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Tiivistelmä

Tutkimuksessa ”Kauas kauppa karkaa – vai karkaako? – Päivittäistavarakaupan rakennemuutos Suomessa 
vuosina 2003–2005” tarkastellaan päivittäistavarakauppaverkostossa tapahtuneita muutoksia ja niiden 
taustatekijöitä. Tutkimuksessa selvitetään, miten päivittäistavarakaupan palveluiden tarjonta on muut-
tunut maan eri osissa ja onko jo syntynyt alueellisia palvelutyhjiöitä, joissa ei ole yhtään päivittäistavara-
kauppaa. Päivittäistavarakauppaverkoston rakennetta ja siinä tapahtuneita muutoksia vertaillaan etenkin 
väestörakenteeseen ja sen alueellisiin muutoksiin.

Tutkimusajanjaksolla uusia päivittäistavarakauppoja syntyi koko maassa noin kolmesataa. Samaan aikaan 
lähes kaksisataa kauppaa lopetti toimintansa, joten myymälöiden lukumäärä kasvoi runsaalla sadalla 
myymälällä. Päivittäistavarakauppojen määrän kasvu keskittyi Etelä- ja Länsi-Suomen kaupunkeihin ja 
etenkin taajamien reuna-alueille. Myymälöiden nettolisäyksestä lähes puolet oli ns. liikennemyymälöitä. 
Päivittäistavarakauppojen määrä väheni hieman Etelä-Suomen, Oulun ja Lapin läänein haja-asutus-
alueilla. Haja-asutusalueiden myymälöiden väheneminen on kuitenkin hidastunut selvästi verrattuna 
aiempaan kehitykseen. Päivittäistavarakauppojen lisäys kohdistui enimmäkseen pieniin alle 400 m2:n 
myymälöihin, joiden määrä kasvoi runsaalla sadalla. Pienten myymälöiden määrä kasvoi vain Etelä- ja 
Länsi-Suomen läänien kaupunkimaissa kunnissa. Yli 400 m2:n supermarketit vähenivät selvästi Etelä-
Suomen läänissä, mutta lisääntyivät jonkin verran muualla maassa.

Päivittäistavarakauppojen saatavuus on heikentynyt etenkin kaukana pääteistä sijaitsevilla haja-asutusalu-
eilla. Kaupattomilla haja-asutusalueilla oli noin 227 000 asukasta, kun sellaisissa taajamissa, joissa ei ollut 
yhtään päivittäistavarakauppaa asui vuonna 2005 noin 5 200 asukasta. Kaupattomilla alueilla asuvien 
kokonaismäärä kasvoi tutkimusajanjakson aikana noin 15 prosentilla. Päivittäistavarakauppaverkostoa ja 
sinä tapahtuneita muutoksia voidaan kuvata väestö- ja aluerakenteessa tapahtuneilla muutoksilla. Kun-
tien väestö- ja työpaikkamäärät, ostovoima- ja verotulokertymät sekä kuntien sisäinen muuttoliike sekä 
pendelöinti kuvasivat parhaiten päivittäistavarakauppojen määriä ja pinta-aloja sekä niissä tapahtuneita 
muutoksia. Mitä suurempi kunta oli ja mitä nopeammin sen väestö keskittyi taajamiin, sitä enemmän 
siellä oli päivittäistavarakauppoja ja sitä nopeammin niiden määrä kasvoi. Suuri työpaikkaomavaraisuus 
ja sen myötä vähäinen pendelöinti naapurikuntiin paransivat kaupan toimintamahdollisuuksia. Myös 
kesäasutus vaikutti myönteisesti haja-asutusalueiden kauppojen toimintaedellytysten säilymiseen.

Myymälämäärät eivät kuitenkaan aina muuttuneet samassa suhteessa kuin väestömäärät. Päivittäistava-
rakauppojen määrät kasvoivat eniten suurien ja nopeasti kasvavien kaupunkiseutujen keskuskunnissa. 
Kaupunkiseutujen kehyskuntien väestö kasvoi sen sijaan suhteellisesti nopeammin kuin päivittäistava-
rakauppojen määrä. Päivittäistavarakauppojen määrä väheni maaseutumaisissa kunnissa suhteellisesti 
enemmän kuin väestö. Päivittäistavarakauppojen määrä pieneni etenkin Etelä-Suomen, Oulun ja Lapin 
läänien haja-asutusalueilla nopeammin kuin väestömäärä.

Nykyiset aukiolorajoitukset sunnuntaipäivinä näyttäisivät toimivan päivittäistavarakauppojen saatavuu-
den ja saavutettavuuden kannalta myönteisesti. Aukiololailla pyrittiin vahvistamaan pienten kauppojen 
kilpailuasema suhteessa suuriin myymälöihin sekä kioskeihin ja huoltoasemamyymälöihin. Myös haja-
asutusalueiden kyläkauppojen toiminnan turvaamiseksi vuosina 2004–2006 jaettu investointituki on 
osaltaan jarruttanut päivittäistavarakaupan keskittymiskehitystä.

Asiasanat: Päivittäistavarakauppa, alueellisuus, saatavuus, saavutettavuus, väestömäärä, 
väestörakenne, ostovoima, muuttoliike, muutos
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sammandrag

I undersökningen ”Handeln flyttar långt bort – eller flyttar den? – Dagligvaruhandelns strukturom-
vandling i Finland under åren 2003-2005” granskas ändringar i dagligvaruhandeln och ändringarnas 
bakgrundsfaktorer. I undersökningen utreds hur utbudet på dagligvaruhandelns tjänster har förändrats 
i landets olika delar och om det redan har uppstått regionala tjänstevakuum där det inte finns en enda 
dagligvarubutik. Dagligvaruhandelsnätets struktur och förändringarna i det jämförs i synnerhet med 
befolkningsstrukturen och dess regionala förändringar.

Under undersökningsperioden tillkom det cirka trehundra nya dagligvarubutiker i hela landet. Samtidigt 
upphörde nästan tvåhundra butiker med sin verksamhet, så antalet butiker ökade med drygt hundra 
butiker. Ökningen i antalet dagligvarubutiker koncentrerades till städerna i Södra och Västra Finland och 
speciellt till tätorternas randområden. Nästan hälften av ökningen var s.k. trafikaffärer. Antalet dagligva-
rubutiker minskade en aning i glest bebyggda områden i Södra Finlands, Uleåborgs och Lapplands län. 
Minskningen i antalet butiker i glesbygden har emellertid tydligt mattats av jämfört med den tidigare 
utvecklingen. Ökningen i antalet dagligvarubutiker gällde mest små butiker på under 400 m2, vilkas antal 
ökade med drygt hundra. Antalet små affärer ökade bara i de stadslika kommunerna i Södra och Västra 
Finlands län. Antalet supermarkets på över 400 m2 minskade klart i Södra Finlands län, men ökade litet 
i de övriga delarna av landet.

Dagligvarubutikernas tillgänglighet har försämrats speciellt i glest bebyggda områden som ligger långt 
från huvudvägarna. I butikslösa glest bebyggda områden bodde cirka 227 000 människor, medan i tätor-
ter där det inte fanns en enda dagligvarubutik bodde cirka 5 200 människor år 2005. Det totala antalet 
människor som bodde i områden utan affärer ökade med 15 procent under granskningsperioden. Daglig-
varuhandelsnätverket och dess ändringar kan beskrivas med ändringar i befolknings- och regionstruk-
turen. Folkmängder, antal arbetsplatser, köpkrafts- och skatteinkomstinflöden, inre flyttningsrörelse och 
pendling i kommuner korrelerade bäst med antalet dagligvarubutiker och deras arealer samt förändrin-
garna i dem. Ju större kommunen var och ju snabbare dess befolkning koncentrerades till tätorter, desto 
mera dagligvarubutiker fanns det i kommunen och desto snabbare ökade deras antal. En hög självförsör-
jningsgrad i fråga om arbetsplatser – och alltså en mindre pendling till grannkommunerna – förbättrade 
handelns verksamhetsmöjligheter. Också sommarbosättningen inverkade positivt på upprätthållandet av 
verksamhetsbetingelserna för butiker i glesbygden.

Antalet butiker ändrades emellertid inte alltid i samma proportion som folkmängden. Antalet dagligva-
rubutiker ökade mest i de stora och snabbt växande stadsbygdernas centrumkommuner. I stadsbygder-
nas randkommuner ökade folkmängden däremot relativt sett snabbare än antalet dagligvarubutiker. I 
kommuner av landsbygdskaraktär minskade antalet dagligvarubutiker relativt sett mera än befolkningen. 
Antalet dagligvarubutiker minskade snabbare än folkmängden framför allt i glest bebyggda områden i 
Södra Finlands, Uleåborgs och Lapplands län.

De nuvarande begränsningarna för öppethållning på söndagarna verkar fungera positivt med tanke på 
dagligvarubutikernas tillgänglighet. Syftet med öppettidslagen var att stärka små affärers konkurrenskraft 
jämfört med stora affärer, kiosker och servicestationsbutiker. Också det investeringsstöd som utdelades 
under åren 2004 - 2006 för att säkerställa lanthandlarnas verksamhet i glesbygden har bromsat dagligva-
ruhandelns koncentrationsutveckling.

Ämnesord: Dagligvaruhandel, regionalism, tillgång, tillgänglighet, folkmängd, befolk-
ningsstruktur, köpkraft, flyttningsrörelse, förändring

Handeln flyttar långt bort – eller flyttar den? – Dagligvaruhandelns 
strukturomvandling i Finland under åren 2003–2005



long way to the shop – or not? – structural change in the daily consumer goods 
retail trade in Finland 2003–2005

abstract

The research project entitled Long way to the shop – or not? – Structural change in the daily consumer goods 
retail trade in Finland 2003–2005 examines the changes occurred in the grocery retail network and their 
causal factors. The study investigates how the range of grocery store services has changed in different 
parts of the country, and whether regional service vacuums have been created, with not one daily goods 
shop. The structure of the daily goods retail network and the changes that have taken place are compared 
particularly to the demographic structure and its regional changes.

About three hundred new grocery stores opened across the country during the study period. At the 
same time, almost two hundred closed down, making the growth of store numbers a good hundred. The 
growth of daily consumer goods stores was concentrated in towns and cities in Southern and Western 
Finland, and particularly the fringes of built-up areas. Nearly half of the growth was consisted of so called 
covenience stores. The numbers of daily consumer goods retailers declined slightly in the sparsely popu-
lated areas of the provinces of Southern Finland, Oulu and Lapland. Nevertheless, the decline of shops in 
sparsely populated areas has clearly slowed down in comparison to former trends. The increase in grocery 
store numbers mostly concerned small shops of under 400m2, with an increase of just over a hundred. 
The number of small shops grew only in the urbanised municipalities of the provinces of Southern and 
Western Finland. There was a distinct decline of supermarkets of over 400 m2 in the province of Southern 
Finland, but their number increased slightly in the rest of the country.

Availability of grocery stores has deteriorated, especially in sparsely populated areas situated a long way 
from main highways. Approximately 227 000 people lived in sparsely populated areas with no shop, 
while about 5 200 residents lived in built-up areas with not a single grocery store in 2005. The total num-
ber of people living in areas with no shop grew by about 15 percent during the study period. The daily 
consumer goods retail network and the changes it has undergone reflect the changes in demographic and 
regional structure. Population and job numbers in municipalities, accumulations of purchasing power 
and tax revenues, as well as migration and commuting within municipalities, were the best indicators 
of daily consumer goods retailers and floor areas and their changes. The larger the municipality and the 
more rapidly its population was concentrated in built-up areas, the higher the number of grocery sto-
res and the more rapidly their number grew. A high degree of self-sufficiency in terms of jobs and the 
resulting low levels of commuting to neighbouring municipalities improved the chances of a viable store. 
Summer populations also had a positive effect on preserving the operational preconditions of shops in 
sparsely populated areas. 

However, store numbers did not always change in proportion to population numbers. The numbers of 
daily consumer goods retailers grew the most in central municipalities of large and fast-growing conur-
bations. Conversely, in the municipalities surrounding conurbations, the population grew proportionally 
faster than the number of grocery stores. In rural municipalities, grocery store numbers declined propor-
tionally more than the population. Especially in the sparsely populated areas of the provinces of Southern 
Finland, Oulu and Lapland, grocery store numbers declined faster than the populations.
Current restrictions on Sunday opening hours would seem to be working in favour of availability and 
accessibility of daily consumer goods stores. The Opening Hours Act was intended to boost the com-
petitive position of small shops in relation to large stores, as well as kiosks and service station shops. In 
addition, the investment subsidies awarded in 2004-2006 to secure operation of village stores in sparsely 
populated areas have been instrumental in slowing down the concentration trend of the daily consumer 
goods trade.

Key words: Daily consumer goods trade, regionality, availability, accessibility, population 
numbers, demographic structure, purchasing power, migration, change



EsipuHE

Käsillä oleva tutkimus kuvaa ja selittää Suomen päivittäistavarakauppaverkossa vuosina 2003–2005 
tapahtuneita muutoksia eri aluetasoilla sosioekonomisten muuttujien kontekstissa. Tarkasteluajanjakso 
on varsin lyhyt, mutta sinä aikana on tapahtunut selviä ja merkittäviä muutoksia sekä päivittäistavara-
kauppaverkostossa että alue- ja yhdyskuntarakenteessa.

Tutkimustulokset kertovat, että päivittäistavarakaupan rakennemuutoksesta voi saada hyvin erilaisen 
kuvan riippuen siitä, millä aluetasolla kehitystä tarkastellaan. Koko maan tasolla kauppojen määrä ja 
saavutettavuus näyttävät muuttuvan harmonisesti väestömäärien kanssa, mutta jo läänitasolla alueelli-
sessa kehityksessä on eroja. Suurimmat erot löytyvät maakunta- ja kuntatasolta. Myymälöiden määrät ja 
väestömäärät saattoivat kehittyä joillain alueilla täysin vastakkaisiin suuntiin.

Päivittäistavarakaupan rakennemuutoksen myötä myymälöiden lukumäärä puolittui vuosina 1980–
2000. Väestön ja ostovoiman keskittyminen kaupunkiseuduille jatkui tutkimusajanjakson aikana. Toi-
saalta myymälöiden lukumäärän väheneminen koko maan tasolla näyttää pysähtyneen. Etenkin väestön 
muutokset selittävät osan myös päivittäistavarakauppaverkoston muutoksista. Kauppojen lukumäärällä 
mitattu saatavuus paranikin selvästi kaupunkimaisten kuntien taajama-alueilla ja säilyi ennallaan niiden 
haja-asutusalueilla. Myös taajaan asuttujen kuntien taajamissa syntyi jonkin verran uusia myymälöitä. 
Maaseutumaisten kuntien taajamissa saatavuus säilyi ennallaan, mutta heikkeni jonkin verran niiden 
haja-asutusalueilla.

Maan sisäinen muuttoliike on saanut uusia piirteitä. Väestö keskittyy edelleen taajamiin, mutta viime 
vuosina etenkin suurilla kaupunkiseuduilla lapsiperheet ovat valinneet asuinpaikakseen kaupunkien 
kehyskuntien haja-asutusalueen. Suurin osa muuttoliikkeestä on lähimuuttoja. Vaikka kuntaraja muuton 
yhteydessä usein ylittyykin, työpaikka ja arkinen toimintaympäristö säilyvät muutoin lähes ennallaan.

Nopea taajamoituminen näyttää lisäävän päivittäistavarakaupan toimintamahdollisuuksia. Nykyisellään 
koko maan asukkaista lähes 90 % asuu enintään viiden kilometrin etäisyydellä lähimmästä päivittäista-
varakaupasta. Ennusteiden mukaan vuoden 2030 tienoilla Suomen väestömäärä kääntyy laskuun, mikä 
merkitsee ostovoiman kasvun hiipumista. Samaan aikaan tapahtuva asuntokuntien keskikoon piene-
neneminen kuitenkin osaltaan kasvattaa asuntokuntakohtaisia kulutustarpeita.

Tutkimuksen ohjausryhmään ovat kuuluneet Kuluttajatutkimuskeskuksen edustajien lisäksi yliarkkitehti 
Katri Tulkki ja ylitarkastaja Maaret Stenström ympäristöministeriöstä, ylitarkastaja Martti Tolvanen, yli-
tarkastaja Ulla Karhu ja ylitarkastaja Lauri Tenhunen kauppa- ja teollisuusministeriöstä sekä johtaja Lasse 
Mitronen Keskosta. Kuluttajatutkimuskeskuksen puolesta kiitän tutkimuksen ohjausryhmää aktiivisista 
keskusteluista ja kommenteista. Tutkimuksen ovat toteuttaneet erikoistutkija Hannu Kytö ja tutkija Jenni 
Väliniemi Kuluttajatutkimuskeskuksesta. Osoitan molemmille tutkijoille erityiskiitoksen suuren aineis-
tomäärän taitavasta yhdistelystä, käsittelystä ja raportoinnista. Tutkimusta ovat rahoittaneet kauppa- ja 
teollisuusministeriö sekä ympäristöministeriö.

Helsingissä helmikuussa 2007

Raija Järvinen
tutkimusjohtaja, professori
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen tausta

Vuosikymmenen jatkunut taloudellinen kasvu, talou-
den sääntelyn väheneminen, voimakas maan sisäinen 
muuttoliike ja samaan aikaan tapahtunut vähittäis-
kaupan kansainvälistyminen ovat muuttaneet päivit-
täistavarakaupan toimintaympäristöä eri tavoin eri 
osissa maata. Päivittäistavarakauppa kilpailee kulutta-
jien ostovoimasta ja siirtää kapasiteettiaan sinne, missä 
väestöä ja ostovoimaa on eniten. Yksittäiset kuluttajat 
tarvitsevat päivittäistavarakaupan palveluja kuitenkin 
lähes yhtä usein ja paljon riippumatta siitä missä he 
asuvat. Näin ollen palvelujen saatavuus ja saavutetta-
vuus nousevat kuluttajan kannalta tärkeimmiksi päi-
vittäistavarakaupan tarjonnan ominaisuuksiksi.

Suomen väestömäärän ennustetaan kasvavan vuo-
den 2030 tienoille asti, minkä jälkeen väestömäärä 
kääntyy laskuun, ellei maahanmuutto muuta tilan-
netta. Päivittäistavarakaupan kannalta tilanne mer-
kitsee ostovoiman kasvun hiipumista. Samaan aikaan 
tapahtuva asuntokuntien keskikoon pieneneminen 
saattaa kuitenkin kasvattaa asuntokuntien kulutustar-
peita. Asuntokuntien pieneneminen ja niiden määrän 
lisääntyminen kasvukeskuksissa sekä väestöä menettä-
villä alueilla liittyvät niin kaupungistumiskehitykseen 
kuin väestön ikääntymiseen.

Väestön keskittyessä taajamiin, yhteiskunnassa 
tapahtuvat muutokset luovat mahdollisuuksia maa-
seutuasumiselle. Tietoyhteiskuntakehitys ja nopeam-
mat liikenneyhteydet kaventavat aika- ja tilasuhteita, 
mahdollistaen työskentelyn kotona. Helpon liikkumi-
sen ansiosta kuntakohtaisista työmarkkinoista ollaan 
siirtymässä seutukohtaisiin ja sitäkin laajempiin työ-
markkinoihin, mikä näkyy jo kasvaneina työssäkäyn-
tietäisyyksinä sekä laajentuneina työssäkäyntialueina. 

Tämä kehitys laajentaa asiointialueita ja lisää auton 
käyttöä asiointimatkoilla.

Myös kaupan palvelurakenne muuttuu ja muuttaa 
yhdyskuntia. Päivittäistavarakaupan rakennemuutok-
sen myötä myymälöiden lukumäärä puolittui vuosina 
1980–2000. Suurten myymälöiden lukumäärä ja 
myynti kasvoivat ja pienten vastaavasti väheni. 2000-
luvun alussa päivittäistavaramyymälöiden kehityksessä 
näyttää kuitenkin tapahtuneen käänne; myymälöiden 
lukumäärän lasku on tasaantunut ja pienten myymä-
löiden lukumäärä ja myynti ovat kääntyneet kasvuun. 
(Tulkki 2006, 57).

