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1. Johdanto 
 

Kangasalla on vireillä Lamminrahkan osayleiskaava. Kaava-alue sijaitsee Tampereen ja Kangasalan 
rajalla, noin 12 kilometrin päässä Kangasalan keskustasta. Alue on tällä hetkellä lähinnä 
metsätalousaluetta. Alueelle suunnitellaan uutta kaupunginosaa ja asumisen tarpeisiin riittäviä 
lähipalveluja.  
 
Kaupallisten palvelujen tarpeen selvittämiseksi Kangasalan kunta on tilannut Kaupallisten palveluiden 
mitoitusselvityksen WSP Finland Oy:ltä. Selvityksestä vastaavat kaupan tutkijat KTM Tuomas 
Santasalo ja KTM Katja Koskela.  
 
Selvityksessä tarkastellaan Lamminrahkan alueen väestön ostovoiman kehitystä. Lisäksi arvioidaan 
kuinka paljon ostovoimaa voi alueelle suuntautua viereisiltä kehittyviltä alueilta Ojalasta ja Vatialasta, 
joille molemmille laaditaan parhaillaan myös osayleiskaavaa.  
 
Ostovoiman kehityksen pohjalta lasketaan alueen kaupallisten palveluiden liiketilatarpeita. Lisäksi 
arvioidaan, kuinka suuri osa liiketarpeesta voidaan toteuttaa Lamminrahkan osayleiskaava-alueen 
keskusta-alueella ja kuinka suurelta osin ostovoimaa suuntautuu nykyisiin Kangasalan ja Tampereen 
kaupallisiin keskuksiin.  
 
Selvityksessä arvioidaan, millä aikajänteellä palvelut voivat alueella toteutua. Lisäksi esitetään, miten 
kaupallisia palveluja tulee alueella sijoittaa, jotta ne olisivat toimivia sekä asukkaiden että yritysten 
näkökulmasta.  
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2. Lamminrahka palveluverkon osana 
 
Lamminrahka sijoittuu Tampereen ja Kangasalan rajalle. Kangasalan keskustaan on matkaa noin 12 
km ja Tampereen keskustaan noin 10 km. Alueella ei tällä hetkellä ole lainkaan asukkaita eikä 
myöskään palveluja. Alueen palvelutarjonnan kehittymiseen vaikuttavat alueen tuleva asukaspohja 
sekä lähialueen palvelut. 

2.1. Nykyinen palveluverkko 
 
Alueen läheisyydessä on monipuolisia kaupan keskittymiä sekä myös lähipalveluita. Merkittävimmät 
lähikeskukset ovat Koilliskeskus-Linnainmaan alakeskus Tampereen puolella sekä Lentolan kaupan 
keskus Kangasalla.  
 
 

 
 
Lamminrahkan osayleiskaava-alue ja lähiympäristön päivittäistavarakaupat 
Lähde: Kartoitus 2014 
Pohjakartta-aineisto: Maanmittauslaitoksen maastokartta ja maastotietokanta 09/2014 
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Kangasalan Lentola sekä Tampereen Koilliskeskus ovat seudullisesti merkittäviä kauppapaikkoja, 
joiden palvelutarjonnan perustana ovat hypermarketit. Lentolassa on Prisman ohella myös Tokmanni, 
HongKong ja Lidl. Lisäksi alueella on tilaa vaativaa kauppaa ja muita palveluita. Koilliskeskuksessa on 
Prisman ja Citymarketin lisäksi jonkin verran alakeskuspalveluita.  
 
Päivittäistavarakauppaa ja muita lähipalveluita löytyy Lamminrahkan ympäristöstä kohtalaisen paljon. 
Ne palvelevat yleisesti omia lähialueitaan. Lähipalveluita on Kangasalan puolella Vatialassa, 
Suoramassa ja Ruutanassa. Lähimmät julkiset palvelut sijaitsevat Vatialassa. Tampereen puolella 
lähipalveluita löytyy mm Atalasta ja Kumpulasta sekä etelästä Vehmaisista. Leinolaan on 
rakentumassa päivittäistavarakauppa. 

2.2. Lamminrahkan suunnitelmat 
 
Lamminrahkan kaupunginosaa kehitetään monipuolisena asumisen, työpaikkojen ja palvelujen 
alueena. Elinympäristön tavoitteena on kaupunkitoimintojen sekoittuneisuus ja julkisen kaupunkitilan 
viihtyisyys.  
 
Keskusta-alue lähipalveluineen sijaitsee valtatieltä 12 saavuttaessa pääkokoojakadun ja 
joukkoliikenteen laatukäytävän varressa. Keskeinen sijainti palvelee Lamminrahkan asukkaiden lisäksi 
Risson ja Ojalan uusia alueita sekä ympäristön olemassa olevia asuinalueita. Etäisyyttä valtatiehen 12 
on noin 800 m ja Ojalaan noin 1,5 km. 
 
Keskustaan sijoittuu pääosa tiiviistä rakentamisesta.  Keskustassa ja sen lähialueilla, enintään 500 m 
etäisyydelle keskuskortteleista rakentuu asuntoja noin 6430 asukkaalle. Alue erottuu ympäristöstään 
selkeästi tiiviimpänä kokonaisuutena. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alustava hahmotelma Lamminrahkan kävelykeskustasta 
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Keskusta-alue on rakenteeltaan pikkukaupunkimaisen tiivis ja mittakaavaltaan viihtyisä. 
Lamminrahkalle ja Ojalalle on tarkoitus luoda palveluita tarjoava keskusta, joka on myös houkutteleva 
tiiviille ja autottomalle asumiselle. Keskustatoimintojen alueelle on tarkoitus keskittää pääosa 
suunnittelualueen asukkaita palvelevista kaupallisista lähipalveluista. Alueelle houkutellaan myös 
erikoiskauppoja ja pienpalveluita. Kaupallisten ja julkisten palveluiden osalta alue tukeutuu kuitenkin 
myös ympäröivien alueiden tarjontaan. Kaupallisten palveluiden keskittämisellä ydinalueelle ja 
pysäkkien tuntumaan pyritään kaavaratkaisulla mahdollistamaan elävän keskustan synty. 

