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Kehittämisen lähtökohdat:
SIJAINTI JA SAAVUTETTAVUUS
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Hansan Kauppa-alueen sijainti
•

•

Hansan Kauppa-alue sijaitsee Ilmajoen keskustaajamassa, Kauppatien alueen ja Siltalan
kaupallisen alueen välissä ja vilkasliikenteisen kantatie 67:n (Närpiö-Kauhajoki-KurikkaIlmajoki-Seinäjoki) varressa. Kantatie 67:n kautta kanavoituu merkittävä osa Etelä-Pohjanmaan
maakunnan etelä- ja länsiosien asiointi- ja työmatkaliikenteestä.
Kauppatien alue on profiloitunut keskustatoimintojen alueena. Siltalan kaupallisella alueella
toimii pääosin paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa, kuten myös Hansan Kauppa-alueen
länsiosassa.
Pohjakartta © Ilmajoen kunta
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Osa Etelä-Pohjanmaan keskusseutua
•

•

•

Hansan Kauppa-alue on osa Suomen 6. suurinta markkina-aluetta ja
Kauhajoki-Kurikka-Ilmajoki-Seinäjoki kehityskäytävää. Seinäjoelle ja
Kurikkaan on matkaa noin 16 km (noin 15 min).
Ilmajoen keskustan 60 minuutin aikavyöhykkeellä asuu noin 265 000
asukasta. Hansan Kauppa-alueen lähiympäristössä (alle 3 kilometrin
etäisyydellä) asuu noin 4 000 asukasta.
Liikennemäärä kantatiellä 67 on Seinäjoen suuntaan lähes 10 000
ajoneuvoa/vrk ja Kurikan suuntaan runsaat 7 000 ajoneuvoa/vrk.
NOPEAT YHTEYDET
Seinäjoki 15 min, Vaasa 1 h
Lähin rautatieasema 15 min
Lähin lentoasema 15 min
Lähin satama 1 h
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Sijainti suhteessa väestökeskittymiin
•

•

Ilmajoella asui vuonna 2016
noin 12170 asukasta. Asutus
keskittyy Ilmajoen keskustaajamaan. Pienempiä väestökeskittymiä ovat Ahonkylän ja
Koskenkorvan taajamat.
Ilmajoen väestömäärä kasvaa
nopeammin kuin Seinäjoen
seudulla keskimäärin. Tilastokeskuksen väestöennusteen
(2015) mukaan Ilmajoen
väestömäärä on vuonna 2030
noin 13 170 asukasta.

VAIKUTTAA
MM. YRITYSTEN
TYÖVOIMAN
SAATAVUUTEEN
JA TYÖMATKASAAVUTETTAVUUTEEN

Väestömäärä 31.12. Muutos 2010-2016
2010
2016
lkm
%
Ilmajoki
11 841
12 167
326
3%
Seinäjoen seutu
124 199 126 894
2 695
2%
Lähde: Tilastokeskus

Väestö
Väestöennuste
2016
2025
2030
Ilmajoki
12 167
12 937
13 171
Seinäjoen seutu
126 894 132 364 134 321

Muutos 2016-2030
lkm
%
1 004
8%
7 427
6%

Lähde: Tilastokeskus

6 6

Sijainti suhteessa työpaikkakeskittymiin
•

•

Ilmajoella oli vuonna 2014 noin
3270 työpaikkaa. Työpaikat
keskittyvät Ilmajoen keskustaajamaan. Pienempiä työpaikkakeskittymiä ovat Ahonkylän ja
Koskenkorvan taajamat.
Ilmajoen toimialarakenteessa
painottuvat palvelualat. Maatalouden, rakentamisen, kuljetuksen ja varastoinnin sekä
koulutuspalvelujen merkitys
työllistäjinä on Ilmajoella
suurempi kuin seudulla
keskimäärin.

ILMAJOEN
TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS
2014: 65 %

Työpaikkamäärä
Muutos 2010-2016
2010
2014
lkm
%
Ilmajoki
3 407
3 269
-138
-4 %
Seinäjoen seutu
53 160
52 153
-1 007
-2 %
Lähde: Tilastokeskus

Toimialarakenne 2014, %
AlkuJalostus
Palvelut
tuotanto
Ilmajoki
13 %
20 %
66 %
Seinäjoen seutu
7%
25 %
67 %

Työpaikat
Tunteyhteensä
maton
2%
3 269
1%
52 153

Lähde: Tilastokeskus
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Hansan Kauppa-alue on hyvin saavutettavissa
•

Hansan Kauppa-alue on hyvin saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Lähiympäristöstä alue on
saavutettavissa kevyellä liikenteellä (alle 3 kilometrin etäisyydellä asuu noin 4 000 asukasta).
Kauempaa asuville Hansan Kauppa-alue on saavutettavissa henkilöautolla ja joukkoliikenteellä.
Henkilöliikenteen rautatieasema ja lentoasema sijaitsevat noin 15 minuutin ajomatkan päässä.

Pohjakartta © MML 2017

SEINÄJOKI

ILMAJOKI

ASUKASMÄÄRÄT
SAAVUTETTAVUUSVYÖHYKKEILLÄ
• Alle 1 km: 1 100 as.
• Alle 3 km: 4 000 as.
• Alle 5 km: 5 000 as.
• Alle 10 km: 9 000 as.

TYÖPAIKKAMÄÄRÄT
SAAVUTETTAVUUSVYÖHYKKEILLÄ
• Alle 1 km: 600 tp.
• Alle 3 km: 1 700 tp.
• Alle 5 km: 1 800 tp.
• Alle 10 km: 2 600 tp.
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Kehittämisen lähtökohdat:
TEKNISET REUNAEHDOT
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Suunnittelutilanne: Etelä-Pohjanmaan
maakuntakaava (VMK II: kauppa, liikenne, keskustatoiminnot, 2016)
Keskustatoimintojen alue, kohdemerkintä
Merkinnällä osoitetaan seudullista merkitystä omaavan
kuntakeskuksen ydinalue.
Suunnittelumääräys: Keskustatoimintojen alueiden
kehittämisessä on kiinnitettävä huomiota alueen
kaupallisen palvelutarjonnan vahvistamiseen, palveluiden
saavutettavuuteen ja keskustatoimintojen alueen
täydentämiseen. Kohdemerkinnällä osoitetun
keskustatoimintojen alueen sijainti ja laajuus on
määriteltävä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siten,
että alueesta muodostuu toiminnallisesti eheä
keskustahakuisiin toimintoihin painottuva kokonaisuus.
Alueelle saa sijoittaa merkitykseltään seudullisia
vähittäiskaupan suuryksiköitä.
Vähittäiskaupan suuryksiköiden yhteenlasketut
enimmäiskerrosalat: Ilmajoki 25 000 k-m².
Seudullisesti merkittävän suuryksikön koon alarajat:
Ilmajoki Päivittäistavarakauppa 3 000 k-m² ja erikoiskauppa
5 000 k-m².

