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1. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

1.1 Työn lähtökohdat, tavoitteet ja toteutus 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava on strateginen kaava, jolla osoitetaan maankäytön kehit-

tämisen periaatteet ja painopistealueet vuoteen 2050. Kokonaisuudessaan Espoo varautuu siihen, 

että kaupungissa on vuonna 2050 lähes 420 000 asukasta ja 180 000-190 000 työpaikkaa. Tavoit-

teen mukaisesti väestöstä vajaa viidesosa sijoittuisi Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alu-

eelle vuonna 2050, mikä tarkoittaisi noin 60 000 uutta asukasta nykytilanteeseen verrattuna. 

 

Tämän selvitystyön tavoitteena on laatia Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueen kaupan 

mitoitus kaavan tavoitevuonna 2050 sekä alueen viitteellinen kaupan palveluverkko. Selvityksen 

tavoitteena on arvioida yleiskaava-alueelle realistinen kaupallinen rakenne ja mitoitus sekä tuottaa 

viitteellinen kuvaus palveluverkosta. Lisäksi työssä arvioidaan alueelle sijoittuvan kaupan vaikutuk-

sia yleisesti ja etenkin keskuksiin kohdistuvia vaikutuksia.  

 

Työn tavoitteena on: 

• Esittää yleiskaavassa esitettyjen keskuksien mitoitus huomioiden niiden merkitys palveluver-

kossa sekä väestönkasvun sijoittuminen ja ajoitus 

• Tuottaa viitteellinen kuvaus kaupan tavoitteellisesta sijoittumisesta ja mitoituksesta perustuen 

kysyntään ja kaupan palvelujen saavutettavuuteen eri kulkumuodoin sekä arvioihin kaupan ke-

hitystrendeistä 

• Arvioida mitoituksen ja sijoittumisen vaikutuksia ainakin palveluverkon, seudullisuuden, alue- 

ja yhdyskuntarakenteen, keskuksien ja niiden kaupallisten palveluiden, kilpailun edistämisen, 

liikenteen sekä palvelujen saavutettavuuden kannalta 

• Tuottaa suositukset kaupan sijoittumisen yleisistä periaatteista eri toimialojen, suuryksiköiden 

sekä ajoittumisen osalta 

 

Ajoituksen osalta tarkastellaan sekä kaavan tavoitevuotta 2050 että välitavoitevuotta 2030.  

 

Selvitystyö on toteutettu vuoden 2018 aikana. Työtä on ohjannut Espoon kaupunkisuunnittelukes-

kuksen ohjausryhmä, johon kuuluivat Sanna Jaatinen, Ritva Helminen-Halkola, Suvi Jousmäki ja 

Seija Lonka. Työn ovat laatineet Ramboll Finland Oy:ssä KTM Eero Salminen, FM Kimmo Koski, ins. 

Jaana von Denffer, arkkit. Petri Tuormala, DI Jukka Räsänen ja HTM Inna Ampuja. 

 

Selvitystyön yhteydessä järjestettiin 24.9.2018 kaupan sidosryhmätyöpaja, jossa käsiteltiin yleis-

kaava-alueen ja sen keskusten kehittämismahdollisuuksia kaupallisesta näkökulmasta. Tilaisuuteen 

osallistui yhteensä 22 henkilöä, jotka edustivat kaupan toimijoita ja kiinteistönomistajia, kauppa-

kamaria, Uudenmaan liittoa, ELY-keskusta sekä Espoon kaupunkia. Työpajassa esiteltiin yleiskaa-

van tavoitteita sekä kaupallisen kehittämisen lähtökohtia. Työpajavaiheessa osallistujat käsittelivät 

vähittäiskaupan toimintaympäristön kehitystrendejä sekä arvioivat niiden vaikutusta yleiskaava-

alueen kehittymiseen. Työpajassa käsiteltiin myös kaupan kehittymispotentiaalia ja -tavoitteita 

yleiskaavan keskuksissa sekä muualla alueella. Työpajan tuloksia on hyödynnetty selvityksessä eri-

tyisesti mitoitusratkaisua ja keskusten kehityskuvaa tehtäessä. 

 

1.2 Tarkastelualue 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alue on laajuudeltaan merkittävä: kokonaispinta-ala on 

yhteensä lähes 17 400 hehtaaria ja alueen pohjois-eteläsuuntainen pituus linnuntietä pitkin lähes 

20 kilometriä. Alueella sijaitsee Espoon keskus, joka on yksi Espoon viidestä kaupunkikeskuksesta 

ja kaupungin hallinnollinen keskittymä. Olemassa olevia keskuksia ovat lisäksi Viiskorpi ja Kalajärvi 

sekä keskustan ulkopuolisia tilaa vaativan kaupan alueita Lommila ja Kulloonsilta. Alueen keskeisiä 
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liikenneyhteyksiä ovat itä-länsisuuntainen valtatie 1, etelä-pohjoissuuntainen Kehä III sekä Hel-

sinki-Turku -rantarata. Suunniteltavan Espoo-Lohja-Salo -oikoradan toteutumisen myötä uusina 

keskuksina kehittyisivät Hista ja Mynttilä.  

 

Seuraavassa kartassa on havainnollistettu tarkastelualueen laajuutta sekä keskusten sijoittumista 

yleiskaava-alueella. Keskuksille on muodostettu lähivaikutusalueet ns. Voronoi-analyysin avulla. 

Analyysissä on laskettu ajoaikana tieverkkoa pitkin etäisyys lähimpään yleiskaavan keskukseen. 

Lähivaikutusalueita hyödynnetään selvityksessä jaottelemaan esim. väestönkasvua sekä paikallisen 

kysynnän arvioimiseen ostovoima- ja tilantarvelaskuissa.  

 

 

Kuva 1 Tarkastelualue ja keskusten lähivaikutusalueet 
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2. KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISEN REUNAEHDOT 

JA KAAVATILANNE 

2.1 Maankäytön ohjausjärjestelmä 

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä koostuu tehtäviltään toisiaan täydentävistä ohjausvälineistä, 

jotka tarjoavat kunnille ja maakuntien liitoille välineet ohjata ja hallita mm. kaupan palveluraken-

teessa tapahtuvaa kehitystä. Järjestelmän lähtökohtana on maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL), 

jossa määritellään alueidenkäytön yleiset tavoitteet ja kaavojen sisältövaatimukset. Maankäyttö- ja 

rakennuslain yleisenä tavoitteena on edellytysten luominen hyvälle elinympäristölle ja kestävän 

kehityksen edistäminen. MRL:n tärkeimpänä tehtävänä on ohjata kaavoitusta, jonka pyrkimyksenä 

on osoittaa alueille mahdollisimman tarkoituksenmukainen käyttö.  

 

Kaupan kaavoituksen yhteydessä yleisiä tavoitteita ovat muun muassa elinkeinoelämän toiminta-

edellytysten ja palvelujen saatavuuden turvaaminen. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen alu-

eidenkäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakun-

takaava, yleiskaava ja asemakaava. Eri tasot järjestäytyvät hierarkkisesti, jolloin yleispiirteisempi 

kaavoituksen taso ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavojen laadintaa ja muutosta. Valtakunnallisissa 

alueidenkäyttötavoitteissa ja maakuntakaavassa esitetyt alueidenkäyttöperiaatteet ja -varaukset 

tarkentuvat kuntien yleis- ja asemakaavoissa. Sama periaate on lähtökohtana myös kaupallista 

palveluverkkoa suunniteltaessa. 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) täsmentävät maankäyttö- ja rakennuslain 

yleistavoitetta ja kaavojen sisältövaatimuksia. Tavoitteiden valmistelusta huolehtii ympäristöminis-

teriö vuorovaikutukseen perustuvassa yhteistyössä muiden ministeriöiden, maakuntien liittojen ja 

muiden asiaankuuluvien tahojen kanssa. Tavoitteista päättää lopulta valtioneuvosto. Valtakunnal-

listen alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen 

huomioon ottaminen kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Ne voivat koskea alue-

rakenteeseen ja sen taloudellisuuteen, alueiden käyttöön, liikenne- ja energiaverkkoihin, kansalli-

seen kulttuuri- tai luontoperintöön sekä ekologiseen kestävyyteen liittyviä, vaikutukseltaan maa-

kunnallista tasoa merkittävämpiä asioita. Kauppaan liittyviä tavoitteita ovat esimerkiksi seuraavat: 

 
• Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryh-

mien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että 
henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen.  

• Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa 
oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina 
palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina. 

• Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyty-
mistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. Kaupunkiseuduilla on varmistettava 
joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä ja palvelujen saatavuutta 
edistävä keskusjärjestelmä ja palveluverkko sekä selvitettävä vähittäiskaupan suuryksiköiden 
sijoittuminen 

• Uusia asuin-, työpaikka- tai palvelualueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdys-
kuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. 
Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään 
osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukainen. 
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• Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoimin-
nalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyn-
täen. Runsaasti henkilöautoliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot ohjataan ole-
massa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muuten hyvien joukkoliikenneyhteyksien ää-
relle. 

Maakuntakaava on osa maakunnan suunnittelua. Siinä otetaan huomioon valtakunnalliset aluei-

denkäyttötavoitteet sovittaen ne yhteen maakunnan omien tavoitteiden kanssa. Maakuntakaavassa 

esitetään periaatteet alueiden käytölle ja yhdyskuntarakenteelle sekä osoitetaan maakunnan kehit-

tämisen kannalta tarpeellisia kohteita varaamalla alueita esimerkiksi kaupan suuryksiköille tai eri-

laisille liikenneratkaisuille. Kaavan laadinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota tarkoituksenmu-

kaisen, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän alue- ja yhdyskuntarakenteen toteutumiseen, liiken-

nejärjestelyihin, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja luonnonarvojen vaalimiseen. Maakunta-

kaava toimii ohjeena alueen kuntien yleis- ja asemakaavoituksen laadinnalle ja muuttamiselle.  

 

Maakuntakaavan laatimisesta ja muusta maakunnan suunnittelusta vastaa alueen kuntien muodos-

tama maakunnan liitto, sen hyväksyy liiton ylin päättävä elin ja vahvistaa maakuntavaltuusto. Maa-

kuntakaavatasolla suunnitellaan periaatteet maakunnallisen ja seudullisen kaupan palveluverkon 

järjestymiselle sekä osoitetaan ja ohjataan seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköi-

den sijoittuminen. Maakuntakaavassa suunnitellaan seudullinen keskusverkko, kaupunkiseutujen 

tavoitteellinen taajamarakenne ja alakeskusjärjestelmä, maaseutualueiden kyläverkosto, seudulli-

nen palveluverkko ja liikennejärjestelmän perusratkaisut. Yleispiirteisellä tasolla on oleellista tar-

kastella kaupallista rakennetta osana muuta yhdyskuntarakennetta ja etsiä kaupalle sopivia alueita 

puuttumatta niiden yksityiskohtaiseen sijoittumiseen. Samoin maakuntakaavatasolla arvioidaan 

yleispiirteisesti palveluverkossa tapahtuvia muutoksia ja niiden aiheuttamia vaikutuksia, joiden 

suuntaa ja suuruusluokkaa pyritään hahmottamaan.  

 

Yleiskaava on yleispiirteisin kuntatason yhdyskuntarakenteen ja maankäytön ohjaamiseen tarkoi-

tettu suunnitelma. Yleiskaavassa sijoitetaan yhdyskunnan eri toiminnot tarkoituksenmukaisille pai-

koille ja sovitetaan ne yhteen. Lisäksi kaavassa esitetään periaatteet tavoitellulle kehitykselle ja 

osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisemmalle kaavoitukselle ja muulle suunnittelulle. Yleis-

kaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista. Sen laatimisesta ja ylläpitämisestä vastaa kunta ja 

hyväksyy kunnan- tai kaupunginvaltuusto. Yleiskaava on keskeinen kaavataso suunniteltaessa kau-

pallista palvelurakennetta. Sen avulla esitetään muun muassa kunnan tavoitteellinen keskusverkko, 

taajamarakenne, kyläverkosto, liikenneverkko, kaupallinen palveluverkko sekä julkisten palvelujen 

sijoittuminen kunnassa. Yleiskaava ohjaa kaupallisen palvelurakenteen muutoksia. Tämä tapahtuu 

osoittamalla maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamat keskustatoimintojen alueet ja niiden ulko-

puolelle sijoittuvat nykyiset ja mahdolliset tulevat vähittäiskaupan suuryksiköt ja niitä sisältävät 

alueet. Yleiskaavan avulla luodaan edellytyksiä niin uusien kaupan palvelujen syntymiselle kuin jo 

olemassa olevan vähittäiskaupan rakenteen toimintaedellytysten turvaamiselle.  

 

Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittä-

mistä varten. Siinä osoitetaan tarpeelliset alueet eri toimintoja varten ja ohjataan rakentamista 

sekä muuta maankäyttöä niin, että yhdyskuntarakenteelle asetetut toiminnalliset ja laadulliset ta-

voitteet täyttyvät. Asemakaava voi koskea kokonaista aluetta asuntoineen, työpaikkoineen ja vir-

kistysalueineen tai vain esimerkiksi yksittäistä tonttia. Asemakaavan laatimisesta vastaa kunta, 

jonka tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja uudistaa vanhentuneita kaavoja. Asema-

kaavan hyväksyy yleiskaavan tapaan kunnan- tai kaupunginvaltuusto. Asemakaavan avulla ohja-

taan ja toteutetaan yksityiskohtaisesti kaupallisten palvelujen kehittämistä koskevia yleiskaavan 

tavoitteita. Asemakaavassa määrätään palvelujen tarkka mitoitus, yksityiskohtainen sijainti sekä 
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liikenteen ja pysäköinnin järjestäminen. Tarpeen vaatiessa asemakaavalla voidaan myös antaa kau-

pan laatua ja kokoa koskevia määräyksiä, jolloin voidaan vaikuttaa palvelujen saatavuuteen, myy-

mälätilojen toteutukseen ja niiden sovittamiseen rakennettuun ympäristöön sekä kaupunkikuvaan. 

 

2.2 Vähittäiskaupan sijainnin ohjaus 

Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan sellaista kaupan yksikköä 

tai usean myymälän muodostamaa vähittäiskaupan aluetta, jolla on yhtä kuntaa laajempia seudul-

lisia vaikutuksia. Päivittäistavarakaupan vaikutusalue on tyypillisesti selvästi paikallisempi kuin eri-

koistavarakaupan, jossa asioidaan harvemmin. Kaupan myymäläkokoon vaikuttavat merkittävim-

min toimiala/toiminnan laatu sekä markkina-alueen laajuus, joka on verrannollinen myymälän ko-

koon: suuri myymälä tarvitsee suuren markkina-alueen, pieni pärjää vähemmällä. Kooltaan suuri 

myymälä ei kuitenkaan aina ja automaattisesti ole seudullisesti merkittävä myymälä; isokin myy-

mälä voi palvella maantieteellisesti pientä aluetta ja olla luonteeltaan paikallinen. Tällöin myymälän 

lähellä sijaitsevan asutuksen ja paikallisen ostovoiman tulee kuitenkin olla kannattavan liiketoimin-

nan edellytykset täyttyvällä tasolla. Maankäyttö- ja rakennuslain 71 a §:n mukaan vähittäiskaupan 

suuryksiköllä tarkoitetaan yli 4 000 kerrosneliömetrin myymälää. Lakia sovelletaan myös olemassa 

olevan vähittäiskaupan myymälän merkittävään laajennukseen tai muuttamiseen vähittäiskaupan 

suuryksiköksi sekä myymäläkeskittymiin, joiden yhteenlaskettu vaikutus on verrattavissa vähittäis-

kaupan suuryksikköön. Mikäli keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle osoitetulle vähittäiskaupan 

suuryksikköalueelle sijoitetaan myös kooltaan suuryksikkörajan alle jääviä myymälöitä, on ohjeena, 

että enimmäismitoitukseen sisällytetään myös nämä myymälät.  

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 71 b §:ssä on määritetty, että osoitettaessa maakunta- tai yleiskaa-

vassa vähittäiskaupan suuryksiköitä on sen lisäksi, mitä maakunta- ja yleiskaavasta muutoin sää-

detään, katsottava, että: 

1. suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin pal-

veluihin ja niiden kehittämiseen; 

2. alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevy-

ellä liikenteellä; sekä 

3. suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat 

kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset mahdollisimman vähäiset. 

 

Edellä mainittujen erityistavoitteiden johdosta vähittäiskaupan suuryksikön ensisijainen sijainti-

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

perusteltu. Lisäksi merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen maakun-

takaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle edellyttää, että vähittäiskaupan suur-

yksikön sijoituspaikaksi tarkoitettu alue on maakuntakaavassa erityisesti osoitettu tähän tarkoituk-

seen. (MRL 71 c §.) Vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa maakunta- tai yleiskaavan kes-

kustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei alue ole asemakaavassa erityisesti osoitettu 

tätä tarkoitusta varten. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös olemassa olevan vähittäiskau-

pan myymälän laajentamista tai muuttamista vähittäiskaupan suuryksiköksi, vähittäiskaupan suur-

yksikön laajentamista sekä sellaista myymäläkeskittymää, joka vaikutuksiltaan on verrattavissa 

vähittäiskaupan suuryksikköön. Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske vähittäiskaupan 

myymälän, vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän laajentamista, joka ei ole merkit-

tävä. (MRL 71 c §.) 

 

Kaupan sijainnin sääntely ja kuntien tontinluovutusmenettelyt on nostettu esille yhtenä toimivan 

kilpailun esteenä. Tämä asia on huomioitu myös maankäyttö- ja rakennuslaissa, johon tehtiin ke-

väällä 2015 kilpailun toimivuutta koskeva lisäys. Kaavoja valmistelevien viranomaisten tehtävä on 

huolehtia siitä, että alalla jo toimivien yritysten lisäksi kaavoitusprosessissa huomioidaan uusien 

toimijoiden alalle tulon edellytykset. Kilpailun toimivuuden edistämisen kannalta on olennaista, että 
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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 huomioon ottaminen on yksi 

keskeisistä kaavoituksessa edistettävistä asioista. Lakimuutoksen tavoitteena 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 sijainnin ohjaukseen. Lakimuu-

toksen 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 oli ottaa huomioon vähittäiskaupan toimialan kehittä-

misen tarpeet sekä tavoite edistää toimivan kilpailun kehittymistä. 

 

Muutoksen jälkeen velvoitetta enimmäismitoituksen osoittamiseen sovelletaan maakuntakaavassa 

vain keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle erityisellä merkinnällä osoitettaviin vähittäiskaupan 

suuryksiköihin. Enimmäismitoitus voidaan osoittaa esimerkiksi tietyn maakuntakaavassa osoitetun 

vähittäiskaupan suuryksikköalueen enimmäiskerrosalana tai yksittäisen vähittäiskaupan suuryksi-

kön enimmäiskerrosalana.  

 

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. 

 

Lakimuutoksen perusteluissa seudullisesti merkittävän suuryksikön kerrosalarajan noston arvioi-

daan kasvattavan myymäläkokoa erityisesti päivittäistavarakaupassa. Tällöin saattaa olla vaarana 

lähikauppaverkon harventuminen, mikäli myymälämäärä vähenee myynnin keskittyessä suurem-

piin yksiköihin. Lähikauppaverkon supistuminen heikentäisi erityisesti autottomien kotitalouksien ja 

ikääntyneiden kauppapalveluiden saavutettavuutta. Toisaalta kaupan palvelujen saavutettavuuden 

huomioiminen sijoitettaessa kaupan palveluja keskusta-alueiden ulkopuolelle tukee eri väestöryh-

mien yhdenvertaisuutta. 

 

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. 
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Keskusta-alueen määrittelyä on lakimuutoksen yhteydessä tarkennettu. Keskusta-alueella tarkoi-

tetaan maakunnan, kunnan tai sen osan toiminnallisesti keskeistä aluetta, jossa sijaitsee tiiviisti ja 

monipuolisesti keskustahakuisia palvelutoimintoja, kuten erikoiskauppaa, päivittäistavarakauppaa, 

vapaa-ajan palveluja ja julkisia palveluja sekä merkittävässä määrin eri toimialojen työpaikkoja ja 

asutusta. Keskusta-alue on hyvin saavutettavissa ja sinne on hyvät liikenneyhteydet ympäröiviltä 

asuinalueilta. Keskusta-alue on kunnan keskustaajaman tai sen alakeskuksen osa-alue ja keskusta-

aluetta ympäröi aina taajama-alue. Olemassa olevat keskusta-alueet, niiden mahdolliset laajennus-

alueet sekä uudet keskusta-alueet voidaan osoittaa maakunta- ja yleiskaavassa keskustatoiminto-

jen alueina (HE 251/2016 vp).  

2.3 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava ja Uusimaa 2050 -kaava 

Alueella voimassa olevassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (Ympäristöministeriön vah-

vistama 30.10.2014) esitetty kaupan palveluverkon kokonaisratkaisu koostuu maakunnallisen kes-

kusverkon, merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sekä taajamatoimintojen 

alueita ja työpaikka-alueita koskevien määräysten muodostamasta kokonaisuudesta. Vaihemaa-

kuntakaavassa on osoitettu Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueelle keskustatoimintojen 

alueena Espoon keskus, jolle ei ole osoitettu vähittäiskaupan enimmäismitoitusta. Merkitykseltään 

seudullisen vähittäiskaupan alueina vaihemaakuntakaavassa on osoitettu Lommila ja Kulloonsilta. 

Tiivistettävinä alueina on puolestaan osoitettu Espoon keskus – Lommila -vyöhyke sekä Hista. Ote 

hyväksyttyjen maakuntakaavojen yhdistelmästä on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 2).  

 

Vaihemaakuntakaavan ratkaisussa käsitellään 31 keskustojen ulkopuolista seudullisesti merkittä-

vää vähittäiskaupan suuryksikköä. Espoossa vähittäiskaupan suuryksikköjä ovat Turvesolmu 

(enimmäismitoitus 50 000 k-m²), Nihtisilta (75 000 k-m²), Kulloonsilta (100 000 k-m²), Lommila 

(200 000 k-m²) ja Suomenoja (200 000 k-m²). Maakuntakaavan perusteella Lommilaan voidaan 

sijoittaa myös päivittäistavarakauppaa yhteensä 10 000 k-m², joka sisältyy alueen enimmäismitoi-

tukseen. 

 

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on myös määritelty kaupan suuryksiköiden seudullisen 

merkittävyyden alarajat toimialoittain ja alueittain. Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa 

seudullisen merkittävyyden alaraja sellaiselle vähittäiskaupalle, joka kaupan laatu huomioon ottaen 

voi sijoittua perustelluista syistä myös keskusta-alueiden ulkopuolelle (esim. auto-, rauta-, huone-

kalu-, puutarha- ja maatalouskauppa) on taajamatoimintojen alueella 30 000 k-m². Muun erikois-

kaupan osalta seudullisuuden alaraja on taajamatoimintojen alueilla 10 000 k-m² ja päivittäistava-

rakaupan 5 000 k-m². Muilla alueilla (kaikki vähittäiskauppa) alaraja on 2 000 k-m². Maakuntakaa-

van keskustatoimintojen alueille ei pääkaupunkiseudulla ole määritelty vähittäiskaupan suuryksi-

köiden kokonaispinta-alan ylärajaa.  
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Kuva 2 Ote Uudenmaan hyväksyttyjen maakuntakaavojen yhdistelmästä ja kaavamerkinnöistä (ote 

8/2018, yleiskaava-alueen rajaus viitteellinen) 

 

Loka-marraskuussa 2018 nähtävillä olleen Uusimaa-kaavan 2050 luonnoksen kaupan ratkaisu 

koostuu keskustatoimintojen alueiden (valtakunnankeskus, keskus ja pieni keskus), palvelukeskit-

tymien, kaupan alueiden (laaturajoittamattomat alueet sekä tilaa vaativan erikoiskaupan alueet 

taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeellä ja kehittämisvyöhykkeen ulkopuolella), taajamatoimin-

tojen kehittämisvyöhykkeiden (pääkaupunkiseudun kunnat, muut kuin pääkaupunkiseudun kunnat 

ja uudet raideliikenteeseen tukeutuvat vyöhykkeet) sekä lentoaseman muodostamasta kokonaisuu-

desta (kuva 3). 

 

Kaupan seudullisuuden koon alaraja on Uusimaa-kaavan kaupan ratkaisussa maankäyttö- ja raken-

nuslain mukaisesti 4 000 k-m². Tämä tarkoittaa, että Uudenmaan alueella voi alle 4 000 k-m² 

kauppaa sijoittaa vapaasti, sillä se katsotaan paikalliseksi kaupaksi. Kaupan seudullisuuden mää-

rittelyyn lasketaan kuitenkin kaikki toiminnallisen kokonaisuuden muodostamalla alueella oleva 

kaupan pinta-ala. Kaavaluonnoksessa kaupan toimiala on jaettu kahteen luokkaan seuraavasti: 

- Keskustahakuinen kauppa, joka sisältää päivittäistavarakaupan ja muun erikoistavaran 

kaupan. Keskustahakuinen kauppa sijoittuu sanansa mukaisesti keskustoihin, jotka ovat 

hyvin saavutettavissa kestävillä kulkutavoilla. Lähiympäristössä on paljon asukkaita ja jouk-

koliikenneyhteydet keskustaan ovat pääsääntöisesti toimivia. 

- Tilaa vaativa kauppa, joka sijoittuu keskusten ulkopuolelle keskittyen kaupan alueille. Kau-

pan alueet sijoittuvat yleensä hieman heikommalle saavutettavuusvyöhykkeelle kuin lähei-

nen keskusta. Kaupan alueet ovat myös yleisesti heikommin saavutettavissa kestävillä kul-

kumuodoilla. Kaupan alueet sijoittuvat kuitenkin keskustojen läheisyyteen ja yleensä taa-

jamiin johtavien pääväylien varrelle. Kaupan alueiden sijoittumisen ja mitoituksen lähtö-

kohtana on tilaa vaativan kaupan kannalta riittävä lähiasutus ja ostovoima, jolloin asiointi-

matkat ovat kohtuullisia. 
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Kuva 3 Uusimaa 2050 -maakuntakaavan luonnos (8/2018, yleiskaava-alueen rajaus viitteellinen) 

 

Seudullisesti merkittävää kauppaa voidaan sijoittaa keskustatoimintojen alueille ilman mitoitusta 

tai kaupan laadun rajoitusta. Seudullisesti merkittävän kaupan seudullisuuden koon alarajat on 

osoitettu taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeille, uusille raideliikenteeseen tukeutuville taaja-

matoimintojen kehittämisvyöhykkeille ja palvelukeskittymille sekä lentoaseman liikennealueelle. 

Keskustojen ulkopuolisille kaupan alueille on osoitettu enimmäismitoitukset sekä rajoitettu kaupan 

laatua muualla paitsi pääkaupunkiseudun kahdeksalla kaupan alueella. Espoossa näitä laaturajoit-

tamattomia kaupan alueita ovat Suomenoja, Nihtisilta ja Turvesolmu. Näille alueille saa sijoittaa 

myös keskustahakuista kauppaa. Laaturajoittamattomalle alueelle sijoitettavan liikerakennuksen 

yksikkökoko saa olla enintään 30 000 k-m². Espooseen sijoittuvien laaturajoittamattomien kaupan 

alueiden enimmäismitoitukset ovat: 

- Suomenoja, enimmäismitoitus 300 000 k-m²  

- Nihtisilta, enimmäismitoitus 100 000 k-m²  

- Turvesolmu, enimmäismitoitus 100 000 k-m²  

 

Kaavaluonnoksessa tilaa vaativan kaupan alueita taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeellä on 

yhteensä seitsemän, joista yksi eli Lommila sijaitsee Espoossa. Lommilan enimmäismitoitus on 

250 000 k-m², josta uuttaa liiketilaa on 173 000 k-m². Lommilaan voidaan sijoittaa paikallista kes-

kustahakuista kauppaa alle 10 000 k-m² seudullisuuden rajan, ellei selvityksin muuta osoiteta. Tilaa 

vaativan kaupan alueita taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeen ulkopuolella on yhteensä 16, 

joista Kulloonsilta sijaitsee Espoossa. Kulloonsillan enimmäismitoitus on 100 000 k-m², josta uuttaa 

liiketilaa on 51 000 k-m². Kulloonsiltaan voidaan sijoittaa paikallista keskustahakuista kauppaa alle 

4 000 k-m² seudullisuuden rajan, ellei selvityksin muuta osoiteta. Espoon kaupunki on kuitenkin 

lausunut maakuntakaavaluonnoksesta Kulloonsillan mitoitukseen sekä taajamatoimintojen kehittä-

misvyöhykkeen laajuuteen liittyen. 

 

Taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeet on osoitettu kestävän kasvun alueille. Uusimaa-kaavan 

2050 kaupan ratkaisussa seudullisuuden koon alarajat pääkaupunkiseudun taajamatoimintojen ke-
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hittämisvyöhykkeillä ovat keskustahakuiselle kaupalle 10 000 k-m² ja paljon tilaa vaativalle kau-

palle 30 000 k-m². Uusilla raideliikenteeseen sidotuilla taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeillä 

kaupan seudullisuuden raja on ennen raideliikenneyhteyttä ja aseman sitovaa toteuttamispäätöstä 

4 000 k-m². Kun raideliikenneyhteys ja aseman sitova toteuttamispäätös on tehty, nousevat kau-

pan seudullisuuden koon alarajat samoiksi kuin taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeillä. 

 

Uusimaa-kaavan 2050 luonnoksessa ei ole mitoitettu keskustatoimintojen alueita. Seuraavassa ku-

viossa on havainnollistettu MRL:n kaupan suuryksikkörajaa sekä Uusimaa 2050 -maakuntakaavan 

seudullisuuden rajaa.  

 

 

Kuva 4 Vähittäiskaupan suuryksikkö sekä merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan rajat Uusimaa 

2050 -maakuntakaavassa 

 

2.4 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan suunnittelu on parhaillaan käynnissä ja kaava on edennyt 

ehdotusvaiheeseen. Yleiskaavalla tullaan vastaamaan Espoon kaupungin kasvutavoitteisiin luomalla 

kaupunkirakennetta eheyttävillä maankäyttöratkaisuilla edellytykset hyvälle joukkoliikenneverkos-

tolle, kävely- ja pyöräilypainotteiselle liikkumiselle sekä Espoo-Lohja-Salo -oikoradan ja uusien ase-

manseutujen kehittämiselle. Pohjois- ja keskiosien yleiskaava on strateginen määräten alueen tu-

levaisuuden kannalta keskeisimmät kehityslinjat ja painopisteet. Kaava on ns. kokonaiskaava, jossa 

käsitellään kaikki asiakokonaisuudet. 

 

Yleiskaavan mitoituksen lähtökohtana on Espoon kaupungin omat väestönkehitysarviot sekä seu-

dullisessa suunnittelussa käytetyt arviot. Yleiskaavan mitoituksessa on varauduttu noin 60 000 uu-

teen asukkaaseen ja noin 11 000 uuteen työpaikkaan vuoteen 2050 mennessä. Kaavaratkaisu pe-

rustuu kolmesta rakennemallista valittuun ”keskustojen verkosto” -malliin. Rakennemallissa kes-

kukset muodostavat verkoston, jossa viisi keskustaa (Espoon keskus, Mynttilä, Hista, Kalajärvi ja 

Viiskorpi) sijaitsevat noin 5 kilometrin etäisyydellä toisistaan. Huomattava osa tulevasta väestön-

kasvusta sijoittuu keskuksiin ja niiden välittömään ympäristöön, mikä tukee joukkoliikenteen jär-

jestämistä ja mahdollistaa lähipalvelujen kehittämisen joukkoliikenteen solmukohdissa ja joukkolii-

kennekäytävien varrella. 
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Yleiskaavan tavoitteena on myös Espoon keskuksen vetovoiman ja elinvoimaisuuden vahvistaminen 

osana Espoon kaupunkiradan kasvu- ja kehityskäytävää.  Kehä III:n aluetta vahvistetaan työ-

paikka-alueena ja osana metropolialueen elinkeinovyöhykettä. Turunväylän ja Nupurintien käytä-

vän merkitystä työpaikka-alueena vahvistetaan tulevan Länsiradan toteutumisen myötä ja mahdol-

listetaan seudullisen ekoteollisuusalueen toteutuminen. Pohjois-Espoon ja Vihdintien käytävän mer-

kitystä vahvistetaan seuturakenteessa. Kalajärven alueen yhteyksiä muualle Espooseen ja yli kun-

tarajojen parannetaan. Liikenneverkkoa kehitetään tasapuolisesti siten, että se tukee alueen elin-

voimaisuutta sekä joukkoliikenteen järjestämistä. 