2.3. Lähialueiden suunnitelmat 
 
Lamminrahkan osayleiskaava-alueen välittömässä läheisyydessä Tampereen kaupungin puolella 
suunnitellaan Ojalan uutta asuinaluetta. Aluetta suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä Lamminrahkan 
alueen kanssa. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa vuoteen 2030 Ojala ja 
Lamminrahka on nähty kaupunkiseudun merkittävimpänä yhdyskuntarakennetta täydentävänä, 
kuntarajat ylittävänä asumisen ja työpaikkojen aluekokonaisuutena.  
 
Ojalan alueelle laaditaan osayleiskaavaa. Osayleiskaavaehdotuksessa palveluita varten ei ole 
osoitettu varsinaisia aluevarauksia, mutta niiden sijoittaminen on mahdollista etenkin keskustan 
kerrostalovaltaisille asuntoalueille. Keskustaan on osoitettu lähipalvelujen kohdemerkintä. 
Lähipalveluiden on suunniteltu sijoittuvan Ojalan keskustaan Lamminrahkaan ja Aitolahdentielle 
johtavien kokoojakatujen liittymän läheisyyteen. 
 
Ojalan alueelle ei tule sijoittumaan mittavia palveluita, koska asukasmäärä jää pieneksi. Alue tukeutuu 
mm. Lamminrahkan keskustan kaupallisiin ja julkisiin palveluihin. Esimerkiksi vuosiluokkien 3-9. koulu 
tulee sijoittumaan Kangasalan puolelle. Etäisyys Ojalan keskustasta Lamminrahkan keskustaan on 
noin 1,7 km.  
 
Ojalan osayleiskaava-alueen pohjois- ja eteläosissa on työpaikka-alueita. Alueet varataan pääasiassa 
toimisto- ja työpaikkatiloille sekä niihin liittyville liike- ja varastotiloille. Alueelle ei saa sijoittaa MRL 
114§:n mukaista vähittäiskaupan suuryksikköä eikä kerrospinta-alaltaan yli 400 m2 suuruisia 
päivittäistavarakaupan myymälöitä. Liikekerrospinta-alaa voidaan rakentaa enintään 1/3 toimintojen 
kerrosalasta.  
 
Lamminrahkan eteläpuolella on vireillä Vatialan osayleiskaava. Vatiala on yksi Kangasalan nykyisistä 
aluekeskuksista. Alueen asukasmäärä tulee kasvamaan. Alueella on tällä hetkellä yksi 
päivittäistavarakauppa ja joitakin lähipalveluita. Myös Lentolan hypermarket toimii Vatialan asukkaille 
lähikauppana.  
 
Vatialassa varataan Lamminrahkaan johtavan joukkoliikennereitin lähelle tilaa yksityisille ja julkisille 
lähipalveluille, jotka voivat muodostaa alueelle uuden pienen keskittymän nykyisen leipomon ja 
kahvilan lisäksi. Keskustatoimintojen alue on osoitettu Kangasalantien varteen sekä Natarin ostarille. 
Alueille voidaan osoittaa esimerkiksi palveluita, hallintoa ja asumista. Erikoiskaupat löytynevät 
jatkossakin Lentolan lisäksi Kangasalan keskustasta ja Tampereelta. Myös Lamminrahkan palvelut 
palvelevat osin Vatialan alueen asukkaita.  
 
Vatialan osayleiskaava-alueella on myös Lentolan kauppakeskittymä. Rakennesuunnitelman ja 
maakuntakaavan valmistelun yhteydessä on ollut keskustelua uuden vähittäiskaupan suuryksikön 
sijoittamisesta Lentolaan. Lisäksi osayleiskaavaan on merkitty uusia alueita tilaa vaativan kaupan 
suuryksiköille alueen pohjoisosaan. Vähittäiskaupan suuryksiköt tuovat Lentolaan lisää erikoiskaupan 
tarjontaa, joka palvelee laajaa asiakaskuntaa. Vastaava keskittymä on myös Tampereen puolella 
Linnainmaalla.  
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Palvelutarjonta Lentolassa on erityyppistä kuin Lamminrahkassa. Lamminrahka palvelee 
paikalliskeskuksena tarjoten paikallispalveluita lähialueen asukkaille.  Lamminrahkaan ei tule 
sijoittumaan suuressa määrin erikoiskauppaa, vaan tarjonnan painopiste on päivittäistavarakaupassa 
ja palveluissa. Yksittäisen uuden erikoiskaupan suuryksikön sijoittaminen Lentolaan ei näin ollen 
pitäisi vaikuttaa merkittävästi Lamminrahkan palvelujen kehittämiseen.  
 
 
 

 
 
Lamminrahkan lähialueen palveluverkko  
Lähde: Tampereen kaupunki, Itäisen kaupunkirakenteen tarkastelu 2012 
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3. Alueen asukaspohja ja liiketilatarve 
 
Kaupallisten palveluiden mitoitustarkastelun pohjana on alueen väestöpohja ja väestön ostovoima. 
Lamminrahkan palveluiden markkina-alueena voidaan pitää koko Lamminrahkan osayleiskaava-
aluetta. Tämän lisäksi Lamminrahkan keskusta palvelee myös Ojalan aluetta. Alueiden kaavoitus 
tehdään yhteistyössä ja palvelut osoitetaan alueelle yli kuntarajojen.  
 
Myös Vatialan alueen taajamarakenteen täydentäminen tukee Lamminrahkan alueen kehitystä, kun 
uutta asutusta tulee huomattavasti aivan Lamminrahkan tuntumaan uuden eritasoliittymän 
yhdistäessä alueita. Varsinkin Mannakorvesta on Lamminrahkan palveluihin lyhyt matka.  

3.1. Lamminrahkan ja lähiympäristön väestö 
 
Lamminrahkan aluetta suunnitellaan noin 8000 asukkaalle. Alue tulee rakentumaan vaiheittain, 
rakentamisen painopiste on vasta vuoden 2025 jälkeen.  
 
Ojalan alueen rakentuminen on jo lähtenyt käyntiin Risson alueella. Ojalan rakentuminen ajoittuu 
pääosin ennen Lamminrahkaa ja kokonaisuudessaan alue on rakentunut jo vuoteen 2030 mennessä. 
Alueella on asukkaita tällä hetkellä Risson lisäksi lähinnä Aitolahdentien ympäristössä vanhoilla 
asuinalueilla sekä Holvastin Valjakonkadun varrella. Kokonaisuudessaan osayleiskaava-alueelle 
sijoittuu 7000 asukasta, joista nykyisiä asukkaita on yli 1000.  
 