Maaseudun haja-asutusalueilla oli vuoden 2005 
lopulla 611 kyläkauppaa, joista suurin osa sijoittui 
Varsinais-Suomeen, Lappiin ja Pohjanmaalle. (Päivit-
täistavarakauppa ry/ A. C. Nielsen Finland Oy, 2006). 
Kyläkauppojen määrä väheni vuonna 2005 enää 23 
myymälällä, mikä tarkoitti 3,6 prosentuaalista vähene-
mistä. Samaisena vuoden 2005 aikana kyläkauppojen 
myynti kuitenkin kasvoi noin 11 prosenttiyksikköä. 
Kyläkaupan keskimyynti myymälää kohti oli vain 0,4 
miljoonaa euroa, kun taajamien lähikauppojen keski-
myynti ylitti hieman 2 miljoonan euron. Enimmillään 
kyläkaupat vähenivät noin sadan kaupan vuosivauhtia. 
Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan kyläkauppojen 
väheneminen johtui väestön muutosta kaupunki- ja 
kuntakeskustataajamiin ja ostovoiman vähenemisestä 
kyläkauppojen vaikutusalueilla. Kauppiaiden ikäänty-
minen ja eläkkeelle jääminen sekä toisaalta seuraajien 
vaikea saatavuus ovat lisääntyviä kyläkauppojen sul-
kemisen syitä. Uusien kyläkauppiasyrittäjien koulu-
tus ja opastus toiminnan käynnistyessä ovat kasvavia 
tarpeita.
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Alue- ja yhdyskuntarakenne ja niiden 
muutokset 
 
- Väestömäärä ja väestörakenne 
- Muuttoliike 
- Työvoiman määrä ja elinkeinorakenne 
- Ostovoima ja verotulot 
- Taajamoituminen 
- Kesäasutus 

 
Päivittäistavarakauppaverkosto ja sen 
muutokset 
 
- Päivittäistavarakaupan alueellinen     
sijoittuminen 
- Päivittäistavarakaupan saatavuus 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja 
tutkimusasetelma

Tässä tutkimuksessa on tavoitteena kuvata ja selit-
tää Suomen päivittäistavarakauppaverkossa vuosina 
2003–2005 tapahtuneita muutoksia, alueellisten ja 
sosioekonomisten muuttujien kontekstissa. Luon-
nollisesta väestönmuutoksesta sekä muuttoliikkeestä 
johtuvat alueelliset väestörakenteen muutokset mer-
kitsevät asukkaiden uusjaon lisäksi verotulojen ja 
ostovoiman sekä samalla myös palvelujen kysynnän 
siirtymistä paikasta toiseen. Tutkimuksessa tarkastel-
laan väestörakenteen ja ostovoiman muutoksia sekä 
päivittäistavarakaupan rakenteen kehitystä rinnak-
kain, sillä voidaan olettaa, että väestömäärän ja osto-
voiman muutokset heijastuvat päivittäistavarakaupan 
alueelliseen sijoittumiseen. Jos väestö ja ostovoima 
kasaantuvat alueellisesti, lisääntynee myös kaupan 
tarjonta kasvualueilla. Vastaavasti väestökatoalueilla 
kauppaverkosto harvenee. Lisäksi on todennäköistä, 
että yhdyskuntarakenteen tiivistyminen tai hajau-
tuminen näkyvät päivittäistavarakauppaverkoston 
muutoksissa.

Toimivan yhdyskuntarakenteen edellytyksenä on 
peruspalvelujen sijoittuminen asuinpaikasta riippu-
matta kaikkien väestöryhmien saataville. Tutkimus 
käsitteleekin koko maan päivittäistavarakauppaverk-
koa ja siinä tapahtuneita muutoksia erilaisilla alue-
tasoilla, pääasiassa kuntatasolla. Muina aluetasoina 
käytetään läänejä, kuntatyyppejä (kaupunkimainen, 
taajaan asuttu, maaseutumainen) ja yhdyskuntaraken-
netyyppejä (taajama, haja-asutusalue). Kuntatasolla 
yhdyskuntarakenteen muuttumista voidaan tarkas-
tella taajamoitumisen kautta.

Yhdyskuntarakenteeltaan tiivistyvissä kunnissa 
yhä suurempi osa väestöstä asuu taajamissa. Toisaalta 
viime vuosina suurilla kaupunkiseuduilla etenkin lap-
siperheet ovat valinneet asuinpaikakseen kaupunkien 
kehyskuntien haja-asutusalueen. Jotta päivittäistava-
rakaupan alueellinen saatavuus ei heikkenisi, täytyisi 
kaupan reagoida näihin toimintaympäristönsä muu-
toksiin nopeasti ja joustavasti. Tutkimuksen päätavoit-
teena on selvittää, näkyvätkö kaupan toimintaympä-
ristön lyhyen aikavälin muutokset samansuuntaisina 
muutoksina kauppaverkostossa. Päivittäistavarakau-
pan saatavuutta ja saavutettavuutta ja niissä mahdol-
lisesti tapahtuneita muutoksia tarkastellaan useilla 
yksittäisillä mittareilla. Tutkimusasetelma on luon-
teeltaan sekä kuvaava että selityksiä etsivä (Kuva 1).

Kuva �. Tutkimusasetelma.
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    Tavoitteena on löytää vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Miten päivittäistavarakaupan palveluiden tarjonta on muuttunut maan eri osissa?

Miten päivittäistavarakaupan muutos on kohdellut yhdyskuntarakenteeltaan erilaisia alueita? 

Onko Suomessa kuntia/alueita, joilla päivittäistavarapalveluiden saatavuus on jollakin tavalla 
poikkeavaa tai kehittymässä sellaiseksi?

Onko jo syntynyt alueellisia palvelutyhjiöitä, joissa ei ole yhtään päivittäistavarakauppaa?

Selittävätkö tapahtuneet väestörakenteen ja ostovoiman alueelliset muutokset päivittäistavara-
kaupan tarjonnan muutoksia?

Onko kauppa ennakoinut sijoittumisessaan yhteiskunnan mahdollisia rakenteellisia 
muutoksia?

•

•

•

•

•

•

1.3 Raportin rakenne

Tutkimus jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa 
on luonteeltaan kuvaava ja siinä keskitytään päivit-
täistavarakauppaverkoston alueellisiin rakenteisiin ja 
niissä tapahtuneiden muutosten kuvaamiseen. Toisessa 
osassa tutkitaan voidaanko päivittäistavarakauppaver-
koston alueellisia muutoksia kuvata ja mahdollisesti 
myös selittää kuntakohtaisten alue- ja yhdyskuntara-
kenteiden, esimerkiksi alueellisten väestörakenteen, 
ostovoimakertymien1, muuttoliikkeen, taajamoitumi-
sen2 tai kesäasutuksen avulla.

Taustan ja tavoitteiden jälkeen luvussa 1 kuvataan 
tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja käydään läpi 
päivittäistavarakaupan rakenteeseen sekä saavutetta-
vuuteen että saatavuuteen liittyvät kotimaiset tutki-
mukset ja selvitykset. Toisessa luvussa kuvataan tut-
kimusaineistot ja keskeisimmät tutkimusmenetelmät 
sekä arvioidaan tulosten luotettavuutta. Kolmannessa 
luvussa tarkastellaan päivittäistavarakauppaverkos-
ton rakenteen muutoksia myymälämäärien, myymä-
lätyyppien ja saavutettavuuden kautta. Neljännessä 
kappaleessa etsitään rakennemuutoksen taustalla ole-
via tekijöitä tulkitsemalla erilaisia rakennemuutosta 
kuvaavia regressiomalleja. Yhteenveto- ja johtopää-
töslukuun on tiivistetty tutkimuksen tulokset ja siinä 
pyritään myös ennakoimaan kehitystä.

1.4 Teoreettiset lähtökohdat

Alueellista erilaistumista ja eriytymistä voidaan tar-
kastella kahdesta näkökulmasta, joko sijainti-raken-
teiden muutosten tai hyvinvointi- ja tulotasoerojen 
kautta. Sijaintirakenteet, joihin kuuluvat tuotanto, 
työpaikat, palvelut ja väestö, ovat keskittyneet 1990-
luvun alun laman jälkeen voimakkaasti muutamiin 
kasvukeskuksiin. Näiden kasvukeskusten vetovoima 
ei kohdistu samalla tavalla koko väestöön, vaan muut-
toliikkeen imu on valikoivaa ja vaihtelee talouden syk-
lien mukaan (Kytö 1998, 202-203). Muuttoliikkeen, 
luonnollisen väestörakenteen muutosten ja työmark-
kinoiden muutosten seurauksena syntyvät aluetalou-
delliset erot heijastuvat kuntatalouteen ja sitä kautta 
sekä julkiseen että yksityiseen palvelutuotantoon. 
Etenkin kaupalliset palvelut reagoivat herkästi alueta-
loudellisiin muutoksiin. Tässä tutkimuksessa pyritään 
yhdistämään em. kaksi näkökulmaa tarkastelemalla, 
mitkä väestörakenteen muutokset vaikuttavat päivit-
täistavarakaupan tarjonnan alueellisten erojen syntyyn 
ja muuttuuko päivittäistavarakaupan alueellinen tar-
jonta samaa tahtia näiden ympäristötekijöiden kanssa 
eri osissa maata.

Alueiden väliset suhteelliset tuloerot ovat pitkällä 
aikavälillä tasoittuneet selvästi, etenkin 1970-luvulla, 
mutta säilyivät lähes muuttumattomina 1980-luvulla 

1 Ostovoimakertymä on saatu vähentämällä tulokertymästä verokertymä.  Tulokertymä on laskettu summana niiden alueen 
asukkaiden tuloista, joilla on ollut valtionveronalaisia tuloja vähintään 16 €. Kyseisiin tuloihin sisältyvät yrittäjätulot, palkkatulot ja 
muut valtionveronalaiset tulot (esim. eläketulot, omaisuustulot ja työttömyysturvaetuudet).

2  Taajamoitumisella tarkoitetaan asutuksen siirtymistä haja-asutusalueilta taajamiin.
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(Kangasharju 1998, Pekkala 1999). Käytettävissä ole-
villa tuloilla mitattu alueellinen eriarvoisuus on lisään-
tynyt 1990-luvulla ja etenkin laman jälkeen (Riihelä 
ja Sullström 2001). Yhteiskunnan muutoksista aluera-
kenteen muutokset ovat merkittävimpiä kuntien välis-
ten erojen syntymiseen vaikuttavia prosesseja. Aluera-
kenteella tarkoitetaan tällöin yläkäsitettä, joka kattaa 
useita osarakenteita. Näitä osarakenteita ovat luonto, 
väestö, tuotantotoiminta, infrastruktuuri ja asutus, 
joista jokainen vaikuttaa muihin osiin. Jos tuotanto 
kasvaa, tarvitaan työntekijöitä, jotka tarvitsevat asun-
toja ja palveluja, joita varten täytyy kaavoittaa tontti-
maata jne. Nämä aluerakenteen osien muutokset saat-
tavat aiheuttaa erilaisia yhteiskunnallisia ongelmia, 
mikäli muutokset ovat liian voimakkaita. Keskusten 
kasvulla voi olla sekä myönteisiä että kielteisiä vaiku-
tuksia sekä niille itselleen että ympäröiville alueille.

 Yhteiskunnan rakenteiden muutokset, esimerkiksi 
työmarkkinoiden keskittyminen, lisäävät alueiden 
välistä muuttoliikettä aiheuttaen polarisoitumista, 
mikä johtaa mm. jo valmiin infrastruktuurin epätasai-
seen kuormitukseen. Seurauksena voi olla noidankehä, 
jossa taantuvat alueet eivät houkuttele yrityksiä tai 
ihmisiä ja elämisen mahdollisuudet rajoittuvat entises-
tään. Ilmiötä on kuvattu epätasapainoteorioilla, joista 
tunnetuimpia ovat Perroux´in (1970) ja Hirschma-
nin (1970) kasvukeskusteoriat sekä Myrdalin (1957) 
kasautuvan kasvun teoriat. Useat näiden sinänsä iäk-
käiden teorioiden ajatuksista ovat sovellettavissa myös 
viime vuosikymmenen aikana tapahtuneisiin Suomen 
aluerakenteen muutoksiin.

1990-luvulla kehittynyt ns. uusi aluetaloustiede, 
”new economic geography”, perustuu lähtökohdis-
saan vanhoihin kasautuvan kasvun teorioihin. Uuden 
aluetalousteorian perussanoman mukaan aluekehi-
tys on keskittävää ja tapahtuu muutamien alueiden 
varassa. Historia on kuitenkin todistanut, että pie-
netkin alueet voivat menestyä, jos ne saavat oikeanlai-
sen kasvusysäyksen oikeaan aikaan. Näiden keinojen 
löytäminen onnistuu parhaiten alueen asukkaiden ja 
yritysten toimesta.

Jenkins (1995) tutki Englannin alueellisten 
tuloerojen muutoksia 1970-luvun alusta 1980-luvun 
puoliväliin hajottamalla eriarvoisuus ja sen muutok-
set väestötekijöistä ja tulonmuodostuksesta johtuviin 
osatekijöihin. Jenkinsin mukaan keskeisimmät Eng-
lannin alueellista eriarvoisuutta selittävät muuttu-
jat olivat ansiotulojen eriarvoisuus sekä työllisyys- ja 
työttömyysrakenteiden muutokset. Suomessa Jenkin-
sin lähestymistapaa ovat soveltaneet esim. Riihelä ja 
Sullström (2001) tuloeroja ja alueellista eriarvoisuutta 
käsitelleessä tutkimuksessaan.

Tässä tutkimuksessa lähdetään olettamuksesta, että 
jos alueellisia hyvinvointieroja mitataan ostovoimalla 

ja sen muutoksilla, pystyttäneen näitä eroja kuvaa-
maan, ja samalla osittain ennakoimaan väestön ikä- ja 
ammattirakenteen sekä väestön tulo- ja koulutustason 
avulla. Näiden aluetaloudellisten taustamuuttujien 
oletetaan kuvaavan ja selittävän myös päivittäistava-
rakauppaverkostossa tapahtuneita muutoksia. Tut-
kimuksessa ei pyritä osoittamaan yksittäisiä teorioita 
oikeiksi tai vääriksi, vaan ne toimivat ainoastaan viite-
kehyksenä tutkimusasetelman taustalla ja konkreettis-
ten tutkimuskysymysten muodostamisessa.

1.5 Päivittäistavarakaupan 
rakennemuutos ja saavutettavuus 
aiemmissa tutkimuksissa

Kaupan rakennemuutos on ollut useissa Euroopan 
maissa, kuten Saksassa, Englannissa, Belgiassa, Ruot-
sissa ja Suomessa saman suuntaista. Myymälärakenne 
on muuttunut kohti yhä suurempia hypermarketteja 
ja niiden sijoittumista kaupunkien ja yhdyskuntara-
kenteen ulkopuolelle. Niissä maissa, joissa muutokset 
ovat olleet suurimpia, on esiintynyt jo ongelmia ruuh-
kien ja tungoksen vaivatessa eräillä alueilla sekä palve-
luiden puutteen toisaalla. Polarisoituva ja keskittyvä 
myymälärakenne ei näy ainoastaan kaupunkiseuduilla 
vaan myös pienemmillä aluetasoilla.

Saksassa, Alankomaissa, Englannissa ja Suomessa 
kaupan sijoittumista ohjataan kaavoituksessa. Kai-
kissa muissakin EU-maissa on käytössä erilaisia ja eri-
vahvuisia kaupan sijoittumiseen liittyviä säännöksiä. 
(Svedström & Holm 2004, 12). Koska EU-maiden 
päivittäistavarakauppaan liittyvä lainsäädäntö ja alue-
rakenteet vaihtelevat suuresti, ei tässä tutkimuksessa 
ole tehty vertailuja muun Euroopan päivittäistavara-
kauppatutkimukseen. Seuraavassa on kuvattu lyhyesti 
vain tämän tutkimuksen aihepiiriin liittyviä viimei-
simpiä kotimaisia tutkimuksia ja selvityksiä.

Rakennemuutos

Kauppa on palveluelinkeino, joka sopeutuu yhteis-
kunnassa tapahtuviin muutoksiin. Tämä johtaa kau-
pan rakenteen jatkuvaan muutokseen, mikä näkyy 
selvimmin myymäläverkossa. (Heinimäki ym. 2006, 
12). Koistinen (1999) tutki päivittäistavarakaupan 
rakennemuutosta vuosina 1995–1997 kolmellatoista 
kaupunkiseudulla Suomessa. Tutkimusajanjakso oli 
siis yhtä pitkä kuin tässä tutkimuksessa. Tutkimus 
vahvisti, että päivittäistavarakaupan alan rakenne-
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muutokselle tyypilliset piirteet, kuten myymälämää-
rän väheneminen, yksikkökoon kasvu, myyntitehon 
paraneminen ja suurten yksiköiden markkinaosuuden 
kasvu, jatkuivat myös vuosina 1995–1997. Tutki-
muksen mukaan väestöä menettäneet alueet saattavat 
menestyä hyvin päivittäistavarakaupan tunnusluvuilla 
mitattuna. Kaikki alueet, joilla päivittäistavaramyynti 
asukasta kohden kasvoi voimakkaimmin, sijaitsivat 
Suomen itäosassa. Tämä voi viitata myös Venäjän 
puolelta tulevaan ostovoimaan (emt., 54).

Kaupan keskittymistä on tapahtunut koko maan 
tason lisäksi myös pienempien alueyksiköiden sisällä. 
Pietala (2003) selvitti pääkaupunkiseudun vähittäis-
kaupan rakenteellista kehitystä ajanjaksolla 1990 –
1999. Tutkimusajanjakson aikana myymälärakenteessa 
tapahtui voimakas muutos suuryksiköiden hyväksi. 
Yli 1 000 m2 suuruisten yksiköiden lukumäärä kasvoi 
lähes 2,5 -kertaiseksi ja päivittäistavarakaupat keskit-
tyivät suuriin, yli 1500 m2:n kauppakeskuksiin, joiden 
markkinaosuus kasvoi jaksolla kaksikertaiseksi. Alle 
1500 m2:n kauppakeskuksissa päivittäistavaramyymä-
löiden lukumäärä putosi lähes puoleen (emt., 5).

Suuryksiköiden vaikutus

Uudenmaan liitto (1998) on selvittänyt vähittäiskau-
pan suuryksiköiden vaikutuksia asiakkaiden palvelu-
tasoon ja pienempien myymälöiden toimintaedelly-
tyksiin. Raportissa on kehitetty mallia, jolla voitaisiin 
ennakoida suuryksikön vaikutukset jo olemassa ole-
vien yksiköiden myyntiin. Lainsäädäntö edellyttää esi-
merkiksi Kanadassa, Japanissa ja Isossa-Britanniassa, 
että uuden myyntiyksikön todennäköiset vaikutukset 
jo olemassa olevien yksiköiden myyntiin selvitetään. 
(Uudenmaan liitto 1998, 15). (Kuva 2)

Kaupan suuryksikön sijoittumisen vaikutuksia on 
selvitetty kehittämällä erilaisia arviointimenetelmiä, 
joissa otetaan huomioon eri osapuolten näkökulmat 
(esim. Koski 1999 ja Byckling ym. 2002). Kosken 
mukaan myymäläpoistumien lukumäärää voidaan 
kartoittaa tilastotarkastelujen sekä ostovoiman siirty-
miä koskevien arvioiden avulla. Suuryksiköiden sijoit-
tumiseen liittyvien arviointimenetelmien toimivuutta 
rajoittavat kuitenkin aineistojen saatavuuteen ja jul-
kaistavuuteen liittyvät ongelmat (emt., 147).

