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clearly in the direction that families with children are an important customer group to online groceries. The socio-economic 

variables of the region’s inhabitants were mostly drawn from HSY’s SeutuCD 2015 and Tilastokeskus’ Paavo zip code data.  

I made correlation analyses on the YKR-grid level where the other variables were 1) the percentage of online customer 

households proportioned to cell’s population in the whole region and 2) the intensity of online shopping in customer cells 

proportioned to population, and the other variables were the socio-economic variables of the population and the travel-time 

accessibility of grocery stores. The statistically significant Spearman’s correlation coefficients were not very high, but weak 
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time accessibility and the intensity of online shopping correlates positively with accessibility, which is in line with previous 

findings in the literature. Of the socio-economic variables chosen for this study, the ones that correlate the most with online 

shopping are income (with shopping intensity) and the percentage of 25-34- year olds (with customership). Finally, I 

analysed some potential future areas for growth for Kesko’s online grocery business in the Helsinki Region based on the 

previously mentioned socioeconomic variables and accessibility of grocery stores in the study area. 

One weakness of the study was the availability of detailed enough socio-economic data when compared to Kesko’s own 

YKR grid-level customer data. Some of the socioeconomic variables where derived from larger spatial units such as zip 

codes, which weakens the reliability of the correlation analyses. However, the grid-level examination is quite coarse for the 

capital region as well, and especially in this case, when the customer dataset itself was quite small. The accessibility of 

grocery stores is relatively good in the whole study area, so the study might not bring out the impacts of accessibility of 

physical services to online shopping as explicitly as might really be the case if the study was carried out in an area or with 

product categories where physical accessibility varies more. Moreover, the study may not have sufficiently considered the 

special characteristics of online grocery retailing when compared with other product types. Due to the marginal status of 

online grocery retailing, it has not yet been studied extensively in research literature. The results, however, do partly support 

previous findings of the connections between specific socioeconomic variables and the accessibility of services, and the 

customership of online stores and the intensity of online shopping activities. 
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1. JOHDANTO 
 

Ostosten tekeminen internetissä on kasvattanut suosiotaan tasaisesti verkkoyhteyksien 

yleistymisen ja palvelutarjonnan suuren kasvun myötä 2000-luvun aikana. Verkkokauppa on 

onnistunut kasvamaan jopa vaikean taantuman jaksolla viime vuosina. Samaan aikaan kun 

perinteiset kivijalkakaupat, tavaratalot ja ostoskeskukset ovat pyristelleet, ja joutuneet 

sopeutumaan muutoksiin vaikeina talousaikoina, on verkkokauppa onnistunut kasvamaan joka 

vuosi. Se on lisäksi kasvattanut tasaisesti osuuttaan kaikesta vähittäiskaupasta.  

Yhä useammalla suomalaisella on pääsy internetiin kotoaan (Tilastokeskuksen Suomen 

virallinen tilasto [SVT] 2011). Vuonna 2009 78 prosentilla Suomen väestöstä oli 

Tilastokeskuksen julkaisun mukaan mahdollisuus internetin käyttöön kotoa käsin. Tämä osuus 

oli noussut jo 90 prosenttiin vuonna 2015, kun huomioidaan 16 - 74 -vuotias väestö (SVT 2015, 

Liitetaulukko 5). Luvut ovat samaa suuruusluokkaa kuin muissa pohjoismaissa sekä 

Alankomaissa. Samaan tapaan myös verkkokauppojen asiakkaiden osuus väestöstä on kasvanut 

tasaisesti. Vuoden 2015 tieto- ja viestintätekniikan käyttö -julkaisun mukaan 71 prosenttia 

suomalaisista oli ostanut verkkokaupasta edellisen vuoden aikana (SVT 2015). Noin 50 % 16 - 

74 -vuotiaasta väestöstä oli tehnyt hankintoja verkosta edellisen kolmen kuukauden aikana. 

Esimerkiksi Alankomaissa verkosta ostaminen on hieman yleisempää (Sleijpen, G. 2014). 

Vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen mukaan 60 % alankomaalaisista oli ostanut verkosta 

edellisen vuosineljänneksen aikana. 

Informaatioteknologiaa tai tarkemmin internetiä voidaan pitää ”häiritsevänä” innovaationa, 

joka muokkaa totuttuja normeja ja käytäntöjä (Weltevreden W. J. J. 2007: 192). Burt, S. & L. 

Sparks (2003: 276) käyttävät termiä prosessi-innovaatio kuvaamaan tilannetta, jossa uusi 

teknologia mahdollistaa olemassa olevien kaupantekokanavien uudelleen muovautumisen ja 

uusien toimintojen ilmenemisen totutuissa kaupantekoprosesseissa. Yksi esimerkki 

informaatioteknologian muutospotentiaalista on se, miten uusi teknologia saattaa ajan kuluessa 

tehdä nykyisin vallalla olevista kaupantekomalleista tai -prosesseista käyttökelvottomia tai 

tarpeettomia (Burt, S. & L. Sparks 2003: 276). Samantapaisia innovaatioita on nähty 

vähittäiskaupassa aikaisemmin esimerkiksi tavaratalojen ja postimyynnin yleistyessä viime 

vuosisadan aikana.  
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Verkkokaupan suosion kasvaessa on noussut huoli sen vaikutuksesta perinteisen 

vähittäiskaupan keskittymissä. Voiko verkkokaupasta tulla niin suosittu, että se syrjäyttää 

kaupunkikeskustojen ja kauppakeskusten kaupalliset palvelut ja tekee niistä kannattamattomia? 

Erityisesti alankomaalaiset tutkijat ovat alkaneet kiinnostua verkkokaupan vaikutuksista 

erilaisissa sijainneissa kuten paikallisissa kaupunkikeskustoissa. Aihepiiriä käsittelevässä 

kirjallisuudessa on havaittu selkeitä puutteita maantieteellisen kontekstin ja sijaintitekijöiden 

merkityksen huomioimisessa verkkokauppa-tutkimuksessa (Farag, S et al 2006; Ren & Kwan 

2009). Alankomaissa on tehty tutkimuksia verkkokaupan käytöstä palvelutasoltaan erilaisilla 

alueilla, sekä selvitetty sitä, miten keskustan koettu vetovoima vaikuttaa valinnassa 

verkkokaupan ja fyysisen kaupan välillä (Farag, S. et al 2006; Weltevreden, W. J. J. et al 2007). 

Suomesta ei löydy juuri lainkaan vastaavaa tutkimuskirjallisuutta verkkokaupan 

maantieteellisestä kontekstista. Verkkokaupan käyttäjien sosio-ekonomisiin ominaisuuksiin 

perustuvia käyttäjäprofiileja on sen sijaan tutkittu laajalti meillä ja muualla (Fang, R. et al 2009; 

Farag, S. et al. 2003; Farag, S. et al. 2006; Hsiao, M-H. 2009; Sim, L. L. et al. 2002; 

Soopramanien, D. G. R. et al 2007; Valli, R. et al 2015).  

1.1 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Olen tässä tutkimuksessa kiinnostunut siitä, missä määrin maantieteelliset sijaintitekijät 

vaikuttavat väestön sosio-ekonomisten ominaisuuksien ohella verkkokaupan valitsemiseen 

ostostentekopaikkana fyysisen myymälän sijasta. Tutkimusaineistoni koostuu Ruokakeskon 

Plussa-asiakkaiden verkkokaupassa ja kivijalkamyymälässä tekemistä ostoksista niin 

rahasummissa kuin ostokerroissa mitattuna vuosilta 2015 - 2016. Selvitän palveluiden 

saavutettavuuden vaikutusta verkkokauppa-asiointien suosioon ruoan verkkokaupan kohdalla. 

Lisäksi tutkin kirjallisuudesta esiin nousevien väestön sosio-ekonomisten ominaispiirteiden 

verkkokauppaan ohjaavan vaikutuksen voimakkuutta suomalaisen päivittäistavaraketjun 

verkkokaupan kontekstissa.  Pyrin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 Onko päivittäistavarakaupan fyysisellä saavutettavuudella merkitystä verkkokaupan 

valitsemisessa ostostenkanavana pääkaupunkiseudulla? 

 Onko aiemmissa tutkimuksissa havaituilla väestön sosio-demografisilla piirteillä yhteys 

verkkokaupan valitsemiseen tai ostotiheyteen? 

 Miten Keskon ruoan verkkokauppa on kehittynyt sen muutaman toimintavuoden aikana, ja 

millaisia levittäytymispotentiaaleja sillä on tulevaisuudessa? 
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Seuraavissa osioissa pohdin ensin sitä, miten uudet kaupankäynnin muodot liittyvät laajempaan 

keskusteluun fyysisten paikkojen ja kontaktien merkityksen vähenemisestä internetin 

aikakaudella. Tämän jälkeen jäsennän verkkokaupan määritelmän ja perehdyn siihen, millä 

tavoin verkkokauppa on muokannut perinteisen ostoprosessin vaiheita. Seuraavassa osiossa 

kuvailen joitakin tutkimuksia verkkokaupan vaikutuksista, sekä erilaisia selvityksiä siitä, kuka 

käyttää verkkokauppaa. Kuvaan myös verkkokaupan suosion kehitystä Suomessa ja kuluttajien 

asennemuutosta verkkokauppaa kohtaan. Viimeisessä varsinaisessa tekstiosassa siirryn 

saavutettavuuden käsitteeseen ja kuvailen palveluiden saavutettavuuden rakennetta omalla 

tutkimusalueellani pääkaupunkiseudulla. Tutkimuksen toinen osa koostuu varsinaisesta 

empiirisestä tutkimusosiosta, jossa selvitän paikkatieto- ja tilastollisten menetelmien avulla 

miltä kaupan fyysisen saavutettavuuden ja väestön sosio-demografisten piirteiden merkitys 

näyttäytyy ruoan verkkokaupan kohdalla käytössäni olevan aineiston kohdalla. Empiirisen 

osion aineisto ja käytetyt menetelmät esitellään luvussa 4.3. Viimeisessä osiossa kuvaan 

tutkimustuloksia, ja heijastelen niitä aiempaan kirjallisuuteen. Nostan esille tutkimuksen 

ongelmakohtia, ja teen ehdotuksia verkkokaupan tutkimukselle tulevaisuudessa.  

2. VERKKOKAUPAN YLEISTYMINEN JA SEN VAIKUTUKSET 

2.1 IT-aikakauden merkitys maantieteelle 

 

IT-teknologian yleistyminen on herättänyt keskustelua maantieteellisten tila-aika käsitteiden 

merkityksestä yhteiskunnassa. Maantieteilijä Stephen Graham on kiinnittänyt huomiota siihen, 

miten arkikeskustelussa internetistä käytetään metaforia, joissa se saa todellisen tilan 

ulottuvuuksia; puhutaan tiedon valtatiestä ja digitaalisesta markkinapaikasta, aivan kuin ne 

olisivat todellisia fyysisiä paikkoja (1998: 166). Teknologiadeterministit uskovat, että 

tulevaisuudessa ihmisten fyysisen kanssakäymisen tarve muuttuu radikaalisti, koska teknologia 

tulee mahdollistamaan kaiken vuorovaikutuksen tapahtumisen internetyhteyden välityksellä 

(Graham, S. 1998:168). He ajattelevat, että kaupungit menettävät niitä kiinnipitävän 

spatiaalisen "liiman", kun ihmisten välinen vuorovaikutus siirtyy laajakaistayhteyksien varaan. 

Pitkälle kehittyneet kapitalistiset taloudet tulisivat tämän ajattelumallin mukaan vapautumaan 

täysin ajallisista ja tilallisista rajoitteista, mikä johtaisi edelleen spatiaalisen tilan 

yhdenmukaistumiseen ja hajautumiseen. Ajatus on viety jopa niin pitkälle, että teknologisten 

innovaatioiden odotetaan tekevän kaupungeista ja muista ihmistoiminnan keskittymistä siinä 

määrin turhia, että ne voisivat lopulta kadota kokonaan. Kulttuurin ja sivilisaation on ajateltu 
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mahdollisesti tulevaisuudessa siirtyvän kokonaan virtuaalitodellisuuteen. Tämä suuntaus, jota 

on kutsuttu teknologiseksi utopiaksi, näkee mahdollisena virtuaalisen maailman, jossa 

identiteetit rakennetaan joustavasti ja kaikki palvelut ovat helposti saavutettavissa. 

Teknologiadeterministien näkemykset ovat kuitenkin mitä luultavammin melko kaukana 

totuudesta. Deterministisiä ajatuksia on arvosteltu jyrkästi siksi, että ne yliarvioivat IT-

teknologian mahdollisuudet korvata paikkaan sidotut ja kasvokkain tapahtuvat 

vuorovaikutustilanteet (Graham, S. 1998: 171). Hienovaraisempi lähestymistapa tarkastelee 

sitä, miten elektroniset verkostot ja "tilat" muovautuvat yhdessä materiaalisten tilojen kanssa, 

ja luovat uusia merkityksiä vallitsevien sosiaalisten trendien mukaan. Teknologiadeterministit 

eivät kriitikoiden mielestä arvosta tarpeeksi vuorovaikutuksen rikkautta ja sosiaalista 

merkitystä todellisissa paikoissa. Tiettyjä kulttuurisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia ei ole 

mahdollista tuosta noin vain siirtää internetyhteyden varaan. Uudet teknologiset yhteydet 

näyttäisivät pikemmin täydentävän perinteistä vuorovaikutusta kuin korvaavan sitä (Graham, 

S. 1998: 172). Paikkaan sidotun ja virtuaalisen kanssakäymisen välillä näyttäisi vallitsevan 

harmoninen synergia. Sen sijaan, että uusi teknologia täysin mullistaisi kaupunkeja ja ihmisten 

ja materian virtoja, se näyttäisi pikemmin etenevän diffuusiomaisesti kaupunkien perinteiseen 

järjestykseen tuoden uusia innovatiivisia tapoja tehdä samoja vanhoja asioita. Saman voidaan 

ajatella pätevän myös siihen, miten ihmiset ostavat erinäisiä kulutustuotteita ja käyttävät 

teknologiaa hyväkseen ostotapahtuman eri vaiheissa. 

2.2. Verkkokaupan vaikutukset ostoprosessiin 

2.2.1 Ostoprosessin vaiheet ja niiden uudelleenjärjestyminen 

Tavallisessa ostotilanteessa voidaan erottaa useita toisistaan erillisiä vaiheita (Mokhtarian 

2004: 264). Kaikki ostotapahtumat eivät sisällä niitä kaikkia, ja toisinaan ne voivat esiintyä 

myös limittäin. Mokhtarian (2004: 257 - 284) erottaa ostoprosessissa seuraavat vaiheet: tarve 

(desire), tiedonhaku (information gathering/receiving), ostettavan tuotteen kokeilu tai kokemus 

siitä (trial/experience), ostettavan tuotteen arviointi (evaluation), valinnan ja ostopäätöksen 

tekeminen (selection), tuotteen maksaminen (transaction), tuotteen omistaminen tai toimitus 

ostajalle (possession/delivery), hankitun tuotteen käyttö (display/use) ja lopulta sen 

mahdollinen palautus (return).  

Weltevreden et al (2007: 68 - 85) ovat havainneet internetin tuoneen tullessaan uuden tavan 

käydä kauppaa, jolloin ostoprosessin vaiheet järjestyvät uudelleen. Ostoprosessin ei tarvitse 
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enää olla aikaa vievää toiminto. Kaikki ostoksenteon vaiheet tiedon etsinnästä tuotteen 

maksamiseen voidaan tehdä verkon välityksellä (Weltevreden et al 2007: 68). Mokhtarian 

(2004: 264) on havainnut IT-teknologian pirstaloivan ja uudelleenjärjestelevän ostoprosessin 

vaiheita ennennäkemättömällä tavalla. Eri vaiheet saattavat jakautua ajassa ja tilassa aivan eri 

tavalla kuin tyypillisissä ostostilanteissa kaupoissa, jotka tyypillisesti etenevät lineaarisesti 

vaihe vaiheelta (Mokhtarian 2004: 266). Farag et al (2003) ovat myös kiinnittäneet huomion 

siihen, miten elektroninen kaupankäynti pirstaloi ja yhdistelee ostostenteon eri vaiheita 

uudelleen.  Kuluttajat omaksuvat erilaisia tapoja hyödyntää internetiä ostoksia tehdessään. 

Jollekin voi olla luontevinta käydä tutustumassa ostettavaan tuotteeseen fyysisessä 

ostospaikassa, ja tehdä sen jälkeen varsinainen ostos verkkokaupassa. Joku toinen saattaa taas 

haluta tutustua tuotteeseen ja tehdä vertailua internetissä, ja sopivan vaihtoehdon löydettyään 

käydä ostamassa sen fyysisessä toimipisteessä. Kuluttaja saattaa myös vaihdella 

ostokäyttäytymistään tilanteesta ja ostettavasta tuotteesta riippuen.  

2.2.2 Verkkokaupan määritelmä 

Liikenteen ja liikkumisen tutkija Patricia L. Mokhtarian määrittelee internetistä ostamisen eli 

verkkokaupan (2004: 259) olevan yrityksiltä yksityisille kuluttajille internetin välityksellä 

tapahtuvaa kaupankäyntiä (Business to Consumer eli B2C-kauppa). Verkkokaupalle on 

ominaista se, että sieltä voi ostaa mihin vuorokaudenaikaan tahansa, ja ostoksen voi tehdä missä 

tahansa sijainnissa, joka on internetyhteyden ulottuvilla. Verkkokauppaa edeltäneet kaupan 

muodot, jotka myös tarjoavat kuluttajalle joustavuutta ostopaikan- ja ajankohdan suhteen, ovat 

tele- ja katalogiostaminen. Nämä ostamisen tai ”shoppailun” muodot olivat suosittuja erityisesti 

internetin yleistymistä edeltäneellä aikakaudella 1900-luvun puolenvälin jälkeen (Mokhtarian 

2004: 259).  

Maantieteilijät Neil Wrigley et al. (2002) ovat kirjoittaneet verkkokaupan yleistymisen 

vaiheista 2000-luvun alkupuolella. Informaatioteknologian kehittyminen ja sitä seurannut 

verkkokaupan räjähdysmäinen kasvu 1990-luvun lopulla saivat alkunsa pääasiassa 

Yhdysvalloissa. Ensimmäiset verkkokaupasta kirjoittaneet akateemikot tyytyivät lähinnä 

kuvaamaan uusien elektronisten yhteyksien mahdollisuuksia ja fyysistä rakennetta. Varhaiset 

kirjoittajat pyrkivät myös kiivaasti kumoamaan väitteet maantieteen merkityksen 

vähenemisestä ja maantieteellisen tilakäsityksen kuolemasta (Wrigley et al 2002: 181). 

Kulutustottumusten muutokseen ei kiinnitetty alkuvaiheessa juurikaan huomiota. 



 

12 

 

Vaikka verkkokaupan osuus kaikesta yritysten ja yksityiskuluttajien välisestä kaupankäynnistä 

oli, ja on edelleen, pieni suhteessa kaikkeen vähittäiskauppaan, ei sen mahdollisia vaikutuksia 

kaupanteon luonteeseen sovi väheksyä (Wrigley et al 2002: 181). Vaikutukset voivat ilmetä 

monella eri tavalla, kuten esimerkiksi ostoprosessin pirstaloitumisena ajassa ja tilassa tai 

ostokäyttäytymisessä tapahtuvina huomattavina muutoksina eri tuoteryhmien kohdalla. 

2.2.3 Verkkokaupan muutospotentiaali 

 

Palvelukeskittymät kaupunkien keskustoissa ja kauppakeskuksissa antavat kuluttajille 

mahdollisuuden päästä eroon aikakustannuksista pienentämällä etäisyyksiä eri 

asiointikohteiden välillä (Weltevreden, W. J. J. 2006: 18). Verkkokaupan logiikka toimii sen 

sijaan niin, että se päästää kuluttajan kokonaan eroon tilallisista rajoitteista aikaesteitä 

minimoimalla. On väitetty, että internet-aikakaudella fyysisellä läheisyydellä ja 

saavutettavuudella ei ole merkitystä, sillä lisääntynyt kommunikaatio korvaa fyysistä 

läheisyyttä (Pascal, A. 1987). Anthony Pascal ennusti jo 1980-luvun lopulla, että uudet 

teknologiat voivat tulevaisuudessa tehdä ostostenteosta pääasiassa kotona tapahtuvan 

aktiviteetin. Esimakua tulevasta kehityksestä antoi Pascalin mukaan ensin esikaupunkialueiden 

kauppakeskusten ja sittemmin postimyyntitilausten yleistyminen ostostentekokanavina (Pascal, 

A. 1987: 600). Kaupunkien vetovoima on aina osaltaan perustunut toimintojen läheisyyden ja 

hyvän saavutettavuuden tuomiin etuihin (Pascal, A. 1987: 600). Uusien informaatio- ja 

teknologiainnovaatioiden salliman parantuneen kommunikaation myötä tarvetta toimintojen ja 

ihmisten läheisyydelle ei uskota enää samalla tavalla olevan. Koska kaupunkikeskustat ja muut 

palvelukeskittymät perustuvat toimintojen läheisyyden periaatteeseen, niiden 

houkuttelevuuden uskotaan kärsivän verkkokaupan kasvattaessa jatkuvasti suosiotaan. 

Toisaalta, tämän huolen on epäilty olevan pääasiassa aiheeton, sillä ostostentekoon liittyy 

sellaisia sosiaalisia seikkoja, joita verkkokauppa ei pysty täysin korvaamaan. Lisäksi 

etäisyydellä ja maantieteellä on merkitystä, niin kauan kun kuluttajien ostostenteko kohdistuu 

myös todellisiin fyysisiin tuotteisiin täysin digitaalisten tuotteiden ohella (Wrigley & Lowe 

2002: 187 - 188). 

Liikenneviraston selvityksessä verkkokaupan nykytilasta kaupunkiseuduilla (cit. Valli, R. et al 

2015) on kuvailtu neljä merkittävää kaupan alan käännekohtaa perustuen Christensen & 

Tedlow’n (2000) ja Rigbyn (2010) havaintoihin (2015: 13 - 14). Ensimmäinen murros liittyy 

suurten kaupunkien kehittymiseen 1800- ja 1900 –luvun taitteessa, jolloin ensimmäiset 

tavaratalot ilmestyivät kaupunkikuvaan. Ne pystyivät kilpailemaan perinteisten 
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kivijalkamyymälöiden kanssa suuremman valikoimansa ansiosta. Toinen murros, 

postimyyntikatalogien kehittyminen, tapahtui lähes samaan aikaan tavaratalojen synnyn 

kanssa. Ne perustuivat ennen kaikkea rautatieverkoston laajenemiseen ja postitoimitusten 

luotettavuuden parantumiseen. Kolmas murros tapahtui yksityisautoilun yleistyessä, mikä 

mahdollisti kauppakeskusten kehittymisen kaupunkien laitamille. Samalla yleistyivät myös eri 

tuoteryhmien halpatavaratalot, sillä kuluttajien parantunut mahdollisuus liikkua pidemmälle 

yksityisautoilla teki mahdolliseksi liikkeiden perustamisen keskustojen ulkopuolelle 

halvempiin sijainteihin. Neljäs käännekohta liittyy internetin yleistymiseen 1990-luvun lopulla, 

jolloin puhtaasti verkossa toimivat kauppiaat alkoivat yleistyä. Ne pystyvät kilpailemaan 

muiden kaupan toimijoiden kanssa erityisesti valikoiman monipuolisuudessa, hinnoittelussa ja 

kaupankäynnin joustavuudessa.  

Kaupan toimintamallien murros on vain kiihtynyt 2010-luvulla. Sen vuoksi nykytilanne on 

erotettu viidenneksi disruptioksi (Valli, R. et al 2015: 13 - 14). Paraikaa käynnissä oleva 

digitalisaatio näkyy kaupan toimijoiden myyntikanavien digitalisoitumisena ja 

monikanavoiotumisena (”omni-channel”). Voimakas digitalisoituminen ravistelee perinteisiä 

toimintamalleja ennennäkemättömällä tavalla, kun jakoa perinteiseen kauppaan tai puhtaaseen 

verkkokauppaan ei voida enää soveltaa. Tämä ilmiö muuttaa markkinoiden dynamiikkaa ja 

logiikkaa pysyvästi, ja siinä korostuvat informaatio- ja tavaravirtojen suuri volyymi ja 

monipuolinen hallinta.  

Todd Sinai ja Joel Waldfogel pohtivat vuonna 2004 julkaistussa artikkelissa ”Geography and 

the internet: is the internet a substitute or a complement for cities?”  kuinka todennäköistä on, 

että internet tekee kaupan ja asutuksen keskittymistä tulevaisuudessa merkityksettömiä. 

Internetillä on heidän mukaansa ennennäkemätön mahdollisuus muuttaa radikaalisti 

kaupankäynnin ja kuluttamisen logiikkaa. Verkkokauppa mahdollistaa sen, että kokonaisen 

maanosan kuluttajat voivat käydä kauppaa yhdessä yhteisessä markkinapaikassa, joka voi 

ulottua jopa kaikkiin maailman ihmisiin. Kaupallisista palveluista etäällä asuvat kuluttajat 

voivat päästä käsiksi tuotevalikoimaan, joka on aiemmin ollut mahdollinen vain keskeisillä 

paikoilla asuville kuluttajille. Sinai & Waldfogel (2004: 3) havaitsivat, että ihmiset kuluttavat 

enemmän verkko-ostoksiin ainakin kirjojen ja vaatteiden kohdalla, mitä kauempana he asuvat 

kyseisten tuoteryhmien fyysisestä kauppapaikasta. 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta uusien teknologioiden tulevan todennäköisesti muuttamaan 

oleellisesti sitä, miten ja missä me työskentelemme, teemme ostoksia, liikumme ja vietämme 
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vapaa-aikaa. Se, missä määrin uudet tavat toimia uhkaavat esimerkiksi kaupankäynnin 

perinteisiä toimintamalleja, on epävarmaa. Käyn seuraavissa osioissa läpi verkkokaupan 

erityispiirteitä ja sen vaikutuksista tähän mennessä tehtyjä tutkimuksia.  

2.2.4 Erilaiset tavat järjestää verkkokauppa 

Yritykset ovat omaksuneet erilaisia tapoja ottaa verkkokauppa osaksi toimintaansa. Ensinnäkin 

on olemassa yrityksiä, jotka toimivat ainoastaan internetissä (Burts, S. & L, Sparks 2003: 281; 

Weltevreden, W. J. J. 2006: 18; Wrigley, N. et al 2002: 182). Tällaisia yrityksiä kutsutaan 

virtuaalisiksi jälleenmyyjiksi tai vähittäiskaupoiksi. Virtuaaliset kauppapaikat ovat usein 

monen brändin tai kauppiaan yhteisportaaleita, kuten Amazon ja Ebay, jotka tarjoavat niin 

sanotusti valmiin ”verkkokauppa-alustan” usealle toimijalle (Valli, R. et al 2015: 15). Jotkut 

yritykset ovat lakkauttaneet toiminnan fyysisissä toimipaikoissa verkkokaupan yleistymisen 

jälkeen, ja keskittäneet kaiken kaupankäynnin verkkosivuilleen. Virtuaalikauppojen uskottiin 

vielä noin kymmenen vuotta sitten olevan todellinen uhka kauppojen fyysisille toimipisteille, 

ja korvaavan jopa kokonaan keskustojen kaupalliset palvelut.  

Verkkokaupan ovat ottaneet osaksi toimintaansa myös tavaroiden ja hyödykkeiden tuottajat 

perustamalla omia verkkokauppoja, joissa kaupallinen toimija myy lopputuotettaan suoraan 

kuluttajalle ilman jälleenmyyjän välikättä (Weltevreden, W. J. J. 2006: 19). Tästä on käytetty 

kirjallisuudessa termiä disintermediation, joka tarkoittaa kirjaimellisesti jonkin välikäden 

poistamista kaupallisesta transkatiosta. Tällöin yhtälöstä poistetaan sekä fyysinen että 

virtuaalinen jälleenmyyjä ja huomio kohdistetaan suoraan tuottajan ja kuluttajan väliseen 

vuorovaikutukseen. Tuottajalta suoraan kuluttajalle tapahtuvan kaupankäynnin on nähty 

koettelevan erityisen paljon perinteisen kaupankäynnin arvoketjuja ja toimintalogiikkaa (Burts, 

S. & L. Sparks 2003: 279; Wrigley, N. et al 2002: 182). Toisaalta kuvioihin on tullut myös 

täysin uusia toimijoita, mistä on käytetty termiä reintermediation. Tällä tarkoitetaan uusia 

kuluttajan ja jälleenmyyjän väliin tulevia välikäsiä, kuten esimerkiksi kuluttajayhteisöjen 

ylläpitämiä tiedonvälitys- ja hintavertailusivustoja, jotka tekevät yritysten välisestä kilpailusta 

entistä tiukempaa kuluttajien ollessa paremmin selvillä tuotteidensa alkuperästä ja hintojen 

kehityksestä. Edellä mainittujen verkkokaupan muotojen ohella mainittakoon myös 

digitaalisten tuotteiden verkkokauppa (iTunes) ja suoratoistopalvelut (Spotify, Netflix), jotka 

ovat digitaalisten tuotteiden verkkokauppaan keskittyneitä kaupankäynnin muotoja (Valli, R. 

et al 2015: 15). 
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2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen kuluessa kävi selväksi, ettei verkossa käytävä 

kaupankäynti tulisi niin vain korvaamaan perinteisiä kaupallisia palveluita. Taloustieteilijät 

uskoivat kovasti dot.com-kuplan kykyyn muuttaa kaupanteon normeja, mutta lopulta nämä 

odotukset osoittautuivat aivan liian suuriksi. IT-kupla puhkesi vuosituhannen alkupuolella, 

jolloin monet verkkokaupat joutuivat lopettamaan toiminnan kannattamattomuuden vuoksi 

(Wrigley, N. et al 2002: 185). IT-kuplan puhkeamisen jälkeen monet keskustoissa toimivat 

yritykset ovat kuitenkin ymmärtäneet verkossa tapahtuvan kaupankäynnin mahdollisuudet, ja 

alkaneet panostaa toimivan verkkokaupan ja internetsivustojen ylläpitoon (Weltevreden, W. J. 

J. 2006: 19).  

Monet suuret ja keskisuuret yritykset, joilla nykyisin on toimiva verkkokauppa, on myös laaja 

fyysisten myymälöiden verkosto. Tällaisista yrityksistä käytetään nimitystä vertikaalinen 

toimija (Valli, R. et al 2015: 15). Näillä yrityksillä on omat tuotemerkit ja tuotteet, ja yrityksen 

hallinnassa on koko toimitusketju. Esimerkkejä tämän toimintatavan omaksuneista yrityksistä 

ovat esimerkiksi Apple, H&M ja Ikea. Vertikaalisiksi toimijoiksi lasketaan myös useiden 

brändien tuotteita myyvät yritykset, kuten Stockmann, Sokos ja Gigantti, joilla on sekä fyysisiä 

toimipisteitä että verkkokauppa.  

Verkkokaupan ja perinteisen fyysisen kaupan yhdistävän yrityksen on sanottu käyttävän niin 

kutsuttua ”clicks-and-mortar”- tai ”bricks and clicks”-strategiaa (Currah, A. 2002: 1411; Burts, 

S. & L. Sparks 2003: 278; Weltevreden, W. J. J. 2006; Wrigley, N. et al 2002: 187). Tällaisen 

strategian on todettu toimivan paremmin kuin pelkän verkkokaupan perustamisen, sillä jo 

olemassa olevien yritysten ei tarvitse huolehtia kalliista perustamiskustannuksista tai 

inventaarion ja toimituksen mittakaavaongelmista, joita uudet yritykset usein kohtaavat. Kaikki 

tarvittava infrastruktuuri, toimitusketjut, asiakastukiverkostot ja inventaariosysteemit ovat 

vanhojen toimijoiden kohdalla jo vakiintuneet käytäntöön. Lisäksi brändin rakennus ja 

mainonta eivät vaadi suurilta yrityksiltä mittavia ponnisteluita. Verkkokaupan tehtävänä on 

siten ”laajentaa ja suojella tuotemerkkiä ja markkinoita sekä tuoda uusia asiakkaita olemassa 

olevaan toimipisteiden verkostoon” (Wrigley, N. 2002: 187). Yksi tapa, jolla verkkokauppa 

edistää käyntejä yrityksen fyysisissä toimipisteissä, on käytäntö, jossa verkkokaupasta tilatut 

tuotteet voidaan toimittaa johonkin ketjun myymälään.  

Oma empiirinen tutkimukseni kohdistuu viimeksi mainitun kaltaiseen kauppaketjuun, jolla on 

lukuisia fyysisiä toimipisteitä tutkimusalueella sekä kattava ja toimiva verkkokauppa. Palaan 
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myöhemmässä vaiheessa tarkemmin käytännön tutkimuksen toteutukseen käytetyn aineiston ja 

menetelmien osalta. 

