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Tiivistelmä

Tutkimus käsittelee päivittäistavarakaupan fyysistä saavutettavuutta ja siinä tapahtuneita muu-
toksia Turun, Lahden ja Mikkelin kaupunkiseutujen taajama-alueilla vuosina 1995–2003. Tutki-
muksessa selvitetään, miten päivittäistavarakaupan palvelut ovat kävellen saavutettavissa taajama-
alueilla. Lisäksi tarkastellaan päivittäistavarapalveluiden tarjontaa ja siinä tapahtuneita muutok-
sia alueilla, joilla asuu paljon eläkeläistalouksia, aikuistalouksia tai lapsitalouksia. Suomessa ei 
ole aiemmin tutkittu myymälöiden saavutettavuutta taajama-alueilla erilaisten kotitalouksien 
näkökulmasta. Tutkimus perustuu Kuluttajatutkimuskeskuksen paikkatietojärjestelmässä ole-
viin A.C. Nielsen Finland Oy:n myymälärekisterin toimipaikkakohtaisiin tietoihin ja Tilastokes-
kuksen sosiodemografisia tietoja sisältäviin ruututietokantoihin tutkituilta kaupunkiseuduilta.

Kaikilla tutkimusalueilla päivittäistavarakaupan palveluverkko on harventunut taajama-alueilla 
ja päivittäistavarakaupan palvelut keskittyneet yhä suppeammille alueille kaupunkien keskus-
toihin sekä muihin suuriin taajamiin, kuten kuntakeskuksiin. Yhä harvemmalla asukkaalla on 
päivittäistavarakauppa kävelymatkan etäisyydellä kodistaan. Vuonna 1995 tutkimusalueiden 
taajamaväestöstä asui 39–44 prosenttia enintään 500 metrin etäisyydellä myymälästä. Vuonna 
2003 enintään 500 metrin etäisyydellä myymälästä asui enää 31–39 prosenttia taajamaväestöstä. 
Laajennettaessa tarkastelua enintään kilometrin etäisyydellä myymälästä asuviin kehitys on ollut 
samankaltaista. Taajaman koko toimii eräänlaisena ”puskurina” päivittäistavarakaupan palvelui-
den saavutettavuudelle, sillä mitä pienempi taajama on, sitä todennäköisemmin päivittäistavara-
kaupan palvelut puuttuvat.

Eläkeläistaloudet ja aikuistaloudet hakeutuvat asuinalueille, joilla päivittäistavarapalvelut ovat 
kävelyetäisyydellä. Taajamien eläkeläistalouksista asui 48–59 prosenttia enintään 500 metrin 
etäisyydellä päivittäistavaramyymälästä vuonna 1995. Vuoteen 2003 tultaessa osuus väheni lähes 
kymmenen prosenttiyksikköä, mutta edelleen tutkituista kotitaloustyypeistä eläkeläistalouksien 
osuus oli suurin kävelyetäisyydellä myymälöistä. Vuonna 2003 Turun ja Mikkelin seuduilla noin 
puolet taajamien eläkeläistalouksista asui enintään 500 metrin etäisyydellä päivittäistavaramyy-
mälästä ja Lahden seudulla osuus oli 41,6 prosenttia. Taajamien aikuistalouksien osuus kävelye-
täisyydellä päivittäistavaramyymälöistä väheni 1990-luvun lopulla, mutta kääntyi kasvuun kai-
killa tutkimusalueilla vuosien 1999–2003 aikana. Turun seudulla puolet taajamien aikuistalo-
uksista, Mikkelin seudulla 41,4 prosenttia ja Lahden seudulla 38,2 prosenttia asui enintään 500 
metrin etäisyydellä päivittäistavaramyymälästä vuonna 2003. Lapsitaloudet suosivat taajamien 
laidoilla sijaitsevia pientaloalueita, missä ei yleensä ole kaupan palveluita. Kun vuonna 1995 tut-
kimusalueiden taajamien lapsitalouksista noin kolmannes asui enintään 500 metrin etäisyydellä 
päivittäistavaramyymälästä, niin vuoteen 2003 tultaessa osuus väheni entisestään ollen Turun 
seudulla 29,1 prosenttia, Mikkelin seudulla 28,2 ja Lahden seudulla vain 24,8 prosenttia.

Suomen väestön ikääntyessä ja pienten kotitalouksien määrän kasvaessa päivittäistavarapalve-
luiden kävellen saavutettavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Hyvä yhdyskuntarakenne antaa 
kuluttajalle mahdollisuuden valita asiointitapansa tilanteen ja tarpeiden mukaan.

Asiasanat: päivittäistavarakauppa, saavutettavuus, Turku, Lahti, Mikkeli

Onko lähikauppa lähellä? – Päivittäistavarakaupan saavutettavuus 
Turun, Lahden ja Mikkelin kaupunkiseuduilla 1995–2003



sammandrag

Undersökningen behandlar dagligvaruhandelns geografiska tillgänglighet och dess förändrin-
gar i tätortsregionerna i städerna Åbo, Lahtis och S:t Michel åren 1995–2003. I undersöknin-
gen utreds hur dagligvaruhandelns tjänster är tillgängliga till fots i tätortsregionerna. Dessutom 
granskas utbudet av dagligvaruhandels tjänster och förändringar i dessa i områden där det bor 
mycket pensionärshushåll, hushåll med vuxna eller hushåll med barn. I Finland har man inte 
tidigare undersökt tillgängligheten av butiker i tätorter ur de olika hushållens synvinkel. Under-
sökningen grundar sig på A.C. Nielsen Finland Oy:s uppgifter över försäljningsställena i deras 
butiksregister som finns att få i Konsumentforskningscentralens geografiska informationssys-
tem, och på Statistikcentralens rutdatabaser innehållande sociodemografisk information över de 
undersökta områdena.

I alla de undersökta regionerna har servicenätet för dagligvaruhandeln glesnat i tätorter och 
servicen för dagligvaruhandeln koncentrerats till stadskärnorna samt andra stora tätorter såsom 
kommuncentrum. Allt färre invånare har en dagligvarubutik inom gångavstånd från sitt hem. 
År 1995 bodde 39–44 procent av befolkningen i de undersökta tätortsområdena inom 500 
meters avstånd från en butik. År 2003 bodde endast 31–39 procent av tätortsbefolkningen på 
max 500 meters avstånd från butiken. Då undersökningen vidgas till hushåll med max en kilo-
meter till butiken är utvecklingen likartad. Tätortens storlek fungerar som ett slags ”buffert” för 
tillgängligheten av dagligvaruhandelns tjänster, desto mindre tätort desto större sannolikhet att 
dagligvaruhandelns tjänster saknas.

Pensionärshushåll och hushåll med vuxna söker sig till bostadsområden, där dagligvarutjäns-
terna finns på gångavstånd. Av pensionärshushållen i tätorterna bodde 48–59 procent på max 
500 meters avstånd från en dagligvarubutik år 1995. År 2003 minskade andelen med nästan tio 
procentenheter, men fortfarande var enligt undersökningen hushåll med pensionärer den största 
gruppen av hushåll med gångavstånd till en butik. År 2003 bodde ungefär hälften av pensionär-
shushållen i Åbo- och S:t Michelregionerna på max 500 meters avstånd från en dagligvarubutik 
och i Lahtisregionen var andelen 41,6 procent. Andelen hushåll med vuxna som hade gångavs-
tånd till en dagligvarubutik minskade i tätorterna under slutet av 1990-talet, men ökade igen 
under 1999–2003 i alla de undersökta regionerna. Hälften av hushållen med vuxna i Åboregio-
nen, 41,4 procent i S:t Michelregionen och 38,2 procent i Lahtisregionen bodde på max 500 
meters avstånd från en dagligvarubutik år 2003. Hushåll med barn väljer hellre småhusområden 
i utkanten av tätorterna, där det vanligen inte finns service i form av butiker. Då ungefär en 
tredjedel av barnfamiljerna i regionerna för undersökningen bodde inom 500 meters avstånd 
från en dagligvarubutik år 1995, så hade andelen hushåll år 2003 minskat till 29,1 procent i 
Åboregionen, i S:t Michelregionen till 28,2 och i Lahtisregionen till endast 24,8 procent.

I takt med att Finlands befolkning åldras och andelen av små hushåll ökar borde man fästa upp-
märksamhet vid tillgängligheten av dagligvarutjänster inom gångavstånd. En god samhällsstruk-
tur ger konsumenten frihet att välja för denne bästa sätt att uträtta sina dagliga ärenden på.

Ämnesord: dagligvaruhandel, tillgänglighet, Åbo, Lahtis, S:t Michel

är dagligvarubutiken lätt tillgänglig? – Tillgänglighet till dagligvarubutiker 
i tätortsregionerna Åbo, Lahtis och s:t Michel åren 1995–2003.



abstract

This study focuses on the physical accessibility of grocery stores and the changes in the acces-
sibility within the built-up areas in the urban regions of Turku, Lahti and Mikkeli during the 
years 1995–2003. The study endeavours to find out to what extent grocery retailing services are 
accessible on foot within built-up areas. In addition to this, the study focuses on the availability, 
and the possible changes in the availability, of grocery retailing services in areas with numerous 
pensioner households, adult households and households with children. This is the first time that 
such a survey has been made in Finland, where the accessibility of grocery stores in built-up areas 
has been studied from the point of view of the different household types. This study is based on 
the unit-specific data in the directory of grocery shops of A.C. Nielsen Finland Ltd, which can 
be found in the geographical information system of the NCRC (National Consumer Research 
Centre), as well as on the socio-demographic data from the studied area gathered in the grid 
database of Statistics Finland.

In all the urban regions within the study, the grocery retailing network of built-up areas has 
thinned out, and the services have been centred around increasingly condensed areas in city 
centres and other large built-up areas such as municipality centres. Increasingly few inhabitants 
can access a grocery store on foot. In 1995, approximately 39–44 % of the inhabitants of the 
built-up areas included in this study lived within 500 metres of a grocery store. In the year 2003, 
the corresponding figure had gone down to only 31–39 %. When expanding the scope of study 
to those who live within 1 km of a grocery store, the development has been similar. The size of 
the built-up area affects the accessibility of grocery retailing services, i.e. the smaller the built-up 
area is, the more likely it will lack grocery retailing services.

Pensioner and adult households tend to end up in residential areas where grocery retailing servi-
ces are within walking distance. Of the pensioner households in built-up areas, 48–59 % lived 
not more than 500 metres from a grocery store in 1995. By the year 2003, the figure had shrunk 
by almost 10 percentage units, but still, out of the different household types in the study, the 
number of pensioner households within walking distance of a shop was the largest. In 2003, 
approximately half of the pensioner households in the built-up areas of Turku and Mikkeli 
regions lived no more than 500 m from a grocery store, and the corresponding figure in the 
Lahti region was 41.6 %. At the end of the 1990’s the number of adult households in built-up 
areas within walking distance of a shop decreased, only to go up again in all the studied areas 
during the years 1999–2003. Half of the adult households in the Turku region, 41.4 % in the 
Mikkeli region, and 38.2 % in the Lahti region lived no more than 500 m from a grocery store 
in 2003. Households with children are usually concentrated in areas of single-family houses 
which are located on the outskirts of built-up areas where grocery retailing services are normally 
scarce. While in 1995, one third of the households with children in the built-up areas included 
in this study lived not more than 500 m from a grocery store, by the year 2003 this figure had 
gone down to 29.1 % in the Turku region, 28.2 % in the Mikkeli region, and 24.8 % in the 
Lahti region.

As the population of Finland is ageing and the number of small households is increasing, more 
attention should be paid to the accessibility on foot of grocery retailing services. A well organised 
community structure will provide the consumers with a wide range of options for running their 
daily errands.

Key words: grocery retailing, accessibility, Turku, Mikkeli, Lahti 

are grocery stores easily accessible? – accessibility of grocery stores in the regions 
of Turku, Lahti and Mikkeli during the years 1995–2003



esiPuhe

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusten perusteella Suomen päivittäistavarakaupassa on eletty 
1990-luvulta lähtien suurten rakennemuutosten aikaa. Myymälöiden kokonaismäärä on vähen-
tynyt, mikä on vaikuttanut kaupan saavutettavuuteen kuluttajien kannalta.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan päivittäistavarakaupan saavutettavuutta kolmella eri kokoi-
sella kaupunkiseudulla vuosina 1995–2003. Tutkimuksessa Turun seutu edustaa suurta kau-
punkiseutua, Lahden seutu keskisuurta ja Mikkelin seutu pientä. Tutkimusaikana päivittäis-
tavarakaupan saavutettavuus on heikentynyt ja yhä harvempi kuluttaja asuu kävelyetäisyydellä 
päivittäistavaramyymälästä. Erityisesti suurten päivittäistavaramyymälöiden, hypermarkettien ja 
supermarkettien, ympärille on muodostunut alueita, joilla ei ole päivittäistavarakaupan palve-
luita kävelyetäisyydellä.

Kotitalouden koko ja elinkaari vaikuttavat paitsi päivittäistavarakaupan palvelujen saavutetta-
vuuteen myös asumispreferensseihin. Tätä kehitystä tutkimuksessa valotetaan kolmen erilaisen 
kotitaloustyypin näkökulmasta. Näitä ovat aikuistaloudet, lapsitaloudet ja eläkeläistaloudet. Elä-
keläis- ja aikuistaloudet suosivat kerrostaloalueita keskustoissa tai taajamissa lähellä päivittäista-
varakaupan palveluja. Lapsitaloudet suosivat puolestaan taajamien laidoilla sijaitsevia pientalo-
alueita, joissa ei useinkaan ole kaupan palveluita.

Hyvä asuin- ja elinympäristö tarjoaa valinnan mahdollisuuksia ja luo edellytyksiä sosiaaliselle 
kanssakäymiselle. Erityisen tärkeää onkin pohtia, toteutuvatko nämä tavoitteet nykyisessä 
yhdyskuntarakenteen muutoksessa ja uusissa suunnitelmissa. Onko kaupan rakenne ja sijainti 
harmoniassa asumisen ja muun asioinnin kanssa? Vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin 
etsitään Kuluttajatutkimuskeskuksessa jo käynnistyneessä uudessa tutkimushankkeessa.

Tutkimuksen ohjausryhmän ovat muodostaneet Kuluttajatutkimuskeskuksen edustajien lisäksi 
yliarkkitehti Katri Tulkki ja ylitarkastaja Maaret Stenström ympäristöministeriöstä, ylitarkastaja 
Martti Tolvanen, ylitarkastaja Ulla Karhu ja ylitarkastaja Lauri Tenhunen kauppa- ja teollisuus-
ministeriöstä sekä johtaja Lasse Mitronen Keskosta. Kuluttajatutkimuskeskuksen puolesta kiitän 
tutkimuksen ohjausryhmää aktiivisista keskusteluista ja kommenteista, jotka ovat kannustaneet 
tutkijoita työssään. Tutkimuksen ovat toteuttaneet erikoistutkija Katri Koistinen ja tutkija Jenni 
Väliniemi Kuluttajatutkimuskeskuksesta. Kiitän tutkijoita uusien tarkastelutapojen etsimisestä 
ja toteuttamisesta meitä kaikkia läheisesti koskettavassa ja tärkeässä tutkimusaiheessa. Tutki-
musta ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö sekä ympäristöministeriö.

Helsingissä helmikuussa 2007

Raija Järvinen
tutkimusjohtaja, professori
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1 Johdanto

1.1 tutkimustarve

Monelle kuluttajalle päivittäistavarakaupan sijainti 
lähellä kotia on tärkeää. Ylivoimaisesti toivotuin pal-
velu oli päivittäistavarakauppa, kun yli 10 000 asuk-
kaan taajamiin kohdistuneessa asukasbarometrissä 
pyydettiin vastaajia nimeämään kolme tärkeintä pal-
velutoivetta omalla asuinalueella (Strandell 2005, 41). 
Toiseksi tärkeimpänä pidettiin pankkipalveluja ja kol-
manneksi muita kauppapalveluja. Vastaajista, joilla ei 
ollut päivittäistavaramyymälää omalla asuinalueella, 
peräti 60 prosenttia oli tyytymättömiä päivittäistavara-
palveluihin. Kaupan sijainnin tärkeys lähellä kotia nou-
see esiin myös laajassa Turun seudulla tehdyssä ostos-
matkojen suuntautumista tarkastelleessa tutkimuk-
sessa. Sen perusteella sekä arkisin että viikonloppuisin 
ensisijaisen ostopaikan valintaan vaikuttaa kauppatyy-
pistä riippumatta eniten kaupan sijainti lähellä kotia 
(Pitkäaho, Uusitalo & Marjanen 2005, 54–59).

Kaupan ollessa kodin läheisyydessä siellä asioidaan 
jalan, kun taas suurikokoisissa myymälöissä asioidaan 
eniten omalla autolla (Pitkäaho, Uusitalo & Marjanen 
2005, 22–25). Asukasbarometrin (Strandell 2005, 
40) mukaan tyytyväisimpiä päivittäistavarapalvelui-
hin oltiin keskustoissa ja kerrostalovaltaisilla alueilla ja 
näillä alueilla yli 60 prosenttia asioi kävellen kaupassa. 
Kaiken kaikkiaan 43 prosenttia kyselyyn vastanneista 
kertoi kävelevänsä ruokakauppaan (Strandell 2005, 
68). Kaupan sijainti lähellä kotia merkitseekin monille 
kuluttajille, että voi syödä aina tuoretta ruokaa, ei 
tarvitse suunnitella ruokahankintoja monille päiville 
etukäteen, eikä tarvitse varastoida kotiin kerralla suu-
ria määriä elintarvikkeita, jolloin ruuan pilaantumis-
riski jää myös pieneksi (Koistinen, Vesala & Marjanen 
2005).

Päivittäistavarakaupassa asiointi lohkaisee osan 
vapaa-ajastamme. Suomalaiset kotitaloudet asioivat 
päivittäistavarakaupassa keskimäärin 3,9 kertaa vii-
kossa vuonna 2005 eli käytännössä useammin kuin 
joka toinen päivä (A.C. Nielsen Finland Oy 2006). 
Viikoittainen asiointimäärä on vähentynyt vuosien 
varrella, mutta verrattain vähän, esimerkiksi vuonna 

1996 päivittäistavarakaupassa asioitiin 4,3 kertaa vii-
kossa. Osa asiointiajasta kuluu kauppamatkoihin. 
Kauppamatkan pituuteen ja kauppamatkaan käytet-
tyyn aikaan vaikuttaa kaupan fyysinen saavutettavuus. 
Saavutettavuudella voidaan ymmärtää fyysistä, psyyk-
kistä ja taloudellista saavutettavuutta. Fyysiseen saavu-
tettavuuteen vaikuttavat muun muassa etäisyys, tiestö, 
liikkumismahdollisuudet, tuoterunsaus, tavaroiden 
paino, aukioloaika, vuodenajat ja tekniikka. Psyykki-
seen saavutettavuuteen vaikuttavat palvelu, tiedot ja 
taidot, kulutustavat, elämäntilanne, kielitaito ja kult-
tuuri. Taloudelliseen saavutettavuuteen vaikuttavat 
hintataso, ostokustannukset, tulotaso, varallisuus, per-
heen rakenne ja kulutustarpeet. (Spåre & Pulkkinen 
1997, 7.) Kaupan fyysinen saavutettavuus on merkit-
tävä tekijä ajankäytöllisistä syistä, mutta se on myös 
tärkeä tekijä sosiaalisista, taloudellisista ja ekologisista 
syistä sekä ylipäätään kansalaisten tasavertaisen hyvin-
voinnin näkökulmasta.

Päivittäistavarakaupan palvelut voidaan lukea kuu-
luviksi peruspalveluihin, joiden tulisi olla kaikkien 
väestöryhmien helposti saatavilla. Ekologisista syistä 
turhaa yksityisautojen käyttöä tulisi välttää ja sellaisia 
usein tarvittavien palveluiden sijaintipaikkoja, jotka 
ovat käytännössä ainoastaan autolla kohtuuajassa saa-
vutettavissa, voi pitää huonoina. Yhtenä laadukkaan 
asuinalueen kriteerinä pidetään kävelijäystävällisyyttä 
(Kyttä & Kahila 2006, 36; Talen, 2002). Kävelijäys-
tävällisyys kuvaa miten asukas voi saavuttaa kävellen, 
pyörällä tai joukkoliikenteen avulla päivittäiset palve-
lut ja muut toiminnot. Vaikkei yksittäinen kuluttaja 
haluaisi asioida kävellen esimerkiksi päivittäistavara-
kaupassa, niin laadukas asuinalue tarjoaa tähän kuiten-
kin mahdollisuuden. Erityisesti väestön ikääntyessä ja 
yhden tai kahden hengen kotitalouksien suuren, yli 70 
prosentin osuuden yhä kasvaessa, on varsin perusteltua 
tutkia kaupan rakennemuutoksen vaikutuksia päivit-
täistavarakaupan palveluiden fyysiseen saavutettavuu-
teen erilaisten väestöryhmien kannalta ja eri kokoisilla 
kaupunkiseuduilla.