Vatialan osayleiskaavan lähtökohtana on Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman tavoite 
noin 1 750 asukkaan väestönlisäyksestä vuoteen 2030 mennessä, minkä jälkeen väestön odotetaan 
edelleen lisääntyvän alueella kaavan tavoitevuoteen 2040 saakka. Tällä hetkellä Vatialan alueella on 
asukkaita noin 4800. 
 

 
 
 
Väestönkasvu Lamminrahkan alueella ja sen ympäristössä on vuoteen 2040 mennessä yhteensä 
15.000. Koko alueella tulee olemaan asukkaita vuonna 2030 noin 18.000 ja vuonna 2040 noin 22.000. 

Lamminrahkan ja ympäristön vaiheittainen väestön kasvu

Ia-vaihe Ib-vaihe II-vaihe III-vaihe IV-vaihe
2017-20 2020-25 2025-30 3030-35 2035-40 2017-40

Lamminrahka 700 800 3 300 1 200 1 950 7 950
Ojala 1 900 2 150 1 650 5 700
Vatiala* 1 000 750 1 750+
Yhteensä 3 600 2 950 5 700 1 200 1 950 15 400 +
* väestön kasvu 750 vuos ina  2020-2030

Väestö Lamminrahkan alueella ja ympäristössä

2013 2030 2040
Lamminrahka 0 4 800 8 000
Ojala 1 050 7 000 7 000
Vatiala 4 800 6 550   6550 +
Yhteensä 5 850 18 350 21 550
Lähde: Lamminrahkan, Ojalan ja Vatialan osayleiskaavat
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Lamminrahkan, Ojalan ja Vatialan lisäksi väestö on kasvussa muuallakin lähialueella. Ruutanassa on 
vireillä myös osayleiskaava ja alueen väestö on kasvussa. Tampereen puolella kehitetään mm. Nurmi-
Sorilaa ja lisäksi suunnitellaan mm. Hankkion alueen muuttamista teollisuustoiminnoista 
asumiskäyttöön. Näiltä alueilta on kuitenkin luontevammat yhteydet muihin keskuksiin, joten asukkaat 
eivät juuri tule hyödyntämään Lamminrahkan palveluita. 
 
 

 
 
Väestönkasvu Tampereen itäisellä kaupunkialueella 
Alueen uudet asukkaat on merkitty mustalla ja työpaikat sinisellä.  
Lähde: Tampereen kaupunki, Itäisen kaupunkirakenteen tarkastelu 2012 
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3.2. Ostovoima Lamminrahkan alueella ja lähiympäristössä 
 
Ostovoima kuvaa markkina-alueen kysyntää. Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima on laskettu 
Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen sekä vähittäiskaupan myyntitilastojen pohjalta. Ostovoima 
kertoo alueen väestön ostokyvystä ja sen kohdistumisesta kaupan eri toimialoille. Ostovoima kertoo 
alueen asukkaiden markkinapotentiaalin, muttei sitä missä asukkaat tämän potentiaalinsa käyttävät eli 
missä ostovoima toteutuu kaupan myyntinä. 
 
Ostovoima Lamminrahkan alueella ja lähiympäristössä on kasvussa, koska väestö kasvaa. Ostovoima 
kasvaa myös asukasta kohden. 2000-luvulla ostovoima on kasvanut usean prosentin vuosivauhdilla. 
Kulutuksen ennustetaan yhä kasvavan, mutta tähänastista selvästi hitaammin. Pitkän aikavälin 
ennusteeseen mahtuu sekä nousuja että laskuja. Tämänhetkisen taantuman ei arvioida olevan 
merkitsevä pitkällä aikavälillä tarkasteltuna, mutta se hidastaa kasvua tarkastelujakson alkuvaiheessa.  
 
Vuoteen 2025 saakka ostovoiman ennustetaan kasvavan asukasta kohden päivittäistavarakaupassa 
noin prosentin vuodessa ja erikoiskaupassa keskimäärin pari prosenttia vuodessa (vaihtelee 
toimialoittain). Pidemmän aikavälin ennuste, vuodesta 2025 eteenpäin, on tehty tätä varovaisemmin. 
Päivittäistavarakaupan ostovoima asukasta kohden kasvaa puolella prosentilla ja erikoiskauppa 
prosentilla vuodessa. Ostovoiman kasvu kuvaa reaalista kasvua eli ostovoiman määrällistä kasvua.  
 
Lamminrahkan ja lähiympäristön ostovoimatarkasteluun on otettu mukaan Lamminrahkan 
osayleiskaava-alueen sekä Ojalan osayleiskaava-alueen asukkaiden vähittäis- ja autokauppaan 
kohdistuva ostovoima ja sen kehitys. Vatialan alueelta on otettu huomioon vain uudet asukkaat, koska 
näiden arvioidaan olevan Lamminrahkan potentiaalisia asiakkaita. Pääosin Vatialan alueelta 
suuntautuu ostovoimaa muihin keskittymiin.  
 
 

  

0

50

100

150

200

250

2013 2020 2025 2030 2035 2040

Milj. €
Vähittäiskauppaan ja autokauppaan kohdistuva ostovoima 

Lamminrahkan alueella ja lähiympäristössä

Vatiala - uudet
asukkaat

Ojala oyk-alue

Lamminrahka
oyk-alue

10/20  | 1.12.2014 |  Lamminrahkan OYK, Kaupallisten palveluiden mitoitus 



 

3.3. Liiketilatarve Lamminrahkan osayleiskaava-alueella  
 
Ostovoiman kasvun pohjalta arvioidaan tulevaa liiketilatarvetta Lamminrahkan alueella. Laskelma 
pohjautuu asukkaiden ostovoimaan vuosina 2013 - 2040. Ostovoima on suhteutettu pinta-alaksi 
toimialoittaisten keskimääräisten myyntitehokkuuksien avulla. Myyntitehokkuus on arvioitu 
vähittäiskaupan myynnin ja kartoitettujen liiketilojen pohjalta. Myyntitehokkuus vaihtelee toimialoittain.  
 
Liiketilatarve on laskettu keskimääräisillä nykyisillä myyntitehokkuuksilla. Mikäli myyntiteho kasvaa 
paljon, myös kaupan investointihalukkuus uuteen liiketilaan kasvaa, ja tämä taas laskee myyntitehoa. 
Koska tietoa myyntitehokkuuden kehityksestä ei ole, ja koska kaavoituksen tulee pikemmin olla 
mahdollistavaa kuin rajoittavaa, ei tässä selvityksessä ole oletettu myyntitehokkuuden kasvavan. 
Oletuksena on, että kaupan kehitysmahdollisuuksia halutaan alueella tukea eli kaavoitetaan sopivia 
kauppapaikkoja ja luodaan mahdollisuuksia kaupan kasvulle.  
 