2.2.5 Verkkokaupan ja perinteisen kaupankäynnin potentiaaliset edut  

 

Mokhtarian (2004: 257 - 284) on kirjoittanut artikkelissaan ”A conceptual analysis of the 

transportation impacts of B2C commerce” laajasti verkkokaupan ja perinteisen kaupankäynnin 

mahdollisista koetuista eduista toisiinsa verrattuna. Hän painottaa, että mainitut seikat ovat 

ennen kaikkea potentiaalisia etuja, sillä niitä ei ole ehkä vielä osattu kunnolla hyödyntää, tai ne 

eivät päde kaikissa tilanteissa. 

Ehkä merkittävin verkkokaupan eduista on se, että se vapauttaa kuluttajan (ja osittain myös 

tuotteiden jälleenmyyjän) ajallisista ja maantieteellisistä rajoitteista (Mokhtarian 2004: 260). 

Internetistä ostaminen mahdollistaa ”shoppailun” kellon ympäri missä ja milloin tahansa. 

Lisäksi koko ostoprosessi tiedonkeruusta maksamiseen asti sujuu yleensä selvästi joutuisammin 

kuin oikeissa kaupoissa asioitaessa, kun kuluttajan ei tarvitse liikkua fyysisessä 

ostosympäristössä ja jonottaa (Mokhtarian 2004: 261).  

Yksi verkkokauppojen selkeimmistä eduista perinteisiin kivijalkakauppoihin ja tavarataloihin 

verrattuna ovat niiden huomattavasti laajemmat valikoimat (Mokhtarian 2004: 259). 

Kaupankäynti ei rajoitu pelkästään yhden fyysisen ostospaikan tuotevalikoimaan, vaan 

kuluttajan saatavilla on yhden tai useamman jälleenmyyjän koko varasto. Monissa tapauksissa 

verkkokauppa pystyy kilpailemaan perinteisten kauppojen kanssa myös hinnoittelussa. Koska 

tuotetietojen vertailu on internetissä huomattavasti helpompaa kuin kaupoissa asioitaessa, ovat 

internetissä asioivat kuluttajat selvästi hintatietoisempia. Sen vuoksi internetissä toimiviin 

jälleenmyyjiin kohdistuu suurempi paine hintojen laskemiseen kuin perinteisissä kaupoissa, 

missä selvitystyö on työläämpää (Mokhtarian 2004: 260). Hintatietojen ohella myös kaiken 

muun informaation löytäminen tuotteesta on kätevää internetin välityksellä. 

Verkkokaupoista voi myös ostaa yksilöityjä, eli niin sanottuja ”kustomoituja”, tuotteita tarpeen 

mukaan, joita tarjotaan joko vapaaehtoisesti tai huomaamattomasti seuraamalla käyttäjän 

selaus- ja ostohistoriaa evästeiden avulla (Mokhtarian 2004: 260). Kuluttajalla saattaa olla 

myös mahdollisuus itse muokata ostettavan tuotteen ulkonäköä ja sisältöä.  

Perinteisellä kaupankäynnillä on Mokhtarianin (2004: 261-3) mukaan myös lukuisia etuja. 

Selkeimpiä etuja ovat aistihavainnot ostettavasta tuotteesta, kokeilun mahdollisuus 

(esimerkiksi vaatetta ostettaessa), ostotapahtuman konkreettisuus - minkä on todettu lisäävän 
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luottamuksen tunnetta asiakkaassa - sekä se, että ostetun tuotteen saa heti maksamisen jälkeen 

itselleen. Näiden seikkojen ohella ostokokemuksen voidaan ajatella tyydyttävän, ainakin 

joillekin, sosiaalisen vuorovaikutuksen tarvetta, ja sen on havaittu olevan useille ihmisille 

tärkeä osa vapaa-ajanviettoa. Lisäksi ihmisten on ajateltu arvostavan liikkeellä oloa, ja on 

huomattu, että ihmiset saattavat lähteä ostoksille vain päästäkseen tekemään jotain kodin 

ulkopuolella. Yksi etu perinteisessä ostostenteossa on myös mahdollisuus toimintojen 

ketjuttamiseen yhdellä asiointikerralla. Kuluttaja voi hoitaa samalla ostosreissulla esimerkiksi 

parturikäynnin ja pankkiasioita.  

J. Gould & T. F. Golob (1997) ovat jo 1990-luvulla julkaistussa artikkelissaan pohtineet 

fyysisen kaupassa käynnin ja kotona tapahtuvan kaupankäynnin etuja ja haasteita. Heidän 

havaintonsa on koottu alla olevaan taulukkoon (Taulukko 1), jossa on eroteltu kahden eri 

ostostentekotavan ominaisuudet skaalalla matala-korkea. Elektronisen kaupankäynnin etuja 

ovat tämän vertailun perusteella vaihtoehtojen vertailun helppous, jälleenmyyjän hyvä 

lähtötieto kyseisen kuluttajan aiemmista ostos- ja selailukohteista esimerkiksi evästetietojen 

perusteella ja tuotteiden kokeilun mahdollisuus digitaalisten tuotteiden kohdalla. Verkossa 

tehtyjen ostosten heikkous on heikko sosiaalisen vuorovaikutuksen tarpeen tyydyttäminen sekä 

etenkin fyysisten tuotteiden kohdalla etukäteisten aistihavaintojen ja kokeilun puute. Fyysisten 

ostospaikkojen selkein etu on etukäteen saatavat aistihavainnot ostettavasta tuotteesta. 

Vaihtoehtojen vertailu on keskitasoa, sillä se vaatii kuluttajalta enemmän vaivaa kuin verkossa. 

Lisäksi tuotteiden kohdentaminen kuluttajan aiempien ostotottumusten perusteella on 

fyysisissä ostoskohteissa lähes mahdotonta. Havainnot ovat samansuuntaisia kuin 

Mokhtarianin, vaikka Gould & Golob eivät ole samassa määrin arvioineet verkkokaupan 

mahdollisia etuja hinnoittelussa ja valikoimien laajuudessa. Mokhtarian on lisäksi havainnut 

verkkokaupan potentiaalin yksilöllisten kuluttajalle räätälöityjen tuotteiden markkinoinnissa.  
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Taulukko 1. Kahden ostoskanavan ulottuvuuksien vertailu (Gould & Golob 1997) 

 Fyysiset ostoskohteet ”Elektroninen” kotona 

tapahtuva ostaminen 

Kokemus tuotteesta 

(aistihavainnot & kokeilu) 

Korkea Korkea (digitaaliset tuotteet) 

Matala (fyysiset tuotteet) 

Vaihtoehtojen vertailu Keskitasoa Keskitasoa/Korkea 

Tieto aiemmista ostoksista Matala Korkea 

Sosiaalinen vuorovaikutus Vaihtelee Matala 

Viihdearvo Riippuvainen eri tekijöistä Riippuvainen eri tekijöistä 

 

Maastrichtin yliopiston tutkijat Toñita Perea y Monsuwé, Benedict G.C. Dellaert ja Ko de 

Ruyter ovat ottaneet ostoskanavien vertailuun mukaan niiden ulkoiset/tekniset ominaisuudet, 

jotka ovat riippuvaisia yrityksestä ja sen markkinointistrategiasta (2004: 116). Perinteiset 

kaupat voivat houkutella asiakkaita esimerkiksi ensiluokkaisella palvelulla, houkuttelevalla 

julkisivulla tai tavalla järjestää tuotteet kaupan sisällä, sekä yleisellä hyvällä tunnelmalla, joka 

välittyy asiakkaille. Verkkokaupan etuna perinteisiin kauppoihin verrattuna voi olla esimerkiksi 

kattavat tiedot tuotevalikoiman tuotteista (valmistusmateriaali, -maa & muut ominaisuudet), 

navigoinnin helppous verkkosivustolla, hakutoimintojen toimivuus sekä kuluttajaprofiilia 

mukailevat suositukset.  

2.2.6 Mikä saa kuluttajat ostamaan verkosta? 

 

Perea y Monsuwé, T. et al (2004) ovat kehittäneet teoreettisen viitekehyksen verkkokaupan 

kuluttajien tutkimiseen. He ovat soveltaneet teorian muodostamisessa Fred D. Davisin 1980-

luvun lopulla jäsentelemää teknologian hyväksymisen teoriaa (Techonology Acceptance Model 

– TAM). TAM-teoriaa on perinteisesti käytetty kuvaamaan työntekijöiden kykyä omaksua uusia 

teknologioita työpaikoilla, mutta sen on todettu soveltuvan pienin muutoksin myös 

verkkokaupan käytön tutkimiseen.  

TAM pohjautuu kolmeen käsitteeseen, joiden ajatellaan ohjaavan ihmistä joko ostamaan 

verkosta tai ei (Perea y Monsuwé et al 2004). Nämä käsitteet ovat koettu hyödyllisyys, koettu 

käytön helppous ja koettu nautinto. Koettu hyödyllisyys tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, missä 

määrin kuluttaja kokee, että verkkokaupasta on hyötyä koko ostokokemuksen onnistumisen 

kannalta. Tähän liittyy puolestaan ”koetun käytön helppouden” käsite, sillä kun verkkokaupan 

käyttö koetaan vaivattomaksi, myös siitä saatava hyöty koetaan suuremmaksi. Käytön helppous 
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kertoo siis verkkokaupan käytön prosessista, kun taas koettu hyöty kuvaa ostoprosessin 

lopputuloksen tyydyttävyyttä. Koettu nautinto tarkoittaa ostokokemuksen mielekkyyttä, ja siitä 

saatua nautintoa, joka liittyy juuri ostoprosessiin eikä niinkään sen lopputulokseen.  

Perinteistä TAM-teoriaa on kritisoitu siitä, että se jättää huomiotta teknologian omaksumiseen 

vaikuttavat sosiaaliset tekijät. Sen vuoksi Perea y Monsuwé et al (2004: 109 - 115) ovat ottaneet 

omaan verkkokaupan omaksumista selittävään malliinsa mukaan muita selittäviä tekijöitä 

edellä mainittujen kolmen peruskäsitteen rinnalle. Erilaiset demografiset tekijät ja yksilön 

persoona selittävät osittain verkkokaupan omaksumista. Esimerkiksi iän, sukupuolen, 

koulutuksen ja tulotason on havaittu vaikuttavan verkkokaupan houkuttelevuuteen. Kaikista 

todennäköisimpiä verkkokaupan kuluttajia ovat alle 25-vuotiaat hyvätuloiset miehet, joilla on 

korkea koulutus (2004: 110). Tämä havainto tukee muussa kirjallisuudessa esiin nousevia 

havaintoja verkkokaupan käyttäjien sosio-demografisesta profiilista, joita kuvailen tarkemmin 

luvussa 2.2.6. Relevantteja luonteenpiirteitä verkkokaupan kontekstissa ovat luotto omiin 

kykyihin sekä tarve vuorovaikutukseen ja lisäksi tietotekniset tiedot ja taidot.  

TAM-teoriaa on verkkokaupan omaksumisen tutkimuksen saralla täydennetty muilla tekijöillä, 

joiden on havaittu vaikuttavan verkkokaupan omaksumisessa ostostentekokanavaksi (Perea y 

Monsuwé et al 2004: 112-5). Näitä ovat esimerkiksi ostettavan tuotteen ominaisuudet, aiempi 

kokemus verkkokaupan käytöstä, sekä luottamus henkilötietojen luovuttamiseen 

verkkosivuilla. Mielenkiintoista oman tutkimukseni kannalta ovat tilannesidonnaisiksi 

määriteltävät tekijät, joihin lukeutuu muiden ohella maantieteellinen sijainti ja palveluiden 

fyysinen saavutettavuus. Tutkijoiden mukaan sellaiset kuluttajat, joiden täytyy matkustaa 

merkittävän pitkiä välimatkoja tai käyttää huomattavan paljon aikaa saavuttaakseen haluamiaan 

kauppoja tai tuotetyyppejä, tulevat suurella todennäköisyydellä pitämään verkkokauppaa 

mahdollisena vaihtoehtona selättääkseen maantieteelliset ja ajankäyttöön liittyvät haasteet 

(2004: 113). Gould & Golob (1997) havaitsivat, että katalogiostamisen kohdalla asiakaskunnan 

painopiste oli ajan kuluessa muuttunut siten, että aiemmin asiakkaiksi valikoitui pääasiassa 

syrjäseuduilla asuvia, joille kaupankäyntikohteiden saavuttaminen oli haasteellista. 1990-luvun 

lopulle tultaessa katalogien asiakkaat olivat pääasiassa hintatietoisia ja valikoivia kuluttajia, 

jotka löytävät katalogeista hyviä tarjouksia. Kirjoittajat ennustivat, että verkkokauppa saattaa 

tuottaa lisämatkoja, vähentää tietyntyyppisiä matkoja tai muuttaa tehtyjen matkojen aiemmin 

vakiintuneita reittejä.  
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Ming-Hsiung Hsiao (2009) on tutkinut aiemmin kuvattujen Mokhtarianin (2004) ostoprosessin 

vaiheiden merkitystä verkkokaupan kohdalla Taiwanin kontekstissa. Tutkimuksessa selvisi, 

että tiedonkeruu, ostotapahtuma ja toimitus ovat kolme merkityksellisintä vaihetta 

ostoprosessissa ostopaikan valinnan kannalta. Empiirinen tutkimus on osoittanut, että näissä 

kaikissa vaiheissa sekä fyysinen kauppa että verkkokauppa ovat päteviä vaihtoehtoja, ja 

tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja kuin vastineensa (Hsiao, H-M. 2009: 87-9). Tiedonkeruun voi 

tehdä paikan päällä kaupoissa tai, jos haluaa säästää aikaa, vertailun voi myös nykyisin helposti 

tehdä internetissä eri tietolähteitä yhdistelemällä. Myös itse ostotapahtuman tekeminen 

verkkokaupassa säästää aikaa. Toisaalta perinteiset ostosmatkat on usein ketjutettu muiden 

asiointien tai matkojen kanssa, jolloin varsinaista ajansäästöä ei voida suoraan todeta. Lisäksi 

ihmisillä on tarve liikkumiseen, ja on todennäköistä, että useat ostosmatkat ”keksitään” vain 

siksi, että saataisiin syy lähteä jonnekin (Mokhtarian 2004).  

Verkkokaupat tarjoavat usein alhaisempia myyntihintoja ja parempia erikoistarjouksia kuin 

fyysiset kaupat. Se on mahdollista, koska verkkokaupat säästävät toimitilavuokran ja 

myyntihenkilökunnan palkkauksen kustannuksissa (Hsiao, H-M. 2009: 89). Lisäksi vertailun 

helppous pakottaa verkkokauppoja laskemaan hintoja alaspäin. Verkkokaupan haasteena on 

maksuprosessiin liittyvien (koettujen) riskien minimointi. Luottokorttitietojen syöttäminen 

verkkosivustolla epäilyttää osaa kuluttajista siinä määrin, että he valitsevat mieluummin 

tavallisen kaupan ostopaikaksi.  

Kolmas ostamisen vaihe, jolla on merkitystä ostopaikan valinnassa, liittyy hankitun tuotteen 

saamiseen tai toimitukseen. Tässä suhteessa fyysisillä kaupoilla on selvä etu verrattuna 

verkkokauppaan, sillä kuluttaja saa ostetun tuotteen yleensä maksamisen jälkeen heti itselleen. 

Verkkokaupan kohdalla tuotteen toimituksessa kestää keskimäärin suunnilleen 3-10 arkipäivää 

ja lisäksi tuotteen voi joutua hakemaan sovitusta noutopisteestä. Voidaan siis ajatella, että se 

aika, jonka verkkokaupasta ostaja voittaa ostovaiheessa, hän menettää tuotteen toimitukseen ja 

noutopaikasta hakemiseen kuluvassa ajassa (Hsiao, H-M. 2009: 89). Tuotteen laatua tai 

sopivuutta ei voi usein myöskään tarkistaa ennen tuotteen maksamista, minkä osa kuluttajista 

kokee merkittävänä heikkoutena.  

Hsiaon tutkimuksen merkittävin panos oli uuden metodologian kehittäminen ostoskanavien 

aika- ja kustannusominaisuuksien välisen kompromissin arvioimiseksi (2009: 94). Menetelmän 

avulla voitiin tehdä päätelmä, että esimerkiksi kirjan ostaminen verkkokaupasta fyysisen 

myymälän sijasta tuottaa suuremman hyödyn, kuin mitä tilatun kirjan toimituksen odottamiseen 
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käytetty aika ”kustantaa”. Tämä havainto on ristiriidassa Mokhtarianin näkemyksen kanssa, 

jonka mukaan matka-ajassa säästetty aika menetetään samassa suhteessa toimituksen 

odotteluun käytetyssä ajassa. Tuotteen toimitukseen käytetty aika ei tämän menetelmän mukaan 

ole läheskään yhtä arvokasta ($ 0,53/päivä) kuin fyysisen ostosmatkan tekeminen ($ 5,29/tunti) 

Tuotteen ostaminen verkosta saattaa siis hyvinkin houkuttaa ainakin joitakin 

kuluttajasegmenttejä, joille matka-ajassa tehdyt aikasäästöt ovat tärkeässä asemassa 

esimerkiksi elämäntilanteen vuoksi.  

Sendy Farag et al (2003: 2) ovat havainneet, miten vähän verkkokauppaa käsittelevässä 

kirjallisuudessa on otettu huomioon maantieteellinen konteksti, ja se miten ihmisen 

asuinympäristö saattaa vaikuttaa ostoskäyttäytymiseen. Heidän mukaansa yksi mahdollinen 

syy maantieteellisen kontekstin puuttumiseen aihetta käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa on 

se, että monet aihetta tutkineet ovat kaupallisen alan ja markkinoinnin ammattilaisia, joilla ei 

ole suurta kiinnostusta tai pätevyyttä spatiaalisen kontekstin huomioimiseen. Farag, S. et al 

(2003) kuitenkin uskovat urbaanilla kontekstilla olevan merkitystä kuluttajien 

ostokäyttäytymisessä. Maaseudulla tai esikaupunkialueilla asuvien voisi kuvitella omaksuvan 

verkkokaupan kaupunkilaisia nopeammin, koska he asuvat kauempana monipuolisista 

ostostentekomahdollisuuksista, ja voisivat säästää aikaa ja vaivaa verkkokauppaa 

hyödyntämällä. Käsittelen tutkimusryhmän aiheesta tekemiä julkaisuja tarkemmin luvussa 3.3, 

jossa keskityn saavutettavuuden ja sijainnin merkityksestä tehtyihin tutkimuksiin 

verkkokaupan kontekstissa.  

2.2.7 Verkkokaupan asiakkaiden sosioekonomiset ominaisuudet 

Akateemisessa tutkimuksessa ja markkinatutkimuksiin erikoistuneissa yrityksissä on jo kauan 

pyritty vastaamaan kysymykseen siitä, millainen ihminen ostaa verkosta, ja mitkä ovat 

yleisimmät syyt verkkokaupan valitsemiselle (Fang, R. et al 2009; Farag, S. et al 2003; Farag, 

S. et al 2006; Hsiao, M-H. 2009; Ren, F. & M-P. Kwan 2009; Sim, L. L. et al. 2002; 

Soopramanien, D. G. R. et al 2007; Weltevreden, W. J. J. 2006). Useissa tutkimuksissa on 

selvitetty tyypillisen verkko-ostajan sosio-demografisia ominaisuuksia sekä erilaisia tapoja, 

joita kuluttajat ovat omaksuneet yritysten verkkosivujen hyödyntämiseen ostostenteossa. 

Verkko-ostamisen omaksuneita kuluttajia voidaan tutkimusten perusteella pitää muita 

kuluttajia innovatiivisempina (Hansen T. 2005: 101). Innovatiivisilla kuluttajilla on usein 

samankaltaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia kuten korkeakoulutus tai keskimääräistä 

korkeammat bruttoansiot. He ovat myös usein keskimääräistä kuluttajaa nuorempia. 
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Sim, L. L. et al (2002) toteuttivat yhden varhaisimmista verkkokauppa-tutkimuksista 

singaporelaisilla kuluttajilla, ja havaitsivat verkkokaupasta ostavilla olevan selkeä 

käyttäjäprofiili. Verkkokaupasta ostavat yleensä korkeasti koulutetut työssäkäyvät hyvätuloiset 

nuoret miehet. Lisäksi verkkokaupasta ostavilla on todennäköisemmin käytössään luottokortti 

kuin tavallisessa kaupassa asioivilla (2002: 123). Nämä samat ominaisuudet nousivat esille 

Farag, S. et al (2003 & 2006) alankomaalaisia kuluttajia koskevassa tutkimuksessa. Edellä 

mainittujen ominaisuuksien ohella merkittäviksi verkkokauppaa edistäviksi tekijöiksi nousivat 

internetin käyttöön ja kotoa ostamiseen liittyvät kokemukset sekä internetin runsas käyttö 

muihin kuin ostotarkoituksiin (2003: 5; 2006: 68). Lisäksi havaittiin, että korkean tulotason 

ohella myös pienituloiset ostavat usein verkosta. Kaikkein vähiten verkkokauppaa hyödyntävät 

tämän tutkimuksen mukaan keskituloiset. Tätä selitetään sillä, että esimerkiksi opiskelijat ovat 

usein pienituloisia, mutta ostavat verkosta, koska ovat nuorina ihmisinä tottuneita internetin 

käyttäjiä ja löytävät verkosta hyviä tarjouksia (2003: 5; 2006: 68). Vuonna 2003 julkaistussa 

tutkimuksessa havaittiin, että Randstadissa sijaitsevien keskisuurten kaupunkien ja 

esikaupunkien sekä maaseutumaisten alueiden asukkaat ostavat verkosta useammin kuin 

kasvukeskusten ja Randstadin ulkopuolella sijaitsevien urbaanien alueiden asukkaat (Farag, S. 

et al 2003: 5-6). Tätä havaintoa on selitetty sillä, että erilaisissa elämänvaiheissa elävät ihmiset 

asuvat eri paikoissa. Randstadin ytimen kaupungeissa asuvat ovat tyypillisesti nuoria yhden 

hengen talouksia, kun taas lapsiperheet sijoittuvat yleensä kauemmas urbaanista keskuksesta. 

He havaitsivat myös yhteyden ajanpuutteen ja verkko-ostamisen yleisyyden välillä. 

Esimerkiksi maaseutumaisilla alueilla asuvat naiset priorisoivat ajankäyttöään muihin 

toimintoihin "shoppailun" sijasta ja siksi ostavat useimmin verkosta.  

Iso-Britanniassa vuonna 2005 toteutetussa kyselytutkimuksessa selvitettiin, miten henkilön 

arvomaailma ja uskomukset, sekä sosio-demografinen tausta vaikuttavat verkkokaupan 

omaksumiseen (Soopramanien, D. G. R. et al 2007). Vastaajat jaettiin kolmeen eri luokkaan 

sillä perusteella, miten he hyödynsivät verkkokauppoja. Nämä ryhmät ovat: ostajat, tiedon 

etsijät ja sellaiset, jotka eivät käytä internetiä ostoprosessin missään vaiheessa. Tutkimuksessa 

havaittiin henkilön teknologian käyttötottumuksilla ja mielikuvilla olevan suurempi merkitys 

siinä ostaako verkkokaupasta vai ei kuin sosio-demografisilla tekijöillä (2007: 79 - 80). 

Yllättävä havainto oli se, että he, jotka tyytyvät vain etsimään tietoa internetistä näyttäisivät 

olevan suhtautumisessaan lähempänä niitä, jotka eivät käytä internetiä ostotarkoituksessa kuin 

verkkokaupasta ostajia. Ilmeisesti tiedonetsijät ajattelevat verkosta ostamisen olevan lopulta 

yhtä vaikeaa kuin he, jotka eivät hyödynnä internetiä lainkaan, vaikka he käyttävätkin internetiä 
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ostoa tukevaan tiedonhakuun. Tämän havainnon perusteella kaikki internetin käyttäjät eivät ole 

potentiaalisia verkkokaupan asiakkaita ainakaan lähitulevaisuudessa. Joillekin verkkokaupan 

koetut ja todelliset riskit ovat liian suuret, jotta verkkokauppa koettaisiin tiedonhakua lukuun 

ottamatta kelpona vaihtoehtona (2007: 80). 

2.2.8 Verkkokauppa päivittäistavaroiden kohdalla  

 

Yleisimmät verkosta ostettavat tuoteryhmät esimerkiksi Alankomaiden kontekstissa ovat 

Farag, S. et al (2006: 67) tutkimuksen mukaan kirjat, cd-/dvd-levyt, pukeutumisen tuotteet, 

matkaliput sekä laitteet ja ohjelmistot. Alankomaalaiset kuluttajat eivät vuosituhannen alussa 

ostaneet verkosta juuri lainkaan päivittäistavaroita kuten elintarvikkeita. Iso-Britanniaa 

pidetään ruoan verkkokaupan edelläkävijämaana etenkin eurooppalaisessa kontekstissa, sillä 

esimerkiksi päivittäistavaraketju Tescon myynnistä lähes 10 % on verkkokauppaa (Hand, C. et 

al 2009: 1205; Harma, O. 2016). Sielläkin ruoan verkkokauppa muodosti esimerkiksi vuonna 

2006 kuitenkin ainoastaan 1,6 % kaikesta päivittäistavarakaupasta. Markkinatutkimusyhtiö 

Nielsenin raportin mukaan Aasia on muita maanosia edellä ruoan verkkokaupan 

omaksumisessa (2015: 10). Siellä jopa 37 % vuonna 2014 toteutettuun tutkimukseen 

osallistuneista vastaajista kertoi kokeilleensa tai käyttävänsä päivittäistavaraketjujen tilaus- ja 

toimituspalveluita. Euroopassa vastaava osuus on 9 %. Tutkimus huomioi ainoastaan ne 

kuluttajat, joilla on pääsy internetiin vastaamaan tutkimuslomakkeelle, joten koko väestöä 

koskevia päätelmiä tuloksista ei voi täysin tehdä. Aasian edelläkävijyyttä globaalissa 

kontekstissa selitetään sillä, että se on tiiviisti asuttu ja voimakkaasti urbanisoitunut maanosa, 

missä toimitusten järjestäminen on edullisten työvoimakustannusten siivittämänä 

taloudellisesti tehokasta.  

Ruoan verkkokauppaa on kokeiltu monissa maissa ja usean eri toimijan toimesta sen suuren 

ostopotentiaalin vuoksi. (Ramus, K. & N. A. Nielsen 2005: 336). Monet 2000-luvun 

alkupuolella toimintansa aloittaneet yritykset joutuivat kokemaan karvaan tappion eikä suurta 

läpimurtoa ruoan verkkokaupan saralla saatu aikaiseksi. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja 

Tanskassa useat ruokaa verkosta toimittaneet päivittäistavarakaupan toimijat luopuivat alun 

kokeiluiden jälkeen verkkokaupan toimituksista. 

Ramus, K. & N. A. Nielsenin Englannissa ja Tanskassa toteuttaman haastattelututkimuksen 

perusteella kuluttajat kokevat ruoan verkkokaupalla olevan samankaltaisia hyötyjä ja haittoja 

kuin muullakin verkkokaupalla (2005: 335 - 352). Etuja ovat esimerkiksi ostostenteon 



 

24 

 

helppous, ympärivuorokautinen aukiolo ja saatavuus missä tahansa, laajempi tuotevalikoima ja 

helpompi vertailtavuus. Varjopuolia ovat ostostenteon sosiaalisten seikkojen ja 

henkilökohtaisen palvelun menetys, palautusten tekemisen vaikeus, verkkosivujen kömpelö 

suunnittelu tai toimivuus sekä huolet verkkokaupan logistiikkaan ja maksukäytäntöihin liittyen. 

Kukaan haastattelututkimukseen osallistuneista ruoan verkkokauppaa säännöllisesti käyttävistä 

kuluttajista ei tehnyt kaikkia ruokaostoksiaan verkossa eivätkä he pitäneet sitä edes realistisena 

vaihtoehtona. Tiettyjen tuoteryhmien, kuten vihannekset ja lihatuotteet, kohdalla kuluttajat 

pitivät verkosta ostamista liian suurena riskinä, mikä näyttäisi korostavan logististen 

näkökulmien merkitystä juuri ruoan verkkokaupan kohdalla. Lisäksi kuluttajien erityisenä 

huolena päivittäistavaroiden verkkokaupan kohdalla on mahdottomuus tehdä yksilöllisiä 

valintoja tuotteiden välillä joidenkin tuoretuote-ryhmien, kuten vihannesten, hedelmien, 

leipomo- ja lihatuotteiden kohdalla. Aistihavaintojen puuttuminen on siis yksi ruoan 

verkkokauppaa selvästi hidastava tekijä.  

Hand, C. et al (2009: 1205 - 1219) havaitsivat, että (ruoan) verkkokauppaa käsittelevässä 

kirjallisuudessa keskitytään usein ihmisten sosio-demografisiin ominaisuuksiin ostostentekoa 

selittävinä tekijöinä eikä kontekstisidonnaisiin tekijöihin ole juurikaan kiinnitetty huomiota. He 

tutkivat tilannesidonnaisten tekijöiden vaikutusta ruoan verkkokaupan käyttöön, ja havaitsivat, 

että kontekstilla on merkitystä verkkokaupan käytön aloittamisessa ja myös käytön 

lopettamisessa. Yleisiä tilannesidonnaisia tekijöitä ovat elämäntapa tai –vaiheen muutokset 

kuten työ- tai asuinpaikan muutokset, etätyöskentely, ylityötunnit ja lasten saaminen. Ruoan 

verkkokaupan kohdalla merkittävä havainto on myös se, että lähes kaikki verkkokaupasta 

ostavat jatkavat ostostentekoa verkkokaupan ohella myös kivijalkamyymälöistä. Täten ruoan 

verkkokauppa on ennen kaikkea täydentävää eikä kivijalkamyymälöissä käyntejä täysin 

korvaava tapa tehdä päivittäistavaraostoksia. Se ostaako kuluttaja enemmän kivijalasta vai 

verkosta riippuu tilannesidonnaisista tekijöistä. Tutkimukseen osallistuneet kuluttajat pitivät 

ruoan verkosta ostamista enemmän rutiininomaisena askareena kuin aktiviteettina, josta voisi 

saada nautintoa. Ruoan verkkokauppa näyttäytyi kuluttajien mielissä vähemmän hauskana 

aktiviteettina kuin muu nettikauppa tai verkossa surffailu. Tutkimuksessa nousi myös esille 

kuluttajien huolet ruoan verkkokaupan tilaukseen, maksamiseen ja toimitukseen liittyvistä 

ongelmista ja puutteista.  

Omassa tutkimuksessani keskityn Ruokakeskon tarjoamiin ruoan verkkokaupan palveluihin 

pääkaupunkiseudulla. Ruoan verkkokaupan alalla on Suomessa useita toimijoita, joista 
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suurimmat ovat S-ryhmä ja Kesko. Lisäksi on erilaisia valmiita ruokakassipalvelun toimittajia 

kuten Kauppahalli24.fi, Sannan Ruokakassi, Anton & Anton ja Makuviikko.  

2.3 Verkkokaupan yleistymisen vaikutukset 

 

2.3.1 Verkkokaupan vaikutukset kaupunkiseuduilla 

 

Vähittäiskaupan yritysten kuluttajille kohdentamalla verkkokauppatoiminnalla (b2c e-

commerce) voi olla vaikutusta kaupunkikeskustojen kaltaisten paikkojen taloudelliselle 

kehitykselle. Dixon et al. (cit. Boschma, R.A. & J.W.J. Weltevreden 2004: 32) ovat kuvanneet 

tätä siten, että ”teknologisen muutoksen vaikutus sijaintien väliseen dynamiikkaan 

kaupungeissa riippuu yritystason päätöksistä reagoida näihin muutoksiin”. Verkkokaupan 

kasvu aiheuttaa todennäköisesti muutoksia ennen kaikkea kaupan toimijoiden tilantarpeeseen 

keskustoissa. Muutosten voimakkuus riippuu muun muassa siitä, missä määrin verkkokauppa 

edistää välikäsien poistumista ostoprosessissa (disintermediation), jolloin kauppaa käydään 

suoraan tuottajan ja kuluttajan välillä (Currah 2002: 1429). Lisäksi verkkokaupan vaikutukset 

riippuvat siitä näkevätkö jälleenmyyjät ja kuluttajat sen ennen kaikkea perinteistä 

kaupankäyntiä täydentävänä vai korvaavana ostamisen muotona. Kaupunkikeskustat ovat 

dynaamisia liiketoimintaympäristöjä, joissa piilee sekä verkkokaupan mahdollisuus että sitä 

rajoittavat tekijät. Urbaaneissa kaupunkikeskustoissa asuvilla on yleisesti uusia digitaalisia 

innovaatioita suosiva kiireinen elämäntyyli, joka edistää verkkokaupan kasvua. Toisaalta 

kaupunkien keskustoissa voi ketjuttaa asiointikohteita ja viettää vapaa-aikaa, mikä saattaa 

rajoittaa verkkokaupan suosiota (Boschma, R.A. & J.W.J. Weltevreden 2004: 33, 41). 

