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Tiivistelmä 
 
Kaupunkien synnyssä ja kehityksessä kaupankäynnillä on ollut merkittävä vaikutus. 
Kauppa on aina pyrkinyt maksimoimaan kasautumisetuja ja sijoittumaan hyvän saavu-
tettavuuden pisteisiin. Kaupan rakennemuutos on johtanut osaltaan yhdyskuntaraken-
teen hajautumiskehitykseen, joka aiheuttaa haitallisia ulkoisvaikutuksia, epätasa-arvoista 
arjen palveluiden saavutettavuutta ja perinteisten keskustojen näivettymistä. Kehitystä 
on pyritty ehkäisemään kaupan sijainnin ohjauksella ja keskustojen elinvoiman kasvatta-
misella. Keskustan moninaisen toimijoiden joukon vuoksi alueen kehittämisessä on teh-
tävä yhteistyötä. Elävän keskustan luomisessa erityisessä asemassa on vähittäiskaupan 
sektori. 
 
Tämä diplomityö on tapaustutkimus Hyvinkään kaupunkikeskustasta, jonne valmistui 
kauppakeskus vuonna 2012. Tutkimus sisältää kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen osion, 
jonka aineisto kerättiin asiantuntijahaastatteluilla ja internet-kyselyllä. Tarkoituksena oli 
tutkia kaupan keskustaan ohjaamisen vaikutuksia, löytää keinoja keskustan elinvoiman 
lisäämiseksi ja pohtia mitä Hyvinkään tapauksesta voitaisiin ottaa opiksi muissa kaupun-
geissa. Tulosten perusteella kauppakeskus nähtiin koko kaupungin kannalta positiivisena 
muutoksena kaupungin vetovoiman kasvettua monipuolisten palveluiden myötä, hajanai-
sen keskustan tiivistyttyä ja imagon parannuttua. Kauppakeskuksen rakentamisen jäl-
keen keskustassa on kuitenkin tarjolla paljon liiketilaa suhteessa kaupungin ostovoimaan 
ja tyhjät liiketilat nähtiin keskustan heikkoutena. Kaupungin ja yksityisen tahon yhteisenä 
intressinä on keskustan vetovoiman kehittäminen ja elinvoiman turvaaminen ostovoimaa 
kasvattamalla.  
 
Keskustan kehittäminen on kaikille siellä toimiville yhteinen tavoite, jotta voidaan vastata 
kaupunkien ja kauppapaikkojen kasvavaan kilpailuun. Myös muissa kaupungeissa voitai-
siin pyrkiä kokonaisvaltaisen tarjonnan kehittämiseen keskinäisen kilpailun sijaan. Kau-
punkirakenteen tiivistäminen asuinrakentamisella, vuoropuhelun lisääminen ja eri taho-
jen integroiminen suunnitteluprosessiin nähtiin keinoina kehittää keskustaa. Yhteistyötä 
kaupungin ja keskustan toimijoiden kanssa voitaisiin vahvistaa alueelle tehtävällä master 
plan -suunnitelmalla. Strategisella yhteistyösuunnitelmalla voitaisiin sitouttaa toimijoita, 
luoda vuoropuhelua, seurata yksittäisten suunnitelmien ja hankkeiden vaikutuksia koko 
keskustan alueelle, löytää paikalliset kehittymispotentiaalit ja keskittää niukat resurssit 
tehokkaasti. 
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Evolution of cities has been greatly influenced by commerce and retail. Retail location 
strategy is based on easy accessibility and it benefits from nearby location of other com-
mercial actors. Change in retail structure has accelerated the urban sprawl which leads to 
unwanted results such as decline of the traditional city centers, wider distances to people’s 
everyday services and harmful environmental impacts. That is why the town centers are 
reasserted by legislation and other revitalization strategies. Co-operation between multi-
ple public and private actors, especially with retail sector, is necessary to reach the target 
of livable city center. 
 
This is a case study of the city center of Hyvinkää, where an in-town shopping center was 
built in 2012. This master thesis consists of literature study and empirical research based 
on web survey and interviews. The aim of the study is to find out effects of an in-town 
shopping center, find ways to generate an attractive city center and reflect on generaliza-
ble lessons learned from the results of the Hyvinkää case study in view of other cities. 
Based on the findings of this study, the in-town shopping center can be seen as an attrac-
tion which benefits the whole city with its compact form and easy access to its versatile 
services. On the other hand, after the construction of the shopping center the amount of 
empty retail space was unbearable in view of the consuming power in the region. The 
public and the private sector have a common interest to attract more demand to the area. 
 