 
 
 
 
Vähittäiskaupan lisäksi myös kaupalliset palvelut tarvitsevat liiketilaa. Kaupallisten palveluiden 
liiketilatarpeen on laskettu suuntaa-antavasti olevan 25 % kaupan tarpeesta eli lähes saman verran 
kuin niitä on tälläkin hetkellä. Keskustoissa palvelujen osuus on suurempi kuin muilla kaupan alueilla. 
Tulevaisuudessa palvelujen osuus voi olla suurempikin, mikäli ostovoimaa suunnataan tuoteostojen 
sijaan palveluihin. Tällöin vastaavasti kaupan tarve olisi pienempi, joten kokonaismitoitukseen ei tällä 
lasketa olevan vaikutusta. 
 

Ensimmäisessä vaiheessa lasketaan koko alueen liiketilatarve, joka kasvaa asukasmäärän 
kasvaessa. Tämän jälkeen arvioidaan, kuinka suuri osuus tarpeesta voi toteutua Lamminrahkan 
alueella ja kuinka suuri kohdistuu muihin keskuksiin. Liiketilatarve on laskettu koko Lamminrahkan ja 
Ojalan alueen asukkaiden ostovoiman pohjalta. Näiden lähikeskus tulee olemaan Lamminrahkan 
keskusta. Lisäksi laskelmaan on otettu mukaan Vatialan alueen uudet asukkaat. Uudet asukkaat 
tulevat sijoittumaan pääosin Vatialan alueen pohjoisosaan, joka palvelutarpeessaan voi luontevasti 
suuntautua Lamminrahkaan.  

 
 
  

Käytetty myyntitehokkuus
Kerrosala = 1,3 x myyntiala
€/m2 My-teho Krs-teho
Päivittäistavarakauppa 8 400 6 700
Tilaa vaativa kauppa 2 600 2 100
Muu erikoiskauppa 3 800 3 100
Autokauppa ja huoltamot 8 100 6 500
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Lamminrahkan osayleiskaava-alueen asukkaiden ostovoiman pohjalta laskettu liiketilatarve on vuonna 
2020 yhteensä 2400 k-m2 ja kasvaa voimakkaasti asukasmäärän kasvun myötä. Vuonna 2040 
liiketilatarve on yli 30.000 k-m2. Ojalan osayleiskaava-alueen asukkaiden ostovoiman pohjalta laskettu 
tarve on alkuvaiheessa suurempi kuin Lamminrahkan, koska asukasmäärä kasvaa alueella 
nopeammin. Tarve kasvaa aina vuoteen 2030 saakka, jonka jälkeen hidastuu, koska asukasmäärä 
alueella vakiintuu. Kasvua tulee tällöin vain kulutuksen kasvusta. Vatialan uusien asukkaiden 
ostovoiman pohjalta laskettu tarve jää kohtalaisen pieneksi.  
 
Markkina-alueen liiketilatarve ei tule kokonaisuudessaan toteutumaan Lamminrahkan alueella. 
Alueelta suuntautuu asiointia mm. Tampereen ja Kangasalan keskustaan sekä muihin kaupan 
keskittymiin kuten Lentolaan ja Tampereen Koilliskeskukseen. Tavoitteena on, että lähi- ja 
paikallispalvelut löytyvät omalta alueelta. Päivittäistavarakaupan ja palveluiden liiketilatarpeesta suuri 
osa voi toteutua Lamminrahkan alueella, kun taas erikoiskaupan palveluista pääosa sijoittuu 
Lamminrahkaa monipuolisempiin kaupallisiin keskuksiin.  
 
Verkkokaupan ei arvioida vaikuttavan merkittävästi paikalliskeskuksen liiketilapotentiaaliin. 
Lähipalveluita, kohtaamispaikkoja ja elävää kaupunkitilaa tarvitaan verkkokaupan rinnalla. 
Monikanavainen kaupankäynti on paikalliskeskukselle pikemmin mahdollisuus. Erikoiskauppa voi 
saada lisäpotentiaalia verkosta, ja pystyy näin ollen sijoittumaan pienempiin keskuksiin, koska 
verkossa tavoitetaan suurempi asiakaskunta. Paikalliskeskuksiin voi syntyä siten uudenlaista 
palvelutoimintaa, joka nojautuu monikanavaiseen liiketoimintaan. Lisäksi paikalliskeskuksiin voi 

Lamminrahkan markkina-alueen liiketilatarve 2020 - 2040

k-m2 Lamminrahkan oyk-alueen asukkaat
2020 2025 2030 2040

Päivittäistavarakauppa ja Alko 400 800 2 700 4 700
Erikoiskauppa 600 1 400 4 900 9 000
Kaupalliset palvelut 500 1 100 3 600 6 500
Tiva ja autokauppa 900 2 100 6 900 12 700
Kauppa ja palvelut yhteensä 2 400 5 400 18 100 32 900

k-m2 Ojalan oyk-alueen asukkaat
2020 2025 2030 2040

Päivittäistavarakauppa ja Alko 1 500 2 800 3 700 4 100
Erikoiskauppa 2 600 4 900 6 800 7 800
Kaupalliset palvelut 1 900 3 600 5 000 5 600
Tiva ja autokauppa 3 700 6 900 9 700 11 100
Kauppa ja palvelut yhteensä 9 700 18 200 25 200 28 600

k-m2 Vatialan uudet asukkaat
2020 2025 2030 2040

Päivittäistavarakauppa ja Alko 500 700 1 000 1 000
Erikoiskauppa 900 1 300 1 400 1 600
Kaupalliset palvelut 600 900 1 100 1 300
Tiva ja autokauppa 1 300 1 800 2 200 2 500
Kauppa ja palvelut yhteensä 3 300 4 700 5 700 6 400
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sijoittua myös uusia verkkokaupan noutopisteitä ja näin saadaan asiakasvirtaa ja kohtaamispaikkoja 
kivijalkakaupankäynnin tueksi.  
 