Liikenneviraston vuonna 2015 toteutetussa selvityksessä verkkokaupan vaikutuksista 

kaupunkiseuduilla on luotu kolme erilaista skenaariota verkosta ostamisen yleistymisen 

vaikutuksista liikenteeseen ja maankäyttöön (Valli, R. et al 2015: 72 – 87). Skenaariot on 

muodostettu kirjallisuuden ja alan toimijoiden haastattelujen pohjalta havaittujen trendien ja 

niiden vaikutusten pohjalta.  

Ensimmäisen skenaarion mukaan Suomessa toimivat kaupan alan yritykset eivät kehittäisi 

verkkokauppaa enää merkittävästi vaan panostavat enemmän fyysisten myymälöiden 

kehittämiseen (Valli, R. et al 2015: 72 – 76). Verkkokauppa olisi tässä mallissa selkeästi 

toissijainen ostoskanava, jota käytetään lähinnä tuotetietojen ja saatavuuden vertailuun. 

Myymälät keskittyisivät seudullisesti hyvin saavutettavissa oleviin sijainteihin, mikä on 

samassa linjassa maankäytön suunnittelussa asetetun keskustojen ja alakeskusten 
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elinvoimaisuuden säilyttämistavoitteen kanssa. Keskustaviihtyvyys koettaisiin edelleen 

tärkeänä vastavoimana verkkoasioinnille, ja keskustoja kehitettäisiin joko autoilijoiden tai 

joukkoliikenteen/kevyen liikenteen käyttäjiä palveleviksi kokonaisuuksiksi. Henkilöliikenteen 

määrä pysyisi jokseenkin samana ja ulkomainen verkkokauppa lisäisi tavara- ja 

pakettiliikenteen volyymiä ja kasvattaisi kilpailua erityisesti erikoiskaupan kohdalla. Ruoan 

verkkokauppa olisi todellinen vaihtoehto ainoastaan hyvin tiiviissä kaupunkirakenteessa. 

Kaiken kaikkiaan logistinen kokonaisuus ei tässä skenaariossa muuttuisi merkittävästi.  

Toisen skenaarion mukaan Suomessa toimivat yritykset omaksuisivat monikanavaisen 

kaupankäynnin kiinteästi osaksi toimintaansa (Valli, R. et al 2015: 77 82). Fyysiset myymälät 

ja verkkokauppa sulautuisivat tässä skenaariossa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joka tukee 

yrityksen brändiä ja uudistaa myymälätoimintaa esimerkiksi erilaisten noutopistekonseptien 

kautta. Kaupankäynnin merkittävimpiä kilpailuetuja olisivat laaja palveluverkko sekä 

tuotevalikoima, hyvä saatavuus ja toimitusnopeus sopivaan palvelupisteeseen. Koko ketjun 

tuotesaatavuus ja toimitusnopeus myymälään tai muuhun noutopisteeseen nousisivat keskiöön 

yksittäisen myymälän varastovalikoiman sijaan. Yritysten kannalta myymälä- ja 

noutopisteverkoston tiheys ja hyvät sijainnit korostuisivat, sillä myymälän ei tarvitsisi olla 

suuri, kunhan se on sijoitettu oikein. Keskustoihin ja kaupan keskuksiin lähdettäisiin asioimaan 

enenevässä määrin vain silloin kun on todellinen tarve (arkiset toiminnot) tai kun on halu 

viihtyä (elämyksellisyys). Monikanavaisuuden myötä sijainnista tulisi kriittisempi tekijä 

kaupan menestymisen kannalta ja paikallisesti hyvin saavutettavissa olevat sijainnit 

korostuisivat seudullisen saavutettavuuden sijasta. Toisen skenaarion ”häviäjiä” olisivat 

sellaiset alueet, jotka sijaitsevat huonojen logististen yhteyksien varrella ja, joiden ympäristössä 

ei ole riittävää asiakaskuntaa.  

Kolmannen skenaarion mukaan virtuaalinen todellisuus voisi vallata kaupan alan täysin, ja 

suurin osa toimijoista muuttuisi puhtaiksi verkkokauppatoimijoiksi. Muutoksen taustalla olisi 

koko yhteiskunnan voimakas digitalisoituminen, joka muokkaisi voimakkaasti ihmisten 

elämäntapoja ja työssäkäyntiä. Tämän näkemyksen mukaan ainoastaan viihtyisimmät, 

elämyksellisimmät ja parhaiten saavutettavissa olevat ympäristöt onnistuisivat houkuttelemaan 

vapaa-ajan toimintoja. Kaupan fyysisen tilan tarve vähentyisi toiseen skenaarioon verrattuna 

edelleen merkittävästi ja liiketila olisi lähinnä osa brändinrakennusta ja -ylläpitoa. 

Noutopisteverkosto kehittyisi ja monipuolistuisi, ja ostokset voisikin tulevaisuudessa noutaa 

esimerkiksi kuntosalilta, huoltoasemilta ja muista pitkään auki olevista toimipaikoista. 

Yhdyskuntarakenne ei pääsisi merkittävästi hajautumaan, sillä väljä kaupunkirakenne tekee 



 

27 

 

verkkokaupan logistiikasta kallista ja aikaa vievää. Sen vuoksi edes hyvin pitkälle viety ajatus 

verkkokaupan dominoinnista ei näe suurta uhkaa tiheiden kaupunkirakenteiden olemassaololle 

toisin kuin teknologiadeterministit uskovat. Henkilöliikenne tulisi kolmannen skenaarion 

mukaan vähenemään ainakin asiointitarkoituksessa ja korvautuisi jakeluliikenteellä. 

Kaikille kolmelle skenaariolle on yhteistä se, että sijainnilla on merkitystä. Se tulee ilmi joko 

myymäläverkoston laajuuden ja hyvän seudullisen tai paikallisen saavutettavuuden 

merkityksen korostumisena tai verkkokaupan kasvua enteilevässä skenaariossa 

jakeluverkoston tiiviyden ja tehokkuuden näkökulmasta. Saavutettavuuden osalta tärkeitä 

alueita tulisivat jatkossakin olemaan sellaiset alueet, joissa ihmiset vierailevat arkena, ja jotka 

vaativat fyysistä läsnäoloa, kuten harrastustilat, pankit sekä muut palvelut ja sosiaaliset 

ympäristöt. 

Liikenneviraston selvityksen mukaan verkkokaupan yleistyminen tulee toisaalta 

todennäköisesti lisäämään fyysisten liiketilojen tarvetta ja toisaalta myös vähentämään niihin 

kohdistuvaa kysyntää (Valli, R. 2015: 91-3). Tutkimuksen mukaan hyville sijainneille tulee 

riittämään kysyntää myös tulevaisuudessa. Etenkin suurten kaupunkien keskeisimpien 

ostoskatujen ja kauppakeskusten merkityksen uskotaan pysyvän entisellään. Fyysisen liiketilan 

säilyttämisen uskotaan olevan jatkossakin tärkeää yrityksen brändin tunnettuuden 

edistämisessä ja kontaktipintana kuluttajiin, vaikka suurin osa toimijoiden transaktioista 

tapahtuisikin verkkokaupan kautta. Erilaisten showroom-tapaisten ratkaisujen uskotaan olevan 

tulevaisuuden liiketilojen normi. Esimerkiksi aiemmin puhtaasti verkossa toimineet yritykset 

ovat alkaneet perustaa pieniä myymälätiloja keskeisille paikoille vilkkaiden asiakasvirtojen 

äärelle, missä ne esittelevät rajattua osaa koko valikoimastaan. Tuotteiden koko valikoima 

esitellään yhä useammin ainoastaan verkkosivuilla.  

Myymälöiden merkitys korostuu myös tilaa- ja nouda myymälästä -toimintamallissa, jonka 

uskotaan kasvattavan suosiotaan sekä toimijoiden että kuluttajien keskuudessa. Uusi 

toimintatapa linkittää yksittäiset myymälätilat osaksi laajempaa noutopisteverkostoa, jolloin 

verkkokauppaostokset voi noutaa suoraan toimijan fyysisestä toimipisteestä. Tilaa vaativan 

kaupan kohdalla toimipisteiden uskotaan muuntuvan monikanavaisiksi jakelukeskuksiksi, jotka 

toimivat samaan aikaan ostosympäristöinä ja verkkokauppaostosten toimitusten 

jakelukeskuksina hyvän sijainnin ja pysäköintimahdollisuuksien avulla. Tämä toimintamalli 

toimii hyvin ruoan verkkokaupan kohdalla. Kuluttajat pitävät valmiita noutoratkaisuita 

kätevänä vaihtoehtona sille, että halutut tuotteet käydään noukkimassa itse hyllyistä. S-ryhmä 
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on jo lanseerannut tällaisen ”Klikkaa ja nouda” -palvelun laajalti osana Prismojen 

palvelukonseptia eri puolilla Suomea. Myös Keskon ruoan verkkokauppa tarjoaa vastaavaa 

palvelua osassa toimipisteitä. 

Toisaalta fyysisen liiketilan tarve saattaa vähentyä verkkokaupan suosion kasvun myötä. 

Verkkokauppa on kiristänyt kilpailua eri toimijoiden välillä, mikä on johtanut fyysisen 

myymälätilan laadun ja riittävien asiakasmäärien tavoittamisen vaatimusten kasvuun (Valli, R. 

et al 2015: 93). Vanhat myymälätilat eivät välttämättä vastaa muuttuviin tilatarpeisiin. 

Myymälätilan laadusta voi tulla keskeinen asia yritysten toiminnan kannalta, ja se heikentää 

vanhanaikaisten ja uusien toimintatapojen kannalta sopimattomien tilojen kysyntää. 

Tulevaisuuden myymälätiloilta ei todennäköisesti vaadita suurta kokoa, sillä toimijat ovat 

valmiita esittelemään vain suppean osan valikoimastaan myymälöissä. Myymälätilan kokoa 

tärkeämpi tekijä tulee olemaan sijainti ja hyvä saavutettavuus mahdollisimman laajan 

asiakaskunnan tavoittamiseksi. Lisäksi verkkokaupan myyntiosuuksien vuosittainen kasvu ei 

ole juuri antanut mahdollisuutta hyville perusteluille fyysisten toimipisteiden kehittämiseksi ja 

niiden lukumäärän lisäämiseksi. Puhtaiden myymälätilojen on nähty korvautuvan enenevässä 

määrin muilla palvelupainotteisilla viihde- ja vapaa-ajanviettotoiminnoilla, joiden avulla 

”virtuaaliset kuluttajat” saadaan viihtymään kaupunkikeskustoissa ja palvelukeskittymissä.  

Hollantilainen verkkokauppatutkija Jesse Weltevreden on tutkinut verkkokaupan vaikutuksia 

kaupunkikeskustojen kaupankäynnille vuonna 2006 julkaistussa väitöskirjassaan. Yksi 

väitöskirjan osa on alankomaalaisessa tiedesarjassa julkaistu artikkeli ”E-shopping versus city 

centre shopping: The role of perceived city centre attractiveness”, jossa pohditaan fyysisen 

kaupan houkuttelevuuden ja vetovoimaisuuden merkitystä valinnassa verkkokaupan ja fyysisen 

toimipisteen välillä. Tutkimuksessa on keskitytty erityisesti kaupunkikeskustoihin, mutta 

tulosten voi nähdä pätevän osaltaan myös muissa kaupallisten palveluiden keskittymissä, kuten 

ostoskeskuksissa.  

Tutkimus toteutettiin kyselynä 3200 internetin käyttäjälle Alankomaissa (Weltevreden, W. J. J. 

et al 2007). Kysely suunnattiin kahdeksan eri kaupungin lähialueen asukkaille. Tutkimuksen 

hypoteesina oli, että mitä houkuttelevampana kuluttajat kokevat jonkin kaupunkikeskuksen sitä 

todennäköisemmin he eivät korvaa ostosmatkoja verkkokauppa-ostoksilla. 

Kaupunkikeskuksen houkuttelevuutta arvioitiin kolmesta eri näkökulmasta, joita ovat: 

ostokokemuksen houkuttelevuus, saavutettavuus autolla tai muulla kulkuneuvolla sekä alueen 

muiden palveluiden (kahvilat, ravintolat, kulttuuri) tuoma lisävetovoima. Ostokokemuksen 
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mielekkyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi kauppojen lukumäärä, valikoiman laajuus, 

ostosympäristön ilmapiiri sekä yleinen hintataso.  

Keskityn Weltevredenin tutkimuksen tuloksiin saavutettavuuden näkökulmasta, koska se on 

myös omassa tutkimuksessani keskeisessä osassa. Autoilijoiden näkökulmasta havainnot olivat 

selkeitä; mitä helpommin saavutettavissa kaupungin keskusta on, sitä epätodennäköisempää on, 

että autoilija ostaa tai etsii tietoa verkosta (Weltevreden, W. J. J 2006: 109). Muiden 

kulkumuotojen käyttäjille saavutettavuusseikat eivät olleet ostospaikan houkuttelevuuden 

kannalta yhtä merkittäviä, vaan muut ostokokemukseen liittyvät seikat nousivat 

keskeisemmiksi ostopaikkaan vaikuttaviksi tekijöiksi. Vastaajien jakaminen eri kulkutavan 

mukaan vaikuttaa perustellulta sillä, eri ryhmillä näyttäisi olevan hyvin erilainen käsitys 

ostoskohteiden vetovoimasta asiointikohteina. Kaiken kaikkiaan Weltevreden et al (2007) 

päätyivät johtopäätöksessään siihen, että keskuksen koetulla houkuttelevuudella voi olla suuri 

vaikutus siihen, valitseeko kuluttaja fyysisen vai virtuaalisen ostospaikan. Houkuttelevat 

kaupunkikeskukset tai muut ostoskohteet voivat siis peruuttaa tai rajoittaa verkkokaupan 

haitallista vaikutusta keskustojen kaupallisille palveluille. Vaikeaa tästä tekee käytännöntasolla 

se, että autoilijoilla ja muilla kulkuneuvoilla liikkuvilla näyttäisi olevan päinvastaisia käsityksiä 

alueiden vetovoimasta.  

2.3.2 IT-teknologian vaikutus ihmisten liikkumiseen 

 

Gould & Golobin (1997: 361) 1990-luvun lopulla toteutetussa tutkimuksessa on lähinnä 

spekuloitu potentiaaliselta tulevaisuuden tekijältä vaikuttavan verkkokaupan mahdollisilla 

vaikutuksilla ihmisten liikkumiseen ja fyysisten ostoskohteiden kohtaloon. He eivät pidä 

todennäköisenä, että fyysisiä ostospaikkoja tultaisiin ikinä täysin korvaamaan verkkokaupalla, 

mutta he uskovat, että ostoskohteiden lukumäärä tulee pienenemään. Muita mahdollisia 

vaikutuksia ovat ostoskohteiden sijainnin vaihtuminen ja sijainnin määrittely aiempaa 

tarkemmin suhteessa ketjun muiden kauppojen sijaintiin sekä muutokset aukioloajoissa ja 

inventaarion järjestelyssä. Kaikki edellä mainitut muutokset tulevat todennäköisesti tavalla tai 

toisella muuttamaan kuluttajien liikkumistapoja. Gould & Golob (1997: 361 Table 2) ovat 

pohtineet näiden muutosten voivan osaltaan joko lisäävän tai vähentävän matkustuskilometrejä. 

Matkustuskilometrien määrät saattavat lisääntyä, koska kuluttajat joutuvat mahdollisesti 

kaupan sijaintimuutosten vuoksi kulkemaan pidempiä matkoja saavuttaakseen haluamansa 
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ostoskohteet. Toisaalta muutoksilla saattaa olla matkoja vähentävä vaikutus, jolloin kuluttajat 

tekevät aiempaa vähemmän ostosmatkoja. 

Liikenteen ja liikkumisen tutkija Patricia Mokhtarian (2002) on tutkinut sitä, miten ja kuinka 

paljon uusi IT-teknologia vaikuttaa ihmisten ja tavaroiden liikkumiseen. Hän on kiinnittänyt 

huomion siihen, miten kautta historian uudet keksinnöt ovat muokanneet ihmisen 

liikkumistapoja ja -tarpeita (2002: 44). Esimerkiksi jo muinaiset savusignaalit ja 

viidakkorummut kehitettiin korvaamaan tarvetta fyysiselle viestinvälittäjälle. Samaan tapaan 

ensin perinteinen lankapuhelin ja myöhemmin matkapuhelin vähensivät fyysisen paikan 

vaihtamisen tarvetta viestin eteenpäin välittämiseksi. Mokhtarian kuitenkin argumentoi, että 

pitkällä aikavälillä uusi teknologia ei suinkaan yksiselitteisesti korvaa fyysisiä matkoja vaan 

saattaa jopa tuottaa lisää matkoja. Puhelimen keksimisen 100-vuotisvuosipäivänä Pierce, J. R. 

(1977:164-5) huomautti, että 1970-luvulla lentokilometrit kasvoivat yhtä nopeassa tahdissa 

kuin puhelinsoittojen määrät. Vaikka puhelinsoitto toisinaan korvaa matkan, se yhä useammin 

tuottaa uusia yhteyksiä ihmisten välille sekä uusia aktiviteetteja, jotka vaativat matkojen 

lisäämistä. 

Mokhtarian on erotellut neljä tapaa, joilla nykyaikainen telekommunikointi vaikuttaa ihmisten 

liikkumiseen. Ensimmäinen niistä on se, että fyysinen matka korvataan (substitution) kokonaan 

IT-teknologian avulla (2002: 45). Esimerkiksi etätyön ja -konferenssien sekä verkkokaupan on 

ajateltu mahdollistavan fyysisten matkojen korvaamisen verkkoyhteydellä.  

IT-teknologian käyttö voi myös päinvastaisesti tuottaa lisämatkoja. Mokhtarian käyttää siitä 

termiä täydentäminen (complementarity/stimulation). Täydentämisen voi edelleen jakaa 

kahteen luokkaan. ”Lisäystä” (enhancement) tapahtuu silloin, kun jokin kommunikaatio 

suoraan aiheuttaa käyttäjälleen uuden matkan. Kyseinen ilmiö selittyy sillä, että uudet 

kommunikaatiotavat, kuten internet, laajentavat kontaktiverkostoamme, jolloin mahdollisuus 

kasvokkain tapahtuviin kohtaamisiin kasvaa. Verkkokaupan kohdalla lisäystä tapahtuu myös 

esimerkiksi silloin, kun jokin verkosta saatu alennuskoodi tai muu kannustin tuottaa kuluttajalle 

lisäkäynnin fyysisessä kaupassa (Weltevreden 2007: 195). Lisääntyvän informaation 

keräämisen on havaittu myös tuottavan käyntejä uusiin paikkoihin kasvavan tietoisuuden 

myötä. Toinen tapa, jolla teknologia tuottaa lisämatkoja, tapahtuu toimintojen tehokkuuden 

(efficiency) kasvun kautta. Tällöin teknologian käyttö suoraan pakottaa matkan tekemiseen. 

Verkkokaupan kohdalla näin voidaan ajatella käyvän esimerkiksi silloin kun verkosta ostettu 
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tuote noudetaan jostain fyysisestä toimipisteestä, jolloin verkkokaupassa tehty ostos ohjaa 

kuluttajan tekemään matkan kauppaan.  

Teknologian käyttö voi myös muunnella (modification) tehtäviä matkoja (Mokhtarian 2002: 

46). Esimerkiksi verkkokaupasta kerätty informaatio saattaa lyhentää ostosmatkan pituutta tai 

muuttaa sen ajankohtaa. Näin voi käydä esimerkiksi silloin kun kuluttaja tekee tarpeellisen 

tuotevertailun internetissä ja itse ostosmatka keskittyy vain valitussa kohteessa käymiseen ja 

tuotteen ostamiseen. Neljäs yhteys teknologian ja liikkumisen väillä on se, että Internetillä ei 

olisi mitään havaittavaa vaikutusta tehtyihin matkoihin (neutrality). Tätä ei usein ole 

ymmärretty ottaa huomioon. Esimerkiksi verkkokaupan kohdalla ei välttämättä havaita, että 

verkossa tehty impulsiivinen ostos ei välttämättä korvaa fyysisessä paikassa tehtyä ostosta, 

koska tuota ostosmatkaa ei olisi tehty siinäkään tapauksessa, että verkko-ostos olisi jäänyt 

tekemättä.  

Internet ja telekommunikaatioteknologia vaikuttavat eri tavoin erilaisten väestöryhmien 

liikkumiseen (Ren, F. & M-P. Kwan 2009: 265). Kirjallisuudessa on esimerkiksi todettu, että 

internet vaikuttaa eri tavoin miesten ja naisten vapaa-ajan ja arjen liikkumiseen. Internetin 

käyttö arkisiin toimenpiteisiin vaikuttaa enemmän naisten kuin miesten liikkumistottumuksiin, 

kun taas internetin viihdekäytöllä on enemmän vaikutusta miesten liikkumiseen. Kotona 

tapahtuvan (verkosta) ostamisen on lisäksi havaittu lisäävän ostosmatkojen lukumääriä 

(mukaan lukien ketjutetut matkat) ja vähentävän ostosmatkojen pituuksia. 

Liikenneviraston vuosina 2010 – 2011 toteuttaman Henkilöliikennetutkimuksen mukaan 

verkosta ostaminen ei näyttäisi vähentävän suomalaisen väestön liikkumista (2012: 69). 

Raportin johtopäätös on, että vaikka internetin palvelut vähentävät joissakin tilanteissa 

liikkumisen tarvetta, liikkuminen näyttää korvautuvan muilla muodoillaan. Verkko-ostoksia 

tekevät näyttävät tekevän samana päivänä enemmän myös muita ostos- ja asiointimatkoja kuin 

muut kuluttajat. Toisaalta heidän ostos- ja asiointimatkojensa pituudet olivat keskimääräistä 

lyhempiä niinä päivinä, kun he tekivät ostoksia verkossa. Suomessa, kuten ei muuallakaan 

Euroopassa, ole toistaiseksi tehty laajoja empiiriseen aineistoon perustuvia selvityksiä 

verkkokaupan vaikutuksista liikenteeseen (Valli, R. et al 2015: 33).  

2.3.3 Täydentäminen vs. korvaaminen käytännössä 

Monet asiantuntijat, jotka ovat tutkineet täydentämisen ja korvaamisen käsitteitä käytännössä 

(Burt & Sparks 2003; Corpuz & Peachman 2003; Dixon & Marston 2002; Farag et al 2007; 
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Schellenberg 2005; Weltevreden 2006; Ward 2001; Wrigley & Lowe 2002) ovat todenneet, että 

verkkokauppa todennäköisesti pikemmin täydentää fyysisiä asiointimatkoja kuin korvaa niitä, 

ainakin lyhyellä tähtäimellä. Syynä tähän on pidetty esimerkiksi sitä, että ”shoppailu” on 

monelle tärkeä vapaa-ajanviettotapa, ja keskustoihin ja kauppakeskuksiin saatetaan lähteä 

ilman varsinaista ostamisen tarvetta. Lisäksi verkkokauppaa käytetään usein tiedonetsinnässä, 

jolloin se täydentää fyysisessä ostoskohteessa tapahtuvaa ostotapahtumaa (Farag, et al 2007). 

Verkkokauppa on ainakin tähän asti pystynyt tehokkaasti korvaamaan lähinnä muita etäkaupan 

muotoja, kuten puhelin- ja katalogiostamista (Ward, M. R. 2001: 116). Kuitenkin noin kaksi 

kolmasosaa Dixonin & Marstonin (2002: 35) ja kolmasosa Corpuz & Peachmanin (2003: 9) 

tutkimuskyselyyn vastanneista ilmoitti, että verkko-ostos oli korvannut kaupunkikeskuksessa 

tehtävän hankinnan tai sinne kohdistuvan asiointimatkan. Lisäksi Schellenbergin (cit. 

Weltevreden 2007: 195) tutkimuksessa selvisi, että 25 % prosenttia verkkokaupoista ostavista 

kuluttajista teki vähemmän ostoksia kaupunkikeskustoissa, ja 18 % prosenttia vähensi ostoksia 

ostoskeskuksissa kaupunkien laitamilla.  

Weltevreden (2007: 192 - 207) tarkasteli Alankomaissa toteutetussa tutkimuksessa sitä, missä 

määrin verkosta ostavat kuluttajat korvaavat tai täydentävät kaupunkikeskustoissa tehtyjä 

ostoksia verkko-ostoksilla. Tutkimuksessa käytettiin Mokhtarianin (2002) aiemmin kuvailtuja 

käsitteitä liikkumisen ja uuden teknologian välisestä suhteesta.  

Tutkimuksessa kävi ilmi, että he jotka tyytyivät vain etsimään tietoa internetistä, eivät 

todennäköisesti muuta perinteisiä asiointitottumuksiaan kovin nopealla aikataululla. He 

puolestaan, jotka myös ostavat verkosta, kertoivat muuttaneensa asiointitottumuksiaan jossain 

määrin. Kaikkein todennäköisimmin asiointitottumuksia muuttavat he, jotka tekevät usein 

hankintoja verkkokaupasta (Weltevreden 2007: 204). Tutkimuksessa käytetyn luokittelun 

mukaan henkilö osti usein internetistä, jos hän oli tehnyt vähintään 23 verkko-ostosta vuoden 

2003 aikana. 

55 prosenttia usein verkon kautta ostavista kuluttajista kertoi viettävänsä vähemmän aikaa 

kaupunkikeskustoissa ostoksia tehden ja kolmasosa sanoi lähtevänsä keskustaan harvemmin 

internetistä ostamisen vuoksi (Weltevreden 2007: 204). Verkosta ostamisen vaikutus 

kaupunkikeskustoissa tehtäviin ostoksiin vaihtelee selvästi erilaisten kuluttajien kesken. 

Tottuneet verkkokaupan käyttäjät muuttavat todennäköisimmin asiointitottumuksiaan 

fyysisissä asiointikohteissa - eli mitä enemmän kuluttaja ostaa verkosta sitä vähemmän hän 

näyttäisi tekevän ostosmatkoja keskustoihin. Verkkokaupan negatiivinen vaikutus fyysisiin 
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ostospaikkoihin vaihtelee suuresti ostettavan tuoteryhmän mukaan. Esimerkiksi CD- ja DVD-

levyjen, kirjojen, matkailutuotteiden, laitteistojen ja ohjelmistojen vähittäismyyjät 

todennäköisesti kokevat tai ovat kokeneet verkkokaupan vaikutukset ensimmäisten joukossa. 

Elintarvikkeiden verkkokauppa oli tutkimuksen toteutushetkellä vielä alkutekijöissään, eikä sen 

havaittu haastavan perinteistä päivittäistavarakauppaa. Kaiken kaikkiaan verkkokaupan 

vaikutuksen kaupunkikeskustoissa todettiin olevan vielä tutkimuksen toteutusaikana pieni. 

Huomionarvoista on kuitenkin se, että useat heistä, jotka eivät olleet koskaan ostaneet verkosta, 

aikoivat ostaa sieltä tulevaisuudessa.  

Eri tuotekategorioiden välillä oli tutkimuksen mukaan eroja siinä, missä määrin vastaajat 

arvioivat muuttavansa kulutustaan keskustojen fyysisissä ostoskohteissa verkkokaupasta 

ostamisen vuoksi. Esimerkiksi kirjojen kohdalla satunnaisista verkkokauppaostajista 8 % arvioi 

ostavansa kirjoja vähemmän fyysisistä ostospaikoista verkkokaupan takia. Usein verkosta 

ostavien kohdalla tuo prosenttiosuus on 13 %. Elintarvikkeiden kohdalla satunnaisista verkko-

ostajista 1 % ja säännöllisesti ostavista 3 % arvioi kuluttavansa vähemmän fyysisissä 

myymälöissä internetostojen vuoksi. Toisaalta 2 % usein elintarvikkeita verkosta ostavista 

arvioi kulutuksen fyysisissä toimipisteissä kasvaneen verkkokaupasta ostamisen vuoksi.  

Pennsylvanian yliopiston tutkijat T. Sinai & J. Waldfogel (2004) ovat tutkineet korvaamisen ja 

täydentämisen ilmenemistä käytännössä Yhdysvalloissa. He havaitsivat tilastollisesti 

merkitseviä todisteita niiden molempien esiintymisestä. Tutkimusaineisto kerättiin neljästä eri 

lähteestä, jotka perustuivat kansallisiin kulutuksen ja internetin käytön mittareihin (2004: 5). 

Tutkimuksessa huomattiin, että internet toimii osittain fyysisten kaupan keskittymien 

korvaajana, sillä verkossa kuluttaminen on suurempaa verrattuna fyysisissä toimipisteissä 

tapahtuvaan kuluttamiseen, mitä kauempana fyysisistä kaupoista kuluttaja asuu (2004: 23). 

Toisaalta suurissa kaupunkikeskittymissä on saatavilla enemmän paikallista verkkosisältöä 

kuin pienillä paikkakunnilla ja haja-asutusalueilla, jolloin internet on houkuttelevampi 

ostostentekokanava suurissa paikoissa kuin pienissä. Paikallisilla internetsivustoilla on 

paikallisia keskittymiä täydentävä vaikutus, mikä tasapainottaa havaittua keskusten 

korvaamisilmiötä. 

2.4 Verkkokaupan yleistyminen Suomessa 

Internetin käyttö ja verkosta ostaminen ovat Suomessa suhteellisen yleisiä ajanviettotapoja. 

Tilastokeskuksen vuonna 2015 laatiman tutkimuksen mukaan internetiä käyttävien 16 - 89 -
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vuotiaiden osuus on 87 prosenttia (Suomen virallinen tilasto [SVT] 2015). Kyselyyn 

vastanneista miehistä 47 % ja naisista 44 % oli ostanut tai tilannut jotain verkon kautta 

viimeisen kolmen kuukauden aikana. Yleisintä verkosta ostaminen oli 25 - 34 ja 35 - 44 -

vuotiaiden keskuudessa, joista 68 % ja 69 % oli ostanut verkosta viimeisen vuosineljänneksen 

aikana. Kaiken kaikkiaan 46 % koko 16 - 89 –vuotiaasta väestöstä oli ostanut tavaroita ja 

palveluita internetistä kolmen viime kuukauden aikana. 64 % 16 - 89 –vuotiaista suomalaisista 

oli ostanut verkosta koko vuoden 2015 aikana (SVT 2015: Liitetaulukko 28). Tavallisimpia 

verkosta ostettuja hyödykkeitä olivat majoituspalvelut, matkailupalvelut, vaatteet ja kengät, 

pääsyliput kulttuuritapahtumiin, rahapelit sekä harrastuksiin liittyvät tuotteet (SVT 2015: 

Liitetaulukko 29).  

Vielä muutama vuosi sitten verkkokaupan ostajamäärät näyttivät kasvavan kaikissa 

tuoteryhmissä (Valli, R. et al 2015: 16 - 19). Nykyisin osassa tuoteryhmistä (esimerkiksi kirjat 

ja lehdet, tietokoneohjelmat ja harrastuksiin liittyvät tuotteet), ostajamäärät näyttävät jo 

vakiintuneen. Verkosta ostettavat palvelut, kuten majoitus- ja muut matkailuun liittyvät 

palvelut sekä pääsyliput kulttuuritapahtumiin, ovat jo pitkälti syrjäyttäneet perinteiset tavat 

ostaa näitä palveluita matka- ja lipputoimistoista. Vähittäiskaupan tavararyhmistä suosituimpia 

ovat vaatteet ja kengät, joita on ostanut verkon kautta lähes 40 % 16 - 74 -vuotiaasta väestöstä. 

Päivittäis- ja käyttötavaran kauppa on edelleen keskittynyt kaupan fyysisiin toimipisteisiin. 

Esimerkiksi elintarvikkeiden kohdalla verkkokauppaostajien osuus 16 – 74 -vuotiaista 

kuluttajista on noin 4 %.  

Verkosta ostavien ensiostajien määrä on kymmenkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden 

aikana (Valli, R. et al 2015: 16 - 21). Aluksi ensiostajien määrät kaksinkertaistuivat varsin 

nopeasti vuosien 2004 - 2008 aikana. Viimeisten viiden vuoden aikana kasvu on hidastunut, 

mikä on luonnollista, koska verkko-ostaminen on jo hyvin yleistä. Lisäksi viime vuosien heikko 

taloudellinen tilanne on voinut vaikuttaa ostajamäärien kasvun hidastumiseen. Verkon 

ensiostajien määrien vakiintuessa verkko-ostajien ostotiheys jatkaa kuitenkin edelleen 

kasvuaan. Ostointensiteetin kasvun myötä esimerkiksi ”viimeisten kolmen kuukauden aikana” 

tai tätä useammin verkosta ostavien osuus voi kasvaa vielä kaikissa ikäryhmissä. Toisaalta 

esimerkiksi elintarvikkeiden verkkokaupassa on vielä paljon potentiaalia kasvattaa myös 

ensiostajien määrää, sillä suuri osa väestöstä ei ole vielä kokeillut verkkotilausta.  