 

 

Kuva 5  Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos, ollut nähtävillä 3.4.-3.5.2018 (Lähde: Espoon 

kaupunki) 
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3. KAUPAN TRENDIT 

3.1 Kaupan yleinen kehitys 

Vähittäiskaupan toimintaympäristön yleisten muutosten ja muutostrendien ymmärtäminen on kes-

keistä tarkasteltaessa kysyntä- ja tarjontatekijöissä tapahtuvia muutoksia. Vuonna 2015 vähittäis-

kaupan toimialalla (TOL 47) oli yhteensä noin 27 900 toimipaikkaa ja ala työllisti lähes 125 000 

työntekijää. Vähittäiskaupan myymälämäärät ovat vähentyneet erityisesti päivittäistavarakau-

passa, jossa vielä vuonna 1990 oli yli 6 400 myymälää ja vuoteen 2015 mennessä myymälämäärä 

oli pienentynyt noin 4 000 kappaleeseen. Kaupan rakenne on muuttunut ja painottunut entistä 

enemmän suurempiin yksiköihin, mikä on päivittäistavarakaupassa tarkoittanut esimerkiksi hyper-

market-kokoluokan myymälämäärän merkittävää kasvua; vuonna vuodesta 2000 hypermarkettien 

määrä on kasvanut yli 50 kappaleella (+55 %). Myös kauppakeskusten määrän kasvu on ollut 

huomattava; vuonna 2000 suomessa oli vielä alle 40 kauppakeskusta kun vuoteen 2015 mennessä 

kauppakeskusten määrä oli kasvanut lähes sataan (kasvua +149 %).  

Taulukko 1 Myymälämäärän kehitys Suomessa 1970-2015 (Lähde: PTY Ry, Kauppakeskusyhdistys Ry) 

Vuosi PT-myymälät Hypermarketit Kauppakeskukset 

1970 15 806 1 1 

1975 11 687 13 1 

1980 9 559 29 1 

1985 8 195 33 2 

1990 6 415 57 18 

1995 5 122 78 32 

2000 4 283 97 39 

2005 4 109 121 57 

2010 3 923 141 74 

2015 4 004 150 97 

 

Vuonna 2016 Suomen vähittäiskaupan liikevaihto oli yhteensä noin 38 miljardia euroa. Oheisessa 

kaaviossa on havainnollistettu vähittäiskaupan kehitystä liikevaihto- ja määräindeksin avulla. Kaa-

viossa indeksiluku 100 kuvaa vuoden 2010 tilannetta. Vähittäiskaupan liikevaihto on vuodesta 2010 

kasvanut jonkin verran: vuonna 2016 indeksi oli noin 108. Kun tarkastelusta poistetaan hintojen 

muutoksen vaikutus, on kaupan kasvu jäänyt määräindeksillä mitattuna lähes olemattomaksi: 

vuonna 2016 indeksi oli 103. Määräindeksistä havaitaan, että vähittäiskauppa ei ole käytännössä 

lainkaan kasvanut vuoden 2007 (indeksi 99,4) jälkeen, kun taas kasvu tätä edeltävällä ajanjaksolla 

on ollut hyvin nopeaa. Keskeisenä syynä vähittäiskaupan liikevaihdon ja määrän heikkoon kehityk-

seen on vuodesta 2008 jatkunut taantuma, joka on heikentänyt niin kansantaloutta kuin asukkaiden 

ostovoimaakin. Taustalla on kuitenkin myös esim. kulutustottumuksissa tapahtuneet muutokset 

sekä ulkomaisen verkkokaupan entistä suurempi merkitys. Liikevaihdon heikon kehityksen lisäksi 

merkittävä muutos on kauppakeskusten entistä suurempi markkinaosuus; vuonna 2008 kauppa-

keskusten markkinaosuus oli 13 %:a ja vuoteen 2016 mennessä osuus on kasvanut yli 16 %:iin1. 

 

 
1 Kauppakeskusyhdistys Ry, vuosijulkaisut 2010 ja 2017 
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Kuva 6 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 7 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 8 Erikoistavarakaupan toimialojen määräindeksi 2005-2016, vuosi 2010=100 (Lähde: Tilastokes-

kus, kaupan liikevaihtokuvaaja) 

 

3.2 Vähittäiskaupan muutokset Espoossa 

Vähittäiskaupan toimialojen kehittymistä toimialoittain Espoossa on tarkasteltu Tilastokeskuksen 

Toimipaikkarekisterin tilastojen perusteella. Oheisessa taulukossa on kuvattu vuosina 2013-2016 

toimialoittain tapahtuneet liikevaihdon muutokset. Taulukkoon on valittu 5-numerotasolla kaikki 

toimialat, joissa muutos on ollut yli miljoona euroa. Erityisen voimakasta kasvu on ollut pienten 

supermarkettien osalta (+46 milj. euroa) sekä huonekalukaupassa (+27 milj. euroa). Myös Es-

poossa on nähtävissä trendinomainen kasvu urheilun ja vapaa-ajan sekä kauneuden- ja terveyden-

hoitokaupan osalta. Voimakkainta laskua on puolestaan ollut taloustavaroiden kaupassa (-16 milj. 

€), viihde-elektroniikan kaupassa (-15 milj. €) sekä huoltamotoiminnassa (-10 milj. €). Myös muo-

tikaupan liikevaihto on laskenut. Useissa laskeneissa kaupan toimialaryhmissä on havaittavissa eri-

tyisesti verkkokaupan aiheuttamat vaikutukset. Taulukon ulkopuolelta voidaan myös nostaa esiin 

ravitsemustoiminnan (ravintolat, kahvilat ja baarit) liikevaihdon kasvu (+14,4 milj. € / +7 %). 

Henkilöauto- ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskaupan kasvu oli ajanjaksolla Tilastokes-

kuksen mukaan peräti 573 milj. € (+10 %). 
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Seuraavassa kaaviossa on havainnollistettu joidenkin suurimpien erikoiskaupan ja tavaratalojen 

toimialaryhmien asukaslukuun suhteutettua liikevaihtoa vuonna 2016. Espoon vertailukohteina on 

käytetty Helsinkiä, Vantaata ja koko maata keskimäärin. Pääkaupunkiseudun tasolla Espoossa asu-

kaskohtainen liikevaihto jää kaikissa vertailutoimialoissa Vantaata pienemmäksi. Suhteessa Helsin-

kiin Espoon kohdalla esiin nousevat erityisesti tilaa vievän kaupan toimialat sekä tavaratalot. Hel-

singissä asukaslukuun suhteutettuna esiin nousevat apteekit sekä muotikauppa. 

 

 

Kuva 9 Eräiden erikoiskaupan ja tavaratalojen toimialaryhmien asukaskohtainen liikevaihto pääkaupun-

kiseudulla ja koko maassa keskimäärin vuonna 2016 (lähde: Tilastokeskus, Toimipaikkarekisteri) 

3.3 Vähittäiskaupan toimintaympäristön PESTE-tarkastelu 

Vähittäiskaupan toimintaympäristön muutoksia ja trendejä voidaan tarkastella ns. PESTE-viiteke-

hyksen avulla, jossa tarkastellaan poliittisia ja lainsäädännöllisiä, ekonomisia, sosiaalisia, teknolo-

gisia ja ekologisia muutostrendejä. Seuraavaan taulukkoon on koottu ja jaoteltu Espoon pohjois- ja 

keskiosien yleiskaavan kannalta keskeisiä toimialatrendejä sekä mahdollisia muutostekijöitä, jotka 

vaikuttavat kaupan kehittymiseen alueella ja yleisti.
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Erikoiskaupan ja tavaratalojen liikevaihto €/as. 2016

Koko maa Espoo Helsinki Vantaa

Tyyppi Muutos (milj. €) Muutos (%) Tyyppi Muutos (milj. €) Muutos (%)

Pienet supermarketit (yli 400 m², enintään 1000 m²) 45,8 50 % Taloustavaroiden vähittäiskauppa -15,5 -80 %

Huonekalujen vähittäiskauppa 26,6 22 % Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa -15,4 -23 %

Optisen alan vähittäiskauppa 9,1 71 % Huoltamotoiminta -10,0 -19 %

Alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa 7,2 16 % Vaatteiden yleisvähittäiskauppa -9,0 -15 %

Itsepalvelutavaratalot (yli 2500 m²) 6,6 3 % Valintamyymälät (yli 100 m², enintään 400 m²) -8,6 -8 %

Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (enintään 100 m²) 6,1 34 % Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa -6,8 -7 %

Pienoistavaratalot ja muut erikoistumattomat 

myymälät (enintään 2500 m²)

4,8 32 % Muu päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa -4,6 -57 %

Televiestintälaitteiden vähittäiskauppa 4,6 30 % Kankaiden vähittäiskauppa -4,2 -57 %

Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa 3,5 63 % Paperi- ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa -3,5 -96 %

Lemmikkieläinten, niiden ruokien ja tarvikkeiden 2,9 44 % Jalkineiden vähittäiskauppa -2,8 -39 %

Muiden käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa 2,2 109 % Vaatteiden postimyynti ja verkkokauppa -2,4 -24 %

Urheiluvälineiden ja polkupyörien vähittäiskauppa 1,9 3 % Miesten vaatteiden vähittäiskauppa -1,8 -32 %

Muu postimyynti ja verkkokauppa 1,8 27 % Tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja -1,7 -18 %

Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä 1,7 91 % Kalan, äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa -1,7 -33 %

Naisten vaatteiden vähittäiskauppa 1,5 19 % Sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa -1,6 -11 %

Kukkien vähittäiskauppa 1,4 23 % Muiden uusien tavaroiden vähittäiskauppa -1,5 -22 %

Lastenvaatteiden vähittäiskauppa 1,3 166 % Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa -1,3 -13 %

Veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskauppa 1,2 30 %

LIIKEVAIHTO KASVANUT 2013-2016 LIIKEVAIHTO PIENENTYNYT 2013-2016

Taulukko 2 Suurimmat liikevaihdon muutokset Espoossa 2013-2016 (lähde: Tilastokeskus, Toimiapaikkarekisteri) 
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Taulukko 3 Vähittäiskaupan muutostrendit, PESTE-tarkastelu 
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Seuraavaan taulukkoon on koostettu Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueen kannalta kes-

keisimmät muutostrendit sekä avattu niiden vaikutusta tarkemmin. 

 

Taulukko 4 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueen kaupan kehittymiseen vaikuttavat muutostrendit 

 

Saavutettavuus joukkoliikenteellä korostuu. Erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvat 

asema- ja solmukohdat houkuttelevat kaupan investointeja. Asemien ympärille muodos-

tuvalle kävelyvyöhykkeelle on mahdollista kehittää kaupan palveluita sekä muita sekoit-

tuneita toimintoja, jotka tukevat alueiden kehittymistä. Pohjois- ja keskiosien yleiskaava-

alueella raideliikenteeseen parhaiten tukeutuvia keskuksia ovat Espoon keskus, Mynttilä 

ja Hista (ESA-radan toteuduttua) 

 

Palveluiden merkitys kasvaa. Kaupunkien keskustoissa ja kauppakeskuksissa vapaa-ajan-

palveluiden (ravintolat, viihde, liikunta) tulee edelleen kasvamaan. Palveluiden muodos-

tuminen vaatii ympärilleen kuitenkin muita toimintoja, jotka tuovat alueelle palveluiden 

käyttäjiä (kauppa, työpaikat, tiivis asutus). Yleiskaava-alueella palvelut tulevat keskitty-

mään erityisesti Espoon keskukseen ja mahdollisesti Histaan sekä olemassa olevien kau-

pan alueiden yhteyteen. Pienempien keskusten mahdollisuutena on profiloitua erilaisilla 

palvelukokonaisuuksilla, jotka tukevat koko alueen kehittymistä (esim. luonto- ja liikun-

tapalvelut, lähiruoka, hyvinvointi) 

 

Verkkokaupan merkitys kasvaa ja kauppa tulee yhä monikanavaisemmaksi. Vuoteen 2050 

mennessä teknologinen ja logistinen kehitys mahdollistaa nopeat toimitusketjut myös päi-

vittäistavarakaupassa. Kaupan lähipalvelut tulevat säilymään, mutta isoimpien kauppojen 

tilalle tulee osittain keräilyyn erikoistuneita varasto/-lähetyskeskuksia (dark store), jotka 

sijoittuvat pääasiassa logistisesti hyviin sijainteihin, mutta lähelle asutuskeskittymiä; 

yleiskaava-alueella potentiaalisia sijainteja ovat esim. Lommila ja Kulloonsilta. Kivijalka-

kaupan tulee panostaa entistä enemmän palveluihin ja elämyksiin. Kaupan jakelu otettava 

entistä paremmin huomioon myös asuintalojen ja –alueiden suunnittelussa. 

 

Toimialarajat häviävät ja hybridikonseptit yleistyvät. Rajanveto päivittäistavarakauppaan, 

erikoistavarakauppaan, tiva-kauppaan ja palveluihin muuttuu hankalammaksi. Keskus-

toissa yleistyvät tiva-kaupan express- ja noutopisteet. Kaupan yhteyteen sijoittuu entistä 

enemmän palveluita. Uudentyyppiset konseptit synnyttävät mielenkiintoisia kaupan koko-

naisuuksia, joissa voivat yhdistyä kauppa, palvelut, työnteko ja elämyksellisyys. 

 

Kauppa keskittyy ja olemassa olevat keskukset vahvistuvat. Verkkokaupan kehittymisen 

ja kulutuskäyttäytymisen muutoksen vuoksi kaupan keskittymis-/agglomeraatiohyödyt 

korostuvat entisestään. Kuluttajat suuntaavat yhä useammin keskuksiin, josta se saavat 

kattavan palvelutarjonnan sekä asiointiin liittyviä elämyksiä. Yleiskaava-alueella tämä ko-

rostaa Espoon keskuksen ja Lommilan asemaa. Kulloonsillan alueesta on mahdollista pro-

filoida mielenkiintoinen tiva-kaupan alue. Useimmilla keskuksilla todennäköisin kehitty-

missuunta on lähipalveluihin sekä näitä tukeviin toimintoihin painottuminen. 
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4. VÄHITTÄISKAUPAN TARJONTA 

4.1 Vähittäiskaupan nykyinen palveluverkko  

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueen keskuksissa sijaitsee yhteensä noin 139 300 k-m² 

liikepinta-alaa, josta vähittäiskauppaa (päivittäistavara-, tiva- ja muu erikoistavarakauppa) on yh-

teensä noin 106 500 k-m². Muu kerrosala koostuu esimerkiksi kaupallisista palveluista sekä muista 

kivijalkaliiketiloista.  

 

Seuraavassa kartassa on havainnollistettu kaupan palveluverkkoa yleiskaava-alueella, muualla Es-

poossa sekä lähialueilla. Merkittävimpiä yleiskaava-alueen kaupallisia keskittymiä ovat Espoon kes-

kus (liiketiloja yhteensä n. 40 200 k-m², ml. kauppakeskukset Espoontori ja Entresse), Lommila 

(liiketiloja yhteensä n. 60 500 k-m², pääosin tilaa vaativaa erikoiskauppaa) sekä Kulloonsilta-Ju-

vankartano -vyöhyke Kehä III:n varrella (liiketiloja yhteensä n. 40 100 k-m², ml. Juvankartanon 

päivittäistavarakaupan yksiköt). Muualla Espoossa vähittäiskauppa on pääosin keskittynyt kaupun-

kikeskuksiin (Leppävaara, Matinkylä, Tapiola ja Espoonlahti) sekä Suomenojan alueelle, jossa si-

jaitsee pääasiassa tilaa vaativaa kauppaa. Espoon kaupan rakenteessa korostuukin erityisesti Län-

siväylän ja Länsimetro-vyöhykkeen muodostama kaupallinen keskittymä. Espoon ulkopuolella yleis-

kaava-alueen kannalta merkittäviä kaupallisia keskittymiä ovat Vantaalla Myyrmäki ja Petikko-Va-

risto, Nurmijärvellä Klaukkala sekä Vihdissä Nummelan keskus.  

 

Kuva 10 Vähittäiskaupan palveluverkko läntisellä pääkaupunkiseudulla (Lähde: Espoon kaupunki, Ram-

boll) 
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Seuraavassa taulukossa on tarkennettu vähittäiskaupan kerrosala Espoon pohjois- ja keskiosien 

yleiskaava-alueen keskuksissa ja muilla merkittävillä alueilla. Vähittäiskaupan kerrosalasta (yh-

teensä n. 110 000 k-m²) päivittäistavarakauppaa on noin 16 900 k-m², tilaa vaativaa erikoistava-

rakauppaa noin 76 500 k-m² ja muuta erikoistavarakauppaa 16 600 k-m². Vähittäiskaupan lisäksi 

muita liiketiloja on noin 36 000 k-m². Taulukossa kuvattujen keskusten ulkopuolella sijaitsee lisäksi 

pienempiä kaupan yksiköitä, mutta niiden määrä ei ole tarkastelualueella merkittävä.  

 

Taulukko 5 Liiketilojen nykykerrosala Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueen keskuksissa (Lähde: 

Espoon kaupunki)  

 

Espoon keskuksessa sijaitsee kaksi kauppakeskusta, Entresse ja Espoontori. Entressessä vuokrat-

tavia liiketiloja on yhteensä 17 030 m² ja Espoontorilla 9 400 m². Entressen pinta-alasta noin 5 100 

m² on julkisia palveluita, joista suurimpana kauppakeskuksessa sijaitseva kirjasto. Kauppakeskus-

ten toimialajako on esitetty seuraavassa kaaviossa. Molemmissa kauppakeskuksissa päivittäistava-

rakaupan osuus on merkittävä. Entresse on lisäksi vahvasti painottunut pukeutumiseen liittyvällä 

tarjonnallaan.  

 

 

Kuva 11 Entressen ja Espoontorin vuokrattavat liiketilat (m²) toimialoittain (Lähde: Kauppakeskusyhdis-

tys, vuosijulkaisu 2017) 

Päivittäistavara-

kauppa

Tilaa vaativa 

erikoiskauppa

Keskustahakuinen 

erikoiskauppa

Vähittäiskauppa 

yhteensä
Muut liiketilat Liiketilat yhteensä

Espoon keskus 8 600 0 8 100 16 700 20 400 37 100

Lommila 0 50 100 7 700 57 800 2 700 60 500

Mikkelä 1 800 200 0 2 000 400 2 400

Suvela 1 300 0 100 1 400 900 2 300

Espoon keskus - Lommila 11 700 50 300 15 900 77 900 24 400 102 300

Hista 0 0 0 0 0 0

Mynttilä 0 0 0 0 0 0

Kalajärvi 600 1 000 100 1 700 200 1 900

Viiskorpi 0 0 0 0 0 0

Kulloonsilta-Juvankartano 3 500 25 200 600 29 300 10 800 40 100

Järvenperä 1 100 0 0 1 100 400 1 500

Viiskorpi - Kulloonsilta 4 600 25 200 600 30 400 11 200 41 600

YHTEENSÄ 16 900 76 500 16 600 110 000 35 800 145 800
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Kauppakeskusyhdistyksen keräämien tilastojen perusteella on tutkittu myös myynnin kehitystä Es-

poontorin ja Entressen kauppakeskuksissa. Vuonna 2009 kauppakeskusten myynti oli yhteensä noin 

73 miljoonaa euroa ja vuoteen 2017 mennessä myynti on kasvanut noin 88 miljoonaan euroon 

(+21 %). Myynnin kasvua on tapahtunut erityisesti Espoontorin kauppakeskuksessa, minkä taus-

talla on tarkasteluajanjakson alussa toteutettu kauppakeskuksen sekä Espoon rautatieaseman laa-

jamittainen remontti. 

 

Kuva 12 Myynnin kehitys Entressen ja Espoontorin kauppakeskuksissa 2009-2017 (Lähde: Kauppakeskus-

yhdistys Ry) 

4.2 Päivittäistavarakaupan palveluverkko 

A.C. Nielsenin myymälärekisterin mukaan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueella sijaitsi 

vuonna 2017 yhteensä 24 päivittäistavaramyymälää (pl. lopettaneet).  

• 7 Supermarket-kokoluokan myymälää: Espoon keskus, Mikkelä, Kuurinniitty, Juvankartano, 

Nipperi ja Järvenperä 

• 6 valintamyymälää Espoon keskus-Suvela-Tuomarila –vyöhykkeellä ja Kalajärvellä 

• 1 pienmyymälä Mikkelässä 

• 2 halpahintamyymälää Espoon keskus – Lommila -alueella 

• 3 huoltoasemamyymälää Bembölessä, Lahnuksessa, Muuralassa ja Mikkelässä 

• lisäksi 5 erikoismyymälää 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty myymälätyypeittäin päivittäistavaramyymälöiden lukumäärä 

sekä suhteellinen osuus alueen myyntipinta-alasta. Pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueella sijait-

sevista myyntipinta-alasta yhteensä 69 % sijaitsee tyypiltään supermarket-kokoluokan myymä-

löissä (koko Espoossa yhteensä 55 %) ja valintamyymälöissä puolestaan sijaitsee noin 19 % alueen 

päivittäistavarakaupan myyntipinta-alasta (koko Espoossa 11 %). Espoon päivittäistavarakaupan 

pinta-alasta yhteensä lähes neljäsosa sijaitsee hypermarket-kokoluokan myymälöissä. 
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Taulukko 6 Päivittäistavarakaupan myymälät yleiskaava-alueella sekä Espoossa (Lähde: A.C. Nielsen, myy-

mälärekisteri) 

  

Yleiskaava-alue Espoo 

lkm my-m² (%) lkm my-m² (%) 

Hypermarket   0 % 5 24 % 

Tavaratalo   0 % 1 2 % 

Supermarket, iso 5 59 % 32 48 % 

Supermarket, pieni 2 10 % 11 7 % 

Valintamyymälä, iso 6 19 % 30 10 % 

Valintamyymälä, pieni   0 % 6 1 % 

Pienmyymälä 1 0 % 4 0 % 

Erikoismyymälä 5 6 % 34 3 % 

Halpahintamyymälä 2 5 % 6 4 % 

Huoltoasemamyymälä 3 2 % 13 1 % 

Yhteensä 24 100 % 142 100 % 

 

Syyskuussa 2018 avautui lisäksi supermarket-kokoluokan Lidl-myymälä Espoon keskuksessa sijait-

sevaan Entresse-kauppakeskukseen. Seuraavalla kartalla on havainnollistettu päivittäistavarakau-

pan myymälöiden sijoittumista yleiskaava-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Päivittäista-

varakauppojen sijainnit mukailevat pääosin väestön sijoittumista alueella, ja kauppoja on hakeutu-

nut myös liikenteellisesti keskeisille sijainneille. Päivittäistavarakaupan saavutettavuutta on käsi-

telty tarkemmin luvussa 6. 

 

Kaava-alueen ulkopuolella merkittävimpiä päivittäistavarakaupan keskittymiä ovat Espoossa Lep-

pävaara ja Matinkylä sekä naapurikunnissa Klaukkala, Nummela ja Myyrmäki, joissa kaikissa sijait-

see hypermarket –kokoluokan myymälöitä. Tulevaisuudessa hypermarket tulossa myös Espoonlah-

teen uudistuvaan Lippulaiva-kauppakeskukseen. Supermarket-kokoluokan myymälöitä sijaitsee 

kaava-alueen tuntumassa Espoossa Malminmäessä, Kauklahdessa ja Lähderannassa. Espoon ulko-

puolelta supermarket-kokoluokan tarjontaa löytyy Kauniaisista, Veikkolasta sekä Hämeenkylästä. 
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Kuva 13 Päivittäistavarakaupan myymäläverkko 2017 (Lähde: A.C.Nielsen, myymälärekisteri) 
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Päivittäistavarakaupan verkosto on Espoossa koko maan keskiarvoa harvempi, mikä heijastuu mm. 

myyntitehossa sekä myymälää kohti laskettavassa keskimääräisessä asukasmäärässä. Seuraa-

vassa kaaviossa on havainnollistettu yleiskaava-alueen sekä Espoon päivittäistavarakaupan tun-

nuslukuja suhteessa koko maan keskiarvoon (indeksi = 100). Yleiskaava-alueella ja Espoossa kes-

kimäärin on noin 1,7-1,9 kertainen määrä asukkaita yhtä myymälää kohden. Päivittäistavarakau-

pan myyntineliöiden kautta tarkasteltuna espoolaisilla on noin 20 % vähemmän neliöitä / asukas 

kuin koko maassa keskimäärin ja yleiskaava-alueella peräti noin 50 % vähemmän. Asukasmäärään 

suhteutettu pieni myymälä- ja myyntineliöiden määrä vaikuttaa myös siihen, että olemassa olevien 

myymälöiden myyntiteho (€/m²) on koko maan tasoa korkeampi. Yleiskaava-alueella myymälä-

määrän vähäisyys sekä suurempien hypermarket-yksikköjen puuttuminen näkyy myös päivittäis-

tavarakaupan ostovoiman ulosvirtauksena; päivittäistavarakaupan myynti asukasta kohden on noin 

30 % pienempi kuin koko maassa ja Espoossa keskimäärin. 

 

 

Kuva 14 Päivittäistavarakaupan tunnuslukuja 2017 (Lähde: A.C. Nielsen, myymälärekisteri; Päivittäistava-

rakauppa Ry) 

  

4.3 Erikoistavarakaupan palveluverkko 

Oheisella kartalla on kuvattu Espoon kaupungin keräämän palvelupisteaineiston perusteella erikois-

kauppojen ja kaupallisten palveluiden sijoittuminen yleiskaava-alueella ja sen välittömässä lähei-

syydessä Espoossa ja Kauniaisissa. Keskustahakuiset erikoiskaupat ovat klusteroituneet erityisesti 

Espoon keskuksen kauppakeskuksiin (Entresse ja Espoontori). Kyseisissä kauppakeskuksissa sijait-

sevat keskeisimmät erikoistavarakaupan ketjumyymälät mm. muotikaupan osalta. Kauppakeskuk-

sissa sijaitsee myös useita kahviloita ja ravintoloita. Lommilan ympäristössä sijaitsee erityisesti tilaa 

vaativan erikoiskaupan (ml. autokauppa) palveluita, mutta myös niitä tukevia muun erikoistavara-

kaupan ja kaupallisten palveluiden toimintoja. Merkittävimpiä toimijoita ovat Ikea, K-Rauta, Mo-

tonet, Würth, Gigantti sekä autokaupan toimijoita. Kulloonsillan ja Juvankartanon välinen, Kehä 

III:n suuntainen, vyöhyke erottuu myös palvelutarjonnallaan. Alueella sijaitsee erityisesti tiva-kau-

pan toimintoja, autohuoltoa, varaosakauppaa sekä muita kaupallisia palveluita. Keskeisimpiä alu-

een toimijoita ovat Byggmax, Vepsäläinen sekä autokaupat. 
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Kuva 15 Erikoiskaupan ja palveluiden verkosto 1/2018 (Lähde: Espoon kaupunki) 
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4.4 Kaupan hankkeet 

Seuraavassa kuvassa esitetään tiedossa olevia kaupan hankkeita Espoossa. Hankkeet ovat kaavoi-

tuksellisesti ja toteutuksen suhteen erilaisissa vaiheissa. Pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueella 

on vireillä yhteensä seitsemän kaupallista hanketta. Yleiskaava-alueella kaupan hankkeet painottu-

vat Espoon keskuksen ja Lommilan alueelle. Lommilassa on vireillä yksi Espoon merkittävimmistä 

kaupan hankkeista; Lommilan kauppakeskuksen kehittäminen. Espoon keskuksessa on puolestaan 

vireillä Espoontorin ja Entressen kauppakeskusten laajennukset, joista molemmissa laajennetaan 

myös päivittäistavarakaupan tarjontaa alueella. Yleiskaava-alueen ulkopuolella merkittäviä hank-

keita ovat esim. Espoonlahdessa Lippulaivan kauppakeskuksen uudistaminen, Hannuksenpellon 

hankkeet, Laajalahden/Turvesolmun sekä Nihtisillan alueen kaupan hankkeet. Hankkeita on kuvattu 

tarkemmin oheisella kartalla ja taulukossa. 

 

 

 

Kuva 16  Kaupan hankkeet (tilanne 2018) 

 

 

 

 

Alue Kohteen nimi Tilanne Pt Tiva Muu liiketila Yhteensä Pääkäyttäjät

Espoon keskus Espoontorin laajennus Asemakaavoitus 1 000 0 9 000 10 000 Kauppakeskuksen laajennus

Espoon keskus Entressen laajennus Kaava olemassa 1 900 0 2 100 4 000 Kauppakeskuksen laajennus

Mikkelä-Muurala Teirinsyrjä Hyväksymiskäsittely 2 500 7 400 0 9 900
Pt-kauppa, tivaa (rauta, puutarha), 

hyvinvointipalveluja

Lommila Bellintie Asemakaavoitus 4 200 0 1 500 5 700 Pt-kauppa, liiketilaa

Lommila Autopesula EKYJ 0 0 700 700 Autohuolto

Lommila Lommilan kauppakeskus Kaava olemassa 4 000 0 106 000 110 000 Lommilan kauppakeskus

Hista Kulmakorpi I Kaava olemassa 400 0 5 300 5 700 Liiketilat, autohuolto

14 000 7 400 124 600 146 000

Uusi kerrosala (k-m²)

Yhteensä
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Lommilan kauppakeskushanke 

Turun moottoritien tuntumassa Espoontiellä, noin 1,5 kilometrin päässä Espoon keskuksesta, sijait-

seva Lommilan kauppakeskushanke on ollut vireillä yli 15 vuotta ja hankkeeseen liittyen on toteu-

tettu useitakin kaavaehdotuksia, jotka ovat kaatuneet joko kaupunginvaltuustossa tai hallinto-oi-

keudessa. Hankkeen on erityisesti pelätty näivettävän Espoon keskuksen palveluita ja erityisen tar-

kastelun kohteena on ollut kauppakeskukseen sijoittuvien päivittäistavarakaupan palveluiden mi-

toitus.  

 

Espoon valtuuston vuonna 2014 hyväksymän kaavaehdotuksen mukaan alueelle mahdollistettaisiin 

kauppakeskus, jonka pinta-ala on 110 000 k-m². Päivittäistavarakauppaa pinta-alasta voi olla  

4 000 k-m², mikä ei mahdollista laajemman hypermarket-kokoluokan myymälän toteuttamista.  

Kaavoitukseen liittyy toimistotilojen ja hotellin mahdollistavien ratkaisujen tutkiminen. Liikenneyh-

teyksiä kehitetään mm. muuttamalla Kirkkokadun luonnetta urbaanimmaksi. Kauppakeskus val-

mistuu vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen rakentaminen voi alkaa 2-4 vuoden kuluttua. Kauppakes-

kuksen toteuttavat Kesko ja HOK-Elanto yhteistyössä. 