Kuva �. Päivittäistavarakaupan suuryksiköt lisäävät autoilua.
Kuva: Katri Koistinen
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Bycklingin ym. (2002) tutkimuksessa jatkettiin 
vähittäiskaupan suuryksiköiden vaikutusten arvioin-
tia lisäämällä siihen kilpailun kautta syntyvien vai-
kutusten arviointi. Tutkimuksen mukaan useimmissa 
tapauksissa riittävä arviointitarkkuus saavutetaan jo 
muutaman kilpailuvaikutuksia kuvaavan tekijän arvi-
oinnilla tukeutuen suhteellisen harvoihin uutta suur-
yksikköä ja sen toimintaympäristöä kuvaaviin muut-
tujiin. Kun tarkastellaan suuria ja vaikutusalueeltaan 
hyvin laajoja suuryksikköhankkeita, saattaa olla pai-
kallaan laajentaa tarkastelua koskemaan useampia 
muuttujia ja pyrkiä saamaan arviointituloksia myös 
useammista kilpailuvaikutuksia kuvaavista tekijöistä 
(emt., 5). Kaupallisten palvelujen verkosto ei voi olla 
vain suurmyymälöihin perustuva vaihtoehto, koska 
silloin kaupan uudet investoinnit tapahtuisivat aino-
astaan muutamalla alueella, lähinnä kasvukeskuksissa. 
Tutkijoiden mukaan toimiva, tehokas pienmyymä-
läverkosto on yhteiskunnan palvelurakenteen moni-
puolisuuden varmistaja. (emt., 44).

Kotisalo ja Kiuru (1997) analysoivat kaupan ket-
jurakennetta suurmyymälä/pienmyymälä asetelmassa 
sekä eri kehitysvaihtoehtojen hyötyjä/haittoja eri 
sidosryhmien kannalta. Tutkimuksen mukaan myy-
mäläverkosto on seurannut kiinteästi ennen kaikkea 
väestörakenteen muutosta. Koska väestö keskittyy 
alueellisesti, keskittyy myös kauppa. Samalla ver-
kosto harvenee. Tutkijoiden mukaan päivittäistavara-
kauppaverkostosta katosi vuosittain n. 300 yksikköä 
lähinnä kannattavuusedellytysten loppumisen vuoksi 
(emt.,1).

Saavutettavuus

Kauppa- ja teollisuusministeriö teetti vuonna 1996 
(Spåre) tutkimuksen, jonka tavoitteena oli laajentaa 
ja täsmentää kauppapalvelujen saavutettavuuden käsi-
tettä. Tutkimuksessa tarkasteltiin erilaisia lähestymis-
tapoja saavutettavuuteen. Saavutettavuuskäsite pil-
kottiin pariinkymmeneen eri saavutettavuustekijään 
ja ryhmiteltiin kolmeen ryhmään: fyysiset saavutetta-
vuustekijät, psyykkiset saavutettavuustekijät ja talou-
delliset saavutettavuustekijät.

Spåre ja Pulkkinen (1997) tutkivat päivittäista-
varoiden kauppapalvelujen koettua saavutettavuutta 
A.C. Nielsen Finland Oy:n kuluttajapaneelin avulla. 
Päivittäistavaroiden ostamista ei yleisesti ottaen koettu 
kovin hankalaksi, eli päivittäistavaroiden saavutetta-
vuutta voitiin pitää hyvänä. Noin 3 prosenttia vastaa-
jista koki päivittäistavaroiden ostamisen erittäin tai 
melko hankalaksi. Lähes kolmannes vastaajista koki 
päivittäistavaroiden saavutettavuuden parantuneen 

viime vuosina ja vain 13 prosenttia vastaajista koki 
saavutettavuuden heikentyneen (emt., 50). Koska 
etenkin maaseudulla asuvat ikääntyneet olivat ali-
edustettuina, ei tuloksia voida yleistää koko väestöä 
koskeviksi.

Ikääntyneille tärkein seikka päivittäistavarakaupan 
valinnassa oli kaupan sijaitseminen lähellä, kävely-
matkan päässä. Immonen (1997) tutki, miten yli 65-
vuotiaat helsinkiläiset hoitivat päivittäistavarakaup-
paostoksensa kolmella helsinkiläisellä kaupunkiraken-
teeltaan erilaisella alueella. Vaikka suurimmalla osalla 
haastatelluista oli sangen hyvät liikenneyhteydet kau-
empana sijaitseviin suuriin kauppakeskuksiin, valitsi 
enemmistö lähellä sijaitsevan päivittäistavaramyy-
mälän. Eläkeläiset äänestivät siis jaloillaan lähikau-
pan puolesta. Kun päivittäistavarakauppa on lähellä 
– kävelymatkan päässä – auttaa se vanhusta selviyty-
mään pitempään omassa kodissaan.

Ritakallio ja Vuorenhela (1998) ovat tutkineet 
päivittäistavarakaupan keskittymisen sosiaalisia vai-
kutuksia. Heidän mukaansa kuluttajapoliittisesti lähi-
tulevaisuuden keskeinen kysymys on taloudellisesti 
ja sosiaalisesti heikoimmilla olevien väestöryhmien 
valintamahdollisuuksien turvaaminen kaupan raken-
nemuutoksessa. Päivittäistavarakauppapalvelujen saa-
tavuus nousee entistäkin keskeisemmäksi kysymyk-
seksi, kun väestön ikääntyminen lisää liikuntaesteisten 
kuluttajien väestönosuutta (emt., 40).

Päivittäistavarakauppapalvelujen saavutettavuutta 
haja-asutusalueilla tutkineen Kiurun (1999) mukaan 
päivittäistavarakauppapalvelujen koettua saavutet-
tavuutta haja-asutusalueilla voidaan pitää varsin 
hyvänä. Vain neljännes vastaajista koki ostostenteon 
vaikeutuneen viimeisten viiden vuoden aikana, vaikka 
päivittäistavarakauppapalvelujen tarjonta oli käy-
tännöllisesti katsoen kaikissa kohdekunnissa tuona 
aikana heikentynyt. Merkittävästi olivat heikentyneet 
nimenomaan kyläkauppa- ja myymäläautopalvelut. 
Suurimmat ongelmat ostostenteossa haja-asutusalu-
eilla kasautuivat tietyille erityisryhmille. Mikäli talo-
udella ei ollut autoa käytettävissään tai talouden tässä 
tapauksessa usein ainoalla jäsenellä oli jokin ostosten-
tekoa haittaava vamma tai vaiva tai korkea ikä, hanka-
luuksia ostostenteossa ilmeni. Tämä ongelmia kokeva 
ryhmä oli korkeintaan noin kymmenesosa vastaajista. 
(emt., 5).

Kuluttajatutkimuskeskuksen ”Palvelut tietoyhteis-
kunnassa” -tutkimuskokonaisuudessa (Kytö, Aatola 
ja Tuorila 2003) tiedusteltiin, miten palvelut olivat 
kotitalouksien mielestä muuttuneet vuosina 1997–
2001 yhdyskuntarakenteeltaan erilaisilla asuinalueilla. 
Kauppa- ja vapaa-ajanpalvelujen koettiin lisääntyneen 
kaupunkikunnissa ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä. Taajamien ulkopuolella asuvat ihmiset kokivat 
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kaupallisten palvelujen niukkuutta tai suoranaista 
tarjonnan puutetta. Päivittäistavarakauppaverkoston 
harveneminen ja erikoistavarakaupan kaupunkikes-
keisyys aiheuttivat ongelmia etenkin haja-asutusalu-
eilla asuville ikääntyneille. Osa haja-asutusalueilla 
asuvista lapsiperheistä pystyi hoitamaan päivittäista-
varaostoksensa taajamiin suuntautuvien työmatkojen 
yhteydessä, mikä toisaalta vaikeutti haja-asutusalu-
eilla vielä toimivien kauppojen toimintaedellytyksiä. 
Taajamissa asuvat lapsiperheet pitivät 1–2 kilometriä, 
ikääntyneet puolestaan 0,5–1 kilometriä elintarvike-
liikkeen kohtuullisena etäisyytenä. Haja-asutusalueilla 
asuvat lapsiperheet ja ikääntyneet pitivät pitempää 
2–5 kilometrin matkaa elintarvikeliikkeen kohtuulli-
sena etäisyytenä.

Kuluttajatutkimuskeskuksen ”Maaseudun vetovoi-
maisuus ja kuluttajien yksilölliset elämäntavat” -tutki-
muskokonaisuudessa (Kytö ja Aatola 2006) selvitettiin 
kuntien välisen muuttoliikkeen vaikutuksia mm. päi-
vittäistavarakauppojen käyttöön. Asiointitavat muut-
tuivat muuttoetäisyyden ja muuton kohdekunnan 
kuntatyypin mukaan. Yli puolet maallemuuttajista 
hankki elintarvikkeet omasta kunnastaan ja joka kol-
mas naapurikunnasta tai lähikaupungista. Lähes puo-
let kaupungin läheisyyteen muuttaneista hankki elin-
tarvikkeensa jostain muualta kuin asuinkunnastaan. 
Valtaosa piti elintarvikkeiden hankintamahdollisuuk-
sia hyvinä, vain kuusi prosenttia huonoina. Harvaan 
asutun maaseudun taajamissa oltiin tyytyväisimpiä 
elintarvikkeiden hankintamahdollisuuksiin. Kotitalo-
uksien tarpeet sanelivat sen, miten palvelutaso vaikutti 
alueelliseen kiinnittymiseen. Muuttoaikeet kasvoivat, 
jos palvelutarjonta ei vastannut kotitalouden tarpeita. 
Harvaan asutulle maaseudulle muuttaneista vain noin 
joka kymmenes teki ruokaostoksensa muualla kuin 

asuinkunnassaan. Suurin osa taajamiin muuttaneista 
teki elintarvikeostoksensa omassa kunnassa. Myös 
harvaan asutun maaseudun taajamissa lähes kaikki 
hankkivat elintarvikkeensa oman asuinkuntansa kau-
poista. Muuttaneiden mielestä parhaat elintarvikkei-
den hankintamahdollisuudet olivatkin harvaan asu-
tun maaseudun taajamissa ja huonoimmat kaupungin 
läheisen maaseudun haja-asutusalueilla.

Lääninhallitusten suorittamassa peruspalvelujen 
arvioinnissa (Sisäasiainministeriö 2006) on arvioitu 
päivittäistavarakauppojen tarjontaa, saavutettavuutta 
ja niiden muutoksia viime vuosina. Tutkimusasetelma 
on siis melko lailla sama kuin tässä tutkimuksessa ja 
myös käytetyt aineistot ovat osittain samoja. Läänin-
hallitukset ovat keskittyneet kuitenkin vain lähinnä 
kauppojen määrien muutoksiin ja fyysiseen saavutet-
tavuuteen. Koko maan asukkaista 89 prosenttia asui 
enintään viiden kilometrin etäisyydellä lähimmästä 
päivittäistavarakaupasta. Huonoin saavutettavuus oli 
laajoilla alueilla Oulun ja Lapin lääneissä sekä monissa 
Keski-Suomen kunnissa. Lapin läänin asukkaista vain 
80 prosenttia asui enintään viiden kilometrin etäisyy-
dellä kaupasta. Saavutettavuus oli vain vähän parempi 
Itä-Suomen ja Oulun lääneissä. (emt., 204).

A.C. Nielsen Finland Oy:n kuluttajapaneelin (Päi-
vittäistavarakauppa 2006, 9) mukaan tärkein pää-
asiallisesti käytetyn pt-myymälän valintaperuste on 
myymälän läheisyys (Taulukko 1). Kaupan läheisyys 
on tullut kuluttajille yhä tärkeämmäksi. Kun vuonna 
2003 tärkeimmäksi pt-myymälän valintaperusteeksi 
mainitsi läheisyyden 52 prosenttia panelisteista, oli hei-
dän osuutensa kohonnut vuonna 2005 jo 56 prosent-
tiin. Esimerkiksi aukioloajan perusteella valitsi pääasi-
allisesti käyttämänsä pt-myymälän vain 14 prosenttia 
vastaajista. Vuonna 1997 valmistuneen tutkimuksen 

Lähde: A.C. Nielsen Finland Oy, Kuluttajapaneeli

Taulukko �.  Tärkeimmät pääasiallisesti käytetyn päivittäistavaramyymälän valintaperusteet 
vuosina �00�–�00�.
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(Spåre ja Pulkkinen 1997) mukaan päivittäistavara-
myymälän valintaan vaikuttavista tekijöistä tärkein oli 
hintataso. Seuraavaksi tärkeimpiä olivat ystävällinen 
henkilökunta ja valikoimien laajuus. Etäisyystekijä 
ei sen sijaan ollut valintakriteerinä kovin keskeinen. 
Myymälän etäisyys kotoa oli vasta kuudenneksi tär-
kein myymälän valintakriteeri ja myymälän sopiva 
sijainti työmatkalla sekä liikenneyhteydet myymälään 
olivat vähiten tärkeitä tekijöitä (emt., 52). Mistä näin 
suuret muutokset päivittäistavarakaupan valintakri-
teereissä kymmenen vuoden aikana johtuvat? Molem-
missa tutkimuksissa on käytetty A.C. Nielsen Finland 
Oy:n kuluttajapaneelia, joten erojen täytynee johtua 
saavutettavuuden merkityksen todellisesta korostumi-
sesta. Kuluttajat kokivat ilmeisesti 1990-luvun alku-
puolen talouslaman vaikutukset vielä vuonna 1997 
niin voimakkaina, että hintataso painottui tuolloin 
päivittäistavarakaupan valintakriteereissä.

Valtioneuvoston selonteossa (2006) vähittäiskau-
pan rakenteesta, muutoksista ja kauppaa koskevista 
erityiskysymyksistä käsiteltiin mm. päivittäistavara-
kaupan kehitystä. Yhteenvedon mukaan kaupan saa-
vutettavuuteen voidaan vaikuttaa monentyyppisen 
lainsäädännön keinoin. Esimerkiksi kauppojen auki-
oloa koskevalla lainsäädännöllä on pyritty paranta-
maan lähikaupan kannattavuutta ja kilpailuasemaa 
suhteessa suuriin myymälöihin sekä vaikuttamaan 
kyläkauppatoiminnan säilymiseen. Myös kyläkaup-
pojen mahdollisuudella investointitukeen arveltiin 
olleen palvelujen keskittymistä hidastava vaikutus. 
Tukea jaettiin vuosina 2004–2006 ja sitä oli mah-

dollista saada haja-asutusalueilla toimivien pienten 
kyläkauppojen, myymäläautojen ja myymäläveneiden 
investointimenoihin. Keskittymiskehityksestä huo-
limatta vähittäiskauppa on alueellisesti tarkasteltuna 
yksi tasaisemmin jakautuneista toimialoista (emt., 
25). (Kuva 3)

Päivittäistavaramyymälöiden lukumäärän vähene-
misen hidastuminen ja pienmyymälöiden lukumää-
rän kasvu 2000-luvulla on asuinalueiden lähipalve-
luiden kannalta merkittävä muutos. Tämä on näky-
nyt myös asukasbarometrin3 (2005) tuloksissa, jossa 
voitiin todeta tietyillä asuinalueilla ruokapalvelujen 
saavutettavuuden parantuneen viimeisten viiden vuo-
den aikana. Selonteon mukaan kehitys ei johdu yksin 
vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin ohjauksesta. 
Samaan suuntaan vaikuttavia tekijöitä ovat olleet mm. 
myymälöiden aukioloa koskeva laki sekä palvelujen 
väestöpohjan vahvistuminen eräillä kaupunkiseuduilla 
(emt., 34).

Yhteenvetona päivittäistavarakauppaverkostoon 
liittyvästä viimeaikaisesta kotimaisesta tutkimuk-
sesta voidaan todeta, että kaupan keskittyminen ja 
sen myötä kaupan saatavuus ja saavutettavuus ovat 
nousseet keskeisimmiksi tutkimuskysymyksiksi. Väes-
törakenteemme nopeasta ikääntymisestä johtuen 
päivittäistavarakaupan saavutettavuus korostuu lähi-
vuosina huomattavasti. Myymälöiden keskittymisen 
seuraukset näkyvät myös viikoittaisten päivittäista-
varaostoskäyntien (ostoskäyntejä/talous/viikko) har-
ventumisena ja keskiostosten (euroa/ostoskerta) arvon 
nousuna (Päivittäistavarakauppa 2006, 9). 

Kuva �.  Lopettanut kyläkauppa Etelä-Savossa. Kuva: Hannu Kytö

3  Asukasbarometria varten haastateltiin noin 2 000 yli 10 000 asukaan taajamassa asuvaa henkilöä. 
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2.1 Tutkimusaineistot

Tutkimuksen perusaineistoina käytetään Tilastokes-
kuksen aineistoihin pohjautuvia ja lääninhallitusten 
kokoamia koko maan kattavia kuntakohtaisia päivit-
täistavarakauppatietoja vuosilta 2003 ja 2005. Ensim-
mäisen kerran koko maan kattava aineisto kerättiin, 
tarkistettiin ja koottiin lääninhallituksissa vuonna 
2003. Lääninhallitukset ovat päivittäneet vuoden 
2003 tiedot niin, että uusimman aineiston tiedot päi-
vittäistavarakauppojen osalta ovat vuoden 2005 lopun 
mukaisia. Kyseessä ovat ensimmäiset lääninhallitus-
ten päivittämät vertailukelpoiset aineistot, joita ei ole 
aiemmin hyödynnetty päivittäistavarakauppaa koske-
van tutkimuksen yhteydessä.

Aineistot sisältävät tietoja yksittäisten kauppojen 
sijainnista ja toimipaikan nimestä, tiedon Tilastokes-
kuksen valtakunnallisesta toimialaluokituksesta (TOL 
95) ja toimialan nimestä sekä tiedon lopettaneista ja 
aloittaneista kaupoista. Tilastokeskuksen päivittäista-
varakauppaluokittelu eroaa joiltain osin A.C. Nielsen 
Finland Oy:n ylläpitämän myymälärekisterin luokitte-
lusta. Oleellisimmat erot ovat luokkien lukumäärässä.

Tilastokeskuksen luokituksessa päivittäistavarakau-
pat jaetaan alle 400 m2 päivittäistavaroiden yleisvähit-
täiskauppaan, vähintään 400 m2 käsittäviin supermar-
ketteihin, yli 2500 m2 itsepalvelutavarataloihin, 1000-
2500 m2 tavarataloihin ja muihin erikoistumattomiin 
päivittäistavaramyymälöihin. Tilastokeskus on luoki-
tellut kauppatyypit viiteen luokkaan, kun A.C. Niel-
sen Finland Oy käyttää seitsemää luokkaa. Esimerkiksi 
Tilastokeskuksen alle 400 m2:n kauppatyyppi vastaa 
A.C. Nielsen Finland Oy:n aineistoissa alle 100 m2:n, 
100–199 m2:n sekä 200–399 m2:n kauppatyyppejä. 
Tilastokeskuksen aineisto ei myöskään sisällä tietoja 

2 TUTKIMUSAINEISTOT JA -MENETELMÄT

kokonais- ja päivittäistavaramyynnistä, jotka sisältyvät 
A.C. Nielsen Finland Oy:n aineistoihin. Molempien 
aineistojen sijaintitiedot ovat vaatineet tarkistamista.

Käytetyissä aineistoissa ei ollut tietoa päivittäistava-
rakauppojen kauppakohtaisista pinta-aloista. Käytössä 
oli kuitenkin Itä-Suomen lääninhallituksen päivittäis-
tavarakauppa-aineisto vuodelta 2003, jossa oli myös 
yksittäisten myymälöiden pinta-alatiedot (Taulukko 
2). Näistä laskettiin eri myymälätyyppien keskipinta-
alat, joita sovellettiin koko maan vastaaviin myymä-
lätyyppeihin. Näin ollen muiden läänien päivittäis-
tavarakauppojen pinta-alatiedot eivät ole täsmällisiä, 
vaan laskennallisia. Koska Itä-Suomen aineisto on 
kuitenkin varsin suuri, eikä myymälätyyppien pinta-
aloissa ole suuria läänikohtaisia eroja, jäänevät virheet 
suuntaan tai toiseen varsin pieniksi.

