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1. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

1.1 Lähtökohdat ja tavoitteet 

Kalajoella laaditaan uutta oikeusvaikutteista keskustaosayleiskaavaa. Samaan aikaan on käynnis-

sä Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen. Uudistettu maakuntakaava tulee sisäl-

tämään vuonna 2011 uudistetun Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaupan suuryksikköjen 

mitoituksen. 

Tämä kaupallinen selvitys palvelee keskustan osayleiskaavan laatimista ja toimii myös yleiskaa-

van ratkaisujen perusteluna kaupallisten toimintojen osalta. Tämä selvitys palvelee Kalajoen 

kaupunkia myös maakuntakaavan mitoituksen kommentoinnissa ja arvioinnissa. 

Keskustan osayleiskaava mahdollistaa nykyisen linja-autoaseman tontin muuttamisen kauppa-

keskukseksi. Toteutuessaan kauppakeskus olisi suuruudeltaan noin 10 000–15 000 k-m2 ja lisäisi 

Kalajoen kaupallista tarjontaa ja kaupallista vetovoimaa huomattavasti. 

Työn tarkastelualueena on Kalajoki. Asiointikohteina on huomioitu myös naapurikunnat ja lähi-

alueen suuremmat kaupunkikeskukset. Vertailukaupunkeina tässä selvityksessä ovat Raahe, Yli-

vieska ja Kokkola.  

1.2 Työn eteneminen 

Selvityksen laatimisessa hyödynnettiin aiempia Kalajoella ja Pohjois-Pohjanmaalla laadittuja sel-

vityksiä. Näistä tärkeimpiä olivat  

- Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 (julkaistu 2011) 

- Kalajoen kaupungin kaavoituskatsaus 2012 – Kaavoitusohjelma 2012–2016 

- Kalajoen matkailun aluetaloudelliset vaikutukset (27.4.2012)  

- Kalajoen seudun matkailustrategian välitarkastelu (3.6.2009) 

Työn kuluessa pidettiin kaksi ohjausryhmän kokousta. Ohjausryhmään kuuluivat Kalajoen kau-

pungin edustajina kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki, kaupunginjohtaja Jukka Puoskari, elinkei-

nojohtaja Miia Himanka ja tekninen johtaja Marko Raiman. 

Ramboll Finland Oy:ssä työn ovat laatineet KTM Mari Pitkäaho ja DI Katharina Mead. 
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2. VÄHITTÄISKAUPAN TARJONTA KALAJOELLA JA KALA-

JOEN KAUPALLINEN ASEMA 

2.1 Kalajoen asema seudullisessa kaupan verkostossa 

Kalajoki sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan etelärajalla. Lähimmät suuremmat kaupungit ovat Raahe 

ja Kokkola. Nämä sijaitsevat lähes yhtä kaukana Kalajoesta (70 ja 60 km). Kalajoen sijaintia suh-

teessa naapurikuntiin on havainnollistettu oheisessa kaaviossa (Kuva 1).  

 

Kuva 1 Ajoetäisyydet lähikuntiin 

 

Kalajoen kaupallista vetovoimaa voidaan tarkastella ns. Huffin vetovoimamallin avulla. Vetovoi-

mamallin avulla arvioidaan tietyssä pisteessä asuvan henkilön todennäköisyyttä asioida tietyssä 

keskuksessa, kun hänellä on useita vaihtoehtoisia ja erikokoisia keskuksia valittavanaan. Veto-

voimamalli ottaa huomioon etäisyyden henkilön kotoa tiettyyn keskukseen (tieverkkoa pitkin) ja 

vaihtoehtoisiin keskuksiin. Keskusten vetovoimaa kuvaa tässä mallinnuksessa niiden vähittäis-

kaupan liikevaihto. Kartassa väri kuvaa alueen asukkaan asiointitodennäköisyyttä Kalajoella. Mitä 

punaisempi väri, sitä todennäköisimmin ko. alueella asuva henkilö asioi Kalajoella. 

Kalajoen kaupallisen vaikutusalueen ydin jää kunnan rajojen sisäpuolelle. Vaikutusalue ulottuu 

naapureista lähinnä Pyhäjoen, Merijärven ja Alavieskan rajaseuduille. Tämän kauempaa asioimi-

nen Kalajoella on jo varsin epätodennäköistä. Kalajoen kaupan kysyntä perustuu siis pääosin ka-

lajokisten kysyntään. Lisäkysyntää tuovat matkailijat, mutta merkittävää seudullista asemaa vä-

hittäiskaupan verkostossa Kalajoella ei ole. 
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Kuva 2 Kalajoen keskustan asiointitodennäköisyys, vetovoimamalli 

 

2.2 Vähittäiskaupan myymäläverkosto ja myymälöiden sijoittuminen  

Kalajoen kauppa on pääsääntöisesti keskittynyt keskustaan, josta löytyy päivittäistavarakauppaa, 

tilaa vaativaa kauppaa sekä keskustaerikoiskauppaa. Päivittäistavarakauppaa on myös Raution 

kylässä ja Himangassa. Keskustan ja Hiekkasärkkien välissä sijaitsee Meinala, jonne voisi sijoit-

tua teollisuuden ja tuotannon tilojen lisäksi tilaa vaativaa kauppaa ja tehtaanmyymälöitä. Nyt 

siellä sijaitsee muoti-outlet. Hiekkasärkillä sijaitsee huoltoasema, jonka yhteydessä on Sale sekä 

erilaisia matkailijoille suunnattuja palveluja. Seuraavan sivun kartalla on esitetty vähittäiskaupan 

ketjujen sijoittuminen Kalajoella. Yksityisten yrittäjien liikkeet eivät siis kartalla näy. Ketjujen si-

joittuminen kuvaa kuitenkin hyvin kaupan rakennetta kokonaisuudessaan. Siellä missä on paljon 

kaupan ketjuja on yleensä runsaasti myös yksityistä kaupan tarjontaa. 
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Kuva 3 Ketjumyymälät toimialoittain (Lähde: Ketjutietokanta, Ramboll Finland Oy) 

Kalajoen keskusta sijaitsee Kalajoen ja valtatie 8:n risteyksessä joen koillispuolella. Kalajoen 

keskustassa on päivittäistavarakauppaa, tilaa vievää kauppaa sekä kaupallisia palveluita (esim. 

huoltoasemia). Ketjutoimijoiden sijoittuminen keskustaan on esitetty seuraavan sivun kartalla 

(Kuva 4). Kalajoen keskustassa on neljä päivittäistavaraa myyvää liikettä (K-Supermarket, K-

Market, S-Market, Halpahalli). Näiden lisäksi keskustassa toimii myös useita paikallisia 

myymälöitä ja palvelualan yrityksiä. 

Keskustan kauppa on keskittynyt Kalajoentielle noin kilometrin mittaiselle nauhalle, joka alkaa K-

Supermarketista (liikenneympyrän kupeessa) ja päättyy S-Marketille Kalajoentien ja Huhtatien 

risteykseen. Suurimmat myymälät ja liikerakennukset sijoittuvat Kalajoentien liikenneympyrän 

lähituntumaan. Keskustaan suunnitellun kauppakeskuksen likimääräinen sijainti on merkitty 

karttaan sinisellä rajauksella. 

Keskustan pohjoispuolella sijaitsee tilaa vaativan erikoiskaupan keskittymä. Kalajoentien 

eteläosan kaupat S-Market, Fixus ja Expert sijaitsevat irrallaan Kalajoen kaupallisesta ytimestä ja 

ovat myös syrjässä valtatien liikennevirroista. 
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Kuva 4 Kaupan toimialat ja ketjuliikkeet Kalajoen keskustassa (Lähde: Ketjutietokanta, Ramboll Finland 
Oy) 

 

2.3 Päivittäistavarakaupan rakenne 

A.C. Nielsen Finland Oy:n myymälärekisterin mukaan Kalajoella toimi vuoden 2011 lopussa 15 

päivittäistavaramyymälää, joista kolme oli päivittäistavaroiden erikoismyymälöitä kuten mm. 

luontaistuotemyymälöitä, leipomoita ja kauppahalleja. Yksi myymälöistä lopetti toimintansa vuo-

den 2011 aikana.  

Seuraavan sivun kartoissa (Kuva 5 ja Kuva 6) on kuvattu päivittäistavaramyymälöiden sijainnit ja 
pinta-alat Kalajoella ja sen keskustassa. Ympyrän koko kuvaa myymälän pinta-alaa ja värien ja-
kautuminen erikoistavarakaupan myyntipinta-alaa myymälässä. Tietojen lähteenä on AC Nielse-

nin myymälärekisteri vuodelta 2011. Kartalla näkyvät kaikki AC Nielsenin rekisterissä mukana 
olevat päivittäistavaramyymälät, eli myös muut kuin ketjutoimijat. Naapurikuntien myymälöitä ei 
ole esitetty kartalla. Keskustan suurimmat myymälät ovat S-market, K-supermarket ja Halpa-
Halli, joista Halpa-Hallissa ja S-marketissa on myös erikoistavarakaupan tarjontaa. Kylien ja 
Hiekkasärkkien myymälät ovat selvästi pienempiä ja niiden tarjonta keskittyy päivittäistavaran 
kauppaan. 
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Kuva 5 Päivittäistavaramyymälöiden pinta-alan jakautuminen päivittäis- ja erikoistavaraan vuonna 
2011. (Lähde: AC Nielsen Myymälärekisteri 2011)  

 

Kuva 6 Päivittäistavaramyymälöiden pinta-alan jakautuminen päivittäis- ja erikoistavaraan vuonna 2011 
Kalajoen keskustassa (Lähde: AC Nielsen Myymälärekisteri 2011)  
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Päivittäistavarakaupan saavutettavuus Kalajoella on varsin hyvä. Oheisessa kartassa (Kuva 7) 

saavutettavuutta on tarkasteltu ajoetäisyyksien perusteella. Siinä on esitetty ajoetäisyysvyöhyk-

keet 1, 2 ja 5 km säteellä päivittäistavarakaupoista.  80 % kalajokisista asuu korkeintaan 5 km 

ajoetäisyyden päässä lähimmästä päivittäistavarakaupasta. Toisaalta alle kilometrin päässä ruo-

kakaupasta asuu vain noin 28 % kalajokisista. Yli kilometrin matka on jo niin pitkä, että se kulje-

taan pääasiassa autolla.  

