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TIIVISTELMÄ 

Kangasalan kaupan selvityksessä on tarkasteltu vähittäiskaupan markkinoiden kehitystä, kysyntä- 

ja tarjontatekijöitä sekä ostovoiman ja tilantarpeen muutosta Kangasalla ja vaikutusalueella.  

 

Vähittäiskaupan tarjonta Kangasalla keskittyy nykytilanteessa Lentolan alueelle, keskustaan sekä 

näiden alueiden väliselle vyöhykkeelle, Kangasalantien varteen. Lisäksi vähittäiskauppaa sijaitsee 

pienemmissä määrin muissa taajamissa ja asuinalueilla. Vähittäiskaupan tarjonta on päivittäista-

varakaupan osalta kohtalaisen kattava, mutta erikoistavarakaupassa (tilaa vaativa ja keskustaha-

kuinen erikoistavarakauppa) ostovoimaa virtaa Kangasalta erityisesti Tampereen kaupallisiin kes-

kittymiin ja Lempäälän Ideaparkin alueelle. Erikoiskaupan tarjonta kaupungissa onkin nykytilan-

teessa melko pienimuotoista. 

 

Vähittäiskaupan liikevaihto oli Kangasalla vuonna 2017 noin 141 miljoonaa euroa, mistä 102 mil-

joonaa tuli päivittäistavarakaupan ja tavaratalojen toimialaryhmästä. Liikevaihto on viime vuosina 

kehittynyt Kangasalla melko tasaisesti, mutta hitaasti. Asukaslukuun suhteutettu vähittäiskaupan 

liikevaihto oli Kangasalla vuonna 2017 noin 4 490 €, mikä on selkeästi vähemmän kuin koko maassa 

keskimäärin (6 480 €).  

 

Päivittäistavarakaupassa ostovoiman ulosvirtaus on suhteellisen pieni (n. 10 %), mikä johtuu koh-

talaisen hyvästä päivittäistavarakaupan tarjonnasta Kangasalla. Päivittäistavarakaupan myynti-

pinta-alaa on asukasta kohden jopa hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin, mutta myy-

mälöiden myyntiteho (€/m²) on koko maan tasoa heikompi. Erikoistavarakaupan ja kaupallisten 

palveluiden osalta tarjonta on hyvin vaatimatonta ja sijaitsee pääosin päivittäistavarakaupan myy-

mälöiden yhteydessä ja jonkin verran myös kivijalkaliiketiloissa. 

 

Kangasalan sijainti kasvavalla ja elinvoimaisella Tampereen kaupunkiseudulla luo edellytyksiä vä-

hittäiskaupan ja palveluiden tarjonnan kasvattamiselle kaupungissa. Strategisessa yleiskaavassa 

esitetty tavoitteellinen väestönkasvu - vuonna 2040 noin 42 000 asukasta – synnyttää alueelle lisää 

ostovoimaa ja tarvetta uusille kaupan palveluille. Asukasmäärän kasvun lisäksi Kangasalan kaupal-

lista potentiaalia kasvattavat kesäasukkaat sekä ohikulkuliikenne erityisesti valtatie 12:lla. 

 

Kangasalan tärkeimmät kaupalliset keskittymät ovat Lentola ja keskusta, joiden molempien kehit-

tymistä tulee edesauttaa niin kaupan sijoittumisen mahdollistavalla kaavoituksella, aktiivisella 

hankkeiden edistämisellä kuin muunkin maankäytön ja liikenneyhteyksien sekä saavutettavuuden 

(erityisesti joukkoliikenne, kävely ja pyöräily) edellytysten parantamisella. Lentolan ja keskustan 

välistä aluetta tulee myös kehittää kaupan lähipalveluiden sijoittumisen näkökulmasta. Lammin-

rahkan uuden asuinalueen kehittämisessä tulee turvata kaupan lähipalveluiden syntyminen; huo-

mioitavaa on erityisesti kaupan toiminnoille potentiaalisten sijaintipaikkojen tunnistaminen (VT12:n 

risteysalue, joukkoliikennepysäkin tuntuma) ja houkuttelevan keskustaympäristön synnyttäminen.  

 



Ramboll – Kangasalan kaupan selvitys 

 

  

 

3/51 

1. LÄHTÖKOHDAT 

Kangasalla on vireillä asemakaavoja, joissa esitetään tilavarauksia kaupallisille palveluille. Kaavoi-

tuksen tueksi on laadittu kaupallinen selvitys, jossa tarkastellaan vähittäiskaupan markkinoiden 

kehitystä, kysyntä- ja tarjontatekijöitä sekä ostovoiman ja tilantarpeen muutosta Kangasalla ja 

vaikutusalueella. 

 

Työn pääasiallinen tarkastelualue on Kangasalan kaupunki. Kangasalla merkittävimmät kaupalliset 

keskittymät sijaitsevat keskustassa sekä Lentolan alueella. Näiden alueiden välinen etäisyys on noin 

5 kilometriä. Lentolasta on Tampereen keskustaan tieverkkoa pitkin matkaa noin 12 kilometriä. 

Lisäksi Kangasalla on pienemmissä määrin kaupallisia lähipalveluita mm. Kangasalantien varrella 

sekä taajamakeskuksissa. Oheisella kartalla on osoitettu Kangasalan sijainti. Kaupallisena vaiku-

tusalueena on Kangasalan lisäksi Pälkäneen kunta, josta voidaan arvioida siirtyvän ostovoimaa Kan-

gasalaan erityisesti hyvien liikenneyhteyksien vuoksi. Kangasalan kaupallista vaikutusaluetta rajaa-

vat erityisesti Tampereen keskustan kaupallinen tarjonta sekä Lempäälän Ideapark; näihin kaupal-

lisiin keskittymiin virtaa vähittäiskaupan ostovoimaa myös Kangasalta. 

 

 

 

Kuva 1 Vaikutusalueen sijoittuminen  

Kaupallisen selvityksen laatimista ohjasi Kangasalan kaupungilta kaupunginarkkitehti Mari Seppä. 

Työstä vastasi Eero Salminen Ramboll Finland Oy:stä. 
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1.1 Kaupan sijainninohjaus 

Kaupan sijainninohjauksen tavoitteita ovat muun muassa elinkeinoelämän toimintaedellytysten, 

palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen sekä keskustojen elinvoimaisuudesta 

huolehtiminen. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään 

kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Eri 

tasot järjestäytyvät hierarkkisesti, jolloin yleispiirteisempi kaavoituksen taso ohjaa yksityiskohtai-

sempaa kaavojen laadintaa ja muutosta. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa ja maakun-

takaavassa esitetyt alueidenkäyttöperiaatteet ja -varaukset tarkentuvat kuntien yleis- ja asema-

kaavoissa. Sama periaate on lähtökohtana myös kaupallista palveluverkkoa suunniteltaessa. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vähittäiskaupan suuryksikön ensisijainen sijaintipaikka on 

keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan palveluiden saavutettavuus huomioon ottaen ole perus-

teltu. Lisäksi merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen maakuntakaa-

van keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle edellyttää, että vähittäiskaupan suuryksi-

kön sijoituspaikaksi tarkoitettu alue on maakuntakaavassa erityisesti osoitettu tähän tarkoitukseen. 

Vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa maakunta- tai yleiskaavan keskustatoiminnoille tar-

koitetun alueen ulkopuolelle, ellei alue ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tätä tarkoitusta var-

ten. Vähittäiskaupan suuryksikön lisäksi säännökset koskevat myös olemassa olevan vähittäiskau-

pan myymälän laajentamista tai muuttamista vähittäiskaupan suuryksiköksi, vähittäiskaupan suur-

yksikön laajentamista sekä sellaista myymäläkeskittymää, joka vaikutuksiltaan on verrattavissa 

vähittäiskaupan suuryksikköön. Säännökset eivät kuitenkaan koske vähittäiskaupan myymälän, vä-

hittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän laajentamista, joka ei ole merkittävä (MRL 71c 

§). 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 71b §:ssä on esitetty maakunta- ja yleiskaavalle vähittäiskaupan suur-

yksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset, joiden mukaan: 

- Suunnitellulla maankäytöllä ei saa olla merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden 

kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Arvioitaessa suunnitteluratkaisun vaikutuk-

sia keskustan kaupallisiin palveluihin otetaan huomioon muun muassa kaupan laatu. 

- Kaavassa osoitettavien kaupan alueiden on mahdollisuuksien mukaan oltava saavutetta-

vissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. Tavoitteena on, että paljon liikennettä ai-

heuttavat vähittäiskaupan toiminnot (päivittäistavarakaupat ja kauppakeskukset) sijoittui-

sivat niin, että niihin on mahdollista päästä henkilöauton ohella myös joukkoliikenteellä ja 

kevyellä liikenteellä. 

- Suunnitellun maankäytön on edistettävä sellaisen kaupan palveluverkon kehitystä, jossa 

asiointimatkojen pituudet ovat kohtuullisia ja liikenteen haitat mahdollisimman vähäisiä. 

Liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa korostuvat palvelujen etäisyys asutuksesta, mah-

dollisuus käyttää eri liikkumismuotoja ja muut seikat, jotka vaikuttavat liikenteen määrään 

(mm. kaupan laatu ja siitä aiheutuva asiointitiheys). 

 

Kaupan sijainnin sääntely ja kuntien tontinluovutusmenettelyt on julkisessa keskustelussa nostettu 

esille yhtenä toimivan kilpailun esteenä. Tämä asia on huomioitu myös maankäyttö- ja rakennus-

laissa, johon tehtiin keväällä 2015 kilpailun toimivuutta koskeva lisäys. Kaavoja valmistelevien vi-

ranomaisten tehtävä on huolehtia siitä, että alalla jo toimivien yritysten lisäksi kaavoitusprosessissa 

huomioidaan uusien toimijoiden alalle tulon edellytykset. Kilpailun toimivuuden edistämisen kan-

nalta on olennaista, että kaavoituksella luodaan mahdollisuudet uusien liikeideoiden kehittämiseen 

ja edellytykset uusien toimijoiden alalle tulolle. Kilpailun kannalta toivottavia ovat kaavaratkaisut, 

jotka ovat joustavia ja jättävät vaihtoehtoja toteutukseen. Elinkeinoelämän kilpailuasioiden huomi-
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oon ottaminen on yksi keskeisistä kaavoituksessa edistettävistä asioista. Lakimuutoksen tavoit-

teena on, että yrityksille osoitettaisiin laadultaan ja määrältään riittävästi sijoittautumispaikkoja 

(HE 334/2014 vp). 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamis- ja normien purkamistarpeen seurauksena lakiin tehtiin 

keväällä 2017 muutoksia, jotka vaikuttivat myös vähittäiskaupan sijainninohjaukseen. Lakimuutok-

sen tavoitteena oli lisätä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kaupan kehittämisessä ja edistää 

toimivan kilpailun kehittymistä. Lisäksi erityisenä tavoitteena oli parantaa kaupan toimialan edelly-

tyksiä kehittää toimintaansa keskusta-alueiden ulkopuolella ilman vähittäiskaupan suuryksikön laa-

dun huomioon ottamiseen liittyvää rajoitusta (HE 251/2016 vp). 

 

Toukokuun 2017 alussa voimaan tulleessa lakimuutoksessa vähittäiskaupan suuryksikön kokoraja 

nostettiin 2 000 kerrosneliömetristä 4 000 kerrosneliömetriin sekä poistettiin velvoite osoittaa maa-

kuntakaavan keskustatoimintojen alueella vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus. 

Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen perusteluissa (HE 251/2016 vp) vähittäiskaupan suuryk-

sikön koon alarajan nostamisen perusteena on ottaa huomioon vähittäiskaupan toimialan kehittä-

misen tarpeet sekä tavoite edistää toimivan kilpailun kehittymistä. 

 

Muutoksen jälkeen velvoitetta enimmäismitoituksen osoittamiseen sovelletaan vain maakuntakaa-

vassa keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle erityisellä merkinnällä osoitettaviin vähittäiskau-

pan suuryksiköihin. Enimmäismitoitus voidaan osoittaa esimerkiksi tietyn maakuntakaavassa osoi-

tetun vähittäiskaupan suuryksikköalueen enimmäiskerrosalana tai yksittäisen vähittäiskaupan 

suuryksikön enimmäiskerrosalana. Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen perusteluissa enim-

mäismitoituksen poistamisen arvioidaan lisäävän edellytyksiä keskusta-alueiden palvelutarjonnan 

kehittymiselle sekä tasapainottavan pienten ja suurten keskusta-alueiden välistä kaupallista ase-

maa. 

 

Lakimuutoksessa luovuttiin myös velvoitteesta ottaa huomioon kaupan laatu sijoitettaessa vähit-

täiskaupan suuryksikkö muualle kuin keskusta-alueelle. Laissa ei kuitenkaan ole nimenomaista kiel-

toa kaupan laadun (toimialan) huomioimisesta osana kaavaratkaisua. Vähittäiskaupan suuryksikön 

ensisijainen sijaintipaikka on lakimuutoksen jälkeenkin keskusta-alue. Suuryksikkö voidaan kuiten-

kin sijoittaa myös muualle edellyttäen, että kaupan palvelujen saavutettavuus otetaan huomioon 

sijoituksen perusteena. Saavutettavuudella tarkoitetaan kaupan palvelujen sijoittumista suhteessa 

asuinalueiden sijaintiin ja palvelujen käyttäjien mahdollisuuksiin saavuttaa nämä palvelut eri kul-

kumuodoilla. Sijoittumiseen muualle kuin keskustaan voi olla myös muita perusteita kuitenkin niin, 

että palvelujen saavutettavuus tulee aina ottaa huomioon. Muita perusteita voivat olla esimerkiksi 

toimivan kilpailun kehittymisen edistäminen ja erilaisten liiketoimintamallien kehittäminen. 

 

Toteutetut muutokset vähentävät merkittävästi niiden myymälöiden joukkoa, jotka kuuluvat vähit-

täiskaupan suuryksikköjä koskevan erityisen sijainnin ohjauksen piiriin. Lakimuutoksen myötä vä-

hittäiskaupan suuryksikköjä koskeva sijainnin ohjaus on rajattu koskemaan vain niitä myymälöitä, 

joilla on yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen tai kaupan palvelujen saavutettavuuteen kohdis-

tuvia merkittäviä vaikutuksia. Tämä edistää kaupan palvelujen sijoittumista maakuntakaavassa 

keskustatoiminnoille tarkoitetuille alueille, kun näiden alueiden kaupan palveluja voidaan kehittää 

ilman vähittäiskaupan suuryksikköjen enimmäismitoituksesta johtuvaa rajoitusta. 

 

Myös keskusta-alueen määrittelyä on lakimuutoksen yhteydessä tarkennettu. Keskusta-alueella 

tarkoitetaan maakunnan, kunnan tai sen osan toiminnallisesti keskeistä aluetta, jossa sijaitsee tii-

viisti ja monipuolisesti keskustahakuisia palvelutoimintoja, kuten erikoiskauppaa, päivittäistavara-

kauppaa, vapaa-ajan palveluja ja julkisia palveluja sekä merkittävässä määrin eri toimialojen työ-

paikkoja ja asutusta. Keskusta-alue on hyvin saavutettavissa ja sinne on hyvät liikenneyhteydet 
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ympäröiviltä asuinalueilta. Keskusta-alue on kunnan keskustaajaman tai sen alakeskuksen osa-alue 

ja keskusta-aluetta ympäröi aina taajama-alue. Olemassa olevat keskusta-alueet, niiden mahdolli-

set laajennusalueet sekä uudet keskusta-alueet voidaan osoittaa maakunta- ja yleiskaavassa kes-

kustatoimintojen alueina (HE 251/2016 vp).  

1.2 Pirkanmaan maakuntakaava 

Kangasalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jonka Pirkanmaan maakuntavaltuusto 

on hyväksynyt 27.3.2017. Maakuntakaava tuli voimaan kuulutuksella 8.6.2017. Maakuntakaava 

ohjaa maakunta- ja seututasolla yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehitystä sekä kaupan osalta 

erityisesti vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumista yhdyskuntarakenteessa.  

 

 

Kuva 2 Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 

 

Kangasalan kupan sijoittumisen ja mitoituksen näkökulmasta tärkeimpiä maakuntakaavan merkin-

töjä ja määräyksiä on käsitelty tiivistetysti seuraavassa. 