Päivittäistavarakauppa-aineistot luokiteltiin Kulut-
tajatutkimuskeskuksessa sijaintinsa perusteella Suo-
men ympäristökeskuksen taajamaraja-aineistolla taa-
jamiin ja haja-asutusalueisiin. Muina alueluokituk-
sina käytettiin läänejä, maakuntia ja kuntatyyppejä 
(kaupunkimainen, taajan asuttu, maaseutumainen). 
Lääninhallituksilta saadut aineistot myös tarkastettiin 
ja niihin tehtiin pieniä korjauksia. Muutokset kohdis-
tuivat lähinnä uusiin ja lopettaneisiin kauppoihin ja 
jossain määrin kauppojen lukumäärä- ja sijaintitietoi-
hin. Aineistoista rakennettiin kuntakohtainen päivit-
täistavarakauppaa kuvaava tietokanta, johon liitettiin 
noin 130 kuntatason aluetta, väestöä ja osto-voima-
tietoja sekä niiden muutoksia kuvaavaa muuttujaa 
ja muuttujien muunnosta. Väestörakennetta ja väes-
törakenteen sosioekonomisia muutoksia kuvaamaan 
valittiin useita ikää, koulutusta, ammattirakennetta ja 
tulotasoa kuvaavia muuttujia. Näillä oletettiin olevan 
yhteyksiä kuntakohtaiseen tulotasoon sekä sitä kautta 

Taulukko �.  Itä-Suomen läänin myymälätyyppien keskipinta-alat vuonna �00� ( TOL �� -luokitus).

Lähde: Kuluttajatutkimuskeskus 2003
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kuntakohtaisiin ja asukaskohtaisiin ostovoimakerty-
miin sekä yleiseen alueelliseen hyvinvointiin ja sen 
muutoksiin.

Alue- ja yhdyskuntarakenteen muutokset tapahtu-
vat useimmiten vähitellen. Kuntatason väestö- ja alue-
rakenteeseen liittyvät tekijät muuttuvatkin oleellisesti 
vasta useina vuosina tapahtuvien samansuuntaisten 
muutosten seurauksena. Jos yhdyskuntarakenteen 
muutoksilla on vaikutusta päivittäistavarakauppa-
verkoston muutoksiin, voidaan vaikutusten olettaa 
näkyvän vasta aikaviiveellä. Tästä johtuen päivittäis-
tavarakauppaverkoston muutoksien kuvaamiseksi 
käytettiin myös muuttujia, jotka kuvasivat alue- ja 
yhdyskuntarakenteen muutoksia pidemmällä aika-
jänteellä. Osa taustamuuttujista kuvaa vuosien 1999–
2005 välisenä aikana alue- ja yhdyskuntarakenteessa 
tapahtuneita muutoksia. Suurin osa taustamuuttujista 
kuvaa kuitenkin vain tutkimusajanjaksona vuosina 
2003–2005 tapahtuneita alue- ja yhdyskuntaraken-
teen muutoksia.

Tutkimuksessa mitataan kaupan saatavuutta ja saa-
vutettavuutta ja niissä tapahtuneita muutoksia. Saata-
vuudella tarkoitetaan tässä kaupan palvelujen olemas-
saoloa ja tarjontaa. Myymälöiden määrän lisääntymi-
nen lisää kaupan saatavuutta ja todennäköisesti myös 
saavutettavuutta. Saavutettavuus kuvaa kaupan palve-
lujen käyttömahdollisuutta eli etäisyyttä, tavoitetta-
vuutta ja liikenneyhteyksiä. Objektiivisten, mitatta-

vissa olevien mittareiden lisäksi voidaan mitata myös 
koettua saavutettavuutta eli miten palvelujen käyttäjät 
suhtautuvat etäisyyteen, aukioloaikoihin, palveluun 
yms. (esim. Heinimäki ym. 2006, 14).

Kaupparyhmät jaettiin seitsemään luokkaan, mitkä 
noudattelevat vuosien 2003–2005 välisen ajankohdan 
kaupparyhmien koostumia. Luokka 1 sisältää kaikki 
S-ryhmän ketjuun kuuluvat päivittäistavarakaupat, 
joita olivat Prismat, S-marketit, Salet, Alepat ja ABC-
myymälät. Luokassa 2 Keskon päivittäistavarakaup-
poihin kuuluivat Citymarket, K-supermarket, K-mar-
ket, K-extra, K-pikkolo ja Cassa. Tradekaan kuuluvat 
päivittäistavarakaupat löytyvät luokasta 3. Kaupat ovat 
Euromarket, Sesto, Etujätti, Ruokavarasto, Valinta-
talo ja Siwa. Luokat 4-7 sisältävät pienemmät kaup-
paryhmät. Näistä luokkaan 4 kuuluvat Lidl, luokkaan 
5 Wihurin Tarmo-myymälät ja luokkaan 6 Sparin 
Eurospar, Spar ja Rabatti myymälät. Spar -kauppa-
ryhmä luokiteltiin vielä itsenäiseksi, huolimatta sen 
myynnistä tarkasteluajanjakson loppupuolella Suo-
men osuuskauppojen keskusryhmälle (SOK). Luok-
kaan 7 luokiteltiin kaikki muut, eli pääosin ketjuihin 
kuulumattomat myymälät. Käytännössä tähän viimei-
seen luokkaan kuuluvat suoramyynnit, kyläkaupat ja 
muiden toimintojen yhteydessä toimivat pienet myy-
mälät sekä sellaiset kaupat, joiden tietoja ei pystytty 
kaupparyhmän osalta jäljittämään.

1 = SOK (Prisma, S-market, Sale, Alepa, ABC)

2 = KESKO (K-citymarket, K-supermarket, K-market, K-extra, K-pikkolo, Cassa)

3 = TRADEKA (Euromarket, Siva, Valintatalo, Sesto, Etujätti, Ruokavarasto)

4 = LIDL

5 = WIHURI (Tarmo)

6 = SPAR (Eurospar, Spar, Rabatti)

7 = MUU (Ketjuihin kuulumattomat myymälät yms.)
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2.2 Tutkimusmenetelmät

Tulosten esittämisessä käytetään ristiintaulukointia, 
korrelaatio- ja regressioanalyysejä sekä diagrammeja ja 
karttoja. Kartat on laadittu käyttäen MapInfo -paikka-
tieto-ohjelmaa. Päivittäistavarakaupat on paikannettu 
koordinaattitiedon perusteella ja tiedot esitetään koko 
maan tasolla lääni-, maakunta- tai kuntakohtaisesti. 
Kartoilla on esitetty vain tämän tutkimuksen kannalta 
olennaisimpia tutkimustuloksia.

Regressioanalyysin tavoitteena on kuvata selitet-
tävän muuttujan y, tässä tapauksessa päivittäistavara-
kauppaverkoston kuntakohtaisia muutoksia vuosina 
2003–2005, vaihtelua kuvaavien muuttujien (x1, 
x2,….., xn) avulla. Analyyseissä muodostetaan mate-
maattisia malleja kuvaamaan selitettävän ja selittävän 
muuttujien välistä riippuvuutta (Manninen 1982, 
264). Menetelmä etsii sellaisten muuttujien yhdistel-
män, joiden yhteisvaihtelu kuvaa parhaiten selitettävän 
muuttujan vaihtelua. Jos selittävien muuttujien määrä 
on suuri ei voida aina ennalta tietää, mitkä muuttu-
jat selittävät parhaiten selitettävää muuttujaa. Tällöin 
voidaan käyttää ns. askeltavaa regressioanalyysiä, jolla 
pyritään hakemaan suuren selittäjäjoukon parhaat 
selittävät muuttujat. Analyysi valitsee malliin muuttu-
jia yksi kerrallaan, kunnes lopulta mahdollisten selit-
tävien muuttujien joukossa ei ole enää yhtään merkit-
sevää vaikuttajaa. Analyysi voidaan suorittaa eteenpäin 
tai taaksepäin. Tässä käytetään eteenpäin suoritettavaa 
regressioanalyysiä, joka tuo malliin muuttujat siinä 
järjestyksessä, missä ensimmäiset muuttujat kasvat-

tavat selitysastetta R² mahdollisimman paljon (esim. 
Ranta, Rita ja Kouki 1989, 422-423).

Päivittäistavarakauppaverkoston rakenteen ja sen 
muutoksien kuvaamiseen kerättiin ja tehtiin noin 
130 sekä väestö-, alue- ja yhdyskuntarakennetta että 
päivittäistavarakauppaverkostoa kuvaavaa muuttujaa 
ja muuttujamuunnosta. Korrelaatioanalyysien avulla 
muuttujien joukosta karsittiin eniten keskenään kor-
reloivat muuttujat niin, että jäljelle jäi vain neljännes 
alkuperäisestä muuttujajoukosta. Regressioanalyy-
seissä päivittäistavarakauppaverkoston muutosten 
kuvaamiseen käytettiin 36 väestö-, alue- ja yhdyskun-
tarakennetta kuvaavaa muuttujaa. Koska kaikki käy-
tetyt aineistot ja yksittäiset muuttujat mukaan lukien 
lääninhallitusten myymälärekisterit on rakennettu 
Tilastokeskuksen tiedoista, voidaan aineistoja samoin 
kuin niistä analysoituja tuloksia pitää luotettavina. 
Kaikki tekstissä mainitut muuttujien väliset yksittäiset 
korrelaatiot on testattu ja ne ovat tilastollisesti mer-
kitseviä. Tärkeimmät korrelaatiot on esitetty liitteinä 
olevissa taulukoissa 8-13.

Tässä tutkimuksessa myöhemmin esitettyjen mal-
lien luotettavuus testattiin tilastollisten tunnuslukujen 
avulla. Kollineaarisuustestien avulla voidaan valita sel-
lainen malli, jonka sisältämät muuttujat eivät korreloi 
keskenään. Kollineaarisuustesteinä käytettiin Durbin-
Watsonin -testiä, toleranssiarvoja ja mallin hyvyyttä 
tarkasteltiin ns. kuntoindeksin avulla. Myös kaikki 
mallit ovat tilastollisesti merkitseviä. Mallit on esitetty 
liitteenä olevassa taulukossa 7.
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Vuosina 2003–2005 uusia päivittäistavarakauppoja 
syntyi noin kolmesataa. Samaan aikaan lähes kaksisa-
taa kauppaa lopetti toimintansa niin, että kauppojen 
kokonaismäärä kasvoi 124 myymälällä. Päivittäista-
varakauppojen määrän nettolisäys kohdistui Etelä- 
ja Länsi-Suomen kaupunkimaisiin kuntiin, minne 
perustettiin runsaat sata uutta kauppaa vuosina 2003–
2005. Myymälöiden nettolisäys koostuu uusien myy-
mälöiden ja poistuneiden myymälöiden erotuksesta. 
Myymälöiden nettolisäyksestä lähes puolet muodos-
tivat ns. liikennemyymälät, joiden toiminta perustuu 
lähes yksinomaan autoileviin asiakkaisiin (Kuva 4). 
Muiden kauppatyyppien osalta aloittaneiden ja lopet-
taneiden myymälöiden nettomäärä pysyi lähes ennal-
laan. Uudet kaupat syntyivät pääasiassa taajamiin tai 
taajamien reuna-alueille teiden varsille. Lisäys kohdis-
tui valtaosin alle 400 m2:n päivittäistavarakauppoihin. 
Yli 400 m2:n supermarketit vähenivät Etelä-Suomen 

3 PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPAVERKON RAKENNE JA     
    RAKENNEMUUTOS

läänissä, mutta lisääntyivät muissa lääneissä. Lapin 
läänissä tapahtui selvä siirtyminen pienistä kaupoista 
supermarketteihin.

Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus heikkeni 
haja-asutusalueilla. Haja-asutusalueilla sijaitsi vuonna 
2005 noin 620 kauppaa, mikä oli 27 kauppaa vähem-
män kuin vuonna 2003. Kaupattomissa taajamissa 
asui vuonna 2005 noin 5 000 asukasta ja kaupatto-
milla haja-asutusalueilla noin 227 000 asukasta. Eni-
ten kauppoja väheni Etelä-Suomen, Oulun ja Lapin 
läänin haja-asutusalueilta.

Päivittäistavarakauppaverkkoa ja sen muutoksia 
tarkastellaan seuraavassa pääasiassa viidellä aluejaolla: 
lääneittäin, maakunnittain, kunnittain, kuntatyypeit-
täin (kaupunkimainen, taajaan asuttu ja maaseutu-
mainen) ja yhdyskuntarakennetyypeittäin (taajama ja 
haja-asutusalue).

Kuva �. ABC- liikennemyymälöiden määrä lisääntyi vuosien �00�–�00� välillä. Kuva: Hannu Kytö



�� ��

3.1 Päivittäistavarakaupan 
myymäläverkon supistuminen hidastunut

Päivittäistavarakauppojen määriä on laskettu usealla 
eri tavalla. Osassa laskelmissa on otettu huomioon 
koko päivittäistavaravalikoimaa myyvät kaupat ja 
toisissa ovat mukana myös kioskit ja päivittäistava-
raa myyvät erikoiskaupat. A. C. Nielsen Finland Oy:
n päivittäistavarakaupan myymälärekisterin (2006) 
mukaan vuonna 1990 koko päivittäistavaravalikoi-
maa myyviä kauppoja oli noin 6 000 kappaletta. Vii-
dessätoista vuodessa kauppojen lukumäärä on lähes 
puolittunut. Suurin osa vähennyksestä kohdistui alle 
200 m2:n pienmyymälöihin ja pieniin supermarket-
teihin. Valintamyymälöiden (200–400 m2) määrä 
säilyi ennallaan samalla, kun isojen supermarkettien 
ja hypermarkettien määrä kasvoi vuosittain. (Kuva 5) 

Tämän tutkimuksen aineistojen mukaan päivittäista-
varakauppoja oli vuonna 2003 koko maassa 3 458 kpl 
ja vuonna 2005 yhteensä 3 582 kpl. Suurimmat päi-
vittäistavarakauppakeskittymät sijaitsivat väestöltään 
suurien ja kasvavien kaupunkiseutujen ydinkunnissa. 
Suurissa kaupungeissa oli kuitenkin suhteessa niiden 
väestöosuuteen jonkin verran vähemmän päivittäis-
tavarakauppoja kuin muualla maassa. Kaupunkiseu-
tujen kehyskunnissa väestömäärä puolestaan kasvoi 
sekä suhteellisesti että absoluuttisesti enemmän kuin 
niiden ydinkuntien väestömäärä, mutta päivittäista-
varakauppojen nettolisäys ei ollut aivan yhtä suurta. 
Maaseutumaisissa kunnissa tilanne päivittäistavara-
kaupan palvelujen saatavuuden kannalta oli heikoin. 
Vähenevän väestön myötä myös kauppojen määrä 
väheni suhteellisesti enemmän väestömäärän muutok-
siin nähden (Kartat 1-4).

Kuva �. Pienmyymälöiden määrä on vähentynyt. Kuva: Hannu Kytö
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Pääkaupunkiseudulla oli noin 19 prosenttia koko 
maan väestöstä ja noin 13 prosenttia koko maan päi-
vittäistavarakaupoista. Tampereella, Turussa ja Oulussa 
on kymmenen prosenttia koko maan väestöstä ja noin 
seitsemän prosenttia päivittäistavarakaupoista. Koko 
muun maan alueella oli 70 prosenttia koko maan 
väestöstä ja 80 prosenttia myymälöistä. Myymälöiden 
pinta-alan mukaan tarkasteltuna alueelliset erot olivat 

kuitenkin pienempiä, koska kaupunkien myymälöi-
den keskikoko oli isompi kuin muualla maassa. Tutki-
musajanjaksona tapahtunut kehitys viittaa myös kaup-
pojen lukumäärien alueellisten erojen tasoittumiseen.

Kauppojen nettomäärä lisääntyi tarkasteluajanjak-
solla vuosien 2003 ja 2005 välillä 124 kaupalla. Kasvua 
tapahtui kahden vuoden aikana kaikissa maan kau-
punkimaisissa kunnissa noin kaksi prosenttia samalla 

Kartta �. Päivittäistavarakauppojen lukumäärä kunnittain vuonna �00�.

Lähteet:  Kuntarajat, Läänirajat © AffectoGenimap 
Finland Oy, lupa L7004/07

© Kuluttajatutkimuskeskus 2007



�� ��

kun maaseutumaisissa kunnissa tapahtui lähes yhtä 
suuri vähennys. Myymälämäärä lisääntyi kaikkien 
läänien kaikissa kaupunkimaisissa kunnissa, ja eniten 
Länsi- ja Etelä-Suomen lääneissä. Länsi-Suomen lää-
nissä pientä lisäystä tapahtui myös sekä taajaan asu-
tuissa että maaseutumaisissa kunnissa, kun kaikkien 
muiden läänien alueella sijaitsevissa vastaavissa kun-
nissa myymälämäärä väheni.

Yhdyskuntarakenteellisesti tarkastellen yhä useampi 
kauppa sijoittui taajamaan. Kauppojen lukumäärä kas-
voi taajamissa noin viidellä prosentilla ja väheni haja-
asutusalueilla lähes saman verran (Taulukko 3, Kartta 
5 ja Kuva 6). Päivittäistavarakauppojen määrä kasvoi 
etenkin Länsi- ja Etelä-Suomen läänien taajamissa. 
Vähennystä tapahtui eniten Etelä-Suomen, Oulun ja 
Lapin läänien haja-asutusalueilla.

Kartta �. Väestömäärä kunnittain vuonna �00�.

Lähteet:  Kuntarajat, Läänirajat © AffectoGenimap 
Finland Oy, lupa L7004/07

© Kuluttajatutkimuskeskus 2007
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Yli puolet haja-asutusalueille kohdistuneesta kaup-
pojen lukumäärän vähenemisestä sijoittui Etelä-Suo-
men lääniin (Taulukko 3, Kartta 6 ja Kuva 6). Huoles-
tuttavinta kehityksessä oli kuitenkin Oulun ja Lapin 
läänien haja-asutusalueiden kauppojen väheneminen, 
mikä kahden vuoden aikana tarkoitti lähes kymme-
nen prosentin poistumaa läänien haja-asutusalueiden 
myymälämäärästä. Näissä lääneissä oli noin kymme-

nen sellaista kuntaa, joista jokaisen haja-asutusalu-
eelta poistui kauppa tai kaksi. Kaikki kunnat, joiden 
haja-asutusalueilla myymälät vähenivät, olivat pinta-
alaltaan keskimääräistä suurempia kuntia, joten niissä 
myös kaupan saatavuus ja saavutettavuus heikkenivät 
keskimääräistä enemmän.

Myymälöiden määrä säilyi ennallaan noin puolessa 
maan kunnista. Näistä suurin, 80 prosentin osuus 

Kartta �. Päivittäistavarakauppojen lukumäärän muutos kunnittain   
vuosien �00�–�00� välillä.

Lähteet:  Kuntarajat, Läänirajat © 
AffectoGenimap Finland Oy, lupa 
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oli pieniä tai keskisuuria maaseutumaisia kuntia, 
joiden väestömäärä pysyi ennallaan tai muuttui vain 
hieman. Loput olivat keskisuuria taajaan asuttuja 
kuntia tai pieniä alle 50 000 asukkaan kaupunkeja, 
joiden asukasmäärä pysyi ennallaan tai oli pienessä 
kasvussa. Yhtenäisiä alueita, joilla myymälöiden luku-
määrässä ei tapahtunut muutoksia oli Turun, Salon, 
Tampereen, Jyväskylän ja Mikkelin seuduilla, Keski-

Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjois-Pohjanmaan 
eteläosassa, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa. Osa näistä 
alueista oli kaupunkien kehyskuntia, joiden väestöra-
kenteessakaan ei tapahtunut suuria muutoksia. Osassa 
kuntia kauppojen määrä oli jo niin pieni, ettei muu-
toksia enää suuntaan tai toiseen tapahtunut. Määrä 
pysyi ennallaan myös Länsi- ja Itä-Suomen läänien 
haja-asutusalueilla.

Kartta �. Väestömäärän muutos kunnittain vuosien ����–�00� välillä.

Lähteet:  Kuntarajat, Läänirajat © 
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Kartta �.  Aloittaneet päivittäistavarakaupat kunnittain vuosien �00�–�00� välillä.
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Kartta �.  Lopettaneet päivittäistavarakaupat kunnittain vuosien �00�–�00� välillä.

