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Hankkeen perustiedot - kaavoitus 

Korvenkannan yleiskaavan muutos 

KM-1 Kaupallisten palveluiden, työpaikkojen ja tuotannon alue 

”Alueen pinta-alasta tulee vähintään 30 % osoittaa 

asemakaavoituksessa työpaikka-alueena, jolle saa sijoittaa 

toimisto- ja palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta 

teollisuutta sekä varastointia. ” 

 

”Enintään 70 % alueesta saadaan osoittaa asemakaavoituksessa 

alueena, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön, paljon tilaa 

vaativan erikoistavaran kaupan tiloja ja varastoja. Alueen korkein 

sallittu aluetehokkuus on e=0,3. Vähittäiskaupan suuryksiköiden 

tai vähittäiskaupan suuryksiköiksi laskettavien 

myymäläkeskittymien, tehtaanmyymälöiden sekä laajan 

tavaravalikoiman varastomyymälöiden sijoittamisesta alueelle 

määrätään asemakaavoituksella erikseen. Päivittäistavarakaupan 

myyntipinta-alaa saa olla korkeintaan 2 000 m2. ” 

 

 

 

Korvenkannan yleiskaavan muutos 20.2.2012 

Etelä-Karjalan maakuntakaava 

Km-1 merkintä Korvenkannassa sekä Lappeenrannan Mälkiässä (Ikano). 

 

”Erityisesti Korvenkannan osalta tavoitellaan sellaista kaupan muotoa, mikä 

tukee alueen matkailupalveluja eikä merkittävästi vähennä Imatrankosken 

ja Mansikkalan kauppojen ostovoimaa.” 

 

Maakuntakaava Imatralla 
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Korvenkannan ABC 

”Hankkeen kokonaislaajuus on noin 90 000 k-m². Imatran kaupungin tavoitteena on 

kehittää Korvenkannan alueesta täydenpalvelun liike- ja kauppakeskus, jonka 

tarkoituksena on houkutella Imatralle sieltä puuttuvia vähittäiskaupan suuria toimijoita. 

Samalla Imatran asema koko Kaakkois/Itä-Suomen kaupallisena keskuksena vahvistuu.” 

YIT:n tavoitteena on tehdä alueelle varauksia noin 10 000 k-m² kahden vuoden kuluessa 

ja aloittaa rakentaminen noin 20 000 k-m² viiden vuoden kuluessa sekä noin 80 000 k-m² 

rakentaminen kymmenen vuoden kuluessa, asemakaavan lainvoimaisuudesta. 

Alueelle tulossa jo ensi vuonna 3 000 k-m² ABC-asema (kuva). 

 

Erityisesti Korvenkannan osalta tavoitellaan sellaista kaupan muotoa, joka tukee alueen 

matkailupalveluja eikä merkittävästi vähennä Imatrankosken ja Mansikkalan 

kauppojen ostovoimaa. Alue soveltuu tyypiltään sellaiselle kaupalle ja palveluille, joihin 

suurin osa asiakaskuntaa tulee kaukaa ja jota ei keskustoihin voida sijoittaa. 

 

 Mahdollisia konsepteja Korvenkannan alueella: 

• Päivittäistavarakauppa max. 2 000 my-m²  

 mahdollistaa pienen hypermarketin. 

• Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan tiloja  

• Matkailijapalvelut 

• Vähittäiskaupan suuryksikkö, outlet-myymäläkeskittymä 

• Kauppakeskus (Kuopion Matkuksen tai Lappeenrannan suunnitellun Ikano-

keskuksen tyyliin) 

  Asemakaavoitusvaiheessa vaikutukset selvitettävä 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikutukset 

nykyisiin 

keskuksiin 

Pienet 

Suuret 

Korvenkannan ilmakuva (Imatran kaupunki) 
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Sijainti ja liittyminen kaupunkirakenteeseen 

Kohde sijaitsee Imatran kaupungin luoteisosassa 

Korvenkannassa. Alueen länsirajana Imatran ja 

Lappeenrannan välinen raja ja itärajana Korvenkannan 

asuinalue ja Korvenkannantie. Pohjoispuolen ohitse 

kulkevat Helsinki-Joensuu rautatie ja Joutsenonkatu, 

eteläosassa valtatie 6. 

 

Alue sijaitsee noin kahden kilometrin ajomatkan 

päässä Mansikkalan tilaa vievän kaupan sekä alueen 

hypermarkettien keskittymästä ja noin kolmen 

kilometrin ajomatkan päässä Imatrankosken 

erikoiskaupan keskittymästä. 

 

Lisäksi noin neljän kilometrin ajomatkan päässä 

sijaitsevat Rauhan Holiday Club Saimaan kehittyvä 

matkailun ja kaupan alue (Lappeenrannan puolella) 

sekä Imatran Spa ja vierasvenesatama. 

 

 Sijainti on liikenteellisesti hyvin 

saavutettavissa ja keskeinen suhteessa 

Imatran nykyisiin kaupan ja matkailun 

keskuksiin – lähiasutus on kuitenkin vähäistä 

ja kohde sijaitsee kaupunkirakenteen reunalla. 

 

Imatrankoski 

Mansikkala 

Holiday Club Saimaa, 

Rauha 

Imatra Spa 



www.realprojekti.fi 

11.6.2013 

7 

Saavutettavuus autolla 

Liikennemäärät 2011 

(Tielaitos) 

Kohde on liikenteellisesti 

hyvin saavutettava ja sen 

sijainti on näkyvä. Ohi 

kulkeva liikennemäärä on 

hieman yli 10.000 ajoneuvoa 

vuorokaudessa. 

Sijainti vt 6:n varrella liittymässä luo alueelle hyvän 

saavutettavuuden. Koko Imatran keskusta-alue ja noin 

20 000 asukasta mahtuvat 5 minuutin 

ajoaikavyöhykkeen sisälle ja 10 minuuttia kattaa jo 

koko Imatran ja noin 30 000 asukasta. 

 

Toisaalta 20 minuutin ajomatka ulottuu jo Joutsenon 

ylitse Lappeenrantaan, asukkaita tällä vyöhykkeellä on 

noin  54 000. Suunnitteilla oleva Lappeerannan Ikano 

sijaitsee 20 minuutin päässä Korvenkannasta. 

 

Lähes koko Lappeenranta mahtuu 30 minuutin 

ajomatkan sisään. Tämän 100 000 asukkaan 

ajovyöhykkeen jälkeen asukasmäärä ei ulommilla 45 ja 

60 min vyöhykkeillä kasva enää olennaisesti. 
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Vertailtu valittujen kaupunkien vaikutusalueita ajoetäisyyksittäin  

(5 – 60 min) väestön, ostovoiman ja liikevaihdon suhteen. 

Tarkastelu ei huomioi venäläisiä. 

 

Vertailukohteet: 

• Kuopio (Matkuksen kauppakeskus, Ikano) 

• Lahti (Kauppakeskus Karisma)  

• Kouvola (Kauppakeskus Veturi) 

• Seinäjoki (Lakeuden Ankkuri) 

 

Vaikutusaluevertailu – asukkaat ajoetäisyyksittäin 

• Viiden minuutin ajomatkan sisällä Korvenkannasta asuu saman 

verran ihmisiä kuin verrokkikohteiden ympärillä, pois lukien Kuopion 

Matkus. Mutta jo 10 ja 15 minuutin ajomatkan päässä 

Korvenkannasta asuu jonkin verran vähemmän asukkaita (15 

minuuttia yltää jo Joutsenon ylitse mutta ei Lappeenrantaan saakka). 

• 30 minuutin ajomatkan sisällä asuu saman verran asukkaita kuin 

Kuopion, Seinäjoen ja Kouvolan vertailukohteiden ympärillä, mutta 

alue yltää jo Lappeenrannan ylitse. 

• Tunnin ajomatkan päässä Imatralta asuu merkittävästi vähemmän 

ihmisiä (n. 134 000) kuin vertailukohteiden vaikutusalueilla ja alue 

käsittää myös lähes koko Lappeenrannan seudun. 
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Julkinen liikenne 

Imatran paikallisliikennettä hoidetaan Pohjolan Liikenteen ja 

Autolinjojen linja-autoilla, linjatakseilla ja kutsutakseilla. 

Joukkoliikenteen tarjonta muodostuu paikallisliikenteestä, jota 

operoidaan kahdella linjalla 1 ja 3, linjataksilla 8, 

palveluliikenteellä 2b ja kutsutaksilla. Solmukohtana 

matkakeskus rautatieaseman yhteydessä. 

 

Seudullinen joukkoliikenteen palvelutaso vaihtelee huomattavasti 

Etelä-Karjalan eri osien välillä. Lappeenrannan ja Imatran välillä 

valtatie 6:n ja Karjalan radan muodostamassa 

joukkoliikennekäytävässä palvelutaso on hyvä (talvisin noin 30 

linja-autovuoroa Lappeenranta-Imatra välillä). 

 

 Korvenkanta ei ole nykyisellään joukkoliikenteen 

saavutettavissa, mutta tulevaisuuden tavoitteena olisi 

joukkoliikenneverkoston ulottaminen alueelle. Silti 

joukkoliikenteen merkitys  jää pieneksi. 
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Muodostettu Korvenkannan lyhyimpään ajoaikaan perustuva 

vaikutusalue, kun kilpailijoita ovat ympäröivät kaupungit: 

• Lappeenranta, 

• Mikkeli, 

• Savonlinna. 

 

Maakunnalliset kaupan keskukset Lappeenranta, Mikkeli ja 

Savonlinna estävät Imatran markkina-alueen mittavan 

laajentumisen.  

 

 Imatran ja Korvenkannan arvioidulla Suomen puoleisella 

vaikutusalueella noin 46.500 asukasta. 

 

Lappeenrannan taajama Joutseno (reilu 10.000 asukasta) sijaitsee 

aivan Korvenkannan ja Lappeenrannan välissä. Lappeenrannan 

vertailupisteen siirtäminen suunnitellun Ikanon kohdalle supistaisi 

Korvenkannan laskennallista reviiriä muutamalla tuhannella 

asukkaalla. 