� �

1  Vuonna 2001 tuli voimaan laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista (1297/2000), jonka perusteella alle 
400 myyntineliömetrin kokoiset myymälät voivat olla auki ympäri vuoden myös sunnuntaisin.

1.2 taustatietoa päivittäistavarakaupan 
rakennemuutoksesta ja 
saavutettavuudesta Suomessa

Päivittäistavarakaupan rakennemuutokselle suomalai-
silla kaupunkiseuduilla on ollut tyypillistä viimeisten 
kymmenen vuoden aikana myymälämäärän vähene-
minen. 2000-luvun alusta väheneminen on kuitenkin 
selvästi hidastunut. Myymälämäärän vähetessä asuk-
kaita on myymälää kohden entistä enemmän. Mitä 
suurempi kaupunkiseutu on, sitä enemmän asuk-
kaita on yleensä myymälää kohden. Myymäläkoko 
on samaan aikaan kasvanut. Päivittäistavarapinta-alaa 
onkin asukasta kohden entistä enemmän myymälä-
määrän vähenemisestä huolimatta. Myymäläverkko on 
monin paikoin harventunut ja tarjolla olevat myymä-
lävaihtoehdot ovat vähentyneet. Esimerkiksi paikassa, 
jossa aiemmin toimi kaksi myymälää, on nyt jäljellä 
enää yksi myymälä. (Koistinen & Vesala 2006.)

Päivittäistavarasta myydään aiempaa suurempi 
osuus isojen supermarkettien ja hypermarkettien 
kautta. Näiden myymälätyyppien yhteenlaskettu 
markkinaosuus on noussut 2000-luvulla ja on monilla 
kaupunkiseuduilla jo yli 60 prosenttia. Markkina-
osuuden kasvusta huolimatta niiden myyntiteho eli 
päivittäistavaroiden myynti päivittäistavaraneliömet-
riä kohden on heikentynyt vuosina 1995–2003. Sen 
sijaan alle 400 neliömetrin kokoisten myymälöiden 
myyntiteho on parantunut. Kokonaisuudessaan erot 
myyntitehoissa eri myymälätyyppien välillä ovat kui-
tenkin pienentyneet. (Koistinen & Vesala 2006.)

Päivittäistavarakaupan rakennemuutoksessa on 
eroja kaupunkiseutujen välillä. Suurilla yli 300 000 
asukkaan kaupunkiseuduilla, joihin Turun seutu 
kuuluu, väestömäärä on kasvanut ja myymälämää-
rän väheneminen on ollut suhteellisesti ottaen muita 
alueita vähäisempää vuosina 1995–2003. Asukkaita 
onkin myymälää kohden enemmän kuin pienem-
millä kaupunkiseuduilla. Huomionarvoista on, että 
suurilla kaupunkiseuduilla päivittäistavaraa myydään 
asukasta kohden vähemmän kuin useilla pienem-
millä kaupunkiseuduilla. (Koistinen & Vesala 2006.) 
Ilmeisesti suurille kaupunkiseuduille ominainen laaja 
kahvila- ja ravintolatarjonta, suuri pienten kotitalouk-
sien määrä ja erilaiset kulutustottumukset vaikuttavat 
päivittäistavaramyyntiin.

Keskisuuriin, kuten Lahden seutu, ja pieniin kau-
punkiseutuihin, kuten Mikkelin seutu, kuuluu niin 
väestömäärältään kasvavia kuin väheneviäkin alueita. 
Myymälämäärä on suhteellisesti ottaen vähentynyt 

näillä alueilla suuria kaupunkiseutuja enemmän ja 
väestöä on myymälää kohden vähemmän. Myynti-
teho jää keskisuurilla ja pienillä kaupunkiseuduilla 
pääsääntöisesti suuria kaupunkiseutuja heikommaksi. 
Sen sijaan päivittäistavaraa myydään asukasta kohden 
näillä alueilla suuria kaupunkiseutuja enemmän. Eri-
tyisesti pienille kaupunkiseuduille on tyypillistä hyper-
markettien suuri markkinaosuus, monilla osuus on yli 
40 prosenttia. (Koistinen & Vesala 2006.)

Yhtenä syynä myymälämäärän vähenemisen hidas-
tumiseen voidaan pitää vuonna 2001 voimaan astu-
nutta liikeaikalakia1, jonka mukaan alle 400 neliö-
metrin kokoiset myymälät voivat olla ympäri vuoden 
auki myös sunnuntaisin. Lain seurauksena isoja valin-
tamyymälöitä (päivittäistavarapinta-ala 200–400 m2) 
on tullut lisää ja pienten valintamyymälöiden (päivit-
täistavarapinta-ala 100–200 m2) ja pienmyymälöiden 
(päivittäistavarapinta-ala 0–100 m2) väheneminen on 
selvästi hidastunut.

Päivittäistavaramyymälöiden saavutettavuutta on 
käsitelty Suomessa monissa tutkimuksissa, erityisesti 
talousmaantieteen ja yhteiskuntatieteiden piirissä, 
sekä erilaisten toimikuntien raporteissa. Mielenkiinto 
aihetta kohtaan kasvoi erityisesti 1970-luvun alussa 
haja-asutusalueiden myymälöiden vähenemisen kiih-
tyessä. Erilaisten toimikuntien raporteissa, kuten Koti-
maankauppatoimikunnan mietinnössä vuodelta 1972 
ja Lähikauppatoimikunnan mietinnössä vuodelta 
1973, saavutettavuus ymmärrettiin lähinnä etäisyytenä 
myymälään, mutta samassa yhteydessä saatettiin käsi-
tellä myös esimerkiksi aukioloaikoja, tuotevalikoimia 
ja kuljetusjärjestelmiä (ks. esim. Byckling, Järvinen, 
Kiuru, Koski Koverola & Saarinen 2002, 17–20). 
Kauppapalveluiden saavutettavuutta yli 1000 asuk-
kaan taajamia käsitelleessä tutkimuksessa saavutetta-
vuus liitettiin jo kotitalouden vaivannäköön (Väyry-
nen 1976).

1980-luvulla kiinnostus kauppapalveluiden saavu-
tettavuutta kohtaan väheni. 1990-luvulla mielenkiinto 
aihepiiriä kohtaan kasvoi jälleen, sillä kaupan suuryk-
siköitymisen myötä pienet myymälät vähenivät nope-
asti ja kaupan palveluverkko harveni. Saavutettavuus-
käsite määriteltiin raporteissa ja tutkimuksissa aiempaa 
laajemmin ja siihen liitettiin niin fyysiset, psyykkiset 
kuin taloudellisetkin tekijät (Spåre 1996). Esimerkiksi 
tutkimuksessa ”Päivittäistavaroiden kauppapalvelu-
jen koettu saavutettavuus” ruokakuntiin kohdistetun 
kirjekyselyn avulla tarkasteltiin vaivaa, jonka kotita-
lous kokee tavaroita hankkiessaan (Spåre ja Pulkki-
nen 1997). Tutkimuksen mukaan päivittäistavaroiden 
saavutettavuutta voitiin pitää hyvänä, mutta kyselyn 
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kohderyhmässä yli 70-vuotiaat olivat aliedustettuina. 
Haja-asutusalueilla asuvan väestön päivittäistavarapal-
veluiden saavutettavuutta tarkastelleessa tutkimuksessa 
havaittiin ongelmia ostostenteossa (Kiuru 1999). Vai-
keuksia ostostenteossa oli erityisesti henkilöillä, joilla 
ei ollut käytössään autoa, jotka olivat iäkkäitä tai joilla 
oli jokin ostostentekoa haittaava vamma tai vaiva. 
Tämäkin tutkimus toteutettiin kirjekyselynä. Paikka-
tietomenetelmiä soveltaen kaupan saavutettavuutta 
on tutkittu pääkaupunkiseudulla YTV-alueella 1990-
luvulla. Tutkimuksessa havaittiin, että tutkimuksessa 
mukana olleista vajaasta 700 kotitaloudesta noin 2/3 
joutui vaihtamaan kauppaa sen lopettamisen vuoksi. 
Havaintojen perusteella yhä harvemmalla kuluttajalla 
on päivittäistavaramyymälä kävelymatkan etäisyydellä 
(Pietala 2003, 87–89). 2000-luvulla päivittäistavara-
kaupan saavutettavuutta ei ole laajamittaisesti kaupun-
kiseuduilla tutkittu.

1.3 tutkimuskysymykset ja rajaukset

Tutkimuksessa ”Onko lähikauppa lähellä? – Päivit-
täistavarakaupan saavutettavuus Turun, Lahden ja 
Mikkelin kaupunkiseuduilla 1995–2003” tarkastel-
laan päivittäistavarakaupan palveluiden fyysistä saa-
vutettavuutta taajama-alueilla kolmella erikokoisella 
kaupunkiseudulla kiinnittämällä huomio samanaikai-
sesti väestön sosiodemografisiin ja kaupan rakenteessa 
tapahtuneisiin muutoksiin vuosina 1995–2003. Fyy-
sisellä saavutettavuudella tarkoitetaan tässä tutkimuk-
sessa etäisyyttä tiestöä myöten kodista lähimpään päi-
vittäistavarakauppaan. Valitut kaupunkiseudut edus-
tavat suomalaisessa kontekstissa suurta, keskisuurta 
ja pientä kaupunkiseutua. Tutkimusalueet on valittu 
niiden kaupunkiseutujen joukosta, jotka kuuluvat 
Kuluttajatutkimuskeskuksen paikkatietojärjestelmään 
ja joita on tarkasteltu päivittäistavarakaupan rakenne-
muutosta Suomen keskeisillä kaupunkiseuduilla käsit-
televässä tutkimuksessa (Koistinen & Vesala 2006). 
Lisäksi aluevalinta ja käsillä oleva tutkimus tukevat 
Päivittäistavarakaupan palvelut osana hyvää elinym-
päristöä -tutkimushanketta, joka toteutetaan 2007–
2008 Ympäristöklusterin Ekotehokas yhteiskunta 
-tutkimusohjelmassa.

Tutkimuksessa ollaan erityisesti kiinnostuneita 
kodista kävelyetäisyydellä olevista päivittäistavarakau-
pan palveluista ja niiden kehityksestä. Vaikka päivit-
täistavarakaupoissa asioidaan työ-, koulu- ja erilaisten 
harrastematkojen yhteydessä, kaupan ollessa kävely-
etäisyydellä kotoa, siellä myös asioidaan mielellään 
kotoa käsin (Koistinen, Vesala & Marjanen 2005). 

Tutkimuksessa selvitetään, miten väestön ja erilaisten 
kotitaloustyyppien sekä päivittäistavaramyymälöiden 
keskinäinen sijoittuminen on muuttunut vajaan kym-
menen vuoden aikana. Tutkimuksessa ei tarkastella 
palveluiden saavutettavuutta haja-asutusalueilla.

Tutkimuskysymyksinä ovat:

Miten päivittäistavarakaupan palveluiden fyy-
sinen saavutettavuus on muuttunut aikuista-
louksien, lapsitalouksien ja eläkeläistalouksien 
näkökulmasta?
Miten päivittäistavarakaupan palveluiden  tarjonta 
on kehittynyt alueilla, joilla asuu paljon aikuista-
louksia, lapsitalouksia tai eläkeläistalouksia?

1.4 Käytetyt aineistot ja menetelmät

Tutkimus perustuu Kuluttajatutkimuskeskuksen paik-
katietojärjestelmässä oleviin A.C. Nielsen Finland Oy:
n myymälärekisterin toimipaikkakohtaisiin tietoihin ja 
Tilastokeskuksen tuottamiin väestön sosiodemografisia 
tietoja sisältäviin ruututietokantoihin Turun, Lahden 
ja Mikkelin kaupunkiseuduilta. Myymäläaineisto on 
kattava ja se sisältää sekä yksityisesti että osuustoimin-
nallisesti toimivat elintarvikkeita myyvät myymälät.

Tutkimuksessa käytetään A.C. Nielsen Finland Oy:
n kauppatyyppiluokitusta, jossa päivittäistavaramyy-
mälät luokitellaan hypermarketteihin, tavarataloihin, 
isoihin (myyntipinta-ala 1 000 m2 tai yli) ja pieniin 
(myyntipinta-ala 400–999 m2) supermarketteihin, 
isoihin (myyntipinta-ala 200–399 m2) ja pieniin 
(myyntipinta-ala 100–199 m2) valintamyymälöihin 
sekä pienmyymälöihin (myyntipinta-ala alle 100 m2). 
Päivittäistavaraa myyviä kioskeja tai erikoismyymä-
löitä, kuten leipomoita tai kauppahalleja, ei käsitellä 
tässä tutkimuksessa (Taulukko 1).

Väestön sosiodemografisten muuttujien tarkaste-
luun tutkimuksessa käytetään tilastokeskuksen ruutu-
tietokanta-aineistoja taajama-alueilta ruutukoolla 250 
m x 250 m. Aineistojen tiedot ovat peräisin pääosin 
vuosilta 1994, 1999 ja 2003. Vuoden 2003 aineisto 
kattaa myös taajamien ulkopuoliset alueet. Kaikilta 
kolmelta poikkileikkausvuodelta on tietoja kotitalo-
uksien elämänvaiheesta ja asukasrakenteesta. Lisäksi 
viimeisimmältä vuodelta on tietoja talouksien kulutta-
jarakenteesta sekä rakennuksista ja asumisesta.

Tutkimuksessa käytetään taajamaraja-aineistoa 
(YKR 2000), joka perustuu Suomen ympäristökes-
kuksen yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän 

•

•
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kehitystyöhön2. Taajama-rajojen avulla ruutuaineis-
tosta on laskettu perus- ja taustatietoja tutkimusaluei-
den taajamista. Lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty 
Suomen ympäristökeskuksen Elinympäristön seuran-
nan tietojärjestelmän (ELYSE) käyttöön rakennettuja 
asuinaluerajauksen aineistoja. Aineistossa kerrostalo- 
ja pientaloalueet on eroteltu toisistaan ja asuinalueet 
vastaavat vuoden 2000 tilannetta. Asuinaluerajauksen 
aineistojen perusteella on voitu tarkastella yksityiskoh-
taisemmin myymälöiden sijoittumista yhdyskuntara-
kenteeseen muun muassa eri tyyppisille asuinalueille. 
Tilastokeskuksen Altika -tilastotietokannasta sekä tut-
kimusalueiden kaupunkien tilastotoimien tuottamilta 
internet-sivustoilta poimituista aineistoista on koottu 
kaupunkiseutukohtaisia taustatietoja.

Tutkimusmenetelminä käytetään paikkatietome-
netelmiä, erityisesti saavutettavuusaluelaskentaa, tee-
moittelua, erityyppisten tilastoaineistojen yhdistelyitä 
sekä aineistoihin kohdistuvia kyselyitä, muokkauksia 
ja laskutoimituksia. Tietoja visualisoidaan kartoin ja 
kuvaajin.

Päivittäistavarakaupan saavutettavuutta tutkitaan 
laskemalla jokaiselle päivittäistavaramyymälälle puo-
len kilometrin (500 m) ja yhden kilometrin (1000 
m) saavutettavuusalueet. Saavutettavuusalueet eli vyö-
hykkeet, joilta voidaan asioida kävellen myymälöissä, 
lasketaan tieaineistoa pitkin, ei linnuntie-etäisyyksinä 

(Kuva 1). Näin alueet vastaavat paremmin todelli-
suutta, sillä ihmiset käyttävät liikkuessaan pääasiassa 
katuja ja teitä. Käveltäessä on toki mahdollista kulkea 
esimerkiksi pihojen läpi tai epävirallisia oikopolkuja 
pitkin. Tällaiset reitit eivät sisälly tutkimuksessa käy-
tettyyn tieaineistoon, joten erilaisia oikopolkuja käy-
tettäessä saavutettavuusalueet voivat joissain tapauk-
sissa olla esitettyjä hiukan laajempia.

Kartalla saavutettavuusalueet ovat käytännössä 
epäsäännöllisiä toisistaan poikkeavia kuviota, eivät 
säännöllisiä ympyröitä. Laskennassa käytetään paik-
katieto-ohjelma MapInfoon yhteensopivaa G-router 
-sovellusta. Vastaavaa laskentatapaa on käytetty aiem-
min tutkittaessa päivittäistavarakaupan rakennetta ja 
keskittymistä kaupunkiseuduilla Suomessa (Koistinen 
& Vaittinen 1997). Sen sijaan esimerkiksi päivittäis-
tavarapalveluiden saavutettavuutta muutamissa Ison-
Britannian kaupungeissa käsitelleessä tutkimuksessa 
(Clarke, Eyre & Guy 2002) on käytetty linnuntie-
etäisyyttä. Samoin TNS-Gallupin vaikutusaluetut-
kimuksessa (2006) ja kaupan kilpailullisuutta tutkit-
taessa (Aalto-Setälä 1999) vaikutusalueet on laskettu 
linnuntie-etäisyyksinä.

Yhdyskuntasuunnittelussa on pidetty kävelyetäi-
syytenä lähipalveluihin noin puolta kilometriä. Kuu-
luisassa asemakaava-opissaan vuodelta 1947 Meurman 
esittää, että päivittäin asioitavien liikkeiden täytyy olla 

2 Taajamat kattavat fyysisesti ja toiminnallisesti suurimmat kaupunkityyppiset taajama-alueet. Rajausperusteena taajamien 
määrittelyssä on käytetty asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärää, kerrosalaa ja keskittyneisyyttä. Näin ollen asukkaita taajama-
alueeksi luokitelluilla alueilla on oltava vähintään 200 ja rakennusten välisen etäisyyden alle 200 metriä. Taajama-alueilta on rajattu 
pois loma-asutus ja alueet, joilla on taaja-asutukseen kuulumattomia erityispiirteitä.

Taulukko �. Kauppatyyppiluokitus A.C.Nielsen Finland Oy:n mukaan.

Lähde: Päivittäistavarakauppa © A.C.Nielsen Finland Oy
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lapsenvaunuetäisyydellä, mikä tarkoittaa noin 300–
400 metrin matkaa kodista myymälään (Meurman 
1982, 326). Asuinaluesuunnittelua käsittelevässä kir-
jassa vuodelta 1997 esitetään, että myymälä saisi sijaita 
enintään 400 metrin etäisyydellä asunnoista (Jalka-
nen, Kajaste, Kauppinen, Pakkala & Rosengren 1997, 
150). Myymälää sijoittaessa tulee kirjan mukaan ottaa 
huomioon kevyen liikenteen verkko, joukkoliikenteen 
pysäkit, työ- ja asiointimatkojen suuntautuminen sekä 
päiväkodin ja muiden palveluiden sijoitus.

Monissa tutkimuksissa on kävelyetäisyytenä pidetty 
500 metriä (esim. Clarke, Eyre & Guy 2002; Whelan, 
Wrigley, Warm & Cannings 2002). Kilometrin etäi-
syyttä voi pitää käytännössä pitkänä kävelymatkana 
päivittäistavarakauppaan, sillä asioitaessa jalan tuotteet 
on myös kannettava kotiin. Painavien kassien kanssa ei 
voi olettaa käveltävän yhtä pitkiä matkoja kuin muuten 
jalan liikuttaessa. Kilometrin etäisyys on haluttu ottaa 
tutkimukseen mukaan 500 metrin tarkastelun rinnalle 
selventämään kuvaa saavutettavuudessa tapahtuneista 
muutoksista.

Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) kehitettyä 
kaupungin toiminnallista rakennetta kuvaavaa mallia 
soveltaen tutkimuksessa on rakennettu teoreettinen 
kävelyä tukeva kaupunkirakenteen aluejaottelu 250 
metrin ruuduille. Karkeassa mallissa oletetaan, että 
mitä tiiviimpi kaupunkirakenne on, sitä enemmän 
siellä liikutaan kävellen. Oletusta tukee mm. kau-
punkirakennetta ja liikkumista koskevat tutkimukset, 
joissa on havaittu kävellen asioinnin olevan yleisempää 
alueilla, joiden yhdyskuntarakenne on tiivis, moni-

puolinen ja kevyen liikenteen tarpeet hyvin huomi-
oiva (esim. Cervero & Radisch 1996; Handy 1993). 
Kaupungin tiiviyden laskenta perustuu asuntojen sekä 
väestön määrään hehtaarilla ja raja-arvoina käytetään 
SYKE:n mallin ”aluetehokkuuden” arvoja. Kävelykau-
pungiksi luokitelluilla alueilla aluetehokkuuden arvot 
olivat keskimäärin 20,48 asuntoa ja 36,03 asukasta 
hehtaarilla. Kerrosalaa ei ole käytetty tässä tutkimuk-
sessa muuttujana, koska tutkimuksessa käytettävissä 
olleisiin aineistoihin kyseinen muuttuja ei kuulunut, 
ja kerrosalan ja rakennusten lukumäärän pääteltiin 
korreloivan yhdenmukaisesti kävelykaupungin mallia 
hahmotettaessa.