Uusi eritasoliittymä tai merkittävästi parannettava
liittymä
Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa on otettava huomioon päätieverkon
liikennemäärät, liikenteen sujuvuus ja kasvu sekä
liikenneturvallisuus. Uusia eritasoliittymiä ja merkittävästi
parannettavia risteysjärjestelyjä ja muita
parannustoimenpiteitä on mahdollista toteuttaa
kevennetysti edellä mainittujen näkökohtien perusteella
huomioiden nykyinen ja tuleva tarve.

Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava –käytävän kehittämisalue
Merkinnällä osoitetaan vyöhykkeen kasvualueet, jossa sijaitsevat merkittävimmät
asutus-, työpaikka- ja palvelukeskittymät. Alueet rakentuvat yhä tiiviimmäksi tie- j
a yritys- sekä asuinalueiden vyöhykkeeksi.
Suunnittelumääräys Alueiden maankäyttö- ja liikenneratkaisuihin on kiinnitettävä
erityistä huomiota, jotta varmistetaan lähi- ja kaukoliikenteen sekä maankäytön
toimiva ja turvallinen yhteensovittaminen siten, että alueiden läpi kulkevan
päätieverkon (vt 19 ja kt 67) liikennöitävyys säilyy korkeatasoisena.
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Suunnittelutilanne: Yleiskaava (vireillä)
Keskustan yleiskaava on vireillä, parhaillaan valmistellaan luonnosta. Yleiskaavan tavoitteet ovat:
• Suunnittelun perustana on olemassa oleva yhdyskuntarakenne, rakennettu ympäristö,
maisema ja luonnon arvot sekä ympäristöhaittojen vähentäminen. Suunnittelussa kiinnitetään
erityishuomio toimivuuteen ja laatuun niin, että yhdyskuntarakenne tukee sujuvaa arkea ja
hyvinvointia. Toimintojen sijoittamisessa otetaan huomioon rakenteen taloudellisuus ja
ekologinen kestävyys sekä elinympäristön turvallisuus, terveellisyys ja tasapaino.
• Aluerakenne: Suunnittelualueen keskeisten osien aluerakennetta tiivistetään. Kauppatien,
Aamukujan ja Hansatien kauppa-alueita kehitetään niin, että ne muodostavat yhtenäisen
palvelujen alueen. Aluerakenteessa säilytetään perinteinen, ilmajokinen kyläkuva, jossa tiiviit ja
väljät alueet lomittuvat muodostaen monipuolisen asumisen ja yrittämisen kokonaisuuden.
Viihtyisän elinympäristön säilyttämiseen ja kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.
Aluerakennetta suunniteltaessa otetaan huomioon keskustan ja maatalouden
rakennemallitöissä kehitetyt periaatteet.
• Asumisen alueet: Palveluiden saavutettavuus ja virkistysalueiden läheisyys ohjaavat
asuntoalueiden suunnittelua. Keskeisille alueille lähimmäksi palveluja osoitetaan tiivistä
asumista. Rivi- ja kerrostalojen rakentamiselle etsitään vaihtoehtoisia paikkoja.
Virkistysalueiden osuutta asuntoalueilla lisätään, kun etäisyys palveluihin kasvaa.
Omakotitontteja osoitetaan maastoltaan ja sijainniltaan erilaisille paikoille taajamassa ja sitä
ympäröivillä kyläalueilla.
• Yritysalueet: Yritysalueet suunnitellaan vaihtoehtoisia ratkaisuja tarjoaviksi.
1111

Suunnittelutilanne: Yleiskaava (vireillä)
Keskustan yleiskaava on vireillä, parhaillaan valmistellaan luonnosta. Yleiskaavan tavoitteet ovat:
• Julkisen toiminnan alueet: Julkisten palvelujen alueiden mitoitus ja sijainnit määritellään
yleiskaavan kanssa samanaikaisesti laadittavan eri hallintokuntien palveluverkkosuunnitelman
pohjalta.
• Maatalous: Maatalouden tuotantoalueilla otetaan huomioon eri tuotantosuunnat.
Kotieläintuotannolle varataan alueita, joilla nykyaikaisen kotieläintuotannon häiriötön
harjoittaminen on mahdollista
• Virkistys: Virkistysalueet ja virkistysreitit suunnitellaan niin, että ne muodostavat järkeviä
kokonaisuuksia. Niissä otetaan huomioon asukkaiden tarpeiden lisäksi luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeät viherkäytävät. Kyrönjoen rannasta osoitetaan
virkistysalueita, jotka takaavat riittävästi asukkaiden pääsyn jokirantaan.
• Suojelu: Luonnonsuojelu- ja rakennussuojelukohteet osoitetaan tutkimusten perusteella
• Liikenne: Liikenneverkko pyritään säilyttämään pääosin nykyisellään, vain täydentävää tiestöä
rakentaen. Kantatien liittymiä ei muuteta oleellisesti keskustataajaman kohdalla, tutkitaan
kuitenkin ns. suuntaisliittymien mahdollisuutta Hansatielle ja Siltalan kauppa-alueelle. Kevyen
liikenteen verkostoa muodostettaessa otetaan huomioon ajoteiden yhteyteen sijoitettavat
väylät ja asuntoalueiden sisälle sijoitettavat väylät.
• Kunnallistekniikka: Maankäytön laajennusalueiden suunnittelussa otetaan huomioon niiden
energia, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukainen järjestäminen.
1212