Lamminrahkan päivittäistavarakaupan markkinoista 80 % arvioidaan toteutuvan omalla alueella. 
Kaupallisista palveluiden liiketilatarpeesta 2/3 arvioidaan voivan sijoittua omalle alueelle mutta 
erikoiskaupan tarpeesta vain 5-15 %. Koko Lamminrahkan osayleiskaava-alueen laskennallisesta 
liiketilatarpeesta 30 % arvioidaan toteutuvan Lamminrahkan alueella. Kun asukasmäärä kasvaa 
riittävän suureksi, voi paikalliskeskuksen tarjonta hyvinkin nousta tälle tasolle.  
 

 
 
 
 
Lamminrahka saa lisämarkkinoita Ojalan alueelta. Ojalaan on mahdollista sijoittaa lähipalveluita, mutta 
varsinaista keskustaa ei alueelle ole tulossa. Ojalan alueen lähikeskus tulee olemaan Lamminrahka, 
joka palvelee erityisesti Ojalan uuden keskusta-alueen sekä Risson asukkaita. Holvastin 
Valjakonkadun varrelta suuntautuu lähiasiointia luontevasti mm. Koilliskeskukseen ja Ojalan 
pohjoisosista Atalan ja Kumpulan lähipalveluihin.  
 
Ojalan osayleiskaava-alueen liiketilatarpeesta suuntautuu Lamminrahkaan näin ollen jonkin verran 
vähemmän kuin Lamminrahkan omalta alueelta, joka rakentuu kompaktimmin Lamminrahkan 
keskustan ympärille. Ojalan kokonaisliiketilatarpeesta 15 % arvioidaan suuntautuvan Lamminrahkaan. 
Päivittäistavarakaupan ja palveluiden tarpeesta suurempi osuus suuntautuu lähikeskukseen, kun taas 
erikoiskaupan tarpeesta suurin osa suuntautuu muihin monipuolisempiin keskuksiin.  
 
Vatialan täydennysrakentaminen tarjoaa myös Lamminrahkalle lisämarkkinoita. Vatialan tarpeen 
suuntautuminen Lamminrahkaan on riippuvainen monesta tekijästä; miten Vatialan alueen omat 
lähipalvelukeskukset kehittyvät, miten yhteys Lamminrahkaan rakentuu ja miten Lamminrahkan 
palvelut keskustaan sijoittuvat. Mitä lähemmäksi valtatietä palvelut keskittyvät, sitä luontevammin niitä 
hyödynnetään myös valtatien eteläpuolelta. Vatialasta Lamminrahkaan suuntautuva asiointi on tässä 
arvioitu hyvin varovaisesti, koska Vatialasta suuntautuu asiointia pääosin muualle kuin 
Lamminrahkaan. Ostovoiman kasvussa on huomioitu vain uudet asukkaat, vaikka myös nykyiset 
alueen pohjoisosaan sijoittuvat asukkaat voivat yhtälailla hyödyntää uutta keskusta.  
 
Lamminrahkan osayleiskaava-alueen asukkaat ovat tärkein potentiaali Lamminrahkan liiketilan 
toteuttamiselle. Ojalan palvelutarve nojaa kuitenkin Lamminrahkaan, joten Ojalan alueen 
rakentumisesta saadaan merkittävää lisäpotentiaalia Lamminrahkan palveluille. Alkuvaiheessa, kun 
Ojalan alue rakentuu etupainotteisesti Lamminrahkaan verrattuna, on Ojalan potentiaali hyvin 
merkityksellinen. Vatialasta saadaan alueelle pientä lisäpotentiaalia, joka toteutuu herkemmin vasta 
kun Lamminrahkan palvelut ovat riittävän monipuoliset. Vatialan merkitys jää sen verran vähäiseksi, 
etteivät Lamminrahkan palvelut tule kehittymään puhtaasti sen pohjalta.  
 
Asukkaiden lisäksi pientä potentiaalia saadaan alueelle sijoittuvista työpaikoista. Työpaikkojen määrä 
alueella ei kuitenkaan ole kovin suuri. Työpaikat tuovat positiivista potentiaalia Lamminrahkan 
palveluille, muutta työpaikkojen merkitys kokonaispotentiaalissa on sen verran vähäinen, ettei sitä ole 

Lamminrahkan osayleiskaava-alueen potentiaalinen markkina-osuus kaupan toimialoittain

Osuus liiketilatarpeesta Lammin-
rahka Ojala Vatiala Yhteensä

Päivittäistavarakauppa ja Alko 80 % 40 % 20 % 57 %
Erikoiskauppa 15 % 8 % 4 % 11 %
Kaupalliset palvelut 67 % 33 % 16 % 47 %
Tiva ja autokauppa 5 % 2 % 1 % 3 %
Kauppa ja palvelut yhteensä 30 % 15 % 8 % 22 %
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laskelmissa otettu huomioon. Samoin kuin Vatialan osalta työpaikoista saadaan lisäpotentiaalia, mutta 
puhtaasti työpaikkojen varaan eivät Lamminrahkan palvelut kehity.  
 
Lamminrahkaan sijoittuu osayleiskaavan mukaan noin 900 työpaikkaaa ja suuri osa todennäköisesti 
sijoittuu keskusta-alueen ja valtatien väliin jääville työpaikka-alueille. Näistä asiointia ei herkästi 
suuntaudu Lamminrahkan keskustaan. Asiointia voi suuntautua enemmän Lamminrahkaan, jos 
työpaikka-alueille sijoittuu kaupan ja palvelujen liiketoimintaa. Työpaikkarakentamista sekä 
liikehuoneistoja pyritään sijoittamaan myös kaupunkirakenteen yhteyteen keskusta-alueelle. Nämä 
työpaikat hyödyntävät enemmän Lamminrahkan palvelupotentiaalia. Ojalan työpaikka-alueet sijoittuvat 
pääosin alueen pohjoisosiin sekä länsiosaan. Näistä ei juuri suuntaudu asiointia Lamminrahkan 
keskustaan.  