 

Kuva 7 Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus Kalajoella 

Kaupan saavutettavuus on esitetty myös oheisessa taulukossa.  

Taulukko 1 Päivittäistavarakaupan saavutettavuus Kalajoella 

Kalajoen väkiluku 31.12.2011: 12 616 as 

Ajomatka Väkiluku Osuus kuntalaisista 

1 km  3 522 28 % 

2 km  7 353 58 % 

5 km  10 121 80 % 

 

2.4 Vähittäiskaupan liikevaihto ja sen kehitys 

Liikevaihto kuvastaa melko hyvin kaupan tarjonnan laajuutta ja monipuolisuutta kunnassa. Seu-

raavissa kaavioissa ja taulukoissa esitetyt liikevaihtotarkastelut perustuvat Tilastokeskuksen Yri-

tysrekisterin tietoihin.  

Seuraavan sivun kuvassa (Kuva 8)on havainnollistettu tarkastelualueen kuntien kokoeroja esit-

tämällä niiden koko vähittäiskaupan liikevaihto (toimialaluokka TOL47) vuonna 2011. Luku sisäl-

tää myös polttoaineiden vähittäiskaupan. Kokkolassa on tarkastelukunnista suurin liikevaihto, 

toisena tulee Ylivieska ja kolmantena Raahe. Kalajoen liikevaihto taas oli selvästi suurempi kuin 

pienempien kuntien. Liikevaihdon suuruus noudattaa melko pitkälti kuntien väkilukua, tosin Yli-

vieskassa liikevaihtoa on enemmän kuin Raahessa, vaikka väkiluku on Ylivieskassa Raahea pie-

nempi.  

Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus 
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Kuva 8 Vähittäiskaupan liikevaihto 2011 kunnittain 

Seuraavassa kuviossa (Kuva 9) on kuvattu vähittäiskaupan liikevaihdon jakautumista eri toimi-

aloille. . Mukana ovat vain tutkimusalueen vähittäiskaupan liikevaihdoiltaan suurimmat kunnat 

Kalajoki, Kokkola, Raahe ja Ylivieska. Päivittäistavarakauppa ja tavaratalot on esitetty samassa 

ryhmässä Tilastokeskuksen toimialaluokituksen vuoksi: tavarataloissa tapahtuvaa erikoistavara-

kauppaa ei voi erottaa Tilastokeskuksen Yritysrekisterin tiedoissa. Kokkolassa on selvästi enem-

män keskustaerikoiskauppaa kuin muissa kunnissa. Raahen ja Ylivieskan erikoistavarakaupan lii-

kevaihdot ovat likimain yhtä suuret. Kalajoella taas keskustaerikoiskauppaa on selvästi vähem-

män kuin vertailukunnissa.  

 

Kuva 9 Vähittäiskaupan liikevaihto (M€) Kalajoella ja suurimmissa lähikunnissa 2011 toimialoittain (läh-
de: Tilastokeskus) 

Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvua tarkasteltaessa (Kuva 10) nähdään kaikissa kunnissa kas-

vua. Vuosien 2007–2011 kasvu on ollut suhteellisesti suurinta Ylivieskassa (29,9%). Raahe ja 

Kalajoki ovat kasvaneet suunnilleen samaa tahtia (Raahe 18,9 % ja Kalajoki 18,6 %). Kokkolan 

kasvu on ollut suhteessa hitaampaa (17,4 % neljässä vuodessa), mutta euromääräisesti Kokkola 

on kasvanut eniten, noin 50 miljoonaa euroa. Ylivieskassa suurin kasvusykäys on tapahtunut 

vuonna 2009. Raahen kaupan kehitys on ollut varsi tasaista, mutta vuonna 2011 liikevaihto kas-
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voi selvästi edellisvuodesta. Kalajoen suurin liikevaihdon kasvu on tapahtunut vuosien 2008–

2009 välillä, vuoden 2009 jälkeen kasvu on ollut hidasta.  

 

Kuva 10 Vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys 2007–2011 M€ 

Väestön ja kaupan liikevaihdon suhdetta voidaan tarkastella edelleen suhteuttamalla vähittäis-

kaupan liikevaihto väestön määrään. Näin saadaan liikevaihto euroa/asukasta -tunnusluku. Tätä 

lukua on seuraavassa kuviossa vertailtu eri kuntien ja koko Suomen välillä. Kalajoen liikevaihto 

asukasta kohden jää noin 1000 € Suomen keskiarvon alapuolelle. Suomen keskiarvon vertailu-

kunnista ylittävät Raahe, Kokkola sekä Ylivieska. Ylivieskassa sijaitsee mm. Kärkkäisen tavarata-

lo, joka houkuttelee asiakkaita laajalti yli kuntarajojen. Muut Kalajoen pienet naapurikunnat jää-

vät selvästi alle koko maan keskiarvon. 

Kalajoen lähiseudulla Kokkola, Ylivieska ja Raahe ovat keskuksia, joihin naapurikuntien ostot 

kohdistuvat. Kalajoelta valuu ostovoimaa muualle. Taulukon lukuihin sisältyy matkailijoiden Kala-

joella käyttämä rahamäärä – ilman heitä liikevaihto/asukas olisi pienempi ja ostovoiman siirtymä 

kunnasta ulos vielä selvempi. 

 

Kuva 11 Vähittäiskaupan liikevaihto euroa/asukas 2011 

Seuraavassa kuvassa on esitetty asukaskohtaisen vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys kunnittain 

vuosina 2007–2011. Tunnusluku euroa/asukas sisältää koko vähittäiskaupan (TOL47 pl. mootto-

riajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa). Suurin kasvu tarkastelujaksolla on tapahtunut Ylivies-

kassa, jossa vähittäiskauppa asukasta kohden on kasvanut 24,3 %. Kalajoella vähittäiskaupan 
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liikevaihto asukasta kohti laski samalla ajalla 11,7 %. Lasku kertoo siitä, että kun väestö Kalajo-

ella on kasvanut, niin kaupan tarjonta ei ole seurannut perässä. Kalajoen luvut seurasivat koko 

Suomen keskiarvoa vuoteen 2008 asti, jolloin asukaslukuun suhteutettu liikevaihto kääntyi las-

kuun. Käänne ajoittuu samaan aikaan kuin Ylivieskan nousu, mikä vihjaa siitä, että Kalajoeltakin 

olisi alettu asioida Ylivieskassa.  

 

Kuva 12 Vähittäiskaupan liikevaihdon euroa / asukas kehitys vuosina 2007–2011. (Lähde: Tilastokes-
kus) 

Seuraavassa kaaviossa (Kuva 13) kuvataan Kalajoen ja suurimpien vertailukuntien vähittäiskau-

pan euroa/asukas liikevaihtoa toimialoittain jaoteltuna. Ylivieskassa päivittäistavaran ja erikoista-

varakaupan liikevaihtoa asukasta kohden on selvästi enemmän kuin muissa kunnissa ja Suomes-

sa keskimäärin. Tätä selittävät Ylivieskassa sijaitsevat Kärkkäisen tavaratalo sekä hypermarketit 

Prisma ja Citymarket, jotka houkuttelevat asiakkaita laajalti oman kunnan ulkopuolelta. Kalajoki 

jää päivittäistavaran ja tavaratalojen liikevaihdossa hieman koko Suomen keskiarvon alapuolelle 

ja keskustaerikoistavaran osalta vielä selvemmin. Tilaa vaativan erikoistavaran kaupassa Kalajoki 

puolestaan on melko vahva.  

 

Kuva 13 Vähittäiskaupan liikevaihto euroa/asukas toimialoittain vuonna 2011 
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2.5 Vähittäiskaupan hankkeet 

Kalajoen kaupungin merkittävät kaupan hankkeet ja kaavavaraukset sijaitsevat keskustassa, 

Hiekkasärkillä sekä Meinalan alueella.  

Kalajoen merkittävin kaupan hanke sijoittuu keskustaan, jonne kaavaillaan 12 000-15 000 ker-

rosneliömetrin kauppakeskusta. Kauppakeskus sijoittuisi nykyisen linja-autoaseman paikalle Tori-

tielle, valtatie 8:n varrelle. Kauppakeskuksen tavoitteena on nostaa keskustan profiilia ja kääntää 

ostovoiman virtauksia takaisin Kalajoelle. Kauppakeskukseen olisi mahdollista sisällyttää myös 

julkisia palveluita. 

Meinalassa asemakaava mahdollistaa 15 000 k-m² kaupallisen rakentamisen, josta osa on jo ra-

kentunut. Alueelle tavoitellaan teollisuusyrityksiä, joihin liittyy myyntitoimintaa. 

Matkailutien varsi kuuluu keskeisenä osana Kalajoen matkailun kehittämiseen. Lokkilinnan ja 

Rantakallan väliin on rantaharjualueen osayleiskaavassa osoitettu hotellien, majoitus- ja kaupal-

listen palveluiden keskittymä. Tämän lisäksi Lokkilinnan ja Jukukallan väliin on osoitettu matkai-

lupalveluiden alue. Asemakaavalla tarkastellaan Matkailutien varren kehittämistä. 

Kaavoituksella tutkitaan uuden päivittäistavarakauppapaikan osoittamista valtatien 8 varteen 

matkailukeskuksen eteläisen liittymän yhteyteen. Päivittäistavarakauppa nostaisi Hiekkasärkkien 

matkailualueen palvelutasoa. Kaupallisilla ratkaisuilla halutaan tukea Hiekkasärkkien matkailun 

suurhankkeita. 

Raahen seudulla merkittävin kaupan uusi kaavavaraus on Mettalanmäen kauppakeskuksen 

asemakaava-alue. Voimassa olevan asemakaavan mukaan valtatien 8 Mettalanmäen liittymän 

eteläpuolelle on mahdollista rakentaa yhteensä noin 46 000 k-m² uutta liikerakentamista tilaa 

vaativalle kaupalle, erikoiskaupalle sekä toimistotiloille. Rakentaminen voidaan toteuttaa vaiheit-

tain. Hanke on ollut vireillä jo useita vuosia, muttei toistaiseksi ole edennyt toteuttamiseen asti. 