Suunnittelutilanne: Hansan Kauppa-alueen
asemakaavat
•

Hansan Kauppa-alueen länsiosa (Aamukujan alue) ja keskiosa on asemakaavoitettu (kuvassa
tummennettu alue). Uusin asemakaava on laadittu vuonna 2014 alueen keskiosaan alueelle,
jolle on rakentumassa K-supermarket. K-supermarketin alue on osoitettu asemakaavassa
liikerakennusten korttelialueena, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM-2). Lisäksi
asemakaavassa on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueita (K). Hansan Kauppaalueella on Ilmajoen kunnan ja yksityisten tahojen omistamia alueita. Kunta omistaa alueella
sekä asemakaavoitettua että kaavoittamatonta maata.
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Kehittämisen lähtökohdat:
KAUPAN KEHITYSTRENDIT
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Kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavia trendejä
• Väestön ikääntyminen: eläkeläiset ovat tulevaisuudessa entistä hyväkuntoisempia ja
parempituloisia ja heillä on enemmän aikaa käytettävissä harrastuksiin ja kuluttamiseen.
• Asuntokuntien koon pieneneminen heijastuu kulutuskysyntään ja kaupan toimintaan.
• Yksilöllisyys kasvaa ja massakulutus vähenee: kuluttajien käyttäytyminen on entistä vaikeammin
ennustettavissa. Kuluttajat vaativat ostotapahtumalta elämyksiä ja kokemuksia.
• Elämänrytmi nopeutuu: kuluttajat vaativat kaupalta nopeaa toimintaa ja välitöntä palvelua
hinta- ja tuotetietojen, tuotteiden saatavuuden sekä toimituksen suhteen.
• Vastuullisuuteen, ekologisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvien arvojen merkitys kasvaa,
mikä heijastuu myös kuluttamiseen.
• Asiointipaikan valintaan liittyvistä tekijöistä tärkein on asioinnin helppous ja palvelutarjonnan
monipuolisuus. Helppoutta voi olla palvelun saavutettavuus joko autolla, joukkoliikenteellä tai
kevyellä liikenteellä, ostostenteon nopeus ja sujuvuus tai pysäköinnin helppous. Helppoutta voi
olla myös lyhyt asiointi-matka (päivittäisessä ja viikoittaisessa asioinnissa) tai kaikkien palveluiden
saaminen samasta paikasta.
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Kaupan toimintaympäristöön liittyviä trendejä
• Kauppaan kohdistuva kysyntä ei kasva enää samalla vauhdilla kuin 2000-luvun alussa. Kysynnän
arvioidaan kasvavan lähivuosina vain väestönkasvun myötä.
• Palvelujen kysyntä kasvaa tavaroiden kysynnän kustannuksella. Kauppa kilpailee kuluttajista
myös kansainvälisen matkailun ja verkkokaupan kanssa.
• Lakimuutokset (mm. aukioloaikojen vapautuminen ja kaupan sijainninohjauksen väheneminen)
vaikuttavat kaupan toimintaympäristöön, konsepteihin, myymäläkokoihin ja sijaintiin.
• Keskustojen merkitys kauppapaikkoina voi vahvistua.
• Lähipalvelujen rooli voi vahvistua, edellyttää kuitenkin kaupunkirakenteen tiivistämistä,
täydennysrakentamista
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Kaupan toimintaan liittyviä trendejä
• Kauppa vastaa kulutuksen kehitykseen ja toimintaympäristön vaatimuksiin kehittämällä uusia
konsepteja ja myymäläverkkoa.
• Tuotevalikoiman kasvattaminen joko oman toimialan sisällä tai toimialarajojen yli lisääntyy.
Kaupan toimialarajat hämärtyvät, tuotevalikoima lisääntyy ja laajenee myös palveluiden
suuntaan.
• Uusissa kaupan muodoissa korostuu elämyksellisyys. Tavaran ostaminen on vain osa elämystä.
Syntyy yhä erikoistuneempia myymälöitä, jotka panostavat palveluun tai joissa palvelu liittyy
osaksi kokonaistuotetta. Toisaalta myös itsepalvelu tulee kasvamaan (esim. itsepalvelukassat ja
myyjättömät myymälät).
• Kauppakeskusten suosio säilynee myös tulevaisuudessa. Uudet kauppa-keskukset ovat ns.
hybridikeskuksia, joihin vähittäiskaupan lisäksi sijoittuu myös muita toimintoja, kuten kaupallisia
ja julkisia palveluja sekä asumista.
• Verkkokauppa lisääntyy palvelujen myynnissä ja erikoiskaupassa, mutta myös
päivittäistavarakaupassa. Verkkokaupan kasvu heijastuu uusien myymälätyyppien kehitykseen,
esimerkiksi showroom -tyyppiset myymälät sekä showroom- ja perinteisten myymälöiden
yhdistelmät lisääntyvät.
• Verkkokaupan lisäksi myös vertaiskaupan ennustetaan kasvavan voimakkaasti. Digitalisaation
myötä vertaiskauppa siirtyy verkkoon. 5-10 % kuluttajista aloittaa ostoprosessin katsomalla ensin
vertaiskaupan tarjonnan.
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Yritysten sijoittumiseen vaikuttavia tekijöitä
Kaupan alalla tärkeimmät

Palvelualalla tärkeimmät

• Markkinoiden läheisyys

• Markkinoiden läheisyys

• Liikenneyhteydet

• Alueella on kasvukeskus / alue on kasvava

• Alueella on kasvukeskus / alue on kasvava

• Yrityksille sopivan työvoiman saatavuus

• Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

• Liikenneyhteydet

• Yrityksille sopivan työvoiman saatavuus

• Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö sekä
elinkeinorakenteen monipuolisuus

Rakennusalalla tärkeimmät

Teollisuuden tärkeimmät

• Yrityksille sopivan työvoiman saatavuus

• Liikenneyhteydet

• Markkinoiden läheisyys

• Yrityksille sopivan työvoiman saatavuus

• Alueella on kasvukeskus

• Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

• Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

• Yritysmyönteinen kaavoitus

• Liikenneyhteydet ja yritysmyönteinen kaavoitus

• Kunnan / alueen imago

Lähde: Keskuskauppakamari, Alueiden kilpailukyky 2016
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Kehittämisen lähtökohdat:
KAUPAN JA PALVELUJEN
NYKYTILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT
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Kaupan palveluverkko Ilmajoella 2015
•

•

•

Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan
Ilmajoella toimi vuonna 2015 yhdeksän päivittäistavaramyymälää. Päivittäistavaroita myydään
lisäksi laajan tavaravalikoiman myymälöissä ja
huoltamoilla. Ilmajoella toimi vuonna 2015 yksi
laajan tavaravalikoiman myymälä sekä viisi
huoltamoa.
Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan
Ilmajoella toimi vuonna 2015 seitsemän tilaa
vaativan erikoiskaupan myymälää, 26 muun
erikoiskaupan myymälää ja kahdeksan auto- ja
autotarvikemyymälää. Erikoistavaroita myydään
myös laajan tavaravalikoiman myymälässä.
Päivittäistavarakaupan, tilaa vaativan erikoiskaupan, muun erikoiskaupan sekä auto- ja autotarvikekaupan myymälöitä sekä huoltamoita oli
Ilmajoella vuonna 2015 yhteensä 56 kpl.
Myymälöiden määrä on lisääntynyt vuodesta
2009 kahdella myymälällä.