 

 

Aluetta tulee suunnitella asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneena alueena. Erityistä huo-

miota tulee kiinnittää yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 

on edistettävä julkisten ja kaupallisten palveluiden saavutettavuutta joukkoliikenteen, kävelyn ja 

pyöräilyn avulla. Merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksikköjen koon alaraja Kangas-
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alan keskustaajaman alueella on paljon tilaa vaativassa erikoistavarakaupassa 15 000 k-m², kes-

kustahakuisessa kaupassa (päivittäistavarakauppa ja muu erikoistavarakauppa) 10 000 k-m² kui-

tenkin siten, että pelkän päivittäistavarakaupan koon alaraja on 5 000 k-m². Muilla taajamatoimin-

tojen alueilla koon alaraja on kaikkien kaupan toimintojen osalta 3 000 k-m².  

 

 

 

Merkinnällä osoitetaan valtakunnan osakeskus, kaupunkitasoiset keskukset ja Tampereen ydinkau-

punkiseudun alakeskukset. Keskustatoimintojen alueille voidaan sijoittaa merkitykseltään seudulli-

sia vähittäiskaupan suuryksiköitä, jotka on suunniteltava keskustaympäristöön soveltuviksi. Ne on 

mitoitettava ja niiden toteutus on ajoitettava yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siten, etteivät 

ne aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia muille keskusta-alueille tai seudun palveluverkon ta-

sapainoiselle kehittämiselle. Kangasalan keskustatoimintojen alueella vähittäiskaupan suuryksiköi-

den kerrosalan enimmäismitoitus on 55 000 k-m². 

 

Merkinnällä osoitetaan keskustojen ulkopuoliset vähittäiskaupan alueet ja keskittymät, jotka yh-

dyskuntarakenteellisen sijaintinsa perusteella soveltuvat seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan 

alueiksi. Paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan mitoitus sisältää auto- ja huoltamokaupan. Kan-

gasalalla Lentolan eteläisen alueen kaupan enimmäismitoitus on 40 000 k-m², josta keskustaha-

kuista kauppaa enintään 27 000 k-m² ja päivittäistavarakauppaa enintään 5 000 k-m². 

 

 

Merkinnällä osoitetaan keskusta-alueiden ulkopuoliset työpaikka-alueet, jotka yhdyskuntaraken-

teellisen sijaintinsa perusteella soveltuvat myös seudullisesti merkittävän paljon tilaa vaativan eri-

koistavarakaupan (auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppa) alueiksi. Kangasalta 

merkinnällä on osoitettu Lentolan pohjoinen alue, jonka erikoistavarakaupan enimmäismitoitus on 

40 000 k-m² (tilaa vaativa kauppa).  

1.3 Yleiskaavat 

Kangasalla on useita voimassa olevia yleiskaavoja, joista kaupan sijoittumisen ja kehittymisen kan-

nalta merkittävimmät on kuvattu tiivistetysti seuraavissa kappaleissa. 

 

Kangasalan strategisessa yleiskaavassa ennakoidaan kaupungin tulevaisuutta vuoteen 2040 

asti. Strategisella yleiskaavalla ohjataan kunnan maankäytön suuria linjoja ja määritellään kehittä-

misen painopisteitä. Strateginen yleiskaava on voimassa osayleiskaavojen rinnalla ja ohjaa 

osayleiskaavojen ja asemakaavojen laatimista ja päivittämistä sekä muuta alueiden käytön suun-

nittelua. Kangasalan asukasmäärän arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä 37 500 asukkaa-

seen ja vuoteen 2040 mennessä 42 000 asukkaaseen. Suurin osa uusista kuntalaisista sijoittuisi 

nauhataajamaan keskustan ja Vatialan välille sekä uudelle Lamminrahkan alueelle. Palveluiden 

osalta strategisessa yleiskaavassa on määritelty, että Lentolaa kehitetään erityisesti kaupan kes-

kittymänä ja keskustaa puolestaan kohtaamisten ja kulttuuripalveluiden kokonaisuutena, jonka toi-

mintoja monipuolistetaan. Lamminrahkasta puolestaan kehitetään monipuolinen ja yhteisöllinen 

kaupunginosa, jossa on helposti saavutettavat virkistysalueet, ja jonka suunnittelussa painotetaan 

ihmisen hyvinvointia ja kestäviä liikkumistapoja. Maaseudun uutta asuinrakentamista ohjataan ky-

lien tuntumaan tukemaan palveluita. Suurienkin kaupan yksiköiden olisi tavoitteena sijoittua nau-

hataajaman kävely-ympäristöön ja rakentamisessa suositaan toiminnoiltaan monipuolisia hybridi-

ratkaisuita. 
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Kuva 3 Kangasalan strateginen yleiskaava (Lähde: Kangasalan kaupunki, 29.5.2017) 

Keskustan osayleiskaavan tehtävänä on näyttää suuntaviivat Kangasalan keskustan kokonais-

valtaiselle kehittämiselle vuoteen 2030 asti. Osayleiskaavassa esitetään uusia vähitellen toteutet-

tavia asuinalueita yli 2000 asukkaalle. Kävelyalueen laajentuminen palveluineen ja lähiympäristön 

korkea laatu luovat keskustasta viihtyisän ja turvallisen olohuoneen. Keskustan yleiskaavaehdotus 

on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 

 

Kuva 4 Kangasalan keskustan osayleiskaavan ote (Lähde: Kangasalan kaupunki) 
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Lamminrahkan osayleiskaava koskee Kangasalan kunnan ja Tampereen kaupungin rajalla sijait-

sevaa noin 330 ha:n aluetta, jota rajaa etelässä valtatie 12 ja idässä Jyväskylä-Tampere -rata. 

Osayleiskaavassa varaudutaan noin 6 000 – 8 000 asukkaan sijoittumiseen alueelle. Lamminrahkan 

suunnittelussa on ollut tavoitteena kehittää toiminnoiltaan monipuolinen alue, jonka työpaikat, 

asunnot ja kaupallinen keskus yhdessä hyvän saavutettavuuden ja luonnonympäristön kanssa te-

kevät siitä asukkaille ja työntekijöille tavoiteltavan ympäristön. Lamminrahkan suunnittelun tavoit-

teena on sijoittaa toiminnat toistensa lomaan tai läheisyyteen ja vähentää tällä tavalla liikkumisen 

pakkoa.  

 

 

Kuva 5 Lamminrahkan osayleiskaavan ote (Lähde: Kangasalan kaupunki) 

 

Vatialan osayleiskaavalla ohjataan täydennysrakentamista kaupunkiseudun rakennesuunnitel-

man mukaisesti Vatialassa, Lahdentien länsipuolella. Vuoteen 2040 mennessä Vatialaan on tarkoi-

tus sijoittaa yli 3 000 uutta asukasta ja satoja uusia työpaikkoja. Joukkoliikenteen kehittyminen 

alueella on nähty alueen erityisenä valttikorttina ja mahdollisuutena, jota yleiskaavalla pyritään 

tukemaan mm muodostamalla hyvää kävely- ja pyöräily-ympäristöä. Alueella sijaitsevat Kangas-

alan suurimmat kaupan yksiköt ja maakuntakaavan seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suur-

yksikön salliva merkintä. Yleiskaavan KM-merkinnöillä osoitetuille alueille mahdollistetaan maakun-

takaavan mukaisesti vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen. KM-e -merkinnällä osoitetulle 

alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa ja KM-tv -alueelle on sallittu ainoastaan ns. tilaa 

vaativan kaupan sijoittuminen. 
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Kuva 6 Suoraman osayleiskaavan ote (Lähde: Kangasalan kaupunki) 

Suoraman osayleiskaavalla ohjataan täydennysrakentamista kaupunkiseudun rakennesuunni-

telman mukaisesti Suoramalla, Lentolassa ja Kyötikkälässä. Suoraman alue on Kangasalan tärkeim-

piä täydennysrakentamisen paikkoja. Osayleiskaava ohjaa Suoraman asemakaavoitusta tavoittee-

naan joukkoliikenteen edellytysten tukeminen ja lähipalvelukeskuksen kehittäminen. Tavoitteena 

on, että asuinympäristö muuttuu vähitellen alueiden rakentamisen myötä; lähiympäristöä paranta-

malla houkutellaan asukkaita kulkemaan omin jaloin kouluun ja kauppaan ja tuetaan näin lähipal-

veluiden säilymistä. 

 

 

 

Kuva 7 Suoraman osayleiskaavan ote (Lähde: Kangasalan kaupunki)  
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2. KAUPAN TRENDIT 

Kaavoituksessa ja keskustan kehittämisessä on keskeistä huomioida vähittäiskaupan muuttuva toi-

mintaympäristö. Vähittäiskauppa on jatkuvassa muutoksessa ja muutoksen syklit ja nopeus on ollut 

viime vuosina yhä nopeampaa. Muutosten taustalla on niin kuluttajiin liittyvät kysynnän muu-

tostrendit kuin kaupan rakenteeseenkin liittyvät tarjontatekijöiden muutokset. Muutoksia synnyttä-

vät esim. yhteiskunta- ja talouskehitys, ikärakenteen ja kulutuskäyttäytymisen muutokset, kaupan 

konseptien kehittyminen sekä esim. digitalisoituminen ja verkkokaupan kasvu. 

 

Vähittäiskaupan rakenne on keskittynyt ja ketjuuntunut voimakkaasti. Suuryksiköiden määrä 

(kauppakeskukset, hypermarketit) on kasvanut ja vastaavasti pienempien myymälöiden määrä on 

laskenut. Erityisesti 2010-luvulla trendi on kuitenkin tasoittunut ja eräänlaisena vastatrendinä on 

havaittavissa erityisesti hyvän päivittäistavaravalikoiman supermarket-kokoluokan myymälöiden 

merkityksen kasvu sekä toisaalta hiljaisena signaalina pienempien paikallisten lähipalveluiden paluu 

kaupunkien katukuvaan (esim. pienemmät liha- ja kalaliikkeet sekä leipomot). 

 

 

 

Kuva 8 Kauppojen lukumäärän kehitys 1970-2015 

 

Kauppa on ollut laajemminkin voimakkaassa rakennemuutoksissa vuodesta 2008 lähtien. Raken-

nemuutoksen käynnisti kansainvälinen taantuma, minkä jälkeen rakennemuutosta ovat jatkaneet 

teknologinen kehitys (verkkokauppa) sekä kulutuskäyttäytymisen muutos. Vähittäiskaupan liike-

vaihtoindeksi on kasvanut 2008-2018 yhteensä vain noin 7 %, kun tätä aikaisemmin keskimääräi-

nen vuosikasvu oli lähes 3-4 %. 

 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Hypermarketit 1 13 29 33 57 78 97 121 141 150

Kauppakeskukset 1 1 1 2 18 32 39 57 74 97

PT-myymälät 15 806 11 687 9 559 8 195 6 415 5 122 4 283 4 109 3 923 4 004
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Kuva 9 Vähittäiskaupan liikevaihdon ja määrän kehitys Suomessa 2000-2016 (Lähde: Tilastokeskus, 

kaupan liikevaihtokuvaaja) 

Vähittäiskaupassa toimialakohtaiset muutokset ovat olleet myös merkittäviä. Esimerkiksi päivittäis-

tavarakaupassa määräindeksillä mitattuna kasvua on tapahtunut lähes ainoastaan päivittäistavara-

kaupan erikoismyymälöiden kohdalla, jossa kasvua vuoteen 2010 nähden on tapahtunut yli 17 %. 

Marketeissa ja muissa erikoistumattomissa myymälöissä tapahtunut myynti oli vuonna 2016 lähes 

samalla tasolla kuin vuonna 2010. 

 

 

Kuva 10 Päivittäistavarakaupan määräindeksi 2005-2016, vuosi 2010=100 (Lähde: Tilastokeskus, kaupan 

liikevaihtokuvaaja) 

Seuraavassa kaaviossa on havainnollistettu erikoistavarakaupan toimialojen määräindeksissä ta-

pahtunutta kehitystä vuosina 2005-2016. Kaaviosta voidaan havaita, että erityisesti kodinelektro-
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niikan (ml. mobiililaitteet), urheiluvälineiden sekä kauneus- ja terveydenhoitotuotteiden vähittäis-

kaupassa on tapahtunut kasvua. Vuoteen 2010 nähden määräindeksillä mitattuna liikevaihto on 

pienentynyt erityisesti kirjakaupassa sekä kello- ja korukaupassa. Myös esim. huonekalukalu- ja 

rautakaupan sekä muotikaupan liikevaihto määräindeksillä mitattuna on ollut vuoden 2010 tasoa 

matalammalla.  

 

 

Kuva 11 Erikoistavarakaupan toimialojen määräindeksi 2005-2016, vuosi 2010=100 (Lähde: Tilastokes-

kus, kaupan liikevaihtokuvaaja) 

 

Verkkokauppa on merkittävin vähittäiskaupan tarjontaa muuttava trendi. Viime vuosina vähittäis-

kaupan liikevaihdon kasvu on ollut hyvin vähäistä, mutta verkko-ostosten arvo on kasvanut vuosit-

tain noin 5-15 %. Merkittävimpiä verkosta ostettavia tuoteryhmiä ovat vaatteet ja kengät, viihde-

elektroniikka, mediatuotteet sekä kauneuteen ja terveyteen liittyvät tuotteet. 

 

Kulutuskohteet muuttuvat yksilöllisemmiksi ja ”suuri massa” kutistuu, mikä johtuu osin siitä, että 

kulutusmahdollisuudet  ja -kohteet ovat monikertaistuneet. Kaupan kanssa kulutuksesta kilpailevat 

erityisesti ravintolat, viihde ja matkailu, jolloin kauppaan kohdistuvan kulutuksen suhteellinen 

osuus vähenee. Ilmiö näkyy jo nykyään mm. kauppakeskuksissa: pinta-alasta entistä suurempi osa 

on palveluita, viihdettä ja ravintoloita. Muita kasvavia toimialoja ovat esim. julkiset palvelut ja lii-

kuntapalvelut, kauneus- ja hyvinvointipalvelut sekä viihde- ja elämyssektori. 

 

Aikaa arvostetaan yhä enemmän ja kauppa kilpailee asiakkaan ajasta; joko asiakkaan täytyy sel-

viytyä vähemmällä ajalla eli asioinnin täytyy olla   sujuvaa (erityisesti päivittäistavarat ja tilaa vievä 

kauppa) tai asioinnin täytyy olla niin miellyttävää, että asiakas haluaa viettää aikaa ostosympäris-

tössä, jolloin myymälämiljöön elämyksellisyys korostuu. 
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Kuva 12 Myynnin ja tilantarpeen kehittymisnäkymät (Lähde: Kauppakeskusbarometri 2018) 

 

Seuraavassa kuvassa on vielä tiivistetty keskeisimpiä kaupan ja kaupunkien toimintaympäristöä 

muokkaavia trendejä. 

 

Kuva 13 Kaupan ja kaupunkien toimintaympäristötrendit 
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3. VÄHITTÄISKAUPAN KYSYNTÄ VAIKUTUSALUEELLA 

3.1 Väestö ja väestöennuste 

Kangasalla oli vuoden 2018 lopulla yhteensä 31 676 asukasta. Oheisella kartalla on havainnollis-

tettu väestön sijoittumista Tilastokeskuksen 250 metrin ruututietokannan tietojen perusteella 

(ajankohta 31.12.2016). Väestö on painottunut kaupungin länsiosaan. Kartalla osoitetun keskustan 

ja Lentolan välisen ellipsin sisällä sijaitsee noin 14 000 asukasta, eli 44 % kaupungin väestöstä. 