Markkinatutkimusyritys TNS Gallupin (nyk. Kantar TNS), Kaupan liiton ja 

Asiakkuusmarkkinointiliiton vuosittain tuottaman Verkkokauppatilaston (2014) mukaan 
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suomalaiset ostivat vuonna 2013 noin 10,5 miljardin euron arvosta tavaroita ja palveluita 

verkosta (Verkkokaupan kasvu ei näytä hiipumisen merkkejä 2014). Nämä luvut sisältävät 

arvonlisäveron ja toimituskulut, joten ne kertovat suoraan kuluttajien käyttämästä rahamäärästä 

verkkokaupoissa. Tästä summasta 54 % oli erilaisia palveluita ja noin kolmasosa 

vähittäiskaupan tuoteryhmiä (Valli, R. et al 2015: 21).  

Vähittäiskaupan verkko-ostokset kasvoivat vuoden 2014 tilastossa noin 7 % edellisvuodesta. 

Digitaalisten sisältöjen verkkokauppa kasvoi jopa 12 % vuosien 2013 - 2014 välillä. Sen sijaan 

palveluita ostettiin vuoden 2014 alkupuoliskolla verkosta noin 5 % vähemmän kuin vastaavaan 

aikaan edellisenä vuonna (Verkkokauppatilasto 2014). Tämä johtuu kuitenkin pitkälti 

verkkokaupan suurimman ryhmän, matkailupalveluiden, kysynnän hiipumisesta taantumassa. 

Verkkokauppatilaston (2014) mukaan suosituimmat tuoteryhmät, joita suomalaiset kuluttajat 

ostavat verkkokaupasta, ovat matkailu, rahapelit, viihde-elektroniikka ja tietotekniikka sekä 

pukeutumisen tuotteet.  

Verkkokaupan osuus koko vähittäiskaupasta on tällä hetkellä arviolta noin 8,3 %, mutta osuus 

vaihtelee huomattavasti eri tuoteryhmien kohdalla (Valli, R. et al 2015: 22). Vuosina 2010 - 

2014 verkkokaupan osuus vähittäiskaupasta on kasvanut huimat 23,9 %, ja sen arvo on 

kasvanut 18 % sisältäen ALV-veron ja toimituskulut. Suosituimpia verkosta ostettavia 

vähittäiskaupan tuoteryhmiä ovat elektroniikka ja kodin tekniikka (n. 33 % koko 

vähittäiskaupan verkkokaupasta) sekä pukeutumisen tuotteet (22 %). Vähittäiskaupan 

verkkokaupan kasvu on lähinnä rakenteellista, mikä tarkoittaa sitä, että kulutus ei ole 

varsinaisesti kasvanut; ostostenteko on vain siirtynyt verkkoon (Valli, R. et al 2015: 26). 

Monien tuoteryhmien kohdalla tarjontaa alkaa vasta ilmaantua verkkoon, mistä johtuen suurilta 

vaikuttavat kasvuprosentit eivät välttämättä tarkoita suuria euromääriä. Käyttötavaroiden 

kohdalla verkko-ostosten osuus suhteessa koko erikois- ja tavaratalokauppaan on kasvanut 

viidessä vuodessa 12 %:sta 15 %:iin. Elintarvikkeiden kohdalla verkkokaupan ostojen osuus on 

vielä hyvin maltillinen, ja jää Kaupan liiton arvion mukaan alle 0,5 %. 

2.4.1 Korkeakoulutetut kaupunkilaiset ostavat muita useammin verkosta 

Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa vuodelta 2014 on eritelty verkkokaupasta ostamisen 

yleisyyttä erilaisilla maantieteellisillä alueilla. Verkkokaupassa asiointi on tyypillistä etenkin 

nuorille, korkeasti koulutetuille ja kaupunkikeskuksessa asuville. Verkkokauppa on omaksuttu 

ostostentekoväyläksi ensin kaupunkimaisissa kunnissa, etenkin pääkaupunkiseudulla. Kuten 
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kuvasta 1 voidaan nähdä, ovat erot taajaan asuttuihin ja maaseutumaisiin kuntiin kuitenkin 

supistuneet, ja ero on enää vain joitakin prosenttiyksiköitä (Melkas, P. 2014, Valli, R. et al 

2015: 20). 

 

 

 

 

 

 

 

Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttöön liittyvässä tutkimuksessa on 

tutkittu paitsi eri ikäryhmien ja sukupuolten välisiä eroja verkkokaupan omaksumisessa, myös 

alueellisia eroja verkon kautta tapahtuvissa ostoissa ja tilauksissa (SVT 2015: Liitetaulukko 

28). Liitetaulukosta käy ilmi, että verkkokaupan omaksumisessa on jonkin verran alueellista 

vaihtelua. Pääkaupunkiseudulla 73 % väestöstä oli vuonna 2015 tehdyn tutkimuksen mukaan 

ostanut tai tilannut hyödykkeitä verkosta viimeisen 12 kuukauden aikana. Muissa suurissa 

kaupungeissa verkkokaupasta ostaneiden osuus on 68 %, muissa kaupunkimaisissa kunnissa 63 

% ja taajaan asutuissa tai maaseutumaisissa kunnissa 58 %. Ero pääkaupunkiseudun ja 

maaseutumaisten kuntien välillä on tämän tutkimuksen mukaan yli kymmenen 

prosenttiyksikköä.  

Liikenneviraston Henkilöliikennetutkimuksen 2010 – 2011 mukaan verkkokauppaostoksia 

tekevät keskimääräistä enemmän suurissa yli 100 000 asukkaan kaupungeissa sekä varsin 

pienissä alle 10 000 asukkaan taajamissa asuvat (2012: 69). Väestöryhmän kokoon 

suhteutettuna eniten verkko-ostoksia tekevät 1-2 kilometrin säteellä päivittäistavarakaupasta 

asuvat sekä taajamien reuna-alueiden omakotitaloalueilla asuvat. Haja-asutusalueiden 

asukkaiden ei havaittu käyttävän internetiä kovin usein ostamistarkoituksessa. 

Kuva 1.  Verkkokaupasta viimeisen 12 kuukauden aikana ostaneiden 16 - 64 -vuotiaiden osuus 

kuntaryhmityksen mukaan vuosina 2006 - 2014. (Tilastokeskus. Väestön tieto- ja viestintätekniikan 

käyttö-tutkimus 2014). 
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Tutkimustulokset perustuvat kyselytutkimukseen, joka toteutettiin ennalta määrättynä 

tavallisena arkipäivänä.  

Verkko-ostamisen yleisyys kaupungeissa selittynee ainakin osittain sillä, että korkeasti 

koulutettuja ihmisiä asuu enemmän kaupungeissa kuin maaseudulla, ja juuri korkeasti 

koulutetut tekevät huomattavasti enemmän verkko-ostoksia kuin perusasteen koulutuksen 

saaneet. Lisäksi korkeakouluopiskelijat ovat merkittävä verkko-ostoksia tekevä väestöryhmä 

(Valli, R. et al 2015: 21). Maaseutumaisten kuntien väestö on keskimäärin kolme vuotta 

ikääntyneempää kuin kaupunkimaisten alueiden väestö, millä uskotaan myös olevan vaikutusta 

verkosta ostamisen yleisyyteen. Opiskelijoista, eli nuorista koulutetuista aikuisista, 79 % oli 

ostanut verkosta viimeisen vuoden aikana. Keski-ikäiset (45 - 64 -vuotiaat) ja korkeintaan 

keskiasteen suorittaneet edustavat toista ääripäätä, sillä heistä ainoastaan 50 % oli ostanut 

verkosta edellisen 12 kuukauden aikana. Vaikka erot eri alueiden välillä näyttäisivät tämän 

tilaston perusteella olevan nykyisin pieniä, minua kiinnostaa omassa tutkimuksessani näkyykö 

eroja verkkokaupan käytössä paikallisemmalla tasolla esimerkiksi pääkaupunkiseudun sisällä 

kuntien ja asuinalueiden välillä. 

Hyvinvointikatsauksen (4/2014) artikkelissa on kiinnitetty huomio siihen, että eri alueilla 

ostetaan erilaisia verkkokaupan tuotteita. Etenkin suurissa kaupungeissa ihmiset ostavat 

verkosta usein kulttuuripalveluita pääsylippujen muodossa. Elokuviin, teattereihin ja 

konsertteihin käytetty rahamäärä on pääkaupunkiseudulla jopa nelinkertainen maaseutumaisiin 

kuntiin verrattuna. Tämä on toki luonnollista, sillä kulttuuripalveluiden tarjonta on selvästi 

monipuolisempaa kaupungeissa kuin haja-asutusalueilla. Pienillä paikkakunnilla suosituimpia 

tuoteryhmiä ovat tämän tutkimuksen mukaan vaatteet ja kotiin liittyvät hyödykkeet. 

Yleisimpien kulutushyödykkeiden kohdalla kulutus on jakautunut melko tasaisesti eri alueiden 

välillä (Valli, R. et al 2015: 20). Viime vuosien aikana on havaittu merkkejä siitä, että varsinkin 

vaate-, kenkä- ja urheiluvälinekauppa ovat kasvaneet eniten pienillä ja syrjäisillä alueilla, missä 

ei ole laajaa kauppakeskustarjontaa.  

Jyväskylän yliopistossa toteutettiin vuonna 2011 sosiologian laitoksen johdolla laaja 

kuluttajatutkimus (Nyrhinen, J. et al 2011). Tutkimus kantaa nimeä ”Tulevaisuuden kuluttaja 

Erika 2020”, ja siinä selvitettiin kuluttajien asenteita ja elämäntapaa, ja millaisia odotuksia 

heillä on erikoiskauppaa ja palveluita kohtaan. Tutkimuksen erityisteemoja olivat eettisyys, 

ekologisuus, luksus-kuluttaminen ja näiden ohella verkkokauppa. Tutkimuksessa selvitettiin 

viisiportaisella Likertin asteikolla kuluttajien suhtautumista teknologiaan ja viestintään. 
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Vastausten perusteella suomalaiset kuluttajat suhtautuvat uuteen teknologiaan maltillisesti 

(Nyrhinen, J. et al 2011:25-6). Tutkimuksessa havaittiin eroja sukupuolten ja ikäryhmien 

välillä. Miehet ovat jonkin verran innokkaampia uuden teknologian suhteen ja uskovat 

ostavansa tulevaisuudessa enemmän digitaalisia tuotteita. Nuoret aikuiset ovat selvästi 

aktiivisimpia kaikessa internetin käytössään kuin vanhemmat ikäluokat. He käyttävät internetiä 

säännöllisesti, kommunikoivat sen välityksellä ja ostavat todennäköisemmin kuin muut 

ikäluokat. Tutkimuksen tulokset vastaavat Tilastokeskuksen ja TNS Gallupin tuloksia, joiden 

mukaan nuoret aikuiset ja ennen kaikkea miehet suhtautuvat uuteen informaatioteknologiaan ja 

sen mukanaan tuomiin hyötyihin positiivisemmin kuin muut ikäryhmät.  

2.4.2 Suomalaisen verkkokaupan tila 

Vielä 2000-luvun alkupuolella ja 2010-luvun taitteessa kaupan toimijat eivät näyttäneet 

uskovan kovin vahvasti verkkokaupan tulevaisuuteen. Ympäristöministeriön Kauppa ja 

kilpailu-työryhmän raportin (2007) mukaan verkkokaupan osuus esimerkiksi 

elintarvikehankinnoissa oli jäänyt 2010-luvun lähestyessä odotettua pienemmäksi. 

Päivittäistavarakauppa ei ollut siihen mennessä ottanut käyttöön uusia jakelukanavia, joita 

verkkokaupan jakelu elintarvikkeiden kohdalla edellyttää (2007: 30). Verkkokauppa nähtiin 

kuitenkin jo tuolloin potentiaalisena palveluntarjoajana etenkin kasvavalle vanhusväestölle 

sekä haja-asutusalueiden asukkaille.  

Suurin osa suomalaisten kuluttajien verkko-ostoksista tehdään nykyisin kotimaisilla 

verkkokauppa-sivustoilla (Valli, R. 2015: 22). Kotimaisuus on määritelty yrityksen tai 

konsernin pääkonttorin sijaintipaikan mukaan. Alkuvuodesta 2015 TNS Gallupin (nyk. Kantar 

TNS) ja Kaupan liiton toimesta teetetyssä kuluttajakyselyssä selvisi, että vähittäiskaupan 

verkko-ostoksista hieman yli puolet (56 %) tehdään kotimaisista verkkokaupoista ja noin 10 % 

tehdään sellaisten yritysten verkkokaupoista, joilla on myös fyysisiä toimipisteitä Suomessa.  

Loput 34 % verkkokauppaostoista kohdistuvat yrityksiin, joilla ei ole toimintaa Suomessa. 

Kuitenkin esimerkiksi vaatteisiin ja muotiin kulutetusta verkkokauppojen rahasummasta 61 

prosenttia kohdistuu ulkomaisiin verkkokauppoihin. Samoin esimerkiksi urheiluvaatteiden ja –

välineiden sekä lelujen ja pelien verkko-ostoksista suurin osa tapahtuu ulkomaisilla sivustoilla 

(Nalbantoglu, M. 2014). Tiedot kävivät ilmi Googlen TNS Gallupilla teettämästä kyselystä, 

johon vastasi yli 5000 verkkokaupoissa asioivaa kuluttajaa. Tutkimuksen kohteena olleista 

tuoteryhmistä ainoastaan kodin ja puutarhan tuotteet hankitaan pääosin kotimaisista 

verkkokaupoista. Googlen omien klikkaustilastojen mukaan kuluttajat myös vierailevat selvästi 
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useammin ulkomaisten kuin suomalaisten verkkokauppojen sivuilla. Googlen mukaan 

suomalaiset yritykset ovat heränneet varsin hitaasti verkkokaupan nousuun, mikä on tehnyt 

markkinoillepääsyn helpoksi ulkomaisille toimijoille (Nalbangtoglu, M. 2014). Ero kotimaisen 

ja ulkomaisen verkkokauppatoimijan välillä ei ole aina selvä, sillä monet sivustot tarjoavat 

tietoa ja palvelua omalla äidinkielellä (Pitkänen, P. 2014). 

IT-viikko-lehden artikkelissa (Pitkänen, P. 2014) on eroteltu seitsemän tapaa, joilla suomalaiset 

verkkokaupat ovat epäonnistuneet verrattuna ulkomaisiin kilpailijoihin. Vastaukset on saatu 

TNS Gallupin kuluttajille teetetystä kyselytutkimuksesta. Ensinnäkin, suomalaisilla 

verkkokaupoilla koetaan olevan huonompi valikoima kuin ulkomaisilla sivustoilla. Kuluttajat 

myös pitävät ulkomaisia verkkokauppoja edullisempina kuin kotimaisia. Retail Lab -

tutkimusyhtiön mukaan suomalaisten verkkokauppojen yksi heikkous on niiden tyylitön 

esteettinen ulkoasu. Edelliseen kohtaan liittyen, suomalaisten verkkosivujen kyky inspiroida 

kuluttajaa ostamaan verkkosivuilta saa huonot pisteet kuluttajilta. Verkkosivut eivät 

esimerkiksi tunne sivuilla vierailevaa kuluttajaa tarpeeksi hyvin eivätkä osaa kohdentaa hänelle 

oikeita tuotteita.  

Ongelmana pidetään myös suomalaisten verkkokauppojen haluttomuutta siirtyä 

kansainvälisille vesille (Pitkänen, P. 2014). Suomalaiset toimijat eivät nykyisellään yritä 

tarpeeksi haastaa ulkomaisia yrityksiä. Tulevaisuudentutkija Ilkka Halavan mielestä (Rämö, K. 

2014) esimerkiksi Venäjän markkinat olisivat suomalaisyrityksille hyvä mahdollisuus 

verkkokaupan laajentumispyrkimyksissä. Muiden pohjoismaiden verkkokaupat ovat 

innokkaasti pyrkineet valloittamaan tilaa Suomen markkinoilla, mutta suomalaiset toimijat 

eivät ole lähteneet vastaavanlaisiin laajentumispyrkimyksiin. Tämän voi huomata esimerkiksi 

siinä, että verkkokauppojen kielivalikoimasta löytyy yleensä suomen lisäksi vain englanti, eikä 

senkään löytyminen ole itsestäänselvyys.  

Seuraava esiin nouseva haaste liittyy tuotteiden toimitukseen. Suomalaisista verkkokaupoista 

jopa 73 prosenttia toimittaa tuotteita ainoastaan kotimaahan, kun Pohjoismaiden keskiarvo on 

38 prosenttia. Suomessa ainoastaan 16 prosenttia verkkokauppojen sivustoliikenteestä tulee 

Suomen ulkopuolelta, kun vastaavasti Ruotsissa osuus on 55 prosenttia ja Tanskassa 56 %. 

Syyn uskotaan piilevän näiden maiden verkkokauppojen monikielisessä palvelussa ja 

mahdollisuudessa kansainväliseen toimitukseen. Viimeinen verkkokaupan haaste Suomessa on 

sen mukautuminen kuluttajan muuttuviin odotuksiin ja toiveisiin. Kotimaiset verkkokaupat 

ovat lähteneet kuluttajia hitaammin mukaan verkkokauppatoimintaan. Suomalaiset kuluttajat 
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ovat selvityksen mukaan OECD-maista kolmanneksi parhaita internetin hyödyntämisessä, kun 

suomalaiset yritykset ovat vasta sijalla 17.  

Kannisen et al (2010) autoriippuvuutta käsittelevässä julkaisussa on kiinnitetty huomiota 

kaupan tulevaisuuden haasteisiin, joita ovat esimerkiksi kansainvälistyminen, kilpailun 

koveneminen sekä kuluttajien asiointi- ja kulutustottumusten muutokset. Kulutus tulee 

eriytymään siten, että kulutustyylit vaihtelevat selvästi esimerkiksi iän, tulojen ja ennen kaikkea 

omaksutun elämäntyylin mukaan (Kanninen et al 2010: 93). Sen lisäksi kilpailuasetelma tulee 

siirtymään ketjujen välisestä kilpailusta myymälä-konseptien väliseksi. Yksi uusista 

konsepteista, joilla kaupat pyrkivät tuottavuuden parantamiseen, on uusien teknologioiden ja 

verkkokaupan ottaminen osaksi toimintaa. Monet myymäläketjut pitävät myymälää sekä 

keskustoissa että keskustan ulkopuolisessa kauppojen keskittymässä, joihin kohdistuu erilainen 

kysyntä erilaisilta kuluttajilta ja eri tarkoituksiin. Erikoiskauppa panostaa niin sanottujen 

showroom-liikkeiden tuomiseen keskustoihin, jotka palvelevat esimerkiksi juuri 

verkkokauppojen asiakkaita.  

Ruoan verkkokauppojen toiminta on edelleen kannattamatonta Suomessa (Harma, O. 2016). 

Markkinatutkimusyritys Nielsenin selvityksen mukaan ruoan verkkokaupan kokonaismyynti 

Suomessa oli noin 26 miljoonaa euroa vuonna 2015. S-ryhmä on verkkokaupan suurin toimija 

päivittäistavarakaupan kohdalla – sen verkko-ostojen myynti oli 15,5 miljoonaa euroa vuonna 

2015 ja se kasvoi puolella edellisvuodesta. Ruoan verkkokaupan haasteena muuhun 

verkkokauppaan verrattuna on joidenkin tuoteryhmien asiallinen kuljetus. Vaikeuksia alan 

toimijoille on tuottanut esimerkiksi Postin taannoinen päätös lakkauttaa kylmäkuljetusten 

järjestäminen osassa maata. SOK:n verkkokauppapäällikkö Matti Torniaisen mukaan 

verkkokaupan kasvua hillitsee päivittäistavaramyymälöiden hyvä saavutettavuus ja riittävä 

tarjonta sekä osittain myös kuluttajien ennakkoluulot tuotteiden tuoreudesta. 

Markkinakakkosella ja oman tutkimukseni kohteella Keskolla ruoan verkkokaupan myynti on 

tuplaantunut, ja toimintaan on tähän mennessä lähtenyt mukaan 70 kauppiasta.   
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3. PALVELUIDEN SAAVUTETTAVUUS 

3.1 Saavutettavuuden määritelmä 

 

Saavutettavuus (accessibility) on termi, jota käytetään toistuvasti kaupunki- ja 

liikennesuunnittelussa sekä arkipuheessa. Sitä käytetään usein erilaisissa yhteyksissä, koska se 

on hyvin monimerkityksinen termi, ja sitä on vaikea mitata yksiselitteisesti. Kautta aikain hyvin 

saavutettavissa olevat alueet on nähty houkuttelevina, ja erilaiset toiminnot ovat pyrkineet 

sijoittumaan keskeisiin paikkoihin, kuten esimerkiksi liikenteen solmukohtiin. Sijainti helposti 

saavutettavissa olevassa paikassa tarjoaa asukkaille hyvät mahdollisuudet potentiaalisen 

työpaikan löytämiseen ja pääsyn kattavan palveluvalikoiman luokse, työnantajille 

mahdollisuuden laajemman työntekijäpoolin tavoittamiseen sekä yrityksille edellytykset 

laajemman asiakaskunnan houkuttelemiseen. 

Geurs & Wee (2004) ovat määritelleet saavutettavuuden eri ulottuvuudet, ja tutkineet niiden 

käytettävyyttä teoreettisista ja empiirisistä näkökulmista. Saavutettavuuden mittareita 

käytetään kuvaamaan maankäytön ja liikenteen kehityksen ja suunnitelmien vaikutusta 

yhteiskunnan yleiseen toimivuuteen (Geurs, K. T. et al 2004: 128). Saavutettavuudella 

(accessibility) tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, millä laajuudella maankäyttö ja 

liikennejärjestelmä mahdollistavat ihmisten liikkumisen sekä sitä, miten he tavoittavat 

haluamansa kohteet eri kulkuneuvojen yhdistelmillä. Kanninen, V. et al (2010) työryhmän 

julkaisussa saavutettavuus kuvaa liikkumisen potentiaaleja, ja sillä tarkoitetaan matka- tai 

aikaetäisyyksiä, tai toimijoiden (kuluttajat, asukkaat, työntekijät) mahdollisuutta saavuttaa 

toiminto olemassa olevien olosuhteiden puitteissa. Saavutettavuudella on riippuvuussuhde 

liikkuvuuden (mobility) kanssa, joka voi liittyä esimerkiksi autonomistajuuteen, arjen 

etäisyyksien ja liikkumiskäytäntöjen suhteeseen sekä yksilön elämäntilanteeseen sidoksissa 

oleviin valintoihin.  

Saavutettavuus koostuu neljästä komponentista, joita ovat: maankäyttö, liikenne, ajallinen 

ulottuvuus ja yksilöllinen ulottuvuus (Geurs, K. T. et al 2004: 128). Maankäytön komponentti 

kuvastaa sitä kuinka paljon ja millaisia mahdollisuuksia (opportunities) on tarjolla eri 

kohdepisteissä ja millainen kysyntä näihin mahdollisuuksiin kohdistuu lähtöpisteistä, sekä sitä 

millainen kysynnän ja tarjonnan välinen vastakkainasettelu on. Liikenteen komponentti kuvaa 

valitun kulkumuodon käytettävyyttä kahden pisteen välisen matkan taittamiseen ottaen 

huomioon matkaan käytetyn ajan, kustannukset sekä vaivannäön. Ajan ulottuvuus tarkoittaa 

ajan tuomia rajoitteita saatavilla oleviin mahdollisuuksiin eri vuorokaudenaikoina, kuten 
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esimerkiksi yksilöiden aikabudjettia. Yksilöllinen ulottuvuus puolestaan kuvastaa yksilöiden 

tarpeita, kykyjä ja mahdollisuuksia (esimerkiksi varallisuuden perusteella) liikkumisen suhteen. 

Nämä ominaisuudet määrittelevät tason, jolla henkilöllä on pääsy käyttämään eri kulkumuotoja.  

Geurs et al (2004) ovat määritelleet edellä mainittujen saavutettavuuden komponenttien 

pohjalta neljä erilaista lähestymistapaa saavutettavuuden mittaamiseen. Infrastruktuuriin 

perustuvat analyysit tarkastelevat liikennejärjestelmän palvelutasoa, kuten ruuhkaisuutta ja 

teiden keskinopeuksia. Sijaintiin perustuvissa mittaustavoissa tarkastellaan eri sijaintien 

saavutettavuutta, yleensä makrotasolla. Yksilöön perustuvat mittaukset pohjautuvat 

Hägerstrandin tila-aika-käsitteisiin. Niissä huomioidaan yksilön mahdollisuudet osallistua 

tiettyihin aktiviteetteihin erilaiset rajoitteet, kuten ajankäyttö ja valinnanvapaus, huomioiden. 

Hyötyyn perustuvat mittaustavat arvioivat taloudellista hyötyä, joka saadaan kun eri paikat ovat 

helposti saavutettavissa.  

3.1.1 Saavutettavuus ja verkostokaupunki 

 

Saavutettavuuden termistä on tullut ilmeisen keskeinen etenkin viime vuosikymmenten aikana, 

kun kaupunkitutkimuksessa on siirrytty yhä enemmän kohti verkostomaista ajattelutapaa. 

Salonen, M. et al (2012) ovat havainneet Martensin (2006) väitöskirjassaan tekemän 

yleistyksen olevan toimiva verkostokaupunkiajattelussa. Martensin mukaan kaupungin 

saavuttaessa miljoonan asukkaan rajapyykin perinteisen yhden keskuksen dominoiva asema 

alkaa häilyä, ja sen rinnalle alkaa muodostua kilpailevia alakeskuksia ja verkostoja näiden 

keskusten välille. Pääkaupunkiseudun yhteenlaskettu asukasmäärä on vuosituhannen alussa 

saavuttanut miljoonan asukkaan rajapyykin, jolloin Martensin verkostomainen malli 

kaupunkirakenteesta on alkanut tulla yhä selvemmin esille. Verkostoajattelu mahdollistaa 

nykyisten monimutkaisten kaupunkirakenteiden tutkimisen noodien ja linkkien avulla. Noodi 

kuvaa kaupunkien toimintojen tihentymiä, kun taas linkit ovat niitä yhdistäviä yhteyksiä, joita 

pitkin alueen toimijat kulkevat ja liikkuvat tilassa. Mitä enemmän noodiin on kytkeytynyt 

linkkejä, sitä paremmin tuo kyseinen noodi on kytkeytynyt verkostoon ja sitä helpommin se on 

saavutettavissa. Verkostomainen kaupunkirakenne tuo suuria haasteita hallinnon 

järjestämiselle, sillä näkemykset seudullisen kaupunkirakenteen kehityksestä ovat harvoin 

yhteneviä.  

Helsingin seudulla kaupunkirakenne on hajautunut merkittävästi 1950- ja 2010-lukujen välillä 

(Salonen, M. et al 2012: 9). Helsingin osuus koko seudun väestöstä on pienentynyt 

voimakkaasti tuon ajanjakson aikana, ja voimakkain kasvu on keskittynyt pääkaupunkiseudun 
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muihin kuntiin Espooseen, Vantaalle ja Kauniaisiin. Lisäksi kehyskunnista on nopeasti tullut 

väestömäärältään yhteenlaskettuna Suomen kolmanneksi suurin kunta. Helsingin seutu on 

nostettu kansainvälisessä keskustelussa varoittavaksi esimerkiksi kaupunkirakenteen 

pirstaloitumisesta, koska hajautuminen on johtanut asiointimatkojen pidentymiseen ja 

autoriippuvuuteen arkiliikkumisessa (Salonen, M. et al 2012: 11; Kanninen, V. et al 2010: 102).  

Kaupallisten palveluiden verkosto muotoutuu kahden tekijän mukaan, joita ovat palvelun 

saavutettavuus kuluttajan näkökulmasta sekä kaupan liiketoiminnan kannattavuus (Heinimäki 

2006). Hyvä saavutettavuus ja näkyvyys ovat liiketoiminnan menestyksen kannalta erittäin 

keskeisessä roolissa, ja ovat siten tärkein sijoittumisen kriteeri. Aalto-yliopiston julkaisussa on 

todettu hyvän saavutettavuuden olevan keskeistä päivittäistavarakaupan kohdalla, koska se on 

riippuvainen jatkuvista asiakasvirroista (Kanninen, V. et al 2010: 81). Erikoiskaupan kohdalla 

fyysistä saavutettavuutta tärkeämpi tekijä on tarjonnan monipuolisuus, koska erikoistuotteisiin 

kohdistuu harvemmin kysyntää. Kaupan painopiste on vähitellen siirtynyt keskustojen 

ulkopuolelle laajenevan aluerakenteen, saavutettavuuden muutosten ja kustannustason 

korotusten vuoksi. Kauppa on siirtynyt kehäteiden varsille hyvien kulkuyhteyksien varrelle 

alhaisemman maan hinnan ja tilavuokrien vetäminä. Tehokkaimmin kaupalliset palvelut 

saavutetaan henkilöautolla. 

3.2 Pääkaupunkiseudun liikenne- ja sijaintiverkot 

3.2.1 Pääkaupunkiseudun liikenneverkot 

 

Pääkaupunkiseudun liikenneverkko koostuu kävely-, pyöräily-, joukkoliikenne- ja 

autoiluverkostoista (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto [KSV] 2012: 8). KSV:n tekemän 

selvityksen mukaan niin kävely- kuin pyöräilyverkkokin ovat pääkaupunkiseudulla hyvin 

tasapainossa rakennetun ympäristön kanssa. Kantakaupungin kävelyverkosto on muita alueita 

tiheämpää, mutta muualla alueelliset erot ovat vähäisiä. Sekä kävely- että pyöräilyverkon 

kohdalla suurimman haasteen asettavat suurten väylien lähialueet, missä verkosto usein 

rikkoutuu, ja alueella liikkuva joutuu käyttämään kiertoreittejä.  

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen verkosto koostuu viidestä eri osasta, joita ovat metro-, 

juna-, linja-auto-, raitiovaunu- ja lauttaverkostot (Helsingin KSV 2012: 8). Joukkoliikenteen 

selkärangan muodostavat kolme pääväylää, jotka koostuvat pääasiassa raideliikenteestä. Yksi 

pääväylä on itä-länsisuuntainen metro ja rantarata. Metroverkosto tulee täydentymään 

lähiaikoina länteen 13 uudella asemalla, jotka jatkavat nykyistä metrolinjaa Ruoholahdesta 



 

44 

 

Kivenlahteen saakka (Länsimetro 2015). Länsimetron ensimmäinen vaihe valmistuu vuonna 

2017, ja toisen osan on määrä valmistua 2020-luvun alussa. Toisen pääväylän muodostavat 

pohjois-etelä -suuntaiset pää- ja Kehäradan junaradat. Kehärata aloitti liikennöinnin kesällä 

2015, ja se yhdistää junaradalla Helsingin keskustan ja lentoaseman. Merkittävimmät 

väliasemat tällä reitillä ovat Pasila, Tikkurila ja Myyrmäki. Kehäradan aloitettua toimintansa 

aiemmin toiminnassa ollut Vantaankosken reitti lopetti liikennöinnin. Joukkoliikenteen kolmas 

pääväylä koostuu säteittäisistä päälinja-auto-reiteistä, joita ovat esimerkiksi Tuusulan- ja 

Lahdenväylät.  

Helsingin seudun tieverkosto on tiheä (Helsingin KSV 2012: 10). Päätiet kytkeytyvät hyvin 

toisiinsa ja kehätiet yhdistävät säteittäiset moottoritiet toisiinsa. Nämä risteysalueet ovat 

saavutettavuutensa kannalta erinomaisia, mutta ne vievät myös paljon tilaa, minkä vuoksi suuri 

määrä potentiaalista rakennusmaata jää käyttämättä.  

3.2.2 Pääkaupunkiseudun sijaintiverkot 

 

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisussa (2012: 10 - 13) on kuvailtu 

pääkaupunkiseudun liikenneverkkojen ohella myös alueen sijaintien verkostoja. 

Pääkaupunkiseudun väestö on keskittynyt kantakaupungin alueelle. Kantakaupungin ohella 

suurimmat väestökeskittymät ovat Vantaankosken radan, pääradan, ja metrolinjan varsilla sekä 

Espoon aluekeskuksissa. Asukastiheys on kohtalaisen suurta myös raideliikenteen ratojen (nyk. 

Kehärata) välisellä alueella Kehä I:n tuntumassa. Kehä III:n pohjoisosat ovat sen sijaan melko 

harvaanasuttua aluetta pääradan vartta lukuun ottamatta. 