Lähteet:  Kuntarajat, Läänirajat © AffectoGenimap 
Finland Oy, lupa L7004/07
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3.2 Päivittäistavarakauppojen lisäys 
kohdistui taajamiin ja teiden varsille

Uudet päivittäistavarakaupat ovat sijoittuneet suhteel-
lisen tasaisesti koko maahan, joskin uudet kaupat ovat 
syntyneet pääsääntöisesti kaupunkiseutujen kuntien 
taajamiin sekä pääteiden varsille. Vuonna 2003 koko 
maan kaupoista noin 20 prosenttia sijaitsi enintään 
300 metrin ja noin 30 prosenttia enintään 500 metrin 
etäisyydellä päätiestä. Vastaavasti uusista kaupoista yli 
60 prosenttia sijoittui enintään 300 metrin ja lähes 90 
prosenttia enintään 500 metrin etäisyydelle päätiestä. 
Kauppoja poistui eniten kaupungeista, joissa niitä 
myös syntyi eniten.

Päivittäistavarakauppojen määrät olivat lisäänty-
neet erityisesti suuremmissa kasvukeskuksissa ja kau-

pungeissa. Vaikka kauppojen nettomuutos oli koko 
maan haja-asutusalueille negatiivinen, oli nettomuu-
tos pääteiden läheisyydessä positiivinen (Kuva 7). 
Haja-asutusalueiden kauppakato kohdistuikin kau-
kana pääteistä oleviin kyläkauppoihin.

Taajamissa 500 metrin säteellä tiestöstä aloitta-
neiden myymälöiden osuus uusista myymälöistä oli 
lähes kolmasosa. Uusia kauppoja syntyi vain muu-
taman kunnan haja-asutusalueella. Haja-asutusalu-
eilla tiestön varrella sijaitsevien myymälöiden määrä 
lisääntyi 15 kaupalla, mikä tarkoitti vain prosentin 
lisäystä. Haja-asutusalueiden teiden varsille sijoittui 
vuonna 2005 noin 25 prosenttia haja-asutusalueiden 
myymälöistä.

Tarkasteltaessa päivittäistavarakauppojen netto-
muutosta, voidaan huomata myymälämäärän lisäyksen 
johtuvan suurelta osin uusien ns. liikennemyymälöi-

Taulukko �.  Päivittäistavarakauppojen lukumäärät ja niissä tapahtuneet muutokset lääneittäin ja yhdyskunta-
rakennetyypeittäin vuosina �00�–�00�.

Kuva �. Päivittäistavarakauppojen lukumäärät lääneittäin ja kuntatyypeittäin vuosina �00�–�00�.
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Kuva �.  Päivittäistavarakauppojen lukumäärä vuonna �00� ja niiden nettomuutos vuosina 
�00�–�00� koko maassa ja haja-asutusasueilla.

den perustamisesta, joiden toiminnan mahdollistavat 
lähes yksinomaan autoilevat asiakkaat. Muiden kaup-
patyyppien osalta aloittaneita ja lopettaneita myy-
mälöitä on ollut lähes saman verran, tai lopettaneita 
hieman enemmän, jolloin myymälöiden nettomuutos 
on pysynyt lähes ennallaan, tai vähentynyt. Kauppa-
ryhmittäin tarkasteltuna kolme suurinta kaupparyh-
mää käsittävät uusista myymälöistä yli puolet (Kuva 
8). Muista kaupparyhmistä Lidlin osuus oli yksistään 
lähes viidennes. Lidl yltikin tarkastelujaksolla Keskon 
kanssa samaan lukemaan myymälöiden perustami-
sessa, mikä kertoo sen hiljattaisesta noususta haasta-
maan kolmen johtavan kaupparyhmän asemaa.

Uusien kauppojen sijainnit eroavat kaupparyh-
mittäin tarkasteltuna (Kartta 7). Kolmesta suurim-
masta kaupparyhmästä Tradekan ja Keskon myymälät 
sijoittuvat keskittyneesti Suomen isoimmille kaupun-
kiseuduille Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun, 
Jyväskylän ja Lappeenrannan tuntumaan. S-ryhmän 
osalta uusien myymälöiden sijoittuminen on ollut 
tasaisempaa. S-ryhmän myymälöitä on sijoittunut 
tasaisen verkon lisäksi erityisiin ryppäisiin Seinäjoen 
sekä Kouvolan ympäryskuntiin. S-ryhmän kauppojen 
sijainnillista levinneisyyttä selittää uusien ABC -myy-
mälöiden suuri määrä eri puolilla Suomea. Ajanjak-
solla oli perustettu 43 ABC -myymälää eri puolelle 

Kuva �.  Uudet päivittäistavarakaupat kaupparyhmittäin vuosina �00�–�00�.
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Kartta �.  uusien päivittäistavarakauppojen kaupparyhmät vuosina �00�–�00� maakunnittain.

Lähteet:  Maakuntarajat © AffectoGenimap Finland 
Oy, lupa L7004/07
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Suomen pääteiden varsia. Lisäksi ABC -levähdyspis-
teiden yhteyteen oli kymmenkunnassa tapauksissa 
perustettu S-ryhmän myymälä.

S-ryhmän markkinaosuus kasvoi päivittäistavaroi-
den myynnillä mitattuna voimakkaimmin, 1,6 pro-
senttiyksikköä vuoden 2004 aikana. Toiseksi suurinta 
markkinaosuuden kasvu oli ryhmittymiin kuulumat-

tomissa myymälöissä, joiden markkinaosuus kasvoi 
prosenttiyksikön verran. Tämän ryhmän päivittäis-
tavaramyynnin kasvu oli myös suhteellisesti korkein. 
Ryhmittymiin kuulumattomien myymälöiden myyn-
nin kasvuun vaikutti eniten Lidl, jonka arvioitu mark-
kinaosuus oli 3,7 prosenttia vuonna 2005. (A.C. Niel-
sen Finland Oy 2006).
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3.3 Pienten kauppojen määrä kasvoi

Myymälätyyppien väliset muutokset tutkimusjakson 
aikana olivat varsin selviä, joskin myös alueellisesti 
vaihtelevia (Kuva 9). Lisäys kohdistui valtaosin alle 
400 m2:n päivittäistavarakauppoihin ja alueellisesti 
Etelä- ja Länsi-Suomen lääneihin, joissa molemmissa 
ko. kauppojen lukumäärä kasvoi noin 50 myymä-
lällä (Taulukko 4). Supermarketit (vähintään 400 
m2) vähenivät selvästi Etelä-Suomen läänissä, mutta 
lisääntyivät Länsi-Suomen, Itä-Suomen, Oulun ja 

Lapin lääneissä. Muiden myymälätyyppien muutok-
set olivat pieniä.

Noin kolme neljästä alle 400 m2:n pienmyymälöistä 
sijaitsi Länsi- tai Etelä-Suomen läänissä. Pienkauppo-
jen määrä myös kasvoi lähes yksinomaan näiden lää-
nien alueella niin, että Etelä-Suomessa kasvuvauhti oli 
hieman suurempi kuin Länsi-Suomessa. Pienkaupat 
lisääntyivät eniten suurimmissa kaupungeissa, joiden 
väestömäärä myös kasvoi eniten (Kartta 8). Pienkaup-
poja poistui jonkin verran Lapin ja Oulun lääneistä 
ja kunnista, jotka olivat väestöltään väheneviä, pinta-

Kuva �. Päivittäistavarakaupan myymälätyyppien lukumäärät vuonna �00� ja niissä tapahtuneet 
muutokset vuosina �00�–�00� lääneittäin.

Taulukko �.  Alle �00 m�:n päivittäistavarakauppojen määrät ja niiden muutokset lääneittäin vuosina 
�00�–�00�.

Taulukko �.  Yli �00 m�:n päivittäistavarakauppojen (supermarketit) määrät ja niiden muutokset 
lääneittäin vuosina �00�–�00�..
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Kartta �.  Alle �00 m�:n päivittäistavarakauppojen lukumäärän muutokset vuosina �00�–�00� kunnittain.
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alaltaan suuria ja joista pendelöitiin4 naapurikuntiin 
keskimääräistä vähemmän. Lapin läänissä pienkaup-
pojen väheneminen kohdistui pääasiassa maaseutu-
maisten kuntien haja-asutusalueille.

Supermarkettien (vähintään 400 m2) määrät kehit-
tyivät alueellisesti lähes päinvastoin kuin pienten 

kauppojen määrät (Taulukko 5, Kartat 8 ja 9). Myy-
mälät vähenivät yksinomaan Etelä-Suomen läänissä ja 
lisääntyivät kaikissa muissa lääneissä. Absoluuttinen 
kasvu oli voimakkainta Länsi-Suomen läänissä, jos-
kin suhteellisesti myymälät lisääntyivät eniten Lapin 
läänissä. Supermarkettien määrä säilyi ennallaan 

4  Pendelöinti tarkoittaa asuinpaikkakunnan ja työssäkäyntipaikkakunnan välistä työmatkaliikennettä.
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tai kasvoi kaikissa Oulun ja Lapin läänin kunnissa. 
Eniten supermarketteja poistui Etelä-Suomen lää-
nin länsi- ja pohjoisosista. Kasvu kohdistui kaikissa 
lääneissä lähinnä kaupunkeihin ja niiden ympäristö-
kuntiin. Näille alueille oli yhteistä se, että niistä pen-

delöitiin naapurikuntiin keskimääräistä vähemmän ja 
niiden väestö kasvoi muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta. Supermarkettien väheneminen kohdistui 
kaupunkiseuduille, joista pendelöitiin naapurikuntiin 
keskimääräistä enemmän.

Kartta �.  �00–�000  m�:n päivittäistavarakauppojen lukumäärän muutokset vuosina �00�–�00� kunnittain.

Lähteet:  Kuntarajat, Läänirajat © 
AffectoGenimap Finland Oy, lupa L7004/07
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3.4 Päivittäistavarakaupan saatavuus 
heikkeni maaseudun haja-asutusalueilla

Seuraavassa kaupat on luokiteltu kuntakohtaisesti nii-
den sijainnin mukaan taajamassa tai haja-asutusalueella 
sijaitseviin myymälöihin. Tässä tarkastelussa jokainen 
kunta on jaettu taajama- ja haja-asutusalueeseen, joten 
sekä taajamia että haja-asutusalueita on yhtä paljon 
kuin kuntia. Suomessa oli vuonna 2003 noin kymme-
nen sellaista kuntaa, joiden taajamissa ei ollut yhtään 

päivittäistavarakauppaa. Vuoteen 2005 tällaisten kun-
tien määrä oli kasvanut kolmeentoista (Kuva 10). 
Suurin osa näistä kunnista oli Länsi-Suomen läänin 
pieniä rannikko- tai saaristokuntia, joiden haja-asu-
tusalueilla oli kuitenkin vähintään yksi kauppa. Lähes 
puolet Suomen kunnista ja samalla myös taajamista 
on Länsi-Suomen läänissä. Kaupattomissa taajamissa 
asui vuonna 2005 noin 5 200 ihmistä, joten taajamat 
olivat melko pieniä. Kaupattomissa taajamissa asuvien 
määrä kuitenkin kaksinkertaistui kahdessa vuodessa. 
(Kuva 11).

Kuva �0. Taajamat päivittäistavarakauppojen lukumäärän mukaan lääneittäin vuonna �00�.

Kuva ��. Haja-asutusalueet päivittäistavarakauppojen lukumäärän mukaan lääneittäin vuonna �00�.
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Kaupattomien haja-asutusalueiden määrä kas-
voi samana aikana 140 kpl:sta 149 kpl:een. Valtaosa 
näistä oli pienissä muutaman tuhannen asukkaan 
maaseutumaisissa kunnissa, jotka sijoittuivat Länsi- 
tai Etelä-Suomen lääneihin. Vähiten kaupattomien 
haja-asutusalueiden kuntia oli Itä-Suomen ja Lapin 
läänissä. Kokonaan kaupattomilla haja-asutusalueilla 
oli vuonna 2003 noin 200 000 asukasta ja vuonna 
2005 määrä kasvoi 227 000 asukkaaseen. Kuntia, 
joiden ainoa kauppa sijaitsi kunnan keskustaajamassa 
oli noin kymmenen kappaletta. Nämä kunnat olivat 
keskimäärin alle kahdentuhannen asukkaan väestöka-
tokuntia, joista noin puolet työssäkäyvästä väestöstä 
pendelöi naapurikuntiin.

Kaupunkeja, joiden haja-asutusalueilla ei vuonna 
2003 ollut yhtään päivittäistavarakauppaa oli 34 kpl 
ja niillä oli noin 39 000 asukasta. Vuonna 2005 tällai-
sia alueita oli 32 kpl ja niillä oli noin 35 000 asukasta. 
Sellaisia maaseutumaisia tai taajaan asuttuja kun-

tia, joiden haja-asutusalueilla ei vuonna 2003 ollut 
yhtään päivittäistavarakauppa oli 106 kpl. Vuonna 
2005 tällaisia kuntia oli 117 kpl. Kaupattomilla alu-
eilla oli vuonna 2003 yhteensä noin 202 000 asukasta. 
Vuonna 2005 tällaisilla alueilla asui noin 233 000 asu-
kasta. (Kuva 12)

Kauppojen lukumäärällä mitattu saatavuus parani 
selvästi kaupunkimaisten kuntien taajama-alueilla ja 
säilyi ennallaan niiden haja-asutusalueilla. Myös taa-
jaan asuttujen kuntien taajamissa syntyi jonkin ver-
ran uusia myymälöitä. Maaseutumaisten kuntien 
taajamissa saatavuus säilyi ennallaan, mutta heikkeni 
jonkin verran niiden haja-asutusalueilla. Pienet muu-
tokset ovat kuitenkin merkittäviä, jos kunnasta, sen 
taajamasta tai haja-asutusalueelta poistuu viimeinen 
tai toiseksi viimeinen myymälä. Päivittäistavarakaup-
pojen nettomuutos ja väestönmuutokset haja-asutus-
alueilla (Kartat 10 ja 11) eivät korreloineet keskenään 
koko maan tasolla eivätkä myöskään läänitasolla.

Kuva ��. Asukkaiden määrä niillä alueilla (taajama ja haja-asutusalue), joilla ei ole ollut yhtään päivittäistavarakauppaa 
vuosina �00� ja �00�.
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Lähteet:  Kuntarajat, Läänirajat © AffectoGenimap 
Finland Oy, lupa L7004/07

Kartta �0.  Päivittäistavarakauppojen nettomuutos haja-asutusalueilla vuosina �00�–�00� kunnittain.

© Kuluttajatutkimuskeskus 2007
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Kartta �� .  Haja-asutusväestön suhteellinen muutos vuosina �00�–�00� kunnittain.
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Väestö, työpaikat, ostovoima- ja verotulokertymät ja 
niihin liittyvät muutokset kuvasivat parhaiten kunta-
tasolla päivittäistavarakaupan tarjontaa ja siinä tapah-
tuneita muutoksia. Maan sisäinen muuttoliike sekä sii-
hen liittyvä muuttoliike taajamiin selittivät puolestaan 
väestön sosioekonomisia alueellisia muutoksia. Vaikka 
tutkimusajanjakso oli vain kaksi vuotta, voidaan päi-
vittäistavarakauppaverkostossa tapahtuneita muutok-
sia kuvata ja selittää alueellisen toimintaympäristön 
vaihteluilla. Kauppa näyttää reagoivan herkästi ja osin 
ennakoivasti alueellisen väestörakenteen muutoksiin. 
Päivittäistavarakaupan tarjonta kasvoi kaupunkiseutu-
jen taajamissa väestön kasvua nopeammin ja heikentyi 
etenkin pienissä maaseutumaissa kunnissa, joista käy-
tiin keskimääräistä enemmän töissä naapurikunnissa. 
Päivittäistavarakaupan saatavuus ei juurikaan muut-
tunut kunnissa, joiden väestömäärä pysyi ennallaan 
ja joiden työpaikkaomavaraisuus oli suuri. Taajamissa 
kaupan toimintaedellytykset kasvoivat väestömäärän 

4  PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPAVERKON RAKENNEMUUTOKSEN  
     TAUSTATEKIJÖITÄ

kasvun ja kasvunopeuden ansiosta, kun taas haja-asu-
tusalueilla etenkin kesäasutuksen määrä ja sen lisään-
tyminen paransivat kaupan toimintaedellytyksiä. 
(Kuva 13)

Seuraavassa (4.1) on kuvattu päivittäistavara-
kaupan, väestön ja ostovoiman jakautumia ja niissä 
tapahtuneita muutoksia eri aluetasoilla. Vertailussa on 
lähdetty olettamuksesta, että päivittäistavarakaupan 
tarjonnan tulisi jakautua alueittain samassa suhteessa 
kuin kysyntä eli väestö ja ostovoima. Tilanne olisi täl-
lainen, jos alue- ja väestörakenne olisi koko maassa 
homogeeninen. Sekä alue- että väestörakenne vaih-
televat kuitenkin suuresti, joten jakautumien välinen 
vertailu antaa vain karkean kuvan päivittäistavarakau-
pan tarjonnan ja kysynnän kohtaamisesta. Lopuksi 
(4.2-4.5) tarkastellaan usean mallin avulla, millaisilla 
muuttujilla päivittäistavarakaupan alueellista tarjon-
taa voidaan kuvata ja selittää.

Kuva ��.  Kesäasutuksen lisääntyminen parantaa päivittäistavarakaupan toimintaedellytyksiä. Kuva: Hannu Kytö
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4.1 Päivittäistavarakauppojen saatavuus 
vaihteli alueittain

Kaupungeissa sijaitsi niiden väestömäärään ja osto-
voimaan nähden selvästi vähemmän päivittäistavara-
kauppoja kuin maaseutumaisissa kunnissa (Kuva 14). 
Väestöstä ja ostovoimasta noin kaksi kolmasosaa oli 
kaupunkimaisissa kunnissa. Päivittäistavarakaupoista 
vain vajaa puolet ja päivittäistavarakauppojen pinta-
alasta runsaat puolet sijaitsi kaupungeissa. Maaseu-
tumaisissa kunnissa oli viidennes maan väestöstä ja 
ostovoimasta, mutta yli kolmasosa päivittäistavara-
kaupoista. Päivittäistavarakauppojen pinta-ala on sen 
sijaan jakautunut tasaisemmin kaupunkimaisten ja 
maaseutumaisten kuntien välillä, koska kaupunkien 
myymälöiden keskikoko on suurempi kuin maaseutu-
maisissa kunnissa. Tasaisimmin väestö, päivittäistava-
rakaupat ja ostovoima ovat jakaantuneet taajaan asut-

tuihin kuntiin. Taajaan asutuissa kunnissa on noin vii-
dennes koko maan väestöstä, päivittäistavarakaupoista 
ja ostovoimasta.

Päivittäistavarakauppojen jakautuminen alueel-
lisesti vastaa karkeasti ottaen väestön ja ostovoiman 
sijoittumista, jos huomioidaan kuntatyyppien väliset 
yhdyskuntarakenteelliset erot. Kaupunkimaiset kun-
nat ovat useimmiten pinta-alaltaan maaseutumaisia 
huomattavasti pienempiä, jolloin myös kaupan saavu-
tettavuus on parempi. Kaupunkikuntien pinta-alasta 
yleensä vain pieni osa on haja-asutusaluetta, kun taas 
maaseutumaisten kuntien pinta-alasta harvaan asut-
tua haja-asutusaluetta on suurin osa. Kaupunkimai-
sissa kunnissa päivittäistavarakaupat ovat lisääntyneet 
kuitenkin suhteellisesti nopeammin kuin väestö-
määrä. Päivittäistavarakauppojen kokonaismäärästä 
noin kaksi prosenttiyksikköä siirtyi kaupunkeihin, 
vaikka väestöstä kaupunkeihin siirtyi vain neljännes 
prosenttiyksiköstä. Taajaan asutuissa kunnissa sekä 

Kuva ��.  Väestön, ostovoiman ja päivittäistavarakaupan prosenttiosuudet vuonna �00� ja niiden muutokset 
vuosina �00�–�00� kuntatyypeittäin.
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väestön, kaupan että ostovoiman osuuksien muutok-
set olivat pieniä. Maaseutumaisten kuntien väestö- ja 
ostovoimaosuudet pienenivät vain neljännesprosent-
tiyksikön. Päivittäistavarakauppojen määrän osuus 
pieneni kuitenkin lähes kaksi prosenttiyksikköä ja 
päivittäistavarakaupan pinta-alaosuus noin puoli 
prosenttiyksikköä.