Improvement and comprehensive supply of the city center can benefit all the actors on 
the area when competing against other cities and retail clusters. New supply on housing 
could increase the area’s demand and purchasing power. Also developing new ways to 
communicate and integrate all actors to the planning process could help in the revitaliza-
tion of the area. A strategic and informal development plan, referred in this thesis as 
“master plan”, could be used as a tool to support the progress, deepen the co-operation 
between different parties and engage local actors, but also to evaluate effectiveness and 
implementation of planning, find new development potential and allocate scarce re-
sources effectively. 
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1 Johdanto 

1.1 Työn tausta ja tutkimusongelma 

Historiallisesti kaupunkikeskustat ovat toimineet kauppapaikkoina ja esimerkiksi keski-

ajalla, jolloin kaksi kolmasosaa Keski-Euroopan kaupungeista on perustettu, uusia kaupun-

keja syntyi ennen kaikkea kaupan keskittymiin (Rehunen et al. 2014, s. 12). Kauppa pyrkii 

keskittymään maksimoidakseen kasautumisetuja. Vähittäiskauppa on viime vuosikymme-

ninä pyrkinyt sijoittumaan yhdyskuntarakenteen reunoille suurten liikenneväylien varsille. 

Tämä ja henkilöautoliikenteen kasvu ovat osaltaan vauhdittaneet yhdyskuntarakenteen ha-

jautumiskehitystä. Hajautumiskehitys aiheuttaa haitallisia ulkoisvaikutuksia lisääntyneiden 

liikenteen päästöjen ja kasvaneiden infrastruktuurin kustannusten myötä. Suomessa hajau-

tumiskehitystä pyritään estämään muun muassa sijoittamalla suuret kaupan keskukset mah-

dollisuuksien mukaan keskusta-alueille, joista kaupallinen toiminta on alun perinkin lähte-

nyt. Myös joidenkin kaupallisten toimijoiden intresseissä nimenomaan keskustat nähdään 

ensisijaisina sijoittumispaikkoina. Suurien kaupan yksiköiden ohjaamisella keskusta-alueille 

pyritään edistämään ympäristön näkökulmasta kestäviä liikennemuotoja, vähentämään hen-

kilöautoliikennettä ja turvaamaan palvelut lähellä ihmisten asuinpaikkoja mahdollisimman 

monelle mahdollisimman helposti saavutettavasti. (mm. Rehunen et al. 2014; Yrjänä 2012; 

Koistinen 2009; Tulkki 2009.) Kauppakeskuksen sijoittaminen keskustan olemassa olevaan 

rakenteeseen aiheuttaa vaikutuksia keskustan monitasoisille toimijoille ja toiminnoille, eten-

kin keskustan kaupalliselle rakenteelle. 

 

Keskustojen kehittäminen voidaan nähdä koko ajan tärkeämpänä kaupunkien kilpaillessa 

verotuloista ja kauppapaikkojen kävijöistä entistä kiihtyvämpään tahtiin. Keskustojen kehit-

täminen on myös nähty vastavoimana kaupan suuryksiköitymiselle ja uusien kaupan keskit-

tymien sijoittumiselle liikenteen solmukohtiin kauas perinteisistä keskustoista. Keskustan 

toimijat ja toiminnot sekä niiden monimutkaiset vuorovaikutussuhteet sekä usein vapaana 

olevan tilan vähäinen määrä tekevät keskustojen kehittämisestä monimutkaisempaa kuin uu-

sien alueiden kehittämisen, jossa olemassa olevia toimintoja on vähemmän. Lisäksi kes-

kusta-alueen mahdollinen laaja ja moninainen yksityinen maanomistus rajoittaa kaupungin 

toimivaltaa keskustan kehittämiselle ja yksityisten toimijoiden rooli kehittämisessä on mer-

kittävä. Jotta keskustaa voidaan kehittää, on tehtävä yhteistyötä alueen kiinteistönomistajien 

ja alueella toimivien tahojen kanssa. (Koski & Tulkki 2004; Santasalo & Heusala 2002.) 