 
 
 

 
 
 
  

Liiketilapotentiaali Lamminrahkan alueella 2020 - 2040

k-m2 Lamminrahkan alueelta
2020 2025 2030 2040

Päivittäistavarakauppa ja Alko 300 600 2 200 3 800
Erikoiskauppa 100 200 700 1 400
Kaupalliset palvelut 300 700 2 400 4 300
Tiva ja autokauppa 0 100 300 600
Kauppa ja palvelut yhteensä 700 1 600 5 600 10 100

k-m2 Ojalan alueelta
2020 2025 2030 2040

Päivittäistavarakauppa ja Alko 600 1 100 1 500 1 600
Erikoiskauppa 200 400 500 600
Kaupalliset palvelut 600 1 200 1 600 1 800
Tiva ja autokauppa 100 200 200 300
Kauppa ja palvelut yhteensä 1 500 2 900 3 800 4 300

k-m2 Vatialan alueelta
2020 2025 2030 2040

Päivittäistavarakauppa ja Alko 100 100 200 200
Erikoiskauppa 0 0 100 100
Kaupalliset palvelut 100 100 200 200
Tiva ja autokauppa 0 0 0 0
Kauppa ja palvelut yhteensä 200 200 500 500

14/20  | 1.12.2014 |  Lamminrahkan OYK, Kaupallisten palveluiden mitoitus 



 

 
Kokonaisuudessaan liiketilapotentiaali Lamminrahkan alueella on noin 15.000 k-m2, kun koko alue on 
rakentunut. Tästä lähes 40 % on päivittäistavarakauppaa ja vielä suurempi osa palveluita. 
Erikoiskaupan potentiaali alueella on pienempi, yhteensä noin 2000 k-m2. Alueelle voidaan myös 
pienissä määrin sijoittaa tilaa vaativan kaupan tai autokaupan palvelutiloja tai esim. huoltamoita.  
 
Alueen liiketilapotentiaali kasvaa asukasmäärän kasvun myötä. Alkuvaiheessa potentiaalia on vain 
lähikaupoille ja palvelutiloille ja vasta 2030 jälkeen on alueella potentiaalia monipuoliselle 
paikalliskeskukselle.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Liiketilapotentiaali Lamminrahkan osayleiskaava-alueella

k-m2

2020 2025 2030 2040
Päivittäistavarakauppa ja Alko 1 000 1 900 3 800 5 600
Erikoiskauppa 300 600 1 300 2 000
Kaupalliset palvelut 1 000 2 000 4 200 6 300
Tiva ja autokauppa 200 300 500 800
Kauppa ja palvelut yhteensä 2 500 4 800 9 800 14 700
Pyöristyksistä johtuen summat eivät täsmää aluetaulukoiden kanssa
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4. Kaupalliset palvelut Lamminrahkan alueella 
 
Kaupalliset palvelut sijoittuvat alueelle tyypillisesti vasta, kun alueella on riittävästi asukkaita. 
Rakentumisen alkuvaiheessa alueella ei ole kysyntää palveluille, eikä niille ole myöskään kiinnostusta 
rakentaa tiloja. Liiketilaa tulee varata oikeisiin paikkoihin kuitenkin jo rakentamisvaiheessa, muuten 
hyvät liikepaikat täyttyvät asumisella, ja keskustamainen rakenne jää saavuttamatta. Tämän takia on 
hyvä luoda kokonaisvisio palvelujen tulevasta palvelutarpeesta sekä niiden sijoittelusta.  
 
Kaupallisten palveluiden kysyntä Lamminrahkassa kasvaa lähialueen asukasmäärän kasvaessa. 
Rakentamisen alkuvaiheessa Lamminrahkan oma kysyntä on vielä vähäistä. Lisäpotentiaalia saadaan 
Ojalan alueelta, koska rakentaminen siellä on lähtenyt aikaisemmin käyntiin.  
 
Vuonna 2020 alueella on potentiaalia parille pienelle lähikaupalle ja pienille palveluyrityksille. 
Lähikaupoilla ei kuitenkaan pystytä saamaan kovin suurta osaa asioinnista toteutumaan omalla 
alueella. Monipuolisia suuria marketteja on sen verran lähellä Lamminrahkaa, että niihin suuntautuu 
pääosa päivittäisasioinnista.  Lähikaupat toimivat enemmän arkiostopaikkoina ja täydentäjinä suurille 
marketeille.  
 
Vuonna 2025 liiketilatarve on Lamminrahkassa jo kaksinkertainen vuoteen 2020 verrattuna. Tällöin 
alueella olisi laskennallista tarvetta supermarketille. Mikäli supermarket saataisiin alueelle jo tässä 
vaiheessa, merkittävä osa alueen päivittäistavarakaupan asioinnista voisi toteutua Lamminrahkassa. 
Supermarket ja asiointivilkkauden kasvu houkuttelisivat alueelle myös enemmän muita palveluita. 
Muutoin edelleen suuri osa asioinnista suuntautuu alueen ulkopuolelle.  
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Päivittäistavarakauppa on lähipalvelukeskuksen toimijoista yksi merkittävimmistä, koska se tuottaa 
merkittävän asiakasvirran alueelle. Todennäköisesti monipuolinen päivittäistavarakauppa rakentuu 
Lamminrahkan alueelle vasta vuoden 2025 jälkeen. Vuoden 2030 tilanteessa ostovoimaa alueella on 
niin paljon, että alueelle voi hyvinkin syntyä vilkas paikalliskeskus.  
 
Lopullisessa vaiheessa Lamminrahkan alueella on kysyntää parille supermarketille sekä lähikaupalle. 
Lisäksi alueella on merkittävästi kysyntää palveluyrityksille. Alueelle voi sijoittua myös jonkin verran 
erikoiskauppaa. Kaupan rakenne paikalliskeskuksessa on kuitenkin erityyppinen kuin 
kaupunkikeskustoissa tai esimerkiksi kauppakeskuksissa, joissa erikoiskaupalla on yleensä suuri 
merkitys.  

4.1. Kaupallinen rakenne 
 
Monipuolisiin paikalliskeskuksiin sijoittuu yleensä supermarket-tasoinen päivittäistavarakauppa. Tämä 
varmistaa alueen päivittäisostovoiman jäämisen omalle alueelle sekä riittävän asiakaskunnan muille 
palveluille. Lähikauppa-tyyppinen päivittäistavarakauppa ei vedä tarpeeksi asiointia, jolloin lähikaupan 
rinnalle ei yleensä kehity monipuolista keskustaa.  
 
Monipuolisiin paikalliskeskuksiin sijoittuvia erikoiskauppoja ovat mm. apteekit, optikot, 
luontaistuotekaupat, kukkakaupat ja tietotekniset kaupat. Lisäksi keskukseen voi sijoittua sellaisia 
erikoistuneita myymälöitä, joiden liiketoiminta pohjautuu monikanavaisuuteen. Paikalliskeskuksiin 
sijoittuu vastaavasti harvemmin mm. muotikauppaa tai kansainvälisiä ketjuliikkeitä. Tilaa vaativan ja 
autokaupan tiloja, jotka sopivat Lamminrahkan tyyppisille alueille ovat mm. keittiökalustemyymälät, 
lukkosepät, huoltamot. Paikalliskeskuksiin sijoittuva kauppa on yleensä palvelupainotteista.  
 