 

 

Kuva 17 Lommilan hyväksytty asemakaava (Lähde: Espoon kaupunki) 

 

Muuralan liikekeskushanke (Teirinsyrjä) 

Espoon keskuksen tuntumassa, Espoonväylän ja Kehä III:n kulmassa, on vireillä asemakaavan 

muutos, jonka tavoitteena on nostaa päivittäistavarakaupan määrää nykyisellä liikerakennusten 

korttelialueella ja muuttaa korttelin käyttötarkoitus vähittäiskaupan suuryksiköksi. Kaupunkisuun-

nittelulautakunta hyväksyi 12.9.2018 kaavamuutoksen.  

 

Muuralan uuden liikekeskuksen tontilla on rakennusoikeutta yhteensä 9 900 k-m². Alueelle on mah-

dollista sijoittaa yksi päivittäistavarakaupan myymälä, jonka mitoitus saa olla enintään 2 520 k-m². 

Tontille voi lisäksi sijoittaa tilaa vaativaa kauppaa sekä ravintola- ja viihdepalveluita. Espoonväylää 
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levennetään tontin kohdalla ja myös tieliittymiä parannetaan. Muuralan kauppakeskuksen edellyt-

tämä Teirinsyrjän asemakaavan muutos on tullut nähtäville. Lähes rakentamattoman tontin naapu-

rissa on Mikkelän paloasema ja kaupungin varikko. Espoonväylän toisella puolella ovat Lidl ja ABC. 

 

 

Kuva 18 Teirinsyrjän asemakaavan muutos (Lähde: Espoon kaupunki) 
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5. VÄHITTÄISKAUPAN KYSYNTÄ 

5.1 Väestö ja väestöennuste 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueella asui Tilastokeskuksen Ruututietokannan mukaan 

vuonna 2016 yhteensä noin 48 990 asukasta. Koko Espoossa asui vastaavasti noin 274 600 asu-

kasta. Yleiskaava-alueella asui näin ollen noin 18 % koko Espoon väestöstä. Yleiskaava-alueen vä-

estö on nykytilanteessa painottunut hyvin vahvasti Mikkelän, Espoon keskuksen ja Suvelan ympä-

ristöön. Seuraavalla kartalla (Kuva 19) punaisella soikiolla rajatulla alueella (Turunväylän ja Kehä 

III:n eteläpuolelle jäävä alue) asui vuoden 2016 lopussa yhteensä noin 26 250 asukasta, mikä on 

noin 54 % koko kaava-alueen väestöstä. Muualla yleiskaava-alueella väestö painottuu vahvasti 

Kehä III:n varrelle sekä Kalajärvi-Viiskorpi –vyöhykkeelle. Kartalta voidaan lisäksi havaita koko 

Espoon väestörakenteen painottuminen itä-länsisuuntaisille vyöhykkeille  

• Länsiväylän ja Länsimetron kehitysvyöhyke (Tapiola-Matinkylä-Espoonlahti-Kivenlahti) 

• Turunväylän suuntainen kehitysvyöhyke (Leppävaara, Espoon keskus)  

 

 

Kuva 19  Väestön sijoittuminen tarkastelualueella vuonna 2016 (Lähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta) 
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Koko Espoon väestönkasvun arvioidaan olevan nopeaa. Espoon kaupungin ja Helsingin seudun vä-

estöprojektiot 2015–2050 -selvityksessä toteutetun perusvaihtoehdon mukaisessa ennusteessa vä-

estö kasvaisi 338 000 asukkaaseen vuonna 2035 ja 385 000 asukkaaseen vuonna 2050. Nopeassa 

vaihtoehdossa Espoon väestö kasvaisi 408 000 asukkaaseen ja voimakkaan maahanmuuton vaih-

toehdossa peräti 418 000 asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä. Alueellisesti Espoon väestönkasvu 

painottuu hyvin voimakkaasti etelään, Länsimetron kehitysvyöhykkeelle. Kasvua on osoitettu kai-

kille metron asemanseuduille. Voimakkainta kasvu on Espoonlahdessa (+ 9 221) ja Kivenlahdessa 

(+2959), Finnoossa (9 606). Muita merkittäviä kasvualueita ovat esim. Suurpelto (+ 7 833), Nihti-

silta-Kera (+ 15 900). Seuraavalla kartalla (Kuva 20) on havainnollistettu väestönkasvun sijoittu-

mista eri vyöhykkeille.  

 

 

Kuva 20 Espoon väestönkasvu vuoteen 2050 (Lähde: Espoon väestöprojektiot, nopea kasvu. Kasvuun sisältyy asu-

misväljyyden kasvu) 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan tavoitteista päätettiin vuonna 2015 ja tavoitteiden mu-

kaan yleiskaavalla mahdollistetaan noin 60 000 uuden asukkaan ja noin 11 000 työpaikan sijoittu-

minen alueelle vuoteen 2050 mennessä. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa on sijoiteltu 

kasvualueille vuosina 2017-2050 yhteensä noin 54 400 (+110 %) uutta asukasta. Kaavan tavoite-

vuonna alueella olisi yhteensä noin 104 000 asukasta. Länsiradan kehityskäytävällä varaudutaan 

noin 30 000 uuden asukkaan lisäykseen ja itäisellä joukkoliikennevyöhykeellä noin 20 000 uuteen 

asukkaaseen. Espoon keskuksen kehittäminen merkitsee noin 10 000 uutta asukasta. Seuraavilla 

kartoilla on osoitettu väestönkasvun karkea jakautuminen alueittain ja ajallisesti 2017-2030-2050. 

Analyysi on toteutettu yleiskaavan sijoittelualueiden perusteella jakamalla väestönkasvu tasaisesti 

alueen tilastoruutuihin. Tarkastelu antaa karkean ja suuntaa-antavan kuvan väestönkasvun jakau-

tumisesta alueittain, mutta kartoilta voidaan havaita väestönkasvun tiivistävän erityisesti nykyisiä 

ja tulevia asemanseutuja sekä tulevien joukkoliikenneyhteyksien pysäkkejä. Väestönkasvun tiivis-

tyminen keskusten ympärille, joukkoliikennepysäkeistä ja -asemista kävelyetäisyyden säteelle, tu-

kee myös kaupallisten toimintojen sijoittumista ja toimintaa yleiskaavan keskuksissa. 
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Kuva 21 Väestön sijoittuminen yleiskaava-alueella 500x500 metrin ruuduissa ja keskusten lähivaikutusalueittain 2017-2030-2050 
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5.2 Työpaikkojen määrä ja sijoittuminen  

Vuoden 2015 lopulla Espoon pohjois- ja keskiosien alueella sijaitsi Tilastokeskuksen Ruututietokannan 

perusteella noin 17 700 työpaikkaa. Koko Espoossa työpaikkoja oli vastaavana ajankohtana noin 116 

250, joten yleiskaava-alueella sijaitsi Espoon työpaikoista noin 15 %. Työpaikkakeskittyminä korostu-

vat Espoon keskus, Lommila sekä Jorvin sairaalan alue. Työpaikkoja on myös Kulloonsilta-Niipperi -

vyöhykkeellä sekä pohjoisessa Lakiston alueella. Yleiskaava-alueen ulkopuolelta työpaikkakeskittyminä 

korostuvat erityisesti Keran ja Nihtisillan alue, Leppävaara sekä Länsiväylän vyöhyke Keilaniemestä 

Matinkylään. Työpaikkojen sijoittumista alueella vuoden 2015 lopulla on kuvattu tarkemmin seuraa-

vassa kartassa. 

 

 

Kuva 22  Työpaikkojen sijoittuminen tarkastelualueella vuoden 2015 lopulla (Lähde: Tilastokeskus, Ruututieto-

kanta) 

Espoon työpaikkasuunnitteen mukaan Espoossa olisi vuonna 2050 yhteensä noin 180 000 työpaikkaa. 

Uusia työpaikkoja sijoittuu erityisesti Espoon eteläosien metrovyöhykkeelle (34 000 uutta työpaikkaa). 
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Junaradan varrelle (pl. pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alue) sijoittuisi suunnitteen mukaan noin 

19 000 uutta työpaikkaa ja pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueelle noin 18 000 uutta työpaikkaa. 

Yleiskaava-alueella työpaikkamäärän kasvu on voimakkainta Espoon keskuksen ja Lommilan ympäris-

tössä, jossa nykytilanteesta (n. 7 000) työpaikkamäärän arvioidaan kasvavan vuoteen 2050 mennessä 

noin 9 100 työpaikkaan. Histan ympäristössä työpaikkamäärien arvioidaan kasvavan nykyisestä noin 

160 kappaleesta peräti yli 5 000 kappaleeseen vuoteen 2050 mennessä. 

 

 

Kuva 23 Espoon uudet työpaikat 2050 mennessä (Lähde: Espoon kaupunki) 

Vähittäiskaupan ja palveluiden toiminnoille muut alueen työpaikat luovat toiminta- ja kehittymisedel-

lytyksiä. Esim. kahvila- ja ravintolapalveluiden sijoittumisen näkökulmasta on tärkeää, että alueella 

sijaitsee myös riittävästi lounaskysyntää tiiviisti liikepaikkojen ympärillä. Työpaikkaennusteen mukai-

sesti parhaat edellytykset palveluiden kehittymiselle on Espoon keskuksen ja Lommilan ympäristössä. 

 

Työpaikkamäärät eivät muutoin ohjaa esim. päivittäistavarakaupan sijoittumista; kaupan asiointimat-

koista valtaosa on kotiperäisiä, minkä vuoksi alueen asukasmäärät synnyttävät sijoittumisen kannalta 

kriittisen massan, jota alueen työpaikat voivat osaltaan tukea täydentävällä kysynnällä (lounas, täy-

dennys- ja pikaostokset). 



Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan kaupan selvitys 

 

  

 

35 

5.3 Liikenne ja liikennehankkeet 

Espoon Liikennekatsauksen 2017 mukaan liikennemääriltään suurimpia pohjois- ja keskiosien yleis-

kaava-alueella kulkevia liikenneväyliä ovat Turunväylä sekä Kehä III. Turunväylällä Espoon keskuksesta 

luoteeseen kulkee keskimäärin 45 000-50 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Kehä III:lla liikennemäärät 

ovat yli noin 53 000-58 000 ajoneuvoa vuorokaudessa (Kuva 24). Muita tärkeitä liikenneyhteyksiä lä-

hellä Espoon keskusta ovat Kuninkaantie (13 700 - 16 100 ajoneuvoa/vrk) ja Gumbölentie-Espoonväylä 

(17 100 - 18 200 ajoneuvoa/vrk) sekä pohjoisessa sijaitseva Vihdintie (4 300 - 11 600 ajoneuvoa/vrk). 

Ohikulkuliikenne luo mahdollisuuksia henkilöautoliikenteeseen perustuvien kaupan toimintojen (tiva- ja 

autokauppa, suuremmat päivittäistavarakaupat) kehittämiselle erityisesti Lommilassa ja Kulloonsillalla.  

 

 

Kuva 24 Liikennemäärät yleiskaava-alueella 2016 (Lähde: Espoon kaupunki, Liikennekatsaus 2017) 
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Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueelle on suunnitteilla useita merkittäviä liikennehankkeita, 

jota vaikuttavat niin yleiskaavan keskusten kehittymiseen kuin kaupalliseen tarjontaankin alueella. Lii-

kennehankkeista keskeisimpiä kaava-alueeseen vaikuttavia ovat 

• Espoon kaupunkirata, joka parantaa pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen sekä kaukojunalii-

kenteen toimivuutta. Kaupunkirata on suunnitteilla Leppävaara-Kauklahti –välille 

• Espoo-Lohja-Salo -oikorata (ESA-rata), joka nopeuttaisi kaukojunayhteyttä Turun ja pääkaupun-

kiseudun välillä. Samalla junaliikenteen varrelle tulisivat Espoosta Mynttilän ja Histan keskukset 

(lähijunaliikenne) 

• Espoon runkobussi-/pikaraitiotiesuunnitelmat  

• Espoon keskus-Suurpelto-Tapiola  

• Kera-Suurpelto-Matinkylä  

• Leppävaara-Järvenperä-Kalajärvi 

• Turunväylän kehittäminen Histan ja Kehä III:n väliseltä matkalta 

 

Seuraavalla kartalla on havainnollistettu liikennehankkeita yleiskaava-alueella. 

  

Kuva 25 Liikenne 2050 (Lähde: Espoon kaupunki, yleiskaavaluonnoksen kaavaselostus 
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6. KAUPAN SAAVUTETTAVUUS 

Ihmisten arjen sujuvuuden kannalta yksi merkittävimmistä asioista on kaupan palvelujen saatavuus ja 

saavutettavuus. Saavutettavuuden käsite voidaan ymmärtää ja sitä voidaan mitata monin eri tavoin. 

Esimerkiksi etäisyys myymälään on helposti mitattavissa ja ymmärrettävissä, 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 suhteellisen 

helposti liikkumaan kykenevien kuluttajien kokemaa saavutettavuutta. 

 

Erilaiset asukkaat kokevat saavutettavuuden hyvinkin eri tavalla. Sama matka myymälään voi tuntua 

erilaiselta riippuen esimerkiksi kohdehenkilön fyysisestä kunnosta, iästä, liikuntakyvystä tai esimerkiksi 

autonomistuksesta. Saavutettavuudessa voi olla kysymys myös muista subjektiivisista asiointimahdol-

lisuuksista ja asukkaan tarpeista kuten siitä, miten kaupan palvelujen laatu ja monipuolisuus vastaavat 

tarpeisiin, mikä on myymälöiden hintataso ja mikä on asukkaan tulotaso. 

 

Kaupan palvelujen saavutettavuutta voidaan siis tarkastella sekä liikkumiseen perustuvana fyysisenä 

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

pelkkää etäisyyttä moniulotteisemmin. Koettu saavutettavuus puolestaan voidaan määritellä vai-

vaksi, jonka kotitalous kokee tavaroita tai palveluita hankkiessaan. Vaivaksi voidaan tässä yhteydessä 

käsittää esim. ajankäyttö, kustannukset, liikenne- ja liikkumisyhteydet sekä kuluttajan subjektiiviset 

ominaisuudet (ikä, terveys, tulotaso, autonomistus yms.). Koettuun saavutettavuuteen vaikuttaa myös 

saavutettavissa olevan valikoiman monipuolisuus ja se, miten hyvin tarjonta vastaa kuluttajan tarpei-

siin. Esimerkiksi päivittäistavarakaupassa lähin myymälä voi olla hyvinkin lähellä, mutta valikoiman 

suppeuden vuoksi se ei vastaa kuluttajan tarpeisiin kuin osittain. Tällöin koettu saavutettavuus on 

heikko, mikäli laajemman valikoiman myymälään kertyy matkaa tai se on muutoin heikosti saavutet-

tavissa. Kuluttajille tärkeitä asioita ovat lisäksi tiedon saanti tuotteesta, valikoimat ja vertailumahdolli-

suudet. Viimeksi mainittujen tekijöiden merkitys painottuu erikoiskaupassa selvästi päivittäistavara-

kauppaa enemmän. Seuraavassa taulukossa on tiivistetty fyysisen ja koetun saavutettavuuden eroja. 

 

Taulukko 7 Fyysinen ja koettu saavutettavuus 
 

Mitä tarkoittaa? Miten voidaan parantaa? 

Fyysinen  

saavutettavuus 

Objektiivinen: miten kau-
kana palvelut ovat?  

Maantieteellinen etäisyys, tie- 
ja katuverkko sekä fyysiset 

liikkumismahdollisuudet ym-
päristössä 

• Kaupan palveluverkon kattavuus 

• Asutuksen tiiveys 

• Jalankulkuverkoston kattavuus 
ja laatu 

Koettu  

saavutettavuus 

Subjektiivinen: miten pal-
velujen saavutettavuus 
koetaan? 

Valikoiman monipuolisuus ja 
kuluttajan tarpeisiin vastaami-
nen; kulutustavat, tietotaito, 
elämäntilanne, tulotaso, auki-
oloajat ja hintataso, jalankul-
kuympäristön miellyttävyys ja 
virikkeisyys 

• Monipuolisten palveluiden ja tar-
jonnan mahdollistaminen (kaavoi-
tus) 

• Jalankulkuympäristön  
• Turvallisuus 

• Esteettömyys 

• Viihtyisyys ja miellyttävyys 

• Monipuolisuus 

 

Päivittäistavarakaupassa saavutettavuus korostuu asiointikertojen useuden vuoksi. Kotitaloudet teke-

vät keskimäärin yli kolme ostoskäyntiä päivittäistavaramyymälään viikoittain (Päivittäistavarakauppa 

Ry, 2018). Oheisella kartalla on kuvattu päivittäistavarakaupan saavutettavuutta nykytilanteessa poh-

jois- ja keskiosien yleiskaava-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Saavutettavuustarkastelussa 
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on huomioitu kaikki päivittäistavarakaupan myymälät (pl. huoltoasemamyymälät ja halpatavaratalot). 

Päivittäistavarakaupan saavutettavuus on hyvä erityisesti Espoon keskuksen ympäristössä, Turun-

väylän eteläpuolisella alueella, jossa pääosin lähimpään myymälään on alle 500 metrin etäisyys. Yleis-

kaava-alueen asukkaista noin 54 % asuu nykytilanteessa alle kilometrin etäisyydellä lähimmästä myy-

mälästä, kun Espoossa osuus on 76 %. Vastaavasti yleiskaava-alueella asuvista noin 24 %:lla on lä-

himpään myymälään yli kaksi kilometriä, kun muualla Espoossa osuus on vain 5 %. Päivittäistavara-

kaupan saavutettavuutta heikentää erityisesti yleiskaava-alueen yhdyskuntarakenne, joka on muuta 

Espoota hajanaisempaa ja paikoin jopa maaseutumaista. Väestörakenteen hajanaisuus vaikuttaa kau-

pan sijoittumisedellytyksiin ja palveluverkon tiheyteen; kauppa tarvitsee sijoittuakseen riittävän väes-

töpotentiaalin, eikä tämä nykyisin täyty kaikkialla yleiskaava-alueella. 

 

Kuva 26 Päivittäistavarakaupan saavutettavuus tieverkkoa pitkin, kaikki myymälät 

Päivittäistavarakaupan kokonaissaavutettavuuteen vaikuttaa fyysisen etäisyyden lisäksi myös myymä-

län tarjonnan monipuolisuus ja se miten kaupan tarjonta vastaa alueella asuvan tarpeisiin. Tällöin pu-

hutaan subjektiivisemmasta koetusta saavutettavuudesta. Päivittäistavarakaupan osalta tämä tarkoit-

taa erityisesti sitä, että kaikkia ostoksia ei voida tehdä pienimmistä myymälöistä, vaan toisinaan asi-

oinnit suuntautuvat laajemman valikoiman hyper- ja supermarketteihin. 
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Oheisella kartalla on kuvattu hyper- ja supermarkettien saavutettavuutta nykytilanteessa. Espoon kes-

kuksen tuntumassa asuvilla on hyvin saavutettavissa myös laajemman valikoiman myymälöitä. Yleis-

kaava-alueen asukkaista noin 36 %:lla on alle kilometri lähimpään hyper- tai supermarkettasoiseen 

ruokakauppaan. Koko Espoossa vastaava osuus on 54 %. 

 

Kuva 27 Päivittäistavarakaupan saavutettavuus tieverkkoa pitkin, super- ja hypermarketit 

 

Vähittäiskaupan sijoittuminen kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä hyvin saavutettaviin sijainteihin 

on tulevaisuudessa entistä keskeisempää. Saavutettavuutta voidaan tarkastella myös tavoitettavuuden 

käsitteen avulla. Tavoitettavuudessa alueita vertaillaan sen mukaan, kuinka moni asukas saavuttaa 

alueen tietyssä ajassa eri kulkumuodoilla. Seuraavassa kartassa on havainnollistettu Espoon eri aluei-

den tavoitettavuutta joukkoliikenteellä nykytilanteessa. Kartalla punaiset värit kuvaavat sellaisia alu-

eita, joista puolen tunnin joukkoliikennematkan (ml. kävely pysäkille/pysäkiltä) asuu yli 250 000 asu-

kasta. Parhaiten joukkoliikenteellä tavoitettavia alueita ovat metron sekä junaradan asemanseudut eri-

tyisesti Espoon itäosissa. Tarkastelualueella joukkoliikenteellä parhaiten tavoitettava alue on Espoon 

keskus sekä sitä ympäröivä vyöhyke (ml. Lommila), jonka tavoittaa puolessa tunnissa yli 100 000 asu-

kasta.  
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Kuva 28 Väestötavoitettavuus joukkoliikenteellä arkena (väestön määrä puolen tunnin matka-ajan säteellä) 
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Seuraavassa kuviossa on havainnollistettu yleiskaavan eri keskusten tavoitettavuutta eri kulkumuo-

doilla. Kävelyn ja pyöräilyn tavoitettavuusvyöhykkeenä käytetään kahta kilometriä keskuksesta (kävel-

len n. 25 min, pyörällä n. 8 min säde). Todellisuudessa kaupan kannalta optimaalinen tavoitettavuus-

vyöhyke kävelyn ja pyöräilyn osalta on n. 600-800 metriä, jonka sisältä ostosmatkoja voidaan tehdä 

helposti kevyellä liikenteellä. Yleiskaava-alueella korostuu erityisesti Espoon keskuksen ja Lommilan 

alueet, joiden ympärillä asuu yli 20 000 asukasta 2 kilometrin säteellä. Joukkoliikenteen tavoitetta-

vuutta on arvioitu puolen tunnin matka-ajan perusteella. Yleiskaava-alueella Espoon keskus on selke-

ästi parhaiten tavoitettava keskus; alueen tavoittaa yli 190 000 asukasta puolessa tunnissa joukkolii-

kenteellä. Myös Viiskorpi-Kulloonsilta -vyöhyke on kohtalaisesti joukkoliikenteellä tavoitettavissa (n. 

60 000 – 80 000 asukasta). Autolla on tarkasteltu 15 minuutin saavutettavuusvyöhykettä, joka vastaa 

erikoiskaupan keskimääräistä ostosmatkaa. Päivittäistavarakaupassa ostosmatkat ovat tyypillisesti hie-

man lyhyempiä. Henkilöautolla parhaiten tavoitettava kohde on Lommila, johon pääsee autolla puolessa 

tunnissa n. 380 000 asukasta. Kestäviin kulkumuotoihin (kävely, pyöräily ja joukkoliikenne) perustuen 

nykytilanteessa parhaita kaupan kehittämisalueita olisivat Espoon keskus-Lommila sekä Viiskorpi-Kul-

loonsilta.  

 

 

Kuva 29 Yleiskaavan keskusten tavoitettavuus eri kulkumuodoilla nykytilanteessa (asukkaiden määrä saavu-

tettavuusvyöhykkeellä 2016) 

Tulevaisuuden raideliikennehankkeet sekä asemanseutujen kasvava ja tiivistyvä väestö parantavat 

myös muiden keskusten, erityisesti Histan, tavoitettavuuspotentiaalia. Yleiskaava-alueen kasvusta lä-

hes 90 % on osoitettu alle kahden kilometrin etäisyydelle keskuksesta. Väestönkasvun keskittäminen 

ja tiivistäminen mahdollistaa kaupan lähipalveluiden syntymisen sekä kestävillä kulkumuodoilla tehtä-

vien ostosasiointien osuuden kasvamisen. Seuraavassa kaaviossa on havainnollistettu keskuskohtai-

sesti väestömäärää kahden kilometrin linnuntiebufferin sisällä nykytilanteessa ja vuosina 2030 ja 2050. 

 

 

Kuva 30 Väestö kahden kilometrin säteellä keskuksista nykytilanteessa, 2030 ja 2050 

Kävely ja pyöräily (2 km) Joukkoliikenne (30 min) Auto (15 min)

Espoon keskus 24 200 191 000 327 000

Viiskorpi 4 100 81 000 228 000

Kalajärvi 3 700 28 000 133 000

Mynttilä 2 200 8 000 158 000

Hista 300 2 000 128 000

Lommila 20 300 123 000 380 000

Kulloonsilta 3 500 59 000 215 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

Kulloonsilta Mynttilä Kalajärvi Viiskorpi Hista Lommila Espoon
keskus

Väestömäärän muutokset 2 kilometrin etäisyydellä 
keskuksesta

2017 2030 2050
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7. VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS 

7.1 Vähittäiskaupan ostovoima  

Vähittäiskaupan ostovoimaa arvioidaan keskimääräisen asukaskohtaisen kulutusluvun kautta. Kulutus-

luku tarkoittaa yhden henkilön vuodessa vähittäiskauppaan kuluttamaa rahamäärää. Kertomalla kulu-

tusluku 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 myymälöiden myynti-

teholla.  

 

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

voimalaskelmissa tärkeimmät muuttujat ovat väestöennuste ja kulutusluku. Jos jompikumpi kasvaa 

selvästi laskelmissa oletettua tasoa vähemmän, on kaupan palveluilla huonommat toteutumisedelly-

tykset. Tässä selvityksessä kulutuksen kasvun on arvioitu olevan noin 0,5 – 1,9 % vuodessa toimialasta 

ja aikajänteestä riippuen. 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä kauppa kasvoi nopeasti. Viime 

vuosina vähittäiskaupan kulutus on kuitenkin jopa supistunut. Yleisessä taloustilanteessa tapahtuvat 

merkittävät muutokset heijastuvat myös yksityiseen kulutukseen. Pitkällä aikavälillä 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 tule-

vaisuudessa entistä enemmän palveluihin ja verkkokauppaan. Myös väestön ikääntyminen voi vaikut-

taa kulutuskäyttäytymiseen ja liiketilojen kysyntään huomattavasti. Ennusteet ja laskelmat on kuiten-

kin tehtävä tämänhetkisen tiedon perusteella ja hyväksyttävä tulevaisuuden ennustamiseen liittyvä 

epävarmuus. 

 

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

lukuja, jotka on muunnettu vuoteen 2017 yleisillä kulutuksen kasvukertoimilla. Ostovoiman asukas-

kohtainen vuosikasvu on Uudenmaan maakuntakaava 2050:n taustaksi laaditun palveluverkkoselvityk-

sen mukaisesti: 

- Päivittäistavarakauppa +1 %/vuosi 2030 asti, +0,5 %/vuosi 2030-2050 

- Tiva ja autokauppa +1,7 %/vuosi 2030 asti, +0,8 %/vuosi 2030-2050 

- Muu erikoistavarakauppa +1,9 %/vuosi 2030 asti, +1 %/vuosi 2030-2050 

Taulukko 8 Vähittäiskaupan kulutusluvut, €/henkilö. 

  2017 2030 2050 

Päivittäistavarakauppa ja Alko 3 439 3 914 4 325 

Tiva-kauppa (ml. autokauppa) 3 686 4 589 5 381 

Muu erikoistavarakauppa 3 491 4 558 5 440 

Vähittäis- ja autokauppa yhteensä 10 616 12 961 13 474 

 

Seuraavassa taulukossa on kuvattu vähittäiskaupan ostovoima toimialoittain sekä ostovoiman muutos 

tarkasteluvuosittain. Vähittäiskaupan ostovoima kasvaa nykyisestä noin 530 miljoonasta eurosta vuo-

teen 2050 mennessä noin 1,6 miljardiin euroon. Ostovoiman kasvun taustalla ovat sekä alueen voima-

kas väestönkasvu että kulutuksen arvioitu vuosittainen kasvu. Ostovoiman kasvu painottuu alueen vä-

estönkasvun mukaisesti erityisesti vuosiin 2030-2050.  
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Taulukko 9 Vähittäiskaupan ostovoima Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueella 2017-2030-2050 (milj. 

€) 

  Ostovoima (milj. €) Muutos (milj. €) 

  2017 2030 2050 2017-30 2030-50 2017-50 

Päivittäistavarakauppa 171 248 461 77 213 291 

Tiva-kauppa (ml. autokauppa) 183 291 574 108 283 391 

Muu erikoistavarakauppa 173 282 580 109 298 407 

Vähittäiskauppa yhteensä 527 821 1616 294 795 1089 

 

7.2 Vähittäiskaupan laskennallinen tilantarve 

Ostovoiman kasvu mahdollistaa kaupan paremmat toimintamahdollisuudet. Nykyiset yritykset voivat 

kasvattaa myyntiään ja uusille yrityksille voi syntyä riittävät toimintaedellytykset. Kaupan liiketilan li-

sätarve arvioitiin Espoon pohjois- keskiosien yleiskaava-alueen asukkaiden ostovoiman kasvun ja kau-

pan tunnuslukujen perusteella. Liiketilan tarve on laskennallinen luku, joka ei liity kaupan olemassa 

olevan liiketilan määrään. Tilantarve kuvaa liiketilan lisätarpeen suuruusluokkaa tilanteessa, jossa 

kaikki ostovoiman kasvu kohdistuu uusperustantaan eli uusiin myymälöihin. Käytännössä osa ostovoi-

man kasvusta kohdistuu nykyisten yritysten myynnin kasvuun ja vain osa vaatii uutta liiketilaa. Toi-

saalta ostovoiman vuodon vähentäminen, myymäläkannan poistuma ja alueen ulkopuolelta tuleva os-

tovoima lisäävät liiketilan tarvetta. Keskeinen tilatarpeeseen vaikuttava tekijä on myös myyntitehok-

kuus. Myyntitehokkuus vaihtelee erikoiskaupassa toimialoittain ja päivittäistavarakaupassa myymälä-

tyypeittäin (korkein suurissa yksiköissä). Näin ollen myös uusperustannan rakenne vaikuttaa lopulli-

seen tilantarpeeseen. Liiketilan laskennallinen tarve perustuu seuraaviin tunnuslukuihin, jotka vastaa-

vat Uusimaa 2050 -kaavan kaupan selvityksen lukuja:  

- myyntialan muunto kerrosalaksi kertoimella 1,25  

- myyntitehokkuus päivittäistavarakaupassa 10 600 €/my-m²    

- myyntitehokkuus tiva- ja autokaupassa 7 200 €/my-m², muussa erikoiskaupassa 5 400 €/my-

m² 

- kaavallinen ylimitoitus kertoimella 1,3  

- verkkokauppa pienentää pinta-alan tarvetta 10 %  

- ravintoloiden ja muiden kaupallisten palveluiden tarvitsema pinta-ala on 25 % kaupan pinta-

alan tarpeesta  

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty alueen asukkaiden ostovoimaan perustuva vähittäiskaupan ja pal-

veluiden laskennallinen liiketilantarve vuosina 2017-2030-2050. Nykyinen laskennallinen tilantarve on 

yhteensä 164 500 k-m² ja kasvua vuoteen 2030 mennessä tulisi yhteensä noin 95 000 k-m² ja vuoteen 

2050 mennessä 351 000 k-m². Toimialoittain tilantarpeen kasvua 2017-2050 olisi päivittäistavarakau-

passa n. 49 000 k-m², tiva-kaupassa 97 000 k-m² muussa erikoistavarakaupassa 134 700 k-m² ja 

kaupallisissa palveluissa 70 200 k-m².  

  

Taulukko 10 Laskennallinen liiketilantarve 2017-2030-2050 

 

Laskennallinen liiketilantarve on arvioitu myös yleiskaava-alueelle keskusten lähivaikutusalueisiin pe-

rustuen. Laskennallinen pinta-alantarve ja sen kasvu on suurinta Espoon keskuksen ja Lommilan lähi-

2017 2030 2050 2017-30 2030-50 2017-50

Päivittäistavarakauppa 28 800 41 800 77 800 13 000 36 000 49 000

Tiva-kauppa (ml. Autokauppa) 45 400 72 100 142 500 26 700 70 400 97 100

Muu erikoistavarakauppa 57 400 93 500 192 100 36 100 98 600 134 700

Vähittäiskauppa yhteensä 131 600 207 400 412 400 75 800 205 000 280 800

Kaupalliset palvelut 32 900 51 850 103 100 18 950 51 250 70 200

Liiketilat yhteensä 164 500 259 250 515 500 94 750 256 250 351 000

Tilantarve (k-m²) Muutos (k-m²)
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vaikutusalueella, jossa jo nykytilanteessakin merkittävä osa alueen vähittäiskaupan tarjonnasta sijait-

see. Taulukosta voidaan havaita selkeästi myös esim. Mynttilän ja Histan liiketilantarpeen kasvun pai-

nottuminen erityisesti vuosiin 2030-2050. 