 

Tämä työ on tapaus- ja kirjallisuustutkimus, joka pohjautuu kirjallisuuteen ja empiiriseen 

haastattelu- ja kyselyaineistoon. Lisäksi työtä varten on kerätty tietoa Hyvinkään suunni-

telma- ja selvitysaineistoista. Kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi kaupunkien kehitystä ja 

vähittäiskaupan merkitystä tässä kehityksessä. Lisäksi tutkitaan erilaisia suunnittelun näkö-

kulmia keskustojen elinvoiman palauttamiseen yhdyskuntarakenteen hajautumisen ja reuna-

alueiden kaupan vastavoimaksi. Työ sisältää tapaustutkimuksen Hyvinkään kaupunkikes-

kustasta, jonka ytimeen valmistui kauppakeskus vuonna 2012 olemassa olevan melko laa-

jalle levittyneen nauhamaisen kaupallisen rakenteen sisään. Tämän työn tavoitteena on sel-

vittää, mitä vaikutuksia kauppakeskuksen rakentamisella keskustaan on ollut ja miten kes-

kustan elinvoimaa voitaisiin edelleen kehittää yhteistyössä elinkeinoelämän toimijoiden 

kanssa. Lisäksi pohditaan, kuinka tyypillisiä ovat Hyvinkään tapauksen haasteet ja mahdol-

lisuudet sekä mitä niistä voitaisiin oppia muiden kaupunkien näkökulmasta. 



 

2 

 

1.2 Työn tavoite 

Tämän työn tavoitteena on selvittää kaupan sijoittumisen vaikutus kaupunkikeskustoihin, 

selvittää miksi keskustoja tulisi kehittää ja minkälaisilla keinoilla. Lisäksi pohditaan kuinka 

tyypillisiä ovat Hyvinkään keskustan haasteet ja mahdollisuudet. Työn tuloksia voidaan hyö-

dyntää esimerkiksi kaupungin strategiatyössä ja paikallisen potentiaalin tunnistamisessa. 

 

Työssä pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Mikä on ollut kaupan sijoittumisen vaikutus kaupunkikeskustoihin ja miksi niiden 

elinvoiman kehittäminen on tarpeen? 

2. Miten kaupunki ja keskustan liike-elämä voisivat toimia yhdessä Hyvinkään keskus-

tan elinvoimaisuuden edistämiseksi? 

3. Kuinka tyypillisiä ovat Hyvinkään tapauksen haasteet ja mahdollisuudet ja mitä 

niistä voidaan oppia? 

 

Työn lähteinä on käytetty kansainvälistä ja kotimaista kirjallisuutta ja tieteellisiä artikkeleita 

kaupunkien kehittymisestä, kasautumiseduista, seudullisten kaupan yksiköiden vaikutuk-

sista ja kaupunkikeskustojen elinvoimaisuudesta ja sen kehittämisestä. Lisäksi työhön on 

kerätty tietoa Hyvinkään kaupungin toiminnasta, strategiasta, toimijoista ja sidosryhmistä. 

Työn empiiristä osiota varten on haastateltu kauppakeskustoimijoita, keskustan yrittäjiä, 

kiinteistönomistajia ja elinkeinotoimijoita sekä Hyvinkään kaupungin virkamiehiä. Lisäksi 

laajemman näkökulman saamiseksi laadittiin internet-kysely, joka osoitettiin keskustan yrit-

täjille, kiinteistönomistajille ja isännöitsijöille. Työn rahoittajana on toiminut Hyvinkään 

kaupunki. 

1.3 Työn rakenne ja rajaus 

Toisessa luvussa kuvataan kaupunkien ja vähittäiskaupan kehitystä maailmalla ja Suomessa 

sekä kaupan rakennemuutoksen vaikutuksia kaupan sijoittumiseen ja maankäyttöön. Kol-

mannessa luvussa keskitytään yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitykseen ja sen ehkäise-

miseen vähittäiskaupan sijainnin ohjauksen näkökulmasta yleisesti ja Helsingin metropoli-

alueella. Luvussa neljä katsastetaan Hyvinkään yhdyskuntarakenteen kehitystä, käydään läpi 