Tutkimuksessa käytettyihin aineistoihin liittyy 
rajoitteita. A.C. Nielsen Finland Oy:n myymäläre-
kisterin muuttujatietoja, kuten myymälöiden pinta-
ala- tai myyntitietoja, ei esitetä yksittäiseltä alueelta, 
jos havaintoja on kolme tai alle. Tilastokeskuksen 
ruutuaineistossa taloustyypit on määritelty osittain 
päällekkäisiksi ja sen vuoksi eri taloustyyppien yhteen-
laskettu summa ei vastaa talouksien kokonaismäärän 
lukuarvoa. Tutkimuksessa tämä luokittelusta aiheu-
tuva ongelma on ”kierretty” niin, että saavutettavuutta 
ja eri taloustyyppien osuuksia tarkastellaan luokkien 
sisäisesti, ei kokonaistalousmäärään verraten. Talous-
tyypeissä lapsitalouksiin kuuluvat kaikki ne taloudet, 
joissa on vähintään yksi 0–17-vuotias lapsi. Aikuista-
louksissa kaikki talouden jäsenet ovat vähintään 18- ja 
enintään 64-vuotiaita. Eläkeläistalous on kyseessä sil-
loin, kun vähintään yksi talouden jäsen on 65-vuotias 
tai vanhempi.

Lähteet:  Tiestö © AffectoGenimap Finland Oy, lupa L7004/07,  Taajamarajat 
© SYKE, Päivittäistavarakauppa © A.C.Nielsen Finland Oy

Kuva �. Esimerkki tiestöä myöden lasketuista päivittäistavarakauppojen 
saavutettavuusalueista Lahden seudulta.
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1.5 tutkimusalueet

Tutkimuksessa tarkastellaan kolmea eri kokoista kau-
punkiseutua (Kuva 2). Mikkelin seutu edustaa pientä, 
Lahden seutu keskisuurta ja Turun seutu suurta kau-
punkiseutua. Tutkimus on rajattu koskemaan taajama-
alueita, sillä haja-asutusalueilla sijaitsevien kauppojen 

ja väestön määrä on vähäinen eikä haja-asutusalueilla 
asuttaessa ole realistista olettaa päivittäistavarakaupan 
palveluiden löytyvän kävelyetäisyydeltä kodista. Myös 
aineistollisista syistä rajaus taajama-alueisiin oli välttä-
mätön, koska vain näiltä alueilta oli käytettävissä ruu-
tuaineistoja usealta poikkileikkausvuodelta.

Kuva �. Tutkimusalueiden sijainti

Lähteet: Kuntarajat © AffectoGenimap Finland Oy, lupa 
L7004/07, Taajama-rajat © SYKE

©Kuluttajatutkimuskeskus 2007
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Mikkelin seutu sijaitsee keskellä Järvi-Suomea, 230 
km:n etäisyydellä Helsingistä ja 160 km:n matkan 
päässä Kuopiosta. Mikkelin seudun tutkimusalueen 
rajauksessa on huomioitava, että käytettävissä ole-
vien ruutuaineistojen vuoksi entinen Anttolan kun-
nan alue ei kuulu tutkimusalueeseen. Mikkelin seutu 
käsittää siis ennen kuntaliitosta (v. 2001) omina hal-
linnollisina kuntina olleet Mikkelin ja Mikkelin maa-
laiskunnan alueet (Kuva 3).

Mikkeli kuuluu Suomen kymmenen suurimman 
mökkikunnan joukkoon. Vuonna 2004 Mikkelissä 
oli noin 4500 mökkiä ja vapaa-ajan asukkaat ovat 
merkittävä asiakasryhmä alueen päivittäistavaramyy-
mälöille, etenkin kesäkautena (Mikkelin tilastokirja 
2006).

Lahden kaupunkiseutu sijaitsee keskeisellä paikalla 
Etelä-Suomessa noin 100 km:n ja tunnin ajomatkan 
etäisyydellä Helsingistä. Seutua halkoo Salpausselän 
harju ja alueella sijaitsevaa Vesijärveä pitkin pääsee 
Vääksyn kanavaa aina Jyväskylään saakka. Lahden 
kaupunkiseutuun kuuluvat Lahden kaupungin ohella 
Hollola, Nastola ja Orimattila (yht. 4 kuntaa). (Kuva 
4)

Turun seutu sijaitsee Suomen lounaisosassa ja rajau-
tuu laajaan saaristoalueeseen. Turku–Helsinki–Pie-
tari -akselista on muodostunut Suomelle tärkeä kau-
pallinen ja logistinen käytävä. Turkuun on matkaa 
Helsingistä 165 km ja Tampereelta 153 km. Turun 
seutuun kuuluu tutkimusalueista eniten pieniä kun-
tia. Keskuskaupungin Turun lisäksi alueeseen kuuluu 
Kaarina, Lieto, Naantali, Parainen, Paimio, Piikkiö, 
Raisio, Rusko ja Vahto (yht. 10 kuntaa). (Kuva 5)

Kuva �. Mikkelin seutu

Kuva �. Lahden seutu

Kuva �. Turun seutu

Lähteet: Kuntarajat, Vesistö © AffectoGenimap Finland Oy, 
lupa L7004/07, Taajama-rajat © SYKE

©Kuluttajatutkimuskeskus 2007
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1.6 Kaupan toimintaympäristöön 
vaikuttavia väestöllisiä tekijöitä 
kaupunkiseuduilla

Kaupan toimintaympäristöön vaikuttavista tekijöistä 
keskeisimpiä ovat väestö ja sen määrä, muutos ja 
sijainti. Väestönkasvun tai vähenemisen myötä kaupan 
toimintaedellytykset joko paranevat tai heikkenevät, 
mikä lisää painetta myymälöiden uusperustantaan tai 
lopettamispäätöksiin. Kaupan saatavuuden ja saavutet-
tavuuden turvaaminen erilaisissa kehitysvaiheissa ole-
villa asuinalueilla onkin varsin haasteellista.

Kasvava ikääntyneen väestönosan joukko sekä lasten 
määrän yhtäaikainen väheneminen muuttavat kaupan 

asiakaskuntaa. Myös asuntokuntien koon pienenemi-
nen ja yhden ja kahden hengen talouksien yleistymi-
nen muuttavat asuntokuntien kulutustarpeita.

Tutkimuksen kolmella eri kokoisella kaupunki-
seudulla väestön määrät ovat kehittyneet eri tavoin. 
Turun seudulla väestönkasvu on ollut voimakkainta, 
noin 7 prosenttia vuosien 1995–2003 välillä. Lahden 
seudulla väestömäärä kasvoi hieman hitaammin ja 
Mikkelin seudulla väestö väheni (Kuvat 6 ja 7). Pien-
ten yhden ja kahden hengen kotitalouksien määrät 
kasvoivat kaikilla kaupunkiseuduilla, samoin eläke-
läistalouksien osuus. Lapsi- ja aikuistalouksien mää-
rän kehityksessä oli sen sijaan eroja kaupunkiseutujen 
koon mukaan.

Kuva �. Tutkimusalueiden väestömäärän kehitys vv. ����–�00�.

Lähde: Tilastokeskus, Altika 2006

Kuva �. Asiakkaita matkalla Turun Kupittaan Citymarkettiin.

Kuva: Katri Koistinen 2006
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Mikkelin seudulla asui vuonna 2003 noin 45 000 asu-
kasta. Heistä 33 000 asui Mikkelissä ja 12 000 Mik-
kelin maalaiskunnassa. Väkiluvultaan pienellä kau-
punkiseudulla väestökehitys oli epätasaista molem-
pien kuntien alueella ja kokonaisuudessaan väkiluku 
seudulla väheni vuosien 1995–2003 välillä noin 0,5 
prosenttia.

Nykyisen Suur-Mikkelin (sis. myös ent. Anttolan 
kunnan) alueella yhden ja kahden hengen kotitalouk-
sien osuudet ovat kasvaneet ja vuonna 2003 kaikista 

kotitalouksista 40 prosenttia oli yhden hengen ja 33 
prosenttia kahden hengen talouksia. Sen sijaan yli kol-
men hengen talouksien osuus on selvästi pienentynyt, 
ollen 26 prosenttia vuonna 2003. (Kuva 8)

Alle 14-vuotiaiden lasten määrä väheni seudulla 
useilla sadoilla, samoin väheni aikuisväestön määrä, 
joskin hitaammin. Yli 65-vuotiaiden määrä sen sijaan 
kasvoi yli tuhannella henkilöllä, joten heitä oli alueella 
yhtä paljon kuin alle 14-vuotiaita. (Kuvat 9, 10 ja 11)

Kuva �. Kotitalouksien koot ja osuudet Suur- Mikkelin seudulla  
vv. ����–�00�.

Lähde: Tilastokeskus, Altika 2006

Lähde: Tilastokeskus, Altika 2006

Lähde: Tilastokeskus, Altika 2006

Lähde: Tilastokeskus, Altika 2006

Kuva �. Alle �� -vuotiaiden määrä Mikkelin seudulla 
vv. ����–�00�.

Kuva ��.  Yli �� -vuotiaiden määrä Mikkelin seudulla  
vv. ����–�00�.

Kuva �0. ��–�� -vuotiaiden määrä Mikkelin seudulla        
vv.����–�00�.
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tia oli yhden hengen talouksia. Kahden hengen talo-
uksien osuus oli 32 prosenttia. Sen sijaan yli kolmen 
hengen talouksien osuus on pienentynyt selvästi 26 
prosenttiin vuoteen 2003 mennessä. Mikkelin seutuun 
verrattuna Lahden seudulla oli yli 3 hengen talouksien 
osuus ollut lähtökohtaisesti hieman alhaisempi. (Kuva 
12)

Lahden seudulla alle 14-vuotiaiden lasten määrä on 
laskenut 1990-luvun puolivälin jälkeen voimakkaasti. 
Ikäluokan osuus väestöstä oli 17 prosenttia vuonna 
2003. Mikkelin seudun kehityksestä poiketen 14–64-
vuotiaiden määrä on kasvanut muutamalla sadalla 
henkilöllä, mitä selittävät todennäköisesti kaupunki-
seudun koko, elinvoimaisuus ja työpaikkojen määrä. 
Eläkeläisväestön määrä on kasvanut useilla tuhansilla 
ja osuus väestöstä oli vuonna 2003 yli 15 prosenttia. 
(Kuvat 13, 14 ja 15)

Lahden, Hollolan, Orimattilan ja Nastolan alueella asui 
vuonna 2003 yhteensä noin 148 000 asukasta. Heistä 
66 prosenttia eli 98 000 asukasta asui keskuskunnassa 
Lahdessa. Kaupunkiseudun kunnista ainoastaan Lah-
dessa väkimäärä on kasvanut tasaisesti koko tarkaste-
lujakson ajan, yhteensä lähes 3200 asukkaalla. Myös 
Hollolan väestömäärä on kasvanut useilla sadoilla, yli 
20 000 asukkaaseen vuonna 2003. Nastola on lähes 
15000 asukkaan ja Orimattila hieman yli 14 000 asuk-
kaan kunta. Orimattilassa väestön määrä kasvoi noin 
sadalla henkilöllä, mutta Nastolassa väkimäärä väheni 
vastaavalla määrällä tutkimusjakson aikana. Koko seu-
dun väestönkasvu oli vain pari prosenttia.

Asuntokuntien koon kehitys Lahden seudulla oli 
saman suuntaista kuin Mikkelin seudulla. Yhden hen-
gen talouksien osuus oli Mikkelin seutua suurempi ja 
vuonna 2003 kaikista kotitalouksista lähes 45 prosent-

Kuva ��. Kotitalouksien koot ja osuudet Lahden seudulla  
vv. ����–�00�.

Kuva ��. ��–�� -vuotiaiden määrä Lahden seudulla  
vv. ����–�00�.

Kuva ��. Alle �� -vuotiaiden määrä Lahden seudulla  
vv. ����–�00�.

Kuva ��. Yli �� -vuotiaiden määrä Lahden seudulla  
vv. ����–�00�.

Lähde: Tilastokeskus, Altika 2006 Lähde: Tilastokeskus, Altika 2006

Lähde: Tilastokeskus, Altika 2006Lähde: Tilastokeskus, Altika 2006
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Turun seudulla asui vuonna 2003 yli 280 000 asukasta. 
Heistä 2/3 eli 175 000 asui Turussa, seudun ja maa-
kunnan keskuksessa. Raisio ja Kaarina olivat seudun 
toiseksi suurimpia kuntia, molemmissa oli yli 20 000 
asukasta. Naantalissa, Liedossa ja Paraisilla asui kus-
sakin 12 000–14 000 asukasta. Paimiossa, Piikkiössä, 
Ruskossa ja Vahdossa asukasmäärät olivat 2000–9000 
asukkaan välillä.

Väkiluku kasvoi vuosina 1995–2003 kaikissa suu-
remmissa kunnissa. Paimiossa, Vahdossa, Ruskossa 
ja Piikkiössä väkiluvun kehitys oli epätasaista. Koko 
tarkastelujakson aikana väkiluku väheni ainoastaan 
Paimiossa ja Piikkiössä. Muut pienet kunnat päätyivät 
muutamilla kymmenillä tai sadoilla asukkailla voiton 
puolelle. Turussa väestö kasvoi yli 10 000 asukkaalla. 
Yhteensä seudun väestömäärä kasvoi 6 prosenttia, 
mikä on vähemmän kuin muiden suurten kaupunki-
seutujen, Tampereen ja Helsingin seutujen, kasvu.

Asuntokunnista ehdottomasti yleisimpiä olivat 
yhden hengen taloudet lähes 45 prosentin osuudella 

vuonna 2003. Huomattavaa kuitenkin on, että Turun 
seudulla yli kolmen hengen taloudet eivät tarkastelun 
aikana olleet missään vaiheessa kahden hengen talouk-
sia yleisempiä ja niiden osuus oli 25 prosenttia talouk-
sista vuoden 2003 tilanteen mukaan. Kahden hengen 
”dinkkutalouksien” osuus kasvoi Mikkelin ja Lahden 
seutujen tapaan hieman päälle 30 prosentin osuuteen 
kaikista talouksista. (Kuva 16)

Turun seudulla alle 14-vuotiaiden määrä kasvoi 
tasaisesti aina 2000-luvulle tultaessa, mutta sen jälkeen 
määrä alkoi laskea. Lapsiväestön osuus vuonna 2003 
Turun seudulla oli kuitenkin 26 prosenttia, mikä oli 
lähes kymmenen prosenttiyksikköä enemmän kuin 
Mikkelin ja Lahden seuduilla. Ikäluokan, 14–64-vuo-
tiaat, osuus kasvoi voimakkaasti yli 10 000 henkilöllä, 
mikä on suurille kaupunkiseuduille ominaista muutto-
liikkeen aiheuttamaa muutosta. Yli 65-vuotiaidenkin 
määrä kasvoi useilla tuhansilla osuuden kasvaessa 25 
prosenttiin väestöstä vuonna 2003. (Kuvat 17, 18 ja 
19)

Kuva ��. Kotitalouksien koot ja osuudet Turun seudulla  
vv. ����–�00�.

Kuva ��. ��–�� -vuotiaiden määrä Turun seudulla  
vv. ����–�00�.

Kuva ��. Alle �� -vuotiaiden määrä Turun seudulla  
vv. ����–�00�.

Kuva ��. Yli �� -vuotiaiden määrä Turun seudulla  
vv. ����–�00�.

Lähde: Tilastokeskus, Altika 2006 Lähde: Tilastokeskus, Altika 2006

Lähde: Tilastokeskus, Altika 2006Lähde: Tilastokeskus, Altika 2006
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2 PäivittäiStavaraKauPPa Ja elinymPäriStö

2.1 elinympäristön toiminnallinen laatu ja 
arkiverkko

Maantieteen piirissä on tutkittu ihmisten arkista liik-
kumista töihin, erilaisten palveluiden äärelle ja sosiaa-
lisia suhteita tarjoaviin paikkoihin (esim. Kanninen & 
Bäcklund 2002; Ratvio 2005). Arkiverkoksi voidaan 
nimittää jokapäiväisessä elämässä käytettävien palve-
luiden, kuten kauppojen, koulujen ja päiväkotien, sekä 
työtä, opiskelua tai muuta päivittäistä arkea säätelevien 
paikkojen verkostoa. Arkiverkkoa arvioitaessa voi kysyä 
esimerkiksi, miten kuluttajat pääsevät haluamiinsa päi-
vittäistavarakauppoihin ja onko liikkuminen vapaaeh-
toista vai pakon sanelemaa.

Ulkotiloissa tapahtuva toiminta voidaan jakaa kol-
meen luokkaan: välttämättömiin, valinnaisiin ja sosi-
aalisiin toimintoihin (Gehl 1987). Välttämättömiä 
toimintoja ovat esimerkiksi työmatkat, päivittäistava-
rakaupassa asiointi ja postilaatikolla käynti. Tällainen 
toiminta tapahtuu ympäristössä ja yhdyskunnassa 
ilmenevistä epäkohdista, kuten ruuhkista tai lähikau-
pan puutteesta, huolimatta. Tyypillistä kuitenkin on, 
että huonolaatuisessa ympäristössä välttämättömistä 
toiminnoista pyritään suoriutumaan viivyttelemättä.

Hyvässä ympäristössä sen sijaan välttämättömistä 
toiminnoista voi tulla valinnaisia ja sosiaalisia. Tarjolla 
voi olla muun muassa useita vaihtoehtoisia asiointi-
paikkoja ruokaostosten tekoon, kuten mahdollisuus 
käydä torilla tai erikoismyymälässä, ja asiointiin voi 
liittyä miellyttäväksi koettua sosiaalista kanssakäy-
mistä. Valinnaisille ja sosiaalisille toiminnoille onkin 
luonteenomaista, että niiden määrä lisääntyy hyvälaa-
tuisessa ympäristössä. (Kyttä 2004, 59.)

Marketta Kyttä ja Maarit Kahila (2006, 31–32) 
ovat tuoneet esille tutkimuksessaan asuinalueiden laa-
tutekijöitä, joihin voidaan lukea peruspalveluina myös 
päivittäistavarakaupat. Tutkimuksessa havaittiin, että 
Järvenpäässä suurin osa positiivisista laatutekijöitä 
paikantui kilometrin säteelle kodista, mikä heijastelee 
asukkaiden arvostuksia lähiympäristön ja sen tarjo-
amien mahdollisuuksien sekä palveluiden hyvään saa-
vutettavuuteen, myös kävellen (Kyttä & Kahila 2006, 
125). Asuinympäristöillä on kokonaisuudessaan suuri 
vaikutus asukkaiden ja kuluttajien lähipalveluiden 

käyttöön ja niissä asiointitapaan. Kävelyä edistävien 
ympäristön piirteiden, kuten turvallisuuden, moni-
naisten kohteiden ja esteettisesti kauniiden maisemien 
turvaaminen onkin yhdyskuntasuunnittelussa haastava 
tehtävä (ks. esim. Craig, Cragg & Dunn 2002).

Elinympäristön toiminnalliseen laatuun ja arjen 
sujuvuuteen vaikuttavat merkittävästi alueen palvelui-
den määrä, laatu ja saavutettavuus (Hirvonen 2000). 
Päivittäistavarakaupan palveluiden saavutettavuus on 
muodostunut mielenkiintoiseksi tutkimuskohteeksi 
päivittäistavarakaupan rakennemuutoksen ja yhdys-
kuntarakenteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi. 

Isossa-Britanniassa on tutkittu ja kirjoitettu pal-
jon päivittäistavarakaupan rakennemuutoksesta ja sen 
vaikutuksista yhdyskuntarakenteeseen ja palveluiden 
saavutettavuuteen. Erityisesti artikkelit, joissa käsitel-
tiin kaupunkiseuduille muodostuneita alueita, joilla 
päivittäistavarakaupan palveluiden saavutettavuus oli 
erityisen huono, johdattivat tutkimusideaan tarkastella 
kehitystä vastaavan tyyppisin menetelmin suomalaisilla 
kaupunkiseuduilla (esim. Clarke, Eyre & Guy 2002; 
Whelan, Wrigley, Warn & Cannings 2002; Wrigley 
2002). Naapurimaa Ruotsin kehitys on mielenkiin-
toista, sillä useat Suomeen levittäytyneet erikoiskaupan 
ketjut tulevat juuri Ruotsista ja Ruotsi toimintaympä-
ristönä muistuttaa varmasti Suomea enemmän kuin 
moni muu Euroopan maa. Seuraavassa esitetään lyhy-
esti muutamia havaintoja kehityksestä Isossa-Britanni-
assa ja Ruotsissa. 