Päivittäistavarakauppa
Päivittäistavaramyymälät
Päivittäistavaroiden erikoismyymälät
Tavaratalokauppa
Tilaa vaativa erikoiskauppa
Huonekalukauppa
Kodinkonekauppa
Rautakauppa
Muu tilaa vaativa kauppa
Muu erikoiskauppa
Alkot, apteekit ym.
Muotikauppa
Tietotekninen kauppa
Muu erikoiskauppa
Erikoiskauppa yhteensä
Autokauppa ja huoltamot
Vähittäiskauppa yhteensä

Myymälöiden määrä
2009
2015
9
9
7
6
2
3
1
1
8
7
6
4
0
0
1
3
1
0
24
26
3
4
2
4
2
3
17
15
32
33
12
13
54
56

Lähde: Tilastokeskus

2020

Kaupan sijainti 2017
•

Ilmajoen päivittäistavarakauppa ja muu erikoiskauppa ovat sijoittuneet pääosin Kauppatien
alueelle ja laajan tavaravalikoiman kauppa ja tilaa vaativa erikoiskauppa pääosin Siltalan
kaupalliselle alueelle ja Hansan Kauppa-alueen länsiosaan.
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Kilpailutilanne ja ostovoiman siirtymät
•

•

•

Päivittäistavarakaupan tarjonta on Ilmajoella väestöpohjaan verrattuna varsin heikko.
Päivittäistavarakaupan tarjonnan vähäisyydestä suhteessa kysyntään kertoo se, että
päivittäistavarakaupan ostovoimasta noin 35 % siirtyy Ilmajoelta muualle.
Myös erikoiskaupan tarjonta on väestöpohjaan nähden heikko. Erikoiskaupan ostovoimaa
siirtyy kunnan ulkopuolelle tilaa vaativassa erikoiskaupassa noin 53 %, muussa erikoiskaupassa
noin 44 % ja autokaupassa ja huoltamotoiminnassa noin 60 %.
Päivittäistavarakaupassa ostovoiman siirtymä on pysynyt lähes ennallaan, kun taas
erikoiskaupassa (tilaa vaativa ja muu erikoiskauppa) ostovoiman siirtymä on lisääntynyt
vuoteen 2009 verrattuna.

Ostovoiman siirtymä on kunkin alueen vähittäiskaupan
myynnin ja ostovoiman erotus. Kuluttajat eivät tee
kaikkia ostoksia omalta paikkakunnalta. Osa ostoksista
hankitaan oman asuinalueen ja oman kunnan
ulkopuolelta. Mikäli ostovoiman siirtymä on positiivinen
eli myynti on suurempi kuin ostovoima, alueelle tulee
ostovoimaa alueen ulkopuolelta. Mikäli ostovoiman
siirtymä on negatiivinen eli myynti on pienempi kuin
ostovoima, kaupan tarjonta ei vastaa kysyntää ja
ostovoimaa valuu alueen ulkopuolelle.
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Arvio ostovoiman kehityksestä
•

•

Ostovoima ja sen kehitys ovat perusta kaupan palveluverkon kehitykselle ja kaupan toimijoiden
investoinneille. Ostovoima ja sen kehitys arvioitu Ilmajoen väestömäärän ja väestöennusteen
sekä yksityisen kulutuksen ja sen kehitysarvion pohjalta. Ostovoima-arvio kuvaa Ilmajoella
asuvien kuluttajien ostovoimapotentiaalia. Se ei kerro, missä ostovoimapotentiaali toteutuu
myyntinä.
Laskelmassa käytetyt kulutusluvut ja yksityisen kulutuksen kasvuarvio:
Päivittäistavarakauppa
Tilaa vaativa kauppa
Muu erikoiskauppa
Erikoiskauppa yhteensä
Autokauppa ja huoltamot
Vähittäiskauppa yhteensä

•

Kulutusluvut, €/asukas
2015
2030
3 176
3 687 - 3 971
1 233
1 659 - 1 921
2 356
3 171 - 3 671
3 589
4 830 - 5 592
2 259
3 040 - 3 519
9 024
11 557 - 13 082

Kasvuarvio
%/vuosi
1,0 % - 1,5 %
2,0 % - 3,0 %
2,0 % - 3,0 %
2,0 % - 3,0 %
2,0 % - 3,0 %
1,7 %
2,5 %

Vähittäiskaupan ostovoiman kasvu on vuosina 2015-2030 yhteensä 43 - 63 milj.€.

Ostovoiman ja sen kehitysarvion laskentaperusteina on käytetty Etelä-Pohjanmaan
kaupan palveluverkko 2030 -selvityksessä ja
Ilmajoen kaupallisessa selvityksessä (2011)
käytettyjä perusteita. Kulutuslukuina on
käytetty Etelä-Pohjanmaan keskimääräisiä
kulutuslukuja. Väestöennusteena on käytetty
Tilastokeskuksen väestöennustetta (2015).

Päivittäistavarakauppa
Tilaa vaativa kauppa
Muu erikoiskauppa
Erikoiskauppa yhteensä
Autokauppa ja huoltamot
Vähittäiskauppa yhteensä

Ostovoima, milj.€
2015
2030
38,6
48,6 - 52,3
15,0
21,9 - 25,3
28,6
41,8 - 48,4
43,6
63,7 - 73,7
27,5
40,0 - 46,3
109,7
152,3 - 172,3

Muutos
2015-2030
10,0 - 13,7
6,9 - 10,3
13,2 - 19,8
20,1 - 30,1
12,5 - 18,8
42,6
62,6
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Arvio liiketilatarpeen kehityksestä
•

•

Ostovoiman kasvu mahdollistaa kaupan paremmat toimintamahdollisuudet. Nykyiset yritykset
voivat lisätä myyntiään ja uusille yrityksille syntyy toimintaedellytyksiä. Arvioitu liiketilatarve
kuvaa liiketilatarpeen tilanteessa, jossa kaikki ostovoiman kasvu kohdistuu uusperustantaan.
Käytännössä vain osa ostovoiman kasvusta vaatii uutta liiketilaa, kun osa kasvusta kohdistuu
nykyisten yritysten myynnin kasvuun.
Vähittäiskaupan laskennallinen liiketilan lisätarve Ilmajoella vuosina 2015-2030 on yhteensä noin
17 000 - 26 000 k-m2.