Hyvinkään keskustan kehittämisen vaiheet, kauppakeskuksen sijoittaminen keskustaan ja 

tämän hetkinen suunnittelutilanne. Viidennessä luvussa määritellään keskustan elinvoimai-

suutta ja keinoja sen kehittämiseen. Lisäksi pohditaan kivijalkakauppojen ja kauppakeskuk-

sen suhdetta sekä toimijoiden välistä yhteistyötä keskustan kehittämisen osalta. Kuuden-

nessa luvussa käydään läpi työn empiirinen osio ja sen tulokset. Viimeisessä luvussa kootaan 

yhteen empiirisen ja kirjallisen osion tuloksia sekä vedetään johtopäätökset. Työn kirjalli-

suusosion rakennetta ja luvuissa kaksi, kolme ja viisi käsiteltäviä aihepiirejä on kuvattu ku-

vassa 1. Ne kytkeytyvät laajempiin kehityskulkuihin, jotka ovat olleet yleismaailmallinen 

kaupungistuminen, sen jälkeinen esikaupungistuminen ja yhdyskuntarakenteen hajautumi-

nen sekä nykyinen pyrkimys sen hillitsemiseen. 
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Kuva 1 Diplomityön rakenne. 

 

Tässä työssä käsitellään elinvoiman lisäämistä kaupungin strategisen maankäytön näkökul-

masta. Tarkoituksena ei ole tehdä fyysisen ympäristön suunnitelmaa tai kaavaa keskustan 

kehittämisestä vaan analyysi siitä, miten keskustan elinvoimaa voitaisiin Hyvinkäällä tukea, 

pohtia ovatko kaupungin mahdollisuudet ja haasteet yleisesti kaupungeille tyypillisiä ja sitä, 

mitä Hyvinkään tapauksesta voitaisiin oppia. Keskustan elinvoimaisuuteen vaikuttavat kau-

pallisten toimijoiden lisäksi myös muut tahot ja toimijat kaupungin ja kaupan toimijoiden 

lisäksi. Työn ulkopuolelle on jätetty muiden toimijoiden tarkempi tarkastelu. Tämän työn 

empiirinen osio kohdistuu Hyvinkään keskusta-alueelle, jolloin myös työn tulokset ovat yk-

sittäisen tapauksen tuloksia, eikä niitä voida täysin sellaisenaan yleistää muihin kaupunkei-

hin. 

  

Yhdyskuntarakenteen 
hajautumisen estäminen

Kaupan merkitys 
yhdyskuntarakenteen 

hajautumiskehityksessä

Kaupungistuminen
Kasautumisedut, 
erikoistuminen ja 

vaihdanta

Liikenteen 
kehittyminen

Kestävä ja tasa-
arvoinen 

yhdyskuntarakenne

Vähittäiskaupan 
sijoittuminen

Vähittäiskaupan 
sijainnin ohjaus

Keskustojen 
näivettyminen

Keskustojen 
elinvoimaistaminen
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2 Kaupunkien ja kaupan kehityskulku 

Tässä luvussa käydään läpi kaupungistumisen ja siihen liittyvän väestön ja toimintojen kes-

kittymisen kehitysvaiheet. Näkökulmana on lisäksi kaupan keskittyminen ja toisaalta sen 

hajautuminen erilleen kaupunkikeskustoista. Taloudellisen toiminnan ja väestön keskittymi-

sen kaupunkeihin ennustetaan jatkuvan niin, että vuonna 2030 maailman kaupunkiväestön 

osuus on kohonnut 60 prosenttiin, kun se tällä hetkellä on noin puolet. Toiminnot ovat kes-

kittyneet kaupunkeihin siten, että puolet koko maailman tuotannon arvosta tuotetaan alueilla, 

jotka kattavat pinta-alaltaan vain 1,5 % maailman pinta-alasta. Myös Suomessa kaupungis-

tumisen ennustetaan jatkuvan ja kaupunkimaisten kuntien väestöosuuden kasvavan 68 pro-

sentista 70 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. (Loikkanen et al. 2012, s. 16.) 

2.1 Kaupungistumiskehitys maailmalla 

Varhaiset kaupungit olivat uskonnollisia, hallinnollisia ja kaupallisia keskuksia. Maatalou-

den kehittyminen synnytti kaupungit, kun osa väestöstä pystyi erikoistumaan ravinnon han-

kinnan lisäksi muihin tehtäviin. Maaseutu ja kaupunki olivat tiiviissä vuorovaikutuksessa, 

kuten myös kaupungit keskenään käydessään kauppaa viljan ylituotannolla. (Laakso & 

Loikkanen 2004, s. 44–49.) 