 

 

Kuva 14 Väestö 250 metrin tilastoruuduissa 31.12.2016 (Lähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta) 
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Kangasalan asukasmäärä on kasvanut tasaisesti koko 2000-luvun. Vuosina 2000-2018 kasvua on 

ollut yhteensä 6 046 henkilöä (23,6 %) keskimääräisen vuosikasvun ollessa 1,2 %. Tilastokeskuk-

sen 30.9.2019 julkistaman väestöennusteen mukaan kasvu jatkuu tulevaisuudessakin, mutta hie-

man hitaampana. Vuosina 2018-2040 väestön ennustetaan kasvavan 2 496 henkilöllä (7,9 %) kes-

kimääräisen vuosikasvuna ollessa 0,3 %. Väestöennusteen mukaan Kangasalla asuisi vuonna 2040 

yhteensä 34 172 henkilöä.  Tilastokeskuksen väestöennuste on trendiennuste, jonka oletuksena on 

väestönkehityksen jatkuminen samanlaisena kuin viime vuosina. Väestöennuste ei näin ollen ota 

huomioon esim. kaupungin tavoitteita ja maankäytön kehittämishankkeita, esim. Lamminrahkan 

osalta. Kangasalan väestönkehitystä (2000-2018) ja Tilastokeskuksen väestöennustetta (2019-

2040) on havainnollistettu seuraavassa kaaviossa. 

 

 

Kuva 15 Väestönkehitys Kangasalla 2000-2040 (Lähde: Tilastokeskus) 
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Tilastokeskuksen väestöennuste 2019 osoitti väestön keskittyvän entistä voimakkaammin muuta-

mille kaupunkiseuduille, joista Tampereen seutu on yksi nopeimmin kasvavista. Koko maassa vä-

estönkehitys lähtee tarkasteluajanjaksolla laskuun. Kangasalan väestönkasvun ennustetaan olevan 

kaupunkiseudulla Tampereen jälkeen voimakkainta absoluuttisena kasvuna mitattuna. Tampereen 

väestönkasvuksi arvioidaan lähes 37 400 henkilöä (+15,9 %) vuoteen 2040 mennessä. Kangasalla 

ja Lempäälässä väestönkasvun arvioidaan olevan lähes yhtä voimakasta, mutta muissa kaupunki-

seudun kunnissa (Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi) kasvu jää selkeästi pienemmäksi. Aikaisemmassa, vuo-

den 2015, ennusteessa esimerkiksi Valkeakoskelle ja Orivedelle ennakoitiin vielä noin 5 % kasvua 

vuoteen 2040 mennessä, mutta uusimmassa ennusteessa kehitys on arvioitu selkeästi negatii-

viseksi. 

 

 

Kuva 16 Tilastokeskuksen kuntakohtainen väestöennuste 2019, muutos 2018-2040 (%, suluissa abso-

luuttinen väestönmuutos)  
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Tilastokeskuksen lisäksi Kangasalle on laadittu omat, tavoitteelliset väestöennusteet vuoteen 2040. 

Ennuste on laadittu taajamanosittain. Koko kaupungissa väestön arvioidaan vuoteen 2040 men-

nessä kasvavan noin 40 000-43 000 asukkaaseen, eli kasvua olisi arviolta 8 300-10 300 asukasta 

(+26-36 %). Kaupungin tavoitteellinen väestönkasvu on näin ollen selkeästi suurempi kuin Tilasto-

keskuksen ennuste (34 200 asukasta vuonna 2040). 

Taulukko 1 Kangasalan väestö 2018 ja tavoitteelliset väestöennusteet 2020, 2025, 2030 ja 2040 taaja-

manosittain 

 

 

Selkeästi merkittävin kasvualue Kangasalla on Lamminrahka, josta kaavaillaan kehittyvän noin 

8 000 asukkaan kaupunginosaa vuoteen 2040 mennessä. Keskustan väestönkasvuksi tavoitellaan 

noin 2000 henkilöä ja keskustan välittömässä läheisyydessä olevien alueiden (Huutijärvi, Ranta-

Koivisto, Liuksiala, Tursola ja Suorama) kasvu olisi tavoitteen mukaisesti noin 1 900 henkilöä. 

 

 

Kuva 17 Taajamaosittainen väestö ja väestönkasvu tavoitteen mukaisesti 2018-2040 (Kangasalan kau-

punki) 

Alue
Väestö 

31.12.2018

Väestötavoite 

2020

Väestötavoite 

2025

Väestötavoite 

2030

Väestötavoite 

2040

Keskusta 4 701 5 000 5 500 6 000 6 700

Lamminrahka - - 1 000 4 490 8 000

Vatiala 5 305 5 500 5 800 6 000 6 400

Suorama 6 087 6 200 6 300 6 400 6 700

Pikonlinna 459 600 850 1 000 1300

Ranta-Koivisto - Liuksiala 1 080 1 200 1 300 1 300 1 300

Saarenmaa 57 60 60 100 1 900

Huutijärvi 1 220 1 300 1 400 1 500 1 900

Tursola-Asema 2 048 2 100 2 200 2 300 2 400

Ruutana ja Haviseva 3 789 3 850 4 000 4 500 6 000

Sahalahti (taajama) 1 210 1 210 1 200 1 200 1 200

maaseutu kanta-Kangasala tarkka luku puuttuu

maaseutu Sahalahti tarkka luku puuttuu

Kuhmalahti tarkka luku puuttuu

Kangasala yhteensä 31 676 32 600 34 750 36 500-38 000 40 000-43 000
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3.2 Työpaikat ja pendelöinti 

Vähittäiskaupan sijoittumisen näkökulmasta työpaikkojen merkitys on kahtiajakoinen; toisaalta 

työpaikat tukevat kaupan sijoittumista ja synnyttävät esim. tietyillä toimialoilla ravintola- ja kah-

vilatoimintaa tukevaa lounaskysyntää. Kauppa tekee sijoittumispäätöksensä kuitenkin pääosin vä-

estön sijoittumiseen ja liikenneyhteyksiin sekä saavutettavuuteen perustuen.  

 

Vuoden 2016 lopulla Kangasalla oli yhteensä 8 419 työpaikkaa. Merkittävimpiä työllistäviä toimi-

aloja ovat terveys- ja sosiaalipalvelut (20 % työpaikoista), teollisuus (17 %) sekä tukku- ja vähit-

täiskauppa (12 %). Työpaikkakehitys on Kangasalla ollut suhteellisen tasaista, joskin vuodesta 

2010 työpaikkojen määrä on vähentynyt lähes 5 %. 

 

 

Kuva 18 Työpaikat toimialoittain Kangasalla vuonna 2016 (Lähde: Tilastokeskus) 
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Seuraavalla kartalla on havainnollistettu työpaikkojen sijoittumista Tilastokeskuksen 250 metrin 

Ruututietokannan tietojen perusteella. Kartalta erottuu erityisesti keskustasta Tampereelle suun-

tautuva, valtatietä 12 myötäilevä, yhtenäinen työpaikkavyöhyke, jossa sijaitsee noin 65 % kaupun-

gin kaikista työpaikoista. Lisäksi yksittäisenä työpaikkakeskittymänä korostuu Sahalahdella sijait-

seva elintarviketeollisuuden keskittymä. 

 

 

Kuva 19 Työpaikat 250 metrin tilastoruuduissa 31.12.2015 (Lähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta) 

 

Kangasalan työpaikkaomavaraisuus on 63,8 % (vuosi 2016). Lähes 5 000 kangasalalaista käy 

töissä kotikaupungissaan. Pendelöintiä tapahtuu erityisesti Tampereen suuntaan, jossa käy töissä 

noin 6 300 kangasalalaista. Lisäksi pendelöintiä tapahtuu myös muihin kaupunkiseudun kuntiin. 

Tampereelta ja muualta kaupunkiseudulta pendelöidään myös jonkin verran Kangasalle. Pendelöin-

tiä vuonna 2016 on kuvattu oheisessa kuviossa.   

   

 

Kuva 20 Pendelöinti Kangasalle ja Kangasalta 2016 (Lähde: Tilastokeskus) 
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3.3 Yhdyskuntarakenteen tiiviys ja sekoittuneisuus 

Vähittäiskaupan ja palveluiden näkökulmasta keskeisiä yhdyskuntarakenteen indikaattoreita ovat 

tiiviys ja sekoittuneisuus. Tiivis ja sekoittunut rakenne tarkoittaa runsasta ja monipuolista lähiky-

syntää sekä ympärivuorokautisia käyttäjiä, mikä takaa monipuolisen palvelurakenteen ja hyvin saa-

vutettavat palvelut. Erityisen tärkeitä kyseiset tekijät ovat keskustamaisissa ympäristöissä, joihin 

toivotaan sijoittuvaksi erityisesti päivittäistavarakaupan lähipalveluita, erikoiskauppaa sekä erilaisia 

kaupallisia palveluita. 

 

Oheisella kartalla on havainnollistettu yhdyskuntarakenteen tiiviyttä ja sekoittuneisuutta Kangas-

alan keskustan tuntumassa. Kartalla pallon koko kuvaa väestön ja työpaikkojen yhteismäärää ja 

sektorit kyseisten tekijöiden osuutta ko. tilastoruudussa. Kangasalla keskusta-Vatiala -akselilla toi-

minnot ovat suhteellisen eriytyneitä; kartalta on erotettavissa toisaalta tiiviitä asuinalueita ja mer-

kittäviä työpaikka-alueita, erityisesti Lentolan kaupan alue. Ydinkeskustassa on jonkin verran se-

koittuneita toimintoja, mutta sielläkin mikrotasolla erottuu asumiseen ja työntekoon keskittyneitä 

erillisiä alueita. 

 

 

Kuva 21 Väestö ja työpaikat 250 metrin ruuduissa (Lähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta) 
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3.4 Kesäasukkaat 

Kaupan kehittymisen näkökulmasta merkittävän lisäpotentiaalin muodostavat kesäasukkaat, sillä 

Kangasala on merkittävä mökkikunta. Kangasalla on yhteensä noin 4 600 kesämökkiä, joista noin 

900 omistaja tulee maakunnan ulkopuolelta1. Kesämökkien lukumäärä on ollut kasvusuuntainen 

aina vuoteen 2015 saakka, mutta sen jälkeen kehitys on tasaantunut. 

 

 

Kuva 22 Kesämökit Kangasalla 1970-2018 (Lähde: Tilastokeskus) 

Oheisella kartalla on Tilastokeskuksen 250 metrin ruututietokannan perusteella havainnollistettu 

kesämökkien sijoittumista Kangasalla ja naapurikunnissa. Kesämökit ja vapaa-ajanasunnot ovat 

sijoittuneet melko tasaisesti vesistöjen rannoille ympäri kaupunkia. Erityisen tiheästi mökkejä on 

sijoittunut Längelmäveden ja Roinen rannoille keskustan tuntumassa.  

 

 

Kuva 23 Kesämökkien sijoittuminen Kangasalla 31.12.2015 (Lähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta) 

 
1  Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset. Tampereen seutu, 2017.  

https://visittampere.fi/wp-content/uploads/2018/04/Matkailun_tulo-ja-tyollisyysvaikutukset-2017-2.pdf 
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3.5 Liikenne ja saavutettavuus 

Kangasalan läpi kulkee kaksi merkittävää liikenneväylää; keskustan läpi kulkeva valtatie 12 sekä 

pohjoisessa kulkeva valtatie 9 / E63). Oheisella kartalla on esitetty liikennemääriä (keskimääräinen 

vuorokausiliikenne) päätieverkolla vuonna 2018. Suurimmat liikennemäärät ovat Kangasalan kes-

kustan ja Vatialan välillä, enimmillään noin 15 300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kangasalan keskus-

tasta itään liikennemäärät laskevat noin 9 300 ajoneuvoon vuorokaudessa. Valtatie 9:llä liikenne-

määrät ovat noin 11 800 – 12 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

 

 

Kuva 24 Keskimääräinen vuorokausiliikenne 2018 (Lähde: Väylä, liikennemääräkartat) 

Oheisella kartalla on havainnollistettu liikennemäärien muutosta nykytilanteesta vuoteen 2040. En-

nuste perustuu Tampereen kaupunkiseudun EMME:n Talli-malliin ja liikennemäärän kasvu on osoi-

tettu kulkusuunnittain erikseen. Ennuste perustuu tavoitteelliseen maankäytön kehittymiseen ja 

väestöennusteeseen, jonka mukaan Kangasalla asuu 42 000 asukasta vuonna 2040. Liikennemää-

rät tulevat ennusteen mukaan kasvamaan merkittävästi valtatiellä 12, erityisesti Tampereen ja 

Kangasalan keskustan välillä. Lentolan kohdalla kasvua on yhteensä noin 6 000 – 7 000 ajoneuvoa 

vuorokaudessa. Kartalta voidaan havaita myös uusi tieyhteys (seudullinen kakkoskehä) Lentolasta 

etelään, jolla liikennemäärät tulisivat arvion mukaan olemaan noin 6 000 ajoneuvoa vuorokau-

dessa. 
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Kuva 25 Mallinnettu keskivuorokausiliikenteen muutos vuoteen 2040 

Seuraavalla kartalla on havainnollistettu Kangasalan keskustaa ja Lentolaa palvelevia joukkoliiken-

nelinjoja. Valtaosa linjoista kulkee Lentolan ja keskustan väliä Kangasalantietä pitkin. Tällä vyöhyk-

keellä joukkoliikenteen palvelutaso onkin kohtalaisen hyvä, mikä parantaa myös kaupan saavutet-

tavuutta. 

 

 

Kuva 26 Joukkoliikennelinjat Lentolassa ja Kangasalan keskustassa 2019 
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Yksi tärkeimmistä Kangasalaan vaikuttavista liikennehankkeista on ns. Seuturatikka, jonka laaje-

nemisen suuntina on esitetty kahta haaraa Kangasalle; ns. Lamminrahkan linja TAYS:iltä sekä Saa-

renmaan linja Hervannasta. Toteutuessaan ko. linjaukset parantaisivat joukkoliikenteen saavutet-

tavuutta ko. alueilla huomattavasti ja synnyttävät myös kaupallista potentiaalia pysäkkien ympä-

ristöön. 

 

 

Kuva 27 Tampereen Seuturatikka, linjausvaihtoehdot 2019 

 

Saavutettavuus 

Ihmisten arjen sujuvuudessa yksi merkittävimmistä asioista on kaupan, erityisesti päivittäistavara-

kaupan, palvelujen saavutettavuus. Saavutettavuuden käsite voidaan ymmärtää ja sitä voidaan 

mitata monin eri tavoin. Esimerkiksi etäisyys myymälään on helposti mitattavissa ja ymmärrettä-

vissä, mutta se ei yksinään kerro koko totuutta. Lyhytkin kävely lähimpään myymälään voidaan 

kokea vaivalloisemmaksi kuin usean kilometrin ajomatka johonkin toiseen myymälään. Tämä kuvaa 

osuvasti liikkuvien ja helposti liikkumaan kykenevien kuluttajien kokemaa saavutettavuutta. 

 

Muut kuin edellä mainitut kuluttajat voivat kokea saavutettavuuden hyvinkin eri tavalla. Tähän 

ryhmään kuuluvat esimerkiksi heikkokuntoiset vanhukset, liikuntarajoitteiset henkilöt ja autotto-

mat. Tälle ryhmälle kulkutavan valinnan ohella ja jopa sijasta saavutettavuudessa voi olla kysymys 

myös asiointimahdollisuuksista. Tähän taas vaikuttavat mm. kauppamatkan pituus, palvelujen 

laatu, kulkuyhteydet ja -mahdollisuudet, käytettävissä olevat tulot ja myymälöiden hintataso. 

 

Kaupan palvelujen saavutettavuutta voidaan siis tarkastella sekä liikkumiseen perustuvana fyysi-

senä saavutettavuutena (etäisyytenä myymälään) että koettuna saavutettavuutena, joka kuvaa 

asiaa pelkkää etäisyyttä moniulotteisemmin. Koettu saavutettavuus voidaan määritellä vaivaksi, 
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jonka kotitalous kokee tavaroita hankkiessaan. Jos päivittäistavaroiden hankkiminen aiheuttaa pal-

jon vaivaa, on saavutettavuus huono - mikäli se aiheuttaa vähän vaivaa, on saavutettavuus hyvä. 

Erikoistavaroiden koetulla saavutettavuudella tarkoitetaan kotitalouksille erikoistavaroiden hankki-

misesta aiheutuvaa vaivaa, ajankäyttöä ja kustannuksia. Kuluttajille tärkeitä asioita ovat lisäksi 

tiedon saanti tuotteesta, valikoimat ja vertailumahdollisuudet. Viimeksi mainittujen tekijöiden mer-

kitys painottuu erikoiskaupassa selvästi päivittäistavarakauppaa enemmän. 