10 

Vaikutusalueanalyysi 

11.6.2013 
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Kunnista muodostettu vaikutusalue käsittää Imatran lisäksi 

Ruokolahden, Rautjärven sekä Puumalan ja Parikkalan. Kuntien 

väkiluku on yhteensä noin 46.000. Alueen väkimäärä on 

vähentynyt jo vuosikymmeniä.  

Koko vaikutusalueen kuntien väkimäärä vähenee edelleen noin 

5.000 asukkaalla vuoteen 2030 mennessä, väestöennusteen 

mukaan kaikissa kunnissa. 

 Väestön ennusteiden mukainen selvä väheneminen 

tekee Imatran seudusta vähemmän kiinnostavan 

sijaintikohteen kaupan kannalta, jos Venäjän vaikutusta 

ei huomioida. 
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Imatran vaikutusalue ja väestöennusteet 

11.6.2013 
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Väestökeskittymät lähialueella 

Korvenkannan vieressä on jonkin 

verran pientaloasutusta. Aivan 

lähialueella, josta on lyhyempi matka 

Korvenkantaa kuin Mansikkalaan tai 

Imatrankoskelle, on kuitenkin vain  noin 

1 300 asukasta. Huomioimalla myös 

Lappeenrannan Rauhan-Korvenkylän 

alueen asukkaat lähiasutuksen määrä 

tuplaantuu noin 2 600 asukkaaseen.  

 

 Lähiasukkaiden rooli 

Korvenkannan hankkeessa 

vähäinen. 

 

Loma-asuntojen lisääntyminen 

lähialueella voi tuoda huomattavan lisän 

lähipalveluiden tarpeelle.  
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Työpaikka-alueet lähialueella 

Korvenkanta sijaitsee Mansikkalasta 

alkavan työpaikkakeskittymän jatkumona 

valtatie 6:n varrella.  

 

Kaupan ja palveluiden työpaikkojen 

lisäksi Korvenkannassa olisi mahdollista 

muodostaa monipuolinen 

työpaikkakeskittymä, jollainen myös 

kaupallinen palvelukeskus on 

sellaisenaan.  
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Väestön sosiodemografia 

Imatran seudulla on vähemmän nuorta ja työllistä 

väkeä verrattuna koko maahan, Lappeenrannan 

seutuun sekä Mikkelin ja Kouvolan seutukuntiin.  

 

Vuonna 1980 Imatran seudulla oli vielä lähes 58.000 

asukasta, vuonna 2000 enää 48.000 ja 2010 enää 

44.000. Ennusteiden mukaan väestön väheneminen 

ja vanheneminen jatkuu -  yli 65-vuotiaiden määrä 

kasvaa ja muut ikäryhmät jatkavat vähenemistään. 

 

 Lähimarkkina-alueen väki vähenee ja 

eläköityy. 

 

 



www.realprojekti.fi 

11.6.2013 

15 

Väestön sosiodemografia 

Imatran seudulla asuu keskimäärin vähemmän 

koulutettua väkeä. Pelkän peruskoulutuksen saaneita 

on selvästi enemmän kuin vertailuseutukunnissa tai 

koko maassa keskimäärin. Myös korkeasti koulutettuja 

on Imatran seudulla keskimääräistä vähemmän.  

 

Imatran seudun asukkaiden keskimääräiset tulot 

ovat lähes samalla tasolla kun Lappeenrannassakin, 

mutta valtakunnan keskiarvoa alempana.  
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Etelä-Karjalan (Imatran ja Lappeenrannan seutu) 

kaupan ostovoima asukasta kohden on hiukan 

koko Suomen keskiarvoa korkeampi. 

Lähde: Vähittäiskauppa Suomessa 2008 (Tuomas Santasalo), 

ostovoimatiedot päivitetty 7.4.2010 vuodelle 2009 

 

Vertailtu myös liikevaihtoa euroa per asukas 

keskuskaupungissa, seutukunnassa ja 

maakunnassa. 
Lähde: Tilastokeskus 2012 

Vähittäiskaupan liikevaihto asukasta kohden on 

maakuntatasolla hyvin lähellä toisiaan, paitsi 

Etelä-Karjala (Lappeenranta ja Imatran) on 

selvästi muita korkeammalla. Kuntatasolla 

Imatran liikevaihto on Kouvolaa, Seinäjokea ja 

Kuopiota korkeampi.  

Ravitsemustoiminnan liikevaihto asukasta kohden on 

kaupunkitasolla vain Kouvolaa hiukan suurempi, 

mutta maakuntatasolla muita korkeampi. 

 

Vaikutusaluevertailu – kaupan ostovoima 
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Imatralle suuntautuu 

ostovoimaa ulkopaikkakunnilta, 

erityisesti Rautjärveltä, 

Ruokolahdelta ja jonkin verran 

myös Parikkalasta. Venäläisten 

matkailijoiden vaikutus on 

myös huomattava.  

 

Imatran kaupan tarjonta onkin 

väkimäärään suhteutettuna melko 

hyvällä tasolla jo nykytilanteessa. 

Toimialoista vain kodin viihde-

elektroniikka ja naisten jalkineet 

jäävät alle 100:n 

vetovoimaindeksinä.  

 

Imatran markkina-alueen laajuus 

on kuitenkin melko suppea 

myös TNS Gallupin tutkimusten 

mukaan: lähes kaikissa 

tuoteryhmissä Imatralle tullaan 

asioimaan vain Imatralta ja 

Rautjärvi-Ruokolahti-alueelta. 
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Imatran vetovoimaindeksi toimialoittain 2011 (TNS Gallup) 

11.6.2013 

Ohessa esimerkkeinä huonekalut ja sisustustarvikkeet (77 % imatralaisista ja 60 % Rautjärven-Ruokolahden 

asukkaista asioi Imatralla) ja naisten vaatteet (69 % imatralaisista ja 60 % Rautjärven-Ruokolahden asukkaista 

asioi Imatralla) 
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Imatran merkittävimmät kaupalliset keskittymät ovat 

Imatrankoski ja Mansikkala. Etäämpänä keskustasta 

sijaitseva Vuoksenniska (”Imatran kolmas keskus”) on niitä 

selvästi pienempi ja taantuva paikalliskeskus. 

 

Imatrankoski on keskustahakuisen erikoiskaupan keskus 

ja mielletään usein Imatran keskustaksi. 

Mansikkala on hypermarket-, halpatavaratalo- ja 

päivittäistavarakaupan keskittymä.  

 

Imatrankosken ja Mansikkalan lisäksi merkittäviä 

kaupallisia kohteita Korvenkannan lähettyvillä ovat 

Rauhalla sijaitseva Holiday Club Saimaan ja uuden 

kauppakeskus Caprin kehittyvä alue, jotka muodostavat 

vetovoimaisen vapaa-ajan ja viihteen destinaatiokohteen 

lähelle Korvenkantaa (noin 5 km ja 10 min 

Korvenkannasta). 

 

 

Kaupan pinta-alaa Imatralla on yhteensä noin 120.000 

k-m² ja koko Imatran seudulla noin 150 000 k-m2. 

(Lappeenrannassa yhteensä noin 280 000 k-m2 – 

Lappeenrannan seudulla noin 300 000 k-m2) 

18 

Kaupan kilpailutilanne Imatralla 

11.6.2013 

Lähde: Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus (12.2.2013) 
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Jos kaikki Imatran seudulla vireillä olevat kehityshankkeet toteutuisivat kokonaislaajuudessaan, kasvaisi Imatran seudun kaupallinen 

tarjonta huomattavasti. Tällöin Korvenkanta nousisi Imatran suurimmaksi kaupan keskittymäksi. 
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Kaupan kilpailutilanne Imatralla 

11.6.2013 

Lähde: Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus (12.2.2013) 



www.realprojekti.fi 

11.6.2013 

20 

Kaupan kilpailutilanne Imatralla (pt-kauppa) 

Mansikkalan (Prisma, K-citymarket, 

Lidl) ja Imatrankosken (K-supermarket 

ja S-market) ja Vuoksenniskan (S-

market, K-supermarket, Lidl) pt-

suurmyymälöiden lisäksi 

päivittäistavarakaupan 

myymälärekisteri koostuu pienemmistä 

myymälöistä. 

 

Korvennan lähialueella toimii kolme 

pientä pt-myymälää: 

• K-market Neste aivan hankkeen 

vieressä sekä 

• K-market Pihlaja ja Karjalanportti 

(Hotelli, majatalo, myymälä) 

Lappeenrannan Korvenkylässä. 

 

 

Korvenkannan karttaan merkityllä 

lähialueella asuu 2 600 lähiasukasta, 

joita palvelevat Korvenkannan lisäksi  

K-market Pihlaja, K-market Neste sekä 

Rauhan tulevat ja nykyiset palvelut 

sekä Korvenkannan tuleva ABC. 
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Imatran seudulla vähittäiskaupan liikevaihto asukasta 

kohden on hieman Suomen keskiarvon alapuolella. Viime 

vuosien kehitys on ollut samassa linjassa muun maan kanssa, 

mutta kasvanut hiukan voimakkaammin vuonna 2011. 

Lappeenrannan seudun kaupan liikevaihto on noussut 

viidessä vuodessa selvästi Suomen keskiarvon yläpuolelle.  

 

 Lappeenranta on tarjonnaltaan erityisesti erikoiskaupan 

suhteen huomattavasti Imatraa monipuolisempi ja 

vetovoimaisempi, jonka vuoksi myös Lappeenrannan 

liikevaihto on viime vuosina kasvanut voimakkaammin. 

Venäläisten matkailijoiden ostokset nostavat 

Lappeenrannan asukaskohtaista liikevaihtoa selvästi. 

 Toisaalta tarjontakysymys: lisäämällä Imatran kaupan 

tarjontaa ja täten suuremman massan aiheuttamaa 

vetovoimaa olisi mahdollista saavuttaa nykyisen tarjonnan 

saavuttamia liikevaihtoja korkeampi kysyntä. 