2.2 isossa-Britanniassa kaupunkialueille 
muodostunut päivittäistavarakaupan 
palvelutyhjiötä

Isossa-Britanniassa päivittäistavarakaupan rakenne 
muuttui voimakkaasti 1980-luvulla pääministeri That-
cherin hallituksen aikana. Hallituksen tavoitteena 
oli luoda yrittäjäkulttuuria vapauttamalla yritykset ja 
teollisuus julkishallinnon harjoittaman suunnittelun 
kahleista. Satoja uusia suurmyymälöitä ja myymälä-
keskittymiä rakennettiin nopeasti kaupunkien ulko-
puolelle. Superstore-myymälät3 nousivat hallitsevaksi 

  3 Isossa-Britanniassa superstore –myymälän myyntiala on vähintään 2322 m2 (25 000 sq feet). Superstore-myymälä on kooltaan ja 
valikoimiltaan supermarkettia suurempi, mutta hypermarkettia pienempi myymälä. Superstore-myymälässä on monipuolisen 
elintarvikevalikoiman lisäksi tarjolla muun muassa kotitaloustavaroita, viihde-elektroniikkaa ja kirjoja. Superstore-myymälät sijaitsevat 
yleensä kaupunkikeskustojen ulkopuolella tarjoten laajat ilmaiset pysäköintialueet. (Berman & Evans 2006; Guy 2002; ks. myös http://
www.planningportal.gov.uk/england/government/en/1115310689529.htm ja http: //www.richmond.gov.uk/home/environment/
planning/glossary_of_planning_terms)
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myymälätyypiksi, ja kun 1970-luvulla kauppakeskuk-
sia oli rakennettu kaupunkien keskustoihin niin 1980-
luvulla niitäkin ryhdyttiin rakentamaan taajamien 
ulkopuolelle. (Davies 1995; Poole, Clarke & Clarke 
2002; Rasimus 1995.)

1990-luvulla yleinen mielipide Länsi-Euroopassa 
kääntyi vähittäiskaupan ohjauksessa sääntelyn kan-
nalle. Myös Isossa-Britanniassa suurten keskustojen 
ulkopuolisten myymälöiden kielteiset vaikutukset 
herättivät keskustelua liikerakentamisen sääntelystä. 
Suurten kaupunkien ulkopuolisten suuryksiköiden 
katsottiin heikentävän mm. keskustojen ja asuma-alu-
eiden päivittäistavaramyymälöiden asemaa. Tilannetta 
pahensi 1990-luvun alun lama ja kasvava työttömyys. 
Kaupunkeihin muodostui alueita, joille kasautui 
monenlaisia sosiaalisia ongelmia. (Davies 1995; Poole 
et al. 2002; Suurmyymälätyöryhmän mietintö 1997; 
Wrigley, Guy & Lowe 2002.)

Isossa-Britanniassa heräsi vilkas keskustelu ruokava-
lion ja terveyden välisestä yhteydestä, kun maailman 
pisimpään yhtäjaksoisesti ylläpidetyn ruuan kulutusta 
ja ruokamenoja koskevan kansallisen kyselyn (National 
Food Survey) perusteella havaittiin ihmisen sosioeko-
nomisen aseman, iän, sukupuolen ja asuinpaikan vai-
kuttavan merkittävästi ruuan kulutukseen. Erityisesti 
väestöryhmien väliltä löydettiin huomattavia eroja ter-
veellisenä pidetyn ruuan ja toisaalta rasvan, sokerin ja 
täysmaidon kulutuksessa. 

Merkittävän lisän keskusteluun toi ”Independent 
Inquiry into Inequalities in Health” -niminen raportti 
(Achesonin 1998), jossa tuotiin esiin, että pienituloiset 
ja syrjäytyneet väestöryhmät kokivat ruuan saavutet-
tavuuden heikentyneen. Raportti suositteli poliittisia 
toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Työväenpuo-
lueen vuoden 1997 hallitusvaltaan nousun jälkeen 
laadittiin toimenpideraportti (Bringing Britain Toget-
her: A National Strategy for Neigbourhood Renewal) 
sosiaalisen syrjäytymisen estämiseksi (Social Exclusion 
Unit 1998). Toimenpideraportissa kiinnitettiin huo-
miota köyhimpien asuma-alueiden ongelmiin, muun 
muassa palveluiden, kuten päivittäistavarakauppojen, 
puutteeseen. Raportissa korostettiin kauppojen huo-
non saavutettavuuden, korkean hintatason ja heikko-
jen valikoimien koskettavan erityisesti syrjäytyneitä 
kotitalouksia. (Wrigley 2002, 2029–2030.)

Toimenpideraportissa käytettiin termiä food desert4 
(kirjoittajan käännös: ruoka-autiomaa). Termillä tar-
koitetaan aluetta, jossa ruuan hankinta on ongelmal-
lista johtuen huonosta päivittäistavarapalveluiden saa-
vutettavuudesta, vähäisistä valikoimista ja korkeasta 
hinnasta. Raportin mukaan tällaisilla alueilla asuu 
usein pienituloisia ja huono-osaisia ihmisiä ja ruuan 
hankintaan liittyvien vaikeuksien vuoksi esimerkiksi 
terveellisen ruokavalion noudattaminen muodostuu 
ongelmalliseksi. Kuten Achesonin johdolla tehdyssä 
raportissa, myös Bringing Britain Together -rapor-
tissa esitettiin strategia köyhien asuinalueiden kotita-
louksien päivittäistavarapalveluiden kehittämiseksi. 
Näiden raporttien myötä päivittäistavarakaupan pal-
veluiden, ruokavalion ja terveyden välinen yhteys nou-
sivat keskustelun kohteeksi sekä tutkimuksessa että 
politiikassa.

Päivittäistavarapalveluiden saavutettavuus nousi 
kriittiseksi kysymykseksi, koska 1980-luvulla ja 1990-
luvun alussa Isossa-Britanniassa oli rakennettu paljon 
suurikokoisia supermarketteja kaupunkien reuna-alu-
eille autolla helposti saavutettaviin paikkoihin (Brom-
ley & Thomas 1993). Isossa-Britanniassa 1990-luvun 
lopulla pääosa, 77 prosenttia ostosmatkoista päivittäis-
tavarakauppaan tehtiin autolla. Julkisilla liikenneväli-
neillä ostosmatkoista tehtiin 8 prosenttia ja kävellen 13 
prosenttia (Whelan, Wrigley, Warm & Cannings 2002, 
2084). Yhteyttä uusien aloittaneiden suuryksiköiden 
ja samaan aikaan muodostuneiden päivittäistavarapal-
veluiden puutteesta kärsivien alueiden (food desert) 
välillä pidettiin ilmeisenä. Vähittäiskaupan suunnitte-
lupolitiikan (retail planning policy) tavoitteeksi asetet-
tiinkin vähittäiskaupan kehityksen ohjaaminen siten, 
että päivittäistavarakaupan palveluiden saavutettavuus 
paranisi ja sosiaalinen eriarvoisuus vähenisi ongelma-
alueilla (Wrigley 2002, 2031). Kaupunkikeskustoja 
ja vähittäiskauppaa koskevan kaavoitusohjeen (Plan-
ning Policy Guidance: Town centres and retail deve-
lopments 1996) mukaan kaupungin keskusta on aina 
ensisijainen vähittäiskaupan sijaintipaikkana. Mikäli 
luvan hakija haluaa rakentaa keskustan ulkopuolelle, 
on luvan hakijan osoitettava, että uusi investointi ei 
vahingoita sen vaikutuspiirissä olevien keskustojen 
elinvoimaa. (Department of Environment 1996; ks. 
myös Skov- og Naturstyrelsen 2006.)

 4 Low Income Project Team (Beaumont, Lang, Leather & Mucklow 1995) on alun perin keksinyt ja käyttänyt termiä food desert.
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Ruoka-autiomaita koskeneessa keskustelussa esi-
tettiin, että tutkimuksin tulisi määrittää alueet, joilta 
päivittäistavarapalvelut puuttuvat 500 metrin säteeltä 
(Wrigley 2002, 2034). Käsillä olevassa kolmea suo-
malaista kaupunkiseutua käsittelevässä tutkimuk-
sessa ei tutkita hintatasoa tai valikoimaa, vaan aino-
astaan fyysistä saavutettavuutta eli yhtä food desert 
-käsitteeseen kuuluvaa osatekijää. Aihetta tutkitaan 
määrittelemällä kaupunkiseuduilta alueita, joilta 
on yli 500 metrin matka tiestöä pitkin lähimpään 
päivittäistavaramyymälään.

Isossa-Britanniassa ruoka-autiomaita tutkittaessa 
on havaittu, että terveellisiä elintarvikkeita sisältävän 
ruokakorin saa edullisemmin kaupunkien laidoilla 
sijaitsevista supermarketeista kuin vähävaraisten asut-
tamien alueiden pienistä päivittäistavaramyymälöistä. 
Edullisen ja terveellisen ruokakorin hankintaan on siis 
mahdollisuus niillä, joilla on auto käytössään tai varaa 
maksaa liikkumisesta julkisilla kulkuneuvoilla, mikäli 
julkista liikennettä on ylipäätään tarjolla. (Acheson, 
1998, 65.) Määriteltäessä food desert -alueita on hyvä 
huomioida myös alueen asukkaiden auton omistus 
(Clarke, Eyre & Guy 2002, 2049), sillä auton omis-
tuksella on havaittu olevan paljon vaikutusta ostos-
käyttäytymiseen (esim. Bromley & Thomas 1993). 
Autolla asioitaessa kaupassa käydään harvemmin ja 
kertaostokset ovat suurempia kuin kävellen asioita-
essa. Alueilla, joilla on paljon eläkeläisiä ja työelämän 
ulkopuolella olevia ihmisiä, auton omistus on usein 
vähäistä. Tällöin kaupan sijainti kävelymatkan etäisyy-
dellä muodostuu tärkeäksi tekijäksi (ks. myös Whelan 
et al. 2002). Käsillä olevassa kolmea kaupunkiseutua 
koskevassa tutkimuksessa kiinnitetään myös huomiota 
päivittäistavarakaupan palveluiden saavutettavuuteen 
erilaisten väestöryhmien, kuten eläkeläisten kannalta. 
Clarke, Eyre ja Guy (2002, 2059) ovat esittäneet, että 
alueille, joilla on paljon autottomia kotitalouksia, pie-
nituloista väestöä ja eläkeläisiä, olisi parempi sijoittaa 
useampia pienempikokoisia päivittäistavaramyymä-
löitä kuin yhtä isoa myymälää, jotta asiointimatkat 
säilyisivät lyhyinä ja olisivat käveltävissä.

 Ison-Britannian tapaan myös USA:ssa on tutkittu 
syrjäytyneitä alueita ja köyhien kuluttajien ongelmia. 
Keskeiseksi kysymykseksi on noussut maksavatko köy-
hät enemmän ruuasta. Tutkimusten mukaan maksavat, 
sillä köyhien asuttamilla alueilla ei ole välttämättä suu-
ria supermarketteja, joiden hintataso on usein pienem-
piä myymälöitä edullisempi (esim. Chung & Myers 
1999). Jotta näissä monipuolisempien valikoimien ja 
edullisemman hintatason myymälöissä voisi asioida, 

tarvitaan autoa, jota monilla vähävaraisilla ei ole. Myös 
julkinen liikenne on monilla alueilla USA:ssa vähäistä 
tai sitä ei ole ollenkaan. Asiointimatkoista muodostuu-
kin helposti pitkiä ja kalliita ja näin monipuoliset ja 
edulliset päivittäistavarapalvelut jäävät pienituloisten 
kuluttajien saavuttamattomiin. Erityisen hankalaksi 
tilanne voi muodostua syrjäisten maaseutualueiden 
vähävaraisille kuluttajille pitkien etäisyyksien vuoksi 
(esim. Kaufman 1999).

2.3 ruotsissa päivittäistavarakaupan 
palvelut heikentyneet asuinalueilla

Ruotsissa päivittäistavarakaupan rakennemuutos on 
noudattanut hyvin samantyyppistä linjaa kuin Suo-
messakin. Kokonaisuudessaan myymälämäärä on 
vähentynyt voimakkaasti, mutta kasvavilla suurilla 
kaupunkiseuduilla on entistä enemmän myymälöitä. 
Myymälät ovat yhä suurempikokoisia hypermarkettien 
ja supermarkettien yleistyttyä. Kun 1970- ja 1980-
luvuilla kauppojen keskimääräinen uusperustannan 
myyntipinta-ala Ruotsissa oli 500 m2, niin 1990-luvun 
lopussa se oli jo 2000 m2 (Ranhagen 2002, 10). Omis-
tajakeskittyminen jatkuu kansallisten sekä kansainvä-
listen ketjujen ottaessa yhä huomattavamman osuu-
den markkinoista hallintaansa. Merkittävää on myös, 
että yhä useampi kauppatavara myydään yhdyskun-
tarakenteen reunoilla tai asuin- ja työpaikka-alueiden 
ulkopuolella sijaitsevista kauppakeskuksista ja hyper- 
ja supermarketeista, joihin on käytännössä mentävä 
autolla5. (Bergström 2000a, 4, 8.)

Esimerkiksi Tukholmassa yhdyskuntarakenteen 
ulkopuoliset kauppakeskittymät ovat kasvattaneet 
markkinaosuuttaan samoin kuin kaupunkien keskus-
toissa olevat kauppakeskukset. Vielä voimakkaampaa 
kauppakeskusten markkinaosuuden kasvu on ollut 
pienemmissä kaupungeissa Ruotsissa. Tutkimuksissa 
on havaittu, että kehityksen kääntöpuolena kaupun-
ginosakeskustojen ja asutusalueiden kaupat vähenevät 
ja kaupat siirtyvät kauppakeskuksiin, jolloin entiset 
liikepaikat jäävät tyhjilleen. (Bergström 2000b, 8–9). 
Ruotsissa 1990-luvulta lähtien kaupalle perifeerisiä 
alueita ovat tarkoittaneet asuinalueet, missä myymä-
läpoistuma on ollut suurinta (Ranhagen 2002, 10). 
Vaikka yhdyskuntarakenteen ulkopuolella sijaitsevien 
myymälöiden osuus on kasvanut huomattavasti, oli 
niiden osuus noin 21 prosenttia kaikista myymälöistä 
vuonna 2000. Kaupunkien keskustoissa sijaitsevien 

5 Yhdyskuntarakenteen reunoille, asuin ja työpaikka-alueiden ulkopuolelle sijoittuneita myymälöitä nimitetään externhandelniksi ja 
niiden täytyy monissa tapauksissa houkutella asiakkaita hyvinkin suurelta maantieteelliseltä alueelta menestyäkseen. Niiden osuus 
kaikista Ruotsin päivittäistavaramyymälöistä oli 30 prosenttia 2000-luvun alussa (Svedström & Holm 2004, 8–9).
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myymälöiden osuus oli noin 30 prosenttia ja muualla 
mm. asuinalueilla sijaitsevien myymälöiden osuus vielä 
lähes puolet (49 %) (Bergman & Bjerkefors 2003, 5).

Ruotsissa kunnat päättävät itsenäisesti päivittäista-
varakauppojen sijoittamisesta alueilleen. Suunnittelu- 
ja rakennuslaki (PBL= Plan- och bygglagen) ei velvoita 
kuntia ottamaan huomioon tai soveltamaan lakia kau-
pan kilpailuolosuhteiden parantamiseksi. Laissa kuiten-
kin velvoitetaan kuntaa turvaamaan kuluttajien hyvät 
sosiaaliset olosuhteet, mikä tarkoittaa mm. päivittäista-
varakaupan palveluiden saavutettavuuden sekä hyvän 
palvelutason ja tarjonnan huomioimista asuinalueiden 
läheisyydessä (Svedström & Holm 2004, 31). Erityistä 
suuryksiköitä koskevaa lainsäädäntöä Ruotsissa ei ole, 
mutta yksiköiden sijoittumista ohjataan yleiskaavojen 
ja seutukaavojen avulla. Ruotsin asunto- ja yhdys-
kunta-asioista huolehtiva virasto, Boverket, on antanut 
suosituksia muun muassa kuntien yhteistyöstä ja selvi-
tysten tekemisestä kaupan sijaintipäätösten perustaksi 
(Kaupan työryhmän mietintö 2005, 71–72).

Yhdyskuntarakenteen hajotessa, taajamien laajentu-
essa ja myymäläverkoston harventuessa kauppamatkat 
ovat Ruotsissa pidentyneet. Samaan aikaan kulutta-
jien autonomistus on lisääntynyt. Autoa käytetään-
kin entistä enemmän kauppamatkoilla. Vuonna 2003 
ruotsalaisten perheiden kauppamatka oli keskimäärin 
1,5 kilometriä. (Svedström & Holm 2004, 15.) Vaikka 
matka saattaa vaikuttaa lyhyeltä, se on kävellen tehtä-
väksi varsin pitkä, mikäli kannettavaa on paljon. Käy-
tännössä tällainen matka tehdään jo usein autolla.

Noin 25 prosenttia ruotsalaisista kotitalouksista ei 
kuitenkaan omista autoa, jolloin asuin- ja työpaikka-
alueiden ulkopuolella sijaitseviin kaupan suuryksiköi-
hin on huomattavan vaikeaa päästä. Yli kilometrin 
päässä olevan lähikaupan käyttökin on jo monelle han-
kalaa. Ryhmään kuuluu mm. liikuntarajoitteisia, yksi-
näisiä naisia sekä alle 25-vuotiaita nuoria (Svedström 
& Holm 2004, 15–16).

Ruotsin tie- ja liikennetutkimusinstituutissa (VTI) 
on tutkittu kotitalouksien mieltymyksiä päivittäistava-
rakaupan valintaan sekä optimaalisen myymäläverkos-
ton muotoon. Tutkimuksessa pyydettiin reilua tuhatta 
eri asuinalueilla Etelä-Tukholmassa asuvaa henkilöä 
arvioimaan valintojaan lähikaupan ja hypermarketin 
välillä. Tuloksena oli, että noin 80 prosenttia kyselyyn 
vastanneista piti lähikaupan olemassaoloa tärkeänä tai 
erittäin tärkeänä. Kuitenkin lähes puolet vastaajista piti 
myös hyvien paikoitusalueiden olemassaoloa tärkeänä. 
Lähikauppaan kävelijöiden osuus oli 60 prosenttia 
ja myymälään autoilevien osuus 30–40 prosenttia. 
(Svensson 2002, 42–43, 56.)

Lähikaupan olemassaolo ei siis välttämättä tarkoita 
automaattisesti kävelyn valintaa ostosmatkan teko-
tavaksi. Hyvin varustellussa lähikaupassa vieraillaan 
useita kertoja viikossa ja myymäläkäynnit yhdistetään 

usein työ- tai koulumatkojen yhteyteen. Myös kotoa 
käsin lähikauppaan tehtävät matkat olivat yleisiä. Jos 
omalta asuinalueelta löytyi hyvin varusteltu, joskin 
hieman kalliimpi lähikauppa, käytettiin sitä pääasialli-
sena ostospaikkana. Tämän lisäksi täydentäviä ostoksia 
tehtiin keskimäärin vain kerran viikossa kauempana 
sijaitsevissa suuremmissa myymälöissä.

Samoilla asuinalueilla ja kaupunginosissa asuvilla 
asukkailla oli kuitenkin hyvin erilaisia mielipiteitä 
kaupassakäynnistä ja optimaalisesta myymäläverkosta. 
Sosioekonomiset tekijät kuten ikä, perhemuoto ja 
auton omistaminen vaikuttivat mielipiteisiin eriyttä-
västi (Svensson 2002, 59).

Kotitalouksien ostospaikan valintaa Trollhättanissa, 
Västeråsissa ja Östersundissa tutkineet Svensson & 
Haraldson (2001) perehtyivät myös kuluttajien valin-
nanmahdollisuuksiin kävellä päivittäistavarakauppaan. 
Tutkimuksessa selvitettiin asukasrakenteen sosioeko-
nomisia piirteitä ja eri tekijöiden vaikutusta toisiinsa 
korrelaatioanalyysin kautta. Tuloksena oli, että tulot, 
auton omistus, asumismuoto, ikä, perhemuoto ja 
lähikaupan valinta korreloivat keskenään. Pienituloi-
set kävelivät kauppaan huomattavasti useammin kuin 
suurituloiset. Lähikaupan merkitys oli erittäin tärkeä 
75 prosentille pienituloisista, kun suurituloisista 40 
prosentin osuudelle merkitys oli ainoastaan tärkeä. 
Auton omistus oli eräs selittävä tekijä taustalla, sillä 
suurempituloisissa oli enemmän autoilevia, jolloin 
myös lähikaupan merkitys väheni. Myös kerrostaloissa 
asuvat erityisesti sinkku- ja dinkkutaloudet käyttivät 
lähikauppaa pääasiallisena ostospaikkanaan, kun lapsi-
perhetalouksissa autoiltiin useammin. Iän lisääntyessä 
lähikaupan olemassaoloa ja käytön mahdollisuutta 
pidettiin sitä tärkeämpänä, mitä vanhemmasta ikä-
ryhmästä oli kyse. Työikäisten eli 15–45-vuotiaiden 
ryhmä erosi vanhemmasta ikäryhmästä siinä, että he 
pitivät lähikauppaa merkittävänä täydennysostopaik-
kana, eivät pääasiallisena ostospaikkanaan.