Ylivieskan taajaman yleiskaavassa merkittävimmät uudet kaupan aluevaraukset sijoittuvat kes-

kustan viereiselle Koskipuhdon ja Savarin alueille. Ylivieskan kaupungin mukaan uutta kaupallista 

rakentamista voi sijoittua Koskipuhdon alueelle noin 35 000 k-m² ja Savarin alueelle noin 75 000 

k-m² vuoteen 2030 mennessä. Savarin alueella ajankohtaisimpana asiana tutkitaan KL- ja T II –

merkittyjen korttelialueitten osittaista käyttötarkoituksen muuttamista KM-korttelialueiksi. Alu-

eelle voisi sijoittua tilaa vaativa erikoiskauppa. 

2.6 Muut hankkeet 

Puhäjoelle on suunnitteilla ydinvoimalaitos. Fennovoima Oy:n hankkeen olisi tarkoituksena val-

mistua vuoteen 2020 mennessä. Ydinvoimalaa rakentaisi enimmillään 3 000–4 000 ihmistä. 

Käyttövaiheessa ydinvoimala työllistäisi arviolta 400–450 ihmistä. Ydinvoimahanke voisi heijastua 

positiivisesti Pyhäjoen rajojen ulkopuolellekin. Kalajoen elinkeinot ja kauppa voisivat hyötyä mer-

kittävästikin naapurikunnan Pyhäjoen ydinvoimalahankkeesta. 

Pyhäjoen ydinvoimala sijoittuisi Hanhikivenniemeen, josta on hieman lyhyempi matka Raaheen 

(n. 30 km) kuin Kalajoelle (n. 40 km). Tyypillisesti lähellä sijaitsevat keskukset ovat kiinnosta-

vampia asiointipaikkoja kuin kauempana sijaitsevat ja suuremmat kiinnostavampia kuin pienem-

mät keskukset. Ydinvoimalahankkeen vaikutuksista Kalajoen kaupalliseen kehittämiseen on vai-

keaa tehdä arviota, mutta ainakin välillisesti hanke tukee koko seudun taloutta ja työllisyyttä, 

millä on positiivisia vaikutuksia myös Kalajoelle. 

Ydinvoimalahankkeen positiivista vaikutusta vähittäiskauppaan voi arvioida vertaamalla Olki-

luodon lähialueiden Eurajoen ja Rauman kaupan kasvua koko Suomen kasvuun. Vuosina 2007–

2011 Eurajoen vähittäiskaupan liikevaihto on kasvanut 27 %. Keskivuosikasvu on ollut 6,4 %. 

Eurajoen naapurissa Raumalla vähittäiskauppa on kasvanut 23 % vuosina 2007–2011, eli keski-

määrin 5,3 % vuodessa. Koko Suomessa liikevaihdon kasvu on samalla aikavälillä ollut 16 % ja 

noin 3,7 % vuodessa. Kaupan kasvuluvut ydinvoimalatyömaan naapurikunnissa ovat siis olleet 

selvästi koko Suomen lukuja suuremmat. Ydinvoimala on varmasti vaikuttanut näihin lukuihin, 

mutta sen vaikutusta on mahdoton pelkkien liikevaihtolukujen perusteella eritellä tarkemmin. 
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3. VÄHITTÄISKAUPAN KYSYNTÄ KALAJOELLA 

3.1 Väestön määrä ja sijoittuminen 

Kalajoen väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 12 616 henkeä. Väestön sijaintia on kuvattu oheisessa 

kartassa (Kuva 14). Kartassa pallon koko kuvaa väestön määrää 250x250 metrin ruuduissa vuo-

den 2011 lopussa. Kalajoen keskusta, Himanka sekä Hiekkasärkkien alue erottuvat selvästi suu-

rimpina asutuskeskittyminä. Pienempinä keskittyminä erottuvat Raution kylä ja Kalajokilaakso. 

Kokkolan ja Raahen keskustat jäävät kartan rajauksen ulkopuolelle.  

 

Kuva 14 Väestön sijoittuminen Kalajoella  

Kalajoki on muihin lähialueen kuntiin verrattuna väestömäärältään keskikokoinen. Kokkola on 
alueen selvästi suurin kaupunki. Oheisessa kaaviossa (Kuva 15) on havainnollistettu kuntien ko-

koeroja. Alavieska, Kannus, Merijärvi, Pyhäjoki ja Sievi ovat varsin pieniä, Kalajoki ja Ylivieska 
keskikokoisia ja Raahe näitä suurempi mutta selvästi Kokkolaa pienempi.  
 

 

Kuva 15 Väestö Kalajoella ja lähikunnissa 2011 (Lähde: Tilastokeskus) 
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Kalajoen ja lähikuntien väestökehitys on ollut melko tasaista. Kokkola, Ylivieska ja Sievi ovat 

kasvaneet hieman kovempaa vauhtia, Merijärvi, Pyhäjoki, Alavieska taas ovat menettäneet väes-

tö. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Kalajoen kasvuvauhti kiihtyy tulevaisuudessa ja myös 

Ylivieska sekä Kokkola jatkavat kasvua. Tapahtunutta väestönkasvua ja väestöennustetta on ha-

vainnollistettu oheisessa kaaviossa (Kuva 16). Kaavio perustuu Tilastokeskuksen tietoihin ja en-

nusteeseen.  

 

Kuva 16 Väestönkasvuennuste 2030 

Tilastokeskuksen viimeisimmän väestöennusteen (2009) mukaan Kalajoen väestömäärä on 

vuonna 2030 noin 13 800 asukasta, joten väestömäärä lisääntyy nykyisestä noin 1 270 asukkaal-

la eli lähes 10 %:lla. Kalajoen väestönkasvuennuste on ajanjaksolla 2012–2030 suurempi kuin 

koko maassa keskimäärin.  

 

3.2 Työpaikat ja niiden sijoittuminen 

Työpaikkojen sijainti ja liikennemäärät ovat kaupan sijaintisuunnittelussa tärkeitä ympäristöteki-

jöitä. Vaikka suurin osa ostoksista yleensä tehdään kotoa käsin ja lähiasutus on erityisen tärkeää 

varsinkin päivittäistavarakaupalle, on myös työpaikkojen läheisyys kaupalle hyväksi. Työmatko-

jen yhteydessä hoidetaan usein jonkin verran kauppa-asiointeja ja toisaalta työssäkäynti eri 

paikkakunnalla laskee kynnystä hoitaa myös kauppa-asiat työssäkäyntipaikkakunnalla. Näin ollen 

kunnan matala työpaikkaomavaraisuus voi osaltaan aiheuttaa vähittäiskaupan ostovoiman ulos-

virtausta. 

Vuoden 2011 työpaikkojen ja työllisten määrä tutkimusalueen kunnissa on esitetty oheisessa tau-

lukossa. Työpaikkaomavaraisuus kuvaa kunnassa tai muulla alueella sijaitsevien työpaikkojen lu-

kumäärän suhdetta alueella asuvaan työlliseen työvoimaan nähden. Kalajoen työpaikkaomavarai-

suus vuonna 2011 oli 92,2 prosenttia, mikä on varsin korkea taso. Vahvoja työpaikkakeskittymiä 

ovat  Raahe, Sievi, Ylivieska ja Kokkola; näissä työpaikkaomavaraisuus on selvästi yli 100 pro-

senttia. Pienimmissä kunnissa, kuten Merijärvellä ja Pyhäjoella työpaikkaomavaraisuus on mata-

lampi. Kalajoen korkea työpaikkaomavaraisuus antaa hyvät edellytykset myös kaupalliselle kehit-

tämiselle. 
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 Työpaikat Työll. 

Työvoima 

Työpaikka-

omavaraisuus % 

Kannus 2 278 2 368 96,2 

Kokkola 20 778 19 683 105,6 

Alavieska 807 1 059 76,2 

Kalajoki 4 828 5 235 92,2 

Merijärvi 242 418 57,9 

Pyhäjoki 808 1 290 62,6 

Raahe 11 821 10 117 116,8 

Sievi 2 377 1 919 123,9 

Ylivieska 6 442 6 057 106,4 

Taulukko 2 Työllisten ja työpaikkojen määrät sekä työpaikkaomavaraisuus 2011 (Lähde: Tilastokeskus) 

Kalajoen työpaikat sijoittuvat pääasiassa keskustaan, Hiekkasärkille ja Himankaan. Rautio erot-

tuu pienempinä keskittyminä. Alla olevassa kartassa on esitetty työpaikkojen määrä 250 metrin 

ruuduissa vuoden 2011 lopussa. 

 

Kuva 17 Työpaikkojen sijoittuminen  

 

3.3 Liikenne 

Työpaikkojen lisäksi myös liikenteellä on merkitystä kauppapaikalle. Vilkkaat risteykset ja suur-

ten väylien varret ovat perinteisesti hyviä kaupan paikkoja. Vilkas liikenne tai valtakunnallisen 

pääväylän läheisyys voi houkutella paikkakunnalle seudullisesti merkittäviä kaupan toimijoita, 
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jotka eivät välttämättä olisi kiinnostuneita paikasta pelkästään sen oman väestöpohjan takia. 

Ohikulkuliikenne hyödyttää aina vähintään jossain määrin kaupan toimijoita. 

Kalajoella valtatie 8:n liikennemäärät ovat suurimmillaan keskustan eteläpuolella. Liikennemää-

riin sisältyy Hiekkasärkkien ja Kalajoen keskustan välistä liikennettä ja sekä muuta paikallislii-

kennettä. Keskustan kohdalla vuorokausiliikenne n. 7200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Keskustan 

sijainti valtatien varrella on kaupan sijoittumisen kannalta hyvä asia. Keskusta on myös liiken-

teellisesti vilkkain sijainti Kalajoella ja kauppojen näkyvyys valtatielle on hyvä.  