Asukastiheyden ohella kantakaupunki on ylivoimainen työpaikkojen keskittymä Helsingin 

seudulla (Helsingin KSV 2012). Sen lisäksi merkittäviä työllisyyden keskittymiä ovat 

Pitäjänmäki, Lentokentän ympäristö (Aviapolis) sekä Keilaniemi-Otaniemi. Näiden 

ulkopuolella työpaikat ovat keskittyneet selvästi raideliikenteen ja suurten väylien läheisyyteen. 

Työpaikat ovat selvästi asutusta keskittyneempiä.  

3.2.2.1 Kaupan sijaintiverkot 

 

Pääkaupunkiseudun selkeästi suurin kaupallinen keskittymä sijaitsee Helsingin 

kantakaupungissa (Helsingin KSV 2012: 12). Muut merkittävät kaupan keskittymät rakentuvat 

paikalliskeskusten ja raideyhteyksien ympärille, ja niistä suurimmat ovat Leppävaara -Sello, 

Itäkeskus - Itis, Myyrmäki - Myyrmanni, Tikkurila - Dixi/Tikkuri, Matinkylä – Iso Omena ja 
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Pakkala – Jumbo. Espoon Iso Omena ja Vantaan Jumbo eroavat muista suurista 

kauppakeskuksista siinä, että ne ovat rakentuneet valtaväylien risteysten tuntumaan (Salonen, 

M. 2012: 8). Pienemmistä paikalliskeskuksista, kuten Tapiolasta, Malmilta, Lauttasaaresta ja 

Espoon keskuksesta, löytyy pienempiä kaupallisten palveluiden keskittymiä. Kaupalliset 

palvelut ovat keskittyneet muutamiin sijainteihin vielä voimakkaammin kuin työpaikat. Monet 

kaupalliset palvelut ovat sijoittuneet viimeisen 20 vuoden aikana suurten väylien risteyskohtiin, 

mikä on muovannut palveluiden rakennetta kohti monikeskuksisempaa mallia. Palvelut eivät 

kuitenkaan siitä huolimatta ole välttämättä helposti saavutettavissa, ainakaan kevyen liikenteen 

kulkumuodoilla tai joukkoliikenteellä. Erityisesti Jumbon kauppakeskusta Vantaalla (Salonen, 

M. et al 2012: 19) on kritisoitu sen huonosta saavutettavuudesta julkisen liikenteen 

kulkuneuvoilla sekä kevyellä liikenteellä. 

3.2.4 Ostosmatkat eri kulkumuodoilla pääkaupunkiseudulla 

 

Liikenneviraston vuosina 2010 - 2011 tekemän henkilöliikenteen selvityksen mukaan ostos- ja 

asiointimatkat kattavat kaikista tehdyistä matkoista noin 35 % (Liikennevirasto 2012: 26). 

Näistä matkoista 17 % on päivittäistavaroiden ostomatkoja ja 7 % muita ostostentekomatkoja. 

Koko Suomen väestöä tarkasteltaessa on huomionarvoista todeta, että ostos- ja asiointimatkojen 

henkeä kohti laskettu lukumäärä ja pituus ovat kasvaneet, kun taas muiden matkojen määrät 

ovat laskussa. Suomalaisten matkaluku ja –suorite ovat pysyneet suhteellisen samoina 

viimeisen vuosikymmenen aikana, mikä tarkoittaa sitä, että ihmiset liikkuvat 

kokonaisuudessaan yhtä paljon, mutta käyttävät yhä suuremman osan ajastaan ostoksiin ja 

asiointiin (Liikennevirasto 2012: 25; Valli, R. et al 2015: 32).  

Lähipalvelut saavutetaan parhaiten kävellen tai pyörällä, kun taas joukkoliikenne ja autoilu 

nousevat keskeiseen rooliin seudullisten palveluiden kohdalla (Helsingin KSV 2012: 22). 

Helsingin seudun liikenteen (HSL) liikkumistottumuksia käsittelevästä selvityksestä käy ilmi, 

että henkilöauto on suosituin kulkumuoto päivittäistavaroiden hankinnan ja muiden 

ostosmatkojen taittamiseen pääkaupunkiseudulla. Henkilöautolla tehdään 70,6 % 

päivittäistavaroiden ostomatkoista ja 75,4 % muista ostosmatkoista (Helsingin KSV 2012: 15). 

Joukkoliikenteen vastaavat osuudet ovat 12,0 % ja 13,5 % tehdyistä ostosmatkoista. Muiden 

kulkumuotojen osuudet jäävät selvästi pienemmiksi ostosmatkojen kohdalla ollen muutamien 

prosenttien luokkaa. Poikkeuksen muodostavat kävellen tehdyt päivittäistavaroiden 

ostosmatkat, joiden osuus on lähellä joukkoliikenteen osuutta eli 11,8 %.  
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HSL:n vuonna 2012 laatima raportti Helsingin seudun asukkaiden liikkumistottumuksista 

osoittaa, että pääkaupunkiseudun sisällä on suurta vaihtelua siinä, kuinka suuri osuus asukkaista 

valitsee henkilöauton tai joukkoliikenteen ostos-, asiointi-, vierailu- ja harrastusmatkojen 

taittamiseen (Lindeqvist, M. et al 2012: 80). Helsinkiläiset ostos- ja vapaa-ajan matkojen 

kulkutavat ovat jakautuneet melko tasaisesti joukkoliikenteen ja henkilöautoilun välillä. 55 % 

helsinkiläisistä taittaa vapaa-ajan matkat henkilöautolla ja 45 % joukkoliikenteellä. Muissa 

pääkaupunkiseudun kunnissa autoilun osuus on paljon suurempi. Vantaalaisista 82 % taittaa 

ostos- ja vapaa-ajanmatkat autolla, ja 18 % joukkoliikenteellä. Espoossa & Kauniaisissa 

vastaavat osuudet ovat 81 % ja 19 %.  Helsingissä ja Vantaalla joukkoliikenteen käyttäjien 

osuus vapaa-ajan matkoilla kasvoi 2008 - 2012, kun taas Espoossa ja Kauniaisissa henkilöauton 

suosio näillä matkoilla kasvoi. Kävelyn ja pyöräilyn osalta alueelliset erot ovat autoiluun ja 

joukkoliikenteeseen verrattuna pieniä. Pääkaupunkiseudun asukkaat tekevät keskimäärin 0,7 

kotiperäistä ostos- tai asiointimatkaa arkivuorokaudessa (Lindeqvist, M. et al 2012: 42). 

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Arjen saavutettavuus pääkaupunkiseudulla -raportista 

(2012: 14) käy ilmi, että eri kulkumuodoilla tehdään selkeästi ajankestoltaan erimittaisia 

matkoja. Kävellen liikutaan, kuten olettaa sopii, pääasiassa lyhyitä matkoja. Kävellen taitetaan 

eniten alle 5 minuutin mittaisia matkoja – kestoltaan yli 20 minuutin matkat ovat harvinaisia. 

Pyöräillen ja henkilöautolla tehdään pääasiassa 5 - 10 minuutin matkoja, kun taas 

joukkoliikenteellä taitettavat matkat ovat ajankestoltaan pidempiä, keskimäärin noin 25 - 30 

minuuttia. Kaikkien kulkumuotojen tyypilliset matkat ovat siis kestoltaan alle 20 minuuttia, 

joukkoliikennettä lukuun ottamatta. Huomionarvoista on myös se, että yli 60 % 

joukkoliikenteellä tehtävistä matkoista on kantakaupunkipohjaisia, kun taas henkilöautolla 

taitettavista matkoista kantakaupunkiin tai sieltä pois suuntautuu ainoastaan reilu 20 %.  

 3.2.5 Kaupallisten keskittymien saavutettavuus pääkaupunkiseudulla 

 

Pääkaupunkiseudun kaupallisten keskittymien vaikutusalueet voidaan jakaa seudullisiin ja 

paikallisiin. Kannisen ja Rantasen (2010) julkaisussa on muodostettu neljä erilaista kaupallisten 

keskittymien profiilia, joissa keskukset on luokiteltu niiden keskimääräisen asiointitiheyden ja 

vaikutusalueen koon mukaan. Ensimmäisen ryhmän muodostavat Helsingin keskustan 

kaupalliset palvelut, joille on tyypillistä korkea tavoitettavuus joukkoliikenteellä sekä 

saavutettavuuden ja asiakastyytyväisyyden korostuminen (Kanninen, V. & Rantanen A. 2010: 

22). Helsingin keskustan vaikutusalueena on koko pääkaupunkiseutu. Toiseen ryhmään 

kuuluvat alueelliset kauppakeskukset, joissa kaikki kuluttajasegmentit asioivat tasaisin 
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väliajoin. Ainoastaan hintatietoiset autoilevat kuluttajat näyttäisivät välttelevän tämän 

segmentin keskuksia, mikä kertoo siitä, että he ovat valmiita matkustamaan hyvän hinnan 

perässä pidempiäkin matkoja. Toisen segmentin keskukset palvelevat pääasiassa lähialueen 

asukkaita edellä mainittua kuluttajaryhmää lukuun ottamatta. Kolmanteen ryhmään on 

ryhmitelty sellaiset kauppakeskukset, jotka ovat suosittuja etenkin autoilevien kuluttajien 

keskuudessa. Ne ovat kooltaan toisen segmentin keskuksia suurempia, ja palvelevat laajempaa 

markkina-aluetta. Viimeisen, eli neljännen, ryhmän muodostavat kaksi keskittymää, Tapiola ja 

Iso Omena. Ne ovat erillään muista keskuksista, koska niiden erikoisuutena ovat ”kiireiset 

palveltavat” -kuluttajasegmentin suuri osuus asiakkaista. Ne myös palvelevat yhtä Suomen 

vauraimmista alueista, eteläistä Espoota, mikä selittää osaltaan hyvän autoilusaavutettavuuden 

ja asiakaspalvelun laadun korostumisen niiden profiloitumisessa (Kanninen, V. & Rantanen, A. 

2010: 22). 

Karkeasti luokiteltuna pääkaupunkiseudun ostoskeskukset voidaan jakaa kahteen osaan 

riippuen niiden koosta, monipuolisuudesta ja vaikutusalueen koosta: seudullisiin ja paikallisiin. 

Tätä jakolinjaa on käytetty Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Arjen saavutettavuus–

julkaisussa (2012). Seudullisiksi ostoskeskuksiksi on määritelty Helsingin keskustan Forum, 

Kamppi, Kluuvi, Kämp Galleria, City-Center, Itäkeskuksen Itis, Leppävaaran Sello sekä 

Vantaan Jumbo ja Flamingo. Loput noin kaksikymmentä kauppakeskusta ovat pienempiä ja 

vaikutusalueeltaan paikallisia. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi Tikkuri/Dixi Tikkurilassa, 

Ogeli Oulunkylässä ja Arabian kauppakeskus Arabiassa.  

Kauppakeskusten saavutettavuus henkilöautolla on erinomaisella tasolla (Helsingin KSV 2012: 

33). Parhaiten autolla saavutettavat ostoskeskukset sijaitsevat kehäteiden ja säteittäisten 

pääväylien ympärillä. Parhaan saavutettavuuden alueilta on mahdollista saavuttaa kaikki 

pääkaupunkiseudun kauppakeskukset 25 minuutissa henkilöautolla. Lähes kaikilta 

pääkaupunkiseudun alueilta voi saavuttaa vähintään kymmenen kaupallista keskittymää 25 

minuutissa.  

Joukkoliikenteellä kauppakeskukset voi saavuttaa parhaiten Pasilan, ydinkeskustan ja 

Sörnäisten alueilta, joista kustakin tavoittaa 15 kauppakeskusta 25 minuutissa (Helsingin KSV 

2012: 33). Lisäksi Itäkeskuksen länsipuolella olevien metroradan asemien lähettyviltä tavoittaa 

yli 10 ostoskeskusta samassa ajassa. Niin ikään Käpylän, Oulunkylän, Malmin ja Huopalahden 

asemien ympäristöstä saavuttaa yli 10 kauppakeskusta. Joukkoliikennesaavutettavuus on 
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heikointa Kehä III:n pohjoispuolella Tikkurilaa lukuun ottamatta sekä Laajasalossa ja suuressa 

osaa pääkaupunkiseudun koillis- ja itäosia.  

Parhaiten saavutettavissa olevat kauppakeskukset sijaitsevat Helsingin ydinkeskustan tai 

asemanseutujen läheisyydessä (Helsingin KSV 2012: 34). Keskustan kauppakeskusten 

saavutettavuus joukkoliikenteellä on keskimääräistä parempi, kun taas henkilöautolla se on 

keskimääräistä heikompi. Päinvastaisesti Vantaan Jumbo ja sen vieressä sijaitseva Flamingo 

ovat joukkoliikenteen osalta saavutettavuudeltaan pääkaupunkiseudun heikoimmat keskukset, 

mutta saavutettavuus henkilöautolla on yksi seudun parhaita. Parhaiten henkilöautolla 

saavutettava ostoskeskus on Konalassa sijaitseva Ristikko.  

Salonen, M. et al (2012: 8 – 27) työryhmän vuonna 2012 julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin, 

miten pääkaupunkiseudun suurimmat kauppakeskukset ja lähipalvelut, joista esimerkkinä 

toimivat Helsingin kaupungin kirjastot, ovat saavutettavissa eri kulkumuodoilla. Kuten jo 

edellä havaittiin, kävi myös tässä tutkimuksessa ilmi, että pääkaupunkiseudun asukkaiden 

mahdollisuus saavuttaa eri kauppakeskukset vaihtelee suuresti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

eri kulkumuotojen ja alueiden välillä (Salonen, M. et al 2012: 19). Autolla asiointi on kaikkien 

alueen kauppakeskusten kohdalla kilpailukykyisempi vaihtoehto saavutettavuuden kannalta 

joukkoliikenteeseen verrattuna. Eri kauppakeskusten välillä on kuitenkin eroja siinä, kuinka 

ylivoimainen yksityisauto on verrattuna julkisiin kulkuvälineisiin. Helsingin ydinkeskustassa 

sijaitsevan kauppakeskus Kampin (ja Forumin) kohdalla saavutettavuuserot joukkoliikenteen 

ja autoilun välillä ovat pienimmät (2012: 19). Jumbon kauppakeskuksen kohdalla tilanne on 

päinvastainen, sillä Jumbon saavuttaa paremmin autolla kuin Kampin millään kulkumuodolla. 

Tutkimuksen mukaan voidaan selvästi havaita, että kauppa noudattelee samaa logiikkaa kuin 

ennenkin eli se sijoittuu parhaiten saavutettavissa oleviin sijainteihin. Autoistumisen ja vallalla 

olevan liikennesuunnittelun myötä nämä saavutettavuudeltaan ihanteellisimmat paikat ovat 

siirtyneet keskustan ohella seudun reunoille (Salonen, M. et al 2012: 23). Kaupan 

sijoittumislogiikka oli itse asiassa kuvattu onnistuneesti jo von Thünenin mallissa 1800-luvun 

alussa, jolloin havaittiin yhteys saavutettavuuden ja kaupallisen vetovoiman vaikutuksesta 

maankäyttöön.  

Aalto-yliopiston tutkimusryhmän julkaiseman raportin mukaan kaupan painopisteen 

siirtyminen keskuksista kohti reunoja johtuu laajenevasta aluerakenteesta, saavutettavuuden 

muutoksista ja kustannustasosta. Yrityksen on kannattavaa sijoittua autoliikenteen kannalta 

hyvien liikenneyhteyksien varrelle kehäteiden läheisyyteen, missä maa-alan hinta on myös 
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alhaisempi kuin keskustoissa (Kanninen, V. et al 2010: 81). Ostos- ja vapaa-ajan liikkuminen 

muodostavat suurimman osan ihmisten liikennesuoritteista (Kalenoja, H. et al: 2008: 

Henkilöliikennetutkimus 2004 - 2005). Asioinnit ovat lisääntyneet etenkin keskustojen 

ulkopuolisissa kaupan keskittymissä. Jotta kuluttajien tarpeisiin valikoimista, 

valinnanmahdollisuuksista ja ajan säästöstä voidaan vastata, ovat kaupat alkaneet muodostaa 

suuria klustereita keskusten reunoille (Kanninen, V. et al 2010). Suuret klusterit voidaan usein 

saavuttaa vain henkilöautolla. Suuret kaupan keskittymät houkuttelevat asiakkaita muun 

muassa koetun saavutettavuuden tunnetta lisäämällä, kun pienellä alueella on suuri joukko 

saman alan yrityksiä, mikä tekee vertailusta helppoa. Tällaisia klustereita on havaittavissa 

esimerkiksi huonekalukauppojen kohdalla Porttipuistossa ja Varistossa Vantaalla ja 

Itäkeskuksessa Helsingissä, sekä vapaa-ajan tuotteiden kohdalla Vantaan Tammistossa.  

 3.2.5.1 Päivittäistavarakaupan saavutettavuus pääkaupunkiseudulla 

 

Perttu Saarsalmi teki vuonna 2014 pro gradu- työn päivittäistavarakaupan spatiotemporaalisesta 

saavutettavuudesta pääkaupunkiseudulla. Työ pohjautuu samaan MetropAccess-työryhmän 

saavutettavuusaineistoon kuin oman työni empiirisen osion saavutettavuuslaskelmat. 

Saarsalmen pro gradu-työssä on tutkittu päivittäistavarakaupan saavutettavuutta eri 

vuorokaudenaikoina (klo 17:00, 22:00 ja 01:00) kolmella eri kulkutavalla: kävellen, 

joukkoliikenteellä ja henkilöautolla (2014: 50 - 52).  

Oman tutkimukseni kannalta merkityksellisintä on tieto päivittäiskauppojen saavutettavuudesta 

ruuhka-aikana klo 17:00, koska käytän samaa ajankohtaa omissa analyyseissäni. Saarsalmen 

analyysin mukaan pääkaupunkiseudun päivittäiskauppojen saavutettavuus henkilöautolla klo 

17:00 on hyvä lähes kaikkialla tutkimusalueella, sillä väestöllä painotettujen matka-aikojen 

keskiarvo lähimpään päivittäistavaroiden myymälään on hieman yli 5 minuuttia kaikissa 

neljässä kunnassa. Suurin osa Helsingin alueesta kuuluu alle 10 minuutin 

savutettavuusvyöhykkeeseen Östersundomin koillisosaa lukuun ottamatta. Vantaalla ja 

Espoossa kauppaverkosto on harvempi, mutta se ei juurikaan vaikuta saavutettavuuteen 

henkilöautolla paitsi muutamilla alueilla, jotka sijaitsevat 15 - 30 minuutin automatkan päässä 

lähimmästä kaupasta (Koillis-Vantaalla ja Espoon Nuuksiossa).   

Joukkoliikenne-saavutettavuus lähimpään päivittäistavarakauppaan on ruuhka-aikaan klo 

17:00 varsin hyvä lähes kaikilla Helsingin alueilla. Keskimääräinen väestöllä painotettu matka-

aika on Helsingissä joukkoliikenteellä yhtä nopea kuin autollakin – vähän yli 5 minuuttia. 

Vantaalla keskimääräinen matka-aika on lähes yhtä lyhyt, mutta Espoossa se on yli 10 
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minuuttia. Helsingissä huonoja joukkoliikenteen saavutettavuusalueita ovat Östersundom 

kokonaisuudessaan (yli 20 minuutin matka-aika) sekä Laajasalon itäosa, osa Tammisalosta sekä 

Santahamina. Espoossa ja Vantaalla pääväylien läheisyydessä asuvilla saavutettavuus 

joukkoliikenteellä on hyvä, kun taas vastaavasti kauempana väylistä asuvilla saavutettavuus on 

heikompaa. Tiheästi asuttuja 15 - 30 minuutin matka-ajan alueita on melko paljon Espoossa ja 

Vantaalla – esimerkiksi Koivuhaka, Ruskeasanta, Ilola, osa Jokiniemestä ja Hakkila Vantaalla 

sekä Kauniaisten eteläpuoliset alueet Espoossa. Helsingissä 15 - 30 minuutin matka-ajan alueita 

on selvästi vähemmän. 

Päivittäiskauppojen saavutettavuus kävellen mukailee Helsingissä pitkälti joukkoliikenteen 

saavutettavuutta. Keskimääräinen matka-aika kävellen on yhtä lyhyt kuin autolla ja 

joukkoliikenteellä. Koska MetropAccess-reititin ehdottaa joukkoliikenteen reitityksessä 

kävelyä ainoaksi kulkutavaksi sen ollessa nopein vaihtoehto, on osa joukkoliikenteen 

reitityksistä tosiasiassa kävelyreittejä. Espoossa ja Vantaalla kävelyn saavutettavuus näyttäytyy 

pitkälti samanlaisena kuin joukkoliikenteen saavutettavuus tiheästi asutuilla alueilla. Vantaalla 

keskimääräisen kävelymatkan ero joukkoliikenteeseen on suhteessa suurempi kuin Espoossa, 

mutta molemmissa se on hieman yli 10 minuuttia. Lähes kaikki alueen tilastoruudut ovat 

kävelyn kohdalla 15 - 30 minuutin matka-ajan ruutuja. 

Auto on kulkumuodoista ylivoimaisin kaupan saavutettavuuden osalta kahteen muuhun 

kulkutapaan verrattuna (Saarsalmi, P. 2014: 52). Lähes kaikki pääkaupunkiseudun asukkaat 

pääsevät autolla kauppaan noin 18 minuutissa, kun muilla kulkumuodoilla samassa ajassa vain 

800 000 on saavuttanut lähimmän kaupan. Joukkoliikenne on kävelyä vain hieman nopeampi. 

Joukkoliikenne ja kävely ovat kuitenkin kuuden ensimmäisen minuutin kohdalla 

kilpailukykyisempiä ja jopa nopeampia kuin autoilu, sillä autoilussa on otettu huomioon 

erilaiset aikaa vievät toiminnot kuten parkkipaikan etsiminen ja kävellen tapahtuviin siirtymiin 

kuluvat aika-arviot.  

3.3 Saavuttavuuden ja sijainnin merkitys ostopaikan valinnassa 

Sendy Farag, et al. (2006) sekä Ren, F. & M-P. Kwan (2009) ovat havainneet, ettei 

verkkokauppaa käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa ole juurikaan huomioitu 

maantieteellistä kontekstia, kun halutaan selvittää kuka ostaa verkosta ja miksi. Suurin osa 

aihepiiriä käsittelevästä kirjallisuudesta on keskittynyt verkkokauppaostajien sosio-

demografisiin piirteisiin, internetin käyttökokemukseen tai –taitoihin sekä erilaisiin  

käyttäytymistä selittäviin malleihin. Ren, F. & M-P. Kwan ovat havainneet, ettei tutkimuksissa 
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ole Farag, et al. (2006) työryhmän tutkimuksia lukuun ottamatta tarkasteltu 

ostostentekomahdollisuuksien tilallista sijoittumista fyysisessä toimintaympäristössä ja sen 

vaikutusta verkkokaupan käyttöön. Ren, F. & M-P. Kwanin mukaan maantieteellisen 

kontekstin tarkastelu verkkokauppaa käsittelevien tutkimusten yhteydessä on tärkeää, koska 

palveluiden fyysisellä saavutettavuudella ja kuluttajan lähipalveluilla voi olla suuri merkitys 

verkkokaupan omaksumisessa osaksi kulutusta. 

Farag, S. et al (2006: 59 - 74) ovat tutkineet Alankomaissa internetin käyttöä ja sen spatiaalista 

vaihtelua aikajaksolla 1996 - 2001, ja tarkastelleet spatiaalisten muuttujien, kuten 

asuinympäristön ja palveluiden saavutettavuuden, vaikutusta verkko-ostamiseen. 

Tutkimuksessa on testattu kahden hypoteesin paikkansapitävyyttä. Ensimmäinen hypoteesi on 

niin kutsuttu innovaatioiden diffuusion hypoteesi, jossa oletetaan verkosta ostamisen olevan 

urbaani ilmiö, sillä uusilla innovaatioilla on perinteisesti ollut tapana levitä keskuksista reuna-

alueille (Farag, S. et al 2006: 60). Toisaalta verkkokaupan tapainen innovaatio voisi saavuttaa 

suosiota ensin haja-asutusalueilla niin sanotun tehokkuushypoteesin mukaisesti, jossa oletetaan 

verkkokaupalla olevan suurempi kysyntä haja-asutusalueilla, missä palveluiden fyysinen 

saavutettavuus on heikompaa (Farag, S. et al 2006: 60).  

Tutkimuksessa saatiin selville, että netistä ostaminen on Alankomaissa pääasiassa urbaani 

ilmiö, mutta diffuusio reuna-alueille on tapahtumassa (Farag, S. et al 2006: 71). Ihmiset ostavat 

todennäköisemmin internetistä urbaanilla asuinalueella, mutta ne, joille palveluiden 

saavutettavuus on heikkoa, ostavat verkosta useammin. Tutkijat eivät kuitenkaan voineet vetää 

selkeitä johtopäätöksiä verkkokaupan spatiaalisista vaikutuksista perinteiseen 

vähittäiskauppaan (Farag S. et al 2006: 71). Ostosmahdollisuuksien spatiaalisen jakautumisen 

ja paikallisen asuinympäristön palveluilla havaittiin kuitenkin olevan vaikutusta 

verkkokauppakäyttäytymiseen. He havaitsivat mahdollisia merkkejä perinteisen kaupan 

taantumasta (erityisesti haja-asutusalueilla), mikä saattaa johtua monesta muustakin selittävästä 

tekijästä kuin pelkästään verkkokaupan saavuttamasta suosiosta. He huomasivat myös 

merkkejä siitä, että verkkokauppa saattaa osaltaan tuottaa lisäkäyntejä fyysisissä 

ostospaikoissa. Kaiken kaikkiaan kirjoittajat peräänkuuluttivat jatkotutkimusten tärkeyttä, sillä 

verkkokaupan vaikutuksista ei ole tehty vielä tarpeeksi maantieteellistä tutkimusta.  

Ren, F. & M-P. Kwan (2009: 262 - 278) ovat myös tarkastelleet maantieteellisen kontekstin 

vaikutusta kuluttajien verkkokauppa-käyttäytymiseen. He keskittyivät tutkimuksessa 

lähipalveluiden saavutettavuuden ja asuinalueen ominaisuuksien merkitykseen verkkokaupan 
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valitsemisessa fyysisen kaupan toimipisteen sijasta sekä verkosta ostamisen tiheyteen 

vaikuttaviin tekijöihin. Tutkimus sijoittui Columbuksen metropolikaupunkiin Yhdysvaltojen 

Ohiossa, ja pohjautui lähes neljänsadan kuluttajan pitämään aktiivisuus vs. internetin käyttö -

päiväkirjaan. Tuloksista selvisi, että paikallisten palveluiden sijoittumisella tilassa sekä niiden 

saavutettavuudella on jonkinasteinen merkitys verkkokaupan valitsemisessa. Kuluttajat, joille 

palveluiden saavutettavuus on heikompaa ostavat todennäköisemmin verkosta, koska internet 

tehostaa heidän ajankäyttöään. Verkossa on tarjolla kattavasti tietoa ostettavasta tuotteesta, ja 

verkon kautta ostaminen vähentää liikkumistarvetta fyysisessä ympäristössä. Sijaintiin 

sidottujen tekijöiden merkitys on kuitenkin verkkokaupan suosion kokonaiskuvassa tämän 

tutkimuksen perusteella melko vähäistä (2009: 273-4). Se saattaa tosin osaltaan johtua siitä, että 

tutkimuksenkohteena oli pääasiassa hyvätuloinen ja korkeasti koulutettu väestö, joille hyvä 

saavutettavuus ei vankan autoilukulttuurin vuoksi ole kovin keskeisessä roolissa. Tutkijat 

havainnollistavat tätä toteamalla, että kyseisille kuluttajille 6.5 ja 15 minuutin automatka 

näyttäytyvät lähes yhtä vaivalloisilta, jolloin lähipalveluiden saavutettavuus koetaan näillä 

etäisyyksillä hyväksyttävänä matka-aikojen vaihtelusta huolimatta. 

Omassa tutkimuksessani otan maantieteellisen tarkastelun huomion kohteeksi verkkokaupan 

tutkimuksen saralla väestön sosio-demografisten ominaisuuksien rinnalla. Selvitän, missä 

määrin pääkaupunkiseudun eri alueiden välillä on nähtävissä eroja verkkokaupan käyttöönoton 

ja käytön tiheyden osalta päivittäistavarakaupan saavutettavuuden osalta. Palveluiden 

saavutettavuutta koskevat hypoteesini ovat samansuuntaiset Farag, S. et al. (2006) 

tutkimusryhmän havaintojen kanssa, joiden mukaan verkkokaupasta ostaminen on pääasiassa 

urbaani ilmiö, mutta reuna-alueiden asukkaat ostavat verkosta useammin kuin keskustoissa 

palveluiden lähellä asuvat.  
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4. EMPIIRINEN TUTKIMUS: Ruokakeskon verkkokaupassa asiointiin 

vaikuttavat tekijät ja verkkokaupan levittäytyminen 

4.1 Tutkimusalueena pääkaupunkiseutu 

 

Keskityn omassa tutkimuksessani saavutettavuuden ja teorian pohjalta valittujen 

sosioekonomisten tekijöiden merkityksen tarkasteluun verkkokaupan suosioon vaikuttavina 

tekijöinä pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun muodostavat Helsingin, Espoon, Vantaan 

ja Kauniaisen kunnat. Tutkimusalue valikoitui empiirisen aineiston saatavuuden perusteella.  

Pääkaupunkiseutu muodostuu neljästä kunnasta, joiden yhteenlaskettu asukasluku on 

Tilastokeskuksen mukaan noin 1,1 miljoonaa. Maan pääkaupunki Helsinki on alueen tiheimmin 

asutettu osa, ja siellä on myös laajin palvelutarjonta. Kuten luvussa 3.2 on eritelty, Helsinki on 

alueen parhaiten saavutettavissa oleva kunta tiheän tieverkostonsa ja eri kulkumuotojen 

joustavien käyttömahdollisuuksien vuoksi. Espoo ja Vantaa ovat kaksi muuta suurempaa 

pääkaupunkiseudun kuntaa, joissa on yhteensä asukkaita noin 485 000. Vantaa on pitkälti 

raideyhteyksien varsille rakentunut kaupunki, jossa on muutama suurempi asukaskeskittymä 

(Tikkurila, Myyrmäki). Lisäksi useat suuret valtatiet kulkevat kaupungin halki (Lahdentie, 

Kuva 2. Tutkimusalue pääkaupunkiseutu ja Keskon sekä muiden päivittäistavarakaupan toimijoiden kivijalkamyymälät. 

(Lähde: Kaupan toimijoiden verkkosivut 2016-2017, SeutuCD 2015). 



 

54 

 

Tuusulanväylä & Hämeenlinnanväylä). Kehärata yhdistää kaupungin eri osat ja mahdollistaa 

joustavan pääsyn kaupungin keskiosissa sijaitsevalle Suomen suurimmalle lentokentälle. Espoo 

on merenrantakaupunki, missä asutus on niin ikään keskittynyt muutamiin keskittymiin 

(Tapiola, Leppävaara).  Vuonna 2017 metro laajenee Espoon puolelle, mikä parantaa 

kaupungin asutuskeskusten saavutettavuutta Helsingistä joukkoliikenteellä. Kauniainen on 

pinta-alaltaan pieni kaupunki Espoon kaupungin sisällä.  

4.2 Tutkimuskohteena suomalainen kaupan alan yhtiö Kesko 

 

Empiirisen analyysini yhteistyökumppaniksi valikoitui yksi Suomen suurimmista kaupan alan 

pörssiyhtiöistä. Yritys toimii monella eri toimialalla, kuten esimerkiksi 

päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan alalla sekä autokaupassa (Keskon 

verkkosivut 01/2017). Keskon ketjutoimintaan kuuluu yli 1500 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, 

Norjassa, Baltiassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Puolassa. K-ryhmä on kolmanneksi suurin 

vähittäiskaupan alan toimija Pohjois-Euroopassa ja se työllistää noin 45 000 henkeä. Omassa 

tutkimuksessani keskityn Ruokakeskon Plussa-asiakkaisiin verkkokaupassa ja 

kivijalkamyymälöissä. Ruokakesko aloitti verkkokauppatoiminnan syksyllä 2014 ja palveluun 

on tähän mennessä sitoutunut 70 K-kauppiasta K-Citymarkeista, K-Supermarkeista ja K-

Marketeista. Verkkokaupalla on kaksi toimitustapaa, ”Tilaa ja nouda” sekä kotiinkuljetus, 

myymälästä riippuen. 