Kaupalliset palvelut tukevat kauppaa. Palveluita haetaan ja käytetään yleensä lähellä. 
Pikkukeskustoissa palvelut ovat yleensä merkittävässä asemassa alueen toimialarakenteessa. 
Palvelut ovat hyvin monialaisia ja ajan myötä muuttavat muotoaan. Ravintola- ja kahvilapalvelut ovat 
olennaisimpia elävän keskustan palveluita, joissa korostuu sosiaalinen ulottuvuus kaupunkitilaan. 
Muita lähipalvelukeskuksiin sopivia palveluita ovat erilaiset hyvinvointipalvelut kuten parturi-
kampaamot, kauneudenhoito- ja hierontapalvelut, fysikaaliset hoitopalvelut sekä kuntosalit ja muut 
liikuntapalvelut. Lisäksi erilaiset pesula- ja korjauspalvelut, vakuutuspalvelut ja kiinteistövälityspalvelut 
sijoittuvat myös pienempiin keskustoihin.  
 
Palvelujen lisäksi kivijalkaliiketiloihin voi sijoittua pienimuotoista muuta yritystoimintaa. Lisäksi 
keskuksista hakevat toimitilaa myös erilaiset yhdistykset ja seurakunnat. Kadut tarjoavat liiketilaa 
myös uusille palvelukonsepteille, jotka nojautuvat monikanavaiseen liiketoimintaan.  
 
Julkiset palvelut täydentävät keskustan kaupallisia palveluita. Kaupallisten palveluiden rinnalle 
keskustarakenteeseen sopivat mm. kirjasto, terveyskioskit ja yhteispalvelupisteet. Muut julkiset 
palvelut kuten koulut, päiväkodit, terveyskeskukset, liikuntahallit tuovat asiakkaita kaupallisiin 
palveluihin, mutta sijoittuessaan suurina yksiköinä kaupallisen rakenteen sisälle ne passivoivat 
kaupallista toimintaa.  
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4.2. Kaupallisten palveluiden sijoittuminen 
 
Lamminrahkan keskustasta tavoitellaan pikkukaupunkimaista tiivistä ja mittakaavaltaan viihtyisää 
kävelykeskustaa. Kaupalliset palvelut tuovat keskustaan elämää. Kaupalliset palvelut tulee keskittää 
tiivistetysti keskusta-alueelle, jotta saadaan aikaan elävä keskusta. Keskitetysti sijoitetut palvelut 
tukevat toisiaan.  
 
Kaupallisten toimintojen sijoittelussa tulee välttää toiminnallisia katkoksia. Niitä aiheutuu esimerkiksi 
passiivisista toiminnoista, rakennusten fyysisestä suunnittelusta, korkeus- ja syvyyseroista, leveistä 
kaduista sekä epäviihtyisistä ja laajoista katunäkymistä. Rakennukset, joissa on pitkiä umpinaisia 
julkisivuja (suuret myymälät, julkiset rakennukset, pysäköintitalot), passivoivat kaupunkitilaa ja luovat 
tunne-etäisyyttä asiointiympäristössä. Kuluttaja kokee houkuttelevaksi alueen, jossa kaupalliset 
toiminnot muodostavat yhtenäisiä alueita, liikkuminen asiointipisteestä toiseen on helppoa ja 
etäisyydet lyhyitä. Mitä enemmän kadulla on näyteikkunoita ja ovia, sitä toiminnallisempana ja 
viihtyisämpänä alue mielletään.  
 
Keskustatoimintojen alueet ovat Lamminrahkan yleiskaavassa varsin laajat. Kaupalliset palvelut olisi 
hyvä keskittää keskusta-alueiden eteläosiin. Sijainti on merkittävä tekijä palvelujen toimivuuden 
kannalta.  
 
 
 

 
Kaupallisten palvelujen viitteellinen sijoittaminen Lamminrahkan alueella 
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Päivittäistavarakaupan sijoittuminen alueelle on tärkeää koko kaupallisen keskustan rakentumisen 
kannalta. Alueelle tarvitaan monipuolista supermarket-tasoista päivittäistavarakauppaa, jolla turvataan 
riittävä asiointitiheys alueella. Lamminrahkan keskustassa tulee varata siis riittävästi tilaa marketeille. 
Päivittäistavarakaupat sijoitetaan keskusta-alueen eteläisimpiin kortteleihin, mutta kiinteästi muiden 
palveluiden yhteyteen. Päivittäistavarakauppa sijoittuu keskustarakenteeseen ja aukeaa 
jalankulkualueelle, mutta on myös helposti saavutettavissa henkilöautolla. Pysäköinnin tulee olla hyvin 
järjestetty, koska valtaosa päivittäistavarakaupan asioinnista hoidetaan autolla.  
 
Päivittäistavarakaupalle houkuttelevin sijainti olisi keskustan portissa, josta on näkyvyys valtatielle. 
Sijainnilla on myös merkitystä rakentumisaikatauluun. Mikäli päivittäistavarakauppa pystyy hyötymään 
ohiajavasta liikenteestä ja saada lisätukea jo rakentuneista lähialueista, voi market sijoittua alueelle 
jonkin verran etukäteen ennen kuin koko ympäröivä asuinalue on rakentunut. Tämä voi toteutua 
nykyisessä suunnitelmassa, jos vain päivittäistavarakaupalle onnistutaan saamaan riittävä näkyvyys 
valtatielle. Helpommin se olisi toteutettavissa eritasoliittymän välittömässä läheisyydessä. Mikäli 
päivittäistavarakauppa sijoittuu keskustan ytimeen kauas valtatiestä, se tukeutuu täysin ympäröivään 
lähialueeseen, ja rakentuu alueelle todennäköisesti vasta kun alueella on riittävästi asukkaita.  
 
Muusta palvelurakenteesta irralleen sijoitettavaa market-ratkaisua ei Lamminrahkaan kuitenkaan 
suositella. Kivijalkapalvelut hyötyvät, kun päivittäistavarakauppa sijoittuu kivijalkapalvelujen yhteyteen. 
Mikäli päivittäistavarakauppa sijoittuisi eritasoliittymän vireen, tulisi myös muun keskustan 
palvelurakenteen lähteä liikkeelle tästä korttelista.  
 