 

Kaupungit houkuttelivat asukkaita työmahdollisuuksilla ja korkeammalla elintasolla. Kau-

punkien välinen kilpailu kaupassa edisti uudistuksia tuotantotekniikoissa ja esimerkiksi kou-

lut perustettiin edistämään kaupankäynnissä tarvittavaa luku- ja kirjoitustaitoa. Kuljetusjär-

jestelmän ja kaupan kehittyminen johti alueiden erikoistumiseen. Isot satamakaupungit, val-

tioiden pääkaupungit ja muut ennestään suuret kaupungit kasvoivat erityisen nopeasti 1500–

1700-luvuilla. Kaupunkien kehitykseen vaikuttivat lisäksi kansallisvaltioiden muodostumi-

nen, vahvan keskusvallan harjoittama kauppa sekä vientiä suosiva ja tuontia rajoittava mer-

kantilistinen talouspolitiikka. Kaupunkien väkiluku lisääntyi väestön kasvaessa ja muutta-

essa maaseudulta kaupunkeihin. (Laakso & Loikkanen 2004, s. 44–49.) 

 

1800-luvun teollinen vallankumous kiihdytti Euroopan kaupungistumista työn tuottavuuden 

kasvun sekä työvoiman ja tuotannon alueellisen keskittymisen vuoksi. Kaupunkien sijain-

nilla oli kasvava merkitys. Tehokas energian tuotanto, kuten vesivoiman mahdollisuudet tai 

hyvät liikenneyhteydet suosivat joitakin kaupunkeja toisten kustannuksella. (Laakso & Loik-

kanen 2004, s. 50–53.) Raskaan teollisuuden tuotantoalueita ja raideliikenteen solmukohtia 

kehittyi kaupunkien keskustoihin. Vielä nykyäänkin päärautatieasemat sijaitsevat monien 

kaupunkien keskustoissa. (Rehunen et al. 2012, s. 12.) Tuotannon kasvu lisäsi työvoiman 

tarvetta kaupungeissa ja kaupunkilaisten määrän lisääntyminen kasvatti samalla kulutusta. 

Kaupunkien kasvu edellytti kaupunkien sisäisen liikenteen kehittymistä ja liikkumisen no-

peutuminen mahdollisti kaupunkien pinta-alojen kasvun. (Laakso & Loikkanen 2004, s. 50–

55.) 

 

Yhdysvalloissa teollinen kehitys oli vielä nopeampaa kuin Euroopassa tekniikan nopean 

edistymisen, maan valtavan koon sekä ilmaston ja luonnonvarojen vaihtelevuuden mahdol-

listaman voimakkaan alueellisen erikoistumisen vuoksi. Yhdysvaltojen sisällä kehittyi suuri 

markkina-alue, josta puuttuivat lähes kokonaan keinotekoiset kaupan esteet, esimerkiksi tul-

lit. Suuri luonnollinen väestönkasvu ja siirtolaisuus mahdollistivat taloudellisen kasvun. 

Maan valtavat etäisyydet edellyttivät hyviä liikenneyhteyksiä ja rautateitä rakennettiin pää-

osin eurooppalaisella osaamisella. (Laakso & Loikkanen 2004, s. 54–55.) 
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1910-luvun Euroopassa kaupunkilaisten osuus oli noussut jo 41 prosenttiin verrattuna 1800-

luvun alun 12 prosenttiin, joka oli pysynyt samana edeltävän sadan vuoden ajan. Kaupun-

gistuminen jatkui Euroopassa nopeana toiseen maailmansotaan saakka. Samalla kaupunkien 

pinta-alat kasvoivat liikenteen kehittyessä ja asutuksen levitessä laajemmalle. Kaupungit al-

koivat kasvaa myös ylöspäin rakennustekniikan ja hissien tuomien mahdollisuuksien myötä. 

Keskustojen maan arvo nousi nopeasti asuinrakennusten väistyessä liike- ja toimistoraken-

nusten tieltä. Myös Yhdysvalloissa kaupungistuminen kiihtyi ja väestön tulotaso kasvoi 

1900-luvun aikana. Maatalousväestön osuus väheni 1980-luvulla vain neljään prosenttiin 

maan väkiluvusta. Voimakkaimmin kasvavia toimialoja Yhdysvalloissa olivat vähittäis-

kauppa, palvelut sekä rahoitus-, kiinteistö- ja vakuutusalat, joihin työpaikat teollisesta tuo-

tannosta siirtyivät. (Laakso & Loikkanen 2004, s. 50–53, 55.) 