2.4 Samansuuntaista kehitystä

Ison-Britannian ja Ruotsin kehityksessä on havaitta-
vissa monia yhteisiä piirteitä. Päivittäistavarakaupan 
suuryksiköitymisen myötä kaupan palveluista merkit-
tävä osa on siirtynyt kaupunkien reunoille, asunto- ja 
työpaikka-alueiden ulkopuolelle. Toisaalta uusia kaup-
pakeskuksia on toteutettu kaupunkien keskustoihin ja 
niiden yhteydessä toimii myös suuria päivittäistava-
ramyymälöitä. Samaan aikaan päivittäistavarakaupan 
palvelut ovat heikentyneet erityisesti keskustojen ulko-
puolisilla asuma-alueilla. Tyypillistä on, että asuin-
alueella voi toimia erilaisia pienikokoisia kioskeja tai 
vaatimattomia ruokakauppoja, joista pikaruokaa saa 
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nopeasti mukaansa, mutta monipuolisten arkiaterioi-
den valmistaminen niiden valikoimilla voi olla vaikeaa 
ja kallista. Päästäkseen monipuolisten valikoimien 
äärelle ja voidakseen ostaa edulliseen tai edes kohtuul-
liseen hintaan tarvitsemiaan tuotteita tarvitaan autoa. 
Yhdyskuntarakenteen hajoamisen ja kaupan rakenne-
muutoksen myötä kuluttajista on tullut entistä auto-
riippuvaisempia (Kuva 20).

Molemmissa maissa on havahduttu kehityksen aihe-
uttamiin ongelmiin. Erityisesti autottomilla ja pienitu-
loisilla kotitalouksilla, joiden joukossa on paljon mm. 
yksinhuoltajia, eläkeläisiä, opiskelijoita ja erilailla lii-
kuntarajoitteisia, on vaikeuksia suoriutua päivittäista-
varahankinnoista. Isossa-Britanniassa tilanteen kohen-
tamiseksi on laadittu poliittisia toimenpideohjelmia ja 
myös Ruotsissa aiheen tiimoilla on käyty keskustelua. 

Vaikuttaa siltä, että Isossa-Britanniassa kaupan raken-
teen kehitys, ongelmien havaitseminen ja niihin rea-
gointi ovat tulleet esille askeleen edellä Ruotsia. Suur-
yksiköityminen ja kauppakeskusten rakentaminen 
taajamien ulkopuolelle on alkanut aiemmin, ja niiden 
myötä on alkanut myös keskustelu suuryksiköiden 
haitoista ja vaikutuksista sekä ympäristön että ihmis-
tenkin kannalta. Voimme varmasti Suomessa ottaa 
opiksi Ison-Britannian kokemuksista siitä huolimatta, 
että maidemme välillä on muun muassa hallinnollisia 
ja kulttuurillisia eroja. Seuraavassa syvennymme päi-
vittäistavarakaupan rakennemuutokseen ja päivittäis-
tavarapalveluiden saavuttavuuden kehitykseen Turun, 
Lahden ja Mikkelin kaupunkiseuduilla. Näitä seutuja 
tarkastelemalla saamme viitteitä, millaista kehitys on 
ollut Suomessa erikokoisilla kaupunkiseuduilla.

Kuva �0.  Autolla päivittäistavaraostoksilla Mikkelin Graanissa.

Kuva: Hannu Kytö 2006
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3 PäivittäiStavaraKauPPa muutoKSeSSa

3.1 miten päivittäistavarakaupan rakenne   
on muuttunut?

Päivittäistavarakaupan rakennemuutokselle viime vuo-
sikymmenenä ominaiset piirteet ovat tunnistettavissa 
tutkimuksessa tarkastelun kohteina olevilla kaupun-
kiseuduilla (ks. Koistinen & Vesala 2006). Kaikilla 
tutkimusalueilla myymälämäärä on vähentynyt vuo-
sina 1995–1999, mutta pysynyt ennallaan tai hiukan 
lisääntynyt vuosina 1999–2003. Myymälät ovat vähen-
tyneet sekä taajamissa että haja-asutusalueilla (Tau-
lukko 2). Koska haja-asutusalueilla myymäläverkko on 
ollut muutoinkin harva, jo muutaman myymälän lak-
kauttaminen heikentää palveluiden saavutettavuutta 
merkittävästi.

Määrällisten muutosten myötä myymälät ovat kes-
kittyneet yhä enemmän keskustoihin sekä kuntien 

suurimpiin ja elinvoimaisimpiin taajamiin sekä yksit-
täisinä ja harvalukuisina niiden reunoille. Lahden ja 
Turun seudulla muutamista pienemmistä taajamista 
ovat lopettaneet viimeisetkin myymälät, jolloin lähin 
kauppa on jäänyt useiden kilometrien ja automatkan 
päähän. Kaupunkiseutujen eri kokoisissa taajamissa 
asuvan väestön asema kauppapalveluiden sijaintiin 
nähden onkin hyvin erilainen.

Jokaisella kaupunkiseudulla myymälöiden kes-
kimääräinen myyntipinta-ala on kasvanut ja yleisin 
myymälätyyppi kaikilla alueilla on iso valintamyymälä. 
Kaupunkiseutujen myymälöistä yli 50 prosenttia sai 
pitää ovet avoinna sunnuntaisin. Mikkelissä myyn-
tipinta-alaltaan alle 400 neliömetrin myymälöiden 
osuus oli suurin ja Lahdessa pienin. Erot kaupunkiseu-
tujen välillä olivat tosin pieniä (Mikkelin seudulla 59 
%,  Turun seudulla 56 % ja Lahden seudulla 52 %).

Myymälätyypeistä eniten ovat vähentyneet pienet 
valintamyymälät, pienmyymälät ja pienet supermar-
ketit. Liikeaikalailla näyttäisi olleen merkitystä eten-
kin isojen, juuri alle 400 myyntineliömetrin kokoisten 
valintamyymälöiden yleistymiseen ja toisaalta pienten 
supermarkettien vähenemiseen vuosien 1999 ja 2003 
välillä. Turun ja Lahden seuduilla myymälöiden keski-
määräinen pinta-ala on kasvanut lähes 50 prosenttia, 
kun Mikkelin seudulla kasvu on jäänyt alle 10 pro-
sentin. Keskimääräisen myyntipinta-alan kasvuun on 
vaikuttanut isojen supermarkettien ja hypermarkettien 
määrän kasvu. Kauppojen kokonaislukumäärän vähe-
nemisestä huolimatta myyntipinta-alaa on kaikilla tut-
kimusalueilla siis tullut entistä enemmän.

Kauppaketjuihin kohdentuvat tarkastelut osoit-
tavat, että ketjuun kuulumattomien myymälöiden 
osuudet vaihtelevat hieman seuduittain. Mikkelissä 

Taulukko �. Tietoja päivittäistavarakaupoista Mikkelin, Lahden ja Turun kaupunkiseuduilla vuosina ����, ���� ja �00�.

ketjuihin kuulumattomia kauppoja oli vuonna 2003 
suhteellisesti enemmän (2/22) kuin Turussa (10/140) 
ja Lahdessa (2/63), mutta osuudet jäivät kaikilla kau-
punkiseuduilla kokonaiskauppamäärästä alle 10 pro-
sentin. Uudet aloittaneet kaupat ovat olleet useimmi-
ten isoja ketjuihin kuuluvia kauppoja, kun lopettanei-
den joukossa on ollut useimmiten pieniä ja ketjuihin 
kuulumattomia kauppoja. Kaikista aloittaneista kau-
poista ketjuihin kuului 86 prosenttia ja ketjuihin kuu-
lumattomia oli 14 prosenttia. Lopettaneista kaupoista 
puolestaan 64,5 prosenttia kuului ketjuihin ja 35,5 
prosenttia ei kuulunut.

Muita kaupunkiseuduilla kaupan rakenteessa tapah-
tuneita muutoksia olivat mm. kauppapaikkojen muu-
tokset sekä vaihdokset ketjujen välillä. Useat myymälät 
ovat muuttuneet nimeltään, kun ketjuja on uudistettu. 
Myös yrityskaupoista on seurannut muutoksia myy-
mälöiden nimiin.

Lähde: A.C.Neilsen Finland Oy, Tilastokeskus
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3.2 erityispiirteitä kaupunkiseuduittain6

mikkelin kaupunkiseutu

Mikkelin seudun taajamissa toimi vuonna 2003 
yhteensä 22 myymälää. Ominaista kauppojen raken-
teelle oli ketjuun kuulumattomien myymälöiden 
suhteellisesti suurempi osuus kuin muilla tutkituilla 
kaupunkiseuduilla sekä pienten, alle 400 neliön suu-
ruisten myymälöiden enemmistö. Merkittävä kau-
pan rakenteeseen vaikuttanut tekijä on ollut Graanin 
hypermarketkeskuksen valmistuminen vuonna 1994, 
minkä jälkeen seudulle ei ole rakennettu muita hyper-
marketteja. (ks. Saarinen 1999, 6). Graanissa toimii 
kaksi hypermarkettia, Prisma ja Citymarket, sekä 
joitain oheispalveluita, kuten Alko, suutari ja kukka-
kauppa. Graani sijaitsee muutamien kilometrien etäi-
syydellä Mikkelin ydinkeskustasta, jossa toimii lisäksi 
kaksi tavarataloa. Hypermarkettien ja keskustan tava-
ratalojen kautta myydään Mikkelin päivittäistavarasta 
miltei puolet.

Myyntipinta-alaltaan yli 1000 neliömetrin kokois-
ten, supermarkettien määrä on lisääntynyt yhdestä 
neljään vuosina 1995–2003. Saman aikana pienten 
supermarkettien määrä väheni neljällä ja vuonna 2003 
jäljellä oli enää yksi pieni supermarket. Yleisin myy-
mälätyyppi Mikkelin seudulla on iso valintamyymälä, 
joiden määrä kasvoi erityisesti 1990-luvun lopulla. 
Sekä pienten valintamyymälöiden että pienmyymälöi-
den määrä vähentyi vuoden 1995 jälkeen muutamalla 
ja molempia toimi alueella neljä (yht. 8 kpl) vuonna 
2003. Vaikka myymälöiden lukumääräiset muutokset 
eivät vaikuta kovin suurilta, on niillä alueen väestö-
määrä ja laaja pinta-ala huomioiden merkitystä palve-
luiden saavutettavuuteen.

Mikkelin seudulla suurin osa myymälöistä on ker-
rostaloalueilla tai niiden liepeillä ja pientaloalueilla 

sijaitsee vain muutamia myymälöitä. Väestöä on eniten 
kerrostaloalueilla, mutta juuri näiltä alueilta väestö on 
vähentymässä ydinkeskustaa lukuun ottamatta. Mik-
kelin entisen maalaiskunnan alueella väestö on keskit-
tynyt pientaloalueille, joilta ei juuri päivittäistavara-
kaupan palveluita löydy. Kokonaisuudessaan Mikkelin 
seudulla väestö on kasvanut nopeimmin taajama-alu-
eiden reunoilla, missä myös suurimmat väestökeskit-
tymät ydinkeskustan lisäksi sijaitsevat. Palveluiden saa-
vutettavuuden kannalta on ongelmallista, että uudet 
myymälät eivät ole tulleet niille alueille, joissa väestön 
määrä kasvaa.

Kauppakato on ollut haja-asutusalueilla suhteel-
lisesti ottaen taajama-alueita suurempaa. Alueidensa 
viimeiset myymälät ovat poistuneet Mikkelin seudun 
etelä- ja itäosista Hietasen kylästä sekä Asilan ja Rahu-
lan alueilta. Haja-asutusalueella lopettaneiden kolmen 
myymälän myötä haja-asutusalueen kauppaverkko on 
muuttunut siten, että myös monilta ostovoimaltaan ja 
väestöltään suurilta alueilta on matkattava entistä kau-
emmaksi kauppaan. Mikkelin taajama-alueilla puoles-
taan lopettaneet myymälät ovat poistuneet taajaman 
reunoilta, Graanin hypermarkettien lähistöltä kes-
kustasta sekä sellaisten myymäläkeskittymien läheltä, 
joissa on useampia yli 1000 myyntineliömetrin kokoi-
sia myymälöitä.

Lopettaneet myymälät ovat sijainneet sekä ker-
rostalo- että pientaloalueilla. Esimerkiksi Rantakylän 
pientaloalueelta Mikkelin länsipuolelta poistuneen 
pienen myymälän myötä alueen asukkaille on jäänyt 
kauemmaksi sijoittuvat kaksi isompaa supermarkettia, 
jotka eivät palvele sunnuntaisin asiakkaitaan. Loput 
kaksi lopettanutta myymälää ovat poistuneet kerros-
taloalueilta Ketunniemestä ja keskustasta. Aloittaneet 
myymälät ovat tulleet keskustan läheisille kerrostalo-
alueille ja täydentäneet Mikkelin keskustassa asuvien 
kauppojen valikoimaa ja saavutettavuutta kävellen.

6  Tarkastelu kohdistuu kaupunkiseutujen taajamiin. Lukuarvot eivät ole verrattavissa Päivittäistavarakaupan rakennemuutos Suomen 
keskeisillä kaupunkiseuduilla 1995–2003 -raportin (Koistinen & Vesala 2006) kanssa, jossa on mukana myös taajamien ulkopuoliset 
alueet.
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Tutkimuksessa teoreettisesti mallinnetut kävelyä 
tukevat alueet ovat yhdyskuntarakenteeltaan tiiviitä. 
Palveluiden säilyminen tiiviisti rakennetuilla alueilla 
on tärkeää, mikäli halutaan kannustaa ihmisiä asu-
maan ja muuttamaan näille alueille. Mikkelin seudulla 
kävelykaupungin alueet ovat sijoittuneet Mikkelin kes-
kustaan ja keskustan läheisille kerrostaloalueille. Käve-

lykaupungin alueille on sijoittunut vuoden 2003 tilan-
teessa myös suurin osa taajamien myymälöistä. Vuosien 
1995–2003 aikana lopettaneista kolmesta myymälästä 
kaksi on poistunut keskeisiltä kävelykaupungin alu-
eilta. Aloittaneista kahdesta myymälästä toinen on 
sijoittunut kävelykaupungin reunalle. (Kuva 21)

Kuva ��. Päivittäistavarakauppojen, ”kävelykaupungin” alueiden ja eri tyyppisten asuinalueiden sijainti Mikkelin seudulla vuonna �00�.
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via isoja valintamyymälöitä että hieman kauempana 
sijaitsevia isoja supermarketteja ja hypermarketteja. 
Kauimpana kauppakeskittymistä sijaitsevat yksittäiset 
myymälät ovat pienikokoisia ja toimivat todennäköi-
sesti lähinnä täydennysostopaikkoina. Kun Hollolasta 
lopetti 4 myymälää, jäi samalla kaksi pienempää taa-
jamaa ilman päivittäistavarakaupan palveluja. Muiden 
Lahden ympäryskuntien osalta tilanne ei ole ollut yhtä 
huono, sillä myymälöiden saavutettavuus on säilynyt 
lähes ennallaan. Kerrostaloalueilla ja pientaloalueilla 
myymälöitä lopetti toimintansa tarkastelujakson alku-
puolella loppupuolta enemmän.

Aloittaneet myymälät ovat keskittyneet lähes yksin-
omaan Lahden ydinkeskustaan ja muille tiheästi asu-
tuille alueille. Kun vuosina 1995–1999 aloittaneet 
myymälät sijoittuivat sekä kerrostaloalueille että pien-
taloalueille, niin vuosina 1999–2003 uudet myymälät 
syntyivät lähinnä pientalo- ja kerrostaloalueiden reu-
namille. Lahden seudulla yhä useampi päivittäistava-
rakauppa sijaitsee toisten myymälän vieressä kilpaillen 
asiakkaista keskenään. Yksittäin, kilometrin tai useam-
man etäisyydellä muista myymälöistä sijaitsevia kaup-
poja on enää muutamia koko seudulla.

Väestö on kasvanut pientaloalueilla ja uusilla ker-
rostaloalueilla, kuten Ankkurin alueella Vesijärven 
rannalla. Sen sijaan vanhoilla kerrostaloalueilla väki on 
vähentynyt. Erityisesti lapsitalouksien määrä on pää-
sääntöisesti kasvanut pientaloalueilla ja vähentynyt ker-
rostaloalueilla. Pientaloalueilla asuvien lapsitalouksien 
on todettu olevan ostovoimaisia ja lapsitaloudet kulut-
tavat muita väestöryhmiä enemmän rahaa päivittäis-
tavaroihin. Ydinkeskustan kerrostaloalueita asuttavat 
puolestaan eläkeläis- ja aikuistaloudet, jotka ilmeisesti 
arvostavat palveluiden läheisyyttä ja monipuolisuutta. 
Vaikka kerrostaloalueilta väestö on vähentynyt, ovat ne 
silti edelleen seudun tiheimmin asuttuja alueita. Suur-
ten myymälöiden sijoittuminen kaupungin reunoille, 
missä myös pientaloalueet laajenevat, ja toisaalta kes-
kittyminen kerrostaloalueille kertookin, että kauppa 
yrittää tasapainotella yhdyskuntarakenteen hajautuessa 
ja haluaa sijaita niin väestökeskittymissä kuin lähellä 
ostovoimaisinta asiakaskuntaansa, mahdollisimman 
tehokkaan ja rationaalisen myymäläverkon voimin.

lahden kaupunkiseutu

Lahden seudun taajamista löytyi 63 myymälää vuonna 
2003. Ominaista kaupparakenteessa oli pienten myy-
mälöiden vähäinen määrä ja ketjuun kuuluvien kaup-
pojen suuri osuus. Lahden seudulla hypermarketit 
keskittyvät kahtaalle, sekä keskustan reunalle Paavolan 
alueelle että Launeen alueelle keskustasta etelään. Lah-
den uusin hypermarketti (Prisma) avattiin Launeen 
alueelle vuonna 1997. Kuten monilla muillakin alu-
eilla, myös Lahdessa vuonna 2001 voimaan astuneen 
liikeaikalain vaikutus kaupan rakenteeseen näkyy. Isot 
valintamyymälät voivat pitää ovensa auki sunnuntaisin, 
toisin kuin pienet supermarketit. Pienten supermarket-
tien määrä taajamissa puolittuikin vuosina 1999–2003 
ja vuonna 2003 toiminnassa oli kymmenen myymälää. 
Sen sijaan isojen valintamyymälöiden määrä lisääntyi 
samaan aikaan yhdeksällä myymälällä ja vuonna 2003 
niitä toimi taajamissa 25. Myös isojen supermarkettien 
määrä kasvoi 14 myymälään.

Päivittäistavarakaupan myymälärakenteessa tapah-
tui suhteellisen paljon muutoksia vuosien 1995–2003 
välillä. Vuosina 1995–1999 taajamissa toimintansa 
aloitti neljä ja lopetti peräti 20 myymälää. Sen sijaan 
vuosina 1999–2003 aloittaneita oli kahdeksan ja 
lopettaneita vain seitsemän. Haja-asutusalueiden myy-
mälämäärä supistui ajanjaksolla 1995–1999 neljään 
myymälään ja sen jälkeen tilanne on ollut vakiintunut. 
Kauppojen väheneminen on siis selvästi hidastunut 
2000-luvulle tultaessa sekä taajama- että haja-asutus-
alueilla. Huolestuttavaa seudun haja-asutusalueiden 
myymälöiden sijoittumisessa on, että Nastolan ja Hol-
lolan haja-asutusalueilla ei myymälöitä enää ole.

Lahden seudun kunnissa on vuosina 1995–1999 
lopettanut myymälöitä pääosin pienistä taajamista 
tai taajamien reunoilla sijaitsevilta alueilta. Vuosina 
1999–2003 lopettaneista myymälöistä sen sijaan 
suurin osa on sijainnut keskeisillä paikoilla kuntien 
keskustoissa. Tutkimus antaa myös viitteitä siitä, että 
Lahdessa lähiöiden palvelut eivät ole oleellisesti huo-
nontuneet. Lopettaneet myymälät ovat olleet pääsään-
töisesti pieniä, alle 200 myyntineliömetrin kokoisia, ja 
valikoimiltaan suppeita myymälöitä. Jäljelle jääneissä 
myymälöissä on ollut sekä sunnuntaisin auki ole-
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Tutkimuksessa teoreettisesti mallinnetun kävely-
kaupungin alueet sijoittuvat Lahden seudulla kuntien 
isoihin keskustaajamiin ja keskustojen kerrostaloval-
taisille alueille. Laajin yhtenäinen kävelykaupunki-
alue seudulla sijoittuu Lahden kaupungin keskustaan. 
Vuonna 2003 myymälöistä suurin osa sijoittui kävely-
kaupungin alueille. Toimintansa lopettaneet myymälät 
ovat sijainneet hieman useammin kävelykaupungin 

alueilla kuin sen ulkopuolella. Aloittaneista myymä-
löistä lähes kaikki sijoittuivat kävelykaupunkialueille 
tai niiden lähelle. Huomionarvoista kuitenkin on, että 
aloittaneet myymälät sijoittuivat tiheästi asuttujen 
kävelykaupungin alueiden reunamille, kun lopettaneet 
olivat sijainneet keskeisillä paikoilla kävelykaupungin 
alueilla. (Kuva 22)

Lähteet:  Kuntarajat, Vesistö © AffectoGenimap Finland Oy, lupa L7004/07,  Taajamarajat, 
Asuinaluerajat © SYKE, Päivittäistavarakauppa © A.C.Nielsen Finland Oy

Kuva ��. Päivittäistavarakauppojen, ”kävelykaupungin” alueiden ja eri tyyppisten asuinalueiden sijainti Lahden seudulla vuonna �00�.
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1999 aloittaneista myymälöistä 17 ja lopettaneista 
39 sijaitsi taajamissa. Vuosina 1999–2003 taajamissa 
aloitti 19 myymälää ja lopetti enää 20. Haja-asutusalu-
eilla sijaitsevien myymälöiden määrä väheni vuosina 
1995–1999 viidestä kaupasta kolmeen. Lopettaneet 
myymälät sijaitsivat Paimiossa ja Paraisilla. Tämän jäl-
keen vuoteen 2003 tultaessa määrä on säilynyt enti-
sellään. Haja-asutusalueiden myymälät sijaitsevat Vah-
dossa, Paraisilla sekä Paimiossa selvästi taajama-aluei-
den ulkopuolella.