 

Taulukko 11 Laskennallinen vähittäiskaupan ja palveluiden liikepinta-alan lisätarve lähivaikutusalueittain 

2017-2030-2050 

 
 

2017-30 2030-50 Yht. 2017-50

Espoon keskus - Lommila 5 200 11 400 16 600

Mynttilä 1 800 6 500 8 300

Hista 2 100 9 000 11 100

Viiskorpi-Kulloonsilta 2 300 5 900 8 200

Kalajärvi 1 500 3 300 4 800

Yhteensä 12 900 36 100 49 000

2017-30 2030-50 Yht. 2017-50

Espoon keskus - Lommila 11 500 23 200 34 700

Mynttilä 3 400 12 300 15 700

Hista 3 800 16 800 20 600

Viiskorpi-Kulloonsilta 4 800 11 600 16 400

Kalajärvi 3 000 6 600 9 600

Yhteensä 26 500 70 500 97 000

2017-30 2030-50 Yht. 2017-50

Espoon keskus - Lommila 15 900 33 300 49 200

Mynttilä 4 600 16 800 21 400

Hista 5 000 22 900 27 900

Viiskorpi-Kulloonsilta 6 500 16 200 22 700

Kalajärvi 4 200 9 300 13 500

Yhteensä 36 200 98 500 134 700

2017-30 2030-50 Yht. 2017-50

Espoon keskus - Lommila 8 200 17 000 25 200

Mynttilä 2 500 8 900 11 400

Hista 2 700 12 200 14 900

Viiskorpi-Kulloonsilta 3 400 8 400 11 800

Kalajärvi 2 200 4 800 7 000

Yhteensä 19 000 51 300 70 300

2017-30 2030-50 Yht. 2017-50

Espoon keskus - Lommila 40 800 84 900 125 700

Mynttilä 12 300 44 500 56 800

Hista 13 600 60 900 74 500

Viiskorpi-Kulloonsilta 17 000 42 100 59 100

Kalajärvi 10 900 24 000 34 900

Yhteensä 94 600 256 400 351 000

Liiketilojen lisätilantarve (kauppa+palvelut yht.), k-m²

Kaupallisten palveluiden lisätilantarve, k-m²

Muun erikoistavarakaupan lisätilantarve, k-m²

Tiva-kaupan lisätilantarve, k-m²

Päivittäistavarakaupan lisätilantarve, k-m²

2017-30 2030-50 Yht. 2017-50

Espoon keskus - Lommila 5 200 11 400 16 600

Mynttilä 1 800 6 500 8 300

Hista 2 100 9 000 11 100

Viiskorpi-Kulloonsilta 2 300 5 900 8 200

Kalajärvi 1 500 3 300 4 800

Yhteensä 12 900 36 100 49 000

2017-30 2030-50 Yht. 2017-50

Espoon keskus - Lommila 11 500 23 200 34 700

Mynttilä 3 400 12 300 15 700

Hista 3 800 16 800 20 600

Viiskorpi-Kulloonsilta 4 800 11 600 16 400

Kalajärvi 3 000 6 600 9 600

Yhteensä 26 500 70 500 97 000

2017-30 2030-50 Yht. 2017-50

Espoon keskus - Lommila 15 900 33 300 49 200

Mynttilä 4 600 16 800 21 400

Hista 5 000 22 900 27 900

Viiskorpi-Kulloonsilta 6 500 16 200 22 700

Kalajärvi 4 200 9 300 13 500

Yhteensä 36 200 98 500 134 700

2017-30 2030-50 Yht. 2017-50

Espoon keskus - Lommila 8 200 17 000 25 200

Mynttilä 2 500 8 900 11 400

Hista 2 700 12 200 14 900

Viiskorpi-Kulloonsilta 3 400 8 400 11 800

Kalajärvi 2 200 4 800 7 000

Yhteensä 19 000 51 300 70 300

2017-30 2030-50 Yht. 2017-50

Espoon keskus - Lommila 40 800 84 900 125 700

Mynttilä 12 300 44 500 56 800

Hista 13 600 60 900 74 500

Viiskorpi-Kulloonsilta 17 000 42 100 59 100

Kalajärvi 10 900 24 000 34 900

Yhteensä 94 600 256 400 351 000

Tiva-kaupan lisätilantarve, k-m²

Päivittäistavarakaupan lisätilantarve, k-m²

Muun erikoistavarakaupan lisätilantarve, k-m²

Kaupallisten palveluiden lisätilantarve, k-m²

Liiketilojen lisätilantarve, k-m²
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7.3 Vähittäiskaupan palveluverkko ja mitoitus 

7.3.1 Palveluverkkovaihtoehtojen muodostaminen 

Palveluverkon kehittämisen vaihtoehtoina ovat käytännössä hajautettu tai keskitetty verkko. Oheisessa 

taulukossa on kuvattu kyseisten ratkaisujen kehittämisperiaatteita. 

 

 Hajautettu palveluverkko Keskitetty palveluverkko 

Kuvaus 
Palveluverkko pyrkii noudattelemaan väestönkasvua 
alueellisella tasolla. Erityisesti päivittäistavarakaupan 

tarjonta pyritään mitoittamaan niin, että se vastaa koh-
tuullisesti lähialueen kysyntää. Erikoistavarakaupassa 
tarjonta on voimakkaammin keskittynyt, mutta tarjon-

taa mitoitetaan myös pienempiin keskuksiin ja keskus-
ten ulkopuolelle. 

Palvelutarjonta on voimakkaammin keskitetty muutamaan vah-
vaan keskukseen, jotka ovat hyvin saavutettavissa raideliiken-

teellä (Espoon keskus, Hista). Muista keskuksista löytyy kohta-
laiset päivittäistavarakaupan palvelut sekä pienimuotoista eri-
koiskauppaa. 

Kehitystä  

tukevat  

toiminta- 

ympäristö-

trendit 

• Saavutettavuuden merkitys palveluiden sijaintite-
kijänä kasvaa; kaupan sijoittuminen yhä lähem-

mäksi asukkaita 
• Raideliikenteen asemanseudut kiinnostavat kaup-

papaikkoina 
• Verkkokaupan jakelu tukee lähipalveluiden toimin-

taedellytyksiä 

• Kauppa keskittyy entistä voimakkaammin; kauppapaik-
koina korostuvat erityisesti joukkoliikenteen solmukohdat 

sekä kävellen ja pyörällä saavutettavat alueet 
• Väestönkehitys jatkuu tiivistyvänä, mikä entisestään vah-

vistaa olemassa olevia keskuksia 
• Verkkokauppa vähentää tilantarvetta erityisesti erikoiskau-

passa; palvelut vain keskitetyistä hubeista 

Espoon  

keskus 

Kaupunkikeskus 
Alueen kaupallinen ydin ja vetovoimakeskus. Monipuo-

liset päivittäis- ja erikoiskaupan palvelut, jotka sijaitse-
vat asemanseudun ympäristössä. Kokonaismerkitys 

yleiskaava-alueen palveluverkossa pysyy ennallaan. 

Kaupunkikeskus 
Alueen kaupallinen ydin ja vetovoimakeskus, josta kehitetään 

todellinen kaupunkimainen palvelukeskittymä. Palvelut sijaitse-
vat radan molemmin puolin kauppakeskuksissa sekä kivijalassa. 

Myös tiva-kaupan toimintoja express-/nouto-myymäläkonsep-
teilla. Espoon keskuksen merkitys palveluverkossa kasvaa suh-
teessa nykytilanteeseen. 

Hista 
Iso paikalliskeskus 
Keskuksen kehittyminen erityisesti ESA-radan tulon 

myötä 2030-2050. Tavoitetilanteessa erittäin monipuo-
liset päivittäistavarakaupan palvelut, joita tukee ase-

manseudulle syntyvät erikoiskaupan ja kaupallisten 
palveluiden tarjonta (esim. ostoskeskus, pieni kauppa-

/ostoskeskus sekä kivijalkaliiketiloja). Sijaintiin perus-
tuvina mahdollisuuksina esim. kiertotalousajattelun nä-

kyminen kaupallisessa toiminnassa sekä Nuuksion ul-
koilualueen tuomat matkailulliset mahdollisuudet. 

Iso paikalliskeskus 
Keskus kehittyy erityisesti ESA-radan myötä 2030-luvulla ja sen 

jälkeen muodostaen yleiskaava-alueen toisen merkittävän kau-
pallisen keskittymän. Erittäin monipuoliset päivittäistavarakau-

pan palvelut. Asemanseudulle sijoittuva laaja erikoiskaupan ja 
palveluiden keskittymä (ostoskeskus, pieni kauppakeskus). Ym-

päröiviä kivijalkaliiketiloja. Kiertotalousajattelun korostuminen. 

Viiskorpi 
Iso paikalliskeskus 
Hyvät päivittäistavarakaupan palvelut. Monipuolista eri-
koiskauppaa ja kaupallisia palveluita, jotka tukevat Kul-

loonsillan tiva-alueen toimintaa ja tukeutuvat sinne 
suuntautuviin asiointeihin. Yhteys alueen julkisiin pal-

veluihin. 

Paikalliskeskus 
Hyvät päivittäistavarakaupan palvelut, minkä yhteydessä myös 
jonkin verran erikoiskauppaa ja palveluita. Alueen kaupan pal-

velut pääosin Kulloonsillassa. 

Mynttilä 
Paikalliskeskus 

Hyvät päivittäistavarakaupan palvelut. Monipuolista lä-
hikysyntään perustuvaa erikoiskauppaa ja kaupallisia 

palveluita, jotka sijoittuvat asemanseudulle ja päivit-
täistavarakauppojen yhteyteen. 

Lähipalvelukeskus 

Päivittäistavarakaupan monipuoliset lähipalvelut sekä näihin tu-
keutuvaa pienimuotoista erikoistavarakauppaa ja kaupallisia 

palveluita. 

Kalajärvi 
Paikalliskeskus 
Hyvät päivittäistavarakaupan lähipalvelut. Kohtalaisen 

monipuolinen erikoiskaupan ja kaupallisten palveluiden 
tarjonta tukemaan esim. alueen liikunta- ja elämys-
käyttöä. Pieniä paikallisia tiva-kaupan yksiköitä. Kau-

pallisten palveluiden keskittyminen raitiotiepysäkin tun-
tumaan. 

Lähipalvelukeskus 
Päivittäistavarakaupan lähipalvelut. Muutamia kaupallisia pal-

veluita päivittäistavarakaupan yhteydessä. 

Lommila 
Keskustan ulkopuolinen kaupan alue (tiva) 
Tiva-kaupan keskittymä, jossa lisäksi kattava erikois-

kaupan ja kaupallisten palveluiden tarjonta. Tiva-kau-
pan tarjonta laajaa ja monipuolista; huonekaluja, ko-

dinkoneita, rautakauppoja, autoja. Maakuntakaavan 
mitoitus 250 000 k-m² 

Keskustan ulkopuolinen kaupan alue (tiva) 
Tiva-kaupan keskittymä, jossa lisäksi kattava erikoiskaupan ja 

kaupallisten palveluiden tarjonta. Tiva-kaupan tarjonta laajaa ja 
monipuolista; huonekaluja, kodinkoneita, rautakauppoja, au-

toja. Maakuntakaavan mitoitus 250 000 k-m². 

Kulloonsilta 
Keskustan ulkopuolinen kaupan alue (tiva) 
Erityisesti tiva-kauppaan painottunut alue, jonka profii-

lia tulee kehittää nykyisestä johonkin valittuun suun-
taan (esim. autokauppa, rakennustarvikekauppa). Mi-
toitus maakuntakaavan mukainen (100 000 k-m²) 

Keskustan ulkopuolinen kaupan alue (tiva) 
Erityisesti tiva-kauppaan painottunut alue, jonka profiilia tulee 

kehittää nykyisestä johonkin valittuun suuntaan (esim. auto-
kauppa, rakennustarvikekauppa). Mitoitus maakuntakaavan 
mukainen (100 000 k-m²). 
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7.3.2 Vaihtoehtojen vaikutusten arviointi 

Seuraavassa taulukossa on arvioitu edellä esitettyjen palveluverkkovaihtoehtojen kevyt vaikutusten 

arviointi keskittyen vain merkittävimpiin vaikutuksiin.  

 

Taulukko 12 Palveluverkkovaihtoehtojen vaikutusten arviointi 

 Hajautettu palveluverkko Keskitetty palveluverkko 

Kaupan palve-

luverkko 

Palveluverkon perusteena toimii nykyinen kaupan tar-
jonta, mutta laskennallinen lisätarve jaetaan tasaisem-

min väestönkasvun perusteella eri keskuksille ja kes-
kusten lähivaikutusalueille. Tavoitteena on keskusten 

laajempi omavaraisuus. Espoon keskus on alueen kau-
pallinen veturi, mutta sen rooli tulee uusien kehittyvien 

keskusten myötä pienenemään pohjois- ja keskiosien 
yleiskaava-alueen palveluverkossa.  

Laskennallisen tilantarpeen kasvu keskitetään voimakkaammin 
olemassa oleviin vahvoihin keskuksiin (Espoon keskus ja Viis-

korpi) sekä merkittävimpiin uusiin keskittymiin (esim. Hista). 
Erityisesti Espoon keskuksen rooli palveluverkossa korostuu en-

tisestään ja monipuolisen kaupan tarjonnan ja kaupunkimaisen 
jalankulkuympäristön kehittäminen mahdollistaa myös kivijal-

kaliiketilojen aktiivisemman käytön. Pienemmissä keskuksissa 
on pääasiassa arjen lähipalveluita. 

Palvelujen 

saavutetta-

vuus 

Keskuksissa sijaitsevat monipuoliset palvelut, mikä pa-
rantaa kaupan saavutettavuutta; yhä merkittävämpi 

osa kaupan palveluista saadaan läheltä, mikä parantaa 
sekä kaupan fyysistä että koettua saavutettavuutta.  

Kaupan saavutettavuus on erityisen hyvä joukkoliikenteen sol-
mukohdissa ja asemanseuduilla, joihin on keskittynyt pääosa 

palvelutarjonnasta. Lähipalveluiden saavutettavuus ei ole sa-
malla tasolla, vaan palveluita voidaan joutua hakemaan kauem-
paa suuremmista keskuksista. Yleiskaava-alueen tasolla palve-

luiden saavutettavuus on kuitenkin hyvä, sillä suurin osa asioin-
neista kohdistuu alueella sijaitseviin kaupan keskittymiin. 

Asukkaiden 

arjen sujuvuus 

Lähelle sijoittuvat monipuoliset palvelut parantavat 
asukkaiden arjen sujuvuutta. Entistä suurempi osa pal-

veluista saadaan läheltä kotia. Toisaalta keskukset ovat 
hyvin samantyyppisiä eikä yksittäiselle keskukselle 

muodostu erityisen selkeää kaupallisen ankkurin roolia; 
tämä saattaa tarkoittaa sitä, että erityisesti erikoiskau-

pan ostovoimaa virtaa entistä laajemmin Espoon ja 
pääkaupunkiseudun muihin keskittymiin (esim. Leppä-
vaara, Matinkylä sekä Helsingin ja Vantaan keskitty-

miin. 

Asukkaat joutuvat hakemaan palveluita isommista keskitty-
mistä ja heikot lähipalvelut eivät pienemmissä keskuksissa ja 

keskusten ulkopuolella tyydytä asukkaiden tarvetta. Valtaosa 
uusista asukkaista tulee kuitenkin asumaan kävelymatkan sä-

teellä nykyisistä ja kehittyvistä keskuksista, joten valtaosalle 
yleiskaava-alueen asukkaista arjen sujuvuus on hyvä; palvelut 

saadaan läheltä ja ne ovat monipuolisia. 

Asiointien 

suuntautumi-

nen ja osto-

voiman virtaus 

Asioinnit suuntautuvat yleiskaava-alueella erityisesti lä-

hikeskukseen, mutta myös Espoon keskukseen ja yleis-
kaava-alueen ulkopuolelle. Ostovoiman ulosvirtaus 

yleiskaava-alueelta on merkittävää erityisesti erikoista-
varakaupassa, jossa palveluita haetaan isommista kes-

kittymistä. 

Asioinnit suuntautuvat ennen kaikkea suurimpiin keskuksiin ja 

erityisesti Espoon keskukseen. Laajemmassa mittakaavassa os-
tovoiman virtaus yleiskaava-alueelta vähenee, sillä entistä suu-

rempi osa palveluista saadaan omalta alueelta, vahvoista kau-
pallisista keskittymistä. 

Yleiskaavan 

keskusten ke-

hittyminen 

Yleiskaavan keskuksille annetaan mahdollisuus kehittyä 

monipuolisina kaupan paikkoina, joissa on sekä päivit-
täistavarakaupan ja keskustahakuisen erikoistavara-

kaupan tarjontaa. 

Keskitetty palveluverkko tukee erityisesti Espoon keskuksen ja 

Histan sekä Viiskorpi-Kulloonsilta -alueen kehittymistä. Pienem-
missä keskuksissa on vain tärkeimmät arjen lähipalvelut eikä 

juurikaan esim. erikoistavarakaupan tarjontaa. 

Kaupan kil-

pailu 

Kaupan kilpailu kehittyy monipuolisesti koko yleis-
kaava-alueella myös paikallisella tasolla monipuolisten 

sijaintivaihtoehtojen ja paikalliskeskustenkin tasolla 
sallivan mitoituksen myötä. 

Kaupan kilpailua on erityisesti suuremmissa keskuksissa, joihin 
mahdollistetaan eri toimijoiden ja erilaisten kaupan konseptien 

sijoittuminen. Pienemmissä keskuksissa tilaa ei ole esim. kai-
kille päivittäistavarakaupan toimijoille ja osin alueilla voi olla 

vain yhden ketjun pt-kauppa, mikä heikentää kaupan alueellista 
kilpailua.  

Liikenne ja 

liikkuminen 

Kauppa sijaitsee pääasiassa lähellä asutusta, mikä vä-
hentää liikkumistarvetta ja tasapainottaa kaupasta ai-
heutuvaa liikennetuotosta eri keskusten välillä. Erikois-

tavarakaupassa asiointeja suuntautuu myös yleis-
kaava-alueen ulkopuolelle. Kauppa sijoittuu pääasiassa 

hyvin joukkoliikenteellä saavutettaviin keskuksiin, 
mutta myös hajautuneemmin muualle. 

Asiointiin perustuva liikenne ja liikkuminen keskittyy erityisesti 
yleiskaava-alueen sisälle. Vahvat keskukset ovat hyvin joukko-
liikenteellä saavutettavissa. Suurimpiin kaupan keskittymiin 

suuntautuu myös merkittävissä määrin autoliikennettä, mikä 
edellyttää liikennejärjestelmän ja pysäköintiratkaisujen kehittä-

mistä. 

Toteutumisen 

todennäköi-

syys 

Päivittäistavarakaupassa toteutumisen todennäköisyys 
on suuri johtuen kaupan sijoittumisesta pääosin mukail-

len väestön sijoittumista. Erikoistavarakaupassa kau-
pan palveluverkon hajautuneen rakenteen toteutumi-

nen on epätodennäköisempää; pienien keskusten ym-
pärillä ei riitä ostovoimaa ja erikoiskauppa hakeutuu 
voimakkaammin suurempiin keskittymiin ja liikenteelli-

sesti parhaille paikoille. Pienemmissä keskuksissa eri-
koistavarakaupan kehittyminen edellyttäisi esim. vah-

vojen ankkureiden sekä alueen muiden toimintojen, 
esim. matkailun kasvua. 

Erikoistavarakaupassa keskitetty palveluverkko on tulevaisuu-
dessa entistä todennäköisempi; kauppa keskittyy vetovoimai-

siin keskittymiin, joissa agglomeraatioedut ovat merkittäviä ja 
jotka ovat saavutettavissa monipuolisesti eri liikkumismuo-

doilla. Myös verkkokaupan kehitys tukee keskitetyn ratkaisun 
syntymistä. Päivittäistavarakaupassa todennäköisesti tulevai-
suudessa palvelutarjontaa on suhteellisen laajamittaisesti myös 

asuinalueilla ja nykyisin kasvavia konsepteja ovat erityisesti 
pienet ja keskikokoiset supermarketit sekä asuinalueiden lähi-

myymälät, joiden palveluverkko on hajautuneempi. 

 

 



Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan kaupan selvitys 

 

  

 

47 

7.3.3 Vähittäiskaupan mitoitus yleiskaava-alueella 

Ostovoiman ja laskennallisen pinta-alantarpeen perusteella on muodostettu keskusten lähivaikutusalu-

eisiin perustuen alustava vähittäiskaupan mitoitus päivittäistavarakaupalle sekä erikoistavarakaupalle 

ja kaupallisille palveluille. Keskuskohtainen mitoitus on toteutettu suuntaamalla tavoitteellisesti ja pai-

kalliseen ostovoimaan perustuen liiketilan nettolisätarvetta eri keskuksille. Liiketilan nettolisätarve on 

saatu vähentämällä laskennallisesta liiketilan tarpeesta olemassa oleva kerrosala ja tiedossa olevat 

hankkeet. Suuntauksen perusteena on käytetty kaupan nykykerrosalaa ja tiedossa olevia hankkeita, 

keskuskohtaisia kehittämistavoitteita, kaupan kehitystrendejä että sidosryhmätyöpajan kautta saatuja 

näkemyksiä keskusten kehittymisedellytyksistä vähittäiskaupan ja palveluiden näkökulmasta. Mitoituk-

sessa on huomioitu maakuntakaavan asettamat reunaehdot mitoitukselle erityyppisissä keskuksissa ja 

kehittämisvyöhykkeillä sijaitseville kaupan kokonaisuuksille.  

 

Päivittäistavarakaupan mitoituksessa lähtökohtana on se, että kokonaisuudessaan Espoon pohjois- 

ja keskiosien yleiskaava-alue on tulevaisuudessa kaupallisesti omavarainen (nykytilanteessa ulosvir-

taus lähes 40 %). Tavoitetta tukeva jo nyt tiedossa olevat päivittäistavarakaupan hankkeet, jotka laa-

jentavat alueen kaupallista tarjontaa sekä vetovoimaa. Päivittäistavarakaupan uusi tarjonta sijoittuu 

pääosin sinne, minne sijoittuu uusia asukkaita riittävän paljon, mikä täydentää supermarket- ja lähi-

kauppaverkostoa nykyisestä. Päivittäistavarakaupassa ostokset tehdään tyypillisesti läheltä kotia, mikä 

puolestaan tukee palveluiden sijoittumista lähelle asutusta; päivittäistavarakaupan tulevaisuuden mi-

toituksessa huomioidaankin ennen kaikkea väestön tuottama uusi ostovoima sekä keskusten tavoit-

teellinen mitoitus suhteessa alueiden kehittämisen vaiheistukseen. Päivittäistavarakaupan palveluver-

kon tavoitemitoitus noudattelee näin ollen edellä kuvattua hajautettua verkkoa, jossa kuitenkin eri-

tyisesti Espoon keskuksen merkitys alueen kaupallisena keskittymänä turvataan myös päivittäistava-

rakaupan osalta. Yleiskaavan keskusten lisäksi päivittäistavarakauppaa voi sijoittua myös muualle, 

esim. lähipalvelukeskuksiin ja liikenteellisesti hyviin sijainteihin. 

 

Seuraavassa taulukossa on havainnollistettu keskusten lähivaikutusalueisiin perustuen päivittäistava-

rakaupan mitoitusta 2030 ja 2050. Mitoitus perustuu tiedossa oleviin hankkeisiin sekä koko yleiskaava-

alueen nettolisätarpeeseen. Päivittäistavarakaupan mitoituksesta valtaosa on kohdistettu yleiskaavan 

keskuksiin, mutta alla olevan taulukon lisäksi päivittäistavarakauppaa voi laskennalliseen tilantarpee-

seen perustuen sijoittua yleiskaavan keskusten ulkopuolelle vuonna 2030 noin 5 000 k-m² ja vastaa-

vasti vuonna 2050 noin 22 000 k-m². Yleiskaavan keskusten ulkopuolella nykyisiä ja potentiaalisia uu-

sia päivittäistavarakaupan palveluiden sijaintipaikkoja ovat väestöön ja saavutettavuuteen perustuen 

Suvela, Mikkelä/Muurala, Tuomarila, Tollinmäki/Ristimäki, Järvenperä ja Juvankartano. Käytännössä 

kaikkiin yleiskaavan keskuksiin mahdollistettaisiin mitoituksella vähintään kahden keskikokoisen tai yh-

den suuren supermarketin sijoittuminen vuonna 2050. 

Taulukko 13 Päivittäistavarakaupan tavoitteellinen mitoitus 2030 ja 2050 yleiskaavan keskuksissa.  

  

Päivittäistavarakauppa Mitoitus 

Nykyinen Hankkeet Yht. nyk+hank 2030 2050 

Espoon keskus 8 600 2 900 11 500 15 000 20 000 

Lommila 0 8 200 8 200 8 500 8 500 

Hista 0 400 400 2 000 10 000 

Mynttilä 0 0 0 2 000 4 000 

Kalajärvi 600 0 600 2 000 4 000 

Viiskorpi 0 0 0 2 000 4 000 

Kulloonsilta 0 0 0 0 0 

 

Keskustahakuisen erikoistavarakaupan suurin lisätarjonta kannattaa keskittää pääosin nykyisiin ja 

kehittyviin keskuksiin olemassa olevien asiakasvirtojen varrelle. Keskustahakuinen erikoistavarakauppa 

keskittyy päivittäistavarakauppaa mittavammin johtuen esim. pidemmistä ostosmatkoista sekä erikois-

tavarakaupan keskittymien synnyttämistä agglomeraatioeduista; isommat keskittymät ovat kuluttajille 
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houkuttelevampia monipuolisemman tarjonnan sekä asioinnin helppouden vuoksi. Yleiskaavan mitoi-

tuksen tavoitteena on, että Espoon keskukselle jää tilaa kehittyä ja mikään uusi hanke ei merkittävällä 

tavalla uhkaa merkittävästi olemassa olevaa kauppapaikkaverkostoa. Uusista keskuksista erityisesti 

Histalle suunnataan kasvua ja toisaalta Viiskorpi-Kulloonsillan olemassa oleva vahva tilaa vaativan kau-

pan keskittymä ja kasvava Viiskorven keskus mahdollistaa myös erikoistavarakaupan kehittämisen eri-

tyisesti Viiskorven keskuksessa. Erikoiskaupan keskittäminen perustuu väestönkasvun sijasta enem-

män strategisesti valittujen hyvin saavutettavissa olevien kauppapaikkojen kehittämiseen. Tältä osin 

palveluverkko noudattelee edellä esitetyn keskitetyn palveluverkon periaatteita. Lisäksi yleiskaava-

alueen kokonaistavoitteena on synnyttää kattavat palvelut niin, että ostovoiman virtaus on tasapai-

nossa ja ostovoiman kehityksen synnyttämä laskennallinen tilantarve toteutuu kokonaisuudessaan alu-

eella. 

Taulukko 14 Keskustahakuisen erikoistavarakaupan tavoitteellinen mitoitus 2030 ja 2050 

  

Keskustahakuinen erikoiskauppa Mitoitus 

Nykyinen Hankkeet Yht. nyk+hank 2030 2050 

Espoon keskus 5 200 11 100 16 300 50 000 80 000 

Lommila 7 700 108 200 115 900 116 000 116 000 

Hista 0 0 0 2 000 25 000 

Mynttilä 0 0 0 2 000 5 000 

Kalajärvi 100 0 100 2 000 5 000 

Viiskorpi 0 0 0 2 000 6 000 

Kulloonsilta-Juvankartano 600 0 600 4 000 4 000 

 

Mitoitustaulukossa on huomioitava Lommilan vahvistetun asemakaavan mahdollistavan kauppakeskus-

hankkeen merkittävä vaikutus kokonaismitoitukseen, minkä vuoksi ko. aluetta on tarkasteltava vai-

heistuksen osalta erillisenä kokonaisuutena. Lommilan kauppakeskushankkeen sisällöstä ei ole tarkem-

paa tietoa, mutta vaikutusten arvioinnin näkökulmasta enimmäismitoitus on osoitettu keskustahakui-

selle kaupalle. Todennäköisesti kauppakeskushankkeen sisältö on sekoitus päivittäis- ja erikoistavara-

kauppaa sekä kaupallisia palveluita.  

 

Tilaa vaativa kauppa (ml. autokauppa) keskittyy myös voimakkaasti olemassa oleville alueille. Tilaa 

vaativassa kaupassa asiointimatkat voivat muodostua kaupan erikoistuneen tarjonnan ja asiointien 

harvan syklin vuoksi pitkiksikin, minkä vuoksi keskittyminen on keskustahakuista erikoiskauppaa voi-

makkaampaa. Tilaa vaativassa kaupassa yleiskaava-alueen tarjonta on keskittynyt Lommilan ja Kul-

loonsillan keskuksiin, jotka on myös maakuntakaavassa tunnistettu tiva-kaupan seudullisina sijainti-

paikkoina. Maakuntakaavan mukainen enimmäismitoitus Lommilaan on 250 000 k-m² ja Kulloonsillalle 

100 000 k-m². Erityisesti Lommilaan sijoittuu kauppakeskushankkeen myötä huomattavasti myös päi-

vittäis- ja erikoistavarakauppaa. Keskuskohtainen tilaa vaativan kaupan mitoitus onkin arvioitu perus-

tuen maakuntakaavan enimmäismitoituksen sekä päivittäis- ja erikoistavarakaupan mitoituksen ero-

tuksen perusteella.  

Taulukko 15 Tilaa vaativan kaupan tavoitteellinen mitoitus 2030 ja 2050  

  

Tilaa vaativa kauppa Mitoitus 

Nykyinen Hankkeet Yht. nyk+hank 2030 2050 

Espoon keskus 0 0 0     

Lommila 50 100 0 50 100 125 000 125 000 

Hista 0 0 0     

Mynttilä 0 0 0     

Kalajärvi 1 000 0 1 000     

Viiskorpi 0 0 0     

Kulloonsilta-Juvankartano 25 200 0 25 200 92 000 92 000 
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Tilaa vaativan kaupan laskennallinen tilantarve on yleiskaava-alueen paikalliseen kysyntään perustuen 

vuonna 2030 n. 72 000 k-m² ja vuonna 2050 n. 143 000 k-m². Mitoitus ylittää näin ollen huomattavasti 

alueen omaan tarpeeseen perustuvan tarjonnan, mutta seudullisina kokonaisuuksina vaikutusalue 

muodostuu huomattavasti yleiskaava-aluetta laajemmaksi; asiointeja voi ko. keskittymiin suuntautua 

laajasti koko läntiseltä pääkaupunkiseudulta ja Uudeltamaalta laajemminkin. Tilaa vaativa kauppa kes-

kittyy voimakkaasti olemassa oleviin vahvoihin keskittymiin. Pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueella 

tilaa vaativaa kauppaa voi sijoittua myös yksittäisiin, hyvillä liikenteellisillä sijainneilla oleviin kohteisiin. 