 

 

Kuva 18 Liikennemäärät Kalajoen keskustassa (lähde: Liikennevirasto) 

 

3.4 Vähittäiskaupan ostovoima 

Vähittäiskaupan ostovoimaa arvioidaan yleisesti ns. henkilökohtaisen kulutusluvun kautta. Kulu-

tusluku tarkoittaa yhden henkilön vuodessa vähittäiskauppaan kuluttamaa summaa. Kertomalla 

kulutusluku alueen väestömäärällä saadaan arvio alueella vähittäiskauppaan suuntautuvasta os-

tovoimasta eli markkinoiden koosta.  

Päivittäistavaroiden ryhmään kuuluvat elintarvikkeet, tupakkatuotteet, usein kotitaloudessa 

tarvittavat ns. non-food-tuotteet, kuten teknokemian tuotteet (pesu- ja puhdistustuotteet) sekä 

joukko muita tuotteita, kuten kodintarvikkeet, kodinpaperit, lehdet ja päivittäiskosmetiikka. Eri-

koistavarakauppa pitää sisällään lähes kaiken päivittäistavarakaupan ulkopuolelle kohdistuvan 

vähittäiskaupan yksityisen kulutuksen: pukeutumisen, vapaa-ajan tuotteet, kodintekniikan, opti-

sen alan tuotteet, asumisen ja sisustamisen jne. Tilaa vaativaan erikoistavarakauppaan kuu-

luvat toimialat ovat huonekalukauppa, rautakauppa, rakenteellinen sisustuskauppa, kodintekniik-

kakauppa, puutarha- ja maatalouskauppa, venekauppa ja moottoriajoneuvojen sekä niiden tar-

vikkeiden kauppa. Muu erikoistavarakauppa tarkoittaa ns. keskustahakuista erikoistavara-

kauppaa, joka ei ole tilaa vaativaa kauppaa. Tärkeimpiä tuoteryhmiä ovat mm. muoti-, urheilu-, 

kirja- ja optisen alan ja vapaa-ajan kauppa. 

Vähittäiskaupan ostovoimaa arvioitaessa lähtökohtana oli Pohjois-Pohjanmaan kaupan palvelu-

verkkoselvitys (2011). Väestönkasvuluvut ovat Tilastokeskuksen kuntakohtaisesta ennusteesta, 

LIITE 6 
18/30



 

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 

KAUPALLINEN SELVITYS  

 

 

 

16 

jotka ovat hyvin samansuuntaiset Kalajoen kaupungin oman ennusteen kanssa. Vähittäiskaupan 

asukaskohtaiset kulutusluvut on päivitetty vuoden 2011 vähittäiskaupan liikevaihtotilastojen (Ti-

lastokeskus, Yritysrekisteri) mukaisen toteutuneen kasvun perusteella. Luvut ovat selvästi suu-

remmat kuin Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkkoselvityksessä, mistä aiheutuu suurempi 

ostovoima ja suurempi tilantarve. Laskelmissa käytetyt henkilökohtaiset kulutusluvut on esitetty 

oheisessa taulukossa (Taulukko 3).  

Kulutuksen kasvulukuna on käytetty samaa, varsin varovaista arviota kuin Pohjois-Pohjanmaan 

kaupan palveluverkkoselvityksessä, eli 1 %/vuosi päivittäistavarakaupalle ja 2 %/vuosi erikoista-

varakaupalle. Tämä on selvästi hitaampi kasvu kuin kaupan kasvu pitkällä aikavälillä. Varovainen 

vuosikasvuarvio on kuitenkin perusteltu pitkän aikavälin mitoituslaskelmissa, joihin sisältyy joka 

tapauksessa paljon epävarmuutta mm. kulutuksen suuntautumisen suhteen. 

 2011  2020 2030 Vuosikasvu, % 

Päivittäistavara 2 849 3 116 3 442 1 % 

Tilaa vaativa erikoistavara 972 1 161 1 415 2 % 

Muu erikoistavarakauppa 2 002 2 392 2 916 2 % 

Vähittäiskauppa yhteensä 5 822 6 669 7 773  

Taulukko 3 Vähittäiskaupan kulutusluvut (euroa/asukas/vuosi) 

Ostovoima voidaan laskea kertomalla edellä esitetty kulutusluku väestön määrällä. Ostovoiman 

kasvuarviossa on huomioitu Tilastokeskuksen ennustama väestönkasvu. Koska väestönkasvu 

alueella on suhteellisen hidasta, syntyy suurin osa ostovoiman lisääntymisestä kulutuksen kas-

vusta. 

Kalajokisten vähittäiskaupan ostovoima vuonna 2011 oli noin 71,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2030 

koko vähittäiskaupan ostovoima kasvaisi 96,5 miljoonaan euroon, eli kasvua nykyiseen muodos-

tuisi noin 34 %.  

 

Kuva 19 Kalajokisten ostovoima 2011–2020–2030 

 

3.5 Ostovoiman siirtymät 

Ostovoiman siirtymä, jota kutsutaan myös virtaukseksi, lasketaan vertaamalla alueella tapahtu-

vaa myyntiä alueen ostovoimaan. Mikäli kunnan ostovoima on myyntiä suurempaa, tapahtuu 

kunnasta ostovoiman ulosvirtaamista. Jos taas myynti on ostovoimaa suurempaa, virtaa kuntaan 

ostovoimaa muualta. Laskelma ei osoita virtauksien suuntaa, vaan on ikään kuin vähittäiskaupan 

"vaihtotase". Indeksin arvo 100 kuvaisi tilannetta, jossa myynti ja ostovoima ovat yhtä suuret. 
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Arvo 100 voi kuitenkin sisältää voimakastakin virtausta alueelle ja sieltä ulos, mutta indeksi säi-

lyy 100:ssa, jos sisään- ja ulosvirtaus ovat yhtä suuret. 

Ostovoiman siirtymä kuvaa alueen kaupallista omavaraisuutta (myynnin ja ostovoiman erotus). 

Siirtymät Kalajoelle ovat muuttuneet selvästi pienemmäksi sitten vuoden 2005 (Entrecon 2007, 

Meinalan selvitys). Vuonna 2005 koko vähittäiskaupan siirtymäindeksin arvo oli 144, kun nyt se 

on enää 105. Tämä selittyy ostovoiman eli väestön ja kulutuksen kasvulla, jota tarjonta ei ole 

seurannut. Kaupan myynti on kyllä kasvanut, mutta ei ostovoiman tahdissa. Myös kuntaliitos Hi-

mangan kanssa vaikuttaa siirtymiin: Himangalta Kalajoelle tullut siirtymä ei enää näy Kalajoen 

luvuissa ja toisaalta Himangalta Kokkolaan suuntautuva siirtymä rasittaa Kalajoen lukuja. Siirty-

miä ei valitettavasti voi esittää tarkemmalla toimialajaottelulla Tilastokeskuksen salauskäytäntö-

jen vuoksi.  

 Ostovoima, 

milj. e 

Myynti, milj. 

e 

Siirtymä, 

milj. e 

Siirtymäindeksi 

Päivittäistavara 35,94 34,80 -1,14 97 

Erikoistavara 36,02 40,90 4,88 114 

Vähittäiskauppa yhteensä 71,96 75,70 3,74 105 

Taulukko 4 Ostovoiman siirtymät Kalajoella (Myynnin lähteet AC Nielsenin myymälärekisteri ja Tilasto-
keskuksen Yritysrekisteri) 

 

3.6 Matkailijoiden ostovoima 

Matkailu on merkittävä elinkeino Kalajoella ja matkailijat ovat keskeisiä kaupan palveluiden käyt-

täjinä. Matkailijoiden ostovoiman arvioimisessa on käytetty Kalajoen matkailun aluetaloudelliset 

vaikutukset (2012) sekä Kalajoen seudun matkailustrategian välitarkastelu (2009) –raportteja.  

Arvio matkailijoiden kulutuksesta perustuu Kalajoen matkailun aluetaloudelliset vaikutukset –

raportissa esitettyihin tietoihin, joiden mukaan vuonna 2010 Kalajoella matkailijoiden kokonais-

kulutus vähittäiskauppaan (suora ja välillinen) oli 8,76 milj. e. Matkailijoiden yöpymisiä vuonna 

2010 oli yhteensä 624 000 sisältäen rekisteröidyt ja rekisteröimättömät matkat.  

Kalajoen matkailustrategian mukaisesti vuonna 2020 yöpymisiä olisi 967 000. Rekisteröityjen yö-

pymisten määrä kasvaa strategian mukaan 6,7 % vuodessa ja rekisteröimättömien 6 % vuodes-

sa. Näin ollen vuonna 2030 yöpymisiä olisi jo lähes 1,8 miljoonaa.  

 

 

Kuva 20 Matkailijoiden yöpymisten kasvu 2010–2020–2030 
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Matkailijoiden kulutusta kauppaan tarkasteltiin laskemalla vuoden 2010 kyselyn (Kalajoen mat-

kailun aluetaloudelliset vaikutukset 27.4.2012) perusteella kulutus/yöpyminen tunnusluku:  

 kulutus vähittäiskauppaan/yöpyminen noin 14 e (8,76 milj. e/624 000 yöpymistä) 

 Tästä kuluttajakyselyn mukaan 47 % kohdistuu päivittäistavarakauppaan, 37 % rauta- ja sisustuskaup-
paan ja 16 % muun erikoistavaran kauppaan 

 Matkailijoiden “kulutusluku/yöpyminen”, sisältäen arvonlisäveron:  

• päivittäistavara 7,45 e 

• tilaa vaativa erikoistavarakauppa 6,32 e 

• keskustaerikoiskauppa 2,85 e 

Vähittäiskaupan kulutuksen kasvua arvioitiin samalla varovaisella oletuksella kuin asukkaiden ku-

lutusta, eli päivittäistavarakaupassa 1%/vuosi ja erikoistavarakaupassa 2%/vuosi. 

Edellä kuvatulla laskentatavalla muodostuvaa matkailijoiden ostovoimaa on kuvattu oheisessa 

kaaviossa. Vuonna 2030 matkailijoiden kulutus olisi noin 40 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 

40 % kalajokisten ostovoimasta vuonna 2030. 