Taajama-alueilla lopettaneet myymälät ovat sijain-
neet Lahden seudun tavoin taajama-alueiden reuna-
milla ja pientaloalueilla. Lisäksi muutamasta pienestä 
taajamasta on poistunut viimeinenkin asukkaita pal-
veleva myymälä mm. Turussa ja Kaarinassa. Turun 
keskustasta on lopettanut myymälöitä, mutta tilalle on 
myös tullut uusia. Aloittaneiden myymälöiden sijoit-
tumisessa näkyy samanlaista keskittymistä kuntien 
keskustoihin ja muiden myymälöiden läheisyyteen 
kuin Lahden ja Mikkelin seuduilla. Raisiossa tosin 
muutamat myymälät ovat aloittaneet toimintansa taa-
jaman reunamilla ja sijaiten yksittäin. Lukumääräisesti 
eniten seudulla aloittaneita ja lopettaneita myymälöitä 
on ollut Turussa ja Raisiossa, mutta esim. Liedossa ja 
Piikkiössä lopettaneiden myymälöiden vaikutus kaup-
pojen fyysiseen saavutettavuuteen on ollut suurempi.

Lahden seudun tapaan myös Turun seudulla väestö 
on vähentynyt kerrostaloalueilla ja lähiöissä. Osassa 
lähiöistä päivittäistavarakaupan palvelut ovat heiken-
tyneet. Esimerkiksi sekä Varissuolla että Teräsraute-
lassa on lopettanut myymälä tarkastelujakson aikana. 
Lähiöiden palveluiden kehitykseen vaikuttavat myös 
niiden lähistöllä kaupan palvelutarjonnassa tapahtu-
neet muutokset. Itäharjun Prisma houkuttelee mitä 
todennäköisimmin asiakkaita Varissuolta. Samoin voi 
olettaa Länsikeskuksen hypermarketteineen keräävän 
osan Teräsrautelan ja Suikkilan lähiöiden ostovoi-
masta. Uusia myymälöitä on puolestaan syntynyt alu-
eille, joilla väestö kasvaa. Esimerkiksi Turussa Aurajoen 
itärannalle lähelle Wärtsilän entistä telakkaa on raken-
nettu runsaasti uusia kerrostaloja ja alueelle on tullut 
useita uusia päivittäistavaramyymälöitä.

turun kaupunkiseutu

Turku ja Turun keskusta muodostavat maakunnalli-
sesti ja valtakunnallisestikin tärkeän keskuksen ja pal-
velukeskittymän. Turun seutu rakentuu useista pienistä 
kunnista (Turun seudun kaupan… 2006, 67). Kun-
tien keskustaajamissa ja keskustoissa olevien kauppa-
keskittymien lisäksi alueella on myös muita erikokoisia 
kaupallisia keskittymiä, kuten useista suurmyymälöistä 
muodostuva Turun Länsikeskus ja Raision keskustan 
ulkopuolella sijaitseva kauppakeskus Mylly.

Turun seudun taajamissa toimi vuonna 2003 
yhteensä 144 päivittäistavaramyymälää. Eniten alueella 
oli tuolloin isoja valintamyymälöitä, vajaa kolmannes 
kaikista myymälöistä. Suurin osuus, 35,5 prosenttia, 
päivittäistavarasta myytiin kuitenkin alueen kahdek-
san hypermarketin kautta, vaikka myös isojen super-
markettien määrä on lisääntynyt kuudella vuosien 
1995–2003 välillä. Vuonna 2003 niitä oli alueella 14 
ja myyntiosuus lisääntynyt (Koistinen & Vesala 2006). 
Eniten alueella ovat vähentyneet vuosina 1995–2003 
alle 200 myyntineliömetrin kokoiset pienmyymälät ja 
pienet valintamyymälät. Myös pienten supermarket-
tien määrä on vähentynyt 26:een, mutta vasta tarkas-
telujakson loppupuolella 1999–2003. Kokonaisuudes-
saan aloittaneet myymälät ovat olleet kooltaan selvästi 
lopettaneita myymälöitä suurempia. Ainoastaan Turun 
keskustaan perustetut myymälät ovat olleet pääsään-
töisesti alle 400 myyntineliömetrin kokoisia johtuen 
muun muassa tiiviistä kaupunkirakenteesta, tarjolla 
olevien toimitilojen koosta ja liikeaikalaista.

Päivittäistavaramyymälöistä suurin osa sijoittuu alu-
een kaupunkien ja kuntien keskustoihin ja suurimpien 
taajamien kerrostaloalueille. Yksittäisiä myymälöitä on 
myös pienemmissä taajamissa esim. Ruskossa, Vah-
dossa, Liedossa ja Turun sekä Kaarinan pohjoisosissa. 
Ongelmallisena alueella voi pitää sitä, että nimen-
omaan päivittäistavarakaupan suuryksiköistä osa sijait-
see selvästi tiiviin asutuksen ulkopuolella, käytännössä 
lähinnä paikoissa, joihin autoilla pääsee helposti.

Tarkasteltaessa aloittaneiden ja lopettaneiden myy-
mälöiden sijaintia voidaan havaita, että vuosina 1995–
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Turun seudulla tiiviisti rakennettuja ja asuttuja 
kävelykaupungin alueita on eniten Turussa, Raisiossa 
ja Naantalissa. Laajimmat ja yhdyskuntarakenteeltaan 
yhtenäisimmät alueet sijoittuvat Turun keskustastaan 
sekä Turun suurimpiin lähiöihin. Seudun väkiluvul-
taan suurimmissa kaupungeissa suurin osa päivittäista-
varakaupoista on sijoittunut kävelykaupungin alueille, 
kun pienemmissä kunnissa myymälät ovat sijoittuneet 

hajanaisemmin. Kävelykaupungin alueilla lopettaneita 
myymälöitä on enemmän kuin muilla alueilla. Aloitta-
neet myymälät ovat puolestaan Turun keskustaa lukuun 
ottamatta tulleet kävelykaupunkialueiden ulkopuolelle 
tai niiden reunoille. Kehitys on ollut samankaltaista 
kuin Lahden seudulla. Päivittäistavarapalvelutarjonta 
on hieman heikentynyt tiiveimmin rakennetuilla alu-
eilla. (Kuva 23)

Lähteet:  Vesistö © AffectoGenimap Finland Oy, lupa L7004/07,  Taajamarajat, 
Asuinaluerajat © SYKE, Päivittäistavarakauppa © A.C.Nielsen Finland Oy

Kuva ��. Päivittäistavarakauppojen, ”kävelykaupungin” alueiden ja eri tyyppisten asuinalueiden sijainti Turun seudulla vuonna �00�.
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kilometrin etäisyydellä tutkimusalueista eniten. Kun 
vuonna 1995 enintään 500 metrin etäisyydellä päi-
vittäistavaramyymälästä asui Lahden taajamaväestöstä 
36,9 prosenttia, niin vuonna 2003 osuus oli 30,9 pro-
senttia. Vastaavasti kilometrin etäisyydellä osuus oli 
72,5 prosenttia vuonna 1995, mutta enää 65,7 pro-
senttia vuonna 2003. 

Väestöltään ja kauppamäärältään pienimmällä Mik-
kelin seudulla kehitys on poikennut muista tarkaste-
lualueista. Tarkastelujakson alkupuolella sekä enintään 
500 metrin että kilometrin etäisyydellä myymälästä 
asuvan taajamaväestön osuus koko taajamaväestöstä 
väheni, kuten muillakin seuduilla. 500 metrin etäisyy-
dellä osuus väheni 39,4 prosentista 33,9 prosenttiin ja 
kilometrin etäisyydellä 74,7 prosentista 71,2 prosent-
tiin. Sen sijaan vuoden 1999 jälkeen kävelyetäisyydellä 
myymälöistä asuvan taajamaväestön osuus on hieman 
kasvanut sekä 500 metrin että kilometrin etäisyydellä 
toisin kuin muilla tutkimusalueilla. Vuonna 2003 
osuus oli enintään 500 metrin etäisyydellä 35,2 pro-
senttia ja kilometrin etäisyydellä 71,2 prosenttia.

Vertailtaessa jokaisella kaupunkiseudulla vuosina 
1995–2001 tapahtuneita muutoksia enintään 500 
metrin ja kilometrin etäisyydellä myymälästä asuvan 
taajamaväestön osuuksissa koko taajamaväestöstä, 
voidaan havaita kehityksen olevan samankaltaista ja 
muutosten samansuuruisia tarkasteluetäisyydestä riip-
pumatta. (Taulukko3, Kuvat 24 ja 25 )

4.1 yhä harvemmalla taajamassa asuvalla 
kauppa kävelyetäisyydellä

Kaikilla tutkimuksen kohteena olevilla kaupunkiseu-
duilla asuu taajamaväestöstä aiempaa pienempi osuus 
kävelyetäisyydellä päivittäistavaramyymälästä. Etenkin 
tarkastelujakson alkupuoliskolla, vuosina 1995–1999, 
päivittäistavarakaupasta kävelyetäisyydellä asuvan taa-
jamaväestön osuus väheni kaikilla tutkimusalueilla. 
Sen sijaan loppupuoliskolla, vuosina 1999–2003, 
kehitys vaihteli alueittain.

Tutkimusalueista väestöltään ja kauppamäärältään 
suurimmalla, Turun seudulla, on myös kävelyetäisyy-
dellä myymälästä asuvan taajamaväestön osuus ollut 
koko tarkastelujakson ajan tutkimusalueista suurin. 
Vuonna 1995 taajamaväestöstä 43,8 prosenttia asui 
enintään 500 metrin etäisyydellä päivittäistavara-
myymälästä, mutta vuoteen 2003 mennessä osuus 
väheni 38,9 prosenttiin. Enintään kilometrin etäisyy-
dellä päivittäistavaramyymälästä asui 75,4 prosenttia 
vuonna 1995 ja vuonna 2003 osuus oli laskenut 71,6 
prosenttiin.

Tutkimusalueista väestöltään ja kauppamäärältään 
toiseksi suurimmalla Lahden seudulla enintään 500 
metrin ja kilometrin etäisyydellä myymälästä asuvan 
taajamaväestön osuus koko taajamaväestöstä on ollut 
koko tarkastelujakson ajan tutkimusalueista vähäisin. 
Lisäksi osuus on pienentynyt sekä 500 metrin että 

4  muutoKSet PäivittäiStavaraKauPan                
     SaavutettavuudeSSa Kolmella KauPunKiSeudulla    
     vv. 1995–2003

Taulukko �.  Päivittäistavarakaupoista enintään �00 metrin ja kilometrin etäisyydellä asuvan väestön osuus koko taajamaväestöstä   
Mikkelin, Lahden ja Turun kaupunkiseuduilla vv. ����–�00�. 
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Kaupunkiseuduilla tehdyt tarkastelut osoittavat, 
että kaupan rakennemuutoksen myötä, myymälöiden 
vähentyessä ja myymäläverkon harvetessa, sekä väes-
tön samanaikaisen muuttoliikkeen myötä, taajamien 
reuna-alueiden ja haja-asutusalueiden kasvattaessaan 
suosiotaan asuinpaikkoina, yhä harvemmalla asuk-
kaalla on päivittäistavarakauppa kävelymatkan etäi-
syydellä kodistaan. Taajaman koko näyttää toimivan 

eräänlaisena ”puskurina” päivittäistavarakaupan palve-
luiden saavutettavuudelle, sillä mitä pienempi taajama 
on sitä todennäköisemmin kaupan palvelut puuttuvat. 
Suurissa taajamissa tilanne on hyvä, sillä erilaisia päivit-
täistavarakauppoja on kohtuullisella etäisyydellä asuin-
alueista ja yleensä niissä on myös mahdollista käyttää 
asiointimatkoihin julkista liikennettä.

Kuva ��. Päivittäistavarakaupoista enintään �00 metrin etäisyydellä asuvan väestön osuus koko taajamaväestöstä   
Mikkelin, Lahden ja Turun kaupunkiseuduilla vv. ����–�00�.

Kuva ��. Päivittäistavarakaupoista enintään kilometrin etäisyydellä asuvan väestön osuus koko taajamaväestöstä    
  Mikkelin, Lahden ja Turun kaupunkiseuduilla vv. ����–�00�.
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4.2 viitteitä päivittäistavarakaupan 
palvelutyhjiöistä

Tutkimuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota päi-
vittäistavarakaupan palveluiden tarjonnassa tapahtu-
neisiin muutoksiin hypermarkettien ympäristössä kai-
killa kolmella kaupunkiseudulla. Tehtyjen havaintojen 
perusteella Turussa ja Lahdessa muutamien hypermar-

kettien ympäristöön on muodostunut tarkastelujak-
son 1995–2003 aikana alueita, joilla ei ole saatavilla 
päivittäistavarakaupan palveluita kävelymatkan (500 
m) etäisyydellä. Esimerkiksi Turun Länsikeskuksen ja 
Turun Itäharjun Prisman ympärille on muodostunut 
alue, jolla ei ole kävelyetäisyydellä päivittäistavarakau-
pan palveluita. Samanlainen tilanne on myös Lahden 
seudulla erityisesti Launeen market-alueen läheisyy-
dessä. (Kuvat 27 ja 28)

Kuva ��.  Päivittäistavarakaupan saavutettavuus Mikkelin kaupunkiseudulla vuosina ���� ja �00�.

Lähteet:  Vesistö, Tiestö © AffectoGenimap Finland Oy, lupa L7004/07,  
Taajamarajat© SYKE, Päivittäistavarakauppa © A.C.Nielsen Finland Oy
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 Mikkelin seudulla puolestaan on havaittavissa, että 
yli 1000 neliön suuruisten päivittäistavaramyymälöi-
den keskittymät luovat ympäristöönsä palvelutyhjiötä 
samoin kuin hypermarketit Lahden ja Turun seuduilla. 
Esimerkiksi Rantakylän alueella sijaitsevien kahden 
ison supermarketin läheisyydestä on lopettanut alle 
400 neliön pieni myymälä. Samoin on käynyt pien-
myymälälle, joka sijaitsi hypermarkettien ja supermar-
kettien väliin jäävällä alueella. (Kuva 26)

Tutkimusalueilla hypermarkettien lähiympäris-
tössä ovat selvinneet parhaiten alle 400 myyntineliön 
kokoiset myymälät. Pienten myymälöiden pärjäämi-

selle suurten varjossa on useita todennäköisiä syitä. 
Kaikki alle 400 myyntineliömetrin myymälät voivat 
pitää ovensa auki myös sunnuntaisin ympäri vuoden 
toisin kuin suuremmat myymälätyypit. Lisäksi alle 
sadan myyntineliömetrin kokoiset myymälät voivat 
noudattaa kioskien laajaa aukioloaikaa ja palvella näin 
halutessaan myös poikkeuksellisen myöhään tai aikai-
sin liikkuvia kuluttajia. Pienikokoisessa myymälässä 
on myös nopeaa asioida ja monille kuluttajille pien-
myymälät ovat täydennysostopaikkoja, joissa voidaan 
asioida useita kertoja viikossa.
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4.3 myymälöiden sijainti suhteessa 
väestökeskittymiin

Yhdyskuntarakennetta voidaan kuvata teoreettisesti ns. 
”sormimallin” avulla. Mallilla kuvataan asutuksen  ja 
erilaisten toimintojen levittäytymistä kaupungin ympä-
rille liikenneväylien varrelle (ks. esim. Örestad 2003, 
26). Tutkimusalueilla voidaan havaita eroja tarkastelta-
essa kauppojen sijoittumista yhdyskuntarakenteeseen. 
Turun seudulla myymälät ovat keskittyneet yhdyskun-
tarakenteen sormimalliin niin, että ”kämmenessä” on 

kauppojen keskittymä ja ”sormien” päissä kahdella 
kehällä myymälöitä. Myös Lahden seudulla on hie-
man sormimallin mukainen yhdyskuntarakenne ja 
myymälät sijoittuvat keskustan lisäksi teiden varsille 
rakenteen ”sormiin” muutamien kilometrien etäisyy-
delle keskustasta. Mikkelin seudulla sormirakenne 
on heikommin näkyvissä ja myymälöitä ei keskustan 
ulkopuolella sijaitse kovinkaan monta. Tutkittujen 
kaupunkiseutujen perusteella näyttää siltä, että mitä 
suurempi kaupunkiseutu, sitä selkeämmin sormimalli 
on hahmotettavissa. (Kuvat 29, 30 ja 31)
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Launeen alueella ja Turun Länsikeskuksessa. Sen sijaan 
alle 400 myyntineliömetrin kokoiset myymälät sijoit-
tuvat usein yksittäin eri puolille yhdyskuntarakennetta 
niin ydinkeskustoihin kuin pieniin taajamiinkin ja 
näin ne täydentävät hyvin myymäläverkostoa.

Tarkasteltaessa hypermarkettien sijoittumista tut-
kimusalueilla havaitaan, että Lahden ja Mikkelin seu-

Yli 400 myyntineliömetrin kokoisten myymälöiden 
sijoittumisessa on havaittavissa tutkimusalueilla suu-
rempaa keskittymistä kuin pienempien myymälöiden 
kohdalla. Tyypillistä on esimerkiksi, että isossa taaja-
massa toimii vierekkäin kaksi supermarkettia. Myös 
hypermarketeista entistä useampi toimii toisen hyper-
marketin vieressä, kuten Mikkelin Graanissa, Lahden 
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duilla hypermarketit sijaitsevat asuinalueiden lähellä, 
kuten kerrostaloalueiden liepeillä. Näin hypermarke-
teista on muodostunut monelle lähikauppa, jossa voi 
asioida kävellen. Myös Turun seudulla on asutuksen 
lähellä tai keskellä sijaitsevia hypermarketteja. Hyvänä 
esimerkkinä on Kupittaan Citymarket, johon moni 
lähistön asukas tulee kävellen tai pyörällä (ks. kannen 

kuva). Osa Turun seudun hypermarketeista sijoittuu 
kuitenkin siten, että niiden lähiympäristössä kävely-
etäisyydellä on vain vähän väestöä ja ostovoimaa, ja 
niissä asiointi edellyttää käytännössä autoa. Tällaisia 
ovat esimerkiksi Kaarinan Ravattulan citymarketin 
alue ja kauppakeskus Myllyssä toimivan prisman alue 
Raision Haunisissa.
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4.4 Kotitalouksien erot kasvaneet 
– yhä harvempi lapsiperhe asuu 
kävelyetäisyydellä myymälästä

Tarkasteltaessa miten erilaiset kotitaloustyypit asuvat 
suhteessa päivittäistavarapalveluihin ja millaisia muu-
toksia tässä on tapahtunut vuosina 1995–2003, voi-
daan tutkituilla kaupunkiseuduilla havaita samantyyp-
pistä kehitystä. Kaikilla kaupunkiseuduilla taajamissa 
asuvista lapsitalouksista7 ja eläkeläistalouksista8 entistä 
pienempi osuus asuu 500 metrin etäisyydellä tai sitä 
lähempänä myymälästä. Voimakkaimmin edellä mai-
nittujen kotitaloustyyppien osuus väheni tarkastelujak-
son alkupuolella vuosina 1995–1999 kaikilla kaupun-
kiseuduilla. Tarkastelujakson loppupuolella vuosina 
1999–2003 väheneminen kuitenkin hidastui kaikilla 
seuduilla. Laajennettaessa tarkastelua enintään kilo-
metrin etäisyydelle päivittäistavaramyymälästä, kehi-
tys on ollut samankaltaista kuin puolen kilometrinkin 
etäisyydellä, osuudet koko taajamaväestöstä ovat vain 
suurempia.