 

Euroopassa 1900-luvun alkupuolella kaupunkien räjähdysmäinen kasvu, kaoottinen raken-

taminen, uusien liikennemuotojen vaatima tila, saasteet ja kapeat kadut aiheuttivat useita 

ongelmia. Tiheä kaupunkirakenne, ahdas asuminen ja riittämätön kunnallistekniikka johtivat 

kulkutauteihin ja lapsikuolemiin. Näiden ratkaisemiseksi ja kaupunkien rakenteen kokonais-

valtaiseen tarkasteluun kehittyi uusi soveltava tieteenala: kaupunkisuunnittelu. (Laakso & 

Loikkanen 2004, s. 50–53; Rehunen et al. 2012, s. 12.) Kaupunkisuunnittelun kautta syntyi 

satelliittikaupunkien trendi 1940–60-lukujen Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Esimerkiksi 

vuonna 1944 laadittiin Suur-Lontoon suunnitelma, jossa noin 50 kilometrin etäisyydelle kes-

kustasta rakennettiin kahdeksan uutta kaupunkilähiötä. Työmatkaliikenteen vähentämiseksi 

alueille sijoitettiin myös toimistoja, kevyttä teollisuutta sekä liike- ja ostoskeskuksia. Myös 

muualla Euroopassa väestönkasvun paineita pyrittiin purkamaan kaupunkien ulkopuolisten 

esikaupunkialueiden rakentamisella 1960-luvulla. Esikaupungeissa oli kuitenkin myös on-

gelmia, kuten laadultaan huono asuinympäristö ja palveluiden puute. Moni esikaupunkilai-

nen työskenteli keskustassa, mikä aiheutti lisäksi valtavia liikenneruuhkia. (Laakso & Loik-

kanen 2004, s. 54.) 

 

1950–70-luvuilla länsimaisten kaupunkikeskustojen suhteellinen asema alkoi heiketä esi-

kaupungistumisen myötä. Niiden väestömäärä ja väestöntiheys alkoivat vähentyä, lapsiper-

heet muuttivat pois keskustoista ja raskas teollisuus siirtyi kaupunkien reunoille. Monien 

eurooppalaisten kaupunkien keskustoissa raitiovaunuliikenne lopetettiin, sillä se vei tilaa au-

toilta. Keskustan elinvoimaisuuden koettiin olevan riippuvainen autoliikenteen sujuvuudesta 

ja moottoritiet nähtiin keinona pitää yllä keskustan vetovoimaa. Lisäksi autoistuminen johti 

kaupunkien voimakkaaseen laajenemiseen. (Rehunen et al. 2012, s. 12.) 1990-luvulla kes-

kustojen vähäisten liikenneinvestointien vuoksi osa keskustoista muuttui päivisin liikenteel-

lisesti huonosti toimiviksi ruuhkautuneiksi alueiksi, jotka olivat iltaisin turvattomia aave-

kaupunkeja. (Worthington 1999, s. 69.) 

 

1970-luvun Yhdysvalloissa kaupunkien välinen kilpailuasetelma muuttui elinkeino- ja alue-

rakenteen murroksessa. Useiden kaupunkien muodostamien metropolialueiden kasvu taan-

tui valtatieverkoston laskiessa kuljetuskustannuksia. Energian ja raaka-aineiden hinnan-

nousu vauhditti teollisuuden työpaikkojen siirtymistä metropolialueiden ulkopuolelle, jonne 

myös alan tarvitsema työvoima oli esikaupungistumisen myötä siirtynyt. Myös ruuhkat ja 

rikollisuus edesauttoivat asukkaiden muuttamista keskustojen ulkopuolelle. Eurooppalai-

sissa kaupungeissa keskustojen merkitys alkoi uudelleen korostua 1980–90-luvuilla ja sa-

maan aikaan usean suurkaupungin väestönkasvu kääntyi jälleen nousuun 1970-luvun hi-

taamman vaiheen jälkeen. Historiallisen rakennuskannan säilyttäminen ja kaupunkiraken-
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teen eheyttäminen korostuivat kaupunkisuunnittelussa. Asumista pyrittiin palauttamaan kau-

punkien keskustoihin ja tavoitteena oli kehittää myös julkista liikennettä. (Laakso & Loik-

kanen 2004, s. 54, 56.) 