Yhtenä esimerkkinä on Mikkelä-Muuralan alueelle sijoittuva, pääosin tilaa vaativasta kaupasta koostuva 

hanke Espoon keskuksen länsipuolella. Laskennalliseen tilantarpeeseen perustuen tilaa vaativalle kau-

palle ei kuitenkaan ole syytä osoittaa muita sijaintipaikkoja. 

 

Oheiseen taulukkoon on koottu vähittäiskaupan tavoitteellinen keskuskohtainen mitoitus. Vähittäiskau-

pan lisäksi keskuksiin voi sijoittua kaupallisia palveluita, joiden sijoittumista MRL ei kuitenkaan ohjaa. 

Tavoitteellisena varauksena kaupallisille palveluille voi pitää noin neljäsosaa vähittäiskaupan mitoituk-

sesta. 

Taulukko 16 Vähittäiskaupan mitoitus 2030 ja 2050 

                            

Päivittäistavara-
kauppa 

Keskustahakuinen 
erikoistavarakauppa 

Tilaa vaativa eri-
koistavarakauppa 

Vähittäiskauppa 
yhteensä 

2030 2050 2030 2050 2030 2050 2030 2050 

Espoon keskus 15 000 20 000 50 000 80 000     65 000 100 000 

Lommila 8 500 8 500 116 000 116 000 125 000 125 000 250 000 250 000 

Hista 2 000 10 000 2 000 25 000     4 000 35 000 

Mynttilä 2 000 5 000 2 000 5 000     4 000 10 000 

Kalajärvi 2 000 4 000 2 000 5 000     4 000 9 000 

Viiskorpi 2 000 4 000 2 000 6 000     4 000 10 000 

Kulloonsilta-Juvankartano 4 000 4 000 4 000 4 000 92 000 92 000 100 000 100 000 

 

Edellisessä taulukossa on osoitettu vain vähittäiskaupan tavoitteellinen mitoitus, koska MRL:n sijain-

ninohjaus koskee vain vähittäiskaupan toimialoja. Liiketilarakennetta ja -mitoitusta suunniteltaessa on 

kuitenkin huomioitava, että vähittäiskaupan lisäksi esim. kauppakeskuksiin, hyper- ja supermarkettien 

etumyymälätiloihin ja kivijalkaliiketiloihin sijoittuu myös kaupallisia palveluita ja muita toimintoja. Tyy-

pillisesti kaupallisten palveluiden määrä on noin neljäsosa vähittäiskaupan kokonaismäärästä. Seuraa-

vassa taulukossa on havainnollistettu liiketilojen kokonaismitoitusta huomioiden vähittäiskaupan lisäksi 

laskennallinen palveluiden ja muiden liiketilojen määrä.   

Taulukko 17 Arvio liiketilojen kokonaismitoituksesta huomioiden vähittäiskauppa, palvelut ja muut liiketilat 

                            

Vähittäiskauppa  
yhteensä 

Palvelut ja muut 
liiketilat (25 %) 

Liiketilat yhteensä 

2030 2050 2030 2050 2030 2050 

Espoon keskus 65 000 100 000 16 000 25 000 81 000 125 000 

Lommila 250 000 250 000 63 000 63 000 313 000 313 000 

Hista 4 000 35 000 1 000 9 000 5 000 44 000 

Mynttilä 4 000 10 000 1 000 3 000 5 000 13 000 

Kalajärvi 4 000 9 000 1 000 2 000 5 000 11 000 

Viiskorpi 4 000 10 000 1 000 3 000 5 000 13 000 

Kulloonsilta-Juvankartano 100 000 100 000 25 000 25 000 125 000 125 000 

 

Seuraavalla kartalla on havainnollistettu yleiskaavan tavoitevuoden 2050 vähittäiskaupan keskuskoh-

taista mitoitusta.  
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Kuva 31 Vähittäiskaupan tavoitteellinen mitoitus 2050 
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8. KESKUSKOHTAINEN KAUPALLINEN KEHITYSKUVA 

8.1 Espoon keskus - Lommila 

Espoon keskus ja Lommila muodostavat yhdessä yleiskaava-alueen merkittävimmän kaupallisen koko-

naisuuden, joka on myös seudullisesti merkittävä. Alueet ovat kuitenkin rakenteeltaan ja rooleiltaan 

hyvin erilaiset; Espoon keskus on kaupunkimainen, raideliikenteeseen tukeutuva sekoittunut alue ja 

Lommila puolestaan erityisesti henkilöautoliikenteeseen perustuva tilaa vaativan kaupan keskittymä 

moottoritien varrella. Toiminnallisesti alueet erottaa toisistaan niin Turun moottoritie kuin kulttuuri- ja 

ympäristöarvoiltaan merkittävä Espoon jokilaakso, jossa sijaitsee myös Espoon tuomiokirkko. Lisäksi 

alueiden välissä sijaitsee Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian mittava kampusalue. 

 

Nykyisin Espoon keskuksen ja Lommilan lähivaikutusalueella asuu yhteensä noin 30 000 asukasta. 

Vuoteen 2030 mennessä asukasluvun arvioidaan kasvavan noin 35 000 asukkaaseen (+16 %) ja vuo-

teen 2050 mennessä noin 47 000 asukkaaseen (+56 %). Alue säilyttää asemansa myös merkittävim-

pänä väestökeskittymänä, vaikka väestönkasvu ei olekaan yhtä nopeaa kuin koko yleiskaava-alueella 

keskimäärin (vuoteen 2050 mennessä väestömäärä yli kaksinkertaistuu). Liikenteellisesti alueen saa-

vutettavuus kehittyy mm. Espoon kaupunkiradan, ESA-radan sekä raitiotiehankkeiden myötä. Yksi 

suunnitelluista raitiotiehankkeista yhdistäisi myös Espoon keskuksen ja Lommilan, mikä kytkisi keskit-

tymät paremmin toisiinsa. 

 

Oheisessa kartassa on havainnollistettu Espoon keskuksen ja Lommilan suuntaa-antavaa rajausta (val-

koisella). Varsinaiset keskuskuvaukset ja vähittäiskaupan mitoitus esitetään näiltä alueilta. Espoon kes-

kukseksi on tulkittu kaupan, hallinnon ja julkisten palveluiden muodostama tiivis kokonaisuus kävely-

matkan säteellä asemasta. Lommilan alueeksi on puolestaan tulkittu Lommilan, Nimismiehenpellon ja 

Bembölen muodostama alue. 

 

Nykyisiä muita merkittäviä kaupan ja lähipalveluiden keskittymiä ovat esimerkiksi Mikkelä/Muurala 

sekä Suvela. Tulevaisuudessa erityisesti päivittäistavarakaupan lähipalveluita voi sijoittua nykyistä 

enemmän em. lisäksi esimerkiksi Tuomarilaan, Kuurinnittyyn sekä Ristimäki-Tollinmäki alueelle. Näiden 

alueiden osalta ei erikseen osoiteta mitoitusta, mutta käytännössä kyseeseen tulevat enintään super-

market-kokoluokan päivittäistavarakaupat sekä näiden yhteyteen sijoittuvat pienet erikoismyymälät 

ja/tai kaupalliset palvelut. Muiden kuin Espoon keskuksen ja Lommilan osalta vähittäiskaupan on oltava 

merkitykseltään paikallista; Uusimaa-kaavan 2050 luonnoksessa osoitetulle taajamatoimintojen kehit-

tämisvyöhykkeelle voi sijoittua enintään 10 000 k-m² keskustahakuista kauppaa ja 30 000 k-m² tilaa 

vaativaa erikoiskauppaa.  
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Kuva 32 Espoon keskuksen ja Lommilan kaupan alueet 
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8.1.1 ESPOON KESKUS 

 

 
Espoon keskus on yksi Espoon viidestä kaupunkikeskuksesta ja yleiskaava-alueen merkittävin palvelu-

keskittymä. Maakuntakaavassa Espoon keskus on osoitettu keskustatoimintojen alueena, jolle ei ny-

kyisen MRL:n mukaisesti osoiteta vähittäiskaupan enimmäismitoitusta. Tulevaisuuden väestönkasvu, 

tiivistyvä kaupunkirakenne, kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantuminen sekä liikenteen hankkeet 

(kaupunkirata, ESA-rata sekä rautatiet) kehittävät Espoon keskuksen saavutettavuutta ja toisaalta kau-

pallista kilpailukykyä. Nykyisin Rantaradan varrella Leppävaara on Espoon keskusta selkeästi merkittä-

vämpi keskittymä ja Leppävaaraan virtaakin myös ostovoimaa Espoon keskuksesta ja koko yleiskaava-

alueelta.  

 

Tulevaisuudessa raideliikenteeseen kytkeytyvät alueet ja tiivistyvät asemanseudut ovat entistä hou-

kuttelevampia ja riskittömämpiä vähittäiskaupan ja liiketilojen investointikohteita. Edellä luvussa 7.3.3 

osoitetussa tavoitteellisessa mitoituksessa Espoon keskuksen vähittäiskaupan kerrosalaksi on vuonna 

2030 osoitettu noin 65 000 k-m² ja vuonna 2050 noin 100 000 k-m². Näiden lisäksi alueelle voi sijoittua 

kaupallisia palveluita ja muita liiketiloja, jotka eivät kuulu MRL:n vähittäiskaupan sijainnin ohjauksen 

piiriin. Käytännössä Espoon keskuksesta tulisi kehittää nykyistä monipuolisempi keskittymä, jossa si-

jaitsee sekoittuneesti vähittäiskauppaa sekä yksityisiä ja julkisia palveluita.  

 

Kaupallisesti merkittävin kehityspotentiaali sijoittuu asemanseudun tuntumaan, radan molemmin puo-

lin. Nykyisin Espoon keskuksen kaupallinen painopiste on radan eteläpuolella, jossa sijaitsevat Espoon-

torin ja Entressen kauppakeskukset. Luontaisia kaupan kehityssuuntia ovat radanvarren molemmat 

puolet rautatieasemalta kohti Helsinkiä, joihin on mahdollista kehittää intensiivisesti vähittäiskaupan 

tiloja esim. laajentamalla ja yhdistämällä nykyisiä kauppakeskuksia sekä muulla liiketilarakentamisella. 

Eteläpuolella kaupan kehittämisen tulisikin tukea erityisesti Espoontorin ja Entressen muodostamaa 

kokonaisuutta sekä pyrkiä lyhentämään koettua etäisyyttä radan pohjoispuolelle, jossa sijaitsee erityi-

sesti julkisia palveluita ja hallintoa, mutta tulevaisuudessa mahdollisesti entistä enemmän myös vähit-

täiskaupan palveluita. Radan kattaminen tai rautatien ylittävän silta-/asemarakennukset laajentaminen 

entistä monipuolisemmaksi kaupalliseksi keskittymäksi mahdollistaisi radan eri puolten paremman kyt-

kemisen yhteen pienentäen koettua etäisyyttä. Espoon keskus on luonnollisin sijainti kansallisille ja 

kansainvälisille erikoiskaupan ja palveluiden ketjuille. Alue on myös potentiaalinen sijoittumispaikka 

hypermarket-kokoluokan päivittäistavarakaupoille, mikäli alueelle pystytään toteuttamaan riittävän hy-

vät auto- ja jakeluliikenteen yhteydet.  
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Vähittäiskaupan suuryksiköiden lisäksi Espoon keskuksessa tulee mahdollistaa houkuttelevien liiketilo-

jen syntyminen asuin- ja toimistorakennusten kivijalkaan. Erityisesti kivijalkaliiketiloja tulee kehittää 

vilkkailla kävelyreiteillä asemanseudun tuntumassa. Kaupan kehittymisen näkökulmasta ensisijaisen 

tärkeää on Espoon keskuksen tehokas täydennysrakentaminen ja tiivistäminen niin, että asemanseu-

dun ympäristöön kohdistuu mahdollisimman paljon paikallista ostovoimaa. 

8.1.2 LOMMILA 

 

 
 

Lommila on yksi pääkaupunkiseudun suurimmista ja merkittävimmistä tilaa vaativan kaupan keskitty-

mistä. Alueella sijaitsee mm. huonekalu-, rauta- ja kodinkonekauppoja sekä useita autokauppoja. Ny-

kyisin Lommilassa on vähittäiskaupan kerrosalaa yhteensä noin 60 500 k-m². Valtaosa kerrosalasta on 

tilaa vaativaa kauppaa.  

 

Luonteeltaan Lommila on seudullinen kaupan alue, jonka asioinnit ja saavutettavuus perustuvat lähes 

yksinomaan henkilöautoliikenteeseen. Lommila sijoittuukin autoliikenteen näkökulmasta keskeiseen si-

jaintiin; kahden vilkkaan väylän risteykseen ja erittäin näkyvälle paikalle. Alueelle suuntautuu asiointeja 

laajasti läntiseltä pääkaupunkiseudulta sekä naapurikunnista, erityisesti Vihdistä ja Lohjalta. Yksittäi-

senä toimijana esimerkiksi Ikea vetää puolestaan asiointeja laajamittaisesti koko läntiseltä Uudelta-

maalta.  

 

Maakuntakaavaluonnoksessa (Uusimaa-kaava 2050) Lommila on osoitettu laaturajoitettuna kaupan 

alueena, johon tulisi sijoittua vain tilaa vaativan kaupan toimialoja. Maakuntakaavaluonnoksessa Lom-

milan kokonaismitoitukseksi on osoitettu 250 000 k-m², mikä pitää sisällään myös luonteeltaan paikal-

lisen vähittäiskaupan (päivittäis- ja erikoistavarakaupassa yhteensä enintään 10 000 k-m²).  

 

Yleiskaavan kokonaismitoitus perustuu maakuntakaavaluonnokseen. Lommilassa on kuitenkin jo vah-

vistetuissa asemakaavoissa useita kaupan hankkeita, jotka muuttavat alueen luonnetta yhä vahvem-

min monipuoliseksi kaupan keskittymäksi. Merkittävimpänä hankkeena on pitkään vireillä ollut kaup-

pakeskushanke, joka mahdollistaisi yli 100 000 k-m² kaupan liiketiloja. Kauppakeskuksessa on rajoi-

tettu ainoastaan päivittäistavarakaupan määrää (enimmillään 4 000 k-m²).  
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Kauppakeskushanke muuttaisi toteutuessaan täysin Lommilan luonnetta ja roolia kaupan palveluver-

kossa. Kilpailuasetelma ja tehtävänjako Espoon keskuksen kanssa muuttuisi epäselvemmäksi; verrat-

tain lähekkäisillä alueilla olisi tarjolla potentiaalisia liiketiloja keskustahakuisen erikoiskaupan toimi-

joille. Todennäköisesti useimpien ketjujen ja toimijoiden sijoittumispäätös kohdistuisi ainoastaan toi-

seen, vaikka saavutettavuus- ja liikenneprofiililtaan sijainnit ovatkin erilaisia. Lommilan kauppakeskus-

hankkeen toteuttamisessa olisikin erittäin tärkeää, että konsepti olisi mahdollisimman erilainen suh-

teessa Espoon keskukseen tai tyypillisiin kauppakeskuksiin nähden. Lommilassa kauppakeskuksen tulisi 

luoda synergiamahdollisuuksia erityisesti alueen huonekalu- ja sisustuskaupan kanssa. 

8.2 Hista 

 

 
Hista on keskuksena täysin uusi ja keskuksen kehittäminen on sidottu ESA-radan toteutuspäätökseen 

sekä varsinaiseen toteuttamiseen. Maakuntakaavassa Hista on osoitettu keskustatoimintojen alueena, 

mikä mahdollistaa hyvinkin monipuolisen kaupallisen kehittämisen. Hista on lisäksi Uusimaa-kaavan 

2050 luonnoksessa osa uutta raideliikenteeseen tukeutuvaa taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä. 

Ennen sitovaa ESA-radan toteutuspäätöstä Histan kehittyminen asumisen tai kaupan paikkana ei ole 

ajankohtaista. Maakuntakaavaluonnoksen mukaisesti myös kaupan mitoituksen tulisi jäädä paikalliselle 

tasolle (alle 4 000 k-m²) ennen kuin päätös radan rakentamisesta on tehty. 

 

Histan kehittyminen ajoittunee ESA-radan toteutumisen myötä vahvasti vuosien 2030-2050 -ajanjak-

solle. Radan ja asemanseudun valmistuminen synnyttää ympärilleen maankäyttöä ja alueen väestö-

määrän arvioidaankin ylittävän 16 000 asukasta vuonna 2050. Asukkaista suurin osa pyritään keskit-

tämään Histan keskukseen. Hista sijoittuu suhteellisen kauaksi olemassa olevasta yhdyskuntaraken-

teesta ja nykyisestä palveluverkosta, minkä vuoksi alueelle tulisi saada jo mahdollisimman alkuvai-

heessa keskeisimpiä arjen lähipalveluita. Käytännössä alueella tulee kuitenkin sijaita suhteellisen tii-

viisti vähintään 2 000 - 3 000 asukasta, ennen kuin kynnys esimerkiksi pienempien päivittäistavara-

kaupan myymälöiden sijoittumiselle ylittyy. Mikäli Histan väestötavoite (noin 13 500 asukasta kävely-

etäisyydellä asemasta) toteutuu, mahdollistaa tämä jo laajemmat päivittäis- ja erikoistavarakaupan 

palvelut.  

 

Histan keskuksessa tulee painottaa erityisesti kaupan rakenteen sijoittumista tiiviisti asemakeskuksen 

välittömään läheisyyteen tai jopa sen yhteyteen (ostoskeskus tai pieni kauppakeskus). Kaupallisina 

ankkureina toimisivat supermarket-kokoluokan yksiköt sekä lähialueen kysyntään perustuva kattava 
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erikoiskaupan ja kaupallisten palveluiden tarjonta. Keskustamaisen ja kävelyyn kannustavan kaupun-

kikuvan synnyttämisen vuoksi Histassa tulee varata myös kivijalkaliiketiloja kaupan ja palveluiden si-

joittumispaikoiksi. Kivijalkaliiketilojen synnyttämisessä tulee huomioida tilojen muuntojoustavuus; mi-

käli tiloja ei saada kaupalliseen käyttöön, on ne mahdollista muuttaa helposti asumiseen tai yhteiskäyt-

tötiloiksi. 

 

Histaan osoitettu tavoitteellinen kaupan mitoitus (35 000 k-m²) vastaa lähialueen paikallisen ostovoi-

man synnyttämää tilantarvetta. Enimmäismitoitus on tältä osin tavoitteellinen ja potentiaalinen mak-

simi; kaupan markkinat määrittävät, miten suuri osa tilantarpeesta toteutuu Histassa ja kuinka iso osa 

puolestaan Espoon keskuksessa, Lommilassa ja muualla pääkaupunkiseudulla. Histan kaupallisessa ke-

hittämisessä alueen profiili voisi suuntautua kiertotalouteen liittyvään liiketoimintaan tukien näin alueen 

muuta yritystoimintaa ja brändiä. Hista voisi houkutella puoleensa innovatiivisia kierto- ja jakamista-

louden konsepteja ja toimia teemaan liittyvän kaupunki- ja liiketoimintakehittämisen innovaatioalus-

tana. Uudet innovatiiviset palvelut voisivat lisäksi nostaa Histan profiilia ja houkuttelevuutta myös 

asuinpaikkana.  

8.3 Viiskorpi – Kulloonsilta - Juvankartano 

Viiskorpi-Kulloonsillan lähivaikutusalue pitää sisällään useampia pienempiä keskittymiä. Yleiskaavan 

keskuksina on osoitettu kehittyvä keskus Viiskorpi sekä olemassa oleva tilaa vaativan kaupan keskit-

tymä Kulloonsilta. Lisäksi kaupan palveluita lähialueella on mm. Järvenperässä. Uusimaa-kaavan 2050 

luonnoksessa Järvenperä, Juvankartano ja Viiskorpi sijoittuvat taajamatoimintojen kehittämisvyöhyk-

keelle, mutta Kulloonsilta sen ulkopuolelle. Kulloonsillan maakuntakaavan kaupan alue -merkinnän ra-

jaus on kuitenkin haastava osoittaa; varsinainen merkintä osuu Kulloonsillan eritasoliittymän kohdalle, 

mutta alue jatkuu toiminnallisena tilaa vaativan kaupan vyöhykkeenä aina Juvankartanoon saakka. 

 

Koko lähivaikutusalueella asuu nykyisin noin 8 900 asukasta. Väestön arvioidaan yleiskaavan perus-

teella kasvavan vuoteen 2030 mennessä noin 11 400 asukkaaseen (+28 %) ja vuoteen 2030 mennessä 

noin 18 300 asukkaaseen (+106 %). Väestönkasvua on osoitettu erityisesti Viiskorven keskukseen ja 

sen välittömään läheisyyteen. Alueelle on suunniteltu myös raitiotielinjausta, joka kulkisi Leppävaarasta 

Järvenperän ja Viiskorven kautta Kalajärvelle. Raitiotielinjaus voisi toteutuessaan palvella sekä Viiskor-

ven että Kulloonsillan alueita. Linjauksen tarkemmasta sijoittumisesta ja toteutusaikataulusta ei kui-

tenkaan vielä ole tietoa.  

 

Kaupallisen kehittämisen näkökulmasta keskeisiä kysymyksiä ovat Viiskorven ja Kulloonsillan alueiden 

keskinäinen vuorovaikutus ja roolinjako. Alueiden välinen etäisyys on vain muutamia satoja metrejä ja 

Viiskorven keskuksen kehittyessä alueet tulevat kuroutumaan kiinni toisiinsa. Kaupallisesti tämä antaa 

mahdollisuuksia molemmille alueille. Viiskorpeen voi sijoittua Kulloonsillan vetovoiman vanavedessä 

monipuolisempia päivittäis- ja erikoistavarakaupan palveluita kuin mitä väestöpohja edellyttäisi. Kul-

loonsilta puolestaan saa ympärilleen lähiostovoimaa sekä mahdollisuuden toteuttaa nykyistä mielen-

kiintoisempaa kaupan ympäristöä, joka kytkeytyy kaupunkimaiseen rakenteeseen. 

 

Viiskorpi-Kulloonsillan lähivaikutusalue on yleiskaava-alueen monikeskuksisimpia. Palveluita on jo nyt 

sijoittunut laajasti ympäri vaikutusaluetta, erityisesti liikenteellisesti hyville sijainneille Kulloonsillan-

Juvankartanon vyöhykkeelle ja Järvenperään. Myös yleiskaavassa tulee varmistaa Juvankartanon ja 

Järvenperän alueiden toimintaedellytysten säilyminen ja kehittyminen. Teoriassa alueiden sijoittuminen 

maakuntakaavaluonnoksen taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeelle antaa Juvankartanolle ja Jär-

venperälle varsin laajat kehittämismahdollisuudet; päivittäis- ja keskustahakuisessa erikoistavarakau-

passa paikalliseen kysyntään perustuva mitoitus voisi olla 10 000 k-m² ja tilaa vaativassa erikoistava-

rakaupassa 30 000 k-m². Käytännössä alueille kohdistuva ostovoimapotentiaali ei kuitenkaan tarjoa 

tällaisia kehittymisedellytyksiä. Lisäksi Juvankartanon ja Järvenperän kehittämisessä tulee huomioida 
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Viiskorven pidemmän aikavälin kehittämistavoitteet, joiden toteutumista kaupan mitoituksen merkit-

tävä laajentaminen muualla vaikutusalueella heikentäisi. Koko lähivaikutusalueella kehittäminen on 

tarkoituksenmukaista kohdistaa Viiskorven ja Kulloonsillan muodostamaan tiiviiseen kokonaisuuteen, 

josta on mahdollista kehittää yleiskaava-alueen pohjoisosien kiinnostava, monipuolinen ja lähialueen 

ostovoimapotentiaaliin vastaava kaupallinen keskittymä. 

 

Kuva 33 Viiskorpi-Kulloonsilta-Juvankartano 
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8.3.1 VIISKORPI 

 

 

Viiskorven keskus on kaupallisesta näkökulmasta uusi keskus, jonka kehittyminen perustuu sekä voi-

makkaaseen väestönkasvuun että kehittyviin joukkoliikenneyhteyksiin. Viiskorvesta tavoitellaan kehit-

tyvän monipuolinen ja jalankulkupainotteinen lähipalvelukeskus, joka on joukkoliikenteellä hyvin saa-

vutettavissa. Yleiskaava mahdollistaa väestömäärän kasvun Viiskorven välittömällä lähialueella peräti 

yli kolminkertaiseksi vuoteen 2050 mennessä. Väestönkasvu painottuu vuosiin 2030-2050, minkä seu-

rauksena myös kaupallisten hankkeiden ajoitus on syytä mahdollisuuksien mukaan kohdistaa vasta 

vuoden 2030 jälkeiseen aikaan. 

 

Kaupallisen kehittämisen näkökulmasta Viiskorvelle luo kehittämismahdollisuuksia Kulloonsillan seu-

dullisen tilaa vaativan kaupan alueen sijoittuminen käytännössä Viiskorven keskuksen yhteyteen. 

Maankäytön suunnittelussa tulisikin mahdollistaa kyseisten kaupallisten keskittymien välinen vuoropu-

helu ja roolinjako; miten kaupan rakenne vaihettuu Kulloonsillan tilaa vaativista suuryksiköistä keskus-

tamaiseksi rakenteeksi, jossa painottuvat päivittäis- ja erikoistavarakauppa sekä kaupalliset palvelut. 

Lisäksi mahdollisessa raitiotiepysäkin sijoittamisessa tulee miettiä sen roolia kyseisellä vedenjakajalla 

niin, että se tarjoaa houkuttelevan joukkoliikenneyhteyden kummallekin alueelle. Raitiotiepysäkiltä tu-

lee johtaa molempiin keskittymiin myös hyvät pyörä- ja jalankulkuväylät. 

 

Viiskorvessa kaupallinen rakenne on tarkoituksenmukaisinta sijoittaa joukkoliikennepysäkin välittö-

mään tuntumaan, joko yksittäisiin supermarketmyymälöihin ja näiden etutiloihin ja/tai kivijalkamyy-

mälöinä vahvemmin osaksi keskustan rakennetta. Kaupan ei tulisi Viiskorvessa sijoittua suuryksiköihin, 

vaan pyrkiä keskustamaiseen ja pienemmistä yksiköistä koostuvaan palvelurakenteeseen, mikä luo 

Kulloonsillasta eroavan rakenteen. Viiskorvessa tulee mahdollistaa myös pienimuotoisempi kivijalka-

kauppa erityisesti keskeisillä jalankulkuvyöhykkeillä esim. joukkoliikennekadun yhteydessä. 
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8.3.2 KULLOONSILTA 

 

 
 

Kulloonsillan tilaa vaativan kaupan alue on osoitettu maakuntakaavaluonnoksessa laaturajoitettuna ti-

laa vaativan kaupan alueena, jonka enimmäismitoitus on 100 000 k-m². Kulloonsillan vähittäiskaupan 

nykyinen kerrosala on noin 40 000 m², mihin on luettu mukaan Juvankartanossa sijaitsevat päivittäis-

tavarakaupan yksiköt. Kulloonsilta ja Juvankartano muodostavat yhdessä toiminnallisesti lähes jatku-

van tilaa vaativan kaupan vyöhykkeen, jossa sijaitsee nykyisin pääasiassa tilaa vaativan kaupan yksi-

köitä ja erityisesti autokauppaa. Kulloonsillan kaupallinen rooli on kuitenkin jossain määrin jäsentymä-

tön ja epäselvä, eikä alue ole profiloitunut erityisesti tietyn toimialan keskittymänä. Kulloonsillalla si-

jaitsee myös erittäin paljon tuotannollista toimintaa sekä tukkukaupan toimintoja. 

 

Kulloonsilta jää pääkaupunkiseudun tilaa vaativan kaupan verkostossa kahden suuren väliin. Alueen 

eteläpuolella sijaitsee Lommilan alue, joka on vahva ja kehittyvä alue ja joka on saavutettavissa myös 

säteittäiseltä Turunväylältä. Alueen pohjoispuolella puolestaan sijaitsee Petikko-Variston kokonaisuus, 

jossa on monipuolinen tilaa vaativan kaupan, erityisesti huonekalu- ja autokaupan, tarjonta sekä sitä 

tukevia erikoiskaupan palveluita. Petikko-Variston alue on puolestaan saavutettavissa Helsingin kes-

kustan suhteen säteittäiseltä Vihdintieltä. Lommilan sekä Petikko-Variston alueiden enimmäismitoitus 

on Uusimaa 2050 -kaavaluonnoksen perusteella 250 000 k-m². 

 

Kulloonsillan-Juvankartanon -alue on helposti autolla saavutettavissa ja alueelle johtaa kolme molem-

pia suuntia palvelevaa eritasoliittymää Kehä III:lta. Tilaa vaativan kaupan alue liittyy Koskelonsillan 

liittymän kohdalla tiiviisti tulevaisuudessa kehittyvään Viiskorven keskukseen. Keskusten keskinäinen 

läheisyys synnyttää mahdollisuuksia kaupan vyöhykkeiselle kehittämiselle; Kulloonsilta kehittyy jatkos-

sakin Kehä III:n varrella tilaa vaativan kaupan alueena, mitä tukee Viiskorven jalankulkukeskusta ja 

sen erikoiskaupan ja palveluiden tarjonta. Kulloonsillan kaupallinen rooli voisi logistisesti hyvän sijain-

nin vuoksi painottua esimerkiksi verkkokaupan varasto- ja myymälätilat sekä toisaalta tukku- ja vähit-

täiskaupan toimintoja yhdistäviin yksiköihin. Tilaa vaativan kaupan puolelta luontevia alueelle sijoittu-

via toimialoja ovat esim. rauta- ja rakentaminen, autokauppa sekä puutarhakauppa. Myös muiden 

moottoriajoneuvojen sekä esim. raskaskoneiden myynti soveltuisi Kulloonsillan alueelle. Toimintojen 

sijoittumisessa tulee kuitenkin huomioida vyöhykkeisyys ja vaihettuminen niin, että myös tilaa vaativan 

kaupan alue on lähellä raitiotieasemaa tiiviimpää ja tehokkaampaa ja vasta kauempana rakenne puo-

lestaan koostuu suuremmista yksiköistä ja piha-alueen varastoista. 
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8.4 Mynttilä 

 

 
Mynttilän maankäytön ja kaupan kehittyminen on Histan tavoin sidottu ESA-radan sitovaan toteutus-

päätökseen sekä toteuttamiseen ja näin ollen alueen kehittyminen painottuu vuosiin 2030-2050. Mynt-

tilästä on tavoitteena kehittää joukkoliikenteeseen ja asemanseudun ympäristöön levittäytyvä kävely-

painotteinen keskus. Mynttilän lähivaikutusalueen väestönkasvu on tavoitteena keskittää vahvasti ase-

man lähelle, kävellen ja pyörällä saavutettavalle vyöhykkeelle. Uusimaa 2050 -maakuntakaavassa 

Mynttilä on osa uutta raideliikenteeseen tukeutuvaa taajaman kehittämisvyöhykettä. ESA-radan toteu-

tumisen myötä vähittäiskaupan enimmäismitoitus on päivittäis- ja erikoistavarakaupassa yhteensä 

10 000 k-m² ja tilaa vaativassa kaupassa 30 000 k-m². Ennen sitovaa toteutuspäätöstä alueella on 

voimassa MRL:n suuryksikköraja 4 000 k-m².  