Liiketilan laskennallinen tarve on arvioitu ostovoiman pohjalta muuttamalla ostovoima pintaalaksi kaupan keskimääräisten
myyntitehokkuuksien avulla. Laskelmassa
käytetyt myyntitehokkuudet:
•
•
•
•
•

Päivittäistavarakauppa
Tilaa vaativa kauppa
Muu erikoiskauppa
Erikoiskauppa yhteensä
Autokauppa ja huoltamot
Vähittäiskauppa yhteensä

Liiketilatarve, k-m2
2015
2030
10 880
13 680 - 14 730
8 450
12 310 - 14 250
16 140
23 530 - 27 240
24 590
35 840 - 41 490
7 740
11 280 - 13 050
43 210
60 800 - 69 270

Muutos
2015-2030
2 800 - 3 850
3 860 - 5 800
7 390 - 11 100
11 250 - 16 900
3 540 - 5 310
17 590
26 060

Päivittäistavarakauppa 6 000 €/my-m2
Erikoiskauppa 3 000 €/my-m2
Autokauppa ja huoltamot 6 000 €/my-m2
Myyntialan muunto kerrosalaksi kertoimella 1,3
Kaavallinen ylimitoitus kertoimella 1,3
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Kehittämisen lähtökohdat:
YHTEENVETO
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Hansan Kauppa-alueen mitoitus
•

•

•

Ilmajoen ostovoimasta lähes puolet valuu kunnan ulkopuolelle. Ilmajoella on tällä hetkellä
vähittäiskaupan liiketilaa karkeasti arvioiden noin 21 000 k-m2, kun laskennallinen liiketilatarve
on noin 43 000 k-m2. Mikäli tavoitteena olisi kysynnän ja tarjonnan tasapaino, tarvittaisiin
Ilmajoella jo nykytilanteessa noin 22 000 k-m2 lisää liiketilaa. Päivittäistavarakaupan nykyisessä
pinta-alassa on otettu huomioon rakenteilla olevan myymälän aikaan saama nettolisäys.
Päivittäistavarakaupassa on perusteltua pyrkiä kysynnän ja tarjonnan tasapainoon. Sen sijaan
erikoiskaupassa Seinäjoen läheisyys huomioon ottaen kysynnän ja tarjonnan tasapaino on
Ilmajoella epätodennäköistä. Tavoitteena tulee kuitenkin olla myös erikoiskaupassa
mahdollisimman monipuolinen tarjonta ja Ilmajoen kaupallisen vetovoiman vahvistaminen.
Mikäli tavoitteeksi asetetaan, että päivittäistavarakaupassa kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa
ja että tilaa vaativassa erikoiskaupassa 75 % sekä muussa erikoiskaupassa, autokaupassa ja
huoltamotoiminnassa 50 % Ilmajoen ostovoimasta kohdistuu omaan kuntaan, on
vähittäiskaupan liiketilan lisätarve Ilmajoella vuoteen 2030 mennessä noin 19 000 - 24 000 k-m2.
Liiketilan lisätarpeesta kohdistuu valtaosa Hansan Kauppa-alueelle.
2
Nykyinen Liiketilatarve, k-m
liiketila
2030
Päivittäistavarakauppa
7 500
13 680 - 14 730
Tilaa vaativa kauppa
8 000
9 230 - 10 690
Muu erikoiskauppa
5 000
11 770 - 13 620
Erikoiskauppa yhteensä
13 000
21 000 - 24 310
Autokauppa ja huoltamot
500
5 640 - 6 530
Vähittäiskauppa yhteensä 21 000
40 320 - 45 570

Lisätarve
2015-2030
6 180 - 7 230
1 230 - 2 690
6 770 - 8 620
8 000 - 11 310
5 140 - 6 030
19 320
24 570
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Hansan Kauppa-alueen vahvuudet ja mahdollisuudet
VAHVUUDET
• Hyvä sijainti Ilmajoen keskustaajamassa
• Hyvä liikenteellinen sijainti ja
saavutettavuus: helppo tulla joka
suunnasta
• Hyvä näkyvyys kantatielle 67
• Alueella vahva ankkuriyritys
• Ilmajoen olemassa olevat kaupan alueet
(Kauppatien alue ja Siltalan kaupallinen
alue) tukevat kehitystä
• Kasvava markkina-alue ja kysyntä:
lähialueen suuri väestöpohja ja kantatie
67:n ohikulkuliikenne (lähes 10 000
ajoneuvoa/vrk)
• Tilaa kasvulle: n. 15 000 - 20 000 k-m2
• Monipuolisuus: valmiit kaavaratkaisut tai
räätälöinti yrityksen tarpeiden mukaan

MAHDOLLISUUDET
• Paikallisen ja ohikulkuliikenteen
kysynnän hyödyntäminen
• Ilmajoen kaupallisen vetovoiman
vahvistaminen: kaupan alueiden
(Kauppatie, Siltala, Hansa) profilointi ja
profiilierojen terävöittäminen
• Palvelutarjonnan monipuolistaminen ja
Hansan Kauppa-alueen brändääminen
• Asioinnin helppouden hyödyntäminen
markkinoinnissa: hyvä saavutettavuus,
ostostenteon nopeus ja sujuvuus, lyhyet
asiointimatkat yms.
• Vaihtoehtoinen kauppa- ja asiointipaikka
Seinäjoelle: nopea ja helppo asiointi
• Kantatien 67 kunnostaminen ja uudet
liittymät alueelle
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Parhaita syitä sijoittua Hansan Kauppa-alueelle
OSAAVA JA
KILPAILUKYKYINEN
• Sijainnista ylivoimainen
kilpailuetu suhteessa
kustannuksiin
• Osaavaa työvoimaa yrityksille
• Asiantuntevat ja ketterästi
saavutettavat yrityspalvelut
• Sujuva kaavoitus ja lupa-asiat