(Tarjonta kriittistä myös venäläisten ostosmatkojen 

suuntautumisessa.) 
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Vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys ja liiketilamuutokset keskuksissa 

11.6.2013 
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Kokonaisuudessa Mansikkalan nykyinen vähittäiskaupan määrä on noin 36 000 k-m².  

• Päivittäistavarakaupan osuus on noin 9 000 k-m², erikoiskaupan noin 18 000 k-m² ja  tilaa 

vaativan erikoiskaupan noin 6 000 k-m². Lisäksi alueella on muita yksityisiä kaupallisia 

palveluja, kuten palveluyrityksiä ja ravintoloita noin 3 000 k-m². 

 

Alueella tehty yleiskaavan muutos (lainvoima 2012). Muutoksen kaupallisia tavoitteita: 

– Yleiskaavan muutoksella vastataan ensisijaisesti kaupan laajentumistarpeisiin 

– Mansikkalaan keskitetään tiva-kauppaa kuten huonekalu- ja sisustuskauppaa sekä 

kodintekniikkakauppaa. 

– Keskustahakuista erikoiskauppaa ei sijoiteta merkittävästi Mansikkalaan. 

– Hypermarketien yhteyteen ei sijoiteta sellaisia toimialoja, jotka kilpailevat Imatrankosken 

palvelutarjonnan kanssa. 

 

Uusi Prisma suunnitteilla vanhan tilalle 

• Etelä-Karjalan osuuskaupalla on valmiudet aloittaa rakentaminen loppusyksyllä 2013 

• Neliöt yli kaksinkertaistuisivat nykyisestä 

 

K-citymarketin laajennus 

• Laajennuksessa rakennuksen pinta-ala kasvaa kolmanneksen. Nyt neliöitä on 9 100, 

jatkossa 12 200 m2. 

• Citymarketille n. 2.000 m2 lisätilaa. Etumyymälöitä laajennuksen jälkeen  1.800 m2 

 

Mansikkalan Rajamarket ja Lidl 4/2010: Yhteensä 6 000 kerrosneliön tilasta 4 200 neliötä 

kuuluu Rajamarketille. Lidlin osuus tiloista on 1 800 neliötä. Laajennusvaraa 1 700 m2. P-

paikkoja 170 

 

Kauppakeskus Mansikkapaikka – mm. Tokmanni, Masku, pienliikkeitä 

 

 Uusi yleiskaava mahdollistaa yhteensä 36.000-50.000 k-m2 uutta kaupan 

pinta-alaa Mansikkalaan – vahva kilpailija Korvenkannan alueen kanssa 

kaupan toimijoista. Mansikkalan alueen struktuuri kuitenkin vanhanaikainen 

ja hajallaan asiakkaan ja kaupan kannalta.  
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Mansikkalan kehittyminen 

11.6.2013 

Kuvien ja taulukoiden lähde: Imatran kaupunki. Mansikkalan yleiskaavan 

muutos. Selostus 16.2.2012. 

Nykytilanne 

Suunnitelma 
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Imatrankosken kaupallinen tarjonta: 

• Liikekeskus Koskentori (mm. H&M, 

Lindex, KappAhl, Esprit, Vero Moda, 

Dressmann, Jack & Jones, Seppälä, 

Emotion) 

• Iso S-market 

• K-supermarket avattiin Euromarketin 

paikalle alkuvuodesta 2011 

 Imatrankoski on Imatran ”virallinen” 

kaupunkikeskus 

 

Imatrankoski - Kaupallisten palveluiden 

kehittämisohjelma v. 2020. (Ramboll ja 

Helsinki-Zurich), jonka tavoitteena mm: 

• Imatrankoskelle lähes 20.000 uutta 

neliötä kaupan pinta-alaa 

• Edellyttää, että keskustan ulkopuolelle 

ei kilpailua 

• Edellyttää venäläisiä matkailijoita 

 

 Voidaan kyseenalaistaa, onko 

Imatrankosken kaupallisen tarjonnan 

olennaisessa lisäämisessä realismia, 

jos volyymi jää joka tapauksessa 

pieneksi. Korvenkannan mahdollinen 

rooli keskustakaupan keskuksena? 
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Imatrankosken tilanne 

11.6.2013 

Kuva: Ramboll-Helsinki-Zurich 
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Kauppakeskus Capri (kesä 2013): 

• 5 000 neliötä, josta puolet  Angry Birds –aktiviteettipuistoa -  seikkailupuiston 

odotetaan vuosittain vetävän jopa 100 000 kävijää Suomesta ja myös ulkomailta.  

Puiston yhteyteen tulee ravintola ja Angry Birds Shop. 

• Päivittäistavarakauppa Heinon Tukku Saimaa Oy 

• Korvenkylän apteekki, Crocs Shop yrittäjävetoisena, italialainen kahvila, 

kiinteistövälitystoimisto Biport Oy LKV- Finnish Properties sekä Riipisen riista- ja 

matkamuistomyymälä 

• Angry Birds -sisäpuistot on suunniteltu perheille, tekemistä riittää myös teineille 

ja aikuisille. 

 

Kauppakeskus Caprin vieressä on Holiday Club Saimaa: 

• Kylpylähotelli ja loma-asuntoja, kylpylä, kuntosali, fittness, keilailu, jääareena 

• Juhannukseksi 2013 aukeaa 18-reikäinen golfkenttä. 

• Alueen kokonaispinta-ala on 300 hehtaaria ja kokonaisrakennusoikeus 187 000 

m². Rauhan alueen rakennusoikeus on 77 000 m² ja majoituskapasiteetti 8 000 

vuodepaikkaa. 

• Holiday Club Saimaalla on jo nyt yli 200 000 kävijää vuodessa 

 

Imatra Spa: 

• Imatra Spa Resortin alueella matkailuvuorokausien kehitys on jatkuvasti ylittänyt 

ennusteet.  

• Vuonna 2008 matkailuvuorokausia alueella oli noin 117 000, ja vuonna 2015 

yöpymismääräksi on ennustettu 352 000 vrk / vuosi.  

• Imatra Spa Resortista tulee kaikkiaan noin 300 hehtaarin laajuinen, ja yhdessä 

läheisen, Lappeenrannan puolella sijaitsevan Saimaa Gardensin alueen kanssa 

se muodostaa yhden Pohjoismaiden johtavista matkailu- ja vapaa-

aikakeskuksista, johon sijoittuu arviolta noin 13 000 vuodepaikkaa. (Lähde: 

www.kotimaassa.fi) 
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Muut Imatran kehityshankkeet 

11.6.2013 

Kauppakeskus Capri valmistuu aivan Holiday Club Saimaan 

viereen 

Imatran kylpylän ja Saimaa Gardensin 

kasvava matkailu- ja majoituskeskittymä on 

Korvenkannan hankkeen kannalta suuri 

mahdollisuus yhteisvaikutukseen 

markkinoilla. 
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Selvitetty muut kaupan seudulliset hankkeet Imatralla 

kaavoituskatsauksen ja maakuntakaavan mukaan.  

 Tilaa vievän kaupan ja matkailuun suuntautuneen kaupan 

aloilla tiukka kilpailutilanne Korvenkannan kanssa.  
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Muut Imatran kehityshankkeet 

11.6.2013 

Jopa 60.000 k-m2 

kaupan pinta-alaa. 

Jopa 25.000 k-m2 kaupan  

pinta-alaa ml. keväällä 2013 

valmistuva Skandinavian 

Market. 
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Kaupan kilpailutilanne Lappeenrannassa 

Imatran kaupalliset palvelut kilpailevat Lappeenrannan 

tarjonnan kanssa (etäisyys alle 40 km ja alle 30 min ajomatka). 

Lappeenrannan tarjonta on huomattavasti Imatraa 

monipuolisempi. 

 

Suunnitteilla olevan Ikea/Ikanon ja IsoKristiinan laajennuksen 

mahdollisen toteutuksen myötä Lappeenrannan vetovoima 

kasvaa entisestään. Ikea tulee sijoittumaan Lappeenrannan 

keskustan itäpuolelle Mustolaan entistä lähemmäksi Imatraa. 
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• Skandinavian Market  sekä muut hankkeet Imatran 

rajanylityspaikan tuntumaan 

• Kauppakeskus/Casino (suunnitteilla), RAY ilmoittanut 

perustavansa Suomen toisen kasinonsa Virolahden Vaalimaalle 

suunniteltuun Vaalimaan kauppakeskus –kehityshankkeeseen. 

Lehtitietojen mukaan italialainen vaateliike Arcoretail on 

varannut kolmasosan 15.000 m2 keskuksesta. 

• Brand Outlet Center (avattu), Venäjällä tunnettu näyttelijä Ville 

Haapasalo avannut yhdessä muutaman muun suomalaisen 

sijoittajan kanssa outlet-myymälän Vaalimaalle. 

• Luumäki Outlet (suunnitteilla), Megamyynti-areena suunnitteilla 

Luumäelle 

• Nuijamaantien varren Kalakauppa Disa´s Fish ja Lapland-

market ovat esimerkkejä raja-asemien läheisyyteen syntyneestä 

liiketoiminnasta. 

• Latvialainen Lido suunnittelee viihdekeskusta Lappeenrantaan 

• Kauppakeskus Capri ja Angry Birds –aktiviteettipuisto 

(rakenteilla) Rauhassa Holiday Club Saimaan yhteyteen 

– Koko kauppakeskus noin 5 000 m2, puolet 

aktiviteettipuistoa 

 

• Ikea/Ikano Lappeerannan Mustolaan (suunnitteilla)  

 

 Itärajan tuntumassa on runsaasti venäläisiin matkailijoihin 

perustuvia hankkeita, jotka kilpailevat keskenään 

toimijoista. Pääosin hankkeet ovat kuitenkin pieniä. 
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Kehityshankkeet sekä matkailuun perustuva kauppa ja palvelut itärajan läheisyydessä 

11.6.2013 

Lähialueen suosituimmat 

(kesä)huvipuistot 

Tykkimäki ja Visulahti: 
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Venäläisten ostosmatkailu – yleistä taustaa 

• Suomi on sijaintinsa ja imagonsa puolesta 

houkuttelevin ulkomaankohde, erityisesti Pietarista ja 

rajan lähialueilta. 