 

Mynttilän lähialueen väestönkasvu on vastaava kuin Histassa. Mynttilän kaupallista kehityspotentiaalia 

pienentää kuitenkin Mynttilän sijainti lähempänä Espoon keskusta, johon alueelta tulee virtaamaan 

ostovoimaa. Mynttilään on mahdollista kuitenkin kehittää kattavat ja lähialueen kysyntäpotentiaaliin 

vastaavat päivittäistavarakaupan palvelut sekä näiden yhteyteen erikoiskauppaa ja kaupallisia palve-

luita. Mynttilässä kaupan painopiste tulee sijoittua aseman välittömään läheisyyteen alueelle, joka on 

myös autolla hyvin saavutettavissa.  
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8.5 Kalajärvi 

 

 
Kalajärven keskus sijaitsee Uusimaa 2050 -maakuntakaavaluonnoksen mukaisella taajamatoimintojen 

kehittämisvyöhykkeellä. Yleiskaavassa varaudutaan Kalajärven väestön lähes kaksinkertaistumiseen. 

Väestönkasvu on lähes kokonaan osoitettu Kalajärven keskuksen tuntumaan. Myös Kalajärvelle on 

suunniteltu intensiivisempää joukkoliikennetarjontaa alkuvaiheessa runkobussilinjan ja myöhemmin 

mahdollisesti pikaraitiotien muodossa. Kalajärven keskustaa pyritään kehittämään kävelypainotteisena 

palvelukeskittymänä, joka muodostaa viihtyisää julkista tilaa kivijalkaliikkeineen. 

 

Kalajärvellä vähittäiskaupan enimmäismitoitukseksi on osoitettu 9 000 k-m². Uusimaa 2050 -maakun-

takaavassa mahdollistetaan paikalliseen kysyntään perustuen 10 000 k-m² päivittäis- ja erikoistavara-

kaupan mitoitusta sekä 30 000 k-m² tilaa vaativaa kauppaa. Kalajärven lähivaikutusalueen kysyntään 

perustuva laskennallinen tilantarve mahdollistaisi suuremmankin mitoituksen, mutta käytännössä Ka-

lajärveltä virtaa jatkossakin ostovoimaa ulos esimerkiksi Juvakartanoon sekä Vantaan kaupallisiin kes-

kittymiin. Realistisesti Kalajärvelle voisi sijoittua valintamyymälä- tai supermarket -kokoluokan päivit-

täistavarakauppoja sekä lähipalveluita. Kalajärven alueprofiiliin sopisi lisäksi erityisesti lähituotannon 

ja luontoon liittyvien kaupallisten palveluiden kehittäminen. Kalajärven olisi mahdollista olla Espoon ja 

pääkaupunkiseudun lähituotannon keskus. Alueella on myös useita matkailu-, liikunta- ja virkistyspal-

veluita, joiden yhteydessä voi kehittyä kaupan toimintoja. 
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9. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

9.1 Uusi liikerakentaminen suhteessa liiketilatarpeeseen 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa kaupallisten palveluiden toteu-

tuminen erityisesti paikalliseen kysyntään perustuen. Seuraavassa kaaviossa on havainnollistettu yleis-

kaava-alueen kaupan nykyalaa ja tiedossa olevien hankkeiden kerrosalaa suhteessa yleiskaava-alueen 

asukkaiden ostovoiman synnyttämään laskennalliseen pinta-alantarpeeseen ja sen kasvuun. Tarkastelu 

on tehty toimialoittain päivittäistavarakaupalle, tilaa vaativalle erikoistavarakaupalle sekä muulle (kes-

kustahakuiselle) erikoistavarakaupalle. Kaaviosta voidaan havaita, että nykytilanteessa päivittäis- ja 

keskustahakuisen erikoistavarakaupan osalta nykyinen tarjonta ei vastaa laskennallista tilantarvetta. 

Tilaa vaativassa kaupassa (ml. autokauppa) tarjontaa on puolestaan selkeästi enemmän kuin mitä las-

kennallinen tilantarve mahdollistaisi. Tarjota selittyy erityisesti Lommilan ja Kulloonsillan seudullisella 

asemalla; keskuksiin virtaa ostovoimaa laajasti yleiskaava-alueen ulkopuolelta. Kaaviosta voidaan li-

säksi havaita, että tiedossa olevat hankkeet tuovat merkittävää lisätarjontaa päivittäistavarakauppaan 

ja erityisesti keskustahakuiseen erikoistavarakauppaan. Lommilan kauppakeskushanke on laitettu lä-

hes kokonaisuudessaan (pl. 4 000 pt-kauppaa) muuhun erikoistavarakauppaan, mikä on otettava huo-

mioon johtopäätöksiä tehtäessä. Kauppakeskushankkeeseen tullee laajasti muutakin tarjontaa kuten 

tilaa vaativan kaupan palveluita sekä erityisesti kaupallisia palveluita.  

 

 

Kuva 34 Yleiskaava-alueen kaupan nykyala ja hankkeet suhteessa laskennalliseen tilantarpeeseen ja sen kas-

vuun 

 

Päivittäistavarakaupassa nykyinen pinta-ala ja tiedossa olevat hankkeet kattavat vasta nykyisen 

laskennallisen tilantarpeen. Mikäli hankkeet toteutuvat, tarvittaisiin alueelle laskennallisesti vuoteen 

2030 mennessä noin 11 000 k-m² ja vuoteen 2050 mennessä noin 47 000 k-m² lisää päivittäistavara-

kaupan kerrosalaa. Oheisessa taulukossa on kuvattu keskuskohtaisesti päivittäistavarakaupan nykyala 

ja hankkeet, lähivaikutusalueen laskennallinen tilantarve sekä keskuskohtainen mitoitus. Yleiskaavan 

keskusten lisäksi on havainnollistettu myös muiden merkittävien keskittymien nykyistä kerrosalaa. Päi-

vittäistavarakaupassa mitoitus on hajautetumpi. Merkittävin mitoituksen kasvu on Espoon keskuksessa 

ja Histassa. Mynttilässä ja Kalajärvellä mitoitus jää jonkin verran lähivaikutusalueen laskennallisen ti-

lantarpeen alle. Perusteena on em. alueiden sijoittuminen lähelle vahvempia kaupallisia keskittymiä, 

joten ostovoimaa tulee jatkossakin virtaamaan pois alueilta. 
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Yhteensä päivittäistavarakaupan mitoitus keskuksissa on: 

- Vuonna 2030: 35 500 k-m² (keskusten ulkopuolelle noin 5 000 k-m²) 

- Vuonna 2050: 55 500 k-m² (keskusten ulkopuolelle noin 22 000 k-m²) 

Mitoitus vastaa näin ollen alueen ostovoiman synnyttämään tilantarpeeseen ja luo mahdollisuuksia päi-

vittäistavarakaupan palveluiden kehittymiselle myös mitoitettujen keskusten ulkopuolella. Käytännössä 

tällaisia sijainteja ovat jo entuudestaan tunnistetut kaupan paikat (Mikkelä, Suvela, Järvenperä) sekä 

väestönkasvun perusteella esim. Tuomarila sekä Tollinmaki-Ristimäki. Päivittäistavarakauppaa voi si-

joittua myös liikenteellisesti hyville paikoille esim. huoltoasematoimintojen yhteyteen.  

 

Taulukko 18 Päivittäistavarakaupan nykyala, hankkeet, tilantarve ja mitoitus 

 
 

Keskustahakuisessa erikoistavarakaupassa nykyinen kerrosala ei vastaa laskennallista tilantar-

vetta. Lommilan kauppakeskushankkeen kerrosala on tässä yhteydessä osoitettu lähes yksinomaan 

keskustahakuiseksi erikoistavarakaupaksi, mutta todellisuudessa kauppakeskus tulee sisältämään run-

saasti muitakin toimintoja. Joka tapauksessa, Lommilan hanke tarkoittaa sitä, että alueen erikoiskau-

pan tarjonta moninkertaistuisi ja ylittäisi selvästi laskennallisen tilantarpeen. Lommilan kauppakeskus-

hankkeen aiheuttamasta ylityksestä huolimatta keskustahakuisen erikoistavarakaupan lisämitoitusta 

on osoitettu erityisesti Espoon keskukselle, jotta alueen asema kaupallisena keskuksena säilyisi ja ke-

hittymiselle jäisi edellytyksiä. Vuoteen 2050 ulottuvassa tarkastelussa myös Histalle on osoitettu lähi-

alueen laskennalliseen tilantarpeeseen perustuen 25 000 k-m²:n mitoitus, jotta alueesta voidaan ke-

hittää tavoitteiden mukaisesti keskustamainen ja hyvän palvelutason keskus. Kokonaisuudessaan yleis-

kaava-alueella vuoden 2030 mitoitus ylittää laskennallisen tilantarpeen peräti noin 80 000 k-m²:lla ja 

vuoden 2050 mitoitus puolestaan noin 50 000 k-m²:lla. Mikäli Lommilan kauppakeskushanke ei toteu-

tuisikaan, jäisi keskusten mitoitus puolestaan laskennallisen pinta-alantarpeen alle. Tässä tapauksessa 

tulisi miettiä erityisesti Espoon keskuksen kohdalla mitoituksen päivittämistä.  

 

Taulukko 19 Keskustahakuisen erikoistavarakaupan nykyala, hankkeet, tilantarve ja mitoitus 

 

Nykyinen Hankkeet Yhteensä Nykytarve 2030 2050 2030 2050

Espoon keskus 8 600 2 900 11 500 15 000 20 000

Lommila 0 8 200 8 200 8 500 8 500

Mikkelä 1 800 2 500 4 300

Suvela 1 300 0 1 300

Espoon keskus - Lommila 11 700 13 600 25 300 17 500 22 700 34 100 23 500 28 500
Hista 0 400 400 800 2 900 11 900 2 000 10 000

Mynttilä 0 0 0 1 800 3 600 10 100 2 000 5 000

Kalajärvi 600 0 600 3 600 5 100 8 400 2 000 4 000

Viiskorpi 0 0 0 2 000 4 000

Kulloonsilta-Juvankartano 3 500 0 3 500 4 000 4 000

Järvenperä 1 100 0 1 100

Viiskorpi - Kulloonsilta 4 600 0 4 600 5 200 7 500 13 400 6 000 8 000

YHTEENSÄ 16 900 14 000 30 900 28 900 41 800 77 900 35 500 55 500

Nykyinen kerrosala ja hankkeet Laskennallinen tilantarve Keskusten mitoitus

Nykyinen Hankkeet Yhteensä Nykytarve 2030 2050 2030 2050

Espoon keskus 8 100 11 100 19 200 50 000 80 000

Lommila 7 700 108 200 115 900 116 000 116 000

Mikkelä 0 0 0

Suvela 100 0 100

Espoon keskus - Lommila 15 900 119 300 135 200 34 975 50 800 83 875 166 000 196 000
Hista 0 5 300 5 300 1 550 6 475 29 425 2 000 25 000

Mynttilä 0 0 0 3 500 8 125 24 925 2 000 5 000

Kalajärvi 100 0 100 7 100 11 325 20 625 2 000 5 000

Viiskorpi 0 0 0 2 000 6 000

Kulloonsilta-Juvankartano 600 0 600 4 000 4 000

Järvenperä 0 0 0

Viiskorpi - Kulloonsilta 600 0 600 10 100 16 800 32 975 6 000 10 000

YHTEENSÄ 15 000 124 600 139 600 57 225 93 525 191 825 178 000 241 000

Nykyinen kerrosala ja hankkeet Laskennallinen tilantarve Keskusten mitoitus
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Tilaa vaativassa erikoistavarakaupassa tarjonta keskittyy entistä voimakkaammin olemassa oleviin kes-

kittymiin. Mitoituksen perusteeksi onkin otettu Uusimaa 2050 -maakuntakaavassa alueelle osoitettujen 

tilaa vaativan kaupan alueiden (Lommila ja Kulloonsilta) mitoitus. Tilaa vaativan kaupan kokonaismi-

toitus on muodostettu em. alueille vähentämällä maakuntakaavan kaupan kokonaismitoituksesta edellä 

esitetyt päivittäistavarakaupan ja keskustahakuisen erikoistavarakaupan osuudet. Näin ollen, Lommi-

laan jäisi tilaa vaativalle kaupalle mitoitukseksi noin 125 000 k-m² (mitoitusvaraa nykyiseen noin 

75 000 k-m²) ja Kulloonsillalle noin 92 000 k-m² (mitoitusvaraa nykyiseen noin 67 000 k-m²). Muihin 

keskuksiin ei ole osoitettu tilaa vaativan kaupan mitoitusta, mutta niihin voi kuitenkin sijoittua tilaa 

vaativan kaupan toimintoja kaupan kokonaismitoituksen rajoissa tai tapauskohtaisesti paikallisina ko-

konaisuuksina, mikäli hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia muun palveluverkon kehit-

tymiseen. Esimerkiksi Mikkelä-Muuralan alueelle on vireillä hanke, jossa tilaa vaativan kaupan osuus 

olisi noin 7 600 k-m². Laskennallisen tilantarpeen perusteella Lommilan ja Kulloonsillan mitoituksen 

ohella yleiskaava-alueella ei ole tarvetta merkittävälle tilaa vaativan kaupan lisämitoitukselle. Kokonai-

suudessaan yleiskaava-alueen mitoitus ylittää laskennallisen tilantarpeen vuonna 2030 noin 145 000 

k-m²:lla ja vuonna 2050 noin 75 000 k-m²:lla. Tilaa vaativassa kaupassa laskennalliseen tilantarpee-

seen perustuva arvio on kuitenkin tehtävä yleiskaava-aluetta laajemmalla, seudullisella tai maakunnal-

lisella tasolla, sillä asiointimatkat ovat pidempiä ja tarjonta on tyypillisesti erityislaatuista; yksittäisiin 

ketjumyymälöihin (esim. Ikea) tai merkkiautokauppoihin kohdistuvat asioinnit voivat tulla hyvinkin laa-

jalta alueelta. Tämän vuoksi on perusteltua tukeutua maakuntakaavan mitoitusratkaisuihin, jotka on 

tehty koko maakunnan tilaa vaativan kaupan palveluverkon näkökulmasta.    

Taulukko 20 Tilaa vaativan erikoistavarakaupan nykyala, hankkeet, tilantarve ja mitoitus 

 
 

Koko vähittäiskaupan tarkastelut on koottu seuraavaan taulukkoon. Maankäyttö- ja rakennuslain 

uudistusten myötä kaupan laaturajoitusten merkitys mitoituksen perusteena on vähentynyt, mutta 

edelleen kaavoissa voidaan tehdä laatua koskevia rajoituksia esimerkiksi alueen saavutettavuuteen 

perustuen. Kokonaisuudessaan kaupan mitoitus ylittää selkeästi yleiskaava-alueen laskennallisen tilan-

tarpeen. Syinä ylitykselle ovat mm. seudullisten tilaa vaativien kaupan alueiden sijoittuminen ja mitoi-

tus sekä Lommilan kauppakeskushankkeen tuoma tarjonta. Ylitystä ei em. syiden perusteella voida 

pitää merkittävänä kokonaisuuden kannalta. 

 

Nykyinen Hankkeet Yhteensä Nykytarve 2030 2050 2030 2050

Espoon keskus 0 0 0 0

Lommila 50 100 50 100 125 500 125 500

Mikkelä 200 7 400 7 600

Suvela 0 0

Espoon keskus - Lommila 50 300 7 400 57 700 27 700 39 200 62 400 125 500 125 500
Hista 0 0 0 1 200 5 000 21 800 0 0

Mynttilä 0 0 0 2 800 6 200 18 500 0 0

Kalajärvi 1 000 0 1 000 5 700 8 700 15 300 0 0

Viiskorpi 0 0 0 0 0

Kulloonsilta-Juvankartano 25 200 0 25 200 92 000 92 000

Järvenperä 0 0 0 0 0

Viiskorpi - Kulloonsilta 25 200 0 25 200 8 100 12 900 24 500 92 000 92 000

YHTEENSÄ 76 500 7 400 83 900 45 500 72 000 142 500 217 500 217 500

Nykyinen kerrosala ja hankkeet Laskennallinen tilantarve Keskusten mitoitus
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Taulukko 21 Vähittäiskaupan nykyala, hankkeet, tilantarve ja mitoitus 

 
 

9.2 Suhde Uusimaa-kaavan 2050 luonnokseen 

Yleiskaava-alueen kannalta keskeisiä merkintöjä Uusimaa-kaavan 2050 luonnoksessa ovat Espoon kes-

kuksen ja Histan keskustoimintojen aluemerkinnät, Lommilan ja Kulloonsillan kaupan alue -merkinnät 

sekä yleiskaava-alueelle ulottuvat taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeet. 

 

Espoon keskus on keskustatoimintojen aluetta, jossa kaupan laadulle ja mitoitukselle ei ole asetettu 

rajoituksia. Lommilan tilaa vaativan kaupan alueella kaupan enimmäismitoitus on 250 000 k-m², josta 

enintään 10 000 k-m² voi olla paikallista (laaturajoittamatonta) kauppaa. Lommilassa on jo nykyisin 

noin 8 000 k-m² keskustahakuista erikoiskauppaa, mikä vastaa maakuntakaavaluonnoksen mitoitusta. 

Edellä luvussa 7 esitetty Lommilan tavoitteellinen kaupan kokonaismitoitus on 250 000 k-m², josta noin 

puolet on muuta kuin tilaa vaativaa kauppaa. Lommilassa on kuitenkin jo vahvistetuissa asemakaa-

voissa mm. kauppakeskushanke, joka mahdollistaa alueelle yli 100 000 k-m² kaupan liiketiloja. Kaup-

pakeskuksessa on rajoitettu ainoastaan päivittäistavarakaupan määrä enintään 4 000 kerrosne-

liömetriksi. Teoriassa asemakaava mahdollistaa näin ollen myös mittavan keskustahakuisen erikoista-

varakaupan sijoittumisen alueelle. Tältä osin Lommilan kauppakeskuksen mahdollistava asemakaava 

sekä tämän myötä tässä selvityksessä esitetty vähittäiskaupan mitoitus ei kaikilta osin toteuta maa-

kuntakaavan tavoitteita Lommilan kaupallisen roolin suhteen. Lommilan kaupan kokonaismitoitus on 

kuitenkin maakuntakaavaluonnoksen mukainen. 

 

Histan keskuksen toteuttaminen tulee maakuntakaavamääräyksen mukaan kytkeä uuden raideliiken-

neyhteyden ja aseman sitovaan toteuttamiseen. Histan keskustan ympäristö on uutta raideliikentee-

seen tukeutuvaa taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä. Myös sitä koskee edellä mainittu kaava-

määräys, jolloin seudullisuuden raja on ennen raideliikenneyhteyttä ja aseman sitovaa toteuttamispää-

töstä 4 000 k-m². Kun raideliikenneyhteys ja aseman sitova toteuttamispäätös on tehty, kaupan enim-

mäismitoituksena keskustan ulkopuolella on keskustahakuisessa kaupassa 10 000 k-m² ja paljon tilaa 

vaativassa erikoiskaupassa 30 000 k-m². Histan tavoitteellisena keskustahakuisen kaupan mitoituk-

sena on vuoteen 2030 noin 4 000 k-m² ja vuoteen 2050 noin 35 000 k-m². Nämä mitoitukset noudat-

tavat Uusimaa-kaavan 2050 kaupan sijoittumisen ohjauksen periaatteita, koska keskustatoimintojen 

alueella kaupan laadulle ja mitoitukselle ei ole asetettu rajoitteita. 

 

Mynttilä sijoittuu uudelle raideliikenteeseen tukeutuvien taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeelle. 

Mynttilässä tavoitteellinen keskustahakuisen kaupan mitoitus on 4 000 k-m² vuoteen 2030 mennessä 

ja 10 000 k-m² vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteellinen mitoitus noudattaa Uusimaa-kaavan 2050 

kaupan sijoittumisperiaatteita, mutta ennen raideliikenneyhteyttä ja sitovaa aseman toteuttamispää-

töstä tavoitteellisesta kerrosalasta voi toteutua enintään 4 000 k-m². 

 

Nykyinen Hankkeet Yhteensä Nykytarve 2030 2050 2030 2050

Espoon keskus 16 700 14 000 30 700 65 000 100 000

Lommila 57 800 116 400 174 200 250 000 250 000

Mikkelä 2 000 9 900 11 900

Suvela 1 400 0 1 400

Espoon keskus - Lommila 77 900 140 300 218 200 80 175 112 700 180 375 315 000 350 000
Hista 0 5 700 5 700 3 550 14 375 63 125 4 000 35 000

Mynttilä 0 0 0 8 100 17 925 53 525 4 000 10 000

Kalajärvi 1 700 0 1 700 16 400 25 125 44 325 4 000 9 000

Viiskorpi 0 0 0 4 000 10 000

Kulloonsilta-Juvankartano 29 300 0 29 300 100 000 100 000

Järvenperä 1 100 0 1 100

Viiskorpi - Kulloonsilta 30 400 0 30 400 23 400 37 200 70 875 104 000 110 000

YHTEENSÄ 108 400 146 000 254 400 131 625 207 325 412 225 431 000 514 000

Nykyinen kerrosala ja hankkeet Laskennallinen tilantarve Keskusten mitoitus
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Viiskorpi ja Kalajärvi sijoittuvat taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeelle, jossa kaupan enimmäis-

mitoituksena on keskustahakuisessa kaupassa 10 000 k-m² ja paljon tilaa vaativassa erikoiskaupassa 

30 000 k-m². Kalajärvellä kaupan tavoitteellinen mitoitus päivittäistavara- ja keskustahakuisessa kau-

passa on 4 000 k-m² vuoteen 2030 mennessä ja 9 000 k-m² vuoteen 2050 mennessä. Viiskorvessa 

vastaavat mitoitukset ovat 4 000 k-m² ja 10 000 k-m². Nämä tavoitteelliset mitoitukset noudattavat 

Uusimaa-kaavan 2050 kaupan sijoittumisperiaatteita. 

 

Kulloonsillan tilaa vaativan kaupan alueella kaupan enimmäismitoitus on 100 000 k-m², josta enintään 

4 000 k-m² voi olla paikallista (laaturajoittamatonta) kauppaa. Kulloonsillan tavoitteellinen mitoitus 

vuosille 2030 ja 2050 on tilaa vaativassa kaupassa 92 000 k-m² ja keskustahakuisessa erikoiskaupassa 

4 000 k-m² eli mitoitukset noudattavat maakuntakaavaluonnoksen kaupan sijoittumisperiaatteita. Li-

säksi Kulloonsillan toiminnalliseen vyöhykkeeseen kuuluu Juvankartanon alue, jossa sijaitsee myös päi-

vittäistavarakauppaa. Koko Kulloonsilta-Juvankartano -vyöhykkeen vähittäiskaupan kokonaismitoitus 

on 100 000 k-m². 

9.3 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

Espoon pohjois- ja keskiosien keskusten ja kaupan alueiden kehittäminen ei vaikuta Espoon asemaan 

Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun keskusverkossa, mutta tasapainottaa pääkaupunkiseudun nykyistä 

palvelurakennetta, jossa monipuolisimmat vähittäiskaupan palvelut sijaitsevat Helsingissä. Espoon 

pohjois- ja keskiosien asukkaiden kannalta katsottuna tasapainottuminen näkyy siinä, että yleiskaavan 

keskukset kokoavat yhteen ja tuovat lähemmäs etenkin päivittäistavarakaupan ja keskustahakuisen 

erikoiskaupan palveluja ja kaupan alueet Lommila ja Kulloonsilta puolestaan tilaa vaativan erikoiskau-

pan palveluja. 

 

Myönteisen palvelurakennetta tasapainottavan vaikutuksen ohella kaupan kehittyminen vähentää myös 

asiointiliikennettä, koska asiointimatkat voivat suuntautua entistä useammin omalle alueelle muun Es-

poon, Helsingin ja Vantaan myymälöiden sijaan. Asiointimatkojen lyhentymisen myötä myös liikenne 

ja sen aiheuttamat ympäristöhaitat vähenevät. Ympäristöhaittoja vähentää erityisesti Lommilan ja Es-

poon keskuksen ja tulevaisuudessa myös Histan sijainti työmatkaliikenteen pääreittien ja joukkoliiken-

teen reittien varrella. Mahdollisuus asioida työmatkan yhteydessä voi vähentää merkittävästi tarvetta 

erillisiin asiointimatkoihin. 

 

Yleiskaava-alueen kehittämistä on ajateltava sekä kaupallisen palvelurakenteen että yhdyskuntaraken-

teen kehittymisen kannalta kokonaisuutena, jossa eri alueilla toimivat kaupan palvelut täydentävät 

toisiaan. Edellä luvussa 8 esitetyn keskustakohtaisen kaupallisen kehityskuvan ratkaisut noudattavat 

tätä periaatetta. Espoon keskus on koko kaava-alueen kaupallinen pääkeskus, jossa on monipuolinen 

kaupan tarjonta. Se tulee myös säilymään pääkeskuksena jatkossakin. Hista, Mynttilä, Viiskorpi ja Ka-

lajärvi ovat omien lähialueidensa kaupallisia keskuksia, jotka täydentävät kaupan palveluverkkoa. Pai-

kalliskeskukset eroavat toisistaan kaupan palvelutarjonnassa niiden väestöpohjassa ja sijainnissa ole-

vien erojen vuoksi. Ne muodostavat kuitenkin palveluverkon, jossa kullakin paikalliskeskuksella on oma 

alueellinen roolinsa ja merkityksensä. 

 

Lommilaan ja Kulloonsiltaan suunniteltu paljon tilaa vaativa erikoiskauppa on luonteensa puolesta pää-

osin autoiluun perustuvaa. Henkilöauton käyttö asiointimatkoilla on kuitenkin hyvin yleistä. Liikennevi-

raston henkilöliikennetutkimuksen mukaan vuonna 2012 Suomessa ostos- ja asiointimatkojen matka-

suoritteesta 65 % tehtiin henkilöautolla kuljettajana, 22 % henkilöautolla matkustajana, 4 % kävellen 

tai pyörällä ja 5 % julkisella liikenteellä. Uudellamaalla henkilöautojen käyttö ostosmatkoilla on koko 

maahan verrattuna pienenpää, sillä vuonna 2017 ostosmatkoista tehtiin 33 % kävellen, 6 % pyöräillen, 

11 % joukkoliikenteellä ja 50 % henkilöautolla (Strafica Oy 2018). Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria, 

sillä esimerkiksi paljon tilaa vaativaan erikoiskauppaan keskittyneessä Vantaan Pakkalassa/Tammis-

tossa autoilun osuus asioinneista oli 78 % vuonna 2014 (Liikennevirasto 2014).  
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Lommila ja Kullooonsilta sijoittuvat kuitenkin keskusten läheisyyteen hyvin saavutettavissa oleviin si-

jaintipaikkoihin ja niillä on riittävä lähiasutus, jolloin asiointimatkat ovat kohtuullisia ja mahdollisia 

tehdä myös joukko- ja kevytliikenteellä. Koska yleiskaava-alueen kaupan kehittymistä suunnitellaan 

toisiaan täydentävinä osakokonaisuuksina, Lommilalla ja Kulloonsillalla ei voida katsoa olevan merkit-

täviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Näin 

Lommilan ja Kulloonsillan maankäytön kehittäminen noudattaa maankäyttö- ja rakennuslain 71b §:ssä 

esitettyjä vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevia erityisiä sisältövaatimuksia. Yleiskaavan kaupan alu-

eet ja keskukset noudattavat myös Uusimaa-kaavan 2050 sijoittumisperiaatteita. 

 

Yleiskaavan tavoitteiden, Espoon vähittäiskaupan nykyisen rakenteen, raideliikenteen kehittämistavoit-

teiden, asutuksen ja työpaikkojen nykyisen ja tulevan sijoittumisen sekä monipuolisten ja hyvin saa-

vutettavissa olevien kaupan sijoittumispaikkojen vuoksi yleiskaavan kaupan ratkaisulla voidaan katsoa 

olevan alue- ja yhdyskuntarakennetta eheyttävä vaikutus.  

 

9.4 Vaikutukset keskuksiin ja keskustoihin 

Maankäyttö- ja rakennuslain keskeisenä tavoitteena on, ettei vähittäiskaupan mitoituksella ole merkit-

täviä vaikutuksia kaupan palveluverkon ja erityisesti keskustojen kehittämisedellytyksiin. Yleiskaavassa 

varaudutaan väestönkasvuun, joka on vuoteen 2030 mennessä noin 14 000 asukasta ja vuoteen 2050 

mennessä noin 57 000 asukasta. Yhteensä tavoitetilanteessa vuonna 2050 alueella asuisi näin ollen 

lähes 110 000 asukasta. Uudet asukkaat ja vähittäiskaupan kulutuksen kasvu luovat edellytyksiä kau-

pan laajalle ja monipuoliselle kehittymiselle alueella kokonaisuudessaan sekä yleiskaavan keskuksissa. 

Väestönkasvu toteutuu kuitenkin valtaosin vuosina 2030-2050 ja kasvu on sidottu merkittävin osin 

Espoo-Salo (ESA) -ratayhteyden toteutumiseen. Tämä on huomioitava kaupan mitoitustarpeessa ja sen 

arvioinnissa; vuosien 2030-2050 väestönkasvuun sekä kulutuksen ja kaupan rakenteen arvioimiseen 

liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä verkkokaupan kehittymisen ja kulutuskäyttäytymisen muutos-

ten myötä, minkä vuoksi esimerkiksi tilantarpeen arviointia on käsiteltävä suuntaa-antavana. Toisaalta 

kaavoituksella luodaan mahdollisuuksia kaupan kehittymiselle, elinvoimaisuudelle ja kilpailulle, minkä 

vuoksi kaupan mitoituksen on tarkoituksenmukaista olla sallivaa.  

 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alue koostuu viidestä keskuksesta (Espoon keskus, Hista, 

Viiskorpi, Mynttilä ja Kalajärvi) sekä kahdesta seudullisesti merkittävästä kaupan alueesta (Lommila ja 

Kulloonsilta). Keskukset ovat hyvin erityyppisiä ja niillä on erilaiset kehittämisedellytykset. Hista ja 

Mynttilä ovat täysin uusia keskuksia, jotka kehittyvät ESA-radan varteen syntyville asemanseuduille. 

Viiskorpi ja Kalajärvi kehittyvät voimakkaasti runkobussi- tai raitiotieratkaisun myötä. Espoon keskus 

puolestaan on olemassa oleva Espoon hallinnollinen keskus, jossa yhdistyvät julkiset ja yksityiset pal-

velut, työpaikat sekä tiivis kaupunkimainen asuminen. Espoon keskus on yksi Espoon viidestä kaupun-

kikeskuksesta.  

 

Yleiskaavan ja kaupallisen mitoituksen tavoitteena on säilyttää Espoon keskuksen asema kaupan pal-

veluverkossa.  Tähän pyrittäessä on muistettava, että keskustojen kehitykseen vaikuttavat hyvin monet 

tekijät. Keskustan kaupallinen vetovoima ja elävyys ovat riippuvaisia kaupan palvelutarjonnan lisäksi 

myös mm. kulttuuri-, viihde- ja ravintolapalvelujen ja julkisten palvelujen tarjonnan monipuolisuu-

desta, julkisen liikenteen saavutettavuudesta, lähiasutuksen tiiviydestä sekä liikenne- ja pysäköintijär-

jestelyjen toimivuudesta, fyysisestä ympäristöstä yms. tekijöistä.  

 

Kaupan mitoitus- ja sijoittumisratkaisun vaikutuksia keskuksiin arvioitiin hyödyntämällä Huffin vetovoi-

mamallia. Mallin avulla voidaan dynaamisesti arvioida keskuskohtaisen mitoituksen vaikutuksia palve-

luverkossa. Huffin vetovoimamallissa muuttujina ovat väestön sijoittuminen nykytilanteessa ja vuosina 

2030 ja 2050, keskusten sijainti ja mitoitus sekä keskusten saavutettavuus tieverkkoa pitkin. Mallin 
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avulla arvioidaan tietyssä pisteessä asuvan henkilön todennäköisyyttä asioida tietyssä keskuksessa, 

kun hänellä on useita vaihtoehtoisia ja erikokoisia keskuksia valittavanaan. Mallin oletuksena on, että 

mitä lähempänä ja mitä houkuttelevampi (valikoimaltaan suurempi) keskus on, sitä todennäköisemmin 

siellä asioidaan. Houkuttelevuustekijänä mallissa käytetään kaupan kerrosalaa. 