Päivittäistavarakaupan yhteyteen sijoittuu etumyymälöitä tai oheispalveluita. Supermarketissa voi olla 
integroituna esimerkiksi ravintola- ja kahvilapalveluita. Päivittäistavarakaupan yhteyteen, sen 
pohjoispuolisiin kortteleihin sijoittuu pienmyymälöitä ja palveluita. Nämä korttelit muodostavat yhdessä 
päivittäistavarakaupan kortteleiden kanssa tiiviin ja viihtyisän keskusta-alueen, jonne voidaan rakentaa 
aukio/torialue.  
 
Julkisten palvelujen alue keskustakortteleiden keskellä muodostaa toiminnallisen katkoksen 
kaupallisiin palveluihin. Tämän viereen tien toiselle puolelle tai pohjoispuolelle voidaan sijoittaa 
liiketilaa, mutta mielellään keskitetysti tiettyihin paikkoihin. Alueelle voi sijoittua mm. palveluita tai 
toimitiloja muulle yritystoiminnalle.  
 
Lähikauppoja voi sijoittua myös asuinkortteleihin. Houkuttelevimmat paikat ovat pääkadun ja 
joukkoliikennepysäkkien tuntumassa.  
 
Lamminrahkan työpaikka-alueelle, lähimmäksi valtatietä sijoitetaan liikennettä ja työpaikkoja 
palvelevia toimintoja sekä yksittäisiä tilaa vaativan kaupan myymälöitä. Merkittävää tilaa vaativan 
kaupan keskittymää alueelle ei ole tarvetta suunnitella. Seudullisesti merkittävä tilaa vaativa kauppa 
sijoittuu nyt ja jatkossakin pikemmin Lentolan alueelle.  
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5. Yhteenveto 
 
Lamminrahkan kehittämisen tavoitteena on saada aikaan aluetta palveleva monipuolinen ja viihtyisä 
keskusta-alue. Alue tulee rakentumaan pitkällä aikavälillä ja palvelut olisi hyvä saada toteutumaan 
alueella samassa tahdissa asukasmäärän kasvun kanssa.  
 
Lamminrahkan keskusta palvelee Lamminrahkan alueen lisäksi myös Ojalan aluetta, koska Ojalan 
alueelle ei suunnitella omaa keskustaa vaan alue tukeutuu Lamminrahkan palveluihin. Lamminrahka 
toimii siis Ojalan alueen lähikeskuksena. Alkuvaiheessa Ojalan rakentumisen merkitys Lamminrahkan 
liiketilapotentiaaliin on suuri, koska alue rakentuu etupainotteisesti Lamminrahkaan verrattuna. 
Lisäpotentiaalia Lamminrahkaan saadaan valtatien eteläpuoliselta Vatialan alueelta, mikäli yhteydet 
alueelle saadaan toimiviksi. Pientä lisäpotentiaalia saadaan myös alueelle sijoittuvista työpaikoista.  
 
Kaupallisten palveluiden kysyntä Lamminrahkassa kasvaa lähialueen asukasmäärän kasvaessa. 
Palveluiden saaminen alueelle on kuitenkin haastavaa. Monipuolisten palveluiden tarve on olemassa, 
mutta niiden toteuttaminen on vaikeaa niin pitkään kun alueen asiointi hoituu muualla.  
 
Vuonna 2020 Lamminrahkan alueella on kysyntää pienelle lähikaupalle ja tätä tukeville palveluille. 
Lähikauppa on merkittävä palvelu, mutta sen avulla ei saada merkittävää asiointivirtaa alueelle. 
Asioinnista suurin osa suuntautuu tässä vaiheessa alueen ulkopuolelle.  
 
Vuonna 2025 alueella olisi kysyntää supermarket-kokoluokan myymälälle. Tämä tukisi asioinnin 
suuntautumista ja muiden palveluiden sijoittumista Lamminrahkan alueelle. Koska hyvin lähellä on 
monipuolista päivittäistavarakaupan tarjontaa Lentolassa ja Koilliskeskuksessa, voi marketin 
sijoittuminen tässä vaiheessa olla vielä haastavaa. Vuoteen 2030 mennessä alueella on riittävästi 
kysyntää monipuoliselle paikalliskeskukselle, jolloin merkittävä osa lähiasioinnista voi toteutua omalla 
alueella.  
 
Paikalliskeskukseen sijoittuu päivittäistavarakaupan ohella kaupallisia palveluita, jotka ovat 
merkittävässä asemassa paikalliskeskuksen tarjontarakenteessa. Palveluiden rinnalle hakeutuu myös 
erikoiskauppaa, vaikka pääosa erikoiskaupan asioinnista suuntautuukin alueen ulkopuolelle 
monipuolisimpiin keskuksiin. Liiketiloihin voi sijoittua myös pienimuotoista muuta yritystoimintaa sekä 
uusia palvelukonsepteja, jotka nojautuvat monikanavaiseen liiketoimintaan.  
 
Riittävän kysynnän ohella sijainti on merkittävä tekijä palveluiden saamiseksi alueelle. Palvelut tulee 
keskittää tiiviiksi kokonaisuuksiksi, alueen tulee olla viihtyisä ja hyvin saavutettavissa sekä kävellen 
että henkilöautolla. Tärkeää on kehittämisen alkuvaiheessa luoda kokonaisvisio alueen 
palvelutarpeesta ja palveluiden sijoittumisesta.  
 
Päivittäistavarakaupat sijoitetaan keskustan eteläosaan Lamminrahkan porttiin, jotta ne olisivat 
helposti saavutettavissa. Päivittäistavarakauppoja ei kuitenkaan tule sijoittaa irralleen muusta 
keskustarakenteesta vaan ne sijoitettaan muiden palvelujen yhteyteen, niin että ne aukeavat 
keskusta-alueelle. Muut palvelut sijoitetaan keskitetysti ja pyritään välttämään toiminnallisia katkoksia 
palvelurakenteessa.  
 
Keskusta-alueen lisäksi asuinalueelle voi sijoittua lähikauppoja. Niille houkuttelevimmat sijainnit ovat 
pääkadun varrella ja joukkoliikennepysäkkien välittömässä läheisyydessä. Valtatien varteen voidaan 
sijoittaa liikennettä, toimistoja palvelevia toimintoja sekä pienessä mittakaavassa tilaa vaativaa 
kauppaa.  
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