 

Seuraavassa taulukossa on havainnollistettu Kangasalan eri alueiden saavutettavuutta nykytilan-

teessa tieverkkoa pitkin mitatun etäisyyden perusteella. Kävelysaavutettavuuden vyöhykkeitä asi-

ointien näkökulmasta ovat 500-1 000 metrin vyöhykkeet ja pyörällä saavutettavana alueena voi-

daan pitää noin 2 kilometriä. Parhaiten kävellen ja pyörällä on saavutettavissa keskusta, josta yh-

den kilometrin etäisyydellä asuu yli 2 000 asukasta ja kahden kilometrin etäisyydellä lähes 4 500 

asukasta. Autolla parhaiten saavutettavissa on Lentolan alue, josta 5 kilometrin säteellä asuu noin 

21 500 asukasta ja 10 kilometrin säteellä peräti lähes 108 000 asukasta. Huomioitavaa on kuitenkin 

se, että Lentolan saavutettavuusvyöhyke ulottuu lähes Tampereen keskusta-alueelle ja asioinnit 

tältä alueelta kohdistuvat todennäköisemmin joko Tampereen keskustaan tai keskustan ulkopuoli-

siin kaupan keskittymiin. Tulevaisuudessa väestömäärän kehittyminen ja yhdyskuntarakenteen tii-

vistyminen erityisesti keskustan ja Lentolan ympäristössä parantaa näiden keskittymien saavutet-

tavuutta kestävillä kulkumuodoilla.  

Taulukko 2 Kangasalan alueiden saavutettavuus tieverkkoa pitkin nykytilanteessa (asukkaiden määrä etäi-

syysvyöhykkeittäin, kumulatiivinen 2016) 

 

500 m 1 km 2 km 5 km 10 km

Keskusta 1 080 2 060 4 470 15 480 31 590

Lentola 0 620 2 750 21 450 107 680

Kuhmalahti 110 200 340 480 1 140

Ruutana 490 1 210 2 390 3 690 20 210

Sahalahti 320 780 1 250 1 590 2 370
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4. VÄHITTÄISKAUPAN TARJONTA JA MARKKINAT 

VAIKUTUSALUEELLA 

Kangasalla on Suomen Ympäristökeskuksen arvion mukaan vähittäiskauppaa yhteensä noin 47 000 

k-m² (vuosi 2017). Tämä on selkeästi enemmän kuin esimerkiksi Orivedellä (22 000 k-m²) tai Päl-

käneellä (6 000 k-m²). Tampereen kaupunkiseudun mittakaavassa Kangasalaa kaupallisesti veto-

voimaisempia keskittymiä ovat erityisesti maakuntakeskus Tampere (kauppaa yhteensä lähes 

900 000 k-m²) sekä Lempäälä (kauppaa yhteensä 166 000 k-m²).  

 

Tampereen kaupunkiseudulla sijaitsee useita kauppakeskuksia: 

• Koskikeskus, Tampere: vuokrattava pinta-ala 28 600 m², myynti 125 milj. € ja 5,7 milj. kävijää 

• Ratina, Tampere: vuokrattava pinta-ala 50 900 m², myynti 82 milj. € ja 5,3 milj. kävijää 

• Tullintori, Tampere: vuokrattava pinta-ala 11 000 m², myynti 21,5 milj. € ja 2,5 milj. kävijää 

• Duo, Hervanta, Tampere: vuokrattava pinta-ala 11 700 m², myynti 67,8 milj. € ja 4,4 milj. kävijää 

• Lielahtikeskus, Tampere: vuokrattava pinta-ala 11 500 m², myynti 12,5 milj. € ja 1,4 milj. kävijää 

• Elo, Ylöjärvi: vuokrattava pinta-ala 17 100 m², myynti 53,2 milj. € ja 1,6 milj. kävijää 

• Veska, Pirkkala: vuokrattava pinta-ala 21 900 m², 2,2 milj. kävijää 

• Ideapark, Lempäälä: vuokrattava pinta-ala 103 000 m², myynti 275 milj. € ja 7,1 milj. kävijää 

 

Oheisella kartalla on havainnollistettu kaupan keskittymiä perustuen Ramboll Finland Oy:n vähit-

täiskaupan ketjutietokantaan. Kartalla on eroteltu erillisinä keskittyminä kohteet, joissa on kluste-

roituneena useita kaupan ketjutoimijoita. Suuruusluokat ovat suuntaa-antavia. Kartalta voidaan 

nähdä Tampereen vahva rooli kaupan paikkana sekä Lempäälän Ideaparkin merkitys keskustan 

ulkopuolisena kaupallisena keskittymänä. 

 

 

Kuva 28 Kaupan ja palveluiden sijoittuminen Kangasalan lähialueella, ketjutyyppiset toimijat (Lähde: 

Ramboll Finland Oy, Ketjutietokanta. 
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Kangasalan suurin kaupallinen keskittymä on Lentola, jossa SYKE:n tietopankin mukaan on kaupan 

kerrosalaa yhteensä noin 26 200 k-m² (ml. Ilkko). Merkittävin osa kaupan pinta-alasta on päivit-

täistavara- ja tavaratalokauppaa (yht. 23 000 k-m²), minkä lisäksi alueella sijaitsee jonkin verran 

tilaa vaativaa (1 850 k-m²) ja muuta erikoiskauppaa (700 k-m²). Kangasalan keskustassa puoles-

taan sijaitsee kauppaa noin 5 600 k-m², mistä päivittäistavarakauppaa 2 300 k-m² ja keskustaha-

kuista erikoistavarakauppaa 3 3000 k-m²). 

 

Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan Kangasalla oli vuonna 2017 yhteensä 132 vähit-

täiskaupan myymälää (vuosi 2017). Suurimpia kokonaisuuksia ovat päivittäistavarakauppa ja ta-

varatalot (29 myymälää) sekä vapaa-aika- ja harrastusvälinekauppa (41 myymälää). Lisäksi tau-

lukossa on kuvattu mm. auto- ja varaosakaupan (ei autojen tukkukauppaa) sekä palveluiden toi-

mipaikkamääriä. Vuoteen 2011 verrattuna vähittäiskaupan toimipaikkojen määrä on vähentynyt 

yhdellätoista. Eniten vähennystä on tapahtunut muotikaupassa, vapaa-ajan- ja harrastevälinekau-

passa sekä sisustus- ja kodintavarakaupassa. Lisää kauppoja on tullut terveyden ja hyvinvoinnin 

toimialalle. Lisäksi toimipaikkojen määrä on kasvanut toimipaikoissa, joilla ei ole fyysistä myymä-

lätilaa (verkko- ja postimyyntikauppa, torikauppa yms.). Kangasalla on lisäksi kasvanut ravitse-

mustoimialan toimipaikkojen määrä. 

 

Taulukko 3 Toimipaikkojen määrä Kangasalla 2011 ja 2017 (Lähde: Tilastokeskus, Toimipaikkarekisteri) 

TOIMIALA 2011 2017 Muutos 

Vähittäiskauppa yhteensä 143 132 -11 

Päivittäistavarakauppa ja tavaratalot 28 29 1 

Alkoholi ja muut juomat 2 2 0 

Terveys ja hyvinvointi 13 14 1 

Muotikauppa 11 6 -5 

Vapaa-aika ja harrastusvälinekauppa 47 41 -6 

Tekninen erikoiskauppa 6 6 0 

Kodin sisustaminen ja kotitaloustarvikkeet 13 9 -4 

Rautakauppa 6 4 -2 

Huoltamot 5 3 -2 

Myynti muualta kuin myymälöistä 12 18 6 

Henkilöautokauppa 16 16 0 

Moottoriajoneuvojen huolto 40 39 -1 
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähit-

täiskauppa 5 5 0 

Kahvilat ja ravintolat 55 61 6 

Muut henkilökohtaiset palvelut 75 75 0 
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Kaupan ja palveluiden sijoittumisen ja uudistumisen näkökulmasta tärkeää on liiketilakannan ny-

kyaikaisuus. Oheisessa kaaviossa on havainnollistettu liikerakennusten kerrosalan määrää raken-

nusvuoden mukaan jaoteltuna Kangasalla ja koko maassa keskimäärin. Kangasalla on varsin paljon 

1990- ja 2000 -luvulla rakennettuja liikerakennuksia, mutta suhteessa koko maahan uusimpia, 

2010-luvulla rakennettuja liiketiloja on selkeästi vähemmän.  

 

 

Kuva 29 Liikerakennusten kerrosala rakennusvuoden mukaan 2018 (Lähde: Tilastokeskus)  

4.1 Päivittäistavarakauppa 

Kangasalla on A.C. Nielsenin myymälärekisterin mukaan päivittäistavaroita myyviä kauppoja 25 kpl 

(ml. päivittäistavarakaupan erikoismyymälät, halpahintamyymälät ja huoltoasemamyymälät). Kan-

gasalla on yksi hypermarket-kokoluokan myymälä (Prisma) sekä kolme isoa Supermarkettia (K-

Supermarket, Lidl ja S-market). Päivittäistavarakauppojen lukumäärä on esitetty myymälätyypeit-

täin seuraavassa taulukossa. 

Taulukko 4 Päivittäistavaroita myyvät kaupat Kangasalla 2018 (Lähde: A.C. Nielsen, myymälärekisteri) 

MYYMÄLÄTYYPPI LUKUMÄÄRÄ 2018 

Hypermarket 1 

Supermarket, iso 3 

Supermarket, pieni 1 

Valintamyymälä, iso 4 

Valintamyymälä, pieni 1 

Pienmyymälä 3 

Erikoismyymälä 4 
Halpahintamyymälä, osa päivittäistavaravali-
koimaa 3 

Huoltoasemamyymälä, osa päivittäistavara-
valikoimaa 5 

Päivittäistavaramyymälät yhteensä 25 
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Päivittäistavarakauppojen sijoittumista Kangasalla ja tarkemmin keskusta-alueella on havainnollis-

tettu seuraavilla kartoilla. Hypermarket-kokoluokan Prisma ja supermarket-kokoluokan Lidl sijait-

sevat Lentolassa, minkä lisäksi alueella sijaitsee myös päivittäistavaroita myyviä halpatavaramyy-

mälöitä (Tokmanni, Hong Kong, Löytötex). Lähempänä ydinkeskustaa sijaitsevat K-Supermarket 

sekä S-market. Pienempiä päivittäistavaramyymälöitä sijaitsee lisäksi muualla, esim. Sahalah-

dessa, Kuhmalahdessa, Ruutanassa ja Pakkalassa. 

 

 

 

Kuva 30 Päivittäistavarakaupan myymälät Kangasalla ja Kangasalan keskustassa 2018 (Lähde: A.C. Niel-

sen, Myymälärekisteri) 
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A.C. Nielsenin myymälärekisterin mukaan Kangasalla sijaitsevien päivittäistavaroita myyvien kaup-

pojen (ei huomioitu päivittäistavaroita myyviä erikoisliikkeitä) myyntipinta-ala on yhteensä noin 

24 600 m² ja päivittäistavaroiden myyntipinta-ala noin 13 900 m². Myyntipinta-ala voidaan muut-

taa karkeasti kerrosalaksi kertoimella 1,25, jolloin päivittäistavarakaupan ala olisi noin 17 400 k-

m². 

 

Kangasalla asukasta kohden päivittäistavarakaupan myyntipinta-alaa on noin 0,44 m², kun vas-

taava luku koko maassa on 0,40 m².2 Kangasalla on siis varsin hyvin päivittäistavarakaupan tar-

jontaa asukaslukuun suhteutettuna. Huomioitavaa on kuitenkin se, että päivittäistavarakaupan 

myyntiteho (€/myyntineliömetri) on Kangasalla noin 5 % matalampi kuin koko maassa keskimäärin. 

Oheisella kartalla on esitetty päivittäistavarakauppojen pt-myyntipinta-alaa myymälöittäin. Salaus-

käytännöistä johtuen tarkkaa pinta-alaa ei näytetä. Kartalta voidaan kuitenkin huomata, että kes-

kusta-Lentola -alueen asukkailla on varsin kattavat ja monipuoliset päivittäistavarakaupan palvelut, 

kun vastaavasti haja-asutusalueella myymälöiden laajuus on huomattavasti pienempi ja verkko 

harvempi. 

 

 

Kuva 31 Päivittäistavarakaupan myyntipinta-ala 2018 (Lähde: A.C. Nielsen, myymälärekisteri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Lähde: PTY Ry. Päivittäistavarakauppa 2019 -julkaisu. 
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Päivittäistavarakaupan saavutettavuus on keskeinen teema asiointiliikenteen hillitsemisen ja 

asukkaiden arjen sujuvuuden turvaamisen näkökulmasta. Suomalaiset kotitaloudet tekevät noin 

3,2 päivittäistavarakaupan asiointikäyntiä viikoittain, minkä vuoksi palveluiden sijaitseminen lähellä 

asukkaita ja hyvä saavutettavuus kestävillä kulkumuodoilla on ensiarvioisen tärkeää.  Kangasalla 

päivittäistavarakauppa on kohtalaisen hyvin saavutettavissa. Asukkaista noin 64 %:lla lähimpään 

päivittäistavaramyymälään on alle kilometri (tieverkkoa pitkin mitattuna) ja 76 %:lla alle 2 kilo-

metriä. Noin joka kymmenennellä kangasalalaisella lähimpään päivittäistavaramyymälään kertyy 

matkaa yli 5 kilometriä. 

 

 

Kuva 32 Kangasalan asukkaat suhteessa lähimpään päivittäistavaramyymälään  

Seuraavalla kartalla on havainnollistettu päivittäistavarakaupan myymäläverkoston (ei erikoismyy-

mälöitä) saavutettavuutta tieverkkoa pitkin suhteessa alueen asukasmäärään. Tiheimmin asutuilla 

alueilla, erityisesti keskusta-Lentola -vyöhykkeellä, päivittäistavarakaupan saavutettavuus on erit-

täin hyvä. Keskustan pohjoispuolelta löytyy muutamia asutuskeskittymiä, joista lähimpään pt-myy-

mälään kertyy matkaa yli 2 kilometriä, jolloin todennäköisesti asiointimatkat tehdään pääsääntöi-

sesti autolla.  

 

 

Kuva 33 Päivittäistavaramyymälöiden saavutettavuus suhteessa asukasmääriin (Lähde: Tilastokeskus, 

Ruututietokanta; A.C. Nielsen, Myymälärekisteri) 
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4.2 Erikoistavarakauppa ja palvelut 

Erikoistavarakaupan tarjonta Kangasalla on suhteellisen vähäistä ja keskittynyt erityisesti päivit-

täistavarakaupan yksiköiden yhteyteen keskusta-Lentola -akselilla. Oheisella kartalla on esitetty 

ketjutyyppisten erikoiskaupan ja palveluiden sijoittuminen Kangasalla vuonna 2018.  

 

 

Kuva 34 Erikoistavarakauppa ja palvelut Kangasalla (Lähde: Ramboll Finland Oy, Ketjutietokanta 2018) 

 

Kangasalla on kesällä 2019 suoritettu AllIn-elinvoimalaskenta kaupan ja palveluiden nykytilasta. 

Seuraavalla kartalla on esitetty elinvoimalaskennassa tehty inventointikartta keskusta-alueelta. 

Keskustan liiketilat keskittyvät Kangasalantien ja Finnentien varsille. Kaupallisesti merkittävin ank-

kuritoiminto on Finnentien varrella sijaitseva K-Supermarket, mutta muutoin kauppaa sijaitsee kes-

kustassa melko hajanaisesti; liiketiloissa on enimmäkseen kaupallisia palveluita (ravintolat, kahvi-

lat, kauneudenhoito) sekä muita henkilökohtaisia palveluita (pankkeja, kiinteistönvälitystä yms.). 