Suurin osa sekä koko maan väestöstä että päivittäis-
tavarakaupoista keskittyi Etelä- ja Länsi-Suomen alu-

eelle (Kuva 15). Etelä-Suomen läänissä oli kuitenkin 
sekä taajamissa että haja-asutusalueilla vähemmän päi-
vittäistavarakauppoja kuin mitä niiden väestön osuus 
oli koko maan väestöstä. Etelä-Suomen taajamissa 
kauppoja oli noin 10 prosenttia vähemmän kuin mitä 
niiden väestömäärä olisi edellyttänyt. Länsi-Suomen 
läänissä ja etenkin sen taajamissa oli puolestaan jonkin 
verran enemmän päivittäistavarakauppoja kuin mikä 
oli läänin osuus koko maan väestöstä. Itä-Suomen, 

Kuva ��.  Päivittäistavarakauppojen määrän ja väestömäärän prosenttiosuudet lääneittäin ja 
yhdyskuntarakennetyypeittäin vuosina �00�–�00�.

Kuva ��.  Päivittäistavarakauppojen määrän ja väestömäärän prosenttiosuuksien muutokset lääneittäin ja 
yhdyskuntarakennetyypeittäin vuosina �00�–�00�.
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Kuva ��.  Päivittäistavarakauppojen lukumäärät / �000 asukasta kuntatyypin mukaan lääneittäin.

Oulun ja Lapin läänien taajamissa oli jonkin verran 
enemmän pt-kauppoja kuin mitä niiden väestöosuu-
det olisivat edellyttäneet. Kaikkien läänien haja-asu-
tusalueilla oli suhteessa lähes sama määrä (± 1 %) päi-
vittäistavarakauppoja kuin mitä niiden väestöosuus oli 
koko maan väestöstä.

Väestömäärä kasvoi tutkimusajanjaksona koko 
maan taajamissa noin 73 000 henkilöllä ja pieneni 
haja-asutusalueilla noin 38 000 henkilöllä. Kasvusta 
lähes kaksi kolmannesta kohdistui Etelä-Suomen lää-
nin taajamiin ja yksi kolmannes Länsi-Suomen lää-
nin taajamiin. Itä-Suomen läänissä taajamien väestön 
lisäys oli vain muutama sata ihmistä, Oulun läänissä 
noin 3 000 ja Lapin läänissä runsas tuhat ihmistä. 
Etelä-Suomen läänin taajamissa kaupan osuus koko 
maan kaupoista kasvoi tutkimusajanjakson aikana, 
joskin hieman hitaammin kuin alueen taajamien 
väestö (Kuva 16). Toisaalta läänin haja-asutusalueiden 
kaupat vähenivät haja-asutusväestön määrää nope-
ammin. Länsi-Suomen läänin taajamissa pt-kauppo-
jen määrä kasvoi kolme kertaa nopeammin suhteessa 
väestömäärän kasvuun. Myös Oulun läänissä tapahtui 
kaupan keskittymistä taajamiin, vaikka väestömäärä 
kasvoi jonkin verran myös haja-asutusalueilla. Myös 
Lapin läänissä kaupat siirtyivät taajamiin nopeammin 
kuin väestö.

Väestön, ostovoiman ja päivittäistavarakaupan alu-
eellista jakautumista ja jakaumien muutoksia voidaan 
tarkastella myös lääniä pienemmillä alueyksiköillä, 

jolloin kuva tarjonnan ja kysynnän suhteesta sekä 
kehityssuunnista tulee tarkemmaksi (Taulukko 6). 
Seuraavassa vertailussa on käytetty maakuntaa alueyk-
sikkönä. Väestön, ostovoiman ja päivittäistavarakaup-
pojen osuudet vastasivat suurin piirtein (± 1 prosent-
tiyksikkö) toisiaan kaikissa muissa maakunnissa paitsi 
Uudenmaan, Etelä- ja Pohjois-Savon, Pohjois-Karja-
lan, Etelä-Pohjanmaan ja Lapin maakunnissa.

Uudenmaan maakunnan väestön ja ostovoiman 
osuus oli noin kaksinkertainen päivittäistavarakaup-
pojen määrän osuuteen verrattuna. Päivittäistava-
rakauppojen määrä ja yhteenlaskettu pinta-ala ovat 
kuitenkin kasvaneet nopeammin kuin väestömäärä. 
Uudenmaan maakunnassa vallinnut päivittäistava-
rakaupan ja väestömäärän ”epätasapaino” on näin 
ollen pienentynyt. Etelä- ja Pohjois-Savossa, Pohjois-
Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Lapissa päivittäis-
tavarakauppojen suhteelliset osuudet olivat hieman 
suurempia kuin alueiden väestön ja ostovoiman osuu-
det. Tilanteen selittää osittain Itä- ja Pohjois-Suomen 
pinta-alaltaan keskimääräistä suurempi kuntakoko.

Väestön, ostovoiman ja päivittäistavarakaupan 
alueellisten prosenttiosuuksien muutokset kuvaavat 
karkeasti, mihin suuntaan kehitys kysynnän ja tar-
jonnan välillä on suuntautunut. Varsinais-Suomessa 
päivittäistavarakauppojen määrän ja yhteenlasketun 
pinta-alan osuudet kasvoivat nopeammin kuin väes-
tömäärän osuus. Itä-Uudenmaan maakunnassa myy-
mälöiden osuus pieneni selvästi, vaikka väestömäärä 
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Taulukko �. Väestön, ostovoiman ja päivittäistavarakaupan prosenttiosuudet ja niiden muutokset maakunnittain.

kasvoi. Etelä-Savossa kauppojen lukumäärän osuus 
pieneni kaksi kertaa nopeammin kuin väestömäärän 
osuus, joskin kauppojen pinta-ala säilyi lähes entisel-
lään. Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Poh-
janmaalla ja Lapissa kauppojen osuus kasvoi, vaikka 
väestöosuudet pienenivät.

Päivittäistavarakaupan saatavuutta sekä tarjonnan 
ja kysynnän tasapainoa voidaan tarkastella myös kaup-
pojen määrillä ja pinta-aloilla sekä niiden muutoksilla 
suhteessa asukasmäärään (Kuvat 17 ja 18 sekä Kartat 
12 ja 13). Kaupan määrä asukasmäärää kohden kuvaa 
kauppatiheyttä, mikä vaihteli sekä kuntatyypeittäin 
että lääneittäin huomattavasti. Päivittäistavarakaup-
poja oli maaseutumaissa kunnissa asukasta kohden 
selvästi enemmän kuin kaupunkimaisissa kunnissa. 

Ero kuitenkin tasoittui jonkin verran tutkimusajan-
jakson aikana.

Kauppojen yhteenlasketun pinta-alan määrä asu-
kasmäärää kohden kuvaa myymäläpinta-alan käyttö-
tehokkuutta ja samalla jossain määrin ruuhkaisuutta, 
kassajonoja yms. Myymäläpinta-alan käyttötehokkuu-
den suurimmat erot olivat noin kaksikymmenkertai-
sia. Suurimat käyttötehokkuudet olivat kaupungeissa 
ja alhaisimmat maaseutumaisten kuntien taajamissa.

Etelä-Suomen lääniin kohdistuneen muuttovoiton 
seurauksena etenkin taajaan asuttujen ja maaseutu-
maisten kuntien asukaskohtainen pinta-ala on hieman 
pienentynyt. Joissakin Etelä-Suomen kasvukunnissa 
kauppojen määrä ja yhteenlaskettu pinta-ala jopa 
pienenivät. Muiden läänien taajaan asutuissa ja maa-
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Kuva ��. Päivittäistavarakaupan pinta-ala vuonna �00� ja sen muutos vuosina �00�–�00� asukasta kohden 
lääneittäin  ja kuntatyypeittäin.

seutumaisissa kunnissa muuttoliikkeen seuraukset ja 
hienoinen lisärakentaminen näkyvät asukaskohtaisen 
pinta-alan kasvuna. Asukasta kohden laskettua pinta-
alaa oli eniten Lapin, Itä-Suomen ja Oulun lääneissä. 
Etelä-Suomen läänissä pinta-alaa asukasta kohden oli 
vain puolet siitä, mitä sitä oli Lapin läänissä. Suurin 
muutos asukasta kohden lasketussa pinta-alassa tapah-
tui Lapin läänin taajaan asutuissa kunnissa (Kemijärvi 
ja Keminmaa), joissa vähäisetkin kauppapoistumat 
näkyvät korostetusti.

Koko maan kunnista asukasta kohden laskettu 
pinta-ala lisääntyi eniten sellaisissa pienissä maaseutu-
maisissa kunnissa, joissa yksi pieni kauppa korvautui 
suuremmalla ja/tai joiden asukasluku oli pienentynyt. 
Eniten pinta-ala asukasta kohden lisääntyi niissä Etelä-

Suomen läänin pienissä kunnissa, joissa oli paljon kesä-
asutusta. Asukasta kohden laskettu pinta-ala väheni 
eniten lähinnä pienissä maaseutumaisissa kunnissa, 
joissa kauppojen lukumäärä väheni tai suuremman 
kaupan tilalle tuli pinta-alaltaan pienempi kauppa. 
Eniten pinta-ala asukasta kohden väheni Länsi-Suo-
men läänin pienissä maaseutumaissa kunnissa. Kehi-
tys aiheutui joko kauppojen lukumäärän vähenemi-
sestä tai ison kaupan korvautumisesta pienemmällä. 
Asukasmäärältään pienissä kunnissa yhdenkin kaupan 
poistuma näkyy tunnusluvuissa selvemmin kuin vas-
taava muutos suuressa kaupungissa. Luonnollisesti 
yhden kaupan muutos suuntaan tai toiseen merkitsee 
myös asukkaille pienessä kunnassa paljon enemmän 
kuin vastaava muutos kaupunkiseudulla.
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Kartta ��. Päivittäistavarakaupan pinta-ala asukasta kohti  laskettuna vuonna �00�.
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4.2 Suurissa ja nopeasti 
kasvavissa kunnissa oli eniten 
päivittäistavarakauppoja

Seuraavassa on tarkastelu muutamien regressiomallien 
avulla päivittäistavarakauppaverkostossa tapahtunei-
den muutosten taustatekijöitä. Malleilla haetaan sellai-
sia muuttujia tai muuttujayhdistelmiä, jotka kuvaavat 
parhaiten tutkimusajanjakson aikana myymäläverkos-
tossa tapahtuneita muutoksia. Kiinnostavimpia ovat 
sellaiset ilmiöt tai alueelliset muutokset, jotka poikke-
avat malleista tai joiden kehitys on mennyt täysin eri 
suuntaan siitä, mitä mallien perusteella olisi odotet-
tavissa. Malleissa selvästi regressiosuoran yläpuolelle 
sijoittuvat kunnat poikkeavat mallista niin, että niissä 
on mitattavaa asiaa tai ominaisuutta vähemmän kuin 
malli olettaa. Vastaavasti regressiosuoran alapuolelle 
sijoittuvissa kunnissa on enemmän kyseistä asiaa tai 
ominaisuutta kuin malli olettaa. Mallit on esitetty liit-
teenä olevassa taulukossa (7).

Päivittäistavarakauppojen kuntakohtaista saata-
vuutta tarkasteltiin tutkimusvuosina 2003 ja 2005. 
Saatavuutta mitattiin myymälöiden lukumäärällä. 
Molempina ajankohtina kauppojen lukumääriä kuva-
sivat parhaiten väestömäärään ja sen muutoksiin liitty-
vät muuttujat. Päivittäistavarakauppojen määrän kun-
takohtaista vaihtelua parhaiten kuvaava regressiomalli 
selitti noin 97,4 prosenttia päivittäistavarakauppojen 
määrän vaihtelusta vuonna 2005. Mitä suurempi oli 
kunnan väestömäärä ja mitä voimakkaampi oli väes-
tönkasvu, sitä enemmän kunnassa oli päivittäistava-
rakauppoja ja päinvastoin. Pelkällä väestömäärällä 
kuvattu regressiomalli selitti noin 96 prosenttia päi-
vittäistavarakauppojen määrän vaihtelusta (Kuva 19). 
Regressiosuora kuvaa koko maan väestön ja myymä-
löiden jakautumista tasaisesti maan kuntiin. Jos kunta 
sijaitsee selvästi regressiosuoran yläpuolella, on siellä 
väestömäärään nähden vähemmän kauppoja kuin 
malli olettaisi. Vastaavasti regressiosuoran alapuolella 
sijaitsevissa kunnissa on väestömäärään nähden pal-
jon myymälöitä. Kyseessä ei luonnollisesti ole mikään 

Kuva ��.  Päivittäistavarakauppojen määrän ja väestömäärän riippuvuus kuntatasolla vuonna �00�.
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ehdottoman optimaalinen jakautuma, sillä kuntien 
väestömäärien ja kauppamäärien vaihtelut riippuvat 
myös siitä, miten kunnat sijaitsevat suhteessa toisiinsa. 
Pääkaupunkiseudulla näyttäisi kuitenkin olevan väes-
tömäärään nähden vähemmän päivittäistavarakaup-
poja kuin malli olettaa. Vastaavasti Turussa myymä-
löiden määrä on väestömäärään verrattuna suurempi 
kuin mallin perusteella voisi olettaa.

Myös useat muut väestöä ja väestörakennetta, 
työvoimaa sekä aluetaloutta ja -rakennetta kuvaavat 
muuttujat korreloivat päivittäistavarakauppojen luku-
määrän kanssa. Mitä suuremmat olivat väestömäärä, 
työllinen työvoima5, ostovoima- ja kunnallisveroker-
tymät ja niiden muutokset, sitä enemmän kunnassa 
oli päivittäistavarakauppoja. Mitä nopeammin haja-
asutusväestö ja maa- ja metsätaloustyöntekijöiden 
osuus vähenivät, sitä enemmän kunnassa oli päivit-
täistavara-kauppoja (liittenä Taulukko 8). Kunnan 

urbanisoituminen näytti parantavan päivittäistavara-
kaupan toimintaedellytyksiä.

Päivittäistavarakauppojen suhdetta asukasmää-
rään voidaan vertailla myös päivittäistavarakauppojen 
yhteenlasketun pinta-alan jakautumien avulla (Kuva 
20). Väestömäärä ei kuvaa pinta-alan jakautumista 
yhtä hyvin kuin myymälöiden määrän jakautumista. 
Pääkaupunkiseudulla näyttäisi kokonaisuudessaan ole-
van päivittäistavarakaupan pinta-alaa asukasmäärään 
nähden vähemmän kuin esimerkiksi eräissä muissa 
suurissa, keskikokoisissa tai pienissä kaupungeissa. 
Kaupungit, joissa oli asukasmäärään nähden paljon 
myymälöitä toimivat alueensa keskuskaupunkeina, 
joihin suuntautui runsaasti sekä työ- että asiointimat-
kustamista. Näihin kuntiin suuntautuva työ- ja asi-
ointiliikenne mahdollistaa suuremman päivittäistava-
rakauppatarjonnan kuin kuntien oman väestömäärän 
perusteella voisi olettaa.

Kuva �0.  Päivittäistavarakauppojen yhteenlasketun pinta-alan ja väestömäärän riippuvuus kuntatasolla vuonna �00�.

5  Alueella asuvalla työllisellä työvoimalla tarkoitetaan kaikkia tällä alueella asuvia työllisiä riippumatta siitä, missä henkilön työpaikka 
sijaitsee.
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4.3 Päivittäistavarakauppojen määrä 
kasvoi eniten suurissa ja nopeasti 
taajamoituvissa kunnissa

Päivittäistavarakauppojen määrän kuntakohtaista 
muutoksia vuosina 2003–2005 parhaiten kuvaava 
regressiomalli selitti noin 56,6 prosenttia päivittäista-
varakauppojen määrän kuntakohtaisista muutoksista. 
Kauppojen lukumäärän kuntakohtaisia muutoksia 
vuosina 2003–2005 voidaan kuvata väestömäärän 
vaihtelulla ja haja-asutusväestön määrän suhteellisella 
vähenemisellä. Mitä suurempi oli kunnan väestömäärä 
ja mitä nopeampaa haja-asutusalueiden väestön vähe-
neminen, sitä enemmän kunnassa syntyi uusia päivit-
täistavarakauppoja ja päinvastoin. Pelkällä väestömää-
rällä kuvattu regressiomalli selitti noin 59 prosenttia 
päivittäistavarakauppojen määrän muutoksesta (Kuva 
21).

Myös useat muut aluetaloutta ja -rakennetta sekä 
väestöä, väestörakennetta ja työvoimaa kuvaavat 

muuttujat korreloivat päivittäistavarakauppojen luku-
määrän muutoksen kanssa. Mitä suurempi oli väes-
tömäärä, kunnallisverokertymän muutos, työllinen 
työvoima ja kunnallisvero- ja ostovoimakertymät, sitä 
enemmän päivittäistavarakauppojen määrä kunnassa 
kasvoi. Mitä nopeammin haja-asutusväestö ja maa- 
ja metsätaloustyöntekijöiden osuus vähenivät, sitä 
enemmän päivittäistavarakauppojen määrä kunnassa 
kasvoi (liitteenä Taulukko 9).

Etelä-Suomen läänissä kauppojen määrä kasvoi 
eniten isoissa kaupungeissa. Myymälöiden lukumäärä 
lisääntyi noin 30 prosentissa Etelä-Suomen läänin 
kunnista, pysyi muuttumattomana noin 40 prosen-
tissa ja väheni noin 30 prosentissa kunnista. Venä-
jän kasvavan asiakasmäärän vaikutus näkyy niin, että 
vaikka Etelä-Karjalan asukasmäärä väheni, lisääntyivät 
sekä myymälöiden määrä että niiden yhteenlaskettu 
pinta-ala.

Länsi-Suomen läänissä kauppojen määrä lisääntyi 
noin kolmannessa, pysyi ennallaan noin puolessa ja 
väheni joka viidennessä läänin kunnista. Itä-Suomen 

Kuva ��. Päivittäistavarakauppojen lukumäärän muutos vuosina �00�–�00� ja väestömäärän riippuvuus vuonna �00� kuntatasolla.
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läänissä kauppojen lukumäärä kasvoi joka viiden-
nessä, pysyi ennallaan noin 60 prosentissa ja väheni 
joka viidennessä kunnassa. Oulun läänissä myymälöi-
den määrä kasvoi lähinnä Oulussa ja sen ympäristö-
kunnissa. Oulun läänissä kauppojen lukumäärä kasvoi 
joka viidennessä, pysyi ennallaan noin 70 prosentissa 
ja väheni joka kymmenennessä kunnassa. Lapin lää-
nissä myymälät lisääntyivät vain muutamalla kaupalla 
kaupungeissa. Noin puolessa läänin kunnista kauppo-
jen määrä pysyi ennallaan.

4.4 Kesäasuntojen määrä vaikutti haja-
asutusalueiden päivittäistavarakauppojen 
määrään

Päivittäistavarakauppojen määrää taajamissa ja haja-
asutusalueilla kuvaavat mallit erosivat huomattavasti 
toisistaan. Kauppojen määrää taajamissa kuvaavan 
regressiomallin selitysaste oli peräti 98,5 prosenttia. 
Tässä mallissa kuntakohtainen väestömäärän vaihtelu 

ja syntyneiden enemmyyden vaihtelu valikoituivat 
parhaiksi kuvaaviksi muuttujiksi. Myös mitä nopeam-
min haja-asutusväestö ja maa- ja metsätaloustyönteki-
jöiden osuus vähenivät, sitä enemmän taajamissa oli 
päivittäistavarakauppoja.