Kuvan 2 kartasta voi nähdä miten tutkimusalue ja tutkimuksen kohteena olevat fyysiset 

päivittäistavaramyymälät hahmottuvat maantieteellisesti. Kartalta näkee tutkimusalueen 

kuntien sijoittumisen suhteessa toisiinsa sekä Digiroadin luokkien 1-3 tieverkostot. Lisäksi 

kartalla on esitetty Ruokakeskon (K-Market, K-Supermarket, K-Citymarket ja Neste Oil K-

Market) sekä kilpailevien päivittäistavaramyymälöiden (pääasiassa S-ryhmä, Lidl ja 

Stockmann Herkku) toimipisteiden sijoittuminen alueella. Päivittäistavaramyymälöiden 

palveluverkosto on erityisen tiheä Helsingin kantakaupungissa. Palveluverkko on tiheä myös 

etenkin eteläisessä Espoossa isojen teiden varsilla, Vantaalla junaratojen ja pääteiden (Kehä III 

ja Hämeenlinnanväylä) varsilla sekä Helsingissä lähes kauttaaltaan keskittyen pääteiden 

varsille ja niiden risteyskohtiin.  
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4.3 Aineisto ja menetelmät 

4.3.1 Aineistot ja työkalut 

 

Aineistoni sisältää sijaintitiedot Ruokakeskon verkkokaupan sekä kivijalkamyymälöiden 

Plussa-asiakkaista vuosilta 2015 ja 2016. Sijaintitiedot on yleistetty 250 metriä x 250 metriä 

tilastoruutuihin, jotta yksittäisen kuluttajan yksityisyys pysyy turvattuna. Tiedoista on jätetty 

pois ne asiakasruudut, joissa asuu alle viisi kotitaloutta. Aineisto pitää sisällään tiedot 

Ruokakeskon Plussa-asiakkaiden verkkokaupassa ja kivijalkamyymälöissä kuluttamista 

rahamääristä euroissa sekä asiointien lukumääristä, jota mitataan ostokuittien määrässä. 

Asiakastietojen lisäksi analyysini sisältää tiedot Keskon päivittäistavaramyymälöiden sekä 

kilpailevien päivittäistavaramyymälöiden sijainneista, jotka poimin kaupan alan yritysten 

verkkosivuilta joulu-tammikuussa 2016 - 2017. Käytin päivittäistavaramyymälöiden 

luokittelussa samaa metodia kuin Perttu Saarsalmi omassa pro gradu-työssään (2014: 42). 

Analyyseissä on huomioitu Keskon myymälöiden ohella muiden suurten ketjujen eli S-

Ryhmän, ja Lidl:n toimipisteet sekä M-ketjun, Tarmo Lähikaupan, Stockmann Herkun ja Anton 

& Antonin myymälät. Lisäksi poimin mukaan seuraavat yksittäiset kaupat: Baltian kauppa, 

Elintarvikeliike Heinonen, Haagan kotipuoti, Laivurin valinta Oy, Liike51 ja Mumu Ruoka & 

Herkku. Ruokakeskon ja Suomen Lähikauppa Oy:n yhdistymisen huomioin siten, että kaikki 

vuoden 2016 loppuun mennessä K-Marketeiksi muuttuneet Siwat ja Valintatalot luokittelin 

Keskon toimipisteiksi ja vuoden 2017 alussa muutoksen läpikäyvät myymälät määrittelin 

edelleen kilpailijoiden toimipisteiksi. Listauksessa huomioitiin myös pääkaupunkiseudun 

huoltoasemat, joilla toimii jonkin ketjun päivittäistavaramyymälä kuten esimerkiksi Neste Oil 

K-Market. Jätin R-kioskit pois päivittäistavaramyymälän luokittelusta, koska ne eivät sisällä 

kattavasti ”koko tuotevalikoimaa” tuoretuotteet mukaan lukien. Tällä tavoin tarkasteltuna 

pääkaupunkiseudulle paikantui 409 päivittäistavaramyymälää. Luku eroaa hieman Perttu 

Saarsalmen vuonna 2014 käyttämästä luvusta (391), mutta se voi selittyä kauppojen 

lukumäärän todellisella vaihtelulla 2014 - 2016 tai jostain inhimillisestä virheestä tietoja 

kerättäessä. 

Oheisessa taulukossa 2 on kuvattu tutkimuksessa käytetyt aineistot sekä niiden lähteet ja 

käyttötarkoitukset. Väestön sosioekonomisten taustatekijöiden pääasiallinen lähde on SeutuCD 

2015, jossa väestötiedot on yleistetty YKR-ruutuihin rakennuskohtaisista tiedoista. SeutuCD 

on Helsingin seudun Ympäristöpalveluiden (HSY) vuosittain tuottama paikkatietopalveluiden 

kokoama, joka sisältää kattavasti tietoa pääkaupunkiseudun tärkeimmistä rekisteri-, kartta- ja 
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suunnitteluaineistoista. SeutuCD:ltä sain tiedot eri-ikäisen väestön osuuksista ruututasolla sekä 

väestön keskimääräisistä ansiotuloista pienaluetasolla. Lisäksi käytin SeutuCD:n kartta-

aineistojen geometriatietoja (tieverkosto, kuntienrajat & rantaviiva) työn kartta-

visualisoinneissa. Toinen väestön taustamuuttujien lähde on Tilastokeskuksen Paavo-

Postinumeroalueittainen avoin aineisto, joka sisältää monipuolisesti keskeisiä muuttujia 

väestörakenteesta. Aineistot ovat saatavilla Tilastokeskuksen paikkatietojen rajapinnalta. 

Hyödynsin Paavo-datasta tietoja väestön koulutustasosta sekä työllisyysrakenteesta.  

Taulukko 2. Käytetyt aineistot ja niiden käyttötarkoitukset. 

Aineisto Aineiston käyttötarkoitus Lähde 

Päivittäistavaramyymälöiden 

osoitetiedot 

Päivittäistavaramyymälöiden 

geokoodaus kartalle ja 

visualisoinnit 

Kaupan alan 

toimijoiden 

verkkosivut 

Ruokakeskon Plussa-asiakkaiden 

(verkkokauppa ja 

kivijalkamyymälät) sijaintitiedot 

250 x 250 metrin tilastoruuduissa 

Saavutettavuuden 

vaikutuksen analysointi 

ostokohteen valinnassa 

todellisten verkkokauppa-

asiakkaiden kohdalla 

Kesko Oyj 

250 m x 250 m asutut tilastoruudut 

pääkaupunkiseudulta 

Asiakastietojen 

yhdistäminen 

tilastoruutuihin 

Tilastokeskus 

Kuntarajojen, tieverkoston ja 

rantaviivan geometria 
Visualisointi SeutuCD’15 

Väestötiedot 250m x 250m 

ruututasolla (ikäryhmät, kielisyys, 

tulotaso)  

Väestötietojen korrelaatio 

verkkokauppa-asioinneille ja 

niiden intensiteetille 

SeutuCD’15 

Tilastokeskus PX-

Web tietokanta 

Tiedot väestön koulutustasosta ja 

työllisyysrakenteesta(opiskelijat) 

Väestötietojen selittävyys 

verkkokauppa-asioinneille 

Tilastokeskuksen 

PAAVO-

postinumero-aineisto 

MetropAccess-työryhmän matka-

aikamatriisi 

Matka-aikojen laskenta eri 

kulkuneuvoilla 
MetropAccess 

 

Hyödynsin aineiston analyysivaiheessa myös Tuuli Toivosen MetropAccess -työryhmän 

matka-aikamatriisin saavutettavuusaineistoja pääkaupunkiseudulta. Aineisto käsittää matka-
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aika- ja etäisyystiedot kävellen, joukkoliikenteellä ja autolla kaikkien pääkaupunkiseudun 

250m x 250m YKR-ruutujen keskipisteistä (13 231 kpl) kaikkien pääkaupunkiseudun YKR-

ruutujen keskipisteisiin. Aineiston yhtenevyys Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän 

yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän kanssa mahdollistaa matka-aikamatriisin tietojen 

suoran vertailun esimerkiksi väestötietojen kanssa (Toivonen, et al 2014: 128). Vuoden 2015 

matriisissa matka-ajat on laskettu kahtena eri vuorokaudenaikana: 1) keskipäivällä ja 2) ruuhka-

aikaan. Käytän omassa analyysissäni ruuhka-ajalle laskettuja matka-aikoja, koska se antaa 

realistisemman kuvan saavutettavuudesta arkena sellaisena ajankohtana, johon työssäkäyvät 

ihmiset todennäköisemmin ajoittavat päivittäistavaraostosten hankinnan. Joukkoliikenteen ja 

autoilun kohdalla käytin analyyseissä kokonaismatka-aikoja, joissa on otettu huomioon 

joukkoliikenteen kohdalla mahdollinen odottelu reitin alussa sekä siirtymät pysäkeille ja 

kohteeseen. Autoilun kohdalla kokonaismatka-ajat sisältävät siirtymät pysäköintipaikoille ja 

paikoituksen etsimisen kohteessa.  

Laskentojen pohjana on käytetty kahta eri työkalua erikseen autoilun sekä joukkoliikenteen ja 

kävelyn matka-aikojen laskemiseksi. Autoilun reititykset on laskettu tähän tarkoitukseen 

kehitetyn MetropAccess-Digiroadin avulla ArcGIS 10.2 -ohjelmiston OD Cost Matrix -

työkalulla. MetropAccess Digiroad-aineisto antaa perinteistä Liikenneviraston ylläpitämää 

Digiroad-aineistoa realistisemman kuvan matka-ajoista eri tieosuuksilla, koska se ottaa 

huomioon pelkkien nopeusrajoitusten lisäksi muita hidastuvuusarvoja (kuten erilaiset 

risteysalueet ja ruuhkaisuuden), jotka perustuvat HSL:n ja KSV:n toteuttamiin kelluvan auton 

mittauksiin (Toivonen, T. et al 2014: 129; Saarsalmi, P. 2014: 18). Lisäksi reitityksessä on 

otettu huomioon kävely pysäköintialueelle ja määränpäässä kävely pysäköintipaikalta 

haluttuun kohteeseen, parkkipaikan etsimiseen käytetty aika ja euklidiset etäisyydet lähtö- ja 

kohdepisteistä lähimpään tiesegmentin osaan.  

Joukkoliikenteen ja kävelyn reitityksiin on käytetty puolestaan MetropAccess-Reititin-

työkalua, joka on MetropAccess-hankkeen ja BusFaster Oy:n yhdessä kehittämä reititystyökalu 

(Toivonen, T. et al 2014: 131). Reititin käyttää joukkoliikenteen reittien laskennassa HSL:n 

Reittioppaan reitti- ja aikataulutietoja ja kävelyosuuksien laskennassa ilmaista joukkoistamalla 

tuotettua OpenStreetMap-aineistoa. Laskenta perustuu Dijkstran algoritmiin, joka on 

reittioptimoinnissa yleisesti käytetty standardimenetelmä. Joukkoliikenteen reititykset 

perustuvat maanantain 28.9. aikataulutietoihin. Kävelyreititys lasketaan työkalun avulla 

valitsemalla ainoaksi ”sallituksi” kulkutavaksi kävelyn, samaan tapaan kuin Reittioppaassa voi 

halutessaan jättää tiettyjä kulkutapoja pois reitin hakuvaiheessa.  
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4.3.2 Menetelmät 

 

Työn vaiheet on esitelty vuokaaviona kuvassa 3. Aineiston käsittely lähti liikkeelle 

pääkaupunkiseudun päivittäistavarakauppojen paikantamisesta kartalle. Geokoodasin kaupat 

kartalle osoitetietojen perusteella, minkä jälkeen yhdistin sijaintitiedot MetropAccess -

työryhmän YKR-ruutuihin matka-aikojen laskemista varten eri kulkutavoilla. Matka-ajat on 

laskettu lähimpään päivittäistavaramyymälän sisältävään YKR-ruutuun jokaisesta 

pääkaupunkiseudun YKR-ruudusta eri kulkutavoilla. Tein matka-aikojen laskemista varten 

kaksi eri tiedostoa, joista toisessa oli ainoastaan Keskon päivittäistavaramyymälät ja toisessa 

kaikki pääkaupunkiseudun myymälät eri ketjuista (mukaan lukien K-ryhmä) sekä muut 

yksittäiset ketjuihin kuulumattomat myymälät. Syy kauppojen luokittelulle on siinä, että pyrin 

ensimmäisessä tarkastelussa ottamaan huomioon Keskon verkkokaupan asiakkaiden ostosten 

mahdollisen keskittämisen ainoastaan Keskon toimipisteisiin. Asiointinsa keskittävät asiakkaat 

eivät tällöin valitse matka-ajan perusteella lähintä kauppaa asioinneilleen, jos se on jonkin 

toisen ketjun myymälä, vaan suorittaa asiointinsa lähimmässä K-ryhmän myymälässä, joka 

saattaa olla toisen ketjun myymälää kauempana matka-ajan perusteella. 

Yhdistin kahden myymälätiedoston matka-aika -tiedot eri kulkuneuvoilla tietoihin 

pääkaupunkiseudun kaikista asutuista tilastoruuduista sekä erikseen Keskon verkkokaupan 

asiakastilastoruutuihin. Tein asiakastilastoruutuja koskevat analyysit uusimman eli vuoden 

2016 tietojen pohjalta verkkokaupassa asiointeja tehneistä kotitalouksista ostokertojen (= 

ostokuittien määrä) perusteella ruudun asukaslukuun suhteutettuna. Asiointikertojen 

lukumäärän suhde ruudun asukaslukuun kuvaa verkkokaupan asiointi-intensiteettiä ruutu-ja 

kotitaloustasolla.  

Yhdistin YKR-tilastoruutuihin SeutuCD:n ja Paavo-rajapinta-aineiston tiedot ruutujen 

asukasmäärästä sekä muita väestön taustamuuttujia. Nämä taustamuuttujat ovat 25 - 34- ja 35 - 

44 -vuotiaiden osuus asukkaista, tilastoruutujen keskimääräiset veronalaiset ansiotulot asukasta 

kohden pienaluetasolta, korkeakoulutuksen saaneiden osuus asukkaista postinumerotasolta, 

opiskelijoiden osuus asukkaista postinumerotasolta, ruotsinkielisen väestön osuus tilastoruudun 

asukkaista sekä 0-17 vuotiaiden lasten osuus tilastoruutujen asukkaista. Nämä muuttujat 

(ruotsinkielisyyttä lukuun ottamatta) ovat luvuissa 2.2.6 ja 2.4 esitellyn kirjallisuuden mukaan 

nousseet yleisesti esille verkkokaupan suosiota selittävinä väestön taustatekijöinä niin 

Suomessa kuin maailmallakin (Farag, S et al 2003 & 2006; Sim, L. L. et al 2002; SVT 2015; 

Valli, R. et al 2015: 21). Lisäksi Keskon oma aineisto osoittaa lapsiperheiden olevan 
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verkkokaupan selvästi suurin asiakasryhmä, minkä vuoksi otin alle 18-vuotiaiden lasten 

osuuden mukaan analyyseihin. Määritin tiedot yleisemmältä tasolta ruututasolle niiden 

muuttujien kohdalla, joista saatavilla oleva aineisto ei ollut suoraan saatavilla ruututasolla. 

Esimerkiksi keskitulojen kohdalla määritin pienaluetason tiedot kaikille pienalueen sisällä 

oleville ruuduille. Toimin samalla tavoin myös postinumeroaluetason tietojen kohdalla 

opiskelijoiden ja korkeakoulutettujen osuudesta. Laskin näiden ryhmien osuudet koko 

postinumeroalueen väestöstä, ja määritin tuon osuuden kaikille alueen sisällä oleville 

tilastoruuduille. Mikäli ruutu sijaitsi useamman alueen sisällä, määritin arvon sen pienalueen 

mukaan, jonka pinta-alaa oli eniten kyseisen ruudun kohdalla. Ikäryhmät 25 - 34 ja 35 - 44 sain 

määriteltyä laskemalla yhteen 25 - 29 ja 30 - 34 -vuotiaiden sekä 35 - 39 ja 40 - 44 -vuotiaiden 

ikäryhmät. Lopuksi laskin ikäryhmien (paitsi keskitulojen) osuudet ruudun asukkaista 

jakamalla lukumäärät SeutuCD:n AS_YHT-sarakkeella.   

Tutkin tilasto-ohjelma SPSS:ssä hajontakuvioiden ja Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen 

avulla näiden väestön taustamuuttujien sekä päivittäistavarakaupan saavutettavuuden välistä 

yhteyttä 1) ruoan verkkokaupassa asioinnin aloittamisen kanssa kaikissa asutuissa 

tilastoruuduissa ja 2) verkkokaupan kuittien lukumäärässä mitatun asiointi-intensiteetin kanssa 

ruoan verkkokaupan asioinnin jo omaksuneissa asiakastilastoruuduissa. Tämän jälkeen tein 

vielä yksityiskohtaisempia visuaalisia tarkasteluita verkkokaupan asiakasruutujen 

saavutettavuudesta lähimpään päivittäistavaramyymälän sisältävään tilastoruutuun eri 

kulkuneuvoilla, ja vertailin matka-aikojen keskiarvoa P. Saarsalmen pro gradu-työssä 

laskemille matka-ajoille, jotka kattavat koko pääkaupunkiseudun. Saavutettavuuden 

analysoinnin tarkoituksena oli testata etäisyysvastuksen voimakkuutta Ruokakeskon 

verkkokaupan toiminnassa, ja onko sillä verkkokauppaan ohjaavaa vaikutusta.  

Saavutettavuuden ja väestöllisten tekijöiden korrelaation lisäksi arvioin Ruokakeskon 

verkkokaupan levittäytymistä ja osuutta kokonaisostoista pääkaupunkiseudulla sen muutaman 

vuoden toiminnan ajalta vuosina 2015 - 2016. Määrittelin lisäksi potentiaalisia kasvun alueita 

alueiden sosioekonomisen rakenteen kautta.  
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Kuva 3. Työn vaiheet vuokaaviona. 
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4.3.3 Ruokakeskon verkkokaupan asiakaskunta vuosina 2015 - 2016 

 

Ruokakesko aloitti verkkokauppatoimintansa syksyllä 2014. Sain käyttööni taulukkomuotoista 

dataa Ruokakeskon asiakaskunnasta vuosilta 2015 ja 2016. Aineisto on anonymisoitu ja 

yleistetty 250 x 250 metrin tilastoruutuihin. 

Kuvissa 4 ja 5 on esitetty Ruokakeskon verkkokaupan Plussa-asiakkaiden sijaintitietoja 

pääkaupunkiseudulla yleistettynä 250 x 250 metrin ruututasolle vuosina 2015 ja 2016. 

Väriskaala kuvastaa asiakaskotitalouksien lukumäärää kussakin tilastoruudussa – mitä 

tummemman sininen ruutu on - sitä enemmän kyseisessä ruudussa on ruoan verkkokaupan 

asiakaskotitalouksia. Kartoista näkee jo nopealla vilkaisulla, että asiakaskunta on painottunut 

vahvasti Helsingin kantakaupungin alueelle, Lauttasaareen, Etelä- ja Itä-Espooseen, sekä 

muutamiin keskittymiin Vantaan ja Helsingin rajalla sekä Itä-Helsingissä. Asiakaskotitalouksia 

sisältäviä tilastoruutuja on levittäytynyt kuitenkin melko tasaisesti koko pääkaupunkiseudun 

asutuille alueille. Helsingissä etenkin läntinen puoli erottuu vahvana verkkokaupan 

asiointialueena. Espoossa ruoan verkkokauppa näyttäisi saaneen parhaiten jalansijaa 

etelärannikolla (Matinkylä, Westend, Espoonlahti, Saunalahti), Kauniaisten alueella ja idässä 

lähellä Helsingin rajaa sijaitsevilla alueilla (Lintuvaara, Leppävaara). Vantaalla verkkokaupan 

suosio painottuu idässä junaradan varrelle, Lounais-Vantaalle (Myyrmäki) sekä luoteessa 

Kivistöön. Karttoja suoraan vertailemalla voi jo silmämääräisesti havaita, että kahden vuoden 

toiminnan aikana verkkokaupan asiakkaiden sijainnissa tai ostavien kotitalouksien määrissä ei 

ole tapahtunut suuria muutoksia. Tarkempi vuosien välistä eroa tarkasteleva erotuskartta löytyy 

sivulta 64 kuvasta 8.
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Kuva 4. Verkkokaupan asiakaskotitalouksien lukumäärä tilastoruutua kohden vuonna 2015 (Lähde: Kesko 2016). 
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Kuva 5. Verkkokaupan asiakaskotitalouksien lukumäärä tilastoruutua kohden vuonna 2016 (Lähde: Kesko 2016). 
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Taulukko 3. Verkkokaupan osuus ostokerroista ja kulutetuista euromääristä verkkokaupan asiakaskotitalouksien kohdalla. 

(Lähde: Kesko 2016) 

 

Kuten taulukosta 3 näkee, vuonna 2016 ruoan verkkokaupasta ostaneiden kotitalouksien 

verkossa kuluttamat euromäärät ovat keskimäärin 26 % kaikista heidän Keskon toimipisteisiin 

kohdistamistaan ruokaostoksista (verkkokauppa & kivijalkamyymälät). Verkkokaupan 

ostokertojen eli kuittien lukumäärä muodostaa puolestaan 12 % verkkokaupasta ostavien 

kotitalouksien kaikista ruoan ostokerroista, kun otetaan huomioon kotitalouksien kaikki 

ostokuitit sekä verkkokaupassa että kivijalkamyymälöissä.  

 Verkkokaupassa 

kulutettujen eurojen osuus 

koko Ruokakeskoon 

kulutetusta summasta 

Verkkokaupan ostokertojen 

osuus kaikista Ruokakeskon  

ostokerroista kuittien 

lukumäärässä mitattuna 

Verkkokaupan 

asiakaskotitaloudet 
25,98 % 12,1 % 

Kuva 6. Ruoan verkkokauppaan kulutettujen eurojen osuus Ruokakeskoon kulutetusta kokonaissummasta 

asiakastilastoruuduittain v. 2016 (Lähde: Kesko 2016). 
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Verkkokaupan ostoeurojen ja ostokertojen osuutta (%) kokonaisostoista vuonna 2016 on 

havainnollistettu kartalla tilastoruuduittain kuvissa 6 ja 7. Kartoilla on esitetty verkkokaupan 

osuudet ainoastaan niissä ruuduissa, jotka pitävät sisällään ruoan verkkokaupan 

asiakaskotitalouksia eli verkkokauppaostojen lukumäärä ja kulutetut euromäärät ovat > 0. 

Kartat havainnollistavat violetin värityksellään sen, että verkkoeurojen osuus 

kokonaiskulutuksesta on asiakaskotitalouksien keskuudessa merkittävämpää kuin ostokertojen 

osuus kokonaisostokerroista ruututasolla. Verkkokauppaan käytettyjen euromäärien osuus 

asiakastilastoruutujen kokonaiskulutuksesta näyttää olevan suurinta (75 - 100 %) esimerkiksi 

Espoossa Kauniaisten koillis- ja lounaispuolella sekä itse Kauniaisissa, Helsingissä lännessä 

lähellä Espoon rajaa sekä idässä Pihlajamäen/Latokartanon Tapanilan/Puistolan ja 

Vartioharjun/Mellunmäen seutuvilla sekä Östersundomissa. Vantaalla ostoeurojen osuus on 

korkein idässä Tikkurilan ja Ilolan alueilla. Ostoeurojen osuus kokonaiskulutuksesta on 

pienintä (0 - 10 ja 10 - 20 %) etenkin Koillis-Vantaalla, Kaakkois-Helsingissä ja Koillis- ja 

Lounais-Espoossa.  

Kuva 7. Ruoan verkkokaupan ostokertojen osuus Ruokakeskon kokonaisostokerroista asiakastilastoruuduittain v. 2016 

(Lähde: Kesko 2016). 
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Ostokertojen osuus kokonaisostokerroista ruututasolla on varsin pieni kautta linjan kaikissa 

verkkokaupan asiakasruuduissa (Kuva 7). Suurimmassa osassa asiakasruuduista verkkokaupan 

ostokertojen osuus on korkeintaan 10 prosenttia kaikista Ruokakeskoon kohdistetuista 

ostokerroista, kun verkkokaupan ja kivijalkamyymälöiden ostokerrat per ruutu on laskettu 

yhteen. Kartalta erottuu selvästi vain muutama asiakasruutu, missä ostokertojen osuus on yli 50 

prosenttia kaikista ostoskerroista. Nämä ruudut sijaitsevat esimerkiksi Soukassa ja Westendissä 

Espoossa; Meilahdessa/Munkkiniemessä, Pitäjänmäessä, Puistolassa/Malmilla ja 

Vartioharjussa Helsingissä sekä Ilolassa ja Koivukylässä/Hiekkaharjussa Vantaalla.  

Kartassa 8 on havainnollistettu ruoan verkkokaupan ajallista levittäytymistä vuosien 2015 ja 

2016 välillä. Punaisella kuvatuissa tilastoruuduissa verkkokaupasta ostavien kotitalouksien 

lukumäärä on kahden vuoden tarkastelujakson aikana vähentynyt vuositasolla. Vastaavasti 

vihreänsävyisissä ruuduissa aiempaa useampi kotitalous on ryhtynyt verkkokaupan asiakkaaksi 

vuonna 2016. Harmailla alueilla ei ole tapahtunut muutosta ostavien kotitalouksien 

lukumäärässä tarkasteluajanjaksolla.  

Kuva 8. Erotuskartta verkkokaupasta tilanneiden kotitalouksien lukumäärän kehityksestä tilastoruuduittain v. 2015-2016 

(Lähde: Kesko 2016). 
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Selvästi eniten kasvua ostavien kotitalouksien lukumäärässä on tapahtunut Helsingin 

kantakaupungissa ja Lauttasaaressa sekä näiden lisäksi Munkkiniemessä/Munkkivuoressa, 

Latokartanossa ja Vuosaaressa. Helsingin pohjois-, itä- ja kaakkoisosissa on alueita, missä 

muutosta ostavien kotitalouksien määrässä ei ole tarkastelujaksolla juurikaan tapahtunut. 

Laajasalossa sekä muutamin paikoin Helsingin koillisosissa erottuu tilastoruutuja, joissa 

asiakaskotitalouksien lukumäärä on vähentynyt tarkasteluajanjaksolla. Espoon puolella suurin 

kasvu on tapahtunut kaupungin kaakkois- ja eteläosissa Tapiolassa, Niittykummussa ja 

Matinkylässä sekä idässä Leppävaarassa. Vantaalla ostavien kotitalouksien määrä on kasvanut 

eniten Tikkurilan suuralueella. Koillis-Vantaalla ostajien lukumäärä on pysynyt useassa 

tilastoruudussa samana kuin edellisvuonna, samoin kuin Myyrmäen alueella kaupungin 

lounaisosassa. Muutokset eivät ole kovin dramaattisia suuntaan tai toiseen, sillä enimmillään 

tilastoruutu menetti neljä asiakaskotitaloutta ja parhaimmillaan yhteen 250x250 tilastoruutuun 

tuli kahdeksan uutta ruoan verkkokaupasta ostavaa kotitaloutta. 

Kuvassa 9 on esitetty kartalla vuoden 2016 verkkokaupan asiointi-intensiteetin (ostokuittien 

lukumäärässä mitattuna) suhde koko ruudun asukaslukuun 250m x 250m tilastoruutua kohden. 

Kartalta voi nähdä, että suurimmassa osassa tilastoruutuja verkkokaupan asiointi-intensiteetti 

Kuva 9. Verkkokaupan asiointi-intensiteetti asiointikerroissa mitattuna suhteessa asukaslukuun tilastoruuduittain v. 2016. 

(Lähde: Kesko 2016 ja SeutuCD 2015. 
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suhteessa tilastoruudun asukaslukuun on hyvin vaatimaton (0- 0.148). Muutamat tilastoruudut 

(ympyröidyt) erottuvat verkkokauppa-intensiteetin suuremmalla osuudella suhteessa 

asukaslukuun. Oranssin ja punaisen sävyiset ruudut ovat sellaisia, missä verkkokaupan 

asiointikertoja on enemmän kuin yksi asukasta kohden. Nämä ruudut sijaitsevat pääasiassa 

Espoon asutuskeskittymien ulkopuolella. Yksi tällainen ruutu on Koillis-Vantaalla ja yksi 

Espoon Westendissä. Ostointensiteetin keskiarvoinen suhde tilastoruudun asukaslukuun on 

0,10 kuittia per asukas. Maksimissaan ostokuitteja on 12,6 asukasta kohden per tilastoruutu.  

4.3.4 Ruokakeskon verkkokaupan asiakaskotitalouksien elämänvaihe-

luokittelu 

 

Aineistoon on sisällytetty sijaintitiedon ja Ruokakeskon verkkokaupan ja kivijalka-asiointien 

ostoeurojen ja -kertojen lisäksi Keskon oma LANSEY-luokitus, joka on ennuste 

asiakastalouden elämänvaiheesta. Alla on listaus LANSEY-luokituksen selitteistä: 

Lapsiperheet (taloudessa vähintään yksi alaikäinen lapsi) 

Aikuistaloudet (vähintään 2 henkilön talous, ei lapsia, pääkorttilainen 35 - 64 v.) 
Nuoret parit (2 henkilön talous, ei lapsia, pääkorttilainen alle 35 v.) 

Sinkut (alle 35 v.) 
Eläkeläiset (pääkorttilainen vähintään 65 v.) 
Yksinasuvat (35 - 64 v.) 

Ruokakeskon verkkokauppaostojen (kuittien) lukumäärä kasvoi 7,8 % prosenttia vuodesta 

2015 vuoteen 2016. Verkkokaupassa käytetty rahamäärä kasvoi puolestaan 41,3 % samalla 

ajanjaksolla. Verkko-ostoihin käytetty rahasumma kasvoi siis selvästi ostokertoja enemmän 

tarkastelujaksolla. Verkkokaupan osuus Ruokakeskon euromääräisestä kokonaismyynnistä 

vuonna 2015 oli 0,31 % ja vuonna 2016 0,44 % pääkaupunkiseudulla. Verkkokaupan 

ostokertojen osuus kokonaisostokerroista oli vuonna 2015 0,000747 % ja vuonna 2016 

0,000795 %. Ostokertojen osuudet ovat siis suhteessa huomattavasti vaatimattomammat kuin 

euromääräiset osuudet kokonaiskulutuksesta.  

Taulukossa 4 on eroteltu eri elämänvaiheessa olevien asiakastalouksien osuuksia Ruokakeskon 

verkkokaupan käyttäjistä pääkaupunkiseudulla. Taulukossa on esitelty erikseen vuodet 2015 ja 

2016 sekä osuudet verkkokauppaan käytetyistä euromääristä sekä kuittien lukumääristä. 

Selvästi suurin verkkokaupan asiakasryhmä on LANSEY-luokituksen mukaan lapsiperheet. 

Lapsiperheiden osuus verkkokaupassa kulutetuista euromääristä oli yli 80 % sekä vuonna 2015 

että 2016. Seuraavaksi suurimmat asiakasryhmät ovat aikuis- ja eläkeläistaloudet, joiden osuus 

oli hieman yli 6 % vuonna 2015 ja noin 5,5 % vuonna 2016. Nuorten pariskuntien ja 
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yksinasuvien osuudet verkko-ostojen euromääristä ovat muutamien prosenttien luokkaa. Alle 

35-vuotiaiden sinkkujen osuus verkkokauppaostoista euroissa oli noin 0,5 % vuonna 2015 ja 

0,8 % vuonna 2016. 

Taulukko 4. LANSEY-luokituksen mukaisten asiakasryhmien osuudet verkkokauppa-asioinneista 2015 ja 2016. (Lähde: 

Kesko 2016) 

 

Verkkokauppaostojen kuittien eli ostokertojen kohdalla lapsiperheet ovat edelleen suurin 

kuluttajaryhmä. Niiden osuus ostokerroista oli reilut 75 % sekä vuonna 2015 että 2016. 

Ostokertojen lukumäärissä eläkeläiset menevät aikuistalouksien edelle, vaikka kulutetuissa 

rahasummissa nämä kaksi ryhmää ovat hyvin lähellä toisiaan. Eläkeläistalouksien osuus 

verkkokauppaostojen lukumäärästä oli hieman vajaat 10 % vuonna 2015 ja reilut 8 % vuonna 

2016. Aikuistalouksien ostojen määrän osuus verkkokaupan kokonaisostoista on samaa 

luokkaa kuin kyseisen ryhmän käyttämien euromäärien osuus kokonaissummasta eli noin 6 %. 

Yksinasuvien ostomäärien (n. 5 %) osuudet ovat muutaman prosenttiyksikön verran suurempia 

kuin käytettyjen euromäärien (n. 3,5 %) osuus kokonaissummasta. Nuorten parien ostokuittien 

osuus on muutamia prosentteja ja alle 35-vuotiaiden sinkkujen ostomäärien osuus on alle 

prosentin luokkaa. 

 
Osuus 

verkkokauppaan 

käytetystä 

euromäärästä v. 

2015 

Osuus 

verkkokauppaan 

käytetystä 

euromäärästä v. 