Tampereentien itäpuolella sijaitseva tori sekä linja-autoasema ja Kangasala-talo ovat palveluiden 

näkökulmasta keskeisellä sijainnilla. Yhteensä keskusta-alueella sijaitsee inventoinnin mukaan 25 

kauppaa, 8 ravintolaa sekä 75 ns. arkiyritystä/toimistoa. Tyhjiä liiketiloja oli 3 kpl ja remontissa 2 

kpl. Yhteensä liiketiloja oli 113 kpl. 
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Kuva 35 Liiketilojen sijoittuminen Kangasalan keskustassa (Lähde: AllIn-elinvoimalaskenta 2019) 

Lentolan alueella sijaitsee inventoinnin mukaan yhteensä 20 kauppaa, 5 kahvilaa ja ravintolaa sekä 

18 arkiyritystä/toimistoa. Tyhjiä liiketiloja on 3 kpl ja remontissa 2 kpl. Yhteensä alueella on 48 

liiketilaa. Kauppa on painottunut erityisesti Lahdentien länsipuolelle, jossa sijaitsevat suurimmat 

yksiköt (Prisma, Byggmax, Tokmanni, Jysk ja Hong Kong). Erityisesti Prisman yhteydessä sijaitse-

vissa etumyymälätiloissa on runsaasti pienempiä toimijoita, erityisesti erikoiskauppaa ja kaupallisia 

palveluita (mm. Alko, apteekki, Musti ja Mirri, Silmäasema ja Timanttiset). 

 

 

Kuva 36 Liiketilojen sijoittuminen Lentolan alueella (Lähde: AllIn-elinvoimalaskenta 2019) 
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4.3 Vähittäiskaupan liikevaihto Kangasalla 

Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin kuntakohtaisten liikevaihtotietojen perusteella Kangasalla 

vähittäiskaupan (TOL 47) liikevaihto oli vuonna 2017 noin 141 miljoonaa euroa (ei huomioitu polt-

toainekauppaa eikä myyntiä muualta kuin myymälöistä). Liikevaihdosta noin 102 miljoonaa euroa 

(72 %) tuli päivittäistavarakaupan ja tavaratalojen toimialaryhmästä. Vuosina 2011-2017 liike-

vaihto on kasvanut yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. 

 

 

Kuva 37 Vähittäiskaupan liikevaihto Kangasalla 2011-2017 (Lähde: Tilastokeskus, Toimipaikkarekisteri) 

 

Suhteuttamalla vähittäiskaupan liikevaihtoa alueen asukasmäärään saadaan kuva kaupan tarjon-

nan monipuolisuudesta ja elinvoimaisuudesta. Kangasalla asukasta kohden liikevaihto oli vuonna 

2017 noin 4 490 €, kun koko maassa vastaava luku oli 6 475 €. Kangasalla vähittäiskaupan asu-

kaskohtainen liikevaihto on näin ollen noin 31 % pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Kangas-

alta virtaa vähittäiskaupan ostovoimaa naapurikuntiin, erityisesti Tampereelle ja Lempäälään. Ohei-

sessa kaaviossa on havainnollistettu asukaskohtaista liikevaihtoa Kangasalla, lähikunnissa sekä 

koko maassa keskimäärin. 

 

 

Kuva 38 Vähittäiskaupan liikevaihto €/asukas (Lähde: Tilastokeskus, Toimipaikkarekisteri) 
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Toimialoittain asukaskohtaista liikevaihtoa tarkasteltuna Kangasalan tunnusluvut jäävät kaikilla toi-

mialoilla koko maan tason alapuolelle. Useilla toimialoilla Kangasalan liikevaihto jää myös tarkas-

teltavien lähikuntien tasoa matalammaksi. Kangasalan vähittäiskaupan ja palveluiden tunnusluvut 

ovat seuraavat: 

• Päivittäistavara- ja tavaratalokauppa 3 242 €/as. (15 % pienempi kuin koko maassa) 

• Tilaa vaativa kauppa 317 €/as. (64 % pienempi kuin koko maassa) 

• Muu (keskustahakuinen) erikoistavarakauppa 926 €/as. (47 % pienempi kuin koko maassa) 

• Autokauppa 939 €/as. (73 % pienempi kuin koko maassa) 

• Ravitsemuspalvelut 655 €/as. (33 % pienempi kuin koko maassa) 

 

 

Kuva 39 Liikevaihto €/asukas toimialoittain 2017 (Lähde: Tilastokeskus, Toimipaikkarekisteri) 
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5. OSTOVOIMA JA TILANTARVE 

5.1 Vähittäiskaupan ostovoima 

Vähittäiskaupan ostovoimaa arvioidaan keskimääräisen asukaskohtaisen kulutusluvun kautta. Ku-

lutusluku tarkoittaa yhden henkilön vuodessa vähittäiskauppaan kuluttamaa rahamäärää. Kerto-

malla kulutusluku alueen väestömäärällä saadaan arvio alueella vähittäiskauppaan kohdistuvasta 

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

Ostovoiman avulla voidaan arvioida vähittäiskaupan pinta-alan tarvetta jakamalla ostovoima myy-

mälöiden myyntiteholla.  

 

Pitkälle tulevaisuuteen ulottuvat ostovoima- ja pinta-alalaskelmat sisältävät aina epävarmuutta. 

Ostovoimalaskelmissa tärkeimmät muuttujat ovat väestöennuste ja kulutusluku. Jos jompikumpi 

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

misedellytykset. Tässä selvityksessä kulutuksen kasvun on arvioitu olevan noin 1-2 % vuodessa 

toimialasta ja aikajänteestä riippuen. 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä kauppa kasvoi 

nopeasti. Viime vuosina vähittäiskaupan kulutus on kuitenkin jopa supistunut. Yleisessä taloustilan-

teessa tapahtuvat merkittävät muutokset heijastuvat myös yksityiseen kulutukseen. Pitkällä aika-

välillä talouden nousu- ja laskukaudet kuitenkin tasoittavat toisiaan.  

 

Ostovoimalaskelmat antavat suuntaa alueen asukkaiden kauppaan käytettävissä olevista euroista, 

mutta kulutustottumukset voivat muuttua nykyisestä. Tavaroiden sijaan kulutus voi suuntautua 

tulevaisuudessa entistä enemmän palveluihin ja verkkokauppaan. Myös väestön ikääntyminen voi 

vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseen ja liiketilojen kysyntään huomattavasti. Ennusteet ja laskelmat 

on kuitenkin tehtävä tämänhetkisen tiedon perusteella ja hyväksyttävä tulevaisuuden ennustami-

seen liittyvä epävarmuus. 

 

Tässä selvityksessä ostovoimalaskelmien perusteena on käytetty Santasalo Ky:n vuoden 2015 ku-

lutuslukuja, jotka on muunnettu vuoteen 2018 yleisillä kulutuksen kasvukertoimilla. Ostovoiman 

asukaskohtainen vuosikasvu on arvioitu seuraavanlaiseksi: 

• Päivittäistavarakauppa +1 %/vuosi  

• Tiva-kauppa +2 % 

• Muu erikoistavarakauppa +2 % 

• Autokauppa +2 % 

• Ravintolat ja kahvilat +2% 

Seuraavassa taulukossa on esitetty Kangasalan ja Pälkäneen (kaupallinen vaikutusalue) ostovoima 

ja sen kasvu 2018-2040. Kangasalan osalta on käytetty strategisen yleiskaavan mukaista väestö-

tavoitetta, jossa kaupungin väkiluku vuonna 2040 olisi noin 42 000 asukasta. Pälkäneen osalta on 

käytetty Tilastokeskuksen vuonna 2019 julkistamaa ennustetta. Vähittäiskaupan ostovoimaksi 

2018 arvioidaan koko vaikutusalueella (Kangasala ja Pälkäne) noin 270 miljoonaa euroa ja kasvua 

vuosille 2018-2040 ennakoidaan noin 126 miljoonaa (+47 %). Autokauppa ja ravitsemustoiminta 

huomioiden ostovoima olisi noin 406 miljoonaa euroa ja kasvua 210 miljoonaa euroa (+52 %). 
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Taulukko 5 Ostovoima ja ostovoiman kasvu 2018-2025-2040 

 

5.2 Kesäasukkaat ja matkailijat sekä ohikulkuliikenne 

Kesäasukkaat ja matkailijat 

Kunnan kesäasukkailla ja matkailijoilla voi olla paikallisesti ja sesonkiluonteisesti suurikin merkitys 

alueen vähittäiskaupan ostovoimapotentiaaliin. Erityisesti kesäasukkaat lisäävät päivittäistavaroi-

den ja ravintoloiden kysyntää. Kesäasukkaiden potentiaalin laskentaan vaikuttaa erityisesti se, 

mistä kesäasukkaat tulevat sekä kuinka paljon he viettävät mökillään aikaa. 

 

Kangasalla oli vuonna 2018 noin 4 580 kesämökkiä. Karkeasti voidaan arvioida, että kesäasukkaat 

synnyttävät noin 5-10 miljoonan euron lisäostovoimapotentiaalin Kangasalle, mikä on alle 5 % kun-

nan asukkaiden vähittäiskaupan ostovoimasta.  

 

Ohikulkuliikenne 

Kangasalan läpi kulkevan valtatie 12:n liikennemäärät tuovat lisäostovoimaa ja tätä myöden myös 

lisätilantarvetta. Ohikulkuliikenteen vaikutusta ei voida laskea yhtä suoraviivaisesti kuin alueella 

vakituisesti asuvien. Ohikulkuliikenne ennemminkin luo lisäpotentiaalia liikennemääriltään vilk-

kaille, näkyville ja hyvin saavutettaville kauppapaikoille.  

 

Vuonna 2018 valtatien 12 keskimääräinen vuorokausiliikenne Kangasalan (Lentola) kohdalla oli noin 

15 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja vuoteen 2040 mennessä liikenteen ennustetaan kasvavan noin 

21 000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Ohikulkuliikenteen vaikutuksia ostovoimaan on erotettava toi-

sistaan ns. pitkämatkaisen liikenteen ostovoima ja paikallisen/seudullisen liikenteen ostovoima, 

joka sisältyy paikallisen väestön ostovoima-arvioon. Pitkämatkaisen liikenteen osuudeksi voidaan 

2018 2025 2040 Milj. € %

Päivittäistavarakauppa 104,3 121,8 172,2 67,8 65 %

Tiva-kauppa 43,5 54,4 89,2 45,7 105 %

Muu erikoiskauppa 76,0 95,1 155,7 79,7 105 %

Vähittäiskauppa 223,8 271,3 417,0 193,3 86 %

Autokauppa ja huoltamot 77,7 97,2 159,3 81,6 105 %

Ravintolat ja kahvilat 35,9 44,9 73,5 37,6 105 %

Yhteensä 337,3 413,4 649,8 312,5 93 %

2018 2025 2040 Milj. € %

Päivittäistavarakauppa 21,4 21,6 23,3 1,9 9 %

Tiva-kauppa 8,9 9,7 12,1 3,2 35 %

Muu erikoiskauppa 15,6 16,9 21,1 5,5 35 %

Vähittäiskauppa 45,9 48,1 56,5 10,6 23 %

Autokauppa ja huoltamot 15,9 17,3 21,6 5,6 35 %

Ravintolat ja kahvilat 7,4 8,0 10,0 2,6 35 %

Yhteensä 69,2 73,4 88,0 18,8 27 %

2018 2025 2040 Milj. € %

Päivittäistavarakauppa 125,7 143,5 195,5 69,8 55 %

Tiva-kauppa 52,4 64,1 101,3 48,8 93 %

Muu erikoiskauppa 91,5 111,9 176,8 85,3 93 %

Vähittäiskauppa 269,7 307,2 395,8 126,1 47 %

Autokauppa ja huoltamot 93,6 114,5 180,9 87,2 93 %

Ravintolat ja kahvilat 43,2 52,8 83,5 40,2 93 %

Yhteensä 406,6 468,1 616,7 210,2 52 %

Muutos 2018-40
KANGASALA

Muutos 2018-40

Muutos 2018-40

PÄLKÄNE

YHTEENSÄ
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arvioida noin 10 % kokonaisliikenteestä. Lisäksi voidaan arvioida ajoneuvojen keskikuormitusas-

teeksi 1,6 henkilöä, keskiostokseksi 16 euroa (Suomen kauppakeskusten keskiostos vuonna 

20183).  

 

Edellä mainituilla oletuksilla Kangasalan ohi kulkevan pitkämatkaisen liikenteen ostovoima on ny-

kyisin suuruusluokaltaan 14 miljoonaa euroa ja vuoteen 2040 mennessä ostovoimapotentiaali voi 

kasvaa edelleen noin 24 miljoonaan euroon. Suurin kaupallinen kysyntä kohdistuu huoltoasema-

palveluihin, majoituspalveluihin, kahvila- ja ravintolapalveluihin sekä päivittäistavarakaupan palve-

luihin. Ohikulkevan liikenteen ostovoimapotentiaalin aiempaa tehokkaampi hyödyntäminen edellyt-

tää, että Kangasalla on houkuttelevia kauppapaikkoja autoilijoiden pysäyttämiseksi. 

5.3 Ostovoiman virtaus 

Ostovoiman virtaus kuvaa sitä, miten suuri osa alueen vakituisten asukkaiden ostovoimasta toteu-

tuu vähittäiskaupan myyntinä omassa kunnassa. Virtaus lasketaan toteutuneen myynnin (liike-

vaihto + alv) ja ostovoiman erotuksena. 

 

Kangasalta virtaa vähittäiskaupan ostovoimaa muihin kuntiin, erityisesti Tampereelle ja Lempää-

lään. Koko vähittäiskaupassa ulosvirtaus on noin 57 miljoonaa euroa (26 % asukkaiden ostovoi-

masta). Päivittäistavarakaupassa ostovoiman ulosvirtaus on noin 10 milj. € (10 %), mutta erikois-

kaupan toimialoilla ulosvirtaus on merkittävästi suurempi; tilaa vaativassa kaupassa 31 milj. € (72 

%) ja muussa erikoistavarakaupassa 16 milj. € (21 %). 

Taulukko 6 Ostovoiman virtaus Kangasalalta 2018 
 

Milj. € % 

Päivittäistavarakauppa  -10 -10 % 

Tilaa vaativa kauppa -31 -72 % 

Muu erikoistavarakauppa -16 -21 % 

Yhteensä -57 -26 % 

 

Voimakas ostovoiman ulosvirtaus kertoo tilanteesta, jossa alueen kaupallinen tarjonta ei pysty vas-

taamaan asukkaiden kysyntään. Kangasalan tilanteessa sijainti Tampereen kaupunkiseudulla, tar-

jonnaltaan laajojen ja monipuolisten kaupallisten keskusten kyljessä tarkoittaa sitä, että ostovoi-

maa tulee jatkossakin todennäköisesti virtaamaan muualle. Asukkaiden arjen sujuvuuden näkökul-

masta erityisen tärkeää olisi saada päivittäistavarakaupan tarjonta vastaamaan kysyntää; päivit-

täistavarakaupassa asioidaan useita kertoja viikossa, minkä vuoksi monipuolinen tarjonta lähellä 

asukkaita on tärkeää. 

5.4 Vähittäiskaupan laskennallinen tilantarve 

Ostovoiman kasvu mahdollistaa kaupan paremmat toimintamahdollisuudet. Nykyiset yritykset voi-

vat kasvattaa myyntiään ja uusille yrityksille voi syntyä riittävät toimintaedellytykset. Kaupan liike-

tilan lisätarve arvioitiin alueen asukkaiden ostovoiman kasvun ja kaupan tunnuslukujen perusteella. 

Liiketilan tarve on laskennallinen luku, joka ei liity kaupan olemassa olevan liiketilan määrään. Ti-

lantarve kuvaa liiketilan lisätarpeen suuruusluokkaa tilanteessa, jossa kaikki ostovoiman kasvu koh-

distuu uusperustantaan eli uusiin myymälöihin. Käytännössä osa ostovoiman kasvusta kohdistuu 

nykyisten yritysten myynnin kasvuun ja vain osa vaatii uutta liiketilaa. Toisaalta ostovoiman vuodon 

vähentäminen, myymäläkannan poistuma ja alueen ulkopuolelta tuleva ostovoima lisäävät liiketilan 

tarvetta. Keskeinen tilatarpeeseen vaikuttava tekijä on myös myyntitehokkuus. Myyntitehokkuus 

vaihtelee erikoiskaupassa toimialoittain ja päivittäistavarakaupassa myymälätyypeittäin (korkein 

 
3 Kauppakeskusyhdistys Ry. Kauppakeskukset 2019. 
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suurissa yksiköissä). Näin ollen myös uusperustannan rakenne vaikuttaa lopulliseen tilantarpee-

seen.  

