KAUPPA KOHDALLEEN
Keskustojen virkistäminen ja niiden toiminnallisuuden
kokonaisvaltainen parantaminen on keskeinen osa
paremman elinympäristön kehittämistä.
Kaupan konsulttimme työskentelevät tiiviissä yhteistyössä liikenteen,
maankäytön, asumisen, julkisten
palveluiden ja ympäristön asiantuntijoidemme kanssa. Näin hallitsemme useampia kaupunkiympäristön muuttujia ja näemme pidemmälle tulevaisuuteen.

RAMBOLL FINLAND OY

Toimipaikka- ja palveluverkot
saavutettaviin

ketilojen profiloinnissa haluttujen
asiakasryhmien tai ketjujen tarpeisiin.

Toimipaikka- ja palveluverkkojen
suunnittelussa yhdistämme tuoreimman saatavilla olevan talousmaantieteellisen aineiston ja olemassa olevien palveluiden sijainnit
näkemykseemme liikenteestä, yhdyskuntarakenteen kehittymisestä
ja julkisten palveluiden sijoittumisesta. Tuotamme havainnollisin aineistoin tiedon siitä, miten toimipaikkaverkosto on asiakkaiden saavutettavissa ja kuinka sijoittumista
tulisi kehittää.

Markkinoinnin tueksi teemme analyysin liikepaikan vaikutusalueesta,
saavutettavuudesta, suhteesta alueen palveluverkkoon ja myyntiennusteesta.
Ketjutietokanta tukee markkinointia

Potentiaaliset asiakkaat toimiviin
konsepteihin

Ramboll ylläpitää tietokantaa päivittäis- ja erikoistavarakaupan ja
kaupallisten palvelujen nykysijainnista Suomessa. Tietokanta on tuotettu verkostosuunnittelun, hankekehittäjien ja kiinteistönomistajien
tarpeeseen liiketilojen markkinoinnin tueksi.

Liikepaikkatietojen, ketjujen sijaintistrategioiden, vuokranmaksukyvyn
ja liiketilojen ominaisuuksien perusteella Ramboll arvioi ja selvittää potentiaaliset asiakkaat nimettyihin
kohteisiin. Autamme myös kaupallisen hankkeen konseptoinnissa ja lii-
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Ramboll Finland on osa kansainvälistä Ramboll Groupia. Suomessa toimimme maanlaajuisesti noin 1400 asiantuntijan
voimin ja tarjoamme infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä
johdon konsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita. Korkeatasoinen tekninen ammattitaitomme ja projektin hallinnan
osaamisemme varmistavat laadukkaiden ja näkemyksellisten ratkaisujen tuottamisen kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti. Ratkaisujemme tavoitteena on ihmisen, yhteiskunnan ja ympäristön menestyminen ja kukoistaminen.

Ketjutietokanta sisältää ketjukuvaukset ja toimipaikkojen sijainnit yli
330 kaupan ketjusta ja yli 8 000
nykyisestä tai poistuneesta toimipaikasta. Tietokantaa päivitetään
säännöllisesti, ja se on käytettävissä
selainpohjaisesti ja paikkatietoaineistona.
Tehoa hyvällä suunnittelulla
Liiketilojen saavutettavuutta, toiminnallisuutta ja houkuttelevuutta
voidaan hyvällä suunnittelulla usein
tehokkaasti parantaa.
Tarjoamme palvelua niin kiinteistön
sisäisen kuin ulkoisenkin liikenteen
suunnitteluun, arkkitehtuurin ja ulkoalueiden kehittämiseen sekä äänimaiseman ehostamiseen.
Teemme myös kiinteistöjen rakennustekniset arviot, muutossuunnittelun, rakennuttamisen ja energiatehokkaan taloteknisen suunnittelun
sekä tarjoamme ratkaisun käytön ja
ylläpidon aikaiseen kiinteistötiedon
hallintaan.

Kaupunkikehityksen ja kaupan
palveluitamme ovat
• Keskustojen kehittäminen
• Kaupunkirakenteen harmaiden
alueiden kehittäminen
• Liikepaikka-analyysit
• Palveluverkkoselvitykset
ja -suunnitelmat
• Myymäläverkostojen sijaintiselvitykset ja suositukset
• Kaupunkikeskustojen kaupallinen
suunnittelu ja kehittäminen
• Kiinteistöjen kaupallinen
suunnittelu
• Ostovoima- ja asiakastutkimukset
• Liikekiinteistöjen liikenteen
suunnittelu ja ohjaus

• Vuokralais- ja sijoittajamarkkinointia tukevat analyysit
• Kaupallisten vaikutusten
arvioinnit
• Kiinteistöjen ja alueiden
kehittäminen, tekninen suunnittelu
ja rakennuttaminen
• Kaupunkisuunnittelu
• Liikennesuunnittelu ja liikkumisen
ohjaus
• Logistiikan suunnittelu
• Kiinteistötiedon hallinta
• Kaavoitus ja ympäristösuunnittelu