 

Kuva 21 Matkailijoiden ostovoima 2010–2020–2030 

Kalajokisten ja matkailijoiden yhteenlaskettua vähittäiskaupan ostovoimaa on kuvattu 

seuraavassa kaaviossa. Tätä lukua on käytetty lisäpinta-alan laskemisen perusteena seuraavassa 

luvussa.  

 

Kuva 22 Kalajokisten ja matkailijoiden ostovoima yhteensä 
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3.7 Vähittäiskaupan lisäpinta-alan tarve 

Ostovoiman avulla voidaan arvioida vähittäiskaupan pinta-alan tarvetta. Ostovoima jaetaan ta-

voitteellisella neliömyyntiteholla ja saadaan laskennallinen pinta-alan tarve. Pinta-ala on suuntaa-

antava, sillä myyntiteho voi vaihdella paljonkin erilaisissa kaupan yksiköissä. Luonnollisesti myös 

ostovoiman kasvun ennustamiseen pitkällä aikavälillä liittyy epävarmuustekijöitä. Sekä kulutus 

että väestö voivat kasvaa eri tavalla kuin ennusteissa on oletettu, esimerkiksi taloussuhdanteiden 

muutosten vuoksi. 

Ostovoiman kasvu mahdollistaa kaupan paremmat toimintamahdollisuudet. Nykyiset yritykset 

voivat kasvattaa myyntiään ja uusille yrityksille voi syntyä riittävät toimintaedellytykset. Kaupan 

liiketilan lisätarve on arvioitu ostovoiman kasvun perusteella muuttamalla kasvu liiketilan lisätar-

peeksi kaupan keskimääräisen myyntitehokkuuden (€/myynti-m2/vuosi) avulla.  

Vähittäiskaupan tilantarvetta on tässä selvityksessä arvioitu samoilla laskennallisilla arvoilla kuin 

Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkkoselvityksessä: 

 Kulutuksen kasvu päivittäistavarakaupassa 1 % / vuosi, keskustaerikoiskaupassa 2 % / vuosi. 

 Myyntiteho (myynti vuodessa myymäläneliömetriä kohden) päivittäistavarakaupassa 7 000 €/my-m2, 
erikoistavarakaupassa 3 000 €/my-m2 

 Myyntineliömetrit on muunnettu kerrosneliömetreiksi kertoimella 1,3 

 Laskennalliseen tarpeeseen on lisätty kaavaylimitoitusta kertoimella 1,3, koska kaikki kaavoitettava kau-
pan pinta-ala ei toteudu ja toisaalta kilpailun mahdollistamiseksi kaupan sijaintipaikkoja pitää olla tarjolla 
enemmän kuin laskennallinen tarve edellyttää 

 Palveluliiketilojen tarpeeksi on arvioitu 20 % vähittäiskaupan pinta-alan tarpeesta 

 Huoltoasemien ja autokauppojen tilantarpeeksi on arvioitu 22 % vähittäiskaupan tilantarpeesta.  

Nykyinen kaupan pinta-ala ja kalajokisten sekä matkailijoiden synnyttämä laskennallinen pinta-

alan tarve sekä nykyinen vähittäiskaupan pinta-ala on esitetty oheisessa kaaviossa (Kuva 23). 

Nykyinen pinta-ala on suuntaa-antava. Se perustuu päivittäistavarakaupan pinta-alan osalta AC 

Nielsenin myymälärekisterin tietoihin ja muiden kaupan alueiden osalta kunnan antamiin tietoihin 

keskustasta ja Meinalan alueelta. Osa pienemmistä ja keskustan ulkopuolella sijaitsevista liiketi-

loista voi puuttua nykyisestä pinta-alasta. Lisäksi nykyisen pinta-alan keskustaerikoiskaupasta 

osa on kaupallisten palvelujen ja toimistotyyppistenkin käyttäjien hallinnassa. Huoltoasemien pin-

ta-ala puuttuu tiedoista. 

 

 

Kuva 23 Kalajokisten ja matkailijoiden tuottama vähittäiskaupan tilantarve 2011-2020-2030. Ny-
kuinen pinta-ala karkea arvio keskustan ja Meinalan alueelta. 

Nykyinen pinta-ala ja vuoden 2011 laskennallinen tarve ovat suhteellisen lähellä toisiaan, kun 

muistetaan, että laskennallinen tarve sisältää 30 % kaavaylimitoitusta. Neliömääräinen tarjonta 

vasta siis tällä hetkellä melko hyvin kalajokisten ja matkailijoiden tuottama kaupan kysyntää. 

Tästä kertoo myös se, että ostovoiman siirtymät olivat melko pieniä.  
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Matkailijoiden osuus pinta-alan tarpeesta on vuonna 2030 30 % kokonaistarpeesta ja jopa 51 % 

tiva-kaupan tilantarpeesta. Vuoden 2011 kokonaistilantarpeesta matkailijoiden osuus on 13 %. 

Matkailijoiden merkitys kasvaa lähinnä siksi, että matkailijoiden määrä kasvaisi strategian mukai-

sesti selvästi nopeammin kuin Kalajoen asukasluku. Oheisessa kaaviossa (Kuva 24) on kuvattu 

matkailijoiden kulutuksesta syntyvä kaupan ja palvelujen tilantarve.  

 

Kuva 24 Matkailijoiden tuottama laskennallinen vähittäiskaupan ja palveluiden pinta-alantarve 
vuosina 2011-2020-2030 

Tulevina vuosina ostovoiman kasvu tuottaa lisäpinta-alan tarvetta. Suurin pinta-alantarpeen kas-

vu syntyy tilaa vaativassa kaupassa, joka nimensä mukaisesti edellyttää paljon myyntipinta-alaa. 

Lisäksi vapaa-ajan asukkaiden kulutusta suuntautuu merkittävästi nimenomaan tilaa vaativaan 

kauppaan. Myös keskustaerikoiskaupan pinta-alan tarve kasvaa selvästi. Päivittäistavarakaupan 

lisäpinta-alan tarve jää pienemmäksi, koska kulutuksen kasvuvauhti on arvioitu hitaammaksi. Li-

säksi päivittäistavarakaupassa myynti myymäläneliömetriä kohti on huomattavasti suurempi kuin 

erikoistavarakaupassa. 

Kaikki pinta-alan tarve ei välttämättä toteudu Kalajoella. Laskelma ei huomioi ostovoiman siirty-

miä, vaan lähtee siitä oletuksesta, että kaikki kalajokisten ostovoima jäisi Kalajoelle ja lisäksi Ka-

lajoelle suuntautuisi myös matkailijoiden ostoksia. Toisaalta, jos suunnilleen laskelman mukaista 

pinta-alaa ei toteudu Kalajoelle, niin ostovoiman siirtymä pois Kalajoelta lisääntyy varmasti.  

 

 

4. KEHITTÄMISTARPEET JA -MAHDOLLISUUDET 

Kalajoen vähittäiskauppa on kehittynyt hitaammin kuin Suomessa keskimäärin ja hitaammin kuin 

suuremmissa lähiseudun kuntakeskuksissa Raahessa, Kokkolassa ja Ylivieskassa. Kaupallinen 

omavaraisuus on lähtenyt heikentymään selvästi vuoden 2005 jälkeen: väestö on kasvanut mut-

ta kaupan tarjonta ei ole seurannut perässä. Myös matkailu on kasvanut Kalajoella voimakkaasti 

mutta kasvu ei mainittavasti näy kaupan liikevaihtoluvuissa. 

Päivittäistavarakaupan pinta-alaa on väestöön suhteutettuna paljon, mutta myyntiteho on selväs-

ti Suomen keskiarvon alapuolella. Vaikka päivittäistavarakaupan tarjonta on monipuolinen, se ei 

riitä pitämään kalajokisten asiointeja Kalajoella, vaan ostovoimaa siirtyy muualle yli miljoonan 

euron arvosta. Kun lisäksi tiedetään, että matkailijat ja ohikulkijat tekevät jonkin verran päivit-

täistavaraostoksia Kalajoella, niin tosiasiallinen siirtymä on suurempi. Tähän vaikuttaa myös eri-

koistavarakaupan vaatimaton tarjonta. Kun erikoistavarakaupan tarjonnan perässä lähdetään 

kauemmaksi, on samalla helppo hoitaa päivittäistavaraostokset. 
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Kalajoella ei kuitenkaan välttämättä ole välitöntä tarvetta uudelle päivittäistavarakaupan pinta-

alalle. Päivittäistavarakaupan heikon myyntitehon vuoksi kaupan tarjontaa on mahdollista kas-

vattaa merkittävästi myös nykyisissä neliöissä. Nykyisistä neliöistä olisi mahdollista myydä ny-

kyistä enemmän, jos myyntitehot saataisiin Suomen keskimääräiselle tasolle. Kilpailun edistämi-

sen ja kaupan toimintakonseptien uudistumisen vuoksi kuitenkin myös uusien päivittäistavara-

kaupan myymälöiden sijoittaminen tulisi mahdollistaa. 

Kalajoen keskustan S-Marketissa ja Halpahallissa on päivittäistavaran lisäksi runsas valikoima 

erikoistavaraa. Jos erikoiskauppa muissa myymälöissä vahvistuisi Kalajoella, nykyisten päivittäis-

tavarakauppojen olisi mahdollista vapauttaa myyntialaansa erikoiskaupalta päivittäistavaralle. 

Erikoistavarakaupan tarjonta on ostovoiman siirtymälaskelmien perusteella melko hyvä, sillä os-

tovoiman virtaus on positiivinen. Tätä selittää kuitenkin osin vahva tiva-kaupan sektori sekä joi-

denkin kauppiaiden aktiivinen nettimyynti. Todellinen tarjonta Kalajoella on heikompaa. Erikois-

kaupan valtakunnallisia ketjuliikkeitä ei Kalajoella juuri ole ja erikoiskauppaa on lukumäärällisesti 

vähän. Erikoistavarakaupan tarjontaa voitaisiin selvästi kehittää, mikä tukisi myös päivittäistava-

rakaupan toimintaedellytyksiä. 