• myyntialan muunto kerrosalaksi kertoimella 1,25  

• myyntitehokkuus päivittäistavarakaupassa 7 000 €/my-m²    

• myyntitehokkuus tiva-kaupassa ja keskustahakuisessa erikoiskaupassa 3 000 €/my-m², 

autokaupassa ja huoltamoissa 8 000 €/my-m² sekä ravintoloissa 4 000 €/my-m² 

• kaavallinen ylimitoitus kertoimella 1,3  

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty ostovoiman ja sen kasvun perusteella arvioitu liiketilan tarve 

vaikutusalueella. Koko vaikutusalueella (Kangasala ja Pälkäne) laskennallinen pinta-alantarve vä-

hittäiskaupassa on vuonna 2018 noin 107 000 k-m² ja kasvua vuosille 2018-2040 arvioidaan noin 

89 000 k-m². Autokauppa ja ravitsemustoiminta huomioiden laskennallista tilantarpeen kasvua olisi 

vuoteen 2040 mennessä arviolta noin 123 000 k-m².  

Taulukko 7 Laskennallinen vähittäiskaupan pinta-alantarve 2018-2025-2040 

 

 

Laskennallinen tilantarve kuvaa vain ostovoiman synnyttämää potentiaalia eikä ole suoraan vähit-

täiskaupan mitoitus, jossa huomioidaan esim. ostovoiman virtaukset sekä kaupan sijaintiin ja si-

joittumiseen liittyvät tavoitteet. Osa Kangasalan laskennallisesta tilantarpeesta voi toteutua kerros-

alana esimerkiksi muualla Tampereen kaupunkiseudulla. Kangasalan osalta erityisesti päivittäista-

varakaupassa tarjonnan tulisi vastata kaupungin väestönkasvun synnyttämää lisätarvetta. Tämä 

edellyttäisi lähes tulkoon koko laskennallisen tilantarpeen konkretisoitumista myymälätiloina erityi-

sesti alueilla, joille ohjataan myös väestönkasvua (keskusta, Lentola ja Lamminrahka). Erikoiskau-

pan ja palveluiden osalta ostovoiman ulosvirtaus Tampereelle ja Lempäälään on suuri ja tullee py-

symään myös kohtalaisen suurena tulevaisuudessakin. Tavoitteena tulisi kuitenkin olla sijoittaa 

2018 2025 2040 k-m² %

Päivittäistavarakauppa 24 200 27 000 32 500 8 300 34 %

Tiva-kauppa 23 600 28 200 39 300 15 700 67 %

Muu erikoiskauppa 41 100 49 200 68 600 27 500 67 %

Vähittäiskauppa 88 900 104 400 140 400 51 500 58 %

Autokauppa ja huoltamot 15 800 18 900 26 300 10 500 66 %

Ravintolat ja kahvilat 14 600 17 400 24 300 9 700 66 %

Yhteensä 119 300 140 700 191 000 71 700 60 %

2018 2025 2040 k-m² %

Päivittäistavarakauppa 24 200 28 300 40 000 15 800 65 %

Tiva-kauppa 23 600 29 500 48 300 24 700 105 %

Muu erikoiskauppa 41 100 51 500 84 300 43 200 105 %

Vähittäiskauppa 88 900 109 300 172 600 83 700 94 %

Autokauppa ja huoltamot 15 800 19 800 32 400 16 600 105 %

Ravintolat ja kahvilat 14 600 18 200 29 900 15 300 105 %

Yhteensä 119 300 147 300 234 900 115 600 97 %

2018 2025 2040 k-m² %

Päivittäistavarakauppa 5 000 5 000 5 400 400 8 %

Tiva-kauppa 4 800 5 200 6 500 1 700 35 %

Muu erikoiskauppa 8 400 9 100 11 400 3 000 36 %

Vähittäiskauppa 18 200 19 300 23 300 5 100 28 %

Autokauppa ja huoltamot 3 200 3 500 4 400 1 200 38 %

Ravintolat ja kahvilat 3 000 3 200 4 000 1 000 33 %

Yhteensä 24 400 26 000 31 700 7 300 30 %

2018 2025 2040 k-m² %

Päivittäistavarakauppa 29 200 33 300 45 400 16 200 55 %

Tiva-kauppa 28 400 34 700 54 900 26 500 93 %

Muu erikoiskauppa 49 600 60 600 95 800 46 200 93 %

Vähittäiskauppa 107 200 128 600 196 100 88 900 83 %

Autokauppa ja huoltamot 19 000 23 300 36 700 17 700 93 %

Ravintolat ja kahvilat 17 600 21 500 33 900 16 300 93 %

Yhteensä 143 800 173 400 266 700 122 900 85 %

KANGASALA
Muutos 2018-40

KANGASALA
Muutos 2018-40

PÄLKÄNE
Muutos 2018-40

YHTEENSÄ
Muutos 2018-40
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myös erikoiskauppaa ja palveluita monipuolistamaan kaupungin kaupallista rakennetta. Sijainti-

paikkoina korostuvat erityisesti väestömäärältään ja maankäytöltään kehittyvät alueet, keskus-

taympäristö sekä muut kaupalliset kohteet ja liikenteellisesti hyvin saavutettavat kohteet. Erikois-

kaupan ja palveluiden osalta realistista olisi tavoitella noin 30-50 % laskennallisesta tilantarpeesta. 

5.5 Laskentaan liittyvät epävarmuustekijät 

Pitkälle tulevaisuuteen ulottuvat ostovoima- ja pinta-alalaskelmat sisältävät aina epävarmuutta. 

Ostovoimalaskelmissa tärkeimmät muuttujat ovat väestöennuste ja kulutusluku. Jos jompikumpi 

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

misedellytykset. 

 

Kulutuksen arviointiin liittyvistä epävarmuustekijöistä huolimatta voidaan pitää varmana, että kas-

vava väestömäärä edellyttää myös kaupallisten palvelujen tarjonnan lisäämistä. Ostovoimalaskel-

mat antavat suuntaa alueen asukkaiden kauppaan käytettävissä olevista rahoista, mutta kulutus-

tottumukset voivat muuttua nykyisestä. Tavaroiden sijaan kulutus voi suuntautua tulevaisuudessa 

entistä enemmän palveluihin tai perinteisten myymälöiden sijaan aletaankin tavarat ostaa verkko-

kaupasta. Myös väestön merkittävä ikääntyminen voi vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseen ja liiketilo-

jen kysyntään huomattavasti. Ennusteet ja laskelmat on kuitenkin tehtävä tämänhetkisen tiedon 

perusteella ja hyväksyttävä tulevaisuuden ennustamiseen liittyvä epävarmuus. 

 

Kangasalan osalta epävarmuutta aiheuttavat erityisesti laskennassa käytetty väestöennuste (kau-

pungin väestötavoite vs. Tilastokeskuksen ennuste) sekä kulutuksen kasvuun liittyvät tekijät (ku-

lutuskäyttäytymisen muutos, kulutuksen suuntautuminen verkkoon). Oheisessa taulukossa on ver-

tailtu edellä esitettyä laskennallista tilantarpeen kasvua perusoletuksilla (ns. perinteinen kasvuole-

tus) tilanteeseen, jossa väestönkasvu toteutuisi Tilastokeskuksen vuonna 2019 ennustetun kasvun 

mukaisesti ja kulutuksen kasvu jäisi nollatasolle (ns. hidas kasvuoletus). Erot ovat merkittävät. 

Pelkästään päivittäistavarakaupan toimialalla laskennallisen tilantarpeen kasvun ero on 1 900 k-m² 

(hidas kasvu) – 15 800 k-m² (perinteinen kasvuoletus). Oheiset tunnusluvut antavat suuntaa siitä 

haarukasta, millä välillä laskennallisen pinta-alantarpeen kasvu liikkuu Kangasalan osalta. 

 

 

Kuva 40 Laskennallisen pinta-alantarpeen kasvu 2018-2040 Kangasalla hitaan kasvun ja perinteisen kas-

vuoletuksen mukaisilla luvuilla laskettuna 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Kangasalan sijainti kasvavalla ja elinvoimaisella Tampereen kaupunkiseudulla luo edellytyksiä myös 

vähittäiskaupan ja palveluiden tarjonnan kasvattamiselle kaupungissa. Strategisessa yleiskaavassa 

esitetty tavoitteellinen väestönkasvu - vuonna 2040 noin 42 000 asukasta – synnyttää alueelle lisää 

ostovoimaa ja tarvetta uusille kaupan palveluille. Vuoteen 2040 mennessä Kangasalan laskennalli-

nen liiketilan lisätarve on vähittäiskaupassa yli 80 000 k-m², josta noin 16 000 k-m² päivittäista-

varakaupassa. Asukasmäärän kasvun lisäksi Kangasalan kaupallista potentiaalia kasvattavat kesä-

asukkaat sekä ohikulkuliikenne erityisesti valtatie 12:lla. 

 

Laskennallista lisätilantarvetta tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava, että kaikki ei realisoidu 

Kangasalla, vaan ostovoimaa virtaa jatkossakin muihin Tampereen kaupunkiseudun kaupallisiin 

keskittymiin ja entistä enemmän myös verkkokauppaan. Nykyistä laajemmalla ja monipuolisem-

malla kaupan palvelutarjonnalla voitaisiin kuitenkin paremmin vastata asukkaiden tarpeisiin, mikä 

sujuvoittaisi kaupunkilaisten arkea ja tekisi kaupan palveluista paremmin saavutettavia myös kes-

tävillä kulkumuodoilla. Erityisen tärkeää on taata riittävän laaja ja monipuolinen päivittäistavara-

kaupan tarjonta lähellä asukkaita. Kaupan sijoittumisen näkökulmasta on kesteistä muodostaa riit-

tävän monipuolisia ja tarjonnaltaan laajoja kaupallisia kokonaisuuksia, jotka houkuttelevat asioin-

teja. 

 

Vähittäiskaupan liikevaihto on viime vuosina kehittynyt Kangasalla melko tasaisesti, mutta hitaasti. 

Kangasalan tärkeimmät kaupalliset keskittymät ovat Lentola ja keskusta, joiden molempien kehit-

tymistä tulee edesauttaa niin kaupan sijoittumisen mahdollistavalla kaavoituksella, aktiivisella 

hankkeiden edistämisellä kuin muunkin maankäytön ja liikenneyhteyksien sekä saavutettavuuden 

(erityisesti joukkoliikenne, kävely ja pyöräily) edellytysten parantamisella.  

 

Avainsanoja Kangasalan eri alueiden toiminta- ja kehittämisedellytysten kannalta ovat kaupallisten 

konseptien ja asemakaavojen joustavuus ja mahdollisuus vaiheittaiseen toteuttamiseen. Tämä an-

taa alueen nykyisille ja tuleville yrityksille mahdollisuudet kehittää omaa toimintaansa vastaamaan 

markkina-alueen kysyntään ja ajan kuluessa muuttuvaan kilpailutilanteeseen.  

 

Kaupan toimintaa tulee sijoittaa sinne, missä ihmiset liikkuvat. Ydinkohtiin ankkureiksi päivittäista-

varakaupat ja niiden läheisyyteen erikoiskaupat ja kaupalliset palvelut - keskittäminen tavalla tai 

toisella on avainsana. Monipuolisen rakenteen ja erilaisten toimintojen saamiseksi Kangasalan kau-

pallisesti merkittävien alueiden suunnittelussa olisi hyvä huomioida myös muita yrittäjien silmissä 

vetovoimaisia tekijöitä kuten: 

• parhaat paikat liiketiloiksi, muu yritystoiminta voi sijaita syrjempänäkin 

• liiketilojen sijoittaminen liikenteellisesti hyvin toimiviin paikkoihin, ei ”pussin perälle” 

• liikepaikan saavutettavuus ja näkyvyys 

• liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen toimivuus myymälöiden toimintaa tukien 

 

Muualla Kangasalla, ml. kehittyvällä Lamminrahkan alueella, tulee muulla maankäytöllä tukea myös 

kaupan ja lähipalveluiden kehittymistä; kauppa tarvitsee kehittyäkseen riittävän väestöpohjan, 

jotta kynnysarvo investoinneille saavutetaan. Esimerkiksi päivittäistavarakaupan palveluiden osalta 

uuden myymälän vaikutusalueella tulisi olla noin 3 000 – 5 000 asukasta, riippuen sijainnista ja 

muista toimintaympäristötekijöistä. 

 

Ostovoiman kasvun aiheuttama liiketilan lisätarve edellyttää uusia kaupan hankkeita ja sijainteja 

sekä nykyisten kaupan yksiköiden laajentamista. Kangasalla keskeisimmät kaupalliset kehittämis-

toimenpiteet tulee kohdistaa keskustaan sekä Lentolaan, jotka ovat olemassa olevia merkittäviä 

kaupallisia keskittymiä. Lisäksi kaupallista tarjontaa kehitetään Lamminrahkan uudella asuin- ja 
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työpaikka-alueella sekä maaseudun taajamissa ja palvelukeskittymissä. Seuraavalla kartalla on ha-

vainnollistettu keskusta-Lentola -alueen kaupallista nykytilaa ja potentiaalia. Rajaukset ovat liki-

määräisiä. 

 

Kuva 41 Kangasalan keskustan ja Lentolan välisen alueen kaupalliset kehittämiskohteet, rajaukset viit-

teellisiä (Pohjakartta: OpenStreetMap) 

 

Kangasalan keskusta 

Nykyisin erityisesti keskusta-alueet on tunnistettu alueina, joissa on mahdollista kehittää monipuo-

lisesti sekoittuneita toimintoja ml. kauppaa, viihde- ja elämystoimintoja, työpaikkoja ja co-working 

-tiloja sekä asumista ja majoitustoimintaa. Keskustassa tuleekin erityisesti kiinnittää huomiota toi-

mintojen monipuolisuuteen, tiiviyteen sekä asiointiympäristön viihtyisyyteen. Samalla tulee kuiten-

kin huomioida, että kaupan toimijoille ns. mixed use -kohteet ovat haastavia niin myymälätoimin-

tojen (logistiikka, pysäköinti) kuin liiketoiminnallisestikin. Kangasalan keskustan kaupalliseen ke-

hittämiseen tuleekin hakea yhteistyöllä innovatiivisia ja kannattavia ratkaisuja, jotka synnyttävät 

samalla houkuttelevaa, elävää ja kiinnostavaa asiointiympäristöä.  

 

Kivijalkamyymälöiden sijoittuminen kadunvarteen on erittäin tärkeää, sillä toisen kerroksen tilat 

ovat hankalia asiakasvirtojen suhteen jo kauppakeskuksissakin. Toimitilojen tarjonnan suunnitte-

lussa on otettava huomioon myös toimijoiden tarpeiden erilaisuus sekä vaatimus tilojen muunto-

joustosta ja erilaisista vaihtoehdoista tilojen sijainnin ja koon suhteen. Monipuolista toimitilakantaa 

tukisi kaavoituksen väljyys, joka sallisi erilaiset toimialat ja luonteeltaan erilaiset toiminnot vapaasti 

asumisen yhteyteen.  

 

Kauppa ja palvelut sijoittuvat vilkkaiden asiointivirtojen ääreen. Maankäytön suunnittelulla ja kau-

punkirakennetta koskevilla päätöksillä voidaan vaikuttaa myös kaupallisen ympäristön toimivuu-

teen ja kaupan sijoittumisedellytyksiin esimerkiksi kivijalkaliiketiloissa. Kauppa keskittyy agglome-

raatioetujen vuoksi suurempii yksiköihin, mikä on huomioitava kaupunkiympäristöä kehitettäessä. 
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Kauppa- ja ostoskeskukset voivat kuitenkin kytkeytyä toiminnallisesti kaupunkirakenteeseen ja elä-

vöittää myös ympäröivää kaupunkitilaa. Kivijalkaliiketilojen elävyyteen vaikuttaa merkittävästi ja-

lankulkuympäristön mielekkyys ja se, miten potentiaalisia asiointivirtoja ohjataan kaupunkiraken-

teessa; myös kivijalkaliiketilojen osalta on tarkoituksenmukaista keskittää tiloja houkuttelevimmille 

paikoille, esim. kävelypainotteisten katujen varteen ja lähelle joukkoliikennepysäkkejä. Myös työ-

paikat luovat kaupan ja palveluiden kysyntää, esimerkiksi päivisin lounaskysyntää, joka on olen-

nainen kriteeri esim. ravintolapalveluiden sijoittumiselle.  