SIJAINTI JA SAAVUTETTAVUUS
•

Sijainti Ilmajoen keskustaajamassa Suomen
6. suurimmalla markkina-alueella
•
Ilmajoen olemassa olevat kaupan alueet
tukevat kehitystä ja vahvistavat vetovoimaa
•
Sijainti kantatien 67 varressa, sujuvat
liikenneyhteydet, helppo tulla joka
suunnasta
•
Kasvava kysyntä: suuri väestöpohja ja
ohikulkuliikenne

TURVALLISTA
ASUMISTA JA SUJUVAA
ARKEA
•

KASVAVA JA JOUSTAVA
• Tilaa kasvulle
• Valinnanvaraa valmiista
tonteista muodoltaan ja
kooltaan yksilöllisiin
tarpeisiin räätälöitäviin
• Muuntojoustava alue

KESTÄVÄ
• Riskitön ja tuottava sijoitus yritykselle
kasvavalla markkina-alueella
• Kompakti ja hallittu kokonaisuus

•

Ilmajoki on reilun 12 000
asukkaan toimelias ja
kehittyvä kunta EteläPohjanmaan keskusseudulla
•
Monipuoliset
mahdollisuudet viihtyisään
ja turvalliseen asumiseen
maaseudun rauhassa tai
taajamassa lähellä palveluja
•
Arjen sujuvuuden
mahdollistavat julkiset ja
kaupalliset peruspalvelut
Kattavat vapaa-ajan palvelut
monipuolisen harrastamisen
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Hansan Kauppa-alueen
kehittämissuunnitelma
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Hansan Kauppa-alueen visio
”HANSAN KAUPPA-ALUE
on ympäristöltään laadukas ja
palvelutarjonnaltaan monipuolinen alue,
joka tarjoaa kaupan alan yrityksille
kilpailukykyisen kauppapaikan,
kiinteistönomistajille varmuuden jatkuvasta
tuotosta sekä asiakkaille hyvin
saavutettavan ja vetovoimaisen
asiointipaikan.”
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Kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet
Kaupallisen vetovoiman vahvistaminen
1. Ilmajoen kaupan alueiden profilointi
2. Hansan Kauppa-alueen kaupallinen kehittäminen
3. Alueen markkinointi

Saavutettavuuden parantaminen
4. Kantatien 67 parantaminen
5. Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt

Maankäytön suunnittelun joustavuus
6. Kaavoitus ja lupa-asiat, maanomistus
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1. Ilmajoen kaupan alueiden profilointi
•

•

Tavoitteena on Ilmajoen kaupallisen vetovoiman vahvistaminen. Nykyisiä kaupan alueita
(Kauppatien alue, Siltalan alue ja Hansan Kauppa-alueen länsiosa) ja Hansan Kauppa-alueen
itäosaa tulisi kehittää alueille määriteltyjen profiilien pohjalta. Profiilit tulisi määritellä sellaisiksi,
että alueet täydentävät toistensa palvelutarjontaa ja kilpailevat mahdollisimman vähän
keskenään. Näin kaupan alueiden kehittäminen edistää parhaiten Ilmajoen kaupallisen
kokonaisvetovoiman vahvistumista.
Ehdotukset kaupan alueiden profiileista:
• Kauppatien alue profiloituu keskustahakuisten palvelujen alueena. Aluetta kehitetään
erityisesti keskustahakuisen erikoiskaupan ja kaupallisten palvelujen sijaintipaikkana.
Kauppatien alueella on monipuoliset kaupan palvelut (päivittäistavarakauppa, muu
erikoiskauppa ja pienet tilaa vaativan erikoiskaupan yksiköt), kaupalliset palvelut (pankit,
vakuutus ym.), keskustatoiminnot sekä julkisia palveluja ja kulttuuripalveluja.
• Siltalan kaupallinen alue profiloituu palon tilaa vaativan erikoiskaupan ja sitä tukevien
palvelujen alueena. Aluetta kehitetään paljon tilaa vaativien kaupallisten toimintojen
alueena. Alueella toimii tällä hetkellä laajan tavaravalikoiman myymälä ja useita paljon tilaa
vaativan erikoiskaupan myymälöitä.
• Hansan Kauppa-alueen länsiosa profiloituu paljon tilaa vaativan erikoiskaupan ja sitä
tukevien palvelujen alueena. Aluetta kehitetään paljon tilaa vaativien kaupallisten
toimintojen alueena. Alueella toimii tällä hetkellä useita paljon tilaa vaativan erikoiskaupan
myymälöitä ja alueelle on rakentumassa uusi katsastusasema.
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1. Ilmajoen kaupan alueiden profilointi
•

•

Hansan Kauppa-alueen itäosa profiloituu monipuolisena päivittäistavarakaupan,
erikoiskaupan ja kaupallisten palvelujen alueena, joka yhdistää Kauppatien ja Siltalan alueet
toiminnalliseksi ja kaupallisesti vetovoimaiseksi kokonaisuudeksi ja täydentää olemassa
olevien kaupan alueiden palvelutarjontaa. Alueelle on rakenteilla uusi
päivittäistavaramyymälä, joka toimii alueen ankkuriyrityksenä.
Kehittämisakselit: kantatien 67 liittymien kehittäminen, Hansan Kauppa-alueen ja Siltalan
alueen väliset yhteydet esim. kantatien alikulku, kevyen liikenteen yhteydet läheisiltä
asuntoalueilta
Keskustahakuisen
erikoiskaupan (pienet
yksiköt) ja kaupallisten
palvelujen alue
Paljon tilaa vaativan
erikoiskaupan ja sitä
tukevien palvelujen alue
Uusi monipuolinen
kaupan ja kaupallisten
palvelujen alue
Keskeiset yhteydet ja
kehittämisakselit
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2. Hansan Kauppa-alueen kaupallinen kehittäminen
•