 Kauppojen määrää haja-asutusalueilla kuvaavan 
regressiomallin selitysaste oli sen sijaan vain 26,9 
prosenttia. Mallin parhaiksi kuvaaviksi muuttu-
jiksi valikoituivat kesäasuntojen määrä, pendelöijien 
osuus, teollisuuden työntekijöiden osuus ja netto-
muutto. Mitä enemmän kunnassa oli kesäasuntoja, 
mitä vähemmän sieltä pendelöitiin muihin kuntiin, 
mitä pienempi oli teollisuuden työntekijöiden osuus 
ja nettomuutto sitä enemmän kunnan haja-asutusalu-
eella oli päivittäistavarakauppoja. Myös kesäasuntojen 
määrän lisääntyminen korreloi positiivisesti haja-asu-
tusalueilla sijaitsevien päivittäistavarakauppojen mää-
rän kanssa (liitteenä Taulukko 10). Pelkällä kesäasun-
tojen määrällä kuvattu regressiomalli selitti noin 16 
prosenttia päivittäistavarakauppojen määrästä haja-
asutusalueilla (Kuva 22).

Kuva��. Päivittäistavarakauppojen lukumäärä haja-asutusalueilla ja kesäasuntojen lukumäärä kuntatasolla vuonna �00�.
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Etelä-Suomen läänissä eniten päivittäistavarakaup-
poja haja-asutusalueilla oli sekä keskikokoisissa maa-
seutumaisissa kunnissa ja pienissä tai keskisuurissa 
kaupungeissa. Länsi-Suomen läänissä eniten kauppoja 
oli haja-asutusalueilla sekä keskikokoisissa taajaan asu-
tuissa ja maaseutumaisissa kunnissa, joista pendelöi-
tiin naapurikuntiin keskimääräistä vähemmän. Oulun 
ja Lapin läänissä eniten kauppoja haja-asutusalueilla 
oli sekä eräissä taajaan asutuissa että maaseutumaisissa 
kunnissa, joista useat olivat pinta-alaltaan hyvin suu-
ria. Länsi-Suomen ja Oulun läänien kunnista noin 
40 prosenttia oli sellaisia, joiden haja-asutusalueilla ei 
ollut yhtään kauppaa. Näistä kunnista suurin osa oli 
väestökadosta kärsiviä, pieniä maaseutumaisia kuntia. 
Itä-Suomen läänissä eniten myymälöitä oli haja-asu-
tusalueilla sekä kaupunkimaisissa että maaseutumai-
sissa kunnissa, joista useat olivat pinta-alaltaan hyvin 
suuria. Itä-Suomen läänin noin kuudestakymmenestä 
kunnasta noin 10 prosenttia oli sellaisia maaseutumai-
sia kuntia, joiden haja-asutusalueilla ei ollut yhtään 
päivittäistavarakauppaa.

4.5 Pienet kaupat keskittyivät suuriin 
kaupunkeihin ja mökkikuntiin

Alle 400 m2:n päivittäistavarakauppojen lukumäärää 
vuosina 2003 ja 2005 kuvaavat mallit olivat lähes 
identtiset. Alle 400 m2:n päivittäistavarakauppojen 
lukumäärää vuonna 2005 kuvaavan mallin selitysaste 
oli 97 prosenttia. Pienten kauppojen määrän vaihtelua 
kuvaavan mallin muuttujat olivat väestömäärä, synty-
neiden enemmyys6, maa- ja metsätaloustyöntekijöiden 
osuus ammatissa toimivasta väestöstä ja kesäasuntojen 
määrä. Mitä suurempi ja nopeammin kasvava kunta 
oli, sitä enemmän siellä oli pieniä kauppoja. Toisaalta 
myös kesäasuntojen määrä vaikutti pienten kaup-
pojen määrään, vaikka riippuvuus oli huomattavasti 
vähäisempi kuin korrelaatio väestömäärän ja sen kas-
vun kanssa (liittenä Taulukko 11). Pelkällä väestömää-
rällä kuvattu regressiomalli selitti noin 94 prosenttia 
alle 400 m2:n päivittäistavarakauppojen lukumäärästä 
(Kuva 23).

Kuva ��.  Alle �00 m�:n päivittäistavarakauppojen lukumäärä ja väestömäärä kuntatasolla vuonna �00�.

6  Syntyneiden enemmyys eli luonnollinen väestönlisäys tarkoittaa elävänä syntyneiden ja kuolleiden erotusta.
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Etelä-Suomen läänissä eniten pieniä myymälöitä oli 
suurimmissa ja keskisuurissa kaupungeissa, joissa oli 
paljon kesäasutusta. Näitä kuntia olivat esim. Kotka, 
Porvoo, Imatra ja Lahti. Lähes jokaisessa muussakin 
läänin kunnassa oli yksi tai useampi pienkauppa.

Myös Länsi-Suomen läänissä pieniä päivittäistava-
rakauppoja oli eniten isoissa kaupungeissa, ja pienissä 
maaseutumaisissa kunnissa, joissa oli paljon kesäasu-
tusta. Kesäasuntojen määrä vaihteli selvästi pienkaup-
pojen määrän kanssa, korrelaation ollessa r = .43**. 
Kaikissa läänin kunnissa oli vähintään yksi tai use-
ampi pienkauppa.

Itä-Suomen läänin kaupunkikunnissa oli eniten 
pienkauppoja ja samalla myös kesäasuntoja. Myös Itä-
Suomen läänissä kesäasuntojen määrä vaihteli pien-
kauppojen määrän kanssa (r = .45**). Läänissä oli joi-
tain pieniä kuntia, joissa ei ollut yhtään pienkauppaa.

Oulun läänissä pieniä kauppoja oli eniten maaseu-
tumaissa kunnissa, joissa oli paljon kesäasutusta. Kesä-
asuntojen määrä vaihteli jossain määrin pienkauppo-

jen määrän kanssa (r = .28**). Lähes kaikissa läänin 
kunnissa oli vähintään yksi tai useampi pienkauppa.

Lapin läänissä suurin osa pienkaupoista keskittyi 
läänin kahteen kaupunkiin ja maaseutumaisiin kun-
tiin, joissa oli paljon matkailutoimintoja ja kesäasu-
tusta. Kesäasuntojen määrä vaihtelikin voimakkaasti 
pienkauppojen määrän kanssa (r = .72**).

Alle 400 m2:n päivittäistavarakauppojen lukumää-
rän muutosta vuodesta 2003 vuoteen 2005 kuvaavan 
mallin selitysaste oli 56,6 prosenttia. Lukumäärän 
muutosta kuvasivat parhaiten väestömäärä ja haja-asu-
tusalueväestön suhteellinen muutos. Mitä suurempi 
kunnan väestömäärä oli ja mitä nopeammin väestö 
muutti taajama-alueille, sitä nopeammin pienet kau-
pat lisääntyivät.

Päivittäistavarakauppojen yhteenlaskettua pinta-
alaa vuonna 2005 kuvaavan mallin paras selittävä 
muuttuja oli ajankohdan väestömäärä. Mallin selitys-
aste oli 84,5 prosenttia. Mitä enemmän kunnassa oli 
väestöä, sitä suurempi oli sen päivittäistavarakaupan 

Kuva ��.  Päivittäistavarakaupan yhteenlaskettu pinta-ala asukasta kohden vuonna �00� ja pendelöijien osuus ammatissa 
toimivasta väestöstä vuonna �00�.
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yhteenlaskettu pinta-ala. Malli on lähes identtinen päi-
vittäistavarakauppojen lukumäärää kuvaavan mallin 
kanssa. Myös useat muut väestöä ja väestörakennetta, 
työvoimaa sekä aluetaloutta ja -rakennetta kuvaavat 
muuttujat korreloivat päivittäistavarakauppojen luku-
määrän kanssa. Mitä suuremmat olivat väestömäärä, 
työllinen työvoima, ostovoima- ja kunnallisverokerty-
mät ja niiden muutokset, sitä enemmän kunnassa oli 
päivittäistavarakauppoja (liitteenä Taulukko 12).

Päivittäistavarakauppojen yhteenlasketun pinta-
alan muutosta vuosina 2003–2005 kuvaavan mallin 
selitysaste oli vain 14,6 prosenttia. Kunnan työllisen 
työvoiman muutos ja haja-asutusväestön suhteellinen 
muutos kuvasivat parhaiten yhteenlasketun pinta-alan 
muutosta. Mitä enemmän työllinen työvoima lisään-
tyi ja mitä nopeammin asukkaat muuttivat taajamiin, 
sitä enemmän kunnassa lisääntyi päivittäistavarakau-
pan yhteenlaskettu pinta-ala.

Päivittäistavarakauppojen yhteenlaskettua pinta-
alaa asukasta kohden vuonna 2005 kuvaavan mallin 
selitysaste oli 22,6 prosenttia. Yhteenlaskettua pinta-
alaa asukasta kohden oli sitä enemmän, mitä pie-
nempi oli pendelöijien osuus työssäkäyvistä ja mitä 
suurempi oli huoltosuhde7 (liitteenä Taulukko 13). 
Koko maan kunnista eniten pinta-alaa asukasta koh-
den oli pienissä syrjäisissä maaseutumaisissa kunnissa. 
Pelkällä pendelöijien osuuksilla kuvattu regressiomalli 
selitti noin 18 prosenttia alle 400 m2:n päivittäista-
varakauppojen asukaskohtaisen pinta-alan vaihtelusta 
(Kuva 24).

 Etelä-Suomen läänissä eniten pinta-alaa asukasta 
kohden oli sekä pienissä, syrjäisissä maaseutumaisissa 

kunnissa, että pienissä kaupungeissa. Länsi-Suomen 
läänissä eniten pt-kaupan pinta-alaa asukasta kohden 
oli pienissä maaseutumaissa kunnissa, joista pendelöi-
tiin naapurikuntiin keskimääräistä vähemmän. Veljek-
set Keskinen Oy:n Tuurin kyläkauppa selittää Töysän 
kunnan suuren asukaskohtaisen pinta-alan. Itä-Suo-
men läänissä eniten päivittäistavarakaupan pinta-alaa 
asukasta kohden oli keskisuurissa maaseutumaissa 
kunnissa ja pienissä kaupunkimaisissa kunnissa, joista 
pendelöitiin naapurikuntiin keskimääräistä vähem-
män. Näiden kuntien asukasmäärä on vähentynyt 
koko 2000-luvun alun samoin kuin melkein kaikkien 
muidenkin Itä-Suomen läänin kuntien väkiluku. Myös 
Oulun läänissä eniten pt-kaupan pinta-alaa asukasta 
kohden oli keskisuurissa maaseutumaissa kunnissa ja 
pienissä kaupunkimaisissa kunnissa, joista pendelöi-
tiin naapurikuntiin selvästi vähemmän kuin maassa 
keskimäärin. Oulun kehyskuntia lukuun ottamatta 
lähes kaikkien Oulun läänin kuntien asukasluku on 
pienentynyt 2000-luvun alussa. Lapin läänissä eniten 
pt-kaupan pinta-alaa asukasta kohden oli keskisuurissa 
maaseutumaissa kunnissa, joista pendelöitiin naapuri-
kuntiin vähemmän kuin muista Lapin läänin ja koko 
maan kunnista. Näissä kunnissa oli myös keskimää-
räistä enemmän palvelualan työpaikkoja. Rovanie-
meä lukuun ottamatta kaikkien Lapin läänin kuntien 
asukasluku on pienentynyt 2000-luvulla. Useimmissa 
Lapin läänin kunnissa oli pt-kaupan pinta-alaa asu-
kasta kohden kaksi kolme kertaa enemmän kuin koko 
maan kunnissa keskimäärin. Utsjoella oli runsasta 
tuhatta asukasta kohden seitsemän myymälää, mikä 
selittää myös suuren asukaskohtaisen pinta-alan.

7   Huoltosuhde kuvaa sitä osuutta väestöstä, jonka työlliset joutuvat elättämään. Jos huoltosuhde on esimerkiksi 2, yksi työssäkäyvä 
joutuu elättämään kaksi työssä käymätöntä.
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Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu päivittäistavara-
kauppaverkoston rakennetta ja sen muutoksia vuo-
sina 2003–2005. Tutkimuksessa kuvataan myös päi-
vittäistavarakaupan saatavuutta ja saavutettavuutta 
sekä niissä tapahtuneita muutoksia eri aluetasoilla. 
Tarkastelujakso on varsin lyhyt, mutta sinä aikana 
on tapahtunut selviä ja merkittäviä muutoksia sekä 
päivittäistavarakauppaverkostossa että alue- ja yhdys-
kuntarakenteessa. Aiempien tutkimusten mukaan 
kahden vuoden aikajänne päivittäistavarakaupan 

5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

rakennemuutostutkimuksessa on riittävä siinä mie-
lessä, että sillä voidaan kuvata pidemmänkin aikavälin 
kehityksen pääpiirteitä (Koistinen 1999). Muutaman 
vuoden jatkuneesta muutostrendistä ei tietenkään 
voida varmuudella sanoa, miten pitkäikäisiä ne ovat. 
Päivittäistavarakauppaverkoston muutoksia kuvaaviin 
malleihin valikoituneet alue- ja yhdyskuntarakenteen 
muutokset tuntuvat kuitenkin varsin luonnollisilta ja 
luotettavilta.

 Yhteenveto 
päivittäistavarakauppaverkoston 
rakennemuutoksesta

Yhteenvedossa pyritään antamaan vastauksia tutki-
muksen tavoitekappaleessa esitettyihin kysymyksiin. 
Päivittäistavarakauppaverkostossa tapahtuneet muu-
tokset voidaan tiivistää muutamiin trendeihin, jotka 
sisältävät kuluttajien kannalta sekä myönteisiä että kiel-
teisiä piirteitä. Väestön ja ostovoiman keskittyminen 
kaupunkiseuduille jatkui tutkimusajanjakson aikana. 
Toisaalta myymälöiden lukumäärän väheneminen 
koko maan tasolla näyttää pysähtyneen. Etenkin väes-
tön muutokset selittävät osan myös päivittäistavara-
kauppaverkoston muutoksista. Eri aluetasoilla tapah-
tuva muutosten tarkastelu toi esiin myös poikkeamia 
näistä yleisistä kehityssuunnista. Myymälöiden mää-
rät ja väestömäärät saattoivat kehittyä joillain alueilla 
täysin vastakkaisiin suuntiin. Osa myymäläverkoston 
muutoksista on lisäksi sellaisia, että niillä näyttäisi ole-
van selvä yhteys lainsäädännön muutoksiin.

Miten päivittäistavarakaupan palveluiden 
tarjonta on muuttunut maan eri osissa ja 
yhdyskuntarakenteeltaan erilaisilla alueilla?
 
Päivittäistavarakauppojen määrän väheneminen näyt-
tää muutamien viime vuosien aikana pysähtyneen, 
joskin vuoden 2005 aikana määrä kääntyi jälleen lie-

vään laskuun. Vuoden 2005 aikana myymälämäärä 
pieneni muutamalla kymmenellä kaupalla (A.C. 
Nielsen Finland Oy 2006). Kauppojen lukumäärässä 
vuonna 2005 tapahtunut vähennys oli kuitenkin vain 
puolet vuoden 2004 aikana tapahtuneesta lisäyksestä. 
Myymälöiden nettomäärä kasvoi koko maassa tut-
kimusajanjakson aikana runsaalla 120 myymälällä. 
Kasvu on toisaalta kohdistunut melko yksipuolisesti 
kaupunkeihin. Uudet kaupat syntyivätkin taajamiin 
tai teiden varsille taajamien reuna-alueille. Kaupun-
geista maaseudulle viikonloppuisin suuntaavat kesä-
mökkiläiset hyötyvät ehkä eniten näistä tienvarsimyy-
mälöistä. Kauppojen lukumäärällä mitattu saatavuus 
paranikin selvästi kaupunkimaisten kuntien taajama-
alueilla ja säilyi ennallaan niiden haja-asutusalueilla. 
Myös taajaan asuttujen kuntien taajamissa syntyi 
jonkin verran uusia myymälöitä. Maaseutumaisten 
kuntien taajamissa saatavuus säilyi ennallaan, mutta 
heikkeni jonkin verran niiden haja-asutusalueilla.

Päivittäistavarakauppojen määrän kasvu keskittyi 
Etelä- ja Länsi-Suomen kaupunkimaisiin kuntiin, 
joissa nettolisäys oli yhteensä noin sata myymälää. 
Vaikka Etelä-Suomen läänin väestömäärä kasvoi myös 
haja-asutusalueilla, kohdistui valtaosa päivittäistava-
rakauppojen nettopoistumasta juuri Etelä-Suomen 
läänin haja-asutusalueille. Päivittäistavarakauppojen 
määrä näyttää kasvavan suhteellisesti nopeammin 
kaupunkimaisissa kunnissa kuin mitä niiden väestö 
tutkimusajanjakson aikana kasvoi. Toisaalta kaupun-
kimaisissa kunnissa on päivittäistavarakauppoja väes-
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töön verrattuna vähemmän kuin maaseutumaisilla 
alueilla. Kauppa näyttäisi ennakoivan väestömuutok-
sia tai tasoittavan asukaskohtaisen päivittäistavaraka-
pan pinta-alan jakautumista maaseutumaisten ja kau-
punkimaisten kuntien välillä.

Myymälätyypeittäin tarkasteltuna päivittäistavara-
kauppojen lukumäärässä tapahtunut lisäys kohdistui 
valtaosin alle 400 m2:n päivittäistavarakauppoihin. 
Supermarketit (vähintään 400 m2) vähenivät Etelä-
Suomen läänissä, mutta lisääntyivät muissa lääneissä. 
Nykyinen kauppojen aukioloaikojen sääntelyjärjes-
telmä suosii pienempiä myymälöitä, mikä on ollut 
myös aukiolosäännöstön muutosten taustalla. Nykyi-
set aukiolorajoitukset sunnuntaipäivinä näyttäisivät 
toimivan päivittäistavarakauppojen saavutettavuuden 
ja saatavuuden kannalta myönteisesti. Uudella auki-
ololailla pyrittiin vahvistamaan pienten kauppojen 
kilpailuasemaa suhteessa suuriin myymälöihin sekä 
kioskeihin ja huoltoasemamyymälöihin8. Kauppapal-
veluiden saatavuuden kannalta lähikauppojen toimin-
nan turvaaminen on nähty tärkeäksi. Myynnin kehitys 
vuonna 2001 olikin pienten myymälöiden kannalta 
suotuisa ensimmäisen kerran pitkään aikaan. Isojen 
valintamyymälöiden (200–400 m2) myynti kasvoi 
20,1 prosenttia päivittäistavarakauppojen keskimää-
räisen kasvun ollessa 7,1 prosenttia. Sen sijaan myynti 
laski pienissä supermarketeissa (400–1000 m2) ja alle 
100 neliön myymälöissä. Samansuuntainen kehi-
tys jatkui myös vuonna 2002. Myynti kasvoi isoissa 
valintamyymälöissä edelleen 11 prosenttia päivittäis-
tavarakauppojen keskimääräisen kasvun ollessa noin 
kuusi prosenttia. Vuonna 2003 eri myymälätyyppien 
myynnin kasvussa ei ollut enää yhtä suuria eroja kuin 
edellisinä vuosia. (A.C. Nielsen Finland Oy, sit. Kiuru 
ym. 2004).

Tiivis ja nopeasti tiivistyvä yhdyskuntarakenne 
näyttää lisäävän päivittäistavarakaupan toimintamah-
dollisuuksia. Kaupungeissa, joissa haja-asutusväestön 
osuus oli pieni tai se pieneni nopeasti, syntyi eniten 
uusia myymälöitä. Toisaalta pendelöinti ja yleensäkin 
liikkuvuuden lisääntyminen näyttivät vähentävän päi-
vittäistavarakaupan toimintaedellytyksiä etenkin pie-
nissä kunnissa. Mitä enemmän pienistä muutamien 
tuhansien asukkaiden kunnista käytiin naapurikun-
nissa töissä, sitä todennäköisemmin niistä oli poistu-
nut ainakin yksi myymälä tutkimusajanjakson aikana. 
Maaseutumaisten kuntien ja etenkin haja-asutusaluei-

den väestömäärät ovat pienentyneet samalla kun niistä 
on poistunut päivittäistavarakauppoja. Maaseutumais-
ten kuntien myymälät vähenivät kuitenkin suhteessa 
nopeammin kuin väestö. Tästä johtuen etenkin haja-
asutusalueiden päivittäistavarakauppojen saatavuus 
ja saavutettavuus heikkeni. Valtio myönsi vuosina 
2004–2006 reilut kolme miljoonaa euroa investoin-
titukea haja-asutusalueiden kyläkappojen tukemiseen. 
On todennäköistä, että tämä tuki on jarruttanut kylä-
kauppojen lopettamisvauhtia.