 

Kangasalan ydinkeskustan (toriympäristö) kehittämisen näkökulmasta ensisijaisen tärkeää on ve-

tovoimaisen kaupallisen toiminnon syntyminen, mikä osaltaan elävöittäisi Kangasalan keskustaa. 

Suunniteltu uudentyyppinen kauppahalli olisi erinomainen toiminto keskustaan, mikä monipuolis-

taisi huomattavasti keskustan toiminnallisuutta sekä tekisi keskustan muistakin liiketiloista kiinnos-

tavampia esimerkiksi erikoiskaupan ja palveluiden sijoittumisen näkökulmasta.  

 

Kangasalan keskusta on suhteellisen tiiviisti rakennettu ja keskustan laajenemista rajoittavat ve-

sistöt sekä hautausmaat. Keskustan kehittämisen näkökulmasta onkin tärkeää, että kaikissa tule-

vissa rakennushankkeissa ja keskustan kaavoituksessa huomioidaan 1. kerroksen liiketilojen kehit-

tämisen edellytykset torin ympäristössä. Suunnittelussa tulee huomioida esim. päivittäistavarakau-

pan lähimyymälöiden sijoittuminen, asiointiliikenne, logistiikka yms. tekijät. Keskustan elävöittä-

miseksi kauppahallin lisäksi alueelle olisi pitkällä aikajänteellä hyvä saada lisää laajan valikoiman 

päivittäistavarakaupan palveluita, vähintään supermarket-kokoluokassa. Tämä on kuitenkin kes-

kustan tiiviyden vuoksi haastavaa ja edellyttää täydennysrakentamisen yhteydessä tehtäviä inno-

vatiivisia ja toimivia ratkaisuja. 

 

Keskustaan toiminnallisesti vahvasti kytköksissä oleva Kaarina Maununtyttärentien varsi on kau-

pallisten toimintojen kehittämisen näkökulmasta erittäin potentiaalinen alue. Hyvä saavutettavuus 

ja näkyvyys sekä Kangasalantieltä että VT12:lta mahdollistaa suurempienkin vähittäiskaupan toi-

mijoiden sijoittumisen alueelle. Suhteellisen tiivis yhdyskuntarakenne mahdollistaa myös hyvän 

saavutettavuuden kävellen ja pyörällä sekä joukkoliikenteellä. Alue soveltuu erityisesti päivittäista-

varakaupalle sekä sen yhteyteen sijoittuville erikoiskaupan ja kaupallisten palveluiden toiminnoille. 

 

Lentola 

Lentola on erityisesti suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan aluetta, joka perustuu hyvään auto-

saavutettavuuteen, mutta alue on helposti saavutettavissa myös joukkoliikenteellä. Tulevaisuu-

dessa alueen tehostuva maankäyttö mahdollistaa myös kävellen ja pyörällä tehtävät asiointimatkat. 

 

Lentola jakautuu toiminnallisesti kahdeksi kokonaisuudeksi maakuntakaavan merkintöjen mukai-

sesti; eteläiseen vähittäiskaupan alueeseen, jossa on mahdollista kehittää kaikkia vähittäiskaupan 

laatuja sekä pohjoiseen, tilaa vaativan kaupan alueeseen. Molempien alueiden enimmäismitoitus 

on 40 000 k-m². Maakuntakaavassa eteläistä aluetta koskee lisäksi rajoitus, jossa keskustahakui-

sen kaupan (päivittäistavarakauppa ja keskustahakuinen erikoistavarakauppa) enimmäismitoitus 

on 32 000 k-m², josta enintään 5 000 k-m² päivittäistavarakauppaa. Kyseinen mitoitus ei anna 

juurikaan mahdollisuuksia kehittää päivittäistavarakauppaa tai keskustahakuista erikoiskauppaa 

alueella nykyisestä, vaan maakuntakaavan mukaan suurin osa kehittämisestä olisi suunnattava ti-

laa vaativaan kauppaan. Lisäksi eteläisellä alueella tulevat nopeasti fyysiset mitat vastaan, sillä 

alueen toimintojen laajentumista rajoittavat ympäröivät liikenneväylät sekä hautausmaa. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen myötä on kaupan sijainnin ohjauksessa pyritty vähentä-

mään kaupan laadun merkitystä ja korostamaan alueiden saavutettavuutta sijainninohjauksen pe-

rusteena. Lisäksi sijainnin ohjauksessa korostetaan yhä enemmän elinkeinoelämän toiminta- ja ke-
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hitysedellytyksiä sekä kaupan kilpailun edistämistä. Lentolan alueen saavutettavuus kehittyy te-

hostuvan maankäytön myötä, minkä lisäksi eteläinen alue on erittäin hyvin saavutettavissa jouk-

koliikenteellä. Näistä, ja MRL:ään tehdyistä muutoksista johtuen voidaankin kysyä, ovatko erityi-

sesti Lentolan eteläosaa koskevat kaupan laadun rajoitukset nykytilanteessa relevantteja. 

 

Tulevaisuudessa Lentolan kehittymismahdollisuudet syntyvät erityisesti päivittäistavarakaupan ym-

pärille rakentuvasta kokonaisuudesta, mitä tukevat esim. halpatavaratalot, kaupalliset palvelut 

sekä keskustahakuinen ja tilaa vievä erikoiskauppa. Lisäksi Lentolan osalta tulee varautua yhä 

enemmän myös elämys- ja viihdepalveluiden tilantarpeen kasvuun. Esimerkkeinä tällaisista ovat 

vaikkapa lapsille tarkoitetut elämys- ja liikuntapuistot. 

 

Lamminrahka 

Lamminrahkan osayleiskaavan mukaiselle keskustatoimintojen alueelle (C) on mahdollista sijoittua 

päivittäistavarakauppaa sekä muuta palvelu- ja liikerakentamista, minkä lisäksi esimerkiksi kaup-

pahalli- ja maatilatorirakennuksen tms. sijoittumisen alueelle on mahdollinen. Alueelle ei saa maa-

kunta- eikä yleiskaavan mukaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä (yli 4 000 k-m²). Maakun-

takaavan taajamatoimintojen alueelle sijoittuvan Lamminrahkan vähittäiskaupan enimmäismitoitus 

tilaa vaativassa erikoistavarakaupassa 15 000 k-m², keskustahakuisessa kaupassa (päivittäistava-

rakauppa ja muu erikoistavarakauppa) 10 000 k-m² kuitenkin siten, että pelkän päivittäistavara-

kaupan koon alaraja on 5 000 k-m².  

 

Osayleiskaavassa alueelle on arvioitu sijoittuvan 1-2 supermarkettasoista päivittäistavarakauppaa 

sekä keskustahakuisia erikoisliikkeitä ja kaupallisia palveluita, minkä alueen 8 000 uutta asukasta 

mahdollistavat. Kaupallisesti potentiaalisimpia sijainteja ovat VT12:n risteysalueen välitön läheisyys 

sekä siitä pohjoiseen jatkuvan tieyhteyden varsi (TPA- ja C-alueet). Kestävien kulkumuotojen sekä 

elävän asuinalueen muodostamisen näkökulmasta tärkeimpien kaupallisten palveluiden keskittämi-

nen joukkoliikennepysäkin (raitiotie) yhteyteen olisi suositeltavaa. Tämän lisäksi alueelle voi hajau-

tetusti sijoittua muutamia pienempiä lähipalveluita. 
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LIITE 1 

KAUPAN SANASTOA JA MÄÄRITELMIÄ 

Kauppa käsittää kokonaisuudessaan sekä tukku- että vähittäiskaupan. Tukkukauppa myy tuotteita 

toisille yrityksille ja perinteisesti myös vähittäiskaupalle. Tukkukauppa on suhteellisen ongelmaton 

maankäytön ohjauksessa, sillä se ei suuremmin vaikuta yhdyskuntarakenteeseen, ei edellytä hyvää 

saavutettavuutta eri kansalaisryhmille eikä aiheuta mittavaa asiointiliikennettä. Tukkukauppa ei 

myöskään kuulu vähittäiskaupan sijainninohjauksen piiriin, mikäli tukkukauppa ei ole tarkoitettu 

ns. kuluttaja-asiakkaille. Vähittäiskauppa on yksityisille kuluttajille henkilökohtaiseen tai kotitalous-

käyttöön suunnattua uusien ja käytettyjen tavaroiden kauppaa. Yleensä kun puhutaan ”kaupasta” 

tarkoitetaan nimenomaan vähittäiskauppaa. Vähittäiskauppa voidaan edelleen jakaa päivittäista-

vara- ja erikoistavarakaupaksi.  

 

Vähittäiskaupan myynnistä valtaosa tapahtuu kiinteissä myymälöissä, kuten tavarataloissa, hyper-

marketeissa ja muissa myymälöissä. Myös myymälöiden ulkopuolella tapahtuu paljon vähittäis-

kauppaa. Tärkeimpiä myymälöiden ulkopuolisia jakelukanavoita ovat Internet ja postimyynti-

kauppa. Muita myymälöiden ulkopuolisia jakelukanavia ovat mm. myymäläautot ja –veneet, tori- 

ja hallikaupat, myyntikojut, huutokauppakamarit, kuluttajaosuuskunnat, verkostomarkkinointi ja 

kotimyynti jne., mutta niiden merkitys on vähäisempi.  

 

(Vähittäiskaupan) ostovoima lasketaan jollekin alueelle siten, että asukaskohtainen kulutusluku 

kerrotaan alueen asukkaiden määrällä. Asukaskohtainen kulutusluku tarkoittaa kunkin henkilön 

keskimäärin vuodessa vähittäiskauppaan käyttämää rahamäärää. 

 

Ostovoiman virtaus tai ostovoiman siirtymä tarkoittaa jonkin tietyn alueen vähittäiskaupan 

myynnin jaostovoiman erotusta. Ostovoiman virtauksella esitetään alueen kaupallista vetovoimai-

suutta. Mikäli alueen myynti on suurempi kuin ostovoima, tapahtuu ostovoiman sisäänvirtausta – 

ostovoimaa tulee alueelle sen ulkopuolelta, mikä kertoo kaupallisesta vetovoimasta. Mikäli myynti 

on pienempi kuin ostovoima, tapahtuu ostovoiman ulosvirtausta – alueen asukkaat asioivat jossakin 

muualla. Ostovoiman virtaus on laskennallinen tunnusluku, "vaihtotase", eikä se kerro, minne os-

tovoima virtaa. 

 

Myyntiteho on myymälän vuosimyynti jaettuna sen myyntipinta-alalla. Myyntitehon yksikkö on 

euroa/myymäläneliömetri. Myyntitehon avulla voidaan tarkastella myymälän elinvoimaisuutta. Sitä 

voidaan käyttää apuna myös vähittäiskaupan mitoituksessa. Mitoituksessa verrataan alueen osto-

voimaa tavoitteelliseen myyntitehoon, minkä perusteella voidaan laskea pinta-alan tarve. 

 

Päivittäistavarakauppa 

Päivittäistavaroiden ryhmään kuuluvat elintarvikkeet, tupakkatuotteet, usein kotitaloudessa tarvit-

tavat ns. non-food-tuotteet, kuten teknokemian tuotteet (pesu- ja puhdistustuotteet) sekä joukko 

muita tuotteita, kuten kodintarvikkeet, kodinpaperit, lehdet ja päivittäiskosmetiikka. Normaalin 

elintarvikemyymälän valikoima koostuu juuri em. tuotteista. Alkoholituotteiden osalta käytäntö 
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vaihtelee, mutta päivittäistavarakaupoissa myytävät alkoholijuomat kuuluvat poikkeuksetta päivit-

täistavaroiden ryhmään. 

 

Päivittäistavarakaupan yksiköllä tarkoitetaan yleisimmin edellä mainittuja päivittäistavaroita myy-

vää, pääasiassa itsepalveluperiaatteella toimivaa marketmyymälää. Päivittäistavarakaupparyh-

mään kuuluvia myymälöitä ovat hypermarketit ja tavaratalot, supermarketit, valintamyymälät, lä-

hikaupat, kyläkaupat, kioskit ja elintarvikkeiden erikoiskaupat. Hypermarketeissa ja tavarataloissa 

päivittäistavaroiden myyntiosuus vaihtelee, mutta tyypillisesti ne nähdään luonnollisemmin osana 

päivittäistavarakauppaa kuin erikoistavarakauppaa. Päivittäistavarakaupan merkittävimpiä toimi-

joita Suomessa ovat S-ryhmä, K-ryhmä ja Lidl. Muita toimijoita ovat mm. Stockmann, Tokmanni-

konserni, M-ketju ja Minimani.  

 

 

Päivittäistavaramyymälät 

 

MYYMÄLÄTYYPPI MYYNTIPINTA-ALA PÄIVITTÄISTAVAROIDEN OSUUS  

hypermarket myyntipinta-ala 2 500 m² tai yli päivittäistavaroiden osuus pinta-alasta yli ½ 

tavaratalo myyntipinta-ala 1 000 m² tai yli 
→ keskustatavaratalo 
→ liikennehakuinen tavaratalo (hal-
patavaratalo) 

päivittäistavaroiden osuus pinta-alasta alle ½ 

supermarket, iso myyntipinta-ala 1 000 m² tai yli päivittäistavaroiden osuus pinta-alasta yli ½ 

supermarket, pieni myyntipinta-ala 400–999 m² tai yli päivittäistavaroiden osuus pinta-alasta yli ½ 

valintamyymälä, iso myyntipinta-ala 200–399 m² tai yli päivittäistavaroiden osuus pinta-alasta yli ½ 

valintamyymälä, 
pieni 

myyntipinta-ala 100–199 m² tai yli päivittäistavaroiden osuus pinta-alasta yli ½ 

pienmyymälä/ 
elintarvikekioski 

myyntipinta-ala alle 100 m² päivittäistavaroiden osuus pinta-alasta yli ½ 

erikoismyymälät myyntipinta-ala 200–399 m² päivittäistavaroiden osuus pinta-alasta yli ½ 

kauppahalli myyntipinta-ala 100–199 m² tai yli päivittäistavaroiden osuus pinta-alasta yli ½ 

 

Hypermarket 

Hypermarket on monen alan tavaroita myyvä pääosin itsepalveluperiaatteella toimiva vähittäismyy-

mälä, jonka myyntipinta-ala on vähintään 2 500 m². Hypermarketissa elintarvikkeiden osuus on 

vähemmän kuin puolet kokonaispinta-alasta, mutta myynnin painopiste on päivittäistavaroissa. Hy-

permarket voi sijaita kaupungin keskustassa, sen tuntumassa, kauppakeskuksessa tai muualla lii-

kenteellisesti hyvin saavutettavissa paikoissa. Esimerkkejä hypermarketeista ovat Prisma, K-city-

market ja Minimani. 

 

Tavaratalo 

Tavaratalo on monen alan tavaroita myyvä vähittäismyymälä, jonka myyntipinta-ala on vähintään 

2 500 m². Tavaratalossa minkään tavararyhmän osuus myyntipinta-alasta ei ylitä puolta kokonais-

myyntialasta. Tavaratalon osastot vastaavat alan erikoisliikkeiden valikoimaa. Tavaratalo-tyyppejä 

voidaan sanoa olevan kahta erilaista: 

• perinteiset keskustatavaratalot 

• halpatavaratalot 

 

Keskustatavaratalossa on korkea palveluaste ja kassat sijaitsevat osastoilla. Tavaratalo voi sijaita 

kaupungin ydinkeskustassa, aluekeskuksessa tai muualla sijaitsevassa kauppakeskuksessa.  Kes-

kustahakuisia tavarataloja ovat mm. Sokos ja Stockmann, joissa korostuu muodin ja vapaa-ajan 

tuotteiden suuri osuus. 
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Halpatavarataloissa lajitelma on laaja ja usein päivittäistavara käsittää ainoastaan kuivan teollisen 

elintarvikkeen ja palvelu on minimissään. Halpatavarataloille tyypillistä on liikennehakuinen sijainti, 

mutta ne voivat sijaita myös keskusta-alueilla. Halpatavarataloja ovat esimerkiksi Tokmanni ja 

Halpa-Halli.  