– Pietarissa asuu n. 5 milj. ihmistä, joista alle 1,5 milj. käynyt 

Suomessa. Viipurissa ja rajan lähialueilla asuu lisäksi n. 

200.000 henkilöä, valtaosa ei käynyt vielä Suomessa. 

– Venäjän tilastokeskuksen matkailutilastojen mukaan Suomi 

oli vuonna 2011 venäläisten suosituin matkakohde. 

• Venäläisten matkailu Suomeen kasvanut vuosina 

1992-2011 keskimäärin 18,5 % vuodessa.  

• Asiantuntijat uskovat matkojen määrän kasvavan 

keskimäärin 12 % vuosina 2012-2025.  

• Valtaosa Suomessa käyvistä venäläisistä asuu Pietarissa. 

• Venäläiset arvostavat hyviä kulkuyhteyksiä ja edullisia 

ostospaikkoja 

– Näiden kriteerien perusteella Etelä-Karjala valikoituu 

useimmiten matkakohteeksi 

– Raja-asemien ruuhkautuminen ja kaupallisten palveluiden 

rakentuminen lähelle Vaaliman raja-asemaa saattavat lisätä 

eteläisen Kymenlaakson suosiota matkakohteena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Matkustajien profiilin säilyminen nykyisenlaisena 

(keskimääräistä parempituloiset pietarilaiset)?  

 Säilyessä venäläisten Suomessa käyttämä rahamäärä 

matkaa kohden säilyy korkeana. 

 Jos Suomessa käyvien venäläismatkailijoiden profiili muuttuu 

keskiluokkaisemmaksi laskee rahan käyttö henkeä kohden. 

• Vaikka venäläisten ulkomaanmatkojen määrä on lähes 

kolminkertaistunut, niin silti 70 % venäläisistä ei ole ikinä 

matkustanut entisen Neuvostoliiton maiden ulkopuolelle.  

– 79 % Pietarilaisista ei ole käynyt Suomessa. 

 

Aiemmat ennusteet venäläismatkailijoiden määrän kasvulle 

olleet noin 5-15 %. Ennusteita on osin korotettu, koska monet 

indikaattorit viittaavat viime vuosien vahvan kasvutrendin 

jatkumiseen myös seuraavien vuosien aikana. 

(Sisäasiainministeriö). 

 

 Venäläisten Suomen-matkailussa on vielä 

huomattavaa kasvupotentiaalia, mikäli talous kasvaa 

ennakoidusti, eikä esim. rajakauppaa rajoiteta uusilla 

säädöksillä. Rajaliikenteen kehitys riippuu monista 

tekijöistä. Suomen on säilytettävä houkuttelevuutensa 

kiinnostavana ja turvallisena matkailu- ja ostoskohteena. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lähteet: Venäläisten ostosmatkailun merkitys ja tulevaisuuden näkymät, TAK 2012 

              Kasvavan liikenteen hallinta, Sisäasiainministeriö 2012 
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Lähde: TAK Rajatutkimus 2012 

Nykyisin Etelä-Karjalassa käy vuosittain 

noin 2 miljoonaa venäläistä matkailijaa, 

joista noin 1/3 käy Imatran seudulla. 

 

Vuoteen 2025 mennessä 

matkailijamäärän ennakoidaan:  

• TAK Oy:n mukaan nousevan 9,4-

18 miljoonaan ja  

• Etelä-Karjalan liiton mukaan 

nousevan 17,4-36,8 miljoonaan. 

• Tarvitaan lisäksi hitaamman 

kasvun skenaarioita, jotka voisivat 

olla esim. 3 ja 7 % kasvua 

vuodessa, jotta myös riskitasoa 

voidaan arvioida. 
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Venäläiset ostosmatkailijat – määrä ja kehitysskenaariot 

11.6.2013 
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Vuonna 2011 venäläiset jättivät tuoteostoksiin Imatran seudulle 33 miljoonaa euroa: 

elintarvikkeisiin 8, tilaa vievään kauppaan (moottoriajoneuvot, varaosat, kalusteet, 

kodinkoneet ja elektroniikka sekä rautakauppa) 6, vaatteisiin 11 ja muuhun 

erikoiskauppaan 8 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 venäläisten tuoteostokset olivat 

Imatran seudulla jo 49 miljoonaa euroa. Lappeenrannan seudulla tuoteostokset olivat 

viisinkertaiset! Toisaalta Imatran seudulle jää nykyisin enemmän venäläisten 

palvelueuroja kuin Lappeenrannan seudulle. 
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Venäläiset ostosmatkailijat  - rahankäyttö seutukunnittain 

11.6.2013 

Lähde: TAK Rajatutkimus 2012 

Lähde: TAK Rajatutkimus 2012 
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Tax Free -myynti paikkakunnittain (huhtikuu 2013) 

Osuus % koko vuosi 2013 Osuus % viimeisin kk 2013

11,0 % 

5,0 % 

33,0 % 

21,0 % 

50,0 % 

9,0 % 

8,0 % 

46,0 % 

16,0 % 

-3,0 % 

15,0 % 

47,0 % 

0,0 % 

9,0 % 

-5,0 % 

21,0 % 

-10,0 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 %

Lappeenranta

Helsinki

Imatra

Joensuu

Rovaniemi

Kotka

Vantaa

Kouvola

Kajaani

Lahti

Kuopio

Kuusamo

Espoo

Mikkeli

Savonlinna

Muut

Muutos % koko vuosi 2013/2012 

Vuonna 2012 Imatran tax free –myynti oli 20,7 miljoonaa euroa (6,5 % koko Suomen tax free –myynnistä).  

Selvästi Suomen myynniltään suurimmat tax free –paikkakunnat olivat Helsinki (100,8 milj. €, 32 %) ja Lappeenranta (94,1 milj. €, 30 %).  

Venäläiset vastasivat vuonna 2012 lähes 90 % Suomen tax free -ostoksista. (Lähde: Global Blue) 

 

Alla olevien uusimpien tax free -myyntitilastojen mukaan Imatra on vuoden 2013 aikana vahvistanut asemaansa Suomen 3. 

suurimpana tax free -paikkakuntana. Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana Imatran tax free -myynti on kasvanut 33 % 

(verrattuna vuoden 2012 neljään ensimmäiseen kuukauteen) eli selvästi enemmän kuin Lappeenrannassa ja Helsingissä. Imatran osuus 

on noussut vuoden 2013 tilastoissa 7,1 prosenttiin koko Suomen tax free -myynnistä. 

 Imatran kaupallista tarjontaa vahvistamalla venäläisten ostokset voisivat lisääntyä huomattavasti jo nykyisillä 

ostosmatkailijamäärillä 
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Venäläiset ostosmatkailijat  - tax free -myynnin vertailu 

11.6.2013 

Lähde: Global Blue 
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TAK Rajatutkimuksen mukaan vuonna 2011 kaikkein eniten 

rahaa Suomessa venäläiset käyttävät vaateostoihin. 

Elintarvikeostoihin käytetty rahamäärä on kuitenkin kasvanut 

kaikkein voimakkaimmin.  

Global Bluen huhtikuun 2013 tilaston mukaan Suomen Tax 

free ostoksissa eniten rahaa käytettiin vaatekauppoihin, 

tavarataloihin ja päivittäistavarakauppoihin. (Noin 90 % tax 

free -ostoksista oli venäläisille.) 

 

 Kysymys kuuluu, kuinka paljon kulutuksen 

kohdentumiseen voidaan vaikuttaa tarjonnan 

muutoksella. 
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Venäläiset ostosmatkailijat  - rahankäyttö tuoteryhmittäin 

11.6.2013 

Lähde: TAK Rajatutkimus 2012 
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Vuonna 2011 noin 60 % venäläisten tekemistä matkoista Suomeen (n. 1,9 miljoonaa matkaa) oli ostosmatkoja ja 

kolmannes eli yli miljoona oli lomamatkoja. 

 

 Korvenkannan tarjonnassa olisi hyvä huomioida nämä kaksi suurinta matkailijaryhmää. 

 

Vuonna 2012 kaikista venäläisistä matkailijoista Lappeenrannan seudulla kävi peräti 42 %, Helsingin seudulla 27 % ja 

Imatran seudulla 24 %. Nämä kolme ovat selvästi suosituimmat venäläisten matkailukohteet Suomessa.  
(TAK Rajatutkimus 2012) 
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Venäläiset matkailijat  - matkan tarkoitus 

11.6.2013 

Lähde: TAK Rajatutkimus 2011 (”Kilotyttö” on henkilö, joka on matkalla mukana Venäjän tullin kilorajoituksen vuoksi.) 
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Rajanylityspaikat ja venäläisten suuntautuminen  

Korvenkanta hyötyy läheisestä rajanylityspaikasta, joka on 

vain 10 kilometrin päässä. Vuonna 2012 Imatran 

rajanylityspaikasta kulki miljoona autoa ja 2,2 miljoonaa 

matkustajaa. Voimakkain kasvu.  

Nuijamaan rajanylityspaikka (1,3 miljoonaa autoa, 3,4 

miljoonaa matkustajaa) palvelee parhaiten Lappeenrantaa ja 

Vaalimaan rajanylityspaikka (yli 1,5 miljoonaa autoa, 3,5 

miljoonaa matkustajaa) Kotka-Hamina -aluetta. Niiralan 

rajanylityspaikan kautta kulki jo 850 000 ajoneuvoa ja noin 

1,5 miljoonaa matkustajaa vuonna 2012. 

Ajoneuvomäärän kehitys 2000-2012: 

Matka Pietarista raja-asemille 
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Rajanylityspaikat – Imatra-Svetogorsk  

Rajanylitysliikenne Imatran ja Svetogorskin (entinen Enso) välillä 

alkoi jo 17.3.1972 Svetogorskin sellu- ja paperikombinaatin 

rakennustöiden alettua, mutta kansainvälisen rajanylityspaikan 

statuksen Imatra sai vasta 3.7.2002 ja ympärivuorokauden avoinna 

olevaksi se muuttui vuoden 2007 alussa. 