 

Teollisuusyhteiskunnan muuttuminen palveluyhteiskunnaksi, informaatioteknologian nopea 

kehitys, globalisaatio ja kansainvälisten suuryritysten maailmanlaajuinen toiminta ovat kiih-

dyttäneet 1980-luvulta lähtien etenkin Yhdysvaltojen metropolien kasvua, kaupunkien eri 

alueiden erikoistumista, innovaatioita ja rahoitusalan ja liike-elämän palvelujen keskitty-

mistä. Samalla metropolialueet ovat yhä enemmän taloudellisesti riippuvaisia toisistaan. 

(Laakso & Loikkanen 2004, s. 54.) 

2.2 Kaupungistumiskehitys Suomessa 

Suomessa ensimmäiset kaupungit eivät syntyneet luonnollisen kehityksen myötä vähitellen 

vaan ne perustettiin antamalla kaupunkioikeuksia vanhoille kauppapaikoille ja alueille, joi-

den toivottiin kehittyvän kaupan keskuksiksi. 1500-luvulla Suomen kaupunkien kehittämi-

seen ei juuri panostettu ennen kuin kuningas Kustaa Vaasa pyrki keskittämään kaupankäyn-

nin suurimpiin kaupunkeihin voimallisilla keinoilla. Kaupungit olivat kuitenkin hyvin pieniä 

ja niiden kasvua ja erikoistumista rajoittivat alhainen tuottavuus, huonot liikenneyhteydet ja 

pitkien välimatkojen aiheuttamat kalliit kuljetuskustannukset. Lisäksi väestöä oli vähän ja 

se oli köyhää. 1800-luvun puolivälissä Suomen kaupunkiväestön osuus oli noin kuusi pro-

senttia. Se oli kasvanut sadassa vuodessa vain noin yhden prosenttiyksikön. (Laakso & Loik-

kanen 2004, s. 56–62.) 

 

Suomi alkoi teollistua 1800-luvun puolivälin jälkeen. Teollisuuden ja kaupan rajoituksia 

poistettiin ja kauppojen perustaminen myös maaseudulle sallittiin. Rautateiden rakentami-

nen helpotti väestön liikkumista. Vanhojen kaupunkien kasvun lisäksi uusia kaupunkimaisia 

keskuksia syntyi liikenneväylien risteyksiin ja tehtaiden ympärille. Teollistuminen eteni 

Suomessa Länsi-Euroopan maiden kehityksestä jäljessä ensimmäiseen maailmansotaan 

saakka, mutta kiihtyi sotien välisenä aikana ja itsenäisyyden ensimmäisinä vuosikymme-

ninä. Muihin Pohjoismaihin verrattuna kaupunkilaisten osuus oli edelleen vähäistä: Suo-

messa 16 prosenttia, kun Ruotsissa 25 ja Tanskassa 40 prosenttia väestöstä asui kaupun-

geissa. (Laakso & Loikkanen 2004, s. 56–62.) 

 

Suomen kaupungistuminen alkoi muuhun Eurooppaan verrattuna myöhään ja hitaasti, käyn-

nistyen kunnolla vasta 1950-luvulla. Kuitenkin 1960-luvulla kaupungistuminen oli Suo-

messa nopeampaa kuin monissa muissa Euroopan maissa nopean ja rajun elinkeinorakenteen 

muutoksen vuoksi. Maatalouden tuotantomenetelmät ja tuottavuus parantuivat ja työvoiman 

tarve väheni. Sen sijaan kaupungeissa teollisuuden tuotanto ja sen myötä työvoiman tarve 

kasvoivat nopeasti. Suomi muuttui nopeasti jälkiteolliseksi yhteiskunnaksi, jossa palve-

luelinkeinot kasvoivat nopeimmin ja elintaso nousi. 1960-ja 70-luvuilla myös hyvinvointi-

valtion rakentaminen kasvatti julkisten palveluiden työpaikkojen määrää. Kaupunkialueen 

nopeasti kasvaneet työmarkkinat houkuttelivat väestöä maaseudulta synnyttäen rajun muut-

toliikkeen 1950-luvun puolivälistä 1970-luvun puoliväliin. Muuttoliike suuntautui etelään 

teollisuuden, liikenteen ja kaupan suurempiin keskuksiin. Kaupunkien sisäinen julkinen lii-

kenne ja autoistuminen mahdollistivat kaupunkien pinta-alan laajenemisen. (Laakso & Loik-

kanen 2004, s. 63–63.) 
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Toisen maailmansodan jälkeen keskustoja jälleenrakennettiin ja kaupungistumisen vilkastu-

essa uusia lähiöitä alettiin rakentaa (Koistinen 2009, s. 11 – 14). Helsingin seudulla esikau-

pungistuminen käynnistyi jo 1900-luvun alkuvuosikymmeninä, mutta varsinainen ilmiö siitä 

tuli 1950-luvusta alkaen. 1960–70-luvuilla esikaupungistuminen alkoi muillakin Suomen 

suurilla kaupunkialueilla moottorinaan liikenteen kehittyminen. (Bengs 2012, s. 22–23; 