 

Supermarket ja market 

Supermarket on pääosin itsepalveluperiaatteella toimiva päivittäistavaramyymälä, jonka myynti-

pinta-ala on vähintään 400 m², ja jossa päivittäistavaroiden osuus on yli puolet myyntipinta-alasta. 

Toimialan käytännön tilastoinnissa supermarketmyymälät jaetaan pinta-alaltaan suuriin yli 1 000 

m² ja pieniin 400–1 000 m² supermarketteihin, joita kutsutaan myös yleisesti marketeiksi. S-mar-

ket, K-supermarket, K-market ja M-market ovat esimerkkejä supermarket- ja market-ketjuista. 

 

Valintamyymälä 

Valintamyymälät ovat pieniä päivittäistavaramyymälöitä. Valintamyymälä on tavallisesti pieni, 

yleensä alle 400 m²:n kokoinen myymälä, joka sijaitsee lähellä kuluttajia ja on helposti saavutet-

tavissa myös jalan. Isot valintamyymälät ovat pinta-alaltaan 200-399 m²:n päivittäistavaramyy-

mälöitä ja pienet valintamyymälät ovat pinta-alaltaan 100-199 m2. Esimerkkejä valintamyymälä-

ketjuista ovat Alepa, Sale ja K-market.   

 

Valintamyymälöitä kutsutaan yleisesti lähikaupoiksi, mutta toisaalta mikä tahansa kuluttajaa lähellä 

oleva päivittäistavaramyymälä voi olla kuluttajan näkökulmasta lähikauppa.  Näin ollen lähikaup-

poina voivat toimia myös esimerkiksi asutuskeskuksissa sijaitsevat supermarketit.  

 

Pienmyymälä ja kioski 

Pienmyymälä tai elintarvikekioski on myynti-pinta-alaltaan alle 100 m²:n päivittäistavaramyymälä. 

Elintarvikekioskin myynti voi tapahtua luukun kautta tai itsepalvelu- tai palvelumyymälän tapaan. 

Kioskiasetuksella on rajoitettu kioskin myyntivalikoimaa. Esimerkkinä kioskiketjuista voidaan mai-

nita R-kioski.  

 

Hard discounter 

Hard discounter myymälöiden toiminta perustuu tuotteiden nopeaan kiertoon ja tehokkaisiin toi-

mintamalleihin. Myymälöiden valikoima kattaa pääsääntöisesti kaikki päivittäistavarakaupan tuote-

ryhmät ja niiden pinta-ala vastaa supermarketien kokoa. Hard discounterit sijaitsevat pääosin hy-

vien liikenneyhteyksien varrella sekä keskustoissa että keskustojen ulkopuolella. Esimerkkinä Suo-

messa toimivasta discounterista voidaan mainita Lidl-ketjun.  

 

Liikennemyymälät 

Liikennemyymälät sijaitsevat huoltamoiden yhteydessä liikenteellisissä sijainneissa valtateiden var-

silla tai taajamissa. Liikennemyymälät muodostavat yhä useammin eri palveluntarjoajista koostu-

van palvelukokonaisuuden, jossa polttoaine- ja päivittäistavaramyynnin sekä ravintolapalveluiden 

lisäksi tarjotaan muitakin palveluja. Esimerkkejä liikennemyymälöistä ovat ABC-Market, Neste Oil 

K-market sekä Teboil-myymälä.   

 

Muut päivittäistavaramyymälät  

Tavaratalojen, supermarkettien ja valintatalojen lisäksi päivittäistavaroita myydään vähäisessä 

määrin tuotekohtaisissa erikoismyymälöissä, kauppahalleissa, suoramyyntinä, torikaupassa, myy-

mäläautoissa ja sähköisessä kaupassa. Näiden jakelukanavien osuus kokonaismarkkinoista on viime 

vuosina ollut vähenemään päin. Päivittäistavaroiden sähköinen kauppa puolestaan ei ole kehittynyt 

ennustetulla tavalla johtuen ruoan jakelua koskevista, toistaiseksi ratkaisua vaille olevista logisti-

sista ongelmista. 
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Erikoistavarakauppa 

 

Erikoiskauppa on tiettyihin tuoteryhmiin kuuluvien kestokulutushyödykkeiden ja niihin liittyvien pal-

veluiden myyntiin erikoistunutta vähittäiskauppaa. Erikoistavara käsitteenä pitää sisällään lähes 

kaiken päivittäistavarakaupan ulkopuolelle kohdistuvan vähittäiskaupan yksityisen kulutuksen: pu-

keutumisen, vapaa-ajan tuotteet, kodintekniikan, optisen alan tuotteet, asumisen ja sisustamisen 

jne. Autokauppakin voidaan lukea erikoistavaraostosten piiriin, mutta se pidetään yleensä jo tilas-

tollisistakin syistä erillään muusta erikoiskaupasta: autokauppa poikkeaa muusta vähittäiskaupasta 

merkittävästi ostosten suuren kerta-arvon ja harvoin tehtävien ostojen vuoksi. 

 

Erikoiskaupan myymälät tarjoavat yleisesti tiettyyn tuoteryhmään keskittynyttä monipuolista vali-

koimaa sekä alaan liittyvää korkea asiantuntemusta ja palvelua. Harvoin ostettavan erikoistavaran 

kauppa hakeutuu tavallisesti joko toimialakohtaisiin keskittymiin (vrt. autokauppa, huonekalu-

kauppa, muotikauppa), kun taas usein ostettavan erikoistavaran kauppa pyrkii dominoimaan kukin 

omia lähimarkkinoitaan (vrt. kukkakauppa, polttoainekauppa). Se, kuinka lähelle parhaita liikepaik-

koja kukin toimipiste toimintaympäristössään hakeutuu, määräytyy yrityksen vuokranmaksukyvyn 

perusteella. Erikoiskaupan myymälät sijoittuvatkin erilaisiin kaupallisiin keskuksiin kuten kaupun-

kien ja kuntien keskustoihin, kävelykaduille, kauppakeskuksiin ja erillisiin kauppakeskittymiin. Myös 

tavaratalot harjoittavat osastoillaan erikoistavaroiden (käyttötavaroiden) kauppaa.  

 

Erikoistavarakaupassa voimakas ketjuuntuminen, nopeasti uudistuvat toimintatavat ja eriytyvät 

konseptit ovat olleet viimeaikaisen kehityksen avainsanoja. Ulkomaisten ketjujen etabloituminen 

Suomen markkinoille on näkyvää ja määrätietoista. Yleisimpiä markkinoille tulleita konsepteja ovat 

olleet usean tuhannen neliömetrin ketjumyymälät, jotka sijoittuvat keskustojen ulkopuolelle erilli-

siin kaupan keskittymiin, sekä erityisesti vaate-, kenkä- ja asustekaupan ketjut, jotka sijoittuvat 

kauppakeskuksiin.  

 

Erikoistavarakauppa jakautuu paljon tilaa vaativan erikoistavaran (TIVA) kauppaan ja muuhun eri-

koistavarakauppaan (keskustahakuinen erikoistavarakauppa). Jako perustuu myymälätyyppiin ja 

myytävien tuotteiden luonteeseen. Tilaa vaativaa ja keskustahakuista erikoiskauppaa kuvataan 

seuraavaksi. 

 

Tilaa vaativa erikoistavarakauppa 

Tilaa vaativa erikoistavarakauppa tarvitsee paljon tilaa myytävien tavaroiden luonteen vuoksi (vrt. 

huonekalut, rakennustarvikkeet jne.) ja se on myös enemmän riippuvainen autolla asioivista asiak-

kaista verrattuna muuhun erikoiskauppaan. Tilaa vaativan erikoistavarakaupan myymälöiden huo-

neistokoko on keskimäärin noin 850 m2. Lisäksi tilaa vaativan kaupan vuokranmaksukyky on al-

haisempi. Tämän vuoksi kyseinen kauppatyyppi sijoittuu pääasiassa keskustojen ulkopuolelle, lii-

kenteellisesti helposti saavutettaviin paikkoihin. Kyseisentyyppistä kauppaa kutsutaankin joskus 

myös keskustapakoiseksi kaupaksi.  TIVA-kaupalle tyypillistä on myös keskittyminen tietyille alu-

eille, joissa on paljon saman toimialan liikkeitä tai muuta tilaa vaativaa kauppaa. Usein samoille 

alueille on keskittynyt myös hypermarketkauppaa. Tällaiset tilaa vievän kaupan alueet ovat viime 

vuosina olleet voimakkaassa kasvussa.  

 

Tilaa vaativaan erikoistavarakauppaan kuuluvat toimialat ovat huonekalukauppa, rautakauppa, ra-

kenteellinen sisustuskauppa, kodintekniikkakauppa, puutarha- ja maatalouskauppa, venekauppa ja 

moottoriajoneuvojen sekä niiden tarvikkeiden kauppa. Myymäläkonseptit ovat kuitenkin kehittyneet 

niin, että monissa myymälöissä myydään yhä enemmän muutakin kuin paljon tilaa vaativaa eri-

koistavaraa ja tuotevalikoima lähestyy perinteisen keskustahakuisten erikoiskauppojen tuotevali-

koimaa. 
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Tilaa vaativan erikoistavarakaupan eritteleminen muusta (keskustahakuisesta) erikoistavarakau-

pasta on ollut keskeistä erityisesti ennen vuonna 2011 toteutunutta Maankäyttö- ja rakennuslain 

uudistusta. Ennen uudistusta tilaa vaativan erikoistavarakaupan sijoittumista koskivat väljemmät 

säännökset kuin muuta vähittäiskauppaa., mutta muuttuneen lainsäädännön myötä myös tilaa vaa-

tiva erikoistavarakauppa tuli sijainnin sääntelyn piiriin. Tilaa vaativaa erikoiskauppaa voidaan kui-

tenkin edelleen käyttää terminä havainnollistamaan kaupan rakennetta ja eri keskusten luonnetta.  

 

Keskustahakuinen erikoistavarakauppa 

Keskustahakuisella erikoistavarakaupalla tarkoitetaan perinteistä ja monipuolista, tyypillisesti kau-

punki- tai kuntakeskuksiin tai kauppakeskuksiin sijoittuvaa, erikoistavaran ja niihin liittyvien palve-

luiden kauppaa. Tarkkaa määritelmää keskustahakuisesta erikoistavarakaupasta ei ole, vaan sillä 

tarkoitetaan yleisesti erikoiskaupan aloja, jotka eivät ole kaupunkikeskustojen ulkopuolelle sijoittu-

vaa tilaa vaativaa kauppaa. Tärkeimpiä tuoteryhmiä ovat mm. muoti-, urheilu-, kirja- ja optisen 

alan ja vapaa-ajan kauppa. 

 

Keskustahakuiselle erikoistavarakaupalle on ominaista se, että toimipaikat ovat pieniä henkilömää-

rän sekä liiketilojen koon suhteen. Keskustahakuisen erikoiskaupan myymälöiden huoneistokoko on 

keskimäärin alle 300 m².  

 

Erikoistavarakaupan myymälät ja muut myymäläkeskittymät 

 

Kauppakeskus 

Kauppakeskus tarkoittaa saman katon alla toimivaa erikoiskaupan myymäläkeskittymää, jossa yh-

denkään myymälän pinta-ala ei ylitä puolta koko keskuksen pinta-alasta. Kauppakeskuksen pinta-

ala on vähintään 5.000 huoneisto-m2 ja siellä tulee toimia vähintään 10 myymälää, jotka avautuvat 

sisätilaan yhteiselle käytävälle tai keskusaukiolle. Kauppakeskuksella on yhteinen johto ja markki-

nointi. 

 

Suomessa on kauppakeskuksia Suomen kauppakeskusyhdistyksen mukaan 99 kappaletta (vuoden 

2016 lopussa). Suomen vanhin kauppakeskus on Helsingin Itäkeskus, jonka vuokrattava pinta-ala 

on nykyään lähes 100 000 m². Muita suuria kotimaisia kauppakeskuksia ovat esim. Espoon Sello ja 

Iso Omena, Vantaan Jumbo, Lempäälän Ideapark ja Raision Mylly. Näiden kokoluokka on 50 000 

m² tai enemmän. Suurten kauppakeskuksien sanotaan usein olevan eräänlaisia pienoiskaupunkeja, 

jossa on tarjolla sekä kaupallisia että julkisia palveluja. 

 

Ostoskeskus 

Ostoskeskus muodostuu yhdestä tai useammasta liikerakennuksesta, jotka avautuvat ulospäin. 

Pinta-ala on tavallisesti alle 5 000 m² ja liikkeitä vähintään viisi. Ostoskeskusten omistusrakenne 

vaihtelee, mutta monissa tapauksissa se on pirstoutunut. Ostoskeskusten määritelmä ei kata yhte-

näistä hallintoa tai huolto- ja markkinointikäytäntöjä, mutta yhteistyötä harjoitetaan silti vaihtele-

vasti. 

 

Ostoskeskuksia löytyy ympäri Suomea, mutta luonnollisesti eniten pääkaupunkiseudulta, jossa niitä 

on rakennettu lähiöiden asuinalueille. Pelkästään Helsingissä on 1950-,1960- ja 1970-luvuilla ra-

kennettua ostoskeskuksia noin 30, kuten esimerkiksi Munkkivuori, Kontula, Kannelmäki ja Roihu-

vuori.  

 

Hypermarketkeskus 

Hypermarketkeskus muodostuu yhdestä liikerakennuksesta, jossa on hypermarket ja vähintään 10 

muuta myymälää tai palvelua. Kaikki myymälät avautuvat katetulle käytävälle. Hypermarketin 

osuus on yli 50 % liiketilan kokonaismäärästä. 
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Retail Park 

Retail Park tarkoittaa erikoiskauppojen keskusta, joka muodostuu useammasta liikerakennuksesta. 

Retail Park sijaitsee tyypillisesti keskustan ulkopuolella, toimii yhdessä tasossa ja liiketilat aukeavat 

ulkotilaan yhteiselle pysäköintialueelle. 

 

Retail Park on erikoiskaupan uusimpia toimintakonsepteja ja ne on tyypillisesti suunniteltu yhtenä 

kokonaisuutena. Retail Park –keskuksen toimintaperiaatteena on erikoiskaupan toimialojen osalta 

suurmyymälöiden keskittämiseen yhteen keskukseen. Retail Park –keskukset Suomessa ovat pieniä 

verrattuna ulkomaisiin toteutuksiin ja niiden koko vaihtelee välillä 5.000-35.000 m2 (vuokrattava 

liikeala). Esimerkkejä suomalaisista Retail Park –keskuksista ovat mm. Cantti Kuopiossa, Glomson 

Espoossa ja Vantaanportti Vantaalla.   

 

Outlet Center 

Outlet Centerillä tarkoitetaan merkkituotemyymälöiden keskusta, jossa toimii tyypillisesti yksittäis-

ten tuotemerkkien myyntiin keskittyneitä erikoistavaramyymälöitä. Outlet Center toimii tyypillisesti 

keskustan ulkopuolella useammassa liikerakennuksessa ja sillä on yhteinen johto ja markkinointi. 

Keskuksen hintataso on edullinen ja perustuu siihen, että valikoimaan ei kuulu uusimpia mallistoja. 

Suomessa ei ole tällä hetkellä yhtään merkkituotemyymälöiden keskusta.  

 

Vähittäiskaupan suuryksikkö 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa maakunta- tai 

yleiskaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei alue ole asemakaavassa eri-

tyisesti osoitettu vähittäiskaupan suuryksikkö varten. Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan 

nykyisessä maankäyttö-. ja rakennuslaissa yli 4 000 kerrosneliömetrin suuruista vähittäiskaupan 

myymälää, mikä vastaa käytännössä myyntipinta-alaltaan noin 3 000 m²:n myymälää. Myös vai-

kutuksiltaan vähittäiskaupan suuryksikköön verrattavissa olevaan vähittäiskaupan myymäläkeskit-

tymään sovelletaan näitä säännöksiä.   

 

 