 

Kasvavan rajaliikenteen tarpeisiin tulisi kehittyä nykyistä 

monipuolisempi ja joustavampi elinkeino- ja palvelurakenne. 

Rajaliikenteelle suunnattu palvelutarjonta tulisi entistä enemmän 

olla ympärivuorokautista, mikä osaltaan tasaisi rajaliikenteen 

ruuhkahuippuja sekä mahdollistaisi erityisesti venäläismatkailijoille 

entistä joustavamman matkanteon ja kulutuskäyttäytymisen. 

(Kasvavan rajaliikenteen hallinto. Sisäasiainministeriön julkaisuja 

42/2012) 

 

 

 Korvenkanta hiukan syrjässä pääreiltä keskustan, 

Lappeenrannan ja Holiday Club:n suuntiin, mutta reitin varrella 

Imatran kylpylälle. 

 Tämä korostaa opastuksen ja liikenneratkaisujen tärkeyttä 

rajan suunnalta. 
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Rajanylityspaikat – junaliikenne 

Allegro-liikenne alkoi joulukuussa 2010. Noin 80 prosenttia Allegron 

matkoista tehdään Helsingin ja Pietarin välillä. Matkustajista lähes 60 

prosenttia on venäläisiä, 30 prosenttia suomalaisia ja 10 prosenttia 

kolmansista maista tulevia turisteja. (Etelä-Saimaa 02.12.2011) 

Tavoite on yli puoli miljoonaa matkustajaa vuoteen 2015 mennessä. 

Nykyisellä kehityksellä tavoitetta joudutaan odottamaan paljon kauemmin. 

Suomen ja Venäjän välinen matkustajaliikenteen kasvu on elokuun 

loppuun mennessä ollut 867 000. Raideliikenne on saanut huimasta 

lisäyksestä vain 3,5 prosentin siivuna 30 000 matkustajaa. (Etelä-Saimaa 

4.9.2012) 

Imatralta junayhteys Venäjälle olemassa. Venäjän rautatiet on 

osoittanut kiinnostusta avata uusia henkilöliikenteen junayhteyksiä 

Suomeen. Venäjän rautatieyhtiö RŽD:n suunnittelema junayhteys lähtisi 

Pietarista ja tulisi Viipurin kautta Imatralle. Matka-aika olisi 3,5 tuntia eli 

sama kuin Pietarista Helsinkiin. 

Matkustajamäärät vuonna 2011 (1000 matkustajaa). Lähde: 

Liikennevirasto 

 

 

 

Vuonna 2011 Pietarin ja Suomen välillä matkusta 443 000 

matkustajaa, vuonna 2012 määrä nousi 495 000 

matkustajaan.  

 

Juna-liikenne on tulevaisuuden mahdollisuus myös 

Imatran kannalta, mutta autoliikenteeseen verrattuna 

sen merkitys jää kuitenkin volyymiltaan pieneksi.  

Lähde: Liikennevirasto 
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Venäjän matkustajapotentiaali eri alueilta 

Pietari 

- Yli 40 %:lla asukkaista passi 

- Yli 3 milj. ei ole vielä käynyt Suomessa 

- Vain n. kolmanneksella oma auto 

- Mikäli matkustaminen Suomeen helppoa (viisumikäytäntö, 

liikenneyhteydet, rajajonot, yms.), matkustaminen Pietarista 

Suomeen lisääntynee väestön tulotason noustessa. 

Viipuri 

- Viipurista Lappeenrantaan ja Imatralle noin 60 km ja ajomatka 

noin tunnin. 

- Matkustaminen Suomeen lisääntynee väestön taloudellisen 

aseman kohotessa? 

- Kilpailevat kaupalliset palvelut Viipurissa kehittyvät hitaammin 

kuin Pietarissa 

Enso, Svetogorsk 

- Etäisyys Imatralle alle 10 km.  

- Kaupungin väestömäärä pieni ja tulotaso vielä alhainen 

- Matkustaminen Imatralle todennäköisesti lisääntyy. 

 

(Lähde: Venäläisten ostosmatkailun merkitys ja tulevaisuuden näkymät, TAK 

2012) 

 

Asukasmäärät  Venäjän puolella 

Pietarissa liiketilojen määrä ei tällä hetkellä riitä tyydyttämään kasvavaa kysyntää (KTI 2012).  

Tosin 2012-2014 on odotettavissa merkittävä määrä uutta kauppakeskuspinta-alaa, CBRE:n mukaan (2012) noin 850 000 m2 

(nykyisten kauppakeskusten pinta-ala noin 3,76 milj. m2).  

Vuonna 2012 avattiin muutama uusi kauppakeskus Pietarin alueelle.  

 Pietarin uudet kauppakeskukset ja hankkeet vaikuttanevat osaltaan ostosmatkailun määrän kasvuun vähentävästi. 

 



www.realprojekti.fi 

11.6.2013 

38 

Venäläisten ostosmatkailu – kriittiset tekijät 

Matkustamiseen vaikuttavia kriittisiä tekijöitä: 

• Venäjän talouskasvu 

• Talouden ja väestön tulotason kasvu mahdollistaa 

matkustamisen yhä suuremmalle joukolle. 

• Toisaalta talouskasvu lisännee kaupallista tarjontaa Venäjällä 

 vähentää tarvetta matkustaa ostoksille ulkomaille. 

• Venäjän voimakkaasti kohonnut hintataso ja hintaero 

Suomen ja Venäjän välillä. 

• Eron uskotaan kapenevan, mutta veroedun johdosta sen 

uskotaan säilyvän merkittävänä. 

• Ruplan kurssi, heikentynyt 2000-luvulla. 

• Tullisäädökset väljentyneet (nykyiset rajoitukset 50 kiloa ja 

1500 euroa per henkilö).  

• Merkittäviä erityisesti Venäjän tullin verovapaata tuontia 

koskevat säännökset (ns. kilorajoitukset). 

• Viisumipakko (muutoin kuin laivalla) rajoittaa matkailua. 

Viisumivapauden uskotaan tulevan vuoteen 2019 mennessä. 

Suuri merkitys matkustusmäärille. 

• EU:n ja Venäjän viisumivapaus vahvistaisi selkeästi 

rajaliikenteen kasvua. 

• Ruuhkat raja-asemilla, erityisesti vilkkaimpina sesonkeina. 

• Suomen laatumielikuvan uskotaan säilyvän, mutta myös 

Venäjän laatuun uskotaan jatkossa enemmän. 

• Eräänä uhkana venäläisten kyllästyminen Suomeen? 

 

• Venäjän WTO-jäsenyys ja markkinoiden kehittyminen 

Venäjällä 

• Uusi kaupallinen toiminta Venäjällä lisää kilpailua ja painanee 

paikallista hintatasoa alas.  

• Valtaosalla venäläisistä (n. 80%) ei ole tällä hetkellä 

ulkomaanpassia. 

• Matkailua tulee lisäämään ulkomaanpassien myöntömäärien 

kasvu Venäjällä. 

• Matkailijoiden alueellinen jakautuminen 

• E-Karjala tällä hetkellä kiinnostavin matkakohde läheisyytensä 

ja hyvän kaupallisen sekä palvelutarjonnan takia. 

• Ruuhkat Nuijamaan ja Imatran raja-asemilla sekä kaupallisen 

tarjonnan kehittyminen erityisesti Virolahden kunnassa voivat 

muuttaa matkailijavirtoja merkittävästi.  

• Myös vt7:n perusparannushanke ja muut teiden 

parantamishankkeet vaikuttanevat. 

• Pietarista Suomen puolelle yli 200 kilometriä.  

 Matkustaminen ostoksille edellyttää oman auton tai julkisen 

liikenteen (lähinnä linja-auton) käyttöä 

 Voi rajoittaa matkailijamäärien kasvua, etenkin jos hinta/laatu –

suhteen ero Suomen ja Pietarin välillä kapenee. 

 

 Imatran kaupan hankkeiden tukeutuminen Venäläisten 

ostosmatkailuun pitää sisällään riskejä ja 

mahdollisuuksia, joita myös investorit arvioivat 

hankeen yhteydessä. 

Eri matkailijamääriä koskevien ennusteskenaarioiden toteutuminen on vahvasti riippuvainen Venäjän ja rajatilanteen kehityksestä. 

Useissa ostosmatkailuun vaikuttavissa tekijöissä voi tapahtua ennakoimattomia muutoksia, jotka vaikuttavat matkailijamäärien kasvuun. 

Lähteet: Venäläisten ostosmatkailun merkitys ja tulevaisuuden näkymät, TAK 2012. Kasvavan liikenteen hallinta, Sisäasiainministeriö 2012 
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Santasalo/Etelä-Karjalan liitto 2013: 

Maakunnan asukkaiden ostovoiman kasvu edellyttäisi Imatran 

seudulle (vain) 22 300 m² uutta kaupallista pinta-alaa ja 

koko maakuntaan yhteensä 104 000 m².  Lisäksi loma-

asukkaat kasvattavat tilatarvetta yhteensä 2 200 m² koko 

maakuntaan. 

 

Huomioimalla venäläiset matkailijat lisätilantarve 

moninkertaistuu. Imatralle 22.300 m² sijasta 193.400 – 

403.300 m² kaupallista pinta-alaa (ja Lappeenrantaan 0,6-1,3 

milj. m²). 

 

 Venäläisten matkailijoiden määrän kasvun on oletettu 

jatkavan vuosikausia nykyistä tai jopa kiihtyvää kasvua 

rahankäytön jatkuessa samana 

 Kaupan suuret hankkeet eivät voi kuitenkaan 

ennusteiden mukaan toteutua Imatralla ilman 

venäläisten matkailijoiden kasvua 
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Etelä-Karjalan liikepinta-alan lisätarve (asukkaat + venäläiset) 

11.6.2013 
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Ostovoima-analyysi ja mitoituspotentiaalit 

Lähtökohtana käytetty Imatran seudun ostovoimaa nykytilanteessa ja vuonna 2025. (Lähde: Santasalo) 

Vuonna 2012 Venäläisten matkailijoiden tuoma rahamäärä Imatralle oli 49 miljoonaa euroa tavaraostoksiin ja 15 miljoonaa euroa 

ravintoloihin – toimialajako perustuu vuoden 2011 tilastoihin. 