Aikuistalouksien9 kohdalla kehitys on ollut toisen-
laista. Tarkastelujakson alkupuoliskolla kaikilla kau-
punkiseuduilla taajamissa asuvien aikuistalouksien 
osuus väheni sekä enintään 500 metrin että kilometrin 
etäisyydellä myymälästä. Vuosina 1999–2003 aikuis-
talouksien osuus puolestaan kasvoi kaikilla seuduilla 
molemmilla tarkasteluetäisyyksillä.

taajamien eläkeläistalouksista vajaa 
puolet asuu kävelyetäisyydellä 
päivittäistavaramyymälästä

Taajamissa asuvista eläkeläistalouksista enintään 500 
metrin kävelyetäisyydellä päivittäistavarakaupasta asui 
Turun seudulla 58,9 prosenttia vuonna 1995, mikä oli 
tutkituista kaupunkiseudusta suurin osuus. Mikkelin 
seudulla kävelyetäisyydellä asui 53,8 prosenttia eläke-
läistalouksista ja Lahden seudulla 48,2 prosenttia. Kai-
killa kaupunkiseuduilla 500 metrin etäisyydellä päivit-
täistavarakaupoista asuvien eläkeläistalouksien osuus 
väheni tarkasteluajanjakson, vuosien 1995–2003, 
aikana kokonaisuudessaan 4–8 prosenttia. Mikkelin 
seudulla tilanne ei kuitenkaan enää muuttunut tar-
kastelujakson loppupuoliskolla, vuosina 1999–2003. 
Vuonna 2003 sekä Mikkelin että Turun seudulla käve-
lyetäisyydellä myymälästä asui noin puolet taajamien 
eläkeläistalouksista. Sen sijaan Lahden seudulla näiden 
talouksien osuus oli enää 41,6 prosenttia.

Laajennettaessa tarkastelua kilometrin etäisyydelle 
myymälöistä voidaan havaita suurimman osan taaja-
mien eläkeläisväestöstä asuvan muodostuneella alu-
eella. Vuonna 1995 enintään yhden kilometrin etäi-
syydellä päivittäistavaramyymälästä asui taajamien 
eläkeläistalouksista Mikkelin seudulla 89,8 prosenttia, 
Turun seudulla 86,2 prosenttia ja Lahden seudulla 85,7 
prosenttia. Vuonna 2003 osuus oli laskenut Mikkelin 

7  Lapsitalouksiin luetaan ne taloudet, joissa vähintään yksi lapsi on 0–17 -vuotias (Tilastokeskus 2005).

8  Eläkeläistalous on kyseessä, kun taloudessa asuu yksikin vähintään 65-vuotias henkilö (Tilastokeskus 2005).

9  Aikuistalouksissa kaikki talouden jäsenet ovat vähintään 18- ja enintään 64-vuotiaita (Tilastokeskus 2005).

Taulukko �. Päivittäistavarakaupoista enintään �00 metrin ja kilometrin etäisyydellä asuvien eläkeläistalouksien osuus 
taajamissa asuvista eläkeläistalouksista vv. ����–�00�.
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taajamien aikuistalouksista entistä 
suurempi osuus asuu kävelyetäisyydellä 
päivittäistavaramyymälästä

Tarkasteltavista kotitaloustyypeistä ainoastaan aikuis-
talouksilla on aiempaa suurempi mahdollisuus asioida 
kävellen päivittäistavaramyymälässä, sillä heistä entistä 
suurempi osuus asuu 500 metrin etäisyydellä myymä-
lästä. Vuonna 1995 taajamien aikuistalouksista asui 
enintään 500 metrin etäisyydellä myymälästä Turun 
seudulla 47,1 prosenttia, mikä oli korkein osuus tut-
kimusalueista. Lahden seudulla (39,9 %) ja Mikkelin 
seudulla (40,7 %) osuudet olivat keskenään miltei 
samat. Vuosina 1995–1999 osuus laski 2–6 prosenttia 
kaikilla tutkimusalueilla.

Tarkastelujakson loppupuoliskolla, vuosina 1999–
2003, 500 metrin kävelyetäisyydellä asuvien aikuis-
talouksien osuus kaikista taajamien aikuistalouksista 
kasvoi kaikilla tutkimusalueilla. Turun seudulla osuus 
nousi 49,9 prosenttiin ja Mikkelin seudulla 41,4 pro-
senttiin vuoteen 2003 mennessä, joten osuudet oli-
vat suurempia kuin vuonna 1995 kyseisillä seuduilla. 
Lahden seudullakin osuus nousi vuoteen 2003 (38,2 
%) miltei samalla tasolle kuin mitä se oli ollut vuonna 
1995.

Päivittäistavaramyymälöistä enintään kilometrin 
saavutettavuusalueilla asuvien aikuistalouksien osuu-
den kehitystä tarkasteltaessa havaitaan muutosten 
olevan hyvin samansuuntaisia kuin puolen kilometrin 
saavutettavuusalueilla. Vuonna 1995 taajamien aikuis-
talouksista Turun seudulla 78,1 prosenttia, Mikkelin 
seudulla 75,6 prosenttia ja Lahden seudulla 75,3 pro-
senttia asui enintään kilometrin etäisyydellä myymä-
lästä. Vuoteen 1999 mennessä osuus laski kaikilla seu-
duilla 1–5 prosenttia, mutta nousi puolestaan tarkas-
telujakson loppupuoliskolla ollen vuonna 2003 Turun 
seudulla 81,0 prosenttia, Mikkelin seudulla 78,4 pro-
senttia ja Lahden seudulla 74,5 prosenttia. (Taulukko 
5, Kuvat 34 ja 35)

Aikuistaloudet arvostavat ilmeisesti entistä enem-
män hyviä lähipalveluita. Osa aikuistalouksista on 
todennäköisesti myös ennakoinut ja varautunut tule-
vaisuuteensa muuttamalla hyvissä ajoin ennen eläke-
ikää alueille, joilla päivittäistavaraostoksista voi selviy-
tyä myös ilman autoa.

seudulla 86,3 prosenttiin, Turun seudulla 81,5 pro-
senttiin ja Lahden seudulla 80,3 prosenttiin. Enintään 
kilometrin etäisyydellä päivittäistavaramyymälästä taa-
jamissa asuvien eläkeläistalouksien osuus on ollut koko 
tarkastelujakson suurin Mikkelin seudulla. Vähäisin 
osuus on tälläkin etäisyydellä ollut Lahden seudulla. 
(Taulukko 4, Kuvat 32 ja 33)

Kuva ��. Päivittäistavarakaupoista enintään �00 metrin etäi-
syydellä asuvien eläkeläistalouksien osuus taajamissa 
asuvista eläkeläistalouksista vv. ����–�00�.

Kuva ��. Päivittäistavarakaupoista enintään kilometrin etäisyy-
dellä asuvien eläkeläistalouksien osuus taajamissa   
asuvista eläkeläistalouksista vv. ����–�00�.
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lapsitaloudet entistä riippuvaisempia 
autosta päivittäistavarahankintoja 
tehdessään

Taajama-alueilla asuvista lapsitalouksista entistä pie-
nempi osuus asuu kävelymatkan etäisyydellä päivit-
täistavaramyymälästä. Vuonna 1995 taajama-alueiden 
lapsitalouksista asui enintään 500 metrin etäisyydellä 
myymälästä Turun seudulla 36,3 prosenttia, Mikkelin 
seudulla 34,4 prosenttia ja Lahden seudulla 31,7 pro-
senttia. Osuus väheni kaikilla tutkimusseuduilla voi-
makkaammin tarkastelujakson alkupuoliskolla kuin 
loppupuoliskolla. Vuonna 2003 Turun seudulla enää 
29,1 prosenttia taajamien lapsitalouksista asui kävely-
etäisyydellä myymälästä. Mikkelin seudulla osuus jäi 
28,2 prosenttiin ja selvästi alhaisin osuus oli Lahden 
seudulla, 24,8 prosenttia.

Kun tarkastelua laajennetaan kilometrin etäisyydelle 
huomataan, että Turun seudulla lapsitalouksien osuu-
den väheneminen on jatkunut yhtä voimakkaana koko 
tarkastelujakson, Lahden seudulla sen sijaan vähenemi-
nen on hidastunut tarkastelujakson loppupuoliskolla ja 
Mikkelin seudulla tarkastelujakson loppupuolella lap-
sitalouksien osuus on jopa hieman kasvanut. Vuonna 
1995 taajamien lapsitalouksista enintään kilometrin 
etäisyydellä päivittäistavaramyymälästä asui Turun seu-
dulla 70,1 prosenttia, Mikkelin seudulla 69,0 prosent-
tia ja Lahden seudulla 66,8 prosenttia. Vuonna 2003 
osuus oli Turun seudulla 63,8 prosenttia, Mikkelin 
seudulla 63,5 prosenttia ja Lahden seudulla 58,3 pro-
senttia. (Taulukko 6, Kuvat 36 ja 37)

Taulukko �. Päivittäistavarakaupoista enintään �00 metrin ja kilometrin etäisyydellä asuvien aikuistalouksien osuus 
taajamissa asuvista aikuistalouksista vv. ����–�00�.
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Kahdeksan vuoden aikana tapahtuneen kehityksen 
perusteella näyttää siltä, että lapsitaloudet arvostavat 
sellaisia asuinalueen ominaisuuksia, jotka eivät mah-
dollista toimivia palveluita kävelyetäisyydellä. Omaa 
rauhaa, turvallista ja luonnonläheistä asuinympäris-
töä ja tilavia asuntoja tarjoavat lapsiperheiden suosi-
mat pientaloalueet jäävät kokonaisasukasmäärältään 
usein niin pieniksi, ettei päivittäistavarakaupan kan-
nata alueelle sijoittua. Lapsitaloudet ovatkin käytän-
nössä entistä riippuvaisempia autosta asiointimatkoja 
tehdessään.

Taulukko �. Päivittäistavarakaupoista enintään �00 metrin ja kilometrin etäisyydellä asuvien lapsitalouksien osuus 
taajamissa asuvista lapsitalouksista vv. ����–�00�.

Kuva ��.  Päivittäistavarakaupoista enintään �00 metrin etäisyy-
dellä asuvien lapsitalouksien osuus taajamissa asuvista 
lapsitalouksista vv. ����–�00�.

Kuva ��.  Päivittäistavarakaupoista enintään kilometrin etäisyy-
dellä asuvien lapsitalouksien osuus taajamissa  
asuvista lapsitalouksista vv. ����–�00�.
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4.5 erityispiirteitä kaupunkiseuduittain

mikkelin seutu

Mikkelin seudulla päivittäistavarakaupan palvelut ovat 
kehittyneet eri kotitaloustyyppien kannalta kohtuulli-
sen hyvin. Myymälät ovat vähentyneet alueilla, joilla 
lapsitalouksien ja aikuistalouksien määrä on vähenty-
nyt. Uusia myymälöitä on puolestaan perustettu alu-
eille, joilla asuu kaikkia tutkittuja kotitaloustyyppejä. 
Eläkeläistalouksien osalta tilanne on sikäli huono, että 
uudet myymälät ovat tulleet pääosin alueille, joissa elä-
keläistalouksien määrä on vähentynyt ja lopettaneet 
myymälät ovat sijainneet alueilla, missä eläkeläista-
louksien määrä on kasvanut. Mikkelin seudun kaup-
paverkko kattaa kuitenkin lähtökohtaisesti hyvin ne 
alueet, joille eläkeläistaloudet ovat keskittyneet, kuten 
Mikkelin keskustan alueen. Mikkelin seudulla eläke-
läistalouksien osuus kaikista kotitalouksista on muiden 
seutujen tapaan kasvanut. Mikäli eläkeläistalouksien 
määrän kasvu jatkuu taajama-alueilla, ei päivittäista-
varakaupan myymäläverkosto riitä kattamaan alueita 
siten, että yhtä suurella osalla taajamien eläkeläista-

louksista olisi enää jatkossa päivittäistavarakauppa 
kävelyetäisyydellä.

Lapsitaloudet asuvat Mikkelin seudulla siten, että 
heillä on tutkituista kotitaloustyypeistä heikoin mah-
dollisuus asioida kävellen päivittäistavaramyymälässä. 
Etenkin entisen Mikkelin maalaiskunnan alueella on 
useita lapsiperheiden suosimia alueita, joilta joudu-
taan matkaamaan pitkiä matkoja lähikauppaan. Lap-
sitalouksia asuu entistä vähemmän kerrostaloalueilla ja 
entistä enemmän taajamien reunoilla sijaitsevilla pien-
taloalueilla. Uusia myymälöitä näille pientaloalueille ei 
ole kuitenkaan tullut. Ainoat lapsiperheiden suosimat 
asuinalueet, joilla päivittäistavarakaupan palvelut ovat 
kävelyetäisyydellä, sijaitsevat Graanin ympäristössä ja 
Mikkelin keskustan tuntumassa (Kuva 38).

Mikkelin keskusta monipuolisine palveluineen 
on aikuistalouksien suosimaa asuma-aluetta. Eniten 
aikuistalouksien määrä on kasvanut sekä Mikkelin kes-
kustan että entisen Mikkelin maalaiskunnan keskustan 
kerrostaloalueilla, missä myymälöiden saavutettavuus 
kävellen on erityisen hyvä. Toisaalta aikuistalouksia 
on myös taajamien reunoilla entistä enemmän, missä 
päivittäistavarakaupan palvelut eivät ole yhtä hyvin 
saavutettavissa.

Kuva ��. Mikkelin Graanin hypermarketit. Kuva: Hannu Kytö
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turun seutu

Lapsitalouksista entistä suurempi osa asuu Turun seu-
dulla alueilla, joilla ei ole päivittäistavarakaupan palve-
luita kävelyetäisyydellä. Monilla lapsiperheiden suosi-
milla alueilla ei ole yhtään päivittäistavaramyymälää. 
Lisäksi alueilla, missä lapsiperheiden määrä on kasva-
nut, ei useimmiten ole perustettu uusia myymälöitä. 
Lopettaneet myymälät ovat myös heikentäneet lapsita-
louksien myymälöiden saavutettavuutta kävellen.

Monet lapsiperheiden suosimat alueet ovat uusia 
pientaloalueita, joiden rakentaminen saattaa olla kes-
ken ja joille ei niiden valmistuttuakaan muodostu sel-
laista asukasmäärää, että pienikokoinenkaan myymälä 
voisi alueella menestyä. Myymälät ovat poistuneet alu-
eilta, joilla lapsitalouksien määrä on vähentynyt, mutta 
näillä alueilla lapsitalouksien osuus on ollut lähtökoh-
taisesti suurempi kuin muilla alueilla.

Eläkeläistalouksien määrä ja määrän kasvu on ollut 
suurinta Turun keskustan laidoilla ja ympäristökuntien 
keskustaajamissa. Turun lähiöissä eläkeläisten määrä 
on hiljalleen vähentynyt ja näillä alueilla myös palvelut 
ovat heikentyneet. Huolestuttavinta eläkeläisväestön 
osalta on, että uusia myymälöitä ei ole perustettu väes-
töryhmän asuttamille alueille.

Myymälät ovat keskittyneet Turun seudulla alueille, 
missä aikuistaloudet asuvat ja missä näiden talouksien 
määrä kasvaa. Aikuistalouksien määrä on suuri ja kasvu 
voimakasta isolla kaupunkiseudulla.

lahden seutu

Päivittäistavarapalveluiden tarjonnan kehittyminen 
Lahden seudulla eri kotitalouksien näkökulmasta on 
ollut toisistaan poikkeavaa. Eläkeläistalouksien tilanne 
on ollut hyvä, sillä eläkeläistalouksista suurin osa asuu 
kuntien keskustaajamissa ja muissa keskuksissa palve-
luiden lähellä. Aloittaneet myymälät ovat tulleet Nas-
tolaa lukuun ottamatta pääasiassa eläkeläistalouksien 
asuttamille alueille tai niiden läheisyyteen. Eläkeläis-
talouksien määrä on kasvanut taajama-alueilla, mutta 
kaikki uudet taloudet eivät voi sijoittua kävelyetäisyy-
delle supistuvassa kauppaverkossa. Harveneva myy-
mäläverkosto ei voi lähtökohtaisestikaan tarjota yhtä 
monelle kävelymahdollisuutta, sillä kauppojen välittö-
mässä yhteydessä sijaitsevien asuntojen määrä on rajal-
linen ja kaikki asunnot eivät sovellu eläkeläistalouksien 
asumiseen.

Lapsitalouksissa tilanne on päinvastainen, sillä lap-
sitaloudet sijoittuvat seudulle hyvin eri tavoin kuin elä-
keläistaloudet, lähinnä taajamien reunoille. Näillä alu-
eilla ei ole juurikaan päivittäistavaramyymälöitä käve-
lyetäisyydellä. Taajamien reunoilta on lisäksi lopettanut 
muutamia myymälöitä tarkastelujakson aikana.

Aikuistalouksien tilanne on hyvä, sillä siellä minne 
aikuistaloudet ovat keskittyneet, myymälät sijaitsevat 
useimmiten kävelyetäisyydellä. Myymälöitä on lopet-
tanut niiltä alueilta, joilla myös aikuistalouksien määrä 
on vähentynyt tarkastelujakson, vuosien 1995–2003, 
aikana. (Kuva 39) 

Kuva ��. Lähikauppa asuintalon kivijalassa. Kuva: Hannu Kytö
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Tutkimuksessa tarkasteltiin päivittäistavarakaupan pal-
veluiden fyysistä saavutettavuutta taajama-alueilla kol-
mella erikokoisella kaupunkiseudulla kiinnittämällä 
huomio samanaikaisesti ikä- ja kotitalousrakenteessa 
sekä kaupan rakenteessa tapahtuneisiin muutoksiin 
vuosina 1995–2003. Tutkimusalueista Turun seutu 
edustaa Suomen mittakaavassa suurta kaupunkiseu-
tua, Lahden seutu keskisuurta ja Mikkelin seutu pientä 
kaupunkiseutua. Erityisesti tutkimuksessa tarkasteltiin, 
miten päivittäistavarakaupan palvelut ovat kävellen 
saavutettavissa ja miten päivittäistavarapalveluiden tar-
jonta on kehittynyt alueilla, joilla asuu paljon eläkeläis-
talouksia, aikuistalouksia tai lapsitalouksia. Tutkimus 
perustuu Kuluttajatutkimuskeskuksen paikkatietojär-
jestelmässä oleviin A.C. Nielsen Finland Oy:n myy-
mälärekisterin toimipaikkakohtaisiin tietoihin ja Tilas-
tokeskuksen tuottamiin väestön sosiodemografisia tie-
toja sisältäviin ruututietokantoihin Turun, Lahden ja 
Mikkelin kaupunkiseuduilta. Päivittäistavaraa myyvät 
kioskit ja erikoismyymälät eivät ole mukana tutkimuk-
sessa, sillä niiden tuotevalikoima poikkeaa huomatta-
vasti tavanomaisista päivittäistavaramyymälöistä.

yhteenveto päivittäistavarakaupan 
saavutettavuuden kehityksestä kolmella 
kaupunkiseudulla

Tutkimuksen perusteella havaittiin, että päivittäistava-
rakaupan palveluverkko on taajama-alueilla harventu-
nut ja päivittäistavarakaupan palvelut ovat keskittyneet 
yhä suppeammalle alueelle kaupunkien keskustoihin 
ja muihin suuriin taajamiin, kuten kuntakeskuksiin. 
Tilanne on samanlainen kaikilla tutkimuksen koh-
teena olevilla kaupunkiseuduilla. Samoin kaikilla 
tutkimusalueilla päivittäistavarakaupan palvelut ovat 
vähentyneet erityisesti pienissä taajamissa ja taajamien 
reunoilla. Uudet aloittaneet myymälät ovat pääsään-
töisesti tulleet olemassa olevien myymälöiden läheisyy-
teen. Moni myymälä on myös aloittanut liikepaikalla, 
jossa edellinen myymälä on lopettanut toimintansa.

Yhdyskuntarakenteen sormimallia hahmoteltaessa 
tutkimusalueilla havaittiin Turun seudun myymälöi-
den keskittyneen sormimalliin siten, että ”kämme-
nessä” on kauppojen keskittymä ja ”sormissa” sijaitsee 
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myymälöitä kahdella kehällä. Myös Lahden seudulla 
on hieman sormimallin mukainen yhdyskuntarakenne 
ja myymälät sijoittuvat keskustan lisäksi teiden varsille 
rakenteen ”sormiin” muutamien kilometrien etäisyy-
delle keskustasta. Mikkelin seudulla sormirakenne on 
heikommin näkyvissä ja pääosa päivittäistavaramyy-
mälöistä sijaitsee Mikkelin keskustassa ja sen liepeillä.

Turun ja Lahden seudulla joidenkin hypermarket-
tien ympäristöön on muodostunut alueita, joilla päi-
vittäistavarakaupan palveluita ei ole kävelyetäisyydellä. 
Mikkelin seudulla ilmiö näkyy puolestaan siten, että 
yli 1000 myyntineliömetrin kokoisten supermarket-
keskittymien ympäristöön on muodostunut vastaavia 
alueita kuin Turun ja Lahden seuduilla hypermarket-
tien ympäristöön.