•

Tavoitteena on Ilmajoen palvelutarjonnan monipuolistaminen ja sitä kautta kaupallisen
vetovoiman vahvistaminen. Hansan Kauppa-aluetta kehitetään niin, että sen kaupallinen tarjonta
tukee olemassa olevien kaupan alueiden (Kauppatien ja Siltalan alueet) tarjontaa ja kehitystä.
Toisiaan tukevat ja täydentävät kaupan alueet ja lisääntyvä palvelutarjonta lisäävät asiakasvirtoja
Ilmajoelle ja vähentävät ostovoiman vuotoa Ilmajoelta.
Palvelutarjonnan monipuolistaminen
• Päivittäistavarakaupan ostovoimasta n. 35 % siirtyy kunnan ulkopuolelle. Uusi, rakenteilla
oleva päivittäistavaramyymälä parantaa tilannetta, mutta alueella on kysyntää myös toiselle
uudelle päivittäistavaramyymälälle. Ilmajoen väestöpohja on hypermarketille liian pieni,
joten käytännössä alueelle voisi sijoittua supermarket-kokoluokan myymälä.
• Erikoiskaupan palvelutarjonta on Ilmajoella vähäistä suhteessa kysyntään, joten ostovoimaa
valuu merkittävässä määrin kunnan ulkopuolelle. Käytännössä Hansan Kauppa-alueelle
soveltuvia toimialoja ovat kaikki erikoiskaupan toimialat. Potentiaalisimpia ovat puutarhaalan kauppa, jonka tuotteiden ja palvelujen tarjonta on tällä hetkellä Ilmajoella vähäistä ja
jonka kysynnän arvioidaan yleisesti ottaen kasvavan merkittävästi, sekä kodin sisustamiseen,
urheiluun, muotiin (vaatteet ja jalkineet), lemmikkieläimiin, kelloihin ja koruihin,
valokuvaukseen ja optisen alaan liittyvä kauppa.
• Vähittäiskaupan palveluja täydentäville kaupallisille palveluille on kysyntää. Hansan Kauppaalueelle soveltuvia ovat erityisesti edellä mainittuihin erikoiskaupan tuoteryhmiin liittyvät
palvelut sekä fysikaaliset hoitolaitokset, parturi-kampaamopalvelut, ravitsemispalvelut ja
huoltamopalvelut.
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2. Hansan Kauppa-alueen kaupallinen kehittäminen
•

Liiketilojen rakentaminen
• Erikoiskaupan ketjuliikkeitä ja kaupallisia palveluja on ainakin alkuvaiheessa vaikea saada
alueelle yksittäin. Ensi vaiheessa erikoiskaupan ja kaupallisten palvelujen palvelutarjontaa
pyritään lisäämään toteuttamalla alueelle tavaratalotyyppinen kokonaisuus tai liike- /
kauppakeskus. Lisäksi erikoiskaupan ja kaupallisten palvelujen tarjontaa voi sijoittua
liikenneaseman tai päivittäistavaramyymälän yhteyteen. Vetovoiman vahvistuessa voi
alueelle sijoittua myös yksittäisiä erikoiskaupan ja kaupallisten palvelujen yksiköitä.
• Päivittäistavaramyymälä, tavaratalotyyppinen kokonaisuus ja liikenneasema toteutuvat
todennäköisesti yrittäjävetoisina. Sen sijaan liikekeskus voidaan toteuttaa joko yrityksen,
rakennusliikkeen tai muun toimijan vetämänä. Myös kunta voi olla keskeinen toimija
liikekeskuksen toteuttamisessa (esim. Kyyjärven Paletti).
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3. Alueen markkinointi
•
•

•

•

Tavoitteena on uusien toimijoiden ja investointien saaminen alueelle. Keskeistä on alueen
vahvuuksiin tukeutuvan ”Hansan Kauppa-alueen brändin” rakentaminen.
Markkinointisuunnitelman laatiminen
• Markkinointisuunnitelmassa määritellään mitä ja kenelle markkinoidaan sekä miten ja mitä
kanavia käyttäen markkinointi toteutetaan.
• Mitä? Hansan Kauppa-alueen keskeiset vahvuudet, joita markkinoinnissa tulisi korostaa, ovat
alueen hyvä sijainti ja saavutettavuus, asioinnin helppous, vaihtoehto Seinäjoen ruuhkaisille
kauppakeskuksille, kasvava markkina-alue ja kysyntä (väestöpohja ja ohikulkuliikenne),
sujuva kaavoitus ja lupa-asiat sekä joustavat tonttiratkaisut.
• Kenelle? Alueen markkinoinnin keskeiset kohderyhmät ovat kaupan alan toimijat sekä
rakennusliikkeet.
• Miten? Markkinointia voidaan toteuttaa perinteisin keinoin henkilökohtaisten
yhteydenottojen ja tapaamisten avulla, mutta entistä tärkeämpää on markkinointi myös
sähköisten kanavien kautta.
Markkinointiaineiston laatiminen
• Markkinoinnin tueksi tarvitaan markkinointiaineistoa, jota on mahdollista jakaa myös
sähköisesti: esim. esite, josta ilmenee alueen sijainti seudullisesti ja paikallisesti ja alustavasti
alueen tonttitarjonta sekä kartta, jossa näkyy mm. lähiympäristön palvelutarjonta.
Myynnin ja markkinoinnin käynnistäminen
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4. Kantatien 67 parantaminen
•

Tavoitteena on Hansan Kauppa-alueen
saavutettavuuden parantaminen kantatieltä 67.
Kantatielle 67 on suunniteltu parantamistoimenpiteitä,
jotka vaikuttavat toteutuessaan Hansan Kauppa-alueen
saavutettavuuteen. Kauhajoki-Kauhava
palvelutasoselvityksen (2014) mukaan tavoitteena on
toteuttaa vuoteen 2025 mennessä Tuiskula-Siltala ja
Siltala-Jouppi välien parantamistoimenpiteet ja
vuoteen 2040 mennessä Siltalan eritasoliittymä.

•

Ilmajoen kunnan tavoitteena on saada Hansan Kauppa-alueen itäosaan Kantatieltä 67 ns.
suuntaisliittymä Seinäjoen suunnasta tultaessa. Suuntaisliittymä helpottaisi merkittävästi Hansan
Kauppa-alueelle poikkeamista kantatieltä ja lisäisi alueen vetovoimaa sekä yritysten että alueella
asioivien näkökulmasta. Kaupan alan yrityksille hyvä sijainti ja saavutettavuus ovat tärkeimpiä
sijaintipaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä. Suuntaisliittymä parantaisi mahdollisuuksia Hansan
Kauppa-alueen maankäytön kehittämiseen ja edistäisi alueen hyödyntämistä elinkeinoelämän
tarpeisiin.
Suuntaisliittymän osalta tulisi käynnistää neuvottelut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.
Myös kunta voi suunnitella ja toteuttaa toimialueensa tiestölle parantamistoimenpiteitä. (Esim.
Arolammin eritasoliittymä valtatiellä 3 on toteutettu Liikenneviraston, Riihimäen kaupungin ja
alueen yritysten yhteisrahoitteisena hankkeena. Rakennuttajana oli ELY-keskus)