Onko Suomessa kuntia/alueita, joilla päivit-
täistavarapalveluiden saatavuus on jollakin 
tavalla poikkeavaa tai kehittymässä sellaiseksi? 
Onko jo syntynyt alueellisia palvelutyhjiöitä, 
joissa ei ole yhtään päivittäistavarakauppaa?

Kaupattomissa taajamissa asui vuona 2005 noin 5000 
asukasta ja kaupattomilla haja-asutusalueilla noin  
228 000 asukasta, mikä vastaa Espoon kaupungin 
väestömäärää. Huolestuttavinta kehityksessä on se, 
että kaupattomien alueiden määrät lisääntyi niin, että 
niillä asuvan väestön määrä kasvoi tutkimusajanjak-
son aikana noin 15 prosenttia. Kaupattomat taajamat 
sijaitsivat Etelä- ja Länsi-Suomen läänien pienissä 
maaseutumaissa kunnissa. Kaupattomien alueiden 
lisääntyminen näkyy myös asukkaiden palvelutyy-
tyväisyydessä. Asukasbarometrin (Strandell 2005) 
mukaan asuinalueiden väliset erot ovat kasvaneet 
ruokakauppapalvelujen tarjonnan suhteen riippuen 
taajamakoosta, asuinalueen sijainnista ja talotyypistä9. 
Myös taajamien reuna-alueilla sijaitsevien pientaloalu-
eiden kauppapalvelut heikentyivät selvästi.

Yli puolet haja-asutusalueille kohdistuneesta 
kauppojen lukumäärän vähenemisestä sijoittui Etelä-
Suomen lääniin. Huolestuttavinta kehityksessä oli 
kuitenkin Oulun ja Lapin läänien haja-asutusaluei-
den kauppojen väheneminen, mikä kahden vuoden 
aikana tarkoitti lähes kymmenen prosentin poistumaa 
läänien haja-asutusalueiden myymälämäärästä. Näissä 
lääneissä oli noin kymmenen sellaista kuntaa, joista 
jokaisen haja-asutusalueelta poistui kauppa tai kaksi. 
Kaikki kunnat, joiden haja-asutusalueilla myymälät 
vähenivät, olivat pinta-alaltaan keskimääräistä suu-
rempia kuntia, joten niissä myös kaupan saatavuus ja 
saavutettavuus heikkenivät keskimääräistä enemmän.

8  Ennen uutta lakia noin kolmannes huoltoasemamyymälöiden pt-myynnistä tapahtui sunnuntaisin. Vastaava osuus kioskeissa oli 
21 %. Lähde: Lakiesityksen perustelut.

9  Asukasbarometria varten haastateltiin noin 2 000 yli 10 000 asukaan taajamassa asuvaa henkilöä. 
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Selittävätkö tapahtuneet väestörakenteen ja 
ostovoiman alueelliset muutokset päivittäis-
tavarakaupan tarjonnan muutoksia? Onko 
kauppa ennakoinut sijoittumisessaan yhteis-
kunnan mahdollisia rakenteellisia muutoksia?

Väestön, ostovoiman ja päivittäistavarakauppojen 
osuudet vastasivat suurin piirtein toisiaan kaikissa 
muissa maakunnissa paitsi Uudenmaan, Etelä- ja 
Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan 
ja Lapin maakunnissa. Uudenmaan maakunnan väes-
tön ja ostovoiman osuus oli noin kaksinkertainen päi-
vittäistavarakauppojen määrän osuuteen verrattuna. 
Päivittäistavarakauppojen määrä ja yhteenlaskettu 
pinta-ala ovat kuitenkin kasvaneet nopeammin kuin 
väestömäärä. Uudenmaan maakunnassa vallinnut päi-
vittäistavarakaupan ja väestömäärän ”epätasapaino” 
on näin ollen pienentynyt. Etelä- ja Pohjois-Savossa, 
Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Lapissa 
päivittäistavarakauppojen suhteelliset osuudet olivat 
hieman suurempia kuin alueiden väestön ja ostovoi-
man osuudet. Tilanteen selittää osittain Itä- ja Poh-
jois-Suomen pinta-alaltaan keskimääräistä suurempi 
kuntakoko.

Pääkaupunkiseudulla oli noin 19 prosenttia koko 
maan väestöstä ja noin 13 prosenttia koko maan päi-
vittäistavarakaupoista. Tampereella, Turussa ja Oulussa 
on kymmenen prosenttia koko maan väestöstä ja noin 
seitsemän prosenttia päivittäistavarakaupoista. Koko 
muun maan alueella oli 70 prosenttia koko maan 
väestöstä ja 80 prosenttia myymälöistä. Myymälöiden 
pinta-alan mukaan tarkasteltuna alueelliset erot olivat 
kuitenkin pienempiä, koska kaupunkien myymälöi-
den keskikoko oli isompi kuin muualla maassa. Tutki-
musajanjaksona tapahtunut kehitys viittaa myös kaup-
pojen lukumäärien alueellisten erojen tasoittumiseen.

Päivittäistavarakauppaverkostossa tapahtuneita 
muutoksia voidaan kuvata ja osittain selittää väestö-
määrillä ja väestörakenteen muutoksilla. Erilaisista päi-
vittäistavarakaupan määrää ja sen vaihtelua kuvaavista 
mittareista alueelliset väestömäärät ja niiden vaihtelut 
ovat tärkein ja luotettavin mittari sekä kuluttajien 
että kaupan kannalta. Väestö- ja ostovoimamittarit 
vastaavat suurin piirtein toisiaan, jos muutoksia tar-
kastellaan läänin tai maaseudun tasolla. Ostovoimien 
alueelliset erot ja niissä tapahtuneet muutokset ovat jo 
kuntatasolla epäluotettavia vertailtaessa päivittäistava-
rakaupan kysynnän eroja. Tämä johtuu mm. muut-
toliikkeen lisääntyvästä valikoivuudesta, tuloerojen 
kasvusta ja optiotulojen kohdentumisesta tietyille alu-
eille. Kiinnostavimpia ovat kuitenkin sellaiset ilmiöt 
tai alueelliset muutokset, jotka poikkeavat malleista 
tai joiden kehitys on mennyt täysin eri suuntaan siitä, 

mitä mallien perusteella olisi odotettavissa. Esimer-
kiksi Venäjän kasvavan asiakasmäärän vaikutus näkyy 
Itä-Suomessa niin, että vaikka läänin väestömäärä 
on pienentynyt, on useiden alueen kuntien kauppa-
määrä kasvanut jonkin verran (vrt. Koistinen 1999, 
56). Rajan yli suuntautuva ostosmatkailu parantaakin 
kaupan toimintamahdollisuuksia Itä-Suomessa. Myös 
Turun seudulla päivittäistavarakaupan saatavuus väes-
tömäärään nähden on selvästi parempi kuin pääkau-
punkiseudulla. Oulun kaupungin kehyskuntien haja-
asutusalueiden väestömäärät kasvoivat selvästi saman-
aikaisesti kun näiden alueiden päivittäistavarakaupan 
saatavuus heikkeni. Kehitys oli samansuuntaista myös 
Helsingin seudun maaseutumaisissa kunnissa. Ilmiö 
on osaksi selitettävissä kehyskuntien väestön vilkkaalla 
keskuskuntiin suuntautuvalla pendelöinnillä. Osa asi-
oinnista hoidetaan kaupunkeihin suuntautuvien työ-
matkojen yhteydessä.

Kauppa näyttää reagoivan herkästi ja osin enna-
koivasti alueellisen väestörakenteen muutoksiin. Päi-
vittäistavarakaupan tarjonta kasvoi kaupunkiseutujen 
taajamissa väestön kasvua nopeammin ja heikentyi 
etenkin pienissä maaseutumaissa kunnissa, joista käy-
tiin keskimääräistä enemmän töissä naapurikunnissa. 
Päivittäistavarakaupan saatavuus ei juurikaan muut-
tunut kunnissa, joiden väestömäärä pysyi ennallaan 
ja joiden työpaikkaomavaraisuus oli suuri. Taajamissa 
kaupan toimintaedellytykset kasvoivat väestömäärän 
kasvun ja kasvunopeuden ansiosta, kun taas haja-
asutusalueilla etenkin kesäasutuksen määrä ja sen 
lisääntyminen paransivat kaupan toimintaedellytyk-
siä. Kesäasuntojen määrä ja mökkien määrän kasvu 
lisäsivät selvästi myymälöiden saatavuutta, saavutetta-
vuutta ja toimintaedellytyksiä maaseutumaisten kun-
tien haja-asutusalueilla. Ulkokuntalaisilla mökkeili-
jöillä onkin kasvava merkitys mökkikuntien elinvoi-
maisuuden kannalta. Ulkokuntalaisten mökkiläisten 
määrä on kasvanut samoin kuin mökeillä vietettävä 
aikakin.  Vuonna 2004 ulkokuntalaisia mökkeilijöitä 
oli 556000 henkilöä. Mökkiläisillä on myös aiempaa 
enemmän varoja käytettävänään ostoksiin ja palve-
luihin myös mökkikunnassaan. (Sisäasiainministeriö 
2006).

Johtopäätöksiä

Kyseessä on ensimmäinen kerta, jolloin päivittäistava-
rakauppaverkoston tutkimiseen käytetään läänihalli-
tusten peruspalvelujen arviointiin keräämiä myymä-
lätietoja. Tämä on myös ensimmäinen tutkimus, jossa 
tarkastellaan väestön ja myymälöiden sijoittumista 
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valtakunnallisesti paikkatietoon perustuen. Lääni-
hallitukset ovat keränneet kahtena ajankohtana koko 
maan päivittäistavarakaupoista aineistot, joissa on tie-
dot kaupan nimestä, sijainnista ja myymälätyypistä. 
Muuttujia on vähän ja aineistojen käytettävyys tutki-
muksessa paranisi huomattavasti, jos niihin sisältyisi 
myös tiedot myymälän päivittäistavaroiden myyn-
tipinta-alasta ja myynnin määrästä. Tässä tutkimuk-
sessa myymäläpinta-alat on määritelty Itä-Suomen 
läänin myymälätyyppien keskipinta-alatietojen avulla, 
mikä rajoittaa yksityiskohtaisempien analyysien tekoa. 
Lääninhallitusten aineistot muodostavat kuitenkin 
pienillä täydennyksillä ja parin vuoden väliajoin tois-
tettuna erinomaisen pohjan päivittäistavarakaupan 
tarjonnan ja kysynnän muutosten tutkimukselle ja 
seurannalle.

Päivittäistavarakaupan rakennemuutoksesta voi 
saada hyvin erilaisen kuvan riippuen siitä, millä alueta-
solla kehitystä tarkastellaan. Koko maan tasolla kaup-
pojen määrä ja samalla saatavuus ja saavutettavuus 
näyttävät muuttuvan melko harmonisesti väestömää-
rien kanssa. Jo läänitasolla alueellisessa kehityksessä on 
havaittavissa eroja. Erot ja samalla poikkeamat ylei-
sestä kehityssuunnasta korostuvat tarkasteltaessa muu-
toksia kuntatyypin tai yhdyskuntarakenteen mukaan. 
Erot ovat suurimmillaan maakunta- ja kuntatasolla.

Myös muuttoliike, joka vaikuttaa päivittäistavara-
kaupan alueelliseen kysyntään, on muuttanut luon-
nettaan 2000-luvulla. Vuosien 2001–2005 aikana 
tapahtui Suomessa vuosittain keskimäärin 850 000 
muuttoa niin, että muuttovauhti on kiihtynyt vuosit-
tain. Enää ei ole kyse kuitenkaan saman tyyppisestä 
muuttoliikkeestä kuin esimerkiksi 1970-luvun ns. 
suuren muuton aikoihin. Tuolloin muuttoliike oli 
pääasiassa työn perässä tapahtuvaa kaukomuuttoa. 
Nykyistä muuttoliikettä kuvaa kaksi päätrendiä, joista 
ensimmäistä voidaan luonnehtia asumissidonnaiseksi 
ja toista keskittymiskehityksestä johtuvaksi. Suurin 
osa nykyisestä asumiseen liittyvästä muuttoliikkeestä 
on lähimuuttoja. Vaikka kuntaraja usein ylitetään 
muuton yhteydessä, säilyy työpaikka ja päivittäinen 
toimintaympäristö yhä todennäköisemmin lähes 
ennallaan. Suomen kuntarakenteesta johtuen kui-
tenkin myös tämä muuttoliike muokkaa alueraken-
netta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksella tuleekin 
olemaan suuri merkitys paitsi julkiselle palvelutuo-
tannolle, niin myös muuttoliikkeen määrän ja suun-
tautumisen kehitykselle. Uudistus alentanee muutto-
kynnystä, mutta lyhentänee samalla muuttomatkoja. 
Kaupunkiseutujen hajoaminen tulee muuttomatko-
jen lyhentyessä hidastumaan. Asumiseen perustuva 
muuttoliikkeen paine suuntautunee yhä enemmän 
kaupunkialueiden keskustojen ulkopuolelle nykyisten 

kehyskuntien vetovoiman pienentyessä. Tämä edel-
lyttää kaupunkien reuna-alueiden asuntotilanteen ja 
palveluvarustuksen huomattavaa parantamista.

Osaamisen, tuotannon ja työpaikkojen keskittymi-
nen kuvaa toista muuttoliikkeen päätrendiä. Nuorten 
ikäluokkien pienentyessä kuntien väliset muuttajamää-
rät tulevat pienentymään oleellisesti. Jos tuotannon 
keskittyminen jatkuu kaupunkiseutujen sisälläkin, 
lisää se kaupunkiseutujen sisäistä pendelöintiä. Suur-
ten kaupunkien asuntojen hintataso estänee muutta-
jia tukevaisuudessa muuttamaan lähelle työpaikkoja, 
mikä kasvattaa pendelöivien määrää. Sosioekono-
misesti valikoiva muuttoliike tuleekin kasvattamaan 
kaupunkiseutujen sisäistä polarisaatiota tehden niistä 
mosaiikkimaisia alueita. Tämä trendi lisää päivittäis-
tavarakaupan kysyntää etenkin suurten kaupunkien 
kehyskunnissa.

 Maassamuuton seurauksena nuorta väestöä on siir-
tynyt maaseutumaisilta alueilta keskuksiin ja suurista 
kaupungeista niiden kehyskuntiin. Kaupunkimaiset 
kunnat ovat saaneet muuttovoittoa lähinnä opiskeli-
joista, kun taas suuret kaupungit menettävät kehys-
kuntiinsa parhaat veronmaksajansa. Nämä muuttajat 
jäävät kaupungin ja varsinaisen maaseudun rajalle ja 
valitsevat asuinkunnakseen sellaisen kunnan, joka tar-
joaa pendelöiville ja heidän perheilleen hyvän asuin-
ympäristön lisäksi hyvät opetus-, sosiaali- ja terveys-
palvelut. Vapaa-ajanpalvelut ja osa päivittäistavaroista 
käydään hakemassa kaupungista. Kaupan samoin 
kuin julkisten palvelujen keskittyminen suurilla 
kaupunkiseuduilla kiihdyttää nykyistä kaupunkien 
lähiöistä kehyskuntiin suuntautuvaa muuttoliikettä. 
Asumissidonnainen, suurten kaupunkien ympäristö-
kuntiin suuntautuva muuttoliike ei näy kokonaisuu-
dessaan ostovoiman siirtymisenä muuttajien mukana. 
Kaupunkien kehyskuntaan muuttaneet hankkivat 
muutonkin jälkeen usein elintarvikkeensa kaupun-
gista (Kytö ja Aatola 2006). Lähes puolet kaupungin 
läheisyyteen muuttaneista hankkii elintarvikkeensa 
jostain muualta kuin asuinkunnastaan. Suurten kau-
punkiseutujen kehyskuntien väestö kasvoikin suh-
teellisesti nopeammin kuin päivittäistavarakauppojen 
määrä. Harvaan asutulle maaseudulle muuttaneista 
sen sijaan vain noin joka kymmenes tekee ruokaos-
toksensa muualla kuin asuinkunnassaan. Suurin osa 
taajamiin muuttaneista tekee elintarvikeostoksensa 
omassa kunnassa. Myös harvaan asutun maaseudun 
taajamissa lähes kaikki hankkivat elintarvikkeensa 
oman asuinkuntansa kaupoista. Muuttaneiden mie-
lestä parhaat elintarvikkeiden hankintamahdollisuu-
det ovatkin harvaan asutun maaseudun taajamissa ja 
huonoimmat kaupungin läheisen maaseudun haja-
asutusalueilla (emt., 57).
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Sisäasiainministeriön (2006) mukaan maakuntien 
väliset erot kaventuivat vuosina 2001–2004 ja ovat 
pysyneet lähes ennallaan vuosina 2005–2006 niin 
tuotannon, työllisyyden kuin muuttoliikkeenkin suh-
teen. ETLA:n (2006) arvion mukaan työpaikkojen 
määrä kasvaisi koko maassa aikavälillä 2006–2010 
noin 80 000, jolloin työttömyysaste edelleen alenisi 
ja työllisyysaste nousisi. Maakunnittain tasainen 2–4 
prosentin tuotannon kasvu näkyisi myös lievänä työt-
tömyyden alueellisten erojen supistumisena, koska 
ikääntymisestä johtuva poistuma vähentää työvoi-
maa ensi vaiheessa vuosina 2006–2010 erityisesti Itä-
Suomen maakunnissa. Tasainen kasvu ennakoi myös 
maan sisäisen muuttoliikkeen pysymistä lähes nyky-
tasollaan. Alueiden välisten erojen supistuminen tasaa 
myös päivittäistavarakaupan toimintamahdollisuuksia 
maan eri osissa. Muuttoliike on kuitenkin vain yksi 
väestön rakenteeseen vaikuttavista demografisista 
osatekijöistä. Kantaväestö eli alueella muuttajia kau-
emmin asunut väestö ja sen aiheuttama luonnollinen 
väestönmuutos muuttaa tällä hetkellä väestöraken-
netta usein enemmän kuin tulo- ja lähtömuuton ero-
tus eli nettomuutto. Muuttoliike on kuitenkin mer-
kittävin alueen väestömäärään vaikuttava tekijä Suo-
messa (esim. Rusanen et al., 2001,16) ja sen merkitys 
tulee lähitulevaisuudessa korostumaan.

Ainakin osaa tässä tutkimuksessa käytettyjä alue- ja 
yhdyskuntarakennetta kuvaavia tietoja voitaisiin käyt-
tää arvioitaessa kaupan suuryksikön vaikutusaluetta 
– toimintaympäristöä kuvaavina tietoina (ks. Byckling 
ym., 2002, 85). Myös kaupan suuryksiköiden vaiku-
tukset ovat laajoja ja ulottuvat usein yli kuntarajojen 
(ks. Kotisalo ja Kiuru 1997, 44). Kuntatason väestö-, 
ostovoima-, asiointi- ja myymälärakennetietoihin ja 
niiden muutoksiin voidaan liittää tietoja kaupan suur-
yksiköiden sijainnista. Tällöin kauppaverkon raken-
teellista muutosta ja suuryksiköiden vaikusta siihen 
olisi mahdollista seurata koko maan tasolla.

Toimiva ja riittävän tiheä päivittäistavarakaup-
paverkosto on sekä kaupan että kuluttajien ja myös 
yhteiskunnan etu. Läheisyys ja aukioloajat ovat jää-
neet pienkauppojen ainoiksi kilpailuvalteiksi. Eri 
myymälätyyppien väliset kilpailuasetelmat näyttävät 
tasoittuneen osaksi lainsäädännön, mutta varmasti 
myös osaksi kuluttajien muuttuneiden arvostusten 
seurauksena. Maan sisäinen muuttoliike ja väestön 
voimakas ikääntyminen lisäävät tarvetta seurata päi-
vittäistavarakauppaverkoston rakennetta. Ajantasai-
nen tutkimustieto ja kaupan kyky reagoida alue- ja 
väestörakenteen muutoksiin lisäävät sekä kuluttajien 
että alueiden välistä tasa-arvoa.
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