 

Huffin vetovoimamallin avulla saadaan suuntaa-antavia arvioita siitä, miten eri keskuksiin kohdistuvat 

asioinnit muuttuvat sekä mikä on muutosten suunta ja voimakkuus. Mallinnusta varten yleiskaava-

alueen ulkopuolisten keskusten ja kaupan alueiden nykyinen kerrosala arvioitiin mm. maakuntakaava-

työn taustamateriaalien ja muiden selvitysten perusteella. Yleiskaava-alueen mitoitus vuosille 2030 ja  

2050 on edellä esitetyn mitoituksen mukainen. Kaupan toimialoista ainoastaan päivittäistavarakauppa 

ja keskustahakuinen erikoiskauppa huomioitiin, koska tilaa vaativassa kaupassa alueiden erilaisista 

painotuksista johtuen asiointialueet poikkeavat em. toimialoista; esimerkiksi autokaupassa asiointeja 

voi tulla hyvinkin laajalta ja kohdistua esimerkiksi tiettyä merkkiä myyviin kauppoihin. 

 

Seuraavassa kaaviossa on kuvattu yleiskaava-alueen asukkaiden mallinnettua ostovoiman suuntautu-

mista eri keskuksiin. Mallinnuksessa on huomioitu keskusten päivittäis- ja keskustakuisen erikoistava-

rakaupan mitoitus sekä alueen väestönkasvu. Voimakkaan väestönkasvun ja keskusten vähittäiskau-

pan mitoituksen kasvun ansiosta kaikkiin yleiskaavan keskuksiin sekä myös muualle yleiskaava-alueelle 

suuntautuva ostovoima kasvaa synnyttäen näille toiminta- ja kehittymisedellytyksiä. Merkittävintä 

kasvu on Lommilassa, johon suuntautuva ostovoima yli kymmenkertaistuu mitoituksen myötä. Huomi-

oitavaa Lommilan kohdalla on erityisesti se, että päivittäis- ja keskustahakuisen erikoistavarakaupan 

mitoitus perustuu vahvistettujen asemakaavojen hankkeisiin, joten kaupan hankkeet ovat toteutetta-

vissa nopeallakin aikataululla. Tällöin vaikutus yleiskaava-alueeseen on merkittävä, sillä väestönkasvu 

ajoittui vasta vuoden 2030 jälkeiseen aikaan. Lommilan voimakkaasta mitoituksen kasvusta huolimatta 

myös Espoon keskukselle jäisi mallinnuksen perusteella kasvupotentiaalia erityisesti vahvan lähiasu-

tuksen ja hyvän saavutettavuuden ansiosta. Huomioitavaa on kuitenkin se, että mallinnuksessa on 

käytetty tavoitteellisia mitoituksia; Espoon keskuksen ja Lommilan välisestä lyhyestä välimatkasta joh-

tuen on epätodennäköistä, että molemmat keskukset voivat houkutella puoleensa laajaa päivittäis- ja 

erikoistavarakaupan tarjontaa. Mitoituksen kasvun myötä yleiskaava-alueen asukkaiden ostovoimaa 

virtaisi merkittävästi nykyistä vähemmän alueen ulkopuolelle. 

 

 

Kuva 35 Vetovoimamalliin perustuva yleiskaava-alueen asukkaiden päivittäis- ja keskustahakuisen erikoista-

varakaupan ostovoiman suuntautuminen eri keskuksiin vuosina 2018-2030-2050 
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Seuraavassa kaaviossa on havainnollistettu yleiskaava-alueen keskusten mallinnettuja osuuksia alueen 

asukkaiden yleiskaava-alueelle jäävästä kokonaisostovoimasta. Kaaviosta voidaan selkeästi havaita 

Lommilan merkityksen kasvu erityisesti Espoon keskuksen kustannuksella. Lommilan osuuden kasvu 

on erityisen merkittävää vuosina 2018-2030, mikäli alueelle suunnitellut hankkeet toteutuvat. Myös 

uudet kasvavat keskukset, erityisesti Hista, ottavat osansa alueen markkinoista. Edellä kuvatun tar-

kastelun perusteella voidaan kuitenkin todeta, että mitoitus luo mahdollisuuksia myös Espoon keskuk-

sen kasvulle; tosin keskuksen merkitys tulee yleiskaava-alueen kaupan palveluverkossa pienenemään. 

 

 

Kuva 36 Vetovoimamalliin perustuva yleiskaava-alueen keskusten markkinaosuudet asukkaiden ostovoiman 

suuntautumisen perusteella 2018-2030-2050 

 

Mitoitusratkaisun seurauksena yleiskaava-alueen kaupallisten keskusten synnyttämä vetovoima koh-

distuu entistä voimakkaammin läntiselle Uudellemaalle, mm. Lohjalle, Vihtiin ja Kirkkonummelle. Hista 

sijoittuu noin 6 kilometrin etäisyydelle Veikkolan taajamasta ja noin 15 kilometrin etäisyydelle Num-

melasta, minkä seurauksena Histan kaupallinen vaikutusalue leviää ja vaikuttaa myös naapurikuntien 

keskuksiin. Histaa suurempi vaikutus läntisellä Uudellamaalla on kuitenkin Lommilan kasvulla, sillä 

Lommila tulisi toteuduttuaan houkuttelemaan asiointeja entistä laajemmin myös läntisistä naapurikun-

nista. Tällä saattaa olla vaikutuksia myös esim. Veikkolan, Lohjan Lempolan ja Nummelan alueiden 

kaupan kehittymispotentiaaliin. Yleiskaava-alueen kaupallisella mitoituksella ei ole merkittävää vaiku-

tusta Espoon etelä- tai itäosien palveluverkon kehittymiseen; nykyisin vahvat kaupunkikeskukset Lep-

pävaara, Tapiola, Matinkylä ja Espoonlahden keskus sijaitsevat riittävän kaukana Lommilasta, minkä 

seurauksena vaikutukset jäävät pieniksi. Lisäksi esimerkiksi Leppävaarasta ja muualtakin Turunväylän 

varresta (Kilo, Suurpelto, Kaunainen) Lommilaa luonnollisempi asiointisuunta on kohti ydintä ja Helsin-

gin keskustaa. 

 

Lommilan kauppakeskushanke on vahvistetussa asemakaavassa, minkä vuoksi hankkeen kaupalliseen 

sisältöön ja mitoitukseen on yleiskaavalla vaikea enää vaikuttaa. Mitoituksen, vaiheistuksen ja sisällön 

muuttaminen edellyttäisi asemakaavan muutosta. Espoon keskuksen ja koko yleiskaava-alueen palve-

luverkon näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää on kauppakeskuksen konseptin kehittäminen sellaiseksi, 

ettei se kilpaile olemassa olevien keskusten kanssa, vaan tuo ennen kaikkea synergiaetuja Lommilan 

nykyisille tilaa vaativan kaupan toiminnoille.  
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9.5 Vaikutukset kaupan saavutettavuuteen 

Yleiskaava-alueen kaupan kokonaissaavutettavuuteen vaikuttavat niin väestönkasvun sijoittuminen ja 

liikennejärjestelmän kehittyminen kuin alueen uuden kaupallisen tarjonnan sijoittuminen ja mitoitus. 

Yleiskaava-alueen väestönkasvu keskittyy tiiviisti tukemaan alueen keskuksia sekä täydentää olemassa 

olevaa maankäyttöä. Väestönkasvun ohjaaminen raideliikenteellä saavutettaviin keskuksiin parantaa 

kaupallisen mitoituksen toteutumisen todennäköisyyttä; asemanseuduista ja pysäkkien välittömistä lä-

hialueista tulee kaupan näkökulmasta houkuttelevia sijaintipaikkoja, joihin kohdistuu paljon lähialueen 

asukkaiden kysyntää sekä myös joukkoliikennepalvelujen synnyttämän asiointivirran tuomaa lisäosto-

voimapotentiaalia. Joukkoliikenneyhteyksiin ja erityisesti raideliikenteeseen tehtävät investoinnit pa-

rantavat keskusten saavutettavuutta kestävillä liikkumismuodoilla ja nostavat näiden kulkutapa-

osuutta.  

 

Yleiskaavassa ei osoiteta yhdyskuntarakenteesta ja kehittyvästä maankäytöstä irrallaan olevia kaupal-

lisia keskittymiä. Erityisesti autoliikenteeseen perustuvia alueita ovat Lommilan ja Kulloonsillan tilaa 

vaativan kaupan alueet, mutta niidenkin ympärillä on erityisesti tulevaisuudessa mittavaa lähiasutusta. 

Lommila on jo nykytilanteessa kävellen ja pyörällä saavutettavissa lähes koko Espoon keskuksen alu-

eelta (nykytilanteessa noin 20 000 asukasta ja tulevaisuudessa lähes 27 000 asukasta alle kahden ki-

lometrin säteellä Lommilasta). Lisäksi Lommilan ja Kulloonsillan kaupan alueiden joukkoliikennesaavu-

tettavuus tulee kehittymään, mikäli suunnitellut pikaraitiotiehankkeet toteutuvat.  

 

Koetun saavutettavuuden näkökulmasta merkittävin vaikutus on kaupallisen palvelutarjonnan laajene-

misella ja monipuolistumisella. Nykytilanteessa yleiskaava-alueen asukkaat hakevat merkittävissä 

määrin alueen ulkopuolelta, erityisesti Leppävaarasta ja Helsingistä, mutta myös Vantaan kaupallisista 

keskittymistä. Kaupan mitoitus antaa mahdollisuuden keskusten ja kaupan alueiden kehittymiselle niin, 

että yhä monipuolisempi tarjonta vastaa paremmin alueen asukkaiden tarpeisiin. Mitoituksen myötä 

asioinnit voidaan tehdä lähempää kotia, kestäviin liikkumismuotoihin perustuen. 

 

Selvityksen luvussa 6 on käsitelty kaupan ja keskusten saavutettavuutta ja sen kehitystä. Yleiskaava-

alueen väestöstä lähes 87 % asuu alle kahden kilometrin etäisyydellä lähimmästä keskuksesta tai kau-

pan alueesta. Väestönkasvu ja maankäytön tehostaminen on yleiskaavassakin kohdistettu erityisesti 

kehittyville asemanseuduille ja joukkoliikennepysäkkien tuntumaan. Yleiskaavan keskusten lisäksi uu-

sia kaupan sijaintipaikkoja ja nykyisten yksiköiden laajentumisia tulee mahdollistaa myös keskusten 

ulkopuolella tiivistyvillä asuinalueilla. Esimerkkejä tällaisista alueista ovat Suvela, Tuomarila, Tollin-

mäki-Ristimäki ja Järvenperä. Kaupan sijoittumista näille alueille pystytään edistämään sopivien sijain-

tipaikkojen osoittamisen lisäksi kasvattamalla lähialueen asutusta synnyttäen näin tärkeää lähiostovoi-

maa.  

9.6 Vaikutukset liikenteeseen ja liikkumiseen 

Tarkasteltavat kehittyvät keskukset jakautuvat liikenteellisesti erilaisiin ryhmiin. Histan ja Mynttilän 

täysimittaisen kehittymisen edellytyksenä on näillä näkymin raskaan raideliikenteen hyödyntäminen. 

Monet muut keskukset, kuten Viiskorpi ja Lommila sekä pidemmällä tähtäimellä Kalajärvi, voivat hyötyä 

pikaraitiotieverkon laajentumisesta. Liikenteellisiltä vaikutuksiltaan suurin tulee olemaan Lommila, 

jonka tuottamat ja attraktoimat matkat ovat samaa suuruusluokkaa kuin muut tarkasteltavat kohteet 

yhteensä. Autoliikennettä ajatellen haastavin yhdistelmä on Lommilan ja Espoon keskuksen muodos-

tama kokonaisuus, jonka tuottamiin autoliikenteen määriin on suunnittelussa pyritty varautumaan alu-

een katuverkkoa ja liittymiä koskevilla kehittämissuunnitelmille sekä muiden liikennemuotojen olosuh-

teita parantamalla. Seuraavassa kohteiden liikenteellisiä vaikutuksia on kuvattu kahdessa tilanteessa. 

Ensimmäisessä vaiheessa on oletettu toteutuneiksi olemassa olevat (tunnistetut) hankkeet ja noin vuo-

den 2030 tilanne, ja toisessa vaiheessa koko laskennallinen tarve vuoden 2050 tilanteessa. 
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Espoon keskuksen - Lommilan osalta asumisen matkatuotoksesta kestäville kulkutavoille kohdistuu 

57 %, sillä juna- ja bussitarjonta on hyvä. Lommilassa kaupan tuottaman autoliikenteen osuus asettuu 

noin 75 %:iin, sillä tilaa vaativa kauppa on varsin henkilöautoriippuvaista. Lommilaan esitetyt kaksi 

pääajoyhteyttä ovat käytännössä minimivaatimus, Espoon keskuksen osalta Espoonväylän toteuttami-

nen ja Turunväylän kehittäminen ovat välttämättömiä esitetyn kasvun mahdollistamiseksi. Espoon kes-

kuksen – Lommilan muodostama kokonaisuus ei myöskään tule toimimaan liikenteellisesti hyvin, jos 

kaupunkiradan toteuttaminen viivästyy, vaikka bussien runkoyhteyksiä (myöhemmin mahdollisesti pi-

karaitioteinä) ollaankin kehittämässä. Liikenneyhteyksien kehittäminen on syytä ajoittaa olemassa ole-

vien maankäyttöhankkeiden kanssa, sillä jo ne kattavat suuren osan lopputilanteen mitoituksesta. 

 

Histan alueen hankkeet ajoittuvat pidemmälle jaksolle, olemassa olevien hankkeiden vaikutus liiken-

teeseen on vähäinen eikä niiden tuottaman liikenteen hoitaminen vaadi erityisjärjestelyjä. Pidemmällä 

tähtäimellä, kun koko maankäyttö on toteutunut, junaliikenteen tarjonnasta huolimatta, autoliikenteen 

kulkutapaosuus on noin 48  %. Uuden aseman lisäksi myös eritasoliittymien kehittäminen on tarpeen, 

sillä autoliikenteen määrä kasvaa huomattavasti. 

 

Myös Mynttilän kehittyminen toteutuu vasta tarkasteluajanjakson lopulla, kun uusi ratayhteys on saatu 

käyttöön. Mynttilän oma palvelutarjonta ei kata asukkaiden kaikkia tarpeita, pyöräilymatkat viereisiin 

keskuksiin ovat melko pitkiä, ja liikkumisesta hieman yli puolet (noin 53 %) tapahtuu autolla. Autolii-

kenteen kokonaismäärä jää kuitenkin sen verran alhaiseksi, ettei sen järjestämiseksi tarvita poikkeus-

järjestelyjä.  

 

Kalajärvi kuuluu myös niihin keskuksiin, joiden kehittyminen tapahtuu hitaammin. Mahdollinen raitio-

tieyhteys Leppävaaran suuntaan palvelee osaa matkoista ja myös liityntää juniin, mutta Kalajärvi on 

sekä asukkaiden että palveluiden kannalta selkeimmin autovyöhykettä, henkilöauton osuus asukkaiden 

matkoista on luokkaa 54 % ja palveluiden käyttäjien matkoista yli 60 %. Vaikka kokonaisliikennetuotos 

ei kasva erityisen paljon, on lopputilanteessa syytä varautua uuteen liittymään Vihdintielle. 

 

Viiskorpi-Kulloonsilta -alueen kehittymisen odotetaan olevan kaksivaiheista. Kulloonsillan kaupallisen 

tarjonnan kasvu kasvattaa liikennemääriä jo vuoteen 2030 mennessä, asukasmäärän kasvu ajoittuu 

tarkastelujakson loppupuolelle, mahdollisesti raitiotieyhteyden rakentamisen yhteyteen. Tällöin kestä-

vien kulkutapojen osuus asukkaiden matkoista nousee yli puoleen, jopa tasolle 55 %. Kaupallisten 

palveluiden matkatuotos on niin merkittävä, että uudet eritasoliittymäjärjestelyt Kehä III:lle ovat tar-

peen vuoden 2030 jälkeen. 

 

Taulukko 22 Uuden maankäytön liikenteellisisiä tunnuslukuja 

 

 

kestävien kulkutapojen osuus 

asukkaiden matkoista (%)

Liikenteelliset suositukset

keskus 2050 2030 2050 2030 2050

Espoon keskus - 

Lommila 57 80487 315381 22425 39541

Kaupunkirata, poikittaiset vahvat 

joukkoliikenneyhteydet, Lommilan katu-verkko, 

Espoonväylä, Turunväylän kehittämien ennen 

vuotta 2030.

Hista 52 64978 311515 1272 11629

Junaliikenne edellytyksenä, Turunväylän 

eritasoliittymien kehittäminen ennen vuotta 2050

Mynttilä 47 54986 244464 999 5874 Junaliikenne edellytyksenä

Kalajärvi 46 33637 120490 611 3560 Liittymäjärjestelyt Vihdintielle 2030 jälkeen

Viiskorpi-

Kulloonsilta 55 48776 187518 920 7807

Eritasoliittymäjärjestelyt Kehä III:lla 2030, 

mahdollinen raitiotieyhteys ennen vuotta 2050

Yhteensä uusi 

maankäyttö 54 282865 1179368 26227 68412

asukkaiden ajosuoritteen 

kasvu (km/päivä)

autoliikenteen kasvu 

(käyntiä/päivä)
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9.7 Vaikutukset kaupan kilpailuun ja elinkeinoelämän kehittymiseen 

Kaavoituksessa tehdään kaupan kokoa, tyyppiä, sijaintia ja mahdollisesti toteutumisen ajoittumista 

koskevia ratkaisuja, jotka vaikuttavat vähittäiskaupan ostovoiman siirtymiin, myymälärakenteeseen ja 

kaupan alueelliseen palvelutarjontaan. Kaupan kannalta katsottuna asian voi tiivistää siten, että kyse 

on vaikutuksista kaupan kilpailuasetelmaan. Kaavoituksessa tehtävillä ratkaisuilla voidaankin rajoittaa 

tai mahdollistaa kilpailun toimivuutta. Tärkeää olisi pyrkiä siihen, että rajoitetaan vain sitä, mikä on 

välttämätöntä yhdyskuntarakenteen toimivuuden turvaamisen ja maankäytöllisten kehittämisnäkökoh-

tien kannalta katsottuna. Yhdyskuntarakenteen kehittämistavoitteet eivät aina ole kaikilta osin saman-

suuntaisia kilpailun toimivuuden turvaamisen tavoitteiden kanssa. Kun tämä asia tiedostetaan, kaava-

ratkaisuja voidaan lähteä hakemaan avoimesti molemmat näkökulmat huomioon ottaen. 

 

Kilpailuvaikutusten ennakointi on haasteellista, koska monet vaikutuksista riippuvat kuluttajien käyt-

täytymisen mahdollisista muutoksista ja kilpailun aiheuttamista dynaamisista vaikutuksista yritysten 

toimintaan. Tärkeintä kilpailun toimivuuden kannalta olisi varmistaa, että kaavoituksella luodaan edel-

lytykset sille, että niin uusien toimijoiden alalle tulo kuin uusien liikeideoiden kehittäminenkin olisivat 

mahdollisia. Maankäyttö- ja rakennuslakiin vuonna 2015 tehdyn kilpailun toimivuutta koskevan lisäyk-

sen mukaan kilpailun kannalta toivottavia ovat kaavaratkaisut, jotka ovat joustavia ja jättävät vaihto-

ehtoja toteutukseen. Elinkeinoelämän kilpailuasioiden huomioon ottaminen on yksi keskeisistä kaavoi-

tuksessa edistettävistä asioista. Lakimuutoksen tavoitteena oli, että yrityksille osoitettaisiin laadultaan 

ja määrältään riittävästi sijoittautumispaikkoja. Keskustakohtaisen kaupallisen kehityskuvan mukai-

sella kaupan alueiden ”profiloinnilla” vastataan näihin tavoitteisiin. 

 

Espoon pohjois- ja keskiosien keskukset ja kaupan alueet nopeuttavat Espoon kaupan uudistumiskehi-

tystä ja tarjoavat liiketoiminnallisesti hyviä sijaintipaikkoja yrityksille. Kaupan toimintaedellytysten kan-

nalta onkin tärkeää, että kaavoituksella mahdollistetaan riittävä ja joustava liiketilarakentaminen ja 

laajentamismahdollisuudet myös pitkällä tähtäimellä. Uuden liiketilan rakentamisella vastataan myös 

kuluttajien muuttuvaan kysyntään. Kuluttajien tarpeet ovat eriytyneet ja eriytyvät jatkossa yhä enem-

män. Tämä merkitsee sitä, että myös ostospaikoilta vaaditaan yhä enemmän. Jos myymälät eivät 

syystä tai toisesta miellytä, ostospaikkaa vaihdetaan, mikäli se vain on mahdollista. Asiointi suuntautuu 

sinne, missä kuluttajien odotukset täyttyvät parhaiten. 

 

Maankäytön suunnittelussa kaupan palvelujen kehittämistä on ajateltava kokonaisuutena, jossa eri alu-

eilla toimivat kaupan palvelut täydentävät mahdollisimman hyvin toisiaan. Kaupungin näkökulmasta on 

tärkeää kokonaisuuden hallinta niin, että luodaan edellytykset kaupan tavoitteelliseen kehittymiseen 

eri alueilla. Keskustakohtaisen kaupallisen kehityskuvan laatimisella luodaan edellytyksiä tämän kehi-

tyksen toteutumiselle. Yleiskaava-alueen keskukset ja kaupan alueet eivät muodosta keskenään kilpai-

levia kaupan keskittymiä, koska ne poikkeavat toisistaan toiminnalliselta luonteeltaan ja kaupan mitoi-

tukset perustuvat kunkin alueen oman väestön ostovoiman kasvuun. 

 

Merkittävä kilpailutilanne syntyisi lähinnä tilanteessa, jossa Espoon keskukseen ja Lommilaan sijoittuisi 

samantyyppisiä keskustahakuisen erikoiskaupan palveluja kauppakeskustyyppisesti. Samantyyppisten 

toimintojen ja etenkin kaupan toimijoiden sijoittuminen molemmille alueille ei kuitenkaan ole todennä-

köistä - useimpien ketjujen ja kaupan toimijoiden sijoittumispäätös kohdistunee ainoastaan toiseen. 

Lommila on myös rakentunut ja rakentuu jatkossakin osin Espoon keskuksesta poikkeavasti ja sen 

vetovoima on erityyppinen. Lommilaan sijoittuu Espoon keskustaa enemmän suuria kaupan yksiköitä 

ja niillä asioidaan enemmän jonkin tietyn ostostarpeen vuoksi. Shoppailu ja vapaa-ajan vietto kohdis-

tuvat jatkossakin enemmän ympäristöltään ja tarjonnaltaan kehittyvälle keskusta-alueelle.  

 

Espoon pohjois- ja keskiosien ja Espoon muiden alueiden kaupan tarjonnan väliseen kilpailuun vaikut-

taa liiketilarakentamisen määrän ohella myymälätarjonnan monipuolisuus: kuinka paljon Espoon poh-

jois- ja keskiosiin tulee vetovoimaisia myymälöitä?  Espoon muilla alueilla kaupan nykyinen tarjonta ja 
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kehittämissuunnitelmat ovat kuitenkin niin mittavia, että Espoon keskuksen, Lommilan ja Kulloonsillan 

kaupan kehittämisellä ei ole oleellista vaikutusta niiden toimintaan. Espoon pohjois- ja keskiosien uudet 

kaupan palvelut eivät todennäköisesti olekaan esteenä muualla Espoossa olevien kaupan hankkeiden 

toteutukselle, mutta voivat vaikuttaa hankkeiden toimialarakenteeseen ja toteutuksen ajoittumiseen.  
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10. SUOSITUKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

10.1 Johtopäätökset yleiskaava-alueen keskusten kaupallisesta kehittämisestä 

Yleiskaavan jatkosuunnittelussa kaupan palvelujen kehittämistä on ajateltava kokonaisuutena, jossa 

eri alueiden kaupan palvelut täydentävät toisiaan. Espoon pohjois- ja keskiosien kaupan palveluverkon 

tasapainoisen kehittämisen kannalta on tärkeää, että Espoon keskukselle, paikalliskeskuksille ja kaupan 

alueille annetaan riittävät mahdollisuudet kehittyä. Kaupungin tehtävänä on kokonaisuuden hallinta 

niin, että luodaan edellytykset kaupan tavoitteelliseen kehittymiseen eri alueilla. Avainsanoja sekä tässä 

että eri alueille sijoittuvien yritysten toiminta- ja kehittämisedellytysten kannalta ovat alueiden kaupal-

listen konseptien ja asemakaavojen joustavuus ja mahdollisuus vaiheittaiseen toteuttamiseen. Tämä 

antaa yrityksille mahdollisuudet kehittää omaa toimintaansa vastaamaan markkina-alueen kysyntään 

ja ajan kuluessa muuttuvaan kilpailutilanteeseen. Koko yleiskaava-aluetta ajatellen kehittämistoimet 

olisi hyvä aloittaa Espoon keskuksesta. 

 

Palveluiden tulee sijoittua keskusten ja kaupan alueiden rakennetta tiivistäen, mikä edistää kaupan 

rakenteen toimivuutta ja keskusten kehittämistavoitteiden toteutumista. Tiivis rakenne mahdollistaa 

lisäksi kestävien kulkutapojen (joukkoliikenne sekä kävely ja pyöräily) käyttöä asiointimatkoilla. Ase-

manseuduista ja raitiotiepysäkkien ympäristöistä tulee kehittää mielenkiintoisia, sekoittuneita ja toimi-

via kokonaisuuksia, joissa yhdistyvät yksityiset ja julkiset palvelut. Pysäkeiltä olisi myös oltava sujuvat 

ja turvalliset yhteydet kauppoihin. Kaikkiin asioinnin sujuvuuteen ja turvallisuuteen liittyviin asioihin on 

syytä kiinnittää erityistä huomiota uusia kaupan palveluita toteutettaessa. Kaupallisesti toimivien kes-

kusten suunnittelun taustoja on käsitelty laajemmin luvussa 10.2. 

 

Palveluverkon tulee vastata muuttuviin asiakastarpeisiin ja mahdollistaa uusien kaupan konseptien ke-

hittyminen alueella. Uusista kaupan konsepteista esimerkkeinä ovat erilaiset hybridit, joissa yhdistyvät 

esim. tuotannollinen ja kaupallinen tila tai verkkokaupan varasto- ja myymälätoiminnot. Seuraavaksi 

on kuvattu tiivistetysti eri keskusten kehittämis- ja suunnitteluperiaatteita. 

 

Espoon keskus on yleiskaava-alueen kaupallinen pääkeskus, jossa on monipuolinen kaupan palvelu-

tarjonta. Sen tulee myös säilyä ensisijaisena päivittäistavarakaupan ja keskustahakuisen erikoiskaupan 

sijaintipaikkana jatkossakin. Tähän pyrittäessä on muistettava, että keskustojen kehitykseen vaikutta-

vat hyvin monet tekijät. Keskustojen kaupallinen vetovoima ja elävyys ovat riippuvaisia kaupan palve-

lutarjonnan lisäksi myös mm. kulttuuri-, viihde- ja ravintolapalvelujen ja julkisten palvelujen tarjonnan 

monipuolisuudesta sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen toimivuudesta, viihtyisästä fyysisestä ym-

päristöstä jne. Espoon keskuksen nykyinen asema ja sen kehittämispotentiaali on tässä mielessä vahva 

Lommilaan verrattuna. Ilman päivittäistavarakaupan enimmäismitoitusta Espoon keskus on myös Lom-

milaa potentiaalisempi päivittäistavarakaupan suuryksikköjen sijoittumispaikka. Päivittäistavarakaupan 

toimintamahdollisuuksien edistäminen olisi tämän vuoksi tärkeää alueen jatkokehittämisessä. 

 

 
 

Keskeisiä huomiota Espoon keskuksen kehittämiseen ja suunnitteluun: 

• Päivittäis- ja erikoistavarakaupan kehittämismahdollisuuksien edistäminen maankäyttöä tii-

vistämällä ja tehostamalla sekä houkuttelevien kauppapaikkojen toteuttaminen suurempiin 

yksiköihin ja kivijalkaliiketiloihin 

• Erillisten kauppakeskusten sekä radan etelä- ja pohjoispuolten kaupallisten toimintojen yh-

distäminen, alueiden toiminnallinen kytkeminen toisiinsa. Kaupan kehittämisen painopisteen 

sijoittaminen asemanseudun tuntumaan. 

• Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn toimivuuden kehittäminen alueen sisällä sekä Espoon 

keskuksen ja Lommilan välillä 
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Lommila on Uusimaa-kaavan 2050 tilaa vaativan kaupan alue, jonne voi jatkossa periaatteessa sijoit-

tua vain tilaa vaativaan erikoiskauppaa. Alueella on kuitenkin jo nykyään merkittävästi keskustaha-

kuista erikoiskauppaa ja vahvistetut asemakaavat mahdollistavat alueelle myös kooltaan yli 100 000 

kerrosneliömetrin kauppakeskuksen keskustahakuisen erikoiskaupan palveluineen.  Tästä huolimatta 

Lommilaa olisi hyvä kehittää ensisijaisesti nykyisiin merkittäviin toimijoihin kuten Ikeaan tukeutuvana 

suurten tilaa vaativan erikoiskaupan myymälöiden alueena. Näin voitaisiin parhaiten välttää kilpailua 

Espoon keskuksen kanssa. Kahden samantyyppisen vierekkäin sijaitsevan ja keskenään kilpailevan 

kaupan alueen tilanteessa on vaarana, että vain toinen kehittyy ja menestyy. Lisäksi Lommilan sijainti 

pääosin autoliikenteeseen perustuvana kaupan kohteena ei edistä kestävien liikkumistapojen kasvua 

asiointiliikenteessä.  

 

 
 

Viiskorpi-Kulloonsilta -alueella tilanne on samankaltainen kuin Espoon keskus-Lommila-alueella. 

Kummallekin alueelle tulisi pyrkiä kehittämään oma kaupallinen roolinsa. Viiskorpi-Kulloonsilta -alueella 

tämä on kuitenkin helpompaa kuin Espoon keskus-Lommila -alueelle, koska Kulloonsilta on jo alkanut 

kehittyä tilaa vaativan kaupan alueena ja Viiskorpi on kaupallisesta näkökulmasta uusi keskus. Viis-

korpi-Kulloonsilta -alueella kysymykset kaupan kehittämisen ajoittamisesta, vaiheistamisesta ja aluei-

den fyysisestä erilaisuudesta ovat erityisen tärkeitä. Viiskorven keskustaa ja Kulloonsiltaa olisi hyvä 

kehittää samanaikaisesti: kun kaupan alueita kehitetään yhdessä ja yhtä aikaa, ne tukevat toisiaan ja 

muodostavat vetovoimaisen ja yrittäjien kannalta toimivan kokonaisuuden. 