 

 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Kalajoella on potentiaalia kaupalliselle kehittämiselle: kaupan nykytarjonta on nykyisellään vä-

häistä suhteessa asukaslukuun ja matkailun potentiaaliin, eikä varsinkaan suurempia liiketiloja 

ole tarjolla. Alueelle mahdollisesti haluaville erikoiskaupan ketjutoimijoille ei ole tiloja, joita tarjo-

ta. Vaikka Kalajoen päivittäistavarakaupan tarjonta on runsasta ja hyvin saavutettavissa, vetävät 

naapurikuntien erikoistavarakaupat myös päivittäistavarakaupan ostovoimaa kunnan ulkopuolel-

le. 

Kalajoki on kaupallisesti jäänyt suurempien naapuriensa varjoon. Erityisesti Ylivieska on viime 

vuosina vahvistunut seudullisena kaupan keskittymänä. Seudun pienistä kunnista asioidaan Yli-

vieskassa. Myös Kokkolassa keskusta on kehittynyt huomattavasti. Raahen kaupallinen kehitys 

on ollut hitaampaa, mutta se on silti selvästi suurempi kuin Kalajoki. Näiden vahvojen naapurei-

den vuoksi Kalajoen kaupallisen kehittämisen realistisena lähtökohtana on pidettävä sitä, että 

palveluita rakennetaan kalajokisille ja Kalajoelle tuleville matkailijoille sekä vapaa-ajan asukkail-

le. Merkittävää asiointia naapurikunnista ei tavoitella. Tässä selvityksessä esitetyt laskelmat kala-

jokisten ja matkailijoiden ostovoiman kasvusta antavat lähtökohtia kaupalliselle kehittämiselle. 

Kalajoen keskusta on kaupallisesti hajanainen kokonaisuus, koska kaupallinen vyöhyke jatkuu yli 

kilometrin matkalla keskustassa. Tarjonta ei hahmotu selkeästi satunnaiselle kävijälle eivätkä 

liikkeet pääse hyötymään toistensa asiakasvirroista.  

Keskustaan suunniteltu kauppakeskus ratkaisisi osaltaan Kalajoen erikoistavarakaupan puutetta 

ja sen keskeinen sijainti hyödyttäisi koko laajemman keskusta-alueen myymälöitä. Kauppakeskus 

voisi toimia hajanaisen keskustan kokoajana sekä kaupallisen palvelutason ja profiilin nostajana. 

Koko kauppakeskuksen pinta-ala ei todennäköisesti voi toteutua vähittäiskaupan pinta-alana, 

vaan konsepti edellyttää myös palvelutiloja. Palvelut voivat olla sekä yksityisiä kaupallisia palve-

luja että julkisia palveluja jossain muodossa. Kauppakeskus voi ainakin lyhyellä aikavälillä tyh-

jentää nykyisiä liiketiloja, jos osa kauppakeskuksen toimijoista olisi uusiin tiloihin siirtyviä. Tämä 

koskee erityisesti päivittäistavarakauppaa, jossa on jo nyt melko paljon myymäläpinta-alaa kes-

kustassa ja suhteellisen vähäinen lisäpinta-alan tarve. Vanhojen myymälätilojen vapautuminen 

muuhun käyttöön voi toisaalta mahdollistaa niiden kehittämistä muilla toiminnoilla tai korvaamal-

la niitä esimerkiksi asumisella. 

Keskustan lisäksi Kalajoella on kauppaa myös Hiekkasärkillä ja Meinalassa. Näiden kolmen profii-

lit tulee pitää selkeinä. Suurin kaupallinen keskittymä on keskustassa, jossa on myös tilaa vaati-

vaa kauppaa ja suuryksiköitä erityisesti keskustan pohjoisosissa vt8 varrella. Asuinrakentamisen 

sijoittaminen keskustaan tukisi myös kaupallisia palveluita.  

Meinalaan on mahdolllista sijoittaa myös kauppaa, mutta keskustan kehittämistä tukisi se, että 

Meinala pidettäisiin kaupan rakentamisen reservialueena, jonne mahdollistetaan vain tiva-
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kauppaa. Teollisuurakennusten yhteyteen sijoittuvat tehtaanmyymälät ovat myös luonteva toi-

minto Meinalaan.  

Hiekkasärkillä tulee olla jatkossa hyvät kaupalliset peruspalvelut, kuten lähikauppa ja huoltamo 

sekä ravintolapalveluita. Laajemmat kaupalliset palvelut, ja erityisesti erikoistavarakauppa Hiek-

kasärkillä veisivät potentiaalia keskustan palveluilta. Tavoitteena tulisi olla, että keskusta on nin 

vetovoimainen, että se vetää asiointeja myös Hiekkasärkille tulevista matkailijoista. Osa matkaili-

joiden tuottamasta pinta-alan tarpeesta pitää toteuttaa keskustassa. Siksi Hiekkasärkkien ja kes-

kustan kaupallinen profiili tulee pitää selkeinä, jotta ne tukisivat toisiaan, eivätkä kilpailisi.  
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Liite 1 

Kaupan sanastoa ja määritelmiä 

Kauppa käsittää kokonaisuudessaan sekä tukku- että vähittäiskaupan. Tukkukauppa myy tuottei-

ta toisille yrityksille ja perinteisesti myös vähittäiskaupalle. Tukkukauppa on suhteellisen ongel-

maton maankäytön ohjauksessa, sillä se ei suuremmin vaikuta yhdyskuntarakenteeseen, ei edel-

lytä hyvää saavutettavuutta eri kansalaisryhmille eikä aiheuta mittavaa asiointiliikennettä. Vähit-

täiskauppa on yksityisille kuluttajille henkilökohtaiseen tai kotitalouskäyttöön suunnattua uusien 

ja käytettyjen tavaroiden kauppaa. Yleensä kun puhutaan ”kaupasta” tarkoitetaan nimenomaan 

vähittäiskauppaa. Vähittäiskauppa voidaan edelleen jakaa päivittäistavara- ja erikoistavarakau-

paksi.  

Vähittäiskaupan myynnistä valtaosa tapahtuu kiinteissä myymälöissä, kuten tavarataloissa, hy-

permarketeissa ja muissa myymälöissä. Myös myymälöiden ulkopuolella tapahtuu paljon vähit-

täiskauppaa. Tärkeimpiä myymälöiden ulkopuolisia jakelukanavoita ovat Internet ja postimyynti-

kauppa. Muita myymälöiden ulkopuolisia jakelukanavia ovat mm. myymäläautot ja –veneet, tori- 

ja hallikaupat, myyntikojut, huutokauppakamarit, kuluttajaosuuskunnat, verkostomarkkinointi ja 

kotimyynti jne., mutta niiden merkitys on vähäisempi.  

(Vähittäiskaupan) ostovoima lasketaan jollekin alueelle siten, että asukaskohtainen kulutus-

luku kerrotaan alueen asukkaiden määrällä. Asukaskohtainen kulutusluku tarkoittaa kunkin 

henkilön keskimäärin vuodessa vähittäiskauppaan käyttämää rahamäärää. 

Ostovoiman virtaus tai ostovoiman siirtymä tarkoittaa jonkin tietyn alueen vähittäiskaupan 

myynnin jaostovoiman erotusta. Ostovoiman virtauksella esitetään alueen kaupallista vetovoi-

maisuutta. Mikäli alueen myynti on suurempi kuin ostovoima, tapahtuu ostovoiman sisäänvir-

tausta – ostovoimaa tulee alueelle sen ulkopuolelta, mikä kertoo kaupallisesta vetovoimasta. Mi-

käli myynti on pienempi kuin ostovoima, tapahtuu ostovoiman ulosvirtausta – alueen asukkaat 

asioivat jossakin muualla. Ostovoiman virtaus on laskennallinen tunnusluku, "vaihtotase", eikä se 

kerro, minne ostovoima virtaa. 

Myyntiteho on myymälän vuosimyynti jaettuna sen myyntipinta-alalla. Myyntitehon yksikkö on 

euroa/myymäläneliömetri. Myyntitehon avulla voidaan tarkastella myymälän elinvoimaisuutta. Si-

tä voidaan käyttää apuna myös vähittäiskaupan mitoituksessa. Mitoituksessa verrataan alueen 

ostovoimaa tavoitteelliseen myyntitehoon, minkä perusteella voidaan laskea pinta-alan tarve. 

Päivittäistavarakauppa 

Päivittäistavaroiden ryhmään kuuluvat elintarvikkeet, tupakkatuotteet, usein kotitaloudessa tar-

vittavat ns. non-food-tuotteet, kuten teknokemian tuotteet (pesu- ja puhdistustuotteet) sekä 

joukko muita tuotteita, kuten kodintarvikkeet, kodinpaperit, lehdet ja päivittäiskosmetiikka. Nor-

maalin elintarvikemyymälän valikoima koostuu juuri em. tuotteista. Alkoholituotteiden osalta 

käytäntö vaihtelee, mutta päivittäistavarakaupoissa myytävät alkoholijuomat kuuluvat poikkeuk-

setta päivittäistavaroiden ryhmään. 