 Nykytilanteessa venäläiset vastaavat keskimäärin vajaasta 20 %:sta Imatran kaupan ja ravintoloiden myynnistä. 

 

Alla olevassa taulukossa on esitetty venäläisten tavara- ja ravintolaostosten kasvun merkitys Imatran seudulle kolmella eri 

skenaariolla vuoden 2025 tilanteessa: 

1. Vuosittainen kasvu 3 % kaikille toimialoilla 

2. Vuosittainen kasvu 7 % kaikilla toimialoilla 

3. TAK Oy:n skenaarion 3 mukainen kasvu (eli hitain TAK Oy:n ja Etelä-Karjalan liiton kasvuennusteista) –  

pt-kaupan ja TIVA-kaupan osuus vähenee TAK Oy:n oletuksissa eli toimialakohtaiset kasvut suurimpia muoti ja muussa 

erikoiskaupassa sekä ravintolakaupassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

milj. € % milj. € % milj. € % milj. € % milj. € %

Imatran seudun ostovoima 141 92 % 110 80 % 66 88 % 28 66 % 345 84 %

Venäläiset Imatran seudulla 12 8 % 28 20 % 9 12 % 15 34 % 64 16 %

Imatran potentiaali yhteensä 153 100 % 138 100 % 75 100 % 43 100 % 409 100 %

Lappeenrannan seudun ostovoima 290 231 138 63 722

Imatran seudun ostovoima 149 90 % 135 77 % 79 86 % 29 57 % 392 81 %

Venäläiset Imatran seudulla (3 % / v.) 17 10 % 41 23 % 13 14 % 21 43 % 93 19 %

Imatran potentiaali yhteensä 166 100 % 176 100 % 92 100 % 50 100 % 485 100 %

Lappeenrannan seudun ostovoima 335 308 181 70 894

Imatran seudun ostovoima 149 84 % 135 67 % 79 79 % 29 45 % 392 72 %

Venäläiset Imatran seudulla (7 % / v.) 29 16 % 68 33 % 21 21 % 35 55 % 153 28 %

Imatran potentiaali yhteensä 178 100 % 203 100 % 100 100 % 64 100 % 545 100 %

Imatran seudun ostovoima 149 88 % 135 53 % 79 79 % 29 30 % 392 63 %

Venäläiset Imatran seudulla (TAK sk3) 20 12 % 119 47 % 21 21 % 67 70 % 227 37 %

Imatran potentiaali yhteensä 169 100 % 254 100 % 100 100 % 96 100 % 619 100 %

2025

2025

Ravintolat ja 

kahvilat

Kauppakeskus-

toiminnotOstovoima / myyntipotentiaali

2012

2025

Päivittäistavara-

kauppa

Keskusta-

erikoiskauppa

Tilaa vievä 

kauppaVuosi
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Yhteenveto: Venäläiset matkailijat suuri mahdollisuus 

Korvenkannan sijainti antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden luoda tarjontakokonaisuus, jonka keskeisenä 

asiakasryhmänä ovat sekä venäläiset ostosmatkailijat että venäläiset lomamatkailijat. 

• Imatran läheisen rajanylityspaikan kapasiteetti kasvaa ja tarjoaa helpot ajoyhteydet 

• Imatra Span ja Rauhan viereiset matkailualueet yhdessä Korvenkannan ostos- ja 

viihtymismahdollisuuksien kanssa muodostavat ainutlaatuisen vetovoimaisen ostos- ja 

matkailukohteen. Holiday Clubin ja muun Lappeenrannan Rauhan alueen matkailijamäärät lisäävät 

asiakasmääriä sijaintinsa vuoksi enemmän Imatralla kuin Lappeenrannassa. 

 

Venäläisten matkailijoiden määrän ennustetaan kasvavan huomattavasti tulevaisuudessa. Jos positiiviset 

ennusteet toteutuvat, tarvitaan Imatralla huomattavat määrät matkailuun tukeutuvaa kauppaa ja 

palveluita – myös Korvenkannan lisäksi.  

 

Tarjonta lisää kysyntää ja kilpailukykyä: Etelä-Karjalassa Lappeenrannan seutu saa tavarakaupassa 

nykyisin jopa viisinkertaisen hyödyn Imatran seutuun nähden venäläisistä matkailijoista.  Korvenkannan 

oikean asemoinnin myötä Imatran kaupallinen tarjonta on mahdollista nostaa tasolle, joka kääntää 

ostosmatkailijavirtoja myös Lappeenrannasta Imatralle. Tällöin Korvenkannan hanke ei olisi niin 

riippuvainen venäläisten matkailijoiden määrän kokonaiskasvusta vaan nykyinen tai vain lievästi kasvava 

matkailijamäärä seudulle riittäisi uudelle keskukselle.  
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Markkina-analyysi – Kaupallinen SWOT-analyysi 

VAHVUUDET 

• Imatran vakiintunut asema venäläisten ostosmatkailijoiden 

keskuudessa rajan vieressä, Suomen kolmanneksi vierailluin 

paikkakunta Lappeenrannan ja Pk-seudun jälkeen (erityisesti 

palveluiden ja majoituksen osalta) 

• Hyvä sijainti vt 6:n varrella, Imatran kaupan keskittymien 

(Imatrankoski ja Mansikkala) sekä Rauhan Holiday Club Saimaan 

ja Imatra Spa:n välisellä alueella 

• Riittävän tilava tontti toteuttaa suuri, yhtenäinen kaupan alue 

vaiheittain 

• Imatra kiinnostava paikka matkailukohteena sekä suomalaisille 

että venäläisille turisteille (Imatrankoski, hotellit, kylpylät, Saimaa) 

 

HEIKKOUDET 

• Vaikutusalueen väkimäärä selvässä laskussa, ostovoiman kasvu 

heikkoa 

• Vaikutusaluevertailun perusteella pieni väestömäärä 

vaikutusalueella 

• Vaikutusalueen väestön demografia (vanhaa väkeä verrattuna 

muihin seutukuntiin ja koko maan keskiarvoon) 

• Lappeenranta ja nykyistä huomattavasti monipuolisempi kaupan 

tarjonta 20 minuutin ajomatkan päässä 

• Imatran sisäinen kilpailutilanne myös tiukka ja hankkeita vireillä 

muuallakin Imatralla 

• Kaavassa päivittäistavarakaupan rajoitus 2.000 neliöön – viereinen 

Mansikkala ylivoimainen pt-kaupan keskus 

MAHDOLLISUUDET 

• Imatran kaupan palvelut hajallaan  

 tilaa vaativan ja liikennesuuntauneen kaupan keskittämisen 

mahdollisuudet  

 nykyisten toimintojen keskittäminen 

• Venäläisten ostosmatkailijoiden määrän kasvu jatkuu vahvana  

 lisäävät alueen kaupan ja palveluiden kysyntää, vaikka kaikki 

kehityshankkeet toteutuisivatkin 

• Venäläiset ja suomalaiset matkailijat potentiaalina myös 

palveluiden käyttäjinä – viihde-, terveys-, liikunta- ja muut palvelut 

• Uusilla vetovoimaisilla ankkureilla mahdollisuus houkutella koko 

maakunnan asukkaita 

 mahdollisuus lisäämällä Imatran tarjontaa vahvistaa asemaa 

suhteessa Lappeenrantaan 

UHAT 

• Venäläisten ostosmatkailijoiden määrän kasvun mahdollinen 

hidastuminen (muutokset kriittisissä tekijöissä, kehityshankkeet 

Pietarissa) 

• Alueen muista kehityshankkeista erityisesti Ikano/Ikea erittäin paha 

kilpailija vain 20 minuutin ajomatkan päässä 

 vaikutusalueen kilpailu tiukentuu kehityshankkeidenkin myötä 

entisestään, alueen tulevan ostovoiman riittävyys koetuksella  

• Mansikkalan alueen vahvistuminen, osittain kilpaileva tarjonta 

hankkeen kanssa 

• Kaava ei mahdollista keskustahakuista erikoistavarakauppaa, joka 

voi uhata nykyisten keskustojen tarjontaa. 
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1. Hankkeen perustiedot 

1. Kaavoitus ja lähtökohdat 

 

2. Markkina-analyysi 

1. Kohteen sijainti ja saavutettavuus 

2. Vaikutusalueanalyysi: väestö ja ostovoima 

3. Venäläiset ostosmatkailijat 

4. Alueen kaupallinen tilanne ja kilpailuanalyysi 

5. Kaupallinen SWOT-analyysi 

6. Hankkeet mitoituspotentiaali 

 

3. Toiminnallinen ja kaupallinen konseptisuunnittelu 

1. Menestystekijät yleisellä tasolla 

2. Keskuksen tarinan luominen 

3. Liikeidea ja toimialajakauma 

4. Alustavat tuottolaskelmat 

5. Tontinkäyttökaaviot ja pohjapiirustusluonnokset 

6. Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 
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Kehityshankkeen hankkeen mahdollisuudet ja vaihtoehdot 

Vaikutusalueen vähäinen ja vähenevä väestömäärä supistaa ostovoiman kehitystä ja kiristää 

kilpailua omalta osaltaan. 

 Alueen tulevaisuuden kaupan kasvuarviot ja kehityshankkeet nojaavat vahvasti kasvavaan 

venäläisten ostosmatkailuun. Lappeenranta-Imatra alueen oma ostovoiman kasvu ei riitä 

kaikille kehityshankkeille. 

 Korvenkannan konseptin on täydennettävä myös koko kaakkoisen Suomen tarjontaa 

 

Kilpailutilanne alueella tiukentumassa eri kehityshankkeiden johdosta, erityisesti 

Lappeenrannan suunnalla todennäköisen Ikano/Ikea –uudishankkeen ja Iso Kristiinan 

laajennuksen myötä. Myös Imatralla on useita kaupan hankkeita eri puolilla kaupunkia. 