•
•
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5. Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt
•

•

•

•

Kaupan alan yrityksille liikenne- ja pysäköintijärjestelyt ovat toimintaedellytysten kannalta
ensiarvoisen tärkeitä. Hansan Kauppa-alueen suunnittelussa tulee varmistaa sujuvien ja
turvallisten liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen toteutuminen. Suunnittelussa tulee ottaa
huomioon myös alueella kävellen ja pyöräillen liikkuvien viihtyisyys ja turvallisuus.
Hansan Kauppa-alueen sisäisten liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen lisäksi myös yhteyksiä Hansan
Kauppa-alueelta Ilmajoen muilla kaupan alueille tulisi kehittää. Sujuvat yhteydet tukevat kaupan
alueiden kehitystä kokonaisuutena ja Ilmajoen kaupallisen vetovoiman vahvistamista. Erityisesti
Hansan Kauppa-alueen ja Siltalan alueen kytkeytyminen nykyistä tiiviimmin toisiinsa on tärkeä,
jotta Hansan Kauppa-alueen kaupallinen kehittäminen tukisi myös Siltalan alueen yritysten
toimintaedellytyksiä. Kantatien 67 parantamisen yhteydessä tulisi selvittää mahdollisuus
alikulkuun myös Hansan Kauppa-alueen itäosassa, esim. nykyisen huoltoaseman kohdalla.
Autoliikenteen ohella alueen suunnittelussa tulee varmistaa myös sujuvat ja turvalliset kevyen
liikenteen yhteydet alueella ja alueelle. Alueella asioinnin näkökulmasta erityisesti läheisiltä
asuinalueilta tulisi olla yhtenäiset, sujuvat ja turvalliset kevyen liikenteen yhteydet Hansan
Kauppa-alueelle. Kantatien 67 alikulku Hansan Kauppa-alueen itäosassa parantaisi myös alueen
kevyen liikenteen saavutettavuutta.
Hansan Kauppa-alueen kaavarunko tms. yleispiirteinen maankäytön suunnitelma
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6. Kaavoitus ja lupa-asiat, maanomistus
•

•

•

Ilmajoen kunnan vahvuutena voidaan pitää sujuvaa kaavoitusta ja lupa-asioiden hoitumista
nopeasti sekä ketteriä yrityspalveluja. Yritykset arvostavat maankäytön suunnittelussa ja lupaasioissa ja yrityspalveluissa ennen kaikkea nopeutta ja joustavuutta. Hansan Kauppa-alueella on
mahdollista tarjota yrityksille valmiita kaavaratkaisuja tai räätälöintiä yrityksen tarpeiden mukaan.
Kunta omistaa Hansan Kauppa-alueella sekä asemakaavoitettua että kaavoittamatonta maata.
Alueella on myös yksityisessä omistuksessa olevaa maata. Ilmajoen kunta on neuvotellut tämän
selvityksen aikana yhteistyöstä alueen suurimman yksityisen raakamaan omistajan kanssa. Kunta
tekee maankäyttösopimuksen kyseisen maanomistajan kanssa, jolloin voidaan tukea yhdessä
alueen kehittämistä. Maankäyttösopimus on ajankohtainen siinä vaiheessa, kun kaavaluonnos on
ollut julkisesti nähtävillä. Maankäyttösopimuksessa kunta perii syntyvät kustannukset (esim.
kaavatiet) ja mahdolliset muut maksut siinä vaiheessa, kun tontit ovat rakentamiskelpoisia.
Hansan Kauppa-alueen kaavarunko tms. yleispiirteinen maankäytön suunnitelma ja
asemakaavoitus
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Etenemismalleja alueen kehittämisessä
•

•

•

Kuntavetoinen:
• Kunta myy tai vuokraa tontteja yksittäisille yrityksille
Developer-vetoinen:
• Yksittäinen toimija tai yhteenliittymä järjestää rahoituksen, rakennuttaa, hankkii toimijat ja
investoi jatkojalostamiseen
• Kaavoitussopimukset, kumppanuuskaavat
• Tontinluovutuskilpailut  aluerakentamissopimus
• Yksittäiset tontit tai tonttikokonaisuudet
Aluekehitysyhtiö/yhteenliittymä:
• Public-private -aluekehitysyhtiö (esim. kunta, rakennuttaja, avainyritykset) vastaa alueen
kehittämisestä ja hallinnoinnista
• Yksityisen omistuksen vahvistuminen ajan kuluessa
• Laajemman alueen hallinnointi ja kehittäminen

4040

Toteutuksen eteneminen ja vaiheet
TOIMENPIDE

AIKATAULU

Ilmajoen kaupan alueiden profilointi

Kevät - kesä 2017

Hansan Kauppa-alueen kehittäminen: lähtökohdat, tavoitteet ja toimenpiteet

Kevät - kesä 2017

Markkinointiaineiston laatiminen

Syksy 2017

Myynnin ja markkinoinnin käynnistäminen

Syksy 2017-

Kantatie 67:n parantaminen ja liittymät
• Neuvottelut ELY-keskuksen kanssa, suunnittelun käynnistäminen

Syksy 2017-

Yleispiiteinen maankäytön suunnitelma, esim. kaavarunko (ml. liikenne- ja
pysäköintijärjestelyt, yhteydet lähialueille)

Syksy 2017-

Alueen kaavoitus ja maankäyttösopimukset

Syksy 2017-

Etenemisen suunnittelu ja seuranta

n. 3 kk välein
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Hansan Kauppa-alueen kehittämissuunnitelma on laadittu Ilmajoen kunnan toimeksiannosta FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä. Kunnan yhteyshenkilönä on ollut yritysasiamies Rami Mattila.
Suunnitelman laatimista on ohjannut työryhmä, johon ovat Rami Mattilan lisäksi kuuluneet Paavo
Perälä, Seppo Pirttikoski ja Kaisa Sippola.
Työhön sisältyi luottamuksellinen kaupan alan ja rakennusliikkeiden edustajien
haastattelukokonaisuus. Haastattelut antoivat kaupallista näkemystä alueen kehittämiseen ja
niiden tuloksia on hyödynnetty kehittämissuunnitelman laadinnassa.
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä suunnitelman laatimisesta on vastannut Taina Ollikainen.
Lisäksi työhön ovat osallistuneet Mari Pohjola ja Jussi Partanen (havainnekuva).
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