Päivittäistavarakaupan yksiköllä tarkoitetaan yleisimmin edellä mainittuja päivittäistavaroita 

myyvää, pääasiassa itsepalveluperiaatteella toimivaa marketmyymälää. Päivittäistavarakauppa-

ryhmään kuuluvia myymälöitä ovat hypermarketit ja tavaratalot, supermarketit, valintamyymä-

lät, lähikaupat, kyläkaupat, kioskit ja elintarvikkeiden erikoiskaupat. Hypermarketeissa ja tavara-

taloissa päivittäistavaroiden myyntiosuus vaihtelee, mutta tyypillisesti ne nähdään luonnollisem-

min osana päivittäistavarakauppaa kuin erikoistavarakauppaa. Päivittäistavarakaupan merkittä-

vimpiä toimijoita Suomessa ovat S-ryhmä, K-ryhmä ja Suomen Lähikauppa Oy. Muita toimijoita 

ovat mm. Lidl, Stockmann, Tokmanni-konserni, M-ketju ja Minimani.  
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Päivittäistavaramyymälät 

MYYMÄLÄTYYPPI  MYYNTIPINTA-ALA PÄIVITTÄISTAVAROIDEN OSUUS  

hypermarket myyntipinta-ala 2 500 m² tai yli päivittäistavaroiden osuus pinta-alasta yli ½ 

tavaratalo myyntipinta-ala 1 000 m² tai yli 

→ keskustatavaratalo 

→ liikennehakuinen tavaratalo 

(halpatavaratalo) 

päivittäistavaroiden osuus pinta-alasta alle ½ 

supermarket, iso myyntipinta-ala 1 000 m² tai yli päivittäistavaroiden osuus pinta-alasta yli ½ 

supermarket, pieni myyntipinta-ala 400–999 m² tai yli päivittäistavaroiden osuus pinta-alasta yli ½ 

valintamyymälä, iso myyntipinta-ala 200–399 m² tai yli päivittäistavaroiden osuus pinta-alasta yli ½ 

valintamyymälä, 

pieni 

myyntipinta-ala 100–199 m² tai yli päivittäistavaroiden osuus pinta-alasta yli ½ 

pienmyymälä/ 

elintarvikekioski 

myyntipinta-ala alle 100 m² päivittäistavaroiden osuus pinta-alasta yli ½ 

erikoismyymälät myyntipinta-ala 200–399 m² päivittäistavaroiden osuus pinta-alasta yli ½ 

kauppahalli myyntipinta-ala 100–199 m² tai yli päivittäistavaroiden osuus pinta-alasta yli ½ 

 

Hypermarket 

Hypermarket on monen alan tavaroita myyvä pääosin itsepalveluperiaatteella toimiva vähittäis-

myymälä, jonka myyntipinta-ala on vähintään 2.500 m2. Hypermarketissa elintarvikkeiden osuus 

on vähemmän kuin puolet kokonaispinta-alasta, mutta myynnin painopiste on päivittäistavarois-

sa. Hypermarket voi sijaita kaupungin keskustassa, sen tuntumassa, kauppakeskuksessa tai 

muualla liikenteellisesti hyvin saavutettavissa paikoissa. Esimerkkejä hypermarketeista ovat 

Prisma, K-citymarket, Euromarket ja Minimani. 

Tavaratalo 

Tavaratalo on monen alan tavaroita myyvä vähittäismyymälä, jonka myyntipinta-ala on vähin-

tään 2.500 m2. Tavaratalossa minkään tavararyhmän osuus myyntipinta-alasta ei ylitä puolta 

kokonaismyyntialasta. Tavaratalon osastot vastaavat alan erikoisliikkeiden valikoimaa. Tavarata-

lo-tyyppejä voidaan sanoa olevan kahta erilaista: 

 perinteiset keskustatavaratalot 

 halpatavaratalot 

Keskustatavaratalossa on korkea palveluaste ja kassat sijaitsevat osastoilla. Tavaratalo voi sijaita 

kaupungin ydinkeskustassa, aluekeskuksessa tai muualla sijaitsevassa kauppakeskuksessa.  Kes-

kustahakuisia tavarataloja ovat mm. Sokos, Stockmann ja Anttila, joissa korostuu muodin ja va-

paa-ajan tuotteiden suuri osuus. 

Halpatavarataloissa lajitelma on laaja ja usein päivittäistavara käsittää ainoastaan kuivan teolli-

sen elintarvikkeen ja palvelu on minimissään. Halpatavarataloille tyypillistä on liikennehakuinen 

sijainti, mutta ne voivat sijaita myös keskusta-alueilla. Halpatavarataloja ovat esimerkiksi Tok-

manni, Tarjoustalo, Hong Kong, Säästötalo Robin Hood ja Halpa-Halli.  

Supermarket ja market 

Supermarket on pääosin itsepalveluperiaatteella toimiva päivittäistavaramyymälä, jonka myynti-

pinta-ala on vähintään 400 m2, ja jossa päivittäistavaroiden osuus on yli puolet myyntipinta-

alasta. Toimialan käytännön tilastoinnissa supermarketmyymälät jaetaan pinta-alaltaan suuriin 

yli 1.000 m2 ja pieniin 400–1.000 m2 supermarketteihin, joita kutsutaan myös yleisesti marke-

teiksi. S-market, K-supermarket, K-market, Valintatalo ja M-market ovat esimerkkejä supermar-

ket- ja market-ketjuista. 

Valintamyymälä 
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Valintamyymälät ovat pieniä päivittäistavaramyymälöitä. Valintamyymälä on tavallisesti pieni, 

yleensä alle 400 m2:n kokoinen myymälä, joka sijaitsee lähellä kuluttajia ja on helposti saavutet-

tavissa myös jalan. Isot valintamyymälät ovat pinta-alaltaan 200-399 m2:n päivittäistavara-

myymälöitä ja pienet valintamyymälät ovat pinta-alaltaan 100-199 m2. Esimerkkejä valinta-

myymäläketjuista ovat Siwa, Alepa, Sale, Valintatalo, K-market ja  K-Extra.   

Valintamyymälöitä kutsutaan yleisesti lähikaupoiksi, mutta toisaalta mikä tahansa kuluttajaa lä-

hellä oleva päivittäistavaramyymälä voi olla kuluttajan näkökulmasta lähikauppa.  Näin ollen lä-

hikauppoina voivat toimia myös esimerkiksi asutuskeskuksissa sijaitsevat supermarketit.  

Pienmyymälä ja kioski 

Pienmyymälä tai elintarvikekioski on myynti-pinta-alaltaan alle 100 m2:n päivittäistavaramyymä-

lä. Elintarvikekioskin myynti voi tapahtua luukun kautta tai itsepalvelu- tai palvelumyymälän ta-

paan. Kioskiasetuksella on rajoitettu kioskin myyntivalikoimaa. Esimerkkejä pienmyymälä- ja 

kioskiketjuista ovat Siwa ja R-kioski.  

Hard discounter 

Hard discounter myymälöiden toiminta perustuu tuotteiden nopeaan kiertoon ja tehokkaisiin toi-

mintamalleihin. Myymälöiden valikoima kattaa pääsääntöisesti kaikki päivittäistavarakaupan tuo-

teryhmät ja niiden pinta-ala vastaa supermarketien kokoa. Hard discounterit sijaitsevat pääosin 

hyvien liikenneyhteyksien varrella sekä keskustoissa että keskustojen ulkopuolella. Esimerkkinä 

Suomessa toimivasta discounterista voidaan mainita Lidl-ketjun.  

Liikennemyymälät 

Liikennemyymälät sijaitsevat huoltamoiden yhteydessä liikenteellisissä sijainneissa valtateiden 

varsilla tai taajamissa. Liikennemyymälät muodostavat yhä useammin eri palveluntarjoajista 

koostuvan palvelukokonaisuuden, jossa polttoaine- ja päivittäistavaramyynnin sekä ravintolapal-

veluiden lisäksi tarjotaan muitakin palveluja. Esimerkkejä liikennemyymälöistä ovat ABC-Market, 

Neste Oil K-market sekä Teboil-myymälä.   

Muut päivittäistavaramyymälät  

Tavaratalojen, supermarkettien ja valintatalojen lisäksi päivittäistavaroita myydään vähäisessä 

määrin tuotekohtaisissa erikoismyymälöissä, kauppahalleissa, suoramyyntinä, torikaupassa, 

myymäläautoissa ja sähköisessä kaupassa. Näiden jakelukanavien osuus kokonaismarkkinoista 

on viime vuosina ollut vähenemään päin. Päivittäistavaroiden sähköinen kauppa puolestaan ei ole 

kehittynyt ennustetulla tavalla johtuen ruoan jakelua koskevista, toistaiseksi ratkaisua vaille ole-

vista logistisista ongelmista. 

Erikoistavarakauppa 

Erikoiskauppa on tiettyihin tuoteryhmiin kuuluvien kestokulutushyödykkeiden ja niihin liittyvien 

palveluiden myyntiin erikoistunutta vähittäiskauppaa. Erikoistavara käsitteenä pitää sisällään lä-

hes kaiken päivittäistavarakaupan ulkopuolelle kohdistuvan vähittäiskaupan yksityisen kulutuk-

sen: pukeutumisen, vapaa-ajan tuotteet, kodintekniikan, optisen alan tuotteet, asumisen ja si-

sustamisen jne. Autokauppakin voidaan lukea erikoistavaraostosten piiriin, mutta se pidetään 

yleensä jo tilastollisistakin syistä erillään muusta erikoiskaupasta: autokauppa poikkeaa muusta 

vähittäiskaupasta merkittävästi ostosten suuren kerta-arvon ja harvoin tehtävien ostojen vuoksi. 

Erikoiskaupan myymälät tarjoavat yleisesti tiettyyn tuoteryhmään keskittynyttä monipuolista va-

likoimaa sekä alaan liittyvää korkea asiantuntemusta ja palvelua. Harvoin ostettavan erikoistava-

ran kauppa hakeutuu tavallisesti joko toimialakohtaisiin keskittymiin (vrt. autokauppa, huoneka-

lukauppa, muotikauppa), kun taas usein ostettavan erikoistavaran kauppa pyrkii dominoimaan 

kukin omia lähimarkkinoitaan (vrt. kukkakauppa, polttoainekauppa). Se, kuinka lähelle parhaita 

liikepaikkoja kukin toimipiste toimintaympäristössään hakeutuu, määräytyy yrityksen vuokran-

maksukyvyn perusteella. Erikoiskaupan myymälät sijoittuvatkin erilaisiin kaupallisiin keskuksiin 

kuten kaupunkien ja kuntien keskustoihin, kävelykaduille, kauppakeskuksiin ja erillisiin kauppa-

keskittymiin. Myös tavaratalot harjoittavat osastoillaan erikoistavaroiden (käyttötavaroiden) 

kauppaa.  