 

Imatralla sijaitsevat jo tiivis erikois- ja päivittäistavarakaupan keskusta Imatrankoskella sekä 

hajanainen hypermarket- ja halpatavaratalokaupan keskus Mansikkalassa. Korvenkannan ei 

myöskään haluta haastavan olemassa olevia alueita tarjonnallaan. Imatran kaupan palvelut 

ovat kuitenkin melko hajallaan, erityisesti tilaa vaativan kaupan osalta. 

 

Rauhan Holiday Club ja kauppakeskus Caprin ympärillä sijaitsevat voimakkaasti kehittyvät 

matkailu- ja majoituspalvelut. Lisäksi Imatran kylpylällä vahva ja kasvava suosio. Korvenkannan 

menestyminen vaatii synergiaetujen hakemista viereisistä matkailukeskuksista.  

 

 Korvenkannan haettava täysin oma profiili ja paikkansa kiristyvässä kilpailussa 

menestyäkseen. 

 Korvenkannasta destinaatio-kohde laajemmille asiakasryhmille, jonka tarjonnaksi ei 

riitä ”vanhat keinot” 
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Korvenkannan hankkeen mahdollisuudet ja vaihtoehdot 

Huomioitava kohderyhmät, tarjonta ja 

profiili muodostettaessa kaupallista 

konseptia Korvenkankaalle.  

 

Kohderyhmät: 

Paikalliset lähiasukkaat 

Seudun ja maakunnan asukkaat 

Kotimaiset matkailijat 

Venäläiset ostosmatkailijat 

Venäläiset turistit 

Ohikulkijat/mökkiläiset 

Alueella työssäkäyvät 

Muut 

 

Tarjonta: 

Kauppa 

Palvelut 

Muut 

 

Profiili: 

Hintamielikuva 

Laatumielikuva 

 

Pysäköinti 

 

 

 

 

 

 

Erilaiset konsepti- ja palvelutarjontavaihtoehdot, jotka vaikuttavat muodostettavan 

keskuksen vetovoiman kautta vaikutusalueen laajuuteen, asiointitiheyteen ja tilan 

tarpeeseen.  
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Korvenkannan hankkeen mahdollisuudet ja vaihtoehdot 

Korvenkankaan konseptin oltava 

tarpeeksi suuri ja vetovoimainen 

muodostaakseen yliseudullisen 

destinaatiokohteen ja herättääkseen 

erityisesti venäläisostosmatkailijoiden 

mielenkiinnon. 

 

Sijainti 20 minuutin päässä Lappeenrannan 

tulevasta Ikano-keskuksesta käytännössä 

estää perinteisen kauppakeskuskonseptin. 

 

Näkemyksemme mukaiset 

mahdollisuudet ja konseptit 

Korvenkannan alueen kehittämiseen: 

- Nykyisten toimintojen keskittäminen 

Korvenkantaan (esim. K-rauta, Tokmanni, 

Minimani, huonekalukaupat) ja mahdolliset 

uudet alueelta puuttuvat ketjut 

- Outlet Center –ratkaisuun perustuva 

uudenlainen kokonaisuus 

- Ankkuriksi yliseudullinen halpatavaratalo 

(esim. Kärkkäinen) 

- Viihde- ja huvittelukeskus, monipuoliset 

uudet palvelut jaettuna eri tyyppisiin 

alueisiin 

 Näiden jonkinlainen yhdistelmä. 

 

 

 

 

 

 

Näkemyksemme mukainen konsepti:  
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Kaupallisen konseptin eri mahdollisuudet 

 

 

 

 

Korvenkannan mahdolliset toiminnot jaettavissa eri 

kokonaisuuksiin kohderyhmän mukaisesti. 

Imatran seudun asukkaille 
• Lähipalvelut (päivittäistavarakauppa, muut) 

• Halpatavaratalo 

• Tilaa vievä kauppa ja muut suuret yksiköt – siirtyvät toiminnot ja uudet ketjut 

• Erikoiskauppa, Outlet ja muut palvelut 

• Ravintolat ja kahvilat 

• Uudenlainen viihde- ja huvittelukeskus, muut palvelut 

 

Koko Etelä-Karjalan 

maakunnan asukkaille 
• Outlet centre 

• Uusi viihde- ja huvittelukeskus 

• Yliseudullisen vetovoiman 

halpatavaratalokauppa – kuten 

Kärkkäinen 

 

Venäläisille 

ostosmatkailijoille 
• Erityisesti Outlet centre 

(venäläiset ostosmatkailijat 

hakevat erityisesti muotia) 

 

Venäläisille turisteille 

• Erityisenä attraktiona viihde- ja 

huvittelukeskus 

• Hyvinvointi- ja terveyspalvelut 

• Outlet centre 

(venäläiset ostosmatkailijat 

hakevat erityisesti muotia) 

 

 

 

Lähivaikutusalueen asukkaille: 

Vetovoimaisemmat palvelut: 

Kesämökkiläiset ja muut 

ohikulkijat 
• Tilaa vaativat kaupat ja muut 

suuret yksiköt 

• Halpatavaratalo 

 

Konseptin kolme pääosa-aluetta: 

- Outlet Center, ensimmäinen suuri Suomessa  

- Tilaa vaativat suuryksiköt ja halpatavaratalo 

- Viihde- ja huvitteluosio, suuri ympärivuotinen palvelu 

 

Menestymisen edellytykset:  

- Kriittisen perusmyynnin aikaansaaminen kaakkoisesti 

Suomesta. 

- Venäläisten ostosvirtojen kääntäminen Lappeenrannasta 

Imatralle 

- Kohteen on tarjottava kaupallisessa kokoonpanossa jotain 

sellaista, mitä muualta ei saa. 

- Vaikutelma ainutlaatuisesta tarjonnan volyymista ja  

vaihtoehtojen määrästä sekä koko perheen mielenkiinnon 

kohteiden tyydyttäminen. 

 

Keskeisiä tavoitteita ovat: 

- autoilevan asiakkaan asioinnin helppous 

- miellyttävät olosuhteet 

- sisäiseen asiakasliikkumisen ja orientoitumisen helppous 

- isot keskiostokset ja pitkä viipymä 

- asiakkaita miellyttävä tarjontakokonaisuus, joka houkuttelee 

asioimaan monta kertaa 

- edullinen hintamielikuva osa-alueittain 

- arkkitehtuurin laatu ja mielenkiintoisuus osa-alueittain 

mietittynä 
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Tarina ja liikeidea 

Kenelle:  

• Ydinvaikutusalueen eli Imatran seudun ostovoima ei 

sellaisenaan riitä takaamaan kysyntää 90 000 neliön kaupan ja 

palveluiden yksikölle. Tämän vuoksi liikeidean on ylitettävä 

perinteinen konsepti ja ulottaa kohteen vaikutusalue 

poikkeuksellisen laajalle alueelle: keskuksesta rakennetaan 

ostosmatkailukohde, jolla on valtakunnallista kiinnostavuutta ja 

vetovoimaa. Se on myös venäläisiä ostosmatkailijoita ja 

turisteja houkutteleva kohde.  

• Tämä saavutetaan painottamalla valikoituja toimialoja ja siten 

luomalla uusi toimialakokonaisuus, joka on omassa lajissaan 

kaakkoisen Suomen suurin – osa-alueiltaan jopa Suomen 

suurin. Kohde muodostaa yhdessä Imatran ja Lappeenrannan 

matkailukohteiden ja etenkin Rauhan ja Imatran kylpylän 

alueiden kanssa koko perheen asiointi- ja viihtymiskohteen, 

johon kannattaa tulla pidemmänkin matkan takaa.  

Mitä:  

• Keskuksen tarjonnan ja profiilin tulisi erottua kuluttajalle muusta 

kaupan tarjonnasta sekä tilaa vievän kaupan, että perinteisten 

kauppakeskusten osalta.  

• Liikepaikka tarjoaa yrittäjille edullisen mahdollisuuden tarjota 

tuotteitaan uudella tavalla kuluttajille laajassa mittakaavassa 

riittävän väljissä tiloissa. Erityisesti suurikokoisten tai laajan 

valikoiman tilaa vievien tuotteiden tarjonnalle ja esittelylle on 

luotava aivan uudet puitteet 

• Kustannustehokkuus tarjoaa mahdollisuuden myös halvan 

hintatason myymälöiden mukanaoloon: Tilaa vievän kaupan ja 

vähittäiskaupan suuryksiköiden BigBox-konsepti, Outlet Center 

konseptia – kaupan tarjontaa täydentävät monipuoliset palvelut, 

jotka houkuttelevat kohteeseen myös matkailijoita 

• Outlet-konseptin ajatuksena on, että kerätään yhteen 

laatumerkkien tehtaanmyymälöitä, jotka myyvät edullisesti 

erikoiseriään ja edellisten sesonkien tuotteitaan kansainvälisen 

mallin mukaisesti. Tämän konseptin yksiköiden kokoluokka 

poikkeaa muusta keskuksesta ollen lähempänä perinteisen 

kauppakeskuksen pienempiä yksiköitä.  

• Keskukseen on syytä toteuttaa selkeä toimiva ulkotapahtuma- ja 

huvipuistoalue, jossa  voidaan järjestää tapahtumia ja esittelyjä, 

jotka vaativat tilaa ympärilleen. 

Hankkeen konsepti perustuu suuruuden ekonomiaan, kustannustehokkuuteen sekä hyvin saavutettavaan sijaintiin.  