Mikäli hypermarkettien lähiympäristössä on myy-
mälä tai myymälöitä, ne ovat usein alle 400 myyntine-
liömetrin kokoisia valinta- tai pienmyymälöitä. Pien-
ten myymälöiden selviytymiselle suurten varjossa on 
useita todennäköisiä syitä. Pienet myymälät pystyvät 
kilpailemaan aukioloajoilla hypermarketteja vastaan, 
sillä alle 400 myyntineliömetrin myymälät voivat pitää 
ovensa auki sunnuntaisin ympäri vuoden toisin kuin 
suuremmat myymälätyypit. Lisäksi alle sadan myynti-
neliömetrin kokoiset myymälät voivat noudattaa kios-
kien laajaa aukioloaikaa ja palvella näin halutessaan 
muun muassa myöhään illalla liikkuvia kuluttajia. 
Pienikokoisissa myymälöissä on myös nopeaa asioida 
ja monille kuluttajille ne ovat täydennysostopaikkoja, 
joissa voidaan käydä useita kertoja viikossa.

Kaupunkiseuduilla tehdyt tarkastelut osoittivat, 
että kaupan rakennemuutoksen ja väestön samanai-
kaisen muuttoliikkeen seurauksena yhä harvemmalla 
asukkaalla on päivittäistavarakauppa kävelymatkan 
etäisyydellä kodistaan. Taajaman koko näyttää toimi-
van eräänlaisena ”puskurina” päivittäistavarakaupan 
palveluiden saavutettavuudelle. Suurissa taajamissa 
on palveluita, mutta mitä pienempi taajama on, sitä 
todennäköisemmin päivittäistavarakaupan palvelut 
puuttuvat.

Kaikilla tutkimusalueilla päivittäistavarakaupoista 
enintään 500 metrin etäisyydellä samoin kuin enin-
tään kilometrin etäisyydellä asuvan taajamaväestön 
osuus väheni tarkastelujakson alkupuoliskolla vuosina 
1995–1999. Vuonna 1995 taajamaväestöstä asui tut-
kimusalueilla 39–44 prosenttia enintään 500 metrin 
etäisyydellä myymälästä ja 73–75 prosenttia enintään 
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kilometrin etäisyydellä myymälästä. Vuoteen 1999 
tultaessa osuudet laskivat ja enintään 500 metrin etäi-
syydellä asui 32–40 prosenttia ja enintään kilometrin 
etäisyydellä 67–73 prosenttia taajamaväestöstä.

Vuoden 1999 jälkeen kehitys vaihteli tutkimusalu-
eittain. Sekä Turun että Lahden kaupunkiseuduilla 
taajamaväestön osuus enintään 500 metrin samoin 
kuin enintään kilometrin etäisyydellä väheni, mutta 
väheneminen hiukan hidastui verrattuna tarkastelujak-
son alkupuoleen. Vuonna 2003 enintään 500 metrin 
etäisyydellä myymälästä asui taajamaväestöstä Turun 
seudulla 38,9 prosenttia ja Lahden seudulla 30,9 pro-
senttia. Vastaavasti kilometrin etäisyydellä asui Turun 
seudulla 71,6 prosenttia ja Lahden seudulla 65,7 pro-
senttia taajamaväestöstä. Mikkelin seudulla taajama-
väestön osuus on sen sijaan kasvanut vuoden 1999 
jälkeen sekä enintään 500 metrin että kilometrin etäi-
syydellä myymälästä. Vuonna 2003 Mikkelin seudulla 
asui enintään 500 metrin etäisyydellä myymälästä 35,2 
prosenttia taajamaväestöstä ja enintään kilometrin etäi-
syydellä 71,2 prosenttia. Kasvusta huolimatta Mikkelin 
seudun osuudet jäävät edelleen hiukan Turun seudun 
arvojen alle. Turun seudulla asui koko tarkastelujakson 
ajan kolmesta tutkimusalueesta eniten taajamaväestöä 
sekä puolen kilometrin että kilometrin saavutettavuus-
alueella päivittäistavaramyymälästä.

Erot päivittäistavarakaupan saavutettavuudessa 
kasvoivat erilaisten kotitalouksien näkökulmasta. Taa-
jamien lapsitalouksista ja eläkeläistalouksista entistä 
pienempi osuus asui kävelyetäisyydellä päivittäistava-
ramyymälästä. Taajamien aikuistalouksien osuus sen 
sijaan kääntyi kasvuun vuoden 1999 jälkeen kävelye-
täisyydellä myymälästä.

Eläkeläistalouksien ja päivittäistavaramyymälöiden 
keskinäistä sijoittumista tarkasteltaessa voitiin havaita, 
että kaikilla tutkimusalueilla taajamien eläkeläistalo-
uksista entistä pienempi osuus asui tarkastelujakson 
lopulla vuonna 2003 kävelyetäisyydellä, 500 metrin 
tai kilometrin etäisyydellä, päivittäistavaramyymälästä. 
Kun tutkituilla kaupunkiseuduilla taajamien eläkeläis-
talouksista asui 48–59 prosenttia enintään 500 met-
rin etäisyydellä päivittäistavaramyymälästä vuonna 
1995, niin vuoteen 2003 tultaessa osuus oli pudonnut 
lähes kymmenen prosenttiyksikköä. Suurin eläkeläis-
talouksien osuus vuonna 2003 oli Turun ja Mikkelin 
seuduilla, joilla noin puolet taajamien eläkeläistalo-
uksista asui enintään 500 metrin etäisyydellä päivit-

täistavaramyymälästä. Lahden seudulla osuus oli 41,6 
prosenttia.

Laajennettaessa tarkastelua kilometrin etäisyydellä 
päivittäistavaramyymälöistä kehitys oli samankaltaista 
kuin 500 metrin etäisyydellä. Kaikilla tutkimusalueilla 
eläkeläistalouksien osuus väheni, tosin väheneminen oli 
hitaampaa kuin 500 metrin etäisyydellä. Kun vuonna 
1995 taajamien eläkeläistalouksista 86–90 prosenttia 
asui enintään kilometrin etäisyydellä päivittäistavara-
myymälästä, vuonna 2003 osuus oli vähentynyt 80–86 
prosenttiin. Huomattakoon, että eläkeläistalouksien 
määrä on kaikilla kaupunkiseuduilla kasvanut voi-
makkaasti taajamissa. Kun kaupan palveluverkko on 
kuitenkin samaan aikaan myös taajamissa harventunut 
ja myymälät keskittyneet usein toistensa viereen, niin 
myymälästä kävelyetäisyydellä asuvien eläkeläistalouk-
sien osuus on pienentynyt. Kaikki taajamissa asuvat 
eläkeläiset eivät siis ”mahdu” asumaan kävelyetäisyy-
delle myymälöistä ja saavutettavuus on ryhmän sisällä 
hieman huonontunut.

Tutkituista kotitaloustyypeistä lapsitalouksien 
osuus on ollut selvästi vähäisin sekä 500 metrin että 
kilometrin saavutettavuusalueilla eli kävelyetäisyy-
dellä päivittäistavaramyymälöistä kaikilla kolmella 
kaupunkiseudulla. Lisäksi lapsitalouksien osuuden 
väheneminen on ollut voimakkaampaa molemmilla 
saavutettavuusetäisyyksillä verrattuna muihin kotitalo-
ustyyppeihin. Kun vuonna 1995 enintään 500 metrin 
etäisyydellä myymälästä asuvien lapsitalouksien osuus 
vaihteli tutkimusalueilla 32 prosentista 36 prosenttiin, 
niin vuonna 2003 Turun seudulla osuus oli enää 29,1 
prosenttia, Mikkelin seudulla 28,2 ja Lahden seudulla 
vain 24,8 prosenttia. Kilometrin saavutettavuusalu-
eella asui vuonna 1995 taajamien lapsitalouksista 67–
70 prosenttia ja vuonna 2003 osuus oli Turun seudulla 
63,8 prosenttia, Mikkelin seudulla 63,5 prosenttia 
ja Lahden seudulla 58,3 prosenttia. Lapsitalouksien 
kokonaismäärä taajamissa on vähentynyt kaikilla kau-
punkiseuduilla, mutta lapsitalouksien osuus myymä-
löiden saavutettavuusalueilla on vähentynyt vieläkin 
nopeammin. Lapsiperheiden suosima pientaloasumi-
nen on yksi keskeinen syy kehitykseen. Pientalot sijait-
sevat usein taajamien reunoilla tai kokonaan taajamien 
ulkopuolella.

Taajamien aikuistalouksien osuuden kehitys käve-
lyetäisyydellä myymälöistä poikkesi eläkeläistalouk-
sien ja lapsitalouksien kehityksestä. Tarkastelujakson 
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alkupuoliskolla, vuosina 1995–1999, aikuistalouksien 
osuus väheni kaikilla tutkimusalueilla sekä 500 että 
kilometrin saavutettavuusalueilla, kuten eläkeläis- ja 
lapsitalouksienkin osuus. Kun vuonna 1995 enintään 
500 metrin etäisyydellä päivittäistavaramyymälästä asui 
40–47 prosenttia ja enintään kilometrin etäisyydellä 
75–78 prosenttia aikuisväestöstä tutkimusalueilla, niin 
vuonna 1999 osuus vaihteli 35–45 prosenttiin 500 
metrin saavutettavuusalueella ja 71–77 prosenttiin 
kilometrin saavutettavuusalueella.

Tarkastelujakson loppupuoliskolla, vuosina 1999–
2003, sen sijaan aikuistalouksien osuus kasvoi sekä 500 
metrin että kilometrin saavutettavuusalueilla kaikilla 
kaupunkiseuduilla, kun samaan aikaan eläkeläis- ja lap-
sitalouksien osuudet miltei poikkeuksetta pienenivät. 
Vuonna 2003 Turun seudulla puolet taajamien aikuis-
talouksista asui 500 metrin saavutettavuusalueella, 
Mikkelin seudulla 41,4 prosenttia ja Lahden seudulla 
38,2 prosenttia. Kilometrin saavutettavuusalueella asui 
taajamien aikuistalouksista Turun seudulla 81,0 pro-
senttia, Mikkelin seudulla 78,4 prosenttia ja Lahden 
seudulla 74,5 prosenttia. Huomattakoon, että vuonna 
2003 Turun ja Mikkelin seuduilla taajamien aikuistalo-
uksista jopa hiukan suurempi osuus kuin vuonna 1995 
asui 500 metrin ja kilometrin saavutettavuusalueilla.

Kokonaisuudessaan kehitys on ollut kaikilla tutki-
tuilla kaupunkiseuduilla hyvin samankaltaista ja erot 
ovat verraten vähäisiä, kun huomioidaan että tarkas-
telun kohteena olevat kaupungit ovat kuitenkin asu-
kasmäärältään hyvin erikokoisia. Tutkimusalueista 
väestöltään suurimmalla Turun seudulla päivittäistava-
rakaupan saavutettavuus kävellen taajama-alueilla on 
jonkin verran parempi kuin Mikkelin ja Lahden seu-
duilla. Tutkimusalueista toiseksi suurimmalla Lahden 
seudulla päivittäistavarakauppojen saavutettavuus jää 
kolmesta kaupunkiseudusta heikoimmaksi. Mikkelin 
kaupunkiseudulla saavutettavuus on parantunut vuo-
den 1999 jälkeen tutkimusalueista eniten, erityisesti 
aikuistalouksien osalta.

Johtopäätökset

Tutkimuskohteena olleilla Turun, Lahden ja Mikkelin 
kaupunkiseudulla päivittäistavarakaupan saavutetta-
vuus ja siinä tapahtuneet muutokset taajama-alueilla 
olivat yllättävän samankaltaisia tarkasteltiinpa aihetta 
sitten koko väestön tai erilaisten kotitaloustyyppien 
näkökulmasta. Kyseiset kaupunkiseuduthan eroavat 
toisistaan monin tavoin, esimerkiksi väestömäärältään 

ja palveluiltaan. Koska muun muassa kaupan raken-
nemuutos, yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja 
väestöryhmien erilaiset asumispreferenssit koskettavat 
jollain tavoin kaikkia suomalaisia kaupunkiseutuja, 
voi kaupan saavutettavuudessa tapahtuneen kehityk-
sen olettaa olevan tutkittujen seutujen kaltaista myös 
monilla muilla suomalaisilla kaupunkiseuduilla.

Tutkimuksen perusteella yhä harvempi kuluttaja 
asuu kävelyetäisyydellä päivittäistavaramyymälästä 
kaupunkiseutujen taajamissa. Saavutettavuudessa 
tapahtunut heikkeneminen ei ole kuitenkaan ollut 
tasaista. Vuosina 1995–1999 kaikilla tutkituilla kau-
punkiseuduilla sekä enintään 500 metrin että kilo-
metrin etäisyydellä päivittäistavaramyymälästä asuvan 
taajamaväestön määrä väheni. Vuosina 1999–2003 
väheneminen hidastui Turun ja Lahden seuduilla ja 
Mikkelin seudulla osuus kääntyi kasvuun molem-
milla saavutettavuusetäisyyksillä. Kehitykseen vai-
kuttavat monet tekijät, kuten kaupan rakenteessa, 
väestön muuttoliikkeessä ja yhdyskuntarakenteessa 
tapahtuneet muutokset. Todennäköisesti pienten alle 
400 myyntineliömetrin kokoisten myymälöiden toi-
mintaedellytysten paraneminen liikeaikalain myötä 
on osaltaan hillinnyt kauppaverkon harvenemista ja 
saavutettavuuden heikkenemistä taajama-alueilla tar-
kastelujakson loppupuolella.

Tutkimuksessa havaittiin, että erityisesti suurten 
päivittäistavaramyymälöiden, hypermarkettien ja iso-
jen supermarkettien, ympärille on taajama-alueilla 
muodostunut alueita, joilla ei ole päivittäistavarakau-
pan palveluita saavutettavissa kävellen. Isossa-Britan-
niassa on tunnistettu jo 1990-luvulla voimakkaan 
suuryksiköitymisen jälkeen alueita, joilla päivittäis-
tavaroiden hankinta oli vaikeaa huonon saavutetta-
vuuden, vähäisten valikoimien ja korkean hintatason 
vuoksi. Erityisesti ongelmat koskettivat vähävaraista 
väestöä. Isossa-Britanniassa vähittäiskaupan suun-
nittelupolitiikassa yhdeksi tavoitteeksi onkin otettu 
päivittäistavarakaupan palveluiden saavutettavuuden 
parantaminen. Tässä kolmeen suomalaiseen kaupun-
kiseutuun kohdistuneessa tutkimuksessa tarkasteltiin 
ainoastaan fyysistä saavutettavuutta. Tarjolla olleiden 
kauppojen hintatasoja ja valikoimia ei sen sijaan tut-
kittu, kuten Isossa-Britanniassa. Siitä huolimatta tehty 
tutkimus osoittaa, että myös Suomessa on riski, että 
tiheästi asuttuihin taajamiin muodostuu alueita, joilla 
ei ole tarjolla minkäänlaisia päivittäistavarapalveluita 
kävelyetäisyydellä.

Naapurimaassa Ruotsissa päivittäistavarakaupan 
rakenteen kehitys on ollut samankaltaista kuin Suo-
messa. Myös Ruotsissa on havaittu ongelmia päivit-
täistavarakaupan saavutettavuudessa. Erityisesti palve-
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lut ovat heikentyneet asuma-aluilla ja kaupunginosa-
keskuksissa, kun samaan aikaan yhä enemmän tavaraa 
myydään taajamien reunoilla olevissa kaupan suuryk-
siköissä. Tutkituilla kolmella suomalaisella kaupunki-
seudulla saatiin myös viitteitä päivittäistavarapalvelui-
den saavutettavuuden heikentymisestä osassa lähiöitä 
sekä pienemmissä taajamissa.

Tutkimuksen perusteella kotitalouksien preferens-
sit asumiseen ja kaupan palveluiden tarjoumiin näyt-
tävät eroavan toisistaan. Eläkeläistaloudet hakeutuvat 
kerrostaloalueille lähelle päivittäistavaramyymälöitä. 
Myös aikuistaloudet suosivat keskusta- ja kerrostalo-
alueita, mutta eivät ole aivan yhtä kattavasti edustet-
tuina 500 metrin kävelyetäisyydellä kaupoista kuin 
eläkeläistaloudet. Lapsitaloudet suosivat puolestaan 
taajamien laidoilla sijaitsevia pientaloalueita, missä ei 
yleensä ole kaupan palveluita. Monella näistä alueista 
asukasmäärä jää niin vähäiseksi, ettei pienenkään päi-
vittäistavaramyymälän ole kannattavaa alueilla toimia.

Yhdyskuntarakenne ja sen kehittyminen vaikuttaa 
merkittävästi palveluiden, kuten päivittäistavarapalve-
luiden, sijoittumiseen ja toimintaedellytyksiin. Mitä 
hajautuneempi yhdyskuntarakenne on, sitä vaikeam-
paa on muodostaa ja ylläpitää kaupan palveluverkkoa, 
joka tarjoaisi mahdollisimman monelle palveluita 
kävelyetäisyydellä kodista.

Tehty tutkimus osoittaa paikkatietomenetelmien ja 
-aineistojen soveltuvan erittäin hyvin saavutettavuu-
den ja siinä tapahtuneiden muutosten tutkimiseen. 
Mikään muu menetelmä tuskin tarjoaa parempaa työ-
kalua yhdyskuntarakenteessa, kaupan rakenteessa ja 
väestörakenteessa samanaikaisesti tapahtuvien muutos-
ten analysointiin ja visualisointiin. Suomessa paikka-
tietoaineistojen laatu ja kattavuus ovat moniin muihin 
maihin verrattuna poikkeuksellisen hyviä ja mahdol-
listavat pitkällä aikavälillä tapahtuneiden muutosten 
tutkimisen luotettavasti. Käytettyä tutkimusasetelmaa 
voi hyvin soveltaa niin päivittäistavarapalveluiden kuin 
myös muiden palveluiden saavutettavuuden tutkimi-
seen erilaisilla maantieteellisillä alueilla.

Päivittäistavarakaupan saavutettavuutta Isossa-Bri-
tanniassa tutkineet Clarke, Eyre ja Guy (2002, 2059) 

ovat esittäneet, että alueille, joilla on paljon autottomia 
kotitalouksia, pienituloista väestöä ja eläkeläisiä, olisi 
parempi sijoittaa useampia pienempikokoisia päivit-
täistavaramyymälöitä, kuin yhtä isoa myymälää, jotta 
asiointimatkat säilyisivät lyhyinä ja olisivat käveltä-
vissä. Huomioiden yhdyskuntarakenteen hajoaminen, 
Suomen väestön ikääntyminen ja pienten kotitalouk-
sien määrän kasvu, myös Suomessa päivittäistavarapal-
veluiden saavutettavuuteen kävellen taajama-alueilla 
on syytä kiinnittää huomiota.

On huolestuttavaa, jos kasvava joukko väestöstä ei 
kykene hoitamaan itsenäisesti päivittäistavarahankin-
tojaan, vaan on riippuvainen ulkopuolisesta avusta sel-
viytyäkseen arkielämän normaaleista rutiineista. Vaikka 
verkkokauppa ja erilaiset kotiinkuljetuspalvelut tarjoa-
vat helpotusta kotitalouksien arkeen, verkkoyhteyksiä 
ja niiden vaatimia laitteita ei ole kaikilla ja monelle esi-
merkiksi pienituloiselle eläkeläiselle ruokakassin hin-
nasta kotiin kuljetettuna muodostuu liian kallis. Kau-
passa asiointi on myös sosiaalinen tapahtuma, monille 
iäkkäille ihmisille jopa ainoa päivässä. Myös lapsille 
ja nuorille itsenäisesti tehty ostosmatka lähikauppaan 
voi olla elämys, joka samalla lisää vähitellen vastuuta ja 
kasvattaa toimimaan kuluttajana yhteiskunnassa.

Kuten tutkimuksen alkupuolella kerrottiin, päi-
vittäistavarakauppa on toivottu palvelu omalla asuin-
alueella ja kodin läheisyys tärkeä kriteeri myymälää 
valittaessa. Asuinympäristö vaikuttaa merkittävästi 
lähipalveluissa asiointitapaan. Hyvä ympäristö tarjoaa 
valinnan mahdollisuuksia ja luo edellytyksiä kävelylle 
ja sosiaaliselle kanssakäymiselle. Kävellen saavutetta-
vissa oleva päivittäistavarakauppa on osa hyvää elinym-
päristöä. Mitä kauempana kaupat sijaitsevat kodeista, 
sitä todennäköisempää on, että kaupassa asiointiin 
tarvitaan autoa. Ekologisesta näkökulmasta sellaisen 
yhdyskuntarakenteen kehittymistä ei voi pitää suota-
vana, jossa ihmiset ovat entistä riippuvaisempia autosta 
savuttaakseen usein tarvitsemansa palvelut. Hyvä 
yhdyskuntarakenne antaa kuluttajalle mahdollisuuden 
valita asiointitapansa tilanteen ja tarpeiden mukaan. 
Viisas kuluttaja huomioi kaupan ja asiointitavan valin-
taa tehdessään myös ympäristön!
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