2016 

Osuus 

verkkokauppa-

ostojen 

kokonaisluku- 

määrästä v. 

2015 

Osuus 

verkkokauppa-

ostojen 

kokonaisluku- 

määrästä v. 

2016 

Lapsiperheet- 

alaikäisiä 

lapsia kotona 

81,54 % 81,59 % 75,29 % 76,82 % 

Aikuistaloudet 6,06 % 5,62 % 6,42 % 5,72 % 

Nuoret parit 2,12 % 2,92 % 2,39 % 3,21 % 

Sinkut, alle 

35-vuotiaat 

0,51 % 0,80 % 0,66 % 0,91 % 

Eläkeläistalou

det 

6,11 % 5,58 % 9,69 % 8,28 % 

Yksinasuvat, 

35-64-vuotiaat 

3,66 % 3,49 % 5,56 % 5,06 % 

 
100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
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4.4 Tulokset 

4.4.1 Verkkokaupan asiakkaiden saavutettavuus lähimpään 

päivittäistavaramyymälään pääkaupunkiseudulla 

 

4.4.1.1 Saavutettavuus Keskon toimipisteisiin 

 

Kuvissa 10 - 12 olen havainnollistanut Ruokakeskon verkkokaupan vuoden 2016 plussa-

asiakkaiden sijaintiruutujen saavutettavuutta Keskon toimipisteen sisältäviin tilastoruutuihin.  

Koska verkkokaupan asiakas-aineisto oli saatavilla ruututasolla, oli myös 

saavutettavuuslaskentojen toteuttaminen saman mittakaavan MetropAccess-ruutumatriisissa 

mielekästä. Tein saavutettavuusanalyysit ensin pelkille Keskon toimipisteille, koska halusin 

tarkastella erikseen brändiuskollisten ”keskittäjien” saavutettavuutta heidän suosimansa 

päivittäistavaraketjun myymälään, mikäli keskittämisen kohteena oleva yritys on K-ryhmä.  

Kuvassa 10 on esitetty verkkokaupan plussa-asiakkaiden saavutettavuus matka-aikana 

minuuteissa lähimpään Keskon toimipisteeseen kävellen.  Tummimman sinisellä kuvatuista 

ruuduista on 0-5 minuutin kävelymatka lähimpään Keskon kaupan sisältävään ruutuun.  Moni 

tummansininen ruutu pitää sisällään Keskon myymälän tai myymälä sijaitsee heti viereisessä 

tilastoruudussa. Seuraavassa luokassa kävelymatkan kesto on 6-10 minuuttia. Suurin osa 

Helsingin kantakaupungin ja Lauttasaaren asiakasruuduista kuuluu jompaankumpaan näistä 

nopeimman saavutettavuuden luokista. Kantakaupungin laidoilla tämä vyöhyke ulottuu 

lännessä Munkkiniemeen ja idässä Käpylä-Toukola-akselille. Tällä vyöhykkeellä ei ole 

muutamaa Lauttasaaren, Katajanokan ja Sörnäisten ruutua lukuun ottamatta alueita, missä 

matka-aika lähimpään K-ketjun ruokakauppaan kestäisi kävellen yli 10 minuuttia.  

Lyhyen 0-5 ja 6-10 minuutin kävelymatkojen alueita on Helsingissä lisäksi junaradan 

asemanseutujen ympäristössä (Puistola, Pukinmäki, Oulunkylä) sekä idässä Aurinkolahdessa, 

Roihuvuoressa, Vartioharjussa/Mellunmäessä ja Myllypurossa. Lyhyen kävelymatkan alueita 

Helsingissä ovat lisäksi lännessä Pitäjänmäen alue ja Etelä- ja Pohjois-Haaga.  Vantaalla 0-5 ja 

6-10 minuutin kävelymatkan alueita ovat niin ikään junanvarren asemanseudut, kuten idässä 

osat Tikkurilasta/Viertolasta, Hiekkaharjusta/Simonkylästä, Rekolasta ja Korsosta sekä 

lännessä osat Martinlaaksosta, Myymäestä ja Vantaanlaaksosta. Lisäksi Ylästössä on alueita, 

missä kävelymatka lähimpään Keskon myymälään on korkeintaan 10 minuuttia.  Espoossa 

lyhyen kävelymatkan (korkeintaan 10 minuuttia) alueita on eniten kaupungin etelä- ja itäosissa 

lähellä Helsingin rajaa. Esimerkkejä lyhyen kävelymatkan alueista ovat esimerkiksi osat 
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Leppävaarasta, Kilosta, Tapiolasta, Niittykummusta, Haukilahdesta, Matinkylästä, 

Espoonlahdesta sekä Espoon keskuksesta Kauniaisten eteläpuolella.  

Alueita, missä kävelymatka lähimpään K-ryhmän ruokakauppaan kestää 11 - 15 tai 16 - 25 

minuuttia, sijaitsee etenkin eteläisessä Espoossa merenrannan tuntumassa, Mankkaalla, 

Lintuvaarassa sekä Pohjois-Tapiolassa, Vantaalla Ilolassa, Koivukylässä, Pakkalassa ja 

Kivistössä.  Helsingissä tähän saavutettavuusluokkaan kuuluu esimerkiksi alueita Koskelassa, 

Latokartanossa, Puotilassa/Vartioharjussa ja Vuosaaressa.  

Kävelyn kannalta huonon saavutettavuuden eli 26 - 45 ja 46 - 60 minuutin matka-ajan alueita 

Keskon ruoan verkkokaupan asiakasruuduista ovat etenkin osat Kivistöstä, Päiväkummusta ja 

Itä-Hakkilasta/Hakunilasta Vantaalla sekä laajat alueet Laajasalosta sekä Kuusisaari ja 

Lehtisaari Helsingissä. Espoossa näitä asiakasruutu-alueita on hieman enemmän esimerkiksi 

Niipperissä, Soukassa, Saunalahdessa/Kurttilassa/Vanttilassa, Kilossa/Karakalliossa ja 

Karhusuolla.  Lisäksi koko Kauniaisten kaupungin verkkokaupan asiakkaille K-kauppojen 

saavutettavuus on kävelyn osalta heikkoa.  

Tummanpunaisimmissa verkkokaupan asiakasruuduissa matka-aika lähimpään Keskon 

myymälään kävellen on yli 60 minuuttia ja enimmillään lähes neljä tuntia.  Tällaisia alueita on 

harvakseltaan Espoon ja Vantaan reuna-alueilla (esimerkiksi lännessä Espoonkartanossa) ja 

itäisessä Helsingissä Östersundomin alueella.  

Kuvassa 11 on vastaavasti esitetty verkkokaupan asiakasruutujen saavutettavuus lähimpään 

Keskoon myymälään joukkoliikenteellä.  Siniset alueet ovat samoilla kohdin kuin kävelyä 

kuvanneessa kartassa: eli pääasiassa Helsingin kantakaupungissa ja junaratojen asemanseutujen 

ympäristössä. Asemanseutujen vaikutus ulottuu joukkoliikenteen kohdalla hieman kauemmas 

niin, että enimmillään 10 minuutin matka-aikoja joukkoliikenteellä on myös kauempana 

asemanseudusta. Suuri osa niistä alueista, jotka kuuluivat kävelyn matka-aika -kartalla 26 - 45 

minuutin matka-ajan alueisiin, ovat joukkoliikenteen kohdalla 16 - 25 minuutin matka-aika-

alueita. Esimerkkejä tällaisista alueista ovat esimerkiksi Kauniainen lähes kokonaisuudessaan, 

Kivistö Vantaalla ja suuri osa alueista itäisessä Espoossa, missä matka-aika kävellen on yli 26 

minuuttia. Helsinki kuuluu kokonaisuudessaan (Östersundomia ja muutamaa Laajasalon ruutua 

lukuun ottamatta) vyöhykkeeseen, jossa matka-aika joukkoliikenteellä lähimpään K-ketjun 

myymälään on korkeintaan 25 minuuttia. Alueella on vain muutamia asiakasruutuja, joissa 

matka-aika lähimpään K-kauppaan on joukkoliikenteellä pidempi kuin 25 minuuttia. Nämä 
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ruudut sijaitsevat kuntien reuna-alueilla. Vain muutamissa ruuduissa aivan kuntien rajoilla 

matka-aika on yli 60 minuuttia. 

Kuten kuvasta 12 näkee, on Keskon kivijalkamyymälöiden saavutettavuus selvästi parhain 

henkilöautolla. Kaikista verkkokaupan asiakasruuduista pääkaupunkiseudulla tavoittaa 

lähimmän myymälän autolla korkeintaan 45 minuutissa. Tummansinisten eli 0-5 minuutin 

ruutujen määrä on kuitenkin pienempi kuin kahden muun kulkutavan kohdalla, mikä kertoo 

siitä, että auto ei ole matka-ajaltaan kilpailukykyisin lyhyillä etäisyyksillä esimerkiksi 

Helsingin kantakaupungissa.  Tiiviisti asutuilla alueilla lähimmän kaupan tavoittaa nopeammin 

kävellen, sillä autoilussa kuluu aikaa pysäköintiin ja pakollisten kävelyosuuksien kulkemiseen.  

Suurin osa niin kantakaupungin kuin muidenkin alueiden asiakasruuduista kuuluu 

vaaleansiniseen eli 6-10 minuutin matka-ajan vyöhykkeeseen.  11 - 13 ja 14 - 25 minuutin 

matka-ajan alueita sijaitsee lähinnä Helsingin Laajasalossa ja Pakilassa, Espoon Suur-

Kauklahden ja -Tapiolan alueilla, Kauniaisissa ja Vantaan Kivistössä ja Päiväkummussa. Yli 

25 minuutin matka-ajan asiakasruutuja on ainoastaan yksi Espoon Nuuksiossa.  

Jokaisen matka-aikaa kuvaavan kartan yhteydessä (Kuva 10, Kuva 11, Kuva 12) on esitetty 

histogrammi matka-aikojen jakaumasta asiakasruuduissa.  Kävelyn kohdalla näyttää siltä, että 

noin 10 minuutin kohdalla on suurin piikki, eli tuo aika on yleisin matka-aika kävellen 

verkkokaupan asiakasruudusta lähimpään Keskon kivijalkamyymälään koko tutkimusalueella.  

Kävelyyn käytetyn matka-ajan keskiarvo koko alueella on 15,89 minuuttia. Joukkoliikenteen 

kohdalla matka-aikojen jakauma on tasaisempi ja painottuu välille 8-18 minuuttia. 

Keskimääräinen matka-aika lähimpään Keskon myymälään joukkoliikenteellä on 12,58 

minuuttia.  Autoilun kohdalla on huomattavaa miten hyvin lyhyiden – muutaman minuutin 

kestävien – matkojen osuus on hyvin pieni ja matka-aikojen jakauma painottuu voimakkaasti 

10 minuutin molemmin puolin. Yli 20 minuutin mittaisia automatkoja lähimpään K-kauppaan 

ei juurikaan ole.   Keskimääräinen matka-aika henkilöautolla ruoan verkkokaupan 

asiakasruuduista lähimpään Keskon kivijalkamyymälään on 9,1 minuuttia.  

Saarsalmi, P. (2014: 53) on laskenut pro gradu- työssään keskimääräiset väestöllä painotetut 

matka-ajat lähimpään päivittäistavarakauppaan eri kulkuneuvoilla Helsingille, Espoolle ja 

Kauniaisille sekä Vantaalle.  Autolla keskimääräinen matka-aika on Vantaalla ja Espoossa & 

Kauniaisissa 8 minuuttia ja Helsingissä 7 minuuttia.  Joukkoliikenteen kohdalla keskimääräinen 

matka-aika on Espoossa & Kauniaisissa selvästi kahta muuta kuntaa hitaampi, noin 12 

minuuttia, kun se on Vantaalla 9 minuuttia ja Helsingissä noin 7 minuuttia. Helsinki pärjää 
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kävelyn kohdalla muita kuntia paremmin. Siellä keskimääräinen kävelyaika lähimpään 

päivittäistavaramyymälään on noin 7 minuuttia, kun Vantaalla se on 12 minuuttia ja 

Espoossa/Kauniaisissa noin 13 minuuttia.  On luonnollista, että laskemani keskimääräiset 

matka-ajat lähimpään Keskon myymälään ovat pidemmät, koska laskuissa ei ole otettu 

huomioon muiden päivittäistavaraketjujen myymälöitä lainkaan.   Vertailu onkin kannattavaa 

vasta seuraavassa vaiheessa, kun otan omiin laskuihini mukaan kaikki pääkaupunkiseudun 

päivittäistavarakaupan kivijalkamyymälät. Keskon toimipisteiden keskiarvoisten matka-

aikatietojen perusteella voi kuitenkin todeta, että asiointinsa keskittäville voi olla kannattavaa 

siirtää ostoksiaan verkkoon säästääkseen lähimpään Keskon myymälään matkustamiseen 

kuluvassa ajassa.
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 Kuva 10. Matka-aika verkkokaupan asiakasruuduista lähimpään Keskon myymälään kävellen - karttaesitys ja histogrammi. (Lähde: Metropaccess-matka-aikamatriisi 2015; Kesko 2016) 
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Kuva 11. Matka-aika verkkokaupan asiakasruuduista lähimpään Keskon myymälään joukkoliikenteellä - karttaesitys ja histogrammi. (Lähde: Metropaccess-matka-aikamatriisi 2015; Kesko 2016). 
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Kuva 12. Matka-aika verkkokaupan asiakasruuduista lähimpään Keskon myymälään henkilöautolla - karttaesitys ja histogrammi. (Lähde: Metropaccess-matka-aikamatriisi 2015; Kesko 2016). 
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4.4.1.2 Saavutettavuus kaikkien päivittäistavaramyymälöiden toimipisteisiin 

 

Toistin saman saavutettavuusanalyysin uudelleen, mutta otin toiseen analyysiin mukaan 

Keskon toimipisteiden lisäksi kaikkien muiden ketjujen (S-ryhmä, Lidl, Stockmann Herkku, 

M-kauppa) myymälät sekä joitain yksittäisiä ketjuihin kuulumattomia kauppoja. Palveluverkko 

on täten paljon tiheämpi ja asiakasruutujen saavutettavuus lähimpään 

päivittäistavaramyymälään on parempi kaikilla liikkumismuodoilla.  

Kuvissa 13 - 15 on esitetty kartalla Keskon verkkokaupan asiakasruutujen saavutettavuus 

lähimpään päivittäistavaramyymälään (kaikki ketjut ja yksittäiset ketjuihin kuulumattomat 

myymälät huomioiden) eri kulkuneuvoilla. Karttojen yhteydessä on matka-aikojen jakauman 

histogrammi. Hyvän saavutettavuuden alueet ovat samat kuin Keskon toimipisteiden 

saavutettavuutta tarkasteltaessa. Tiheän palveluverkoston alueilla Helsingin keskustassa ja 

muissa pienemmissä aluekeskuksissa, esimerkiksi juna- ja metroasemien ympäristössä, 

lähimmän päivittäistavaramyymälän saavuttaa kävellen ja joukkoliikenteellä korkeintaan 5 

minuutissa. Autolla lähimmän myymälän saavuttaa yleisimmin 6-10 minuutissa, koska 

autoilussa kävellen siirtymiin ja parkkipaikan löytämiseen kuluu aikaa. Kävelyn ja 

joukkoliikenteen matka-aikakartat lähimpään päivittäistavaramyymälään ovat visuaalisesti 

tarkasteltuna hyvin samannäköiset. Eroja näkyy oikeastaan vain pidempien matka-aikojen 

kohdalla. Kävelyn kohdalla yli 26 minuutin matka-ajat ovat yleisempiä kuin joukkoliikenteen 

kohdalla, minkä voi nähdä myös kartan yhteydessä olevista histogrammeista. Kävelynkin 

kohdalla näitä ruutuja on kuitenkin vähän, ja ne sijaitsevat suurimmaksi osaksi alueen Vantaalla 

ja Espoossa Kehä III:n ulkopuolella. 

Yli tunnin matka-ajan ruutuja on kävelyn kohdalla joitakin Helsingin Östersundomissa, 

Espoossa Bodom-järven länsipuolella ja Vantaalla lännessä Seutulan ja Vestran alueiden 

ympäristössä.  Joukkoliikenteen kohdalla yli 60 minuutin matka-aikoja on vain muutamassa 

ruudussa Östersundomissa ja Espoossa lähellä Vihdin rajaa.  

Autoilun kohdalla verkkokaupan asiakasruutuja, joista on yli 10 minuutin matka-aika 

lähimpään päivittäistavaramyymälään, on vähän. Suurin osa tällaisista alueista sijaitsee 

Espoossa, esimerkiksi koillisessa lähellä Vantaan rajaa sekä lounaassa Länsiväylän molemmin 

puolin. Pidempiä autoilun matka-ajan asiakasruutuja on lisäksi esimerkiksi Koillis-Vantaalla 

sekä Laajasalossa ja Östersundomissa Helsingissä.  
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Kävelyn kohdalla asiakasruutujen keskiarvoinen matka-aika lähimpään 

päivittäistavaramyymälään on 11,19 minuuttia. Saarsalmen pro gradu-työssä matka-ajat 

kävellen ovat Helsingissä noin 7 minuuttia, Espoossa/Kauniaisissa noin 13 minuuttia ja 

Vantaalla 12 minuuttia. Oma lukemani on siis hyvin lähellä näiden neljän kunnan kaikkien 

asuttujen ruutujen matka-ajan keskiarvoa (10,67 min). Joukkoliikenteen kohdalla 

verkkokaupan asiakasruutujen matka-ajan keskiarvo on 9,89 minuuttia, mikä sekin on lähellä 

kaikkien pääkaupunkiseudun ruutujen kuntien keskiarvoista lukua (9,3 min). Verkkokaupan 

asiakasruutujen keskimääräinen matka-aika lähimpään päivittäistavaramyymälään 

henkilöautolla on 7,7 minuuttia, mikä sekin on lähellä Saarsalmen keskiarvolaskelmia (7,67 

min).  

Matka-ajat ovat kaikilla kulkumuodoilla luonnollisesti lyhyemmät kun laskelmissa on otettu 

huomioon kaikki alueen päivittäistavaramyymälät pelkkien K-ryhmän myymälöiden sijaan. Jos 

asiakasruutujen keskimääräisiä matka-aikoja eri kulkuneuvoilla vertaa Perttu Saarsalmen koko 

pääkaupunkiseudun kattavaan päivittäistavaramyymälöiden saavutettavuustutkimukseen, 

voidaan asiakasruutujen matka-aikojen olevan linjassa kaikkien alueen asukasruutujen 

saavutettavuuden kanssa (2014: 53).   Tämän perusteella näyttäisi siltä, että verkkokaupan 

asiakaskotitaloudet eivät ole päätyneet verkkokaupan asiakkaiksi säästääkseen 

päivittäistavaramyymälään matkustamiseen kuluvassa ajassa.  Verkkokaupan asiakkaiden 

matka-ajat lähimpään ruokakauppaan eivät ole kestoltaan muita alueen asuttuja alueita 

pidempiä. 
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Kuva 13. Matka-aika verkkokaupan asiakasruuduista lähimpään päivittäistavaramyymälään kävellen - karttaesitys ja histogrammi. (Lähde: Metropaccess-matka-aikamatriisi 2015; Kesko 

2016). 
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Kuva 14. Matka-aika verkkokaupan asiakasruuduista lähimpään päivittäistavaramyymälään joukkoliikenteellä - karttaesitys ja histogrammi. (Lähde: Metropaccess-matka-aikamatriisi 2015; 

Kesko 2016). 
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Kuva 15. Matka-aika verkkokaupan asiakasruuduista lähimpään päivittäistavaramyymälään autoillen - karttaesitys ja histogrammi. (Lähde: Metropaccess-matka-aikamatriisi 2015; Kesko 

2016). 
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4.4.3 Väestön sosioekonomisen taustan ja päivittäistavarakaupan saavutettavuuden yhteys 

verkkokaupan asiakkuuden kanssa 

 

Selvitin korrelaatioanalyysien avulla väestön taustatekijöiden ja päivittäistavarakaupan 

saavutettavuuden yhteyttä ruoan verkkokaupan käytön aloittamiselle pääkaupunkiseudun 

asutuissa tilastoruuduissa. Valitsin väestön sosioekonomiset muuttujat taustakirjallisuuden 

mukaan. Esittelin luvussa 2.4 Tilastokeskuksen tutkimusta, jonka mukaan 25 - 34- ja 35 - 44-

vuotiaiden ikäryhmät ostavat eniten verkkokaupoista, joten laskin näiden kahden ikäryhmän 

osuudet väestöstä ruututasolla SeutuCD:n aineistosta (SVT 2015). Kirjallisuuden mukaan (luku 

2.2.6 & 2.4) korkeatuloiset ja toisaalta myös pienituloiset (opiskelijat) ostavat keskituloisia 

enemmän verkkokaupasta (Farag, S. et al 2003: 5; 2006: 68, Sim, L. L. et al 2002, Valli, R. et 

al 2015). Määritin ruutujen keskitulot SeutuCD:n vuoden 2013 pienaluetason tiedoista ja tutkin 

keskiansioiden korrelaatiota verkkokaupan asiakkuuden kanssa. Aiemmissa tutkimuksissa on 

havaittu korkeakoulutettujen ja opiskelijoiden olevan muita väestöryhmiä innokkaampia 

verkkokauppojen käyttäjiä, joten määritin ruutujen korkeakoulutettujen (alempi ja ylempi 

yhteenlaskettuna) ja opiskelijoiden osuudet Paavo-postinumerodatasta. Ruotsinkielisyydelle ei 

löydy kirjallisuudesta tai tilastoista yhteyttä verkkokaupassa kuluttamisen kanssa, mutta otin 

sen mielenkiinnosta mukaan korrelaatioanalyyseihin. Keskon oman aineiston mukaan 

lapsiperheet ovat ruoan verkkokaupan suurin asiakasryhmä. Tämän vuoksi halusin selvittää, 

löytyykö näiden kahden muuttujan väliltä myös tilastollista yhteyttä. Keskon LANSEY-

luokituksen määritelmän mukaan lapsiperheeksi lasketaan kotitaloudet, joissa on vähintään 

yksi alaikäinen lapsi. Laskin SeutuCD:n aineistosta jokaisen asutun tilastoruudun 0-17 -

vuotiaiden lasten osuuden väestöstä ja tutkin sen korrelaatiota verkkokaupassa asioivien 

kotitalouksien lukumäärän kanssa tilastoruuduittain.  

Tein korrelaatioanalyysit myös päivittäistavarakaupan saavutettavuuden ja verkkokaupan 

asiakkuuden välisen yhteyden selvittämiseksi. Farag, S. et al (2006) tutkimuksessa havaittiin, 

että verkkokaupasta ostaminen on pääasiassa urbaani ilmiö, mutta alueilla missä palveluiden 

fyysinen saavutettavuus on heikompaa, verkkokaupan asiointi-intensiteetti on suurempaa. 

Tähän nojaten muodostin oman hypoteesini saavutettavuuden vaikutuksesta verkkokauppa-

asioinneille. Tässä ensimmäisessä osiossa, missä tarkastelen eri tekijöiden korrelaatiota 

verkkokaupan asiakkuudelle ylipäänsä, oletan hyvän saavutettavuuden tarkoittavan suurempia 

asiakaskotitalouksien osuuksia per tilastoruutu. Pidän tässä yhteydessä päivittäistavarakaupan 

hyvää saavutettavuutta tietynlaisena urbaaniuden mittarina.  
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Tein korrelaatioanalyysit, joiden tarkoituksena oli mitata korrelaatiota ruoan verkkokaupan 

käytön aloittamisen ja väestön sosio-ekonomisten ominaisuuksien sekä päivittäistavarakaupan 

saavutettavuuden välillä. Käytin korrelaatioanalyyseissä Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokerrointa, koska Pearsonin korrelaatiokertoimen ehto muuttujien 

normaalijakaumasta ei verkkokaupan pienten ostajamäärien vuoksi toteudu (Hauke, J. & T. 

Kossowski 2011: 2-3). Tämän voi todeta histogrammista kuvasta 16, jossa on esitetty jakauma 

verkkokaupassa asioivien kotitalouksien osuudesta kaikista asukkaista tilastoruuduittain.  

Alla olevassa taulukossa 5 on esitetty Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet verkkokaupan 

asiakkuuden (ostavien kotitalouksien osuus asukkaista tilastoruuduittain) ja väestön sosio-

ekonomisten taustamuuttujien välillä kaikissa pääkaupunkiseudun asutuissa tilastoruuduissa. 

Kaikkien korrelaatioanalyysien nollahypoteesi H0 on, että muuttujien välillä ei voi havaita 

yhteyttä eli ne ovat toisistaan riippumattomia. Vastahypoteesi H1 on, että positiivista 

korrelaatiota esiintyy, jolloin 

nollahypoteesi hylätään ja 

vastahypoteesi astuu 

voimaan. Ainoastaan 

saavutettavuuden kohdalla 

vastahypoteesi on (aiempaan 

urbaanisuus-käsitteeseen 

viitaten), että muuttujien 

välillä esiintyy negatiivista 

korrelaatiota eli matka-ajan 

pienentyessä verkkokaupan 

asiakkuus on 

todennäköisempää ja ostavien 

kotitalouksien osuus on 

suurempi. 

Kuten taulukosta 5 voi nähdä, kaikki havaitut korrelaatiot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä 

0,01 tasolla, paitsi opiskelijoiden väestöosuuden sekä keskitulojen ja verkkokaupan 

asiakkuuden väliset korrelaatiot, joiden p-arvot ovat 0,069 ja 0,154. Veronalaisten ansiotulojen, 

35 - 44-vuotiaiden, 0-17-vuotiaiden ja ruotsinkielisten korrelaatiokertoimet verkkokaupan 

asiakkuuden kanssa ovat niin pienet, ettei niistä voi vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä. Täten 

nollahypoteesi jää näiden muuttujaparien kohdalla voimaan. Korkeakoulutettujen osuus 

Kuva 16. Verkkokaupassa asioivien kotitalouksien osuus ruudun asukkaista (Kesko 

2016). 
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väestöstä ja verkkokaupan asiakkuus saavat korrelaatiokertoimen 0,187, joka on tilastollisesti 

merkitsevä. Näiden muuttujien välillä on hyvin heikko positiivinen korrelaatio ja 

vastahypoteesi astuu voimaan. Samoin 35 - 44-vuotiaiden osuus väestöstä ja verkkokaupan 

asukkaiden osuus tilastoruudun asukkaista saavat tilastollisesti merkitsevän 

korrelaatiokertoimen 0,157, eli positiivinen korrelaatio on heikko ja vastahypoteesi astuu 

voimaan.  

25 - 34-vuotiaiden ikäryhmän osuus ja saavutettavuus eri kulkumuodoilla mitattuna sekä 

Keskon että kaikki toimipisteet huomioiden saavat korrelaatiokertoimen arvoksi noin +/-0,256 

- 0,311, jotka osoittavat melko heikkoa korrelaatiota näiden muuttujien ja verkkokaupan 

asiakkuuden välillä pääkaupunkiseudun asutuissa tilastoruuduissa. 25 - 34-vuotiaiden 

ikäryhmän kohdalla korrelaatio on heikosti positiivinen, eli mitä suurempi osuus ykr-ruudun 

asukkaista kuuluu tähän ikäryhmään, sitä enemmän ruudussa on ruoan verkkokaupan 

asiakaskotitalouksia. Vastahypoteesi astuu voimaan myös tämän muuttujaparin välisessä 

korrelaatiotarkastelussa. 

Saavutettavuus eri kulkuneuvoilla korreloi negatiivisesti verkkokaupan asiakkuuden kanssa 

välillä -0.273 - 0,311. Negatiivinen korrelaatio tarkoittaa sitä, että matka-ajan lyhentyessä 

verkkokaupan asiakkuus kasvaa eli aiemmin todettu urbaanisuuden oletus näyttäisi pitävän 

jossain määrin paikkansa. Sillä sen sijaan ei näyttäisi olevan suurta merkitystä 

korrelaatiokertoimien suuruuteen, onko saavutettavuuslaskelmissa huomioitu ainoastaan 

Keskon toimipisteet vai kaikki päivittäistavarakaupan myymälät pääkaupunkiseudulla.  

Taulukko 5. Väestön taustamuuttujien ja päivittäistavarakaupan saavutettavuuden välinen korrelaatio verkkokaupan 

asiakkuuden välillä tilastoruuduittain. 

Spearmanin 

järjestyskorrelaatioanalyysien toinen 

muuttuja 

Korrelaatioanalyysien toinen muuttuja: 

Verkkokaupan asiakaskotitalouksien osuus 

väestöstä kaikissa asutuissa 

tilastoruuduissa 2016 (n= 6667) 

Väestön sosioekonomiset tekijät ykr-

tilastoruututasolal 

Spearman’s rho – 

järjestyskorrelaatiokerroin 

Sig. (2-tailed) 

Keskimääräiset veronalaiset ansiotulot v. 

2013  

-.017 ,154 

Korkeakoulutettujen osuus asukkaista 

(alempi- & ylempi korkeakoulututkinto) 

,187** ,000 

Opiskelijoiden osuus asukkaista ,022 0,069 
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25-34-vuotiaiden osuus asukkaista ,256** ,000 

35-44-vuotiaiden osuus asukkaista ,157** ,000 

0-17-vuotiaiden lasten osuus asukkaista ,109** ,000 

Ruotsinkielisten osuus väestöstä ,126** ,000 

Saavutettavuus lähimpään Keskon 

toimipisteeseen eri kulkumuodoilla 

 

Kävely -,287** ,000 

Joukkoliikenne -,300** ,000 

Henkilöauto -,273** ,000 

Saavutettavuus mihin tahansa 

lähimpään päivittäistavarakaupan 

myymälään eri kulkuneuvoilla 

  

Kävely -,308** ,000 

Joukkoliikenne -,311** ,000 

Henkilöauto -,283** ,000 

 

4.4.4 Verkkokaupan väkilukuun suhteutetun ostointensiteetin ja sosioekonomisen 

taustan sekä saavutettavuuden välinen korrelaatio Keskon ruoan verkkokaupan 

asiakastilastoruuduissa 

 

Tutkin korrelaatioanalyysien avulla myös yhteyttä verkkokaupan kuittien lukumäärässä 

mitatun ja väkilukuun suhteutetun asiointi-intensiteetin ja väestön sosioekonomisten 

taustamuuttujien sekä päivittäistavarakaupan saavutettavuuden välistä korrelaatiota 

verkkokaupan todellisissa asiakastilastoruuduissa. Käytin myös näissä analyyseissä 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa, koska asiointi-intensiteetin osuus ei ole 

normaalijakautunut asiakasruuduissa, sillä suurimmassa osassa asiakasruuduista asiointi-

intensiteetti on hyvin pieni. Tämä jakauma on havainnollistettu myös histogrammissa kuvassa 

17.  

Otin korrelaatioanalyyseihin samat muuttujat kuin edellisessä luvussa, missä tarkastelin eri 

taustatekijöiden vaikutusta verkkokaupan asiakkuudelle ylipäänsä. Seuraaviin analyyseihin 

otin toiseksi muuttujaksi verkkokaupan todellisten asiakasruutujen väestöön suhteutetun 

asiointi-intensiteetin kun aiemmissa korrelaatioanalyyseissä oli huomioitu pääkaupunkiseudun 

kaikki asutut ruudut. Halusin tässä analyysissä erotella sen, onko eri taustatekijöillä vaikutusta 
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asiointien intensiteettiin niissä tilastoruuduissa, missä verkkokauppa on jo omaksuttu käyttöön 

ainakin kertaalleen. Pidin taustatekijät samoina, koska niillä on aiemmassa 

tutkimuskirjallisuudessa havaittu olevan yhteys verkkokauppa-asiointien kanssa. 

Muuttujaparien väliset hajontakuviot löytyvät liitteenä työn lopusta. Hajontakuvioista voi 

visuaalisesti hahmotella, että ainakin joidenkin muuttujien kohdalla (0-17 -vuotiaiden lasten 

osuus sekä saavutettavuus eri kulkumuodoilla) korrelaatio verkkokaupan asiointi-intensiteetin 

kanssa voisi olla heikosti positiivinen.  

Korrelaatioanalyysien nollahypoteesi on, että muuttujien välillä ei ole yhteyttä. Vastahypoteesi 

on, että yhteyttä löytyy ja se on kaikkien muuttujaparien osalta positiivista. Nojaten Farag, S. 

et al (2006) tutkimukseen oletan siis, että myös saavutettavuuden kohdalla korrelaatio on 

positiivista. Farag, S. et al havaitsivat tutkimuksessaan, että verkkokauppaostojen intensiteetti 

kasvoi palveluiden saavutettavuuden huonontuessa. Lisäksi myös Sinai & Waldfogel (2004: 3) 

havaitsivat ainakin joidenkin tuoteryhmien kohdalla verkkokaupan kulutuksen olevan 

suurempaa niissä sijainneissa, jotka sijaitsevat kaukana tuotteiden fyysisistä ostospaikoista. 