Tarjontakokonaisuus on monipuolinen ja  sitä tukee koordinoitu kauppakeskusjohto. 
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Alustava toimialajako ja myyntipotentiaali 

Yleisen kaupallisen konseptin perusperiaate: 

- Yksi tai useampi ankkuritoimija 

- Kerää paljon asiakasvirtoja 

- Houkuttelee asiakkaita laajalta alueelta 

- Tuo asiakkaita myös muille pienemmille liikkeille – helpottaa myös vuokrausta 

- Tyypillisiä ankkureita ovat suuret päivittäistavarakaupat, hypermarketit, tavaratalot 

- Erilaiset kaupan toimijat 

- Päivittäistavarakauppa 

- (Halpa)tavaratalot kuten Kärkkäinen, Biltema, Hong Kong 

- Erikoisliikkeet, jonka keskeisenä osana Outlet-myymäläkokonaisuus 

- Tilaa vievä kauppa 

- Ravintolat ja kahvilat 

 ”Kauppakeskusosion” suuruusluokka 45.000 vuokrattavaa neliötä, joiden myyntipotentiaali noin 130 miljoonaa euroa 

 

Keskuksen tavoitemyynti vaatisi nykytilanteessa huomattavan suuret markkinaosuudet, kun 

kohderyhmänä huomioidaan vain Imatran seudun asukkaat ja venäläiset (joille suuntautuvan 

myynnin oletetaan oheisessa laskelmassa kasvavan ”vain” 3 % tai 7 % vuodessa) 

Hankkeen pinta-ala ja markkinaosuus

Päivittäistavara-

kauppa

Keskusta-

erikoiskauppa

Tilaa vievä 

kauppa

Ravintolat ja 

kahvilat

Kauppakeskus-

toiminnot

Kerrosala (k-m2) 2 500 30 000 20 000 4 500 57 000

Myyntiala (my-m2) 2 000 24 000 16 000 3 600 45 600

Myyntitehokkuus (€/my-m2) 7 000 3 000 2 200 3 000 2 895

Myyntipotentiaali (milj. €) 14 72 35 11 132

Markkinaosuus (%):

Seudun ostovoima 2012 10 % 65 % 53 % 39 % 38 %

Seudun ostovoima + venäläiset 2012 9 % 52 % 47 % 25 % 32 %

Seudun ostovoima 2025 9 % 53 % 45 % 37 % 34 %

Seudun ostovoima + venäläiset 2025 (3 %) 8 % 41 % 38 % 21 % 27 %

Seudun ostovoima + venäläiset 2025 (7 %) 8 % 35 % 35 % 17 % 24 %

− Monipuoliset kaupalliset 

palvelut 
- Viihde- ja vapaa-aika 

- Huvipuisto (ulko- ja sisä) 

- Liikunta- ja terveys 

- Casino Vaalimaalta 

   Korvenkantaan 

- Muut 

Palveluiden osuus 

merkittävä: 30-40 % 

kokonaispinta-alasta 
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Pinta-alan jakautuminen - vertailu 

Vastaavan tyyppistä kaupallista kokonaisuutta ei ole Suomessa nykyisin.  

Oheisessa vertailussa mukana ovat keskustojen ulkopuoliset kauppakeskukset. Korvenkannan vuokrattava kokonaispinta-ala 

oheisessa vertailussa on 72 000 m2, josta 5 % olisi ravintoloita ja kahviloita.  

Kuviossa on oletettu, että päivittäistavarakaupan ja (halpa)tavarataloja olisi hankkeessa yhteensä 17 000 m2.  
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Mitoitus ja laskelmat – vertailu ja tuottolaskelma 

Muodostettu vertailuanalyysi muihin keskustan 

ulkopuolisiin keskuksiin. Vastaavan tyyppistä keskusta 

kuin Korvenkanta ei Suomessa nykyisin ole.  

 

Korvenkannan keskiostos tulisi olemaan suuri verrattuna 

muihin keskuksiin. Alustava kävijämäärä vuodessa voisi olla 

yli 4 miljoonaa. Myyntitehokkuus Korvenkannassa jää 

perinteistä kauppakeskusta alemmas (esim. Jumbo ja 

Skanssi), mutta on kuitenkin korkeampi kuin tilaa vievän 

kaupan keskuksissa (esim. Martinsilta).  

 

Kävijöitä Myynti

Vuokrattava 

pinta-ala

Myynti-

tehokkuus

Keski-

ostos

Kauppakeskus milj. milj. € m2 €/m2 €/kävijä

Ideapark 7,6 275,0 91 712 2 999 36

Jumbo 10,8 432,2 85 000 5 085 40

Mylly 4,5 182,0 45 849 3 970 40

Karisma 2,7 72,0 33 500 2 149 27

Skanssi 3,2 113,5 33 408 3 397 35

Elo 2,0 56,0 24 065 2 327 28

Zeppelin 3,7 106,2 30 298 3 505 29

Martinsilta 1,1 42,4 19 419 2 183 40

Yhteensä 35,6 1 279 363 251 3 522 36

Korvenkanta 4,1 185 72 000 2 570 45

  Kaupat ja ravintolat 132 45 600 2 900

  Palvelut 53 26 400 2 000

Muodostettu alustava tuottolaskelma, jossa 

pääomavuokratasot päätoimialoittain. 

 

Oheinen laskelma perustuu oletukseen, että konsepti pitää 

sisällään pt-kaupan, outlet centerin, suurten myymälöiden 

keskittymän ja kokonaisuutta palvelevat ravintolat ja 

kahvilat. Lisäksi 33 000 kerrosneliön viihde- ja 

huvitteluosuutta ei ole tässä huomioitu. 

Toimiala k-m2

Vuokrattava 

pinta-ala €/m2/kk €/v.

Päivittäistavarakauppa 2 500 2 000 14 336 000

Outlet center 20 000 16 000 12 2 304 000

TIVA-kauppa 30 000 24 000 9 2 592 000

Kahvilat ja ravintolat 4 500 3 600 16 691 200

Yhteensä 57 000 45 600 10,8 5 923 200

Keskimääräinen 

pääomavuokra
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Pysäköinti 

Oheisessa taulukossa vertailu kauppakeskuksista, joiden 

sijainti on samantyyppinen Korvenkannan kanssa. 

• Liikennesijainti 

• Keskustan ulkopuolella 

 

Keskimäärin vertailukauppakeskuksissa on autopaikka 20 

liiketilaneliötä kohden. Tilaa vievän kaupan keskuksissa 

(Martinsilta, Family Center) autopaikkoja on selvästi 

keskimääräistä vähemmän.  

 Jos Korvenkantaan toteutetaan 90 000 k-m2:n 

kauppakeskus (noin 72 000 m2 vuokrattavaa pinta-alaa), on 

varauduttava jopa luokkaa 3 000 autopaikkaan, riippuen 

kuitenkin paljon keskuksen tarjonnan sisällöstä. 

 

Paikoituksen näkyvyyteen, toimivuuteen ja helppouteen on syytä 

kiinnittää erityistä huomiota.  

Tavoitteena on yhtenäinen pysäköinti, josta on helppo havaita 

keskuksen koko tarjonta.  

Suunnitelmassa pysäköinti on rakennusmassojen keskellä. Etuna 

on se, että asiakas näkee kaikki liikkeet ja toiminnot yhdeltä 

pysäköintialueelta. Alueelle ei synny huonoja ja hyviä 

liikepaikkoja, mikä heijastuisi vuokratasoihin.  

Huolto ja noutopisteisiin kohdistuvan liikenne voidaan eriyttää 

muusta liikenteestä rakenteen ulkokehälle. 

Kauppakeskus Paikkakunta lkm m2/ap lkm m2 Keskikoko, m2

Ideapark Lempäälä 4 000 23 188 91 712 488

Jumbo Vantaa 4 600 18 119 85 000 714

Matkus Kuopio 3 000 22 86 65 000 756

Veturi Kouvola 1 800 27 80 48 500 606

Kauppakeskus Mylly Raisio 3 000 15 91 44 219 486

Karisma Lahti 1 600 21 68 33 500 493

Skanssi Turku 2 400 14 89 33 408 375

Zeppelin Kempele 1 500 20 99 30 298 306

Elo Ylöjärvi 920 26 62 24 065 388

Martinsilta Espoo 553 35 18 19 419 1 079

Kolmisoppi Kuopio 1 071 18 20 18 749 937

Family Center Lappeenranta 400 32 19 12 610 664

Mansikkapaikka Imatra 350 19 12 6 700 558

YHTEENSÄ 25 194 20 951 513 180 540

Korvenkanta Imatra 3 000 24 72 000

Liiketilat yhteensäAutopaikat

Lihavoitujen keskusten pysäköinti toteutettu kokonaan 

maatasopysäköintinä, joka on Korvenkannassa myös ainoa 

taloudellisesti mahdollinen vaihtoehto. 
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Arkkitehtuuri 

Toiminnallisena ideana on koota suurta pinta-alaa vaativat 

toiminnot isossa mittakaavassa yhteen paikkaan siten, että tilat 

rakennetaan edullisesti, yhteen kerrokseen muutosjoustaviksi 

ja volyymiltaan riittäviksi.  

 

Suunnittelussa varaudutaan vaiheittaiseen toteutukseen. 

 

Myyntitilat ovat toisiinsa kytkettyjä liittyen toisiinsa miellyttävän 

suojatun tai katetun kulkureitin kautta. Valikoima on 

kierrettävissä kokonaan sisätiloissa sääolosuhteista 

riippumatta.  

Vuokralaisella on käytössään tarvittaessa myös riittävät 

ulkomyyntitilat.  

Kohteen ydin on keskitetty pysäköinti keskellä, josta luontevasti 

voidaan asioida kaikissa yksiköissä yhdellä pysäköinnillä 

säästä suojassa. Kohteen toimijoille ja ulkopuolisille tarjotaan 

mahdollisuus vaihtuviin näyttelyihin ja tapahtumiin eri teemojen 

ympärillä herättämään yleisön mielenkiintoa toistuvasti. 

Keskusta johdetaan kauppakeskusmaisesti. 

 

 

 

 

Keskeisiä arkkitehtisuunnittelun tavoitteita: 

• Näkyvyys 

• Kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen kokonaisuus 

(edullisesta rakentamisesta huolimatta) – kansainvälisesti 

tunnistettava kokonaisuus 

• Keskuksen tarjonta ulospäin havaittavissa – 

mainoslaitteet, pylonit yms. 

• Ajoyhteyksien lisäksi myös kevyen liikenteen helpot 

yhteydet ja pyöräparkit 
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Alustava layout-kaavio - konsepti-idea 
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Alustava layout-kaavio - konsepti-idea 

 

 

Viihde/ 

huvitukset 

Paikoitus Paikoitus 

Paikoitus 
ABC 

Huolto 
Huolto 

Entertainment 

ulkoalue 

Ravintolat 

Keskustila 