 

 
 

Koko yleiskaava-alueen kaupan kehittämistä ajatellen Hista voidaan ajoittaa muita keskuksia myöhäi-

sempään ajankohtaan, koska alueen kehittäminen on sidottu ESA-radan toteutuspäätökseen sekä var-

sinaiseen toteuttamiseen. Näitä päätöksiä ei liene realistista odottaa ennen 2030 -lukua. Kun alueen 

kehittäminen käynnistetään, asukasmääräksi olisi hyvä saada mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 

päivittäistavaramyymälöiden toiminnan edellyttämä 2 000 - 3 000 asukasta. Histassa kaupan kehityk-

sen tulee perustua erityisesti joukkoliikenteellä sekä kävellen ja pyörällä tehtäviin asiointeihin. Histan 

näkyvyys Turunväylälle on kuitenkin hyvä, mistä syystä keskus voi palvella myös ohikulkuliikenteen 

tarpeita. Houkutteleva ja ainutlaatuinen tarjonta esimerkiksi kiertotalousliiketoimintaan perustuen voisi 

Keskeisiä huomiota Lommilan alueen kehittämiseen ja suunnitteluun: 

• Kooltaan suurten erikoiskaupan myymälöiden mahdollistaminen; alueen luonteen pitäminen 

”tilaa vaativan kaupan alueena” erotuksena Espoon keskuksesta 

• Mitoituksen kehittyminen ja vaihettuminen lähialueen asutuksen kehittymisen mukaisesti, 

jolloin vältetään äkillisten ja merkittävien vaikutusten syntyminen koko palveluverkkoon 

• Kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenneyhteyksien parantaminen erityisesti Espoon keskuk-

sen suuntaan 

Keskeisiä huomiota Viiskorpi-Kulloonsillan kehittämiseen ja suunnitteluun: 

• Viiskorven keskustan kehittäminen kauppa/asemakeskusmaisena kokonaisuutena ero-

tukseksi Kulloonsillasta 

• Viiskorven joukkoliikennepysäkkien sijoittuminen ja kevytliikenneyhteyksien kehittäminen 

• Kulloonsillan ja Viiskorven keskuksen välisten roolien ja työnjaon huomioiminen; Kulloonsil-

lan roolin löytäminen osana pääkaupunkiseudun ja Espoon tilaa vaativan kaupan verkkoa. 

• Kulloonsillan tilaa vaativan kaupan tehokkuuden vyöhykkeisyys suhteessa Viiskorven kes-

kukseen ja raitiotiepysäkkiin 

• Kaavoituksen joustavuus; mahdollistetaan esim. hybriditoimintojen (verkkokaupan varasto- 

ja myymälätoiminnot, tukku- ja vähittäiskaupan, tuotanto- ja myymälätilojen) sijoittuminen 

alueelle. 
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muodostaa Histasta mielenkiintoisen kokonaisuuden, joka palvelisi hyvin lähialueen asukkaita ja hou-

kuttelisi joukkoliikenteellä tehtäviä asiointeja myös muualta pääkaupunkiseudulta. Histan kaupallinen 

toiminta tulee keskittää asemanseudun välittömään läheisyyteen. Kauppa voi kehittyä sekä suurem-

missa yksiköissä että Histan keskustan kivijalkaliiketiloissa asemanseudun kävelyvyöhykkeellä. 

 

 
 

Mynttilän maankäytön ja kaupan kehittyminen on Histan tavoin sidottu ESA-radan sitovaan toteutus-

päätökseen sekä toteuttamiseen ja näin ollen alueen kehittyminen painottuu vuosiin 2030-2050. Mynt-

tilä jää jossain määrin Espoon keskuksen ja Histan puristuksiin, eikä keskukseen näin ollen todennä-

köisesti kehity kovin merkittävää kaupallista toimintaa. Mynttilässä voi kuitenkin sijaita kattavat päi-

vittäistavarakaupan lähipalvelut sekä tätä tukevaa erikoistavarakauppaa. 

 

 
 

Kalajärveä kehitetään kaupan palveluiltaan mahdollisimman monipuolisena paikalliskeskuksena. Tär-

keää on muodostaa alueelle selkeä keskustaympäristö. Kalajärvelle on mahdollisesti tulossa aikanaan 

pikaraitiotieyhteys, mikä parantaa keskuksen joukkoliikenteellistä saavutettavuutta. Kalajärvi on kui-

tenkin luonteeltaan ”maaseutumainen” ja Espoon harvaan asutuin kokonaisuus. Tulevaisuuden väes-

tönkasvu ohjataan voimakkaasti Kalajärven keskukseen, mutta asutus tulee jatkossakin olemaan har-

vaa. Tämän vuoksi Kalajärvellä tulee ottaa huomioon myös autoliikenteen yhteyksien ja pysäköinnin 

sujuvuus kaupallista keskustaa kehitettäessä. Kalajärvelle on mahdollista kehittää monipuoliset arjen 

lähipalvelut sekä esimerkiksi matkailu-, luonto- ja virkistystoimintaan perustuvaa kaupallista toimintaa. 

 

 
 

 

 

 

 

Keskeisimmät huomiot Histan kehittämiseen ja suunnitteluun: 

• Asemakeskuksen kehittäminen kauppakeskusmaisena ja julkisten toimintojen (mahdolliset 

liikuntatilat, kirjasto ym.) sijoittaminen samaan kokonaisuuteen 

• Kivijalkaliiketilat asemanseudun kävelyvyöhykkeellä 

• Kiertotalous -liiketoiminnan mahdollistaminen ja mielenkiintoisen tarjonnan kehittäminen, 

mahdollinen innovaatioalustatoiminta kiertotalouden ja kaupallisten toimintojen rajapinnalla 

Keskeisimmät huomiot Mynttilän kehittämiseen ja suunnitteluun: 

• Asemakeskuksen kehittäminen ja päivittäistavarakauppoihin perustuvat kaupan ankkuritoi-

minnot asemanseudun lähellä 

• Asemanseudun ympäristön kivijalkaliiketilat 

• Kävely- ja pyöräily-yhteyksien kehittäminen asemalta kaupalliseen ytimeen ja sitä kautta 

asuinalueille 

Keskeisimmät huomiot Kalajärven kehittämiseen ja suunnitteluun: 

• Selkeän ja tiiviin keskustaympäristön muodostaminen 

• Kävely-yhteyksien kehittäminen erityisesti raitiotiepysäkiltä kaupalliseen ytimeen, kaupan 

toimintojen painottuminen pysäkin lähialueelle 

• Lähituotantoon ja luontoon liittyvien kaupallisten toimintojen mahdollistaminen, matkailu-, 

virkistys- ja luontopalveluiden kehittyminen alueella 
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10.2 Kaupallisesti toimivien keskusten toteuttaminen 

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

kirakennetta koskevilla päätöksillä voidaan vaikuttaa myös kaupallisen ympäristön toimivuuteen ja kau-

pan sijoittumisedellytyksiin esimerkiksi kivijalkaliiketiloissa. Kauppa keskittyy agglomeraatioetujen 

vuoksi suurempii yksiköihin, mikä on huomioitava kaupunkiympäristöä kehitettäessä. Kauppa- ja os-

toskeskukset voivat kuitenkin kytkeytyä toiminnallisesti kaupunkirakenteeseen ja elävöittää myös ym-

päröivää kaupunkitilaa. Kivijalkaliiketilojen elävyyteen vaikuttaa merkittävästi jalankulkuympäristön 

mielekkyys ja se, miten potentiaalisia asiointivirtoja ohjataan kaupunkirakenteessa; myös kivijalkalii-

ketilojen osalta on tarkoituksenmukaista keskittää tiloja houkuttelevimmille paikoille, esim. kävelypai-

notteisten katujen varteen ja lähelle joukkoliikennepysäkkejä. Myös työpaikat luovat kaupan ja palve-

luiden kysyntää, esimerkiksi päivisin lounaskysyntää, joka on olennainen kriteeri esim. ravintolapalve-

luiden sijoittumiselle. Seuraavissa osioissa käsitellään laajemmin, minkälaisista kaupunkirakenteelli-

sista ja etäisyyteen liittyvistä teemoista koostuu kaupallisesti hyvä ympäristö. 

 

Etäisyyden kokeminen kaupunkitilassa 

Etäisyys koetaan fyysisen välimatkan sekä psyykkisten, matka-aikaa hidas-

tavien tai kulkemista haittaavien tekijöiden summana. Kaupallisessa keskus-

tassa tämän kokonaisetäisyyden minimoiminen on ensiarvoisen tärkeää; pal-

veluiden tulee sijaita tiiviisti toistensa läheisyydessä, jolloin niiden väliset 

matkat ovat lyhyitä ja kaupat koetaan helposti saavutettaviksi. Vähittäiskaupan kannalta kriittisen etäi-

syyden on todettu olevan vain noin 10–25 metriä. Tämä tarkoittaa sitä, että kauppojen välisen matkan 

ollessa yli 25 metriä muodostuu jo selvä este hakeutua seuraavaan, kaukaiseksi koettuun kauppaan ja 

jatkaa näin kulkemista kaupunkirakenteessa. Kriittinen etäisyys ylittyy Suomessa useasti jo pelkästään 

kadun ylityksellä.  

 

Epäviihtyisä kaupunkiympäristö ja erilaiset fyysiset esteet lisäävät myös etäi-

syyden tunnetta. Erityisen suuri merkitys tällä seikalla on, kun mietitään tietyn 

alueen soveltumista liiketoiminnalliseen käyttöön sekä sitä, mikä merkitys ko-

konaisetäisyyksillä on ihmisten ostokäyttäytymiseen ja mahdollisuuksiin ha-

keutua alueella sijaitsevien kaupallisten palveluiden luokse. Tunne-etäisyyttä lisäävistä tekijöistä on 

olemassa monia esimerkkejä, ja ymmärtämällä näiden merkitys voidaan suunnittelun avulla pienentää 

koettua kokonaisetäisyyttä. Esimerkiksi kävely- tai kauppakadulla oleva liian pitkä suljettu näyteikku-

nasarja voi lisätä suurestikin tunne-etäisyyttä ja estää hakeutumisen edessäpäin oleviin liikkeisiin. 

 

Palveluiden sijoittuminen vertikaalisesti useaan kerrokseen pidentää etäisyyden tun-

netta moninkertaisesti verrattuna etäisyyden muutoksiin horisontaalisella tasolla: yh-

den kerroksen nouseminen vastaa psyykkisesti noin 50–100 metrin etäisyyttä katuta-

solla. Vastaavasti myös suuret tyhjät aukiot ja torit rajoittavat kulkemista kaupunki-

rakenteessa. Kun aukiolla tai torilla on elämää, ihmisiä ja torimyyjiä, etäisyyden tuntua 

ei pääse syntymään, mutta aukion ollessa tyhjä tai pysäköityjen autojen täyttämä sen 

ylittäminen koetaan liian pitkältä matkalta. Torien ja aukioiden kohdalla kriittiseksi 

matkaksi on todettu noin 25 metriä. 

 

Koettua etäisyyttä lisää myös se, jos liikepaikka jää rakennuksen kulman taakse. Ti-

lanne on sama myös kadun toisella puolella sijaitsevien toimintojen kanssa, etenkin jos 

kadun ylittäminen koetaan hankalaksi tai vaaralliseksi. Kauppakatua käytetään helposti 

ainoastaan yhdeltä puolelta, sillä kadulla kulkevat ja pysäköivät autot muodostavat 

vahvan etäisyyden tunteen, joka muodostuu esteeksi matkan jatkumiselle. 

 



Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan kaupan selvitys 

 

  

 

78 

Katuverkossa etäisyyden tunne ollaan pystytty tehokkaasti minimoimaan turvallisten ja matkantekoa 

helpottavien kävelykatujen ja kävelypainotteisten ympäristöjen avulla. Kuitenkin kävelykadullakin eri-

laiset katkokset sekä fyysiset esteet luovat etäisyyden tuntua hyvin nopeasti. Tällaisia esteitä voivat 

olla esimerkiksi kävelykatua halkovat liikennöidyt kadut, erilaiset rakennelmat ja esteet sekä jopa kä-

velykadulla kulkevat polkupyöräilijät.  

 

Erilaisten toimintojen sijoittuminen vyöhykkeittäin keskustoissa edistää kaupallisen ympäristön toimi-

vuutta ja vetovoimaisuutta. Toimivassa ympäristössä ihmisten kulkeminen on tehty mahdollisimman 

helpoksi, jolloin hän kulkee pakottomasti ja huomaamatta laajallakin alueella. Tällaisesta alueesta muo-

dostuu erikoiskaupalle ja palveluille toimiva ja vetovoimainen ympäristö. Vastaavasti huono ympäristö, 

epäyhtenäiset kävelyalueet ja epäkäytännölliset ja ympäristöön sopimattomat pysäköintialueet lyhen-

tävät ihmisten hyväksymää kävelyetäisyyttä, mikä supistaa toiminnallisesti aktiivista aluetta.  

 

Etäisyyksien ja niiden kokemisen lisäksi kaupunkirakenteessa liikkuvan käyttäytymistä ohjaa ympäristö 

ja sen tuottamat virikkeet ja elämykset. Kaupungin on tarjottava mielekästä ja vaihtelevaa nähtävää, 

jotta liikkujan mielenkiintoa pystytään pitämään yllä. Tällöin erityistarkastelussa ovat kaupungin erilai-

set paikat, joiden merkitystä ympäristön toimivuuden kannalta käsitellään seuraavaksi. 

 

Kaupunkitilan paikat 

Jalankulkijan reagointia ympäristöönsä tutkittaessa on havaittu hänen mielenkiintonsa lakkaavan kau-

niissakin ympäristössä noin 220 metrin jälkeen. Toisaalta useissa orgaanisesti kasvaneissa kaupun-

geissa jalankulkijan taipaleeseen on, vaistomaisesti tai tarkoituksella, järjestetty katkos ”paikan” muo-

dossa sellaisten välimatkojen päähän toisistaan, että ympäristön viehättävyys kasvaa uudestaan. Täl-

löin ”paikan” tarkoituksena on auttaa kulkijaa toipumaan kuljetun matkan rasituksista ja nostaa seu-

raavan matkaosuuden viehättävyys huippuunsa houkutellen näin suuntaamaan eteenpäin.  

 

”Paikalla” tarkoitetaan tässä yhteydessä jotain fyysistä aluetta tai kohtaa keskustan julkisten tilojen 

ympäristössä, missä kaupungissa kävijälle syntyy paikkaan sidottu elämys tai kokemus. Paikat voivat 

tuottaa esteettisiä, maisemaan tai kaupunkikuvaan liittyviä kokemuksia, jolloin kyseessä ovat usein 

puistot, rannat, aukiot, torit tai kadut ja niissä olevat kiintopisteet, sekä kaikki talojen välinen tila, 

suunniteltu tai suunnittelematon, joka on julkista ulkotilaa. Paikkoihin voidaan liittää myös sosiaalisia 

kokemuksia, jolloin kyseessä ovat useasti alueet, joissa syntyy paljon ihmisten välisiä kohtaamisia. 

Esteettisten ja sosiaalisten elämysten lisäksi paikat voivat tarjota toiminnallisia, psyykkisiä, fyysisiä ja 

kulttuurisia kaupunkikokemuksia. Esimerkkeinä tällaisista paikoista ovat tietyt toiminnat ja niiden ra-

kennukset, kuten kirkot, kirjasto, kaupungintalo, teatteri, taidemuseo, linja-auto- ja rautatieasema. 

Paikkoja voivat olla myös kaupallisen tarjonnan hyvin rakentuneet ympäristöt ja kaupat, joihin men-

nään, vaikka ei välttämättä olisi ostettavaakaan.  

 

Elämyksiä ja kokemuksia voi syntyä odotetusti tai odottamatta, spontaanisti. Ne voivat olla yksilöllisiä, 

omia elämyksiä, tai kollektiivisissa väkijoukoissa koettuja. Tärkeintä on se, että kokemus lähtee kävi-

jästä itsestään ja, mikäli siihen liittyy lisäksi tietoisuus ympäristöstä, muodostuu paikkaan sidottu ko-

kemus. Kaupunkiympäristön kyky tuottaa tällaisia paikkaan sidottuja elämyksiä ja kokemuksia on 

vahva toimivuuden ja laadun mittari. Paikkojen sijainnit ja kävely-yhteydet muodostavat yhdessä oman 

verkostonsa, niin sanotun paikkojen järjestelmän. Kriittisiä tekijöitä rakenteellisesti hyvän ja elämyksiä 

tuottavan kaupunkikeskustan muodostumisessa ovat verkoston laajuus ja yhtenäisyys sekä paikkoja 

kuvaavien pisteiden sijoittuminen tasaisesti koko verkoston alueelle. Keskusta-alueen rakennetta in-

ventoimalla pystytään paremmin ymmärtämään kunkin kaupungin oman keskustan luonnetta ja sa-

malla paremmin päättämään tulevista kehittämissuunnista.  

 

Paikkojen järjestelmän tunnusomainen piirre on paikkojen välinen lyhyt etäisyys, joka on keskimäärin 

noin 200–220 metriä. Erityisen laadukkaasti rakentuneissa kaupungeissa etäisyys on vieläkin lyhyempi. 
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Inhimillisesti rakentuneessa kaupungissa paikat toimivat jalankulkijoiden tukikohtina ja niiden sijoittu-

minen kaupunkirakenteeseen luo sopusointua ja rytmiä. Tällöin tuloksena on korkealaatuinen kaupun-

kitila ja virikkeitä tarjoava kaupunki, jossa jalankulkija löytää uusia suunnistusmahdollisuuksia ja kokee 

vaihtelua ennen aiemmin mainittua henkistä väsymistään.  

 

Paikkojen ja niitä yhdistävien katujen merkitystä kaupungille ei voi aliarvioida, sillä kaupunki ja siellä 

olevat ihmiset tarvitsevat monimuotoisuutta, virikkeitä, estetiikkaa ja mielekkäitä toimintoja. Mitä kau-

niimpia paikat ovat, sitä arvokkaampia niiden läheisyydessä sijaitsevat talot ja rakennelmat ovat. Mo-

nipuolinen ja koko keskusta-alueelle levittyvä paikkojen järjestelmä on tärkeä suunnittelu- ja kehittä-

miskohde. Järjestelmää on tarkasteltava kokonaisuutena kehittäen paikkojen välisiä kulkuyhteyksiä 

sekä suhdetta toisiinsa. Myös uusia paikkoja voidaan luoda lyhentämällä niiden välisiä etäisyyksiä ja 

täten tuoda kauempanakin sijaitsevia kohteita verkoston osaksi.  
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LIITE 1 

KAUPAN SANASTOA JA MÄÄRITELMIÄ 

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

sille yrityksille ja perinteisesti myös vähittäiskaupalle. Tukkukauppa on suhteellisen ongelmaton maan-

käytön ohjauksessa, sillä se ei suuremmin vaikuta yhdyskuntarakenteeseen, ei edellytä hyvää saavu-

tettavuutta 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 kotitalouskäyttöön suun-

nattua uusien ja käytettyjen tavaroiden kauppaa. Yleensä kun puhutaan ”kaupasta” tarkoitetaan ni-

menomaan vähittäiskauppaa. Vähittäiskauppa voidaan edelleen jakaa päivittäistavara- ja erikoistava-

rakaupaksi.  

 

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

keteissa ja muissa myymälöissä. Myös myymälöiden ulkopuolella tapahtuu paljon vähittäiskauppaa. 

Tärkeimpiä myymälöiden ulkopuolisia jakelukanavoita ovat Internet ja postimyyntikauppa. Muita myy-

mälöiden ulkopuolisia jakelukanavia ovat mm. myymäläautot ja –veneet, tori- ja hallikaupat, myynti-

kojut, huutokauppakamarit, kuluttajaosuuskunnat, verkostomarkkinointi ja kotimyynti jne., mutta nii-

den merkitys on vähäisempi.  

 

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

kerrotaan alueen asukkaiden määrällä. Asukaskohtainen kulutusluku tarkoittaa kunkin henkilön kes-

kimäärin vuodessa vähittäiskauppaan käyttämää rahamäärää. 

 

Ostovoiman virtaus tai ostovoiman siirtymä tarkoittaa jonkin tietyn alueen vähittäiskaupan myyn-

nin jaostovoiman erotusta. Ostovoiman virtauksella esitetään alueen kaupallista vetovoimaisuutta. Mi-

käli 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. Ostovoi-

man virtaus on laskennallinen tunnusluku, "vaihtotase", eikä se kerro, minne ostovoima virtaa. 

 

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

roa/myymäläneliömetri. Myyntitehon avulla voidaan tarkastella myymälän elinvoimaisuutta. Sitä voi-

daan käyttää apuna myös vähittäiskaupan mitoituksessa. Mitoituksessa verrataan alueen ostovoimaa 

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

 

Päivittäistavarakauppa 

Päivittäistavaroiden ryhmään kuuluvat elintarvikkeet, tupakkatuotteet, usein kotitaloudessa tarvittavat 

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

tuotteita, kuten kodintarvikkeet, kodinpaperit, lehdet ja päivittäiskosmetiikka. Normaalin elintarvike-

myymälän valikoima koostuu juuri em. tuotteista. Alkoholituotteiden osalta käytäntö vaihtelee, mutta 
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päivittäistavarakaupoissa myytävät alkoholijuomat kuuluvat poikkeuksetta päivittäistavaroiden ryh-

mään. 

 

Päivittäistavarakaupan yksiköllä tarkoitetaan yleisimmin edellä mainittuja päivittäistavaroita myyvää, 

pääasiassa itsepalveluperiaatteella toimivaa marketmyymälää. Päivittäistavarakaupparyhmään kuulu-

via myymälöitä ovat hypermarketit ja tavaratalot, supermarketit, valintamyymälät, lähikaupat, kylä-

kaupat, kioskit ja elintarvikkeiden erikoiskaupat. Hypermarketeissa ja tavarataloissa päivittäistavaroi-

den myyntiosuus vaihtelee, mutta tyypillisesti ne nähdään luonnollisemmin osana päivittäistavarakaup-

paa kuin erikoistavarakauppaa. Päivittäistavarakaupan merkittävimpiä toimijoita Suomessa ovat S-

ryhmä, K-ryhmä ja Lidl. Muita toimijoita ovat mm. Stockmann, Tokmanni-konserni, M-ketju ja Mini-

mani.  

 

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 (halpatavara-
talo) 

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 vä-

hemmän kuin puolet kokonaispinta-alasta, mutta myynnin painopiste on päivittäistavaroissa. Hyper-

market voi sijaita kaupungin keskustassa, sen tuntumassa, kauppakeskuksessa tai muualla liikenteel-

lisesti hyvin saavutettavissa paikoissa. Esimerkkejä hypermarketeista ovat Prisma, K-citymarket ja Mi-

nimani. 

 

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 voi-

daan sanoa olevan kahta erilaista: 

• perinteiset keskustatavaratalot 

• halpatavaratalot 

 

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

pungin ydinkeskustassa, aluekeskuksessa tai muualla sijaitsevassa kauppakeskuksessa.  Keskustaha-

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

suuri osuus. 

 

Halpatavarataloissa lajitelma on laaja ja usein päivittäistavara käsittää ainoastaan kuivan teollisen elin-

tarvikkeen ja palvelu on minimissään. Halpatavarataloille tyypillistä on liikennehakuinen sijainti, mutta 

ne voivat sijaita myös keskusta-alueilla. Halpatavarataloja ovat esimerkiksi Tokmanni ja Halpa-Halli.  
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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-market, K-supermar-

ket, 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 saavutettavissa myös 

jalan. Isot valintamyymälät ovat pinta-alaltaan 200-399 m²:n päivittäistavaramyymälöitä ja pienet va-

lintamyymälät ovat pinta-alaltaan 100-199 m2. Esimerkkejä valintamyymäläketjuista 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 lähikauppoina 

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. Kios-

kiasetuksella on rajoitettu kioskin myyntivalikoimaa. Esimerkkinä kioskiketjuista voidaan mainita R-

kioski.  

 

Hard discounter 

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

malleihin. Myymälöiden valikoima kattaa pääsääntöisesti kaikki päivittäistavarakaupan tuoteryhmät ja 

niiden pinta-ala vastaa supermarketien kokoa. Hard discounterit sijaitsevat pääosin hyvien liikenneyh-

teyksien varrella sekä keskustoissa että keskustojen ulkopuolella. Esimerkkinä Suomessa toimivasta 

discounterista voidaan mainita Lidl-ketjun.  

 

Liikennemyymälät 

Liikennemyymälät sijaitsevat huoltamoiden yhteydessä liikenteellisissä sijainneissa valtateiden varsilla 

tai taajamissa. Liikennemyymälät muodostavat yhä useammin eri palveluntarjoajista koostuvan palve-

lukokonaisuuden, jossa polttoaine- ja päivittäistavaramyynnin sekä ravintolapalveluiden lisäksi tarjo-

taan 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, myymäläautoissa 

ja sähköisessä kaupassa. Näiden jakelukanavien osuus kokonaismarkkinoista on viime vuosina ollut 

vähenemään päin. Päivittäistavaroiden sähköinen kauppa puolestaan ei ole kehittynyt ennustetulla ta-

valla johtuen ruoan jakelua koskevista, toistaiseksi ratkaisua vaille olevista logistisista ongelmista. 
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Erikoistavarakauppa 

 

Erikoiskauppa on tiettyihin tuoteryhmiin kuuluvien kestokulutushyödykkeiden ja niihin liittyvien palve-

luiden myyntiin erikoistunutta vähittäiskauppaa. Erikoistavara käsitteenä pitää sisällään lähes kaiken 

päivittäistavarakaupan ulkopuolelle kohdistuvan vähittäiskaupan yksityisen kulutuksen: pukeutumisen, 

vapaa-ajan tuotteet, kodintekniikan, optisen alan tuotteet, asumisen ja sisustamisen jne. Autokauppa-

kin voidaan lukea erikoistavaraostosten piiriin, mutta se pidetään yleensä jo tilastollisistakin syistä eril-

lään muusta erikoiskaupasta: autokauppa poikkeaa muusta vähittäiskaupasta merkittävästi ostosten 

suuren kerta-arvon ja harvoin tehtävien ostojen vuoksi. 

 

Erikoiskaupan myymälät tarjoavat yleisesti tiettyyn tuoteryhmään keskittynyttä monipuolista valikoi-

maa sekä alaan liittyvää korkea asiantuntemusta ja palvelua. Harvoin ostettavan erikoistavaran kauppa 

hakeutuu tavallisesti joko toimialakohtaisiin keskittymiin (vrt. autokauppa, huonekalukauppa, muoti-

kauppa), kun taas usein ostettavan erikoistavaran kauppa pyrkii dominoimaan kukin omia lähimarkki-

noitaan (vrt. kukkakauppa, polttoainekauppa). Se, kuinka lähelle parhaita liikepaikkoja kukin toimipiste 

toimintaympäristössään hakeutuu, määräytyy yrityksen vuokranmaksukyvyn perusteella. Erikoiskau-

pan myymälät sijoittuvatkin erilaisiin kaupallisiin keskuksiin kuten kaupunkien ja kuntien keskustoihin, 

kävelykaduille, kauppakeskuksiin ja erillisiin kauppakeskittymiin. Myös tavaratalot harjoittavat osas-

toillaan erikoistavaroiden (käyttötavaroiden) kauppaa.  

 

Erikoistavarakaupassa voimakas ketjuuntuminen, nopeasti uudistuvat toimintatavat ja eriytyvät kon-

septit 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 erillisiin kaupan keskit-

tymiin, sekä erityisesti vaate-, kenkä- ja asustekaupan ketjut, jotka sijoittuvat kauppakeskuksiin.  

 

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

tavarakauppaan (keskustahakuinen erikoistavarakauppa). Jako perustuu myymälätyyppiin ja myytä-

vien tuotteiden luonteeseen. Tilaa vaativaa ja keskustahakuista erikoiskauppaa kuvataan seuraavaksi. 

 

Tilaa vaativa erikoistavarakauppa 

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

nekalut, rakennustarvikkeet jne.) ja se on myös enemmän riippuvainen autolla asioivista asiakkaista 

verrattuna muuhun erikoiskauppaan. Tilaa vaativan erikoistavarakaupan myymälöiden huoneistokoko 

on keskimäärin noin 850 m². Lisäksi tilaa vaativan kaupan vuokranmaksukyky on alhaisempi. Tämän 

vuoksi kyseinen kauppatyyppi sijoittuu pääasiassa keskustojen ulkopuolelle, liikenteellisesti helposti 

saavutettaviin paikkoihin. Kyseisentyyppistä kauppaa kutsutaankin joskus myös keskustapakoiseksi 

kaupaksi.  TIVA-kaupalle tyypillistä on myös keskittyminen tietyille alueille, joissa on paljon saman 

toimialan liikkeitä tai muuta tilaa vaativaa kauppaa. Usein samoille alueille on keskittynyt myös hyper-

marketkauppaa. Tällaiset tilaa vievän kaupan alueet ovat viime vuosina olleet voimakkaassa kasvussa.  

 

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

teellinen sisustuskauppa, kodintekniikkakauppa, puutarha- ja maatalouskauppa, venekauppa ja moot-

toriajoneuvojen sekä niiden tarvikkeiden kauppa. Myymäläkonseptit ovat kuitenkin kehittyneet niin, 

että monissa myymälöissä myydään yhä enemmän muutakin kuin paljon tilaa vaativaa erikoistavaraa 

ja tuotevalikoima lähestyy perinteisen keskustahakuisten erikoiskauppojen tuotevalikoimaa. 

 

Tilaa vaativan erikoistavarakaupan eritteleminen muusta (keskustahakuisesta) erikoistavarakaupasta 

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

Ennen uudistusta tilaa vaativan erikoistavarakaupan sijoittumista koskivat väljemmät säännökset kuin 
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muuta vähittäiskauppaa., mutta muuttuneen lainsäädännön myötä myös tilaa vaativa erikoistavara-

kauppa tuli sijainnin sääntelyn piiriin. Tilaa vaativaa erikoiskauppaa voidaan kuitenkin 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 palvelui-

den kauppaa. Tarkkaa määritelmää keskustahakuisesta erikoistavarakaupasta ei ole, vaan sillä tarkoi-

tetaan yleisesti erikoiskaupan aloja, jotka eivät ole kaupunkikeskustojen ulkopuolelle sijoittuvaa 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 henkilömäärän 

sekä liiketilojen koon suhteen. Keskustahakuisen erikoiskaupan myymälöiden huoneistokoko on keski-

määrin alle 300 m².  

 

Erikoistavarakaupan myymälät ja muut myymäläkeskittymät 

 

Kauppakeskus 

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

kään 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 markkinointi. 

 

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 yhtenäistä hallintoa 

tai huolto- ja markkinointikäytäntöjä, mutta yhteistyötä harjoitetaan silti vaihtelevasti. 

 

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

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

ostoskeskuksia noin 30, kuten esimerkiksi Munkkivuori, Kontula, Kannelmäki ja Roihuvuori.  

 

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. 

 

Retail Park 

Retail Park tarkoittaa erikoiskauppojen keskusta, joka muodostuu useammasta liikerakennuksesta. Re-

tail Park sijaitsee tyypillisesti keskustan ulkopuolella, toimii yhdessä tasossa ja liiketilat aukeavat ulko-

tilaan yhteiselle pysäköintialueelle. 
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Retail Park on erikoiskaupan uusimpia toimintakonsepteja ja ne on tyypillisesti suunniteltu yhtenä ko-

konaisuutena. Retail Park –keskuksen toimintaperiaatteena on erikoiskaupan toimialojen osalta suur-

myymälöiden keskittämiseen yhteen keskukseen. Retail Park –keskukset Suomessa ovat pieniä verrat-

tuna 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 yksittäisten 

tuotemerkkien myyntiin keskittyneitä erikoistavaramyymälöitä. Outlet Center toimii tyypillisesti kes-

kustan ulkopuolella useammassa liikerakennuksessa ja sillä on yhteinen johto ja markkinointi. Keskuk-

sen 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 yleis-

kaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei alue ole asemakaavassa erityisesti 

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 vaikutuksiltaan vähittäis-

kaupan suuryksikköön verrattavissa olevaan vähittäiskaupan myymäläkeskittymään sovelletaan näitä 

säännöksiä.  
 
 
 
 

 