Erikoistavarakaupassa voimakas ketjuuntuminen, nopeasti uudistuvat toimintatavat ja eriytyvät 

konseptit ovat olleet viimeaikaisen kehityksen avainsanoja. Ulkomaisten ketjujen etabloituminen 

Suomen markkinoille on näkyvää ja määrätietoista. Yleisimpiä markkinoille tulleita konsepteja 

ovat olleet usean tuhannen neliömetrin ketjumyymälät, jotka sijoittuvat keskustojen ulkopuolelle 
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erillisiin kaupan keskittymiin, sekä erityisesti vaate-, kenkä- ja asustekaupan ketjut, jotka sijoit-

tuvat kauppakeskuksiin.  

Erikoistavarakauppa jakautuu paljon tilaa vaativan erikoistavaran (TIVA) kauppaan ja muuhun 

erikoistavarakauppaan (keskustahakuinen erikoistavarakauppa). Jako perustuu myymälätyyppiin 

ja myytävien tuotteiden luonteeseen. Tilaa vaativaa ja keskustahakuista erikoiskauppaa kuvataan 

seuraavaksi. 

Tilaa vaativa erikoistavarakauppa 

Tilaa vaativa erikoistavarakauppa tarvitsee paljon tilaa myytävien tavaroiden luonteen vuoksi 

(vrt. huonekalut, rakennustarvikkeet jne.) ja se on myös enemmän riippuvainen autolla asioivista 

asiakkaista verrattuna muuhun erikoiskauppaan. Tilaa vaativan erikoistavarakaupan myymälöi-

den huoneistokoko on keskimäärin noin 850 m2. Lisäksi tilaa vaativan kaupan vuokranmaksuky-

ky on alhaisempi. Tämän vuoksi kyseinen kauppatyyppi sijoittuu pääasiassa keskustojen ulko-

puolelle, liikenteellisesti helposti saavutettaviin paikkoihin. Kyseisentyyppistä kauppaa kutsu-

taankin joskus myös keskustapakoiseksi kaupaksi.  TIVA-kaupalle tyypillistä on myös keskittymi-

nen tietyille alueille, joissa on paljon saman toimialan liikkeitä tai muuta tilaa vaativaa kauppaa. 

Usein samoille alueille on keskittynyt myös hypermarketkauppaa. Tällaiset tilaa vievän kaupan 

alueet ovat viime vuosina olleet voimakkaassa kasvussa.  

Tilaa vaativaan erikoistavarakauppaan kuuluvat toimialat ovat huonekalukauppa, rautakauppa, 

rakenteellinen sisustuskauppa, kodintekniikkakauppa, puutarha- ja maatalouskauppa, venekaup-

pa ja moottoriajoneuvojen sekä niiden tarvikkeiden kauppa. Myymäläkonseptit ovat kuitenkin 

kehittyneet niin, että monissa myymälöissä myydään yhä enemmän muutakin kuin paljon tilaa 

vaativaa erikoistavaraa ja tuotevalikoima lähestyy perinteisen keskustahakuisten erikoiskauppo-

jen tuotevalikoimaa. 

Tilaa vaativan erikoistavarakaupan eritteleminen muusta (keskustahakuisesta) erikoistavarakau-

pasta on ollut keskeistä erityisesti ennen vuonna 2011 toteutunutta Maankäyttö- ja rakennuslain 

uudistusta. Ennen uudistusta tilaa vaativan erikoistavarakaupan sijoittumista koskivat väljemmät 

säännökset kuin muuta vähittäiskauppaa., mutta muuttuneen lainsäädännön myötä myös tilaa 

vaativa erikoistavarakauppa tuli sijainnin sääntelyn piiriin. Tilaa vaativaa erikoiskauppaa voidaan 

kuitenkin edelleen käyttää terminä havainnollistamaan kaupan rakennetta ja eri keskusten luon-

netta. 

Keskustahakuinen erikoistavarakauppa 

Keskustahakuisella erikoistavarakaupalla tarkoitetaan perinteistä ja monipuolista, tyypillisesti 

kaupunki- tai kuntakeskuksiin tai kauppakeskuksiin sijoittuvaa, erikoistavaran ja niihin liittyvien 

palveluiden kauppaa. Tarkkaa määritelmää keskustahakuisesta erikoistavarakaupasta ei ole, 

vaan sillä tarkoitetaan yleisesti erikoiskaupan aloja, jotka eivät ole kaupunkikeskustojen ulkopuo-

lelle sijoittuvaa tilaa vaativaa kauppaa. Tärkeimpiä tuoteryhmiä ovat mm. muoti-, urheilu-, kirja- 

ja optisen alan ja vapaa-ajan kauppa. 

Keskustahakuiselle erikoistavarakaupalle on ominaista se, että toimipaikat ovat pieniä henkilö-

määrän sekä liiketilojen koon suhteen. Keskustahakuisen erikoiskaupan myymälöiden huoneisto-

koko on keskimäärin alle 300 m².  

Erikoistavarakaupan myymälät ja muut myymäläkeskittymät 

Kauppakeskus 

Kauppakeskus tarkoittaa saman katon alla toimivaa erikoiskaupan myymäläkeskittymää, jossa 

yhdenkään myymälän pinta-ala ei ylitä puolta koko keskuksen pinta-alasta. Kauppakeskuksen 

pinta-ala on vähintään 5.000 huoneisto-m2 ja siellä tulee toimia vähintään 10 myymälää, jotka 

avautuvat sisätilaan yhteiselle käytävälle tai keskusaukiolle. Kauppakeskuksella on yhteinen johto 

ja markkinointi. 

Suomessa on kauppakeskuksia Suomen kauppakeskusyhdistyksen mukaan yli 70 (74 vuoden 

2010 lopussa). Suomen vanhin kauppakeskus on Helsingin Itäkeskus, jonka vuokrattava pinta-

ala on nykyään lähes 100.000 m2, ja joka on samalla Pohjoismaiden suurin kauppakeskus. Muita 

suuria kotimaisia ovat esim. Espoon Iso Omena, Vantaan Jumbo ja Raision Mylly. Näiden koko-

luokka on 50.000 m2 tai enemmän. Suurten kauppakeskuksien sanotaan usein olevan eräänlaisia 

pienoiskaupunkeja, jossa on tarjolla sekä kaupallisia että julkisia palveluja. 
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Ostoskeskus 

Ostoskeskus muodostuu yhdestä tai useammasta liikerakennuksesta, jotka avautuvat ulospäin. 

Pinta-ala on tavallisesti alle 5.000 m2 ja liikkeitä vähintään viisi. Ostoskeskusten omistusrakenne 

vaihtelee, mutta monissa tapauksissa se on pirstoutunut. Ostoskeskusten määritelmä ei kata yh-

tenäistä hallintoa tai huolto- ja markkinointikäytäntöjä, mutta yhteistyötä harjoitetaan silti vaih-

televasti. 

Ostoskeskuksia löytyy ympäri Suomea, mutta luonnollisesti eniten pääkaupunkiseudulta, jossa 

niitä on rakennettu lähiöiden asuinalueille. Pelkästään Helsingissä on 1950-,1960- ja 1970-

luvuilla rakennettua ostoskeskuksia noin 30, kuten esimerkiksi Munkkivuori, Kontula, Kannelmäki 

ja Roihuvuori.  

Hypermarketkeskus 

Hypermarketkeskus muodostuu yhdestä liikerakennuksesta, jossa on hypermarket ja vähintään 

10 muuta myymälää tai palvelua. Kaikki myymälät avautuvat katetulle käytävälle. Hypermarketin 

osuus on yli 50 % liiketilan kokonaismäärästä. 

Retail Park 

Retail Park tarkoittaa erikoiskauppojen keskusta, joka muodostuu useammasta liikerakennukses-

ta. Retail Park sijaitsee tyypillisesti keskustan ulkopuolella, toimii yhdessä tasossa ja liiketilat au-

keavat ulkotilaan yhteiselle pysäköintialueelle. 

Retail Park on erikoiskaupan uusimpia toimintakonsepteja ja ne on tyypillisesti suunniteltu yhtenä 

kokonaisuutena. Retail Park –keskuksen toimintaperiaatteena on erikoiskaupan toimialojen osalta 

suurmyymälöiden keskittämiseen yhteen keskukseen. Retail Park –keskukset Suomessa ovat 

pieniä verrattuna ulkomaisiin toteutuksiin ja niiden koko vaihtelee välillä 5.000-35.000 m2 (vuok-

rattava liikeala). Esimerkkejä suomalaisista Retail Park –keskuksista ovat mm. Cantti Kuopiossa, 

Glomson Espoossa ja Vantaanportti Vantaalla.   

Outlet Center 

Outlet Centerillä tarkoitetaan merkkituotemyymälöiden keskusta, jossa toimii tyypillisesti yksit-

täisten tuotemerkkien myyntiin keskittyneitä erikoistavaramyymälöitä. Outlet Center toimii tyy-

pillisesti keskustan ulkopuolella useammassa liikerakennuksessa ja sillä on yhteinen johto ja 

markkinointi. Keskuksen hintataso on edullinen ja perustuu siihen, että valikoimaan ei kuulu uu-

simpia mallistoja. Suomessa ei ole tällä hetkellä yhtään merkkituotemyymälöiden keskusta.  

Vähittäiskaupan suuryksikkö 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa maakunta- tai 

yleiskaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei alue ole asemakaavassa 

erityisesti osoitettu vähittäiskaupan suuryksikkö varten. Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoite-

taan yli 2.000 kerrosneliömetrin suuruista vähittäiskaupan myymälää, mikä vastaa käytännössä 

myyntipinta-alaltaan noin 1.500 m2 myymälää. Myös vaikutuksiltaan vähittäiskaupan suuryksik-

köön verrattavissa olevaan vähittäiskaupan myymäläkeskittymään sovelletaan näitä säännöksiä.  

Ennen vuonna 2011 toteutunutta maankäyttö- ja rakennuslain muutosta vähittäiskaupan suuyk-

sikkösäännökset eivät koskeneet paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa. Lainmuutoksen 

jälkeen myös tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksiköt on merkittävä maakunta- ja yleis-

kaavoihin, jos ne sijaitsevat keskusta-alueiden ulkopuolella ja ovat merkitykseltään seudullisia. 
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