Tämän vuoksi oletan minuuteissa lasketun matka-ajan kasvaessa myös verkkokaupan asiointi-

intensiteetin olevan korkeampi. 

Korrelaatioanalyysien tulokset on esitelty taulukossa 6. Kaikki havaitut korrelaatiot ovat 

tilastollisesti merkitseviä 0,01 tasolla paitsi opiskelijoiden ja verkkokaupan asiointi-

intensiteetin välinen 

korrelaatio, joka saa p-arvon 

0,154. 

Monien muuttujaparien 

väliset positiiviset 

korrelaatiokertoimet ovat 

hyvin pieniä (< 0,1), ja niiden 

kohdalla havaittu korrelaatio 

on hyvin heikkoa, jolloin 

nollahypoteesi jää voimaan. 

Näitä korrelaatioanalyysien 

muuttujaparin toisia osapuolia 

ovat korkeakoulutettujen 

Kuva 17. Väkilukuun suhteutettu asiointi-intensiteetti verkkokaupan 

asiakastilastoruuduissa (Kesko 2016). 
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osuus (korrelaatiokerroin 0,064), 35 - 44 –vuotiaiden osuus asukkaista (0,099) ja 

ruotsinkielisten osuus väestöstä (0,073).  

Keskimääräisten ansiotulojen sekä 0-17-vuotiaiden lasten osuus väestöstä saavat asiointi-

intensiteetin kanssa tilastollisesti merkitsevät korrelaatiokertoimet 0,246 ja 0,222, jotka 

osoittavat heikkoa positiivista korrelaatiota muuttujaparien välillä. 25 - 34 –vuotiaiden osuus 

väestöstä saa hieman yllättäen negatiivisen korrelaatiokertoimen -0,235, mikä tarkoittaa, että 

tämän ikäryhmän väestöosuuden kasvaessa verkkokaupan asiointi-intensiteetti pienenee. 

Toisaalta tulos on yhteneväinen Keskon oman aineiston kanssa, koska nuoret parit ja alle 35v. 

sinkut ovat verrattain pieniä verkkokaupan asiakasryhmiä.  

Saavutettavuuden ja verkkokauppa-intensiteetin välinen yhteys on ennakko-oletusteni 

mukaisesti positiivista, vaikkakin korrelaatiokertoimet (0,181 – 0,265) ovat pieniä. Positiivinen 

korrelaatio tarkoittaa sitä, että matka-ajan kasvaessa myös verkkokaupan asiointi-intensiteetti 

kasvaa. Havaintoni ovat siis jossain määrin yhteneviä Farag, S. et al (2003 & 2006) työryhmän 

havaintojen kanssa. Korrelaatiokertoimet on kuitenkin melko pieniä eikä muuttujien välisestä 

yhteydestä voi tehdä pitkälle vietyjä yleistyksiä.  

Taulukko 6. Väestön taustamuuttujien ja päivittäistavarakaupan saavutettavuuden välinen korrelaatio verkkokaupan 

väkilukuun suhteutetun asiointi-intensiteetin kanssa. 

Spearmanin 

järjestyskorrelaatioanalyysien toinen 

muuttuja 

Korrelaatioanalyysien toinen muuttuja: 

Verkkokaupan asiointi-intensiteetti 

suhteessa asukaslukuun 

asiakastilastoruuduissa 2016  

(n= 2019) 

Väestön sosioekonomiset tekijät ykr-

tilastoruuduissa 

Spearman’s rho – 

järjestyskorrelaatiokerroin 

Sig. (2-tailed) 

Keskimääräiset veronalaiset ansiotulot v. 

2013  

,246** ,000 

Korkeakoulutettujen osuus asukkaista 

(alempi- & ylempi korkeakoulututkinto) 

,064** ,004 

Opiskelijoiden osuus asukkaista -0,032 ,154 

25-34-vuotiaiden osuus asukkaista -,235** ,000 

35-44-vuotiaiden osuus asukkaista ,099** ,000 

0-17-vuotiaiden lasten osuus asukkaista ,222** ,000 
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Ruotsinkielisten osuus väestöstä ,073** ,001 

Saavutettavuus lähimpään Keskon 

toimipisteeseen eri kulkumuodoilla 

 

Kävely ,192** ,000 

Joukkoliikenne ,202** ,000 

Henkilöauto ,181** ,000 

Saavutettavuus mihin tahansa 

lähimpään päivittäistavarakaupan 

myymälään eri kulkuneuvoilla 

 

Kävely ,265** ,000 

Joukkoliikenne ,262** ,000 

Henkilöauto ,237** ,000 

 

4.4.5 Verkkokaupan potentiaaliset levittäytymisalueet 

 

Lopuksi tein vielä analyysin Ruokakeskon verkkokaupan potentiaalisista levittäytymisalueista 

lähitulevaisuudessa perustuen todellisiin tietoihin verkkokaupan nykyisestä asiakaskunnasta 

sekä aiemmin tekemiini korrelaatioanalyyseihin väestön taustatekijöiden ja verkkokaupan 

asiakkuuden välillä. Vaikka 0-17 –vuotiaiden lasten osuus korreloi Spearmanin 

järjestyskorrelaation mukaan vain heikosti verkkokaupan asiakkuuden kanssa ruututasolla, otin 

sen määritteleväksi kriteeriksi tulevaisuuden levittäytymisalueita paikantaessani. Tämä johtuu 

siitä, että Keskon oma todellinen verkkokaupan asiakasaineisto osoittaa hyvin selvästi 

lapsiperheiden (joissa on vähintään yksi alaikäinen lapsi) olevan selvästi suurin ruoan 

verkkokaupan asiakasryhmä yli 80 % osuudella verkkokauppaan kulutetuista rahasummista. 

Kartasta kuvassa 18 voi nähdä, että lasten osuus väestöstä on selvästi suurempi 

pääkaupunkiseudun reunoilla etenkin Espoossa ja Vantaalla mutta myös Pohjois- ja Itä-

Helsingissä. Määrittelin lapsiperhevaltaisiksi alueiksi ne ruudut, missä 0-17-vuotiaat lasten 

osuus ruudun asukkaista on vähintään 27 % eli ruudut, jotka käsittävät oheisen kartan kaksi 

ylintä luokkaa. Tällaiset ruudut, joissa ei vielä ole yhtään Ruokakeskon verkkokaupasta ostavaa 

kotitaloutta on esitetty kartalla (Kuva 20). Oranssilla värillä on esitetty verkkokaupan nykyiset 

asiakasruudut vuodelta 2016. Kartalta voi havaita alueita, joissa on suuria lasten osuuksia, jotka 

sijaitsevat joko lähellä nykyisiä asiakasruutuja (esimerkiksi itäisessä Espoossa lähellä Helsingin 

rajaa, Kivistön alueella Vantaalla sekä Helsingissä Laajasalossa sekä Vartioharjussa) tai 



 

89 

 

alueilla, missä verkkokauppa ei ole vielä kunnolla saanut jalansijaa. Tällaisia uusia 

potentiaalisia alueita on esimerkiksi Suvisaaristossa, Kauklahdessa, Kalajärvellä ja Niipperissä 

Espoossa, Seutulassa ja Nikinmäessä Vantaalla sekä Östersundomissa Helsingissä.  

Otin potentiaalisten alueiden tarkasteluun myös muita väestön taustatekijöitä, jotka 

korrelaatioanalyysien perusteella ovat jollain tapaa yhteydessä verkkokaupan asiakkuuteen. 25 

- 34-vuotiaiden osuus asukkaista korreloi verkkokaupan asiakkuuden kanssa positiivisesti 

saaden korrelaatiokertoimen 0,256, joka on tilastollisesti merkitsevä. Valitsin seuraavassa 

vaiheessa edellä olevan kartan ruuduista ne, joissa 25 - 34-vuotiaiden osuus väestöstä on 

vähintään 7,7 %.  

Kuva 18. Alaikäisten lasten osuus asuttujen YKR-ruutujen asukkaista. ( SeutuCD 2015) 
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Oheisen tilaston ja 

histogrammin (Kuva 

19) perusteella tämä 

on keskimääräistä 

suurempi osuus 

kyseistä ikäryhmää 

valituissa ruuduissa. 

Valittuani halutun 

osuuden 25 - 34-

vuotiasta väestöä sisältävät tilastoruudut tein havainnon, että näissä ruuduissa 

korkeakoulutettujen osuus asukkaista on vähintään 8 %. En tehnyt erikseen erottelua 

korkeakoulutetulle väestölle, joka korreloi verkkokaupan asiakkuuden kanssa heikon 

positiivisesti kertoimella 0,187, koska koulutustiedot on määritelty ykr-ruutuihin 

postinumerotasolta, mikä ei anna kovin tarkkaa kuvaa yksittäisen ruudun väestön 

koulutustasosta. Kartalta (Kuva 21) voi nähdä, että suuren osuuden lapsia ja 25 - 34-vuotiaiden 

ikäluokkaa sisältäviä ruutuja, jotka eivät vielä ole verkkokaupan asiakkaita on etenkin 

Kuva 20. Potentiaaliset asiakastilastoruudut, joissa lasten osuus väestöstä on korkea. (SeutuCD: 2015) 

Kuva 19. Tilastotietoa ja histogrammi pääkaupunkiseudun 25 - 34- vuotiaista asukkaista 

(SeutuCD: 2015) 
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Karhusuon ja Niipperin alueilla Espoossa, Seutulassa ja kunnan koillisosissa Vantaalla sekä 

Mellunmäen/Vartioharjun alueilla Helsingissä.   

Viimeisessä vaiheessa otin tarkasteluun mukaan ne ruudut, joissa matka-aika lähimpään 

päivittäistavarakaupan myymälään (kaikki ketjut huomioiden) on joukkoliikenteellä 

matkattaessa lyhyt. Matka-aika joukkoliikenteellä lähimpään päivittäistavarakauppaan sai 

saavutettavuuden korrelaatioanalyyseistä kaikkein suurimman korrelaatiokertoimen -0,311. 

Korrelaatio on negatiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että minuuteissa mitatun matka-ajan 

lyhentyessä verkkokaupan asiakkuus yleistyy. Määritin lyhyeksi joukkoliikenteen matka-ajaksi 

15 minuuttia, joka pitää sisällään kävelyt pysäkeille ja odottelun. Potentiaaliset tilastoruudut, 

joissa nämä kaikki ehdot toteutuvat on esitetty kartalla (Kuva 22). Punaisella kuvatut ruudut 

ovat siis alueita, missä 0-17 –vuotiaiden lasten osuus asukkaista on vähintään 27 %, 25-34-

vuotiaiden osuus väestöstä on vähintään 7,7 % ja matka-aika lähimpään päivittäistavarakaupan 

myymälään on korkeintaan 15 minuuttia. Tällaisia ruutuja on paljon hajautetummin ympäri 

pääkaupunkiseutua kuin aiemmissa tarkasteluissa. Joitakin keskittymiä, jotka eivät vielä ole 

 

 

 

 

 

Kuva 21. Potentiaaliset asiakasruudut lasten, 25-34 -vuotiaiden ja korkeakoulutettujen osuuden perusteella (SeutuCD 2015; 

Paavo-postinumerodata 2017). 
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verkkokaupan asiakasruutuja, voi havaita Helsingin ja Vantaan rajan tuntumassa sekä Espoossa 

Latokasken ja Nöykkiön alueilla olemassa olevien asiakasruutujen lomassa.  

Kaiken kaikkiaan Keskon ruoan verkkokaupalla on vielä paljon levittäytymispotentiaalia 

pääkaupunkiseudulla. Erityisesti Espoossa ja Vantaalla on paljon potentiaalisia lapsiperheitä 

sisältäviä ruutuja, joissa ruoan verkkokauppaa ei ole vielä omaksuttu käyttöön. Vantaalla 

erityisesti kehittyvä Kivistön alue näyttäytyy hyvin potentiaalisena ruoan verkkokaupan 

toimituskohteena. Espoossa potentiaalisia alueita löytyy esimerkiksi Niipperistä ja kaupungin 

lounaisosista. Helsingissä Mellunmäen ja Vartioharjun alue sekä Vantaan rajan lähellä 

sijaitsevat ruudut sisältävät potentiaalista asiakaskuntaa Östersundomia unohtamatta. 

Östersundomin alue ei viimeisessä potentiaali-tarkastelussa erotu lainkaan sen heikon 

joukkoliikennesaavutettavuuden vuoksi. Kuitenkin korrelaatioanalyyseissä ilmeni, että 

verkkokaupan asiointi-intensiteetti korreloi positiivisesti matka-ajan kasvun kanssa. Toisin 

sanoen, kun verkkokauppa on lyönyt läpi heikosti saavutettavissa olevalla alueella, 

verkkokaupan ostointensiteetti on potentiaalisesti hyvin saavutettavissa olevia alueita 

korkeampi. Monet potentiaaliset asiakasruudut sijaitsevat nykyisten asiakasruutujen lomassa 

hajallaan ympäri pääkaupunkiseutua. Mahdollisia tapoja, joilla Kesko voi kehittää tietoisuutta 

 

 

Kuva 22. Potentiaaliset asiakasruudut lasten, 25 - 34-vuotiaiden ja korkeakoulutettujen osuuden sekä 

joukkoliikennesaavutettavuuden perusteella (MetropAccess 2015; SeutuCD: 2015; Paavo-postinumeroaineisto 2017). 
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ruoan verkkokaupasta ja lisätä sen houkuttelevuutta, on näkyvyyden lisääminen potentiaalisilla 

alueilla esimerkiksi ruokalähetyksiä kuljettavien autojen ulkoasua kehittämällä 

informatiivisemmaksi. Lisäksi, koska asiointi-intensiteetti korreloi positiivisesti heikon 

saavutettavuuden kanssa, voisi mainontaa kohdistaa tällaisiin alueisiin. Ne ovat 

todennäköisimmin ruoan verkkokaupan intensiivisimpiä kuluttaja-alueita, kunhan palvelu on 

ensin otettu käyttöön. 

4.5 Keskustelua 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli, onko päivittäistavarakaupan fyysisellä 

saavutettavuudella yhteys ruoan verkkokaupan valitsemisen kanssa. Tutkimukseni tulokset 

ovat osittain samansuuntaisia aiempien verkkokaupasta tehtyjen tutkimusten kanssa. 

Tekemieni analyysien perusteella saavutettavuus korreloi verkkokaupan asiakkuuden ja 

asiointi-intensiteetin kanssa (heikosti) samaan tapaan kuin Alankomaissa toteutetussa 

tutkimuksessa havaittiin innovaatioiden diffuusion ja tehokkuushypoteesien tarkastelussa 

(Farag, S. et al 2006). Kun tarkastelussa oli mukana koko pääkaupunkiseudun kaikki asutut 

tilastoruudut ja huomion kohteena verkkokaupasta ostavien kotitalouksien osuus tilastoruudun 

asukkaista, olivat saavutettavuuden saamat tilastollisesti merkitsevät korrelaatiokertoimet 

negatiivisia (noin -0,3**), eli matka-ajan kasvaessa verkosta ostavien kotitalouksien osuus 

pienenee. Tämä tulos on yhtenevä aiemman johtopäätöksen kanssa, että verkkokauppa on 

pääasiassa urbaani ilmiö, ja saa ensin jalansijaa juuri kaupunkien keskusta-alueilla, missä 

saavutettavuus lähimpään päivittäistavaramyymälään on hyvä. Kun tarkastelun kohteeksi otti 

päivittäistavarakaupan saavutettavuuden ja verkkokaupan asukaslukuun suhteutetun asiointi-

intensiteetin pelkissä verkkokaupan asiakastilastoruuduissa, olivat korrelaatiokertoimet 

positiivisia (noin 0,2**). Tämä havainto on samansuuntainen aiemman tutkimuksen kanssa, 

jonka mukaan verkkokaupasta ostetaan sitä enemmän mitä heikompaa palveluiden fyysinen 

saavutettavuus on (Farag, S. et al. 2006; Sinai, T. & J. Waldfogel 2004). Tutkimus olisi 

mielenkiintoista toteuttaa koko maassa, sillä erot päivittäistavarakaupan saavutettavuudessa 

ovat pääkaupunkiseudulla varsin olemattomia, mutta muualla maassa merkittäviä. 

Saavutettavuuden vaikutusta olisi mielenkiintoista tarkastella myös muiden tuoteryhmien 

verkkokaupan kohdalla – esimerkiksi vaate- tai elektroniikkatuotteiden osalta – joiden fyysinen 

saavutettavuus on pääkaupunkiseudullakin selvästi vaihtelevampaa kuin 

päivittäistavarakaupan. Lisäksi saavutettavuusanalyysien heikkoutena on taustaoletus siitä, että 

kuluttaja asioi todennäköisimmin siinä myymälässä, mikä on lähimpänä hänen 
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asuinpaikkaansa. Tosiasiassa kuluttaja saattaa tehdä ruokaostoksensa esimerkiksi työmatkalla, 

jolloin kaupan matka-ajassa mitatulla etäisyydellä omasta kodista ei ole välttämättä merkitystä. 

Eri kulkumuotojen saavutettavuuden korrelaatiokertoimet verkkokaupan asiakkuuden ja 

asiointi-intensiteetin kanssa ovat suuremmat, kun tarkastelussa on otettu huomioon 

saavutettavuus kaikkiin päivittäistavarakaupan myymälöihin eikä pelkästään Keskon 

myymälöihin. Lisäksi korrelaatiokertoimet ovat sekä asiakkuuden että asiointi-intensiteetin 

analyysien kohdalla suurimmat joukkoliikenne-saavutettavuuden ja verkkokaupan muuttujan 

välillä molempien kaupparyhmien tarkasteluissa. Ainoa poikkeus tästä on verkkokaupan 

asiointi-intensiteetin korrelaatio kaikkien päivittäistavaramyymälöiden saavutettavuuden 

kanssa, jolloin kävely saa suurimman korrelaatiokertoimen (0,265**). Kaiken kaikkiaan 

korrelaatiot eri kulkumuotojen välillä poikkeavat vain vähän toisistaan eikä Kesko vs. kaikki 

päivittäistavarakaupat –erottelukaan tuo esille eroja asiointinsa tiettyyn liikeketjuun 

keskittävien osalta. Korrelaatiokertoimet ovat päinvastoin suuremmat, kun kaikki 

pääkaupunkiseudun päivittäistavarakaupat on otettu huomioon saavutettavuuslaskelmissa. 

Tulokset eivät myöskään tukeneet asiointi-intensiteetin osalta Weltevreden, W. J. J. & T. van 

Rietbergen (2007) havaintoa siitä, että autoilijoille saavutettavuustekijät olisivat tärkeässä 

roolissa eri ostoskanavien houkuttelevuutta arvioitaessa. 

Toinen tutkimuskysymykseni oli se, onko aiemmissa tutkimuksissa havaituilla 

verkkokauppaostajien sosioekonomisilla ominaisuuksilla yhteyttä verkkokaupan asiakkuuden 

tai asiointitiheyden kanssa ruoan verkkokaupan kohdalla pääkaupunkiseudulla. 

Kirjallisuudessa esiin nousseista väestön sosio-ekonomisista tekijöistä verkkokaupan 

asiakkuuden kanssa eniten korreloi 25 - 34 -vuotiaiden osuus (0,256**) sekä 

korkeakoulutettujen osuus väestöstä (0,187**). Tämä havainto on hyvin linjassa aiempien 

tutkimusten kanssa, joissa todettiin, että verkkokaupan omaksuvat ensimmäisten joukossa 

innovatiivisimmat kuluttajat, jotka ovat usein juuri nuoria korkeasti koulutettuja aikuisia 

(Farag, S. et al 2006; Hansen T. 2005: 101; Sim, L. L. et al. 2002). Verkkokaupan asiointi-

intensiteetin kanssa korreloivat eniten keskimääräiset ansiotulot (0,246**), 0 - 17-vuotiaiden 

lasten osuus (0,222**) ja 25 - 34 -vuotiaiden osuus väestöstä (-0,235). Keskimääräisten 

ansiotulojen ja lasten väestöosuuden positiivinen korrelaatio ostointensiteetin kanssa ovat 

odotettuja. Mitä enemmän kotitaloudella on käytettävissä olevia tuloja, sitä todennäköisemmin 

verkkokaupan ostointensiteetti on myös suurempi, mikä on havaittu laajalti myös 

kirjallisuudessa (Farag, S. et al 2003; Farag, S. et al 2006; Sim, L. L. et al. 2002). Keskon oma 

aineisto viittaa hyvin vahvasti lapsiperheiden olevan verkkokaupan suurin asiakasryhmä, joten 
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sen positiivinen korrelointi ostointensiteetin kanssa ei ole yllättävää, vaikka kirjallisuudesta ei 

löytynytkään havaintoja yhteydestä lapsiperheiden ja verkkokaupasta ostamisen välillä. 

Toisaalta kirjallisuudessa ei ole juurikaan keskitytty ruoan verkkokauppaan, joka eroaa muista 

ostettavista tuoteryhmistä selvästi. Lasten osuus olisi voinut korreloida asiakkuuden tai asiointi-

intensiteetin kanssa selvemminkin, sillä Keskon oma asiakasdata osoittaa kyseisen 

asiakasryhmän olevan verkkokaupan kohdalla ylivoimaisesti suurin. Ruututason tarkastelu on 

jokseenkin karkea, vaikka lasten osuus väestöstä vaihteleekin melko paljon tutkimusalueella 

tilastoruuduittain (Kuva 18).  

Keskon oman asiakasluokituksen mukaan selvä enemmistö ruoan verkkokaupan 

asiakastalouksista on lapsiperheitä. Asiakaskunta on levittäytynyt melko tasaisesti eri alueille 

pääkaupunkiseudulla, eikä mitään todella selkeitä keskittymiä ostavien kotitalouksien 

sijoittumisessa voi havaita, jos ostavien kotitalouksien osuuksia tarkastelee asukaslukuun 

suhteutettuna. Kolmas tutkimuskysymykseni oli se, miltä Keskon ruoan verkkokaupan 

levittäytymismahdollisuudet näyttävät pääkaupunkiseudun kontekstissa. Verkkokaupan 

laajentumista voisi pyrkiä tulevaisuudessa kohdentamaan lapsiperhe-valtaisille alueille, jotka 

eivät ole vielä löytäneet ruoan verkkokauppaa. Potentiaalisia alueita, missä asiakaskunta on 

toistaiseksi vielä suppea, ovat esimerkiksi Östersundom Helsingissä, Kivistö Vantaalla ja 

Niipperi Espoossa. Toisaalta ruoan verkkokaupan käyttäjiksi voisi yrittää houkutella uusia 

käyttäjäryhmiä, kuten nuoria aikuisia, jotka ovat jo hyvin omaksuneet verkkokaupan osaksi 

ostostenteon rutiineja muiden tuotekategorioiden kohdalla.  

Tutkimuksen yksi heikkous on sosio-ekonomisen väestöaineiston saatavuus tutkimusalueella. 

Osa analyyseissä käytetystä datasta on määritelty ruututasolle pienalue- ja postinumerotasolta, 

mikä heikentää ruututason analyysejä selvästi. Toisaalta myös ruututason tarkastelu on melko 

karkeaa pääkaupunkiseudun kokoisella alueella, kun Keskon omaa lähtöaineistoa on melko 

vähän suhteessa alueen kokonaisväkilukuun. Tarkempaan sijaintitietoon perustuvat analyysit 

sekä tiedot asiakaskotitalouksien todellisista sosio-ekonomisista ominaisuuksista, kuten 

esimerkiksi tiedot ansiotuloista tai kotitalouden ikärakenteesta, antaisivat paremman kuvan 

verkkokaupan käyttöön vaikuttavista tekijöistä. Tuloksia voidaan pitää siis lähinnä suuntaa-

antavina. 

Tutkimustulosten suora vertailu aiempaan kirjallisuuteen on lisäksi haastavaa, sillä lähes 

missään aiemmista tutkimuksista ei ole keskitytty varsinaisesti elintarvikkeiden tai 

päivittäistavarakaupan verkkokauppaan. Useimmissa tehdyissä tutkimuksissa on keskitytty 
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verkkokaupan yleisimpiin tuotekategorioihin, kuten kirjoihin, CD/DVD-levyihin tai 

pukeutumisen tuotteisiin. Ruoan verkkokauppa on usein ainoastaan mainittu ohimennen ja 

ohitettu marginaalisena verkkokaupan muotona, jonka tulevaisuudennäkymiin on suhtauduttu 

vaihtelevalla optimismilla (Valli, R. et al. 2015; Weltevreden, W. J. J. 2007; Weltevreden J. W. 

J & T. van Rietbergen. 2007). 

Ruoan verkkokauppa on kapea osa verkkokaupan koko markkinasta (niin kutsuttu ”niche”), ja 

vain harvat ovat omaksuneet sen säännölliseksi tai vakituiseksi tavaksi tehdä ruokaostoksia. 

Ruoan verkkokaupan markkinointi voisi tulevaisuudessa pyrkiä tuomaan esille sen TAM-

teoriaan pohjautuvia käytön omaksumisen näkökulmia, joita monet kuluttajat todennäköisesti 

verkkokaupan palvelulta odottavat ja haluavat. Nämä näkökulmat ovat koettu hyöty, koettu 

helppous sekä koettu nautinto (Perea y Monsuwé et al 2004). Koska päivittäistavaroiden 

ostaminen on hyvin arkipäiväinen askare, voisi verkkokaupan arkea helpottavia ja hyödyttäviä 

näkökulmia tuoda paremmin esille. Lisäksi verkkokaupan markkinoinnissa on syytä painottaa 

sitä, että verkkokaupassa on saatavilla hyvin laaja valikoima tuotteita, joka saattaa olla tutun 

lähikaupan tarjontaa monipuolisempi. Omassa tutkimuksessani en ottanut huomioon eroja 

myymälöiden koossa ja palvelutasossa, mikä olisi voinut tuoda esille mielenkiintoisia 

havaintoja verkkokaupan käytön omaksumisesta palvelutasoltaan erilaisten myymälöiden 

vaikutusalueella. Toisaalta verkkokaupan potentiaali voi piillä myös mahdollisimman pitkälle 

viedyssä erikoistumisessa, sillä peruselintarvikkeet ovat suhteellisen hyvin kaikkien 

saavutettavissa, ainakin pääkaupunkiseudun kontekstissa.  

Valli, R. et al (2015) esittelivät Liikenneviraston tekemässä selvityksessä kolme erilaista 

skenaariota verkkokaupan vaikutuksista kaupunkiseuduilla. Ruoan verkkokauppa on tällä 

hetkellä hyvin vahvasti ensimmäisen skenaarion tasolla, jossa fyysinen vähittäiskauppa 

dominoi selvästi verkkokauppaan verrattuna. Verkkokauppa on elintarvikkeiden ja muiden 

päivittäistavaratuotteiden kohdalla selkeästi toissijainen ostoskanava suurimmalle osalle 

niistäkin kuluttajista, jotka käyttävät verkkokaupan palveluita. Monien muiden 

tuotekategorioiden kohdalla alan toimijat ovat vakiinnuttaneet verkkokaupan paljon tiiviimmin 

osaksi toimintaansa, ja ovat lähempänä toista skenaariota Liikennevirastontyöryhmän 

mukaisessa luokittelussa (Valli, R. et al. 2015). Näin on esimerkiksi pukeutumisen tuotteiden 

sekä digitalisoituneiden tuotteiden kuten tapahtumalippujen ja musiikki- ja elokuva-sisällön 

kohdalla. Ruoan verkkokaupalla on kuitenkin hyvä mahdollisuus kehittää toimintaansa toisen 

skenaarion suuntaan esimerkiksi erilaisten noutopistekonseptien avulla.  
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Elintarvikkeet ja muu päivittäistavarakauppa ovat tuoteryhmänä muista poikkeavia, sillä niitä 

ei voi korvata digitaalisilla tuotteilla, ja niiden ostamiseen liittyvät aistihavainnot ovat tutkitusti 

tärkeämpiä kuin monen muun tuoteryhmän kohdalla. Lisäksi tuotteiden logistiikkaan liittyvät 

huolet ovat ruoan verkkokaupan kohdalla korostuneen suuret. Tämä johtuu todennäköisesti 

siitä, että elintarvikkeiden kuljettaminen nähdään riskialttiimpana kuin muiden tuotteiden, ja 

kaikki epävarmuustekijät, kuten kylmäsäilytystä vaativien tuotteiden asianmukainen käsittely, 

ovat helposti selätettävissä, kun tuotteet käy totuttuun tapaan itse valitsemassa ja noutamassa 

kaupassa. Elintarvikkeiden konkreettinen ostaminen ruokakaupasta on myös ihmisille hyvin 

pinttynyt arkinen tapa, josta voi olla vaikea luopua. 

Ruoan verkkokauppa on edelleen pienimuotoista koko päivittäistavarakaupan volyymiin 

suhteutettuna, mutta sen potentiaali piilee sen suuressa kulutusvoimassa. Käytännössä koko 

väestö kuuluu ruoan verkkokaupan potentiaaliseen asiakaskuntaan. Jotta toiminta olisi 

tulevaisuudessa kannattavaa, toimijoiden olisi syytä perehtyä niihin syihin, jotka kannustavat 

kuluttajia verkkokaupan puoleen, ja toisaalta niihin seikkoihin, jotka sen kokeilussa epäilyttävät 

ja mahdollisesti karkottavat asiakkaita. On huomattava, että verkkokaupan omaksumiseen 

vaikuttaa todennäköisesti moni muukin asia kuin pelkkä tietoisuus palvelun olemassaolosta ja 

väestön sosiodemografiset tekijät tai palveluiden saavutettavuus. Esimerkiksi yksilöiden omat 

kokemukset ja mielikuvat verkkokauppa-ostamisen luotettavuudesta ja kätevyydestä ovat 

merkittäviä ostopaikan valintaan vaikuttavia seikkoja. Lisäksi tietotekniset valmiudet ja 

ostotapahtumaan liittyvät preferenssit vaikuttavat verkkokaupasta ostamisen 

todennäköisyyteen. Verkkokauppaan liittyvässä tutkimuksessa olisi jatkossa oleellista saada 

kattavampaa asiakasprofiloivaa tietoa, jotta verkkokaupan potentiaalisista tulevaisuuden 

levittäytymisalueista voisi tehdä luotettavampia analyysejä. Lisäksi saatavan tiedon tulisi olla 

mahdollisimman tarkkaa. Oma aineistoni sisälsi pienalue- ja postinumeroaluetason dataa, mikä 

vääristää ruututason tuloksia huomattavasti ja täten myös analyysien tuloksia.  

Tulevaisuudessa (ruoan) verkkokaupan tutkimuksen saralla voisi toteuttaa esimerkiksi 

kyselytutkimuksen palvelun käyttäjille, josta saisi suoraa tietoa palvelun käytön aloittamisen 

kannustimista. Toisaalta kyselytutkimuksen voisi toteuttaa myös sellaisille kuluttajille, jotka 

eivät ole vielä edes kokeilleet verkkokauppaa, jolloin olisi mahdollista selvittää syitä olla 

kokeilematta palvelua ja tarttua mahdollisiin esille nouseviin epäilyihin ja haasteisiin. Myös 

kvantitatiiviset tarkastelut voisivat tulla kysymykseen, mikäli lähtöaineisto sekä analyyseissä 

käytössä oleva data olisi esimerkiksi rakennus- tai kotitaloustasolta. Jo olemassa olevat 



 

98 

 

pääkaupunkiseudun saavutettavuuden laskentatyökalut eri kulkumuodoille mahdollistaisivat 

huomattavasti ruututasoa tarkempien matka-aika-laskelmien saavutettavuusanalyysit.  
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Liitteet 
 

Liite 1. Verkkokaupan tilastoruudun asukaslukuun suhteutetun asiointi-intensiteetin ja 

valittujen muuttujien väliset hajontakuviot: 

 

 

 

Keskitulot 

2013 
Korkeakoulutettujen osuus (alempi & 

ylempi) % 

Opiskelijoiden osuus 

% 
25-34 –vuotiaiden osuus 

väestöstä % 

35-44- vuotiaiden osuus 

väestöstä % 
Ruotsinkielisten osuus väestöstä 

% 
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0-17 –vuotiaiden lasten osuus 

väestöstä % 

Matka-aika minuuteissa 

lähimpään Keskon 

toimipisteeseen kävellen 

Matka-aika minuuteissa lähimpään 

Keskon toimipisteeseen 

joukkoliikenteellä 

 

Matka-aika minuuteissa 

lähimpään Keskon toimipisteeseen 

henkilöautolla 

 

Matka-aika lähimpään 

päivittäistavarakaupan myymälään 

kävellen 

Matka-aika lähimpään 

päivittäistavarakaupan myymälään 

joukkoliikenteellä 
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Matka-aika lähimpään 

päivittäistavarakaupan myymälään 

henkilöautolla 