Laakso & Loikkanen 2004, s. 177.) 1970-luvun alussa kaupunkiväestön osuus ylitti Suo-

messa maaseutuväestön osuuden. Vuosikymmenen jälkipuoliskolla taloudellisen kasvun hi-

dastuminen kuitenkin hillitsi kaupunkien työpaikkakasvua ja muuttoliikettä. Hyvinvointi-

valtion rakentaminen synnytti työpaikkoja kaikkialle, myös maaseudulle, ja aluepolitiikka 

tasoitti maan sisäisiä kehityseroja. Liikenneyhteyksien parantuessa kaupungeissa työskente-

levät saattoivat asua kaupunkien ulkopuolella. (Laakso & Loikkanen 2004, s. 65–66.) 

 

Kaupungistuminen kiihtyi uudelleen 1990-luvulla ja Suomi kaupungistui ja kasvoi taloudel-

lisesti erittäin nopeasti. Kasvu keskittyi pääosin vain noin kymmeneen keskukseen. Vuosi-

tuhannen lopussa uusia kaupunkeja kuitenkin yhä perustettiin, vaikka pienet kaupunkialueet 

kuihtuivat maaseudun ohella. Kaupunkien väkiluku nousi noin 66 prosenttiin koko maan 

väestöstä ja kaupungistumisasteen ero muihin Länsi-Euroopan maihin kaventui. (Laakso & 

Loikkanen 2004, s. 65–66.) 

2.3 Kaupungistumis- ja kasautumisedut 

Laakson ja Loikkasen (2004) mukaan kaupunkien olemassaolon ja kehityksen taustalla ovat 

erikoistumiseen ja kasautumiseen liittyvät kaupungistumisedut. Jos yksilöt olisivat omava-

raisia ja tuottaisivat itse kaiken kuluttamansa, ihmiset eläisivät hajallaan eikä sosiaalisia kon-

takteja tai kaupunkeja tarvittaisi. Valtaosa ihmisistä ei kuitenkaan elä omavaraisesti, mikä 

on johtanut erikoistumiseen ja vaihdantaan. Ihmiset vaihtavat omaa työpanostaan ja osaa-

mistaan muihin hyödykkeisiin. Hyödykkeiden valmistamisessa on alueiden välisiä tuotta-

vuuseroja luonnonresursseista, työvoiman määrästä ja osaamisesta johtuen. Erot tuottavuu-

dessa tekevät erikoistumisesta ja vaihdosta kannattavaa. Tällä tarkoitetaan absoluuttista etua 

hyödykkeen tuotannossa. Suhteellisella edulla sen sijaan tarkoitetaan tietyn hyödykkeeseen 

käytettävien tuotantopanosten määrää suhteessa toisella alueella saman hyödykkeen tuotta-

miseen tarvittavien tuotantopanosten määrään. Suhteelliset ja absoluuttiset edut selittävät, 

miksi maat ja alueet erikoistuvat ja käyvät keskenään kauppaa. (Laakso & Loikkanen 2004, 

s. 69–71.) 

 

Suhteellisten ja absoluuttisten etujen lisäksi kaupunkien synnyn ja kasvun selittämiseen liit-

tyy muitakin tekijöitä kuten mittakaava- ja kasautumisedut. Mittakaavaetuja eli suurtuotan-

non etuja saavutetaan valmistamalla tiettyä tuotetta enemmän tai laajentamalla tuotantoa 

useaan toisiaan tukevaan tuotteeseen. Mittakaavaetuja syntyy yrityksen oman tuotantopro-

sessin ja toiminnan kehittämisellä (sisäiset mittakaavaedut), mutta myös sijaintialueen re-

surssien ja ominaisuuksien hyödyntämisellä (ulkoiset mittakaavaedut). Keskittämällä tuo-

tantoa suurempiin yksiköihin pyritään minimoimaan esimerkiksi kuljetusten, raaka-aineiden 

ja välituotteiden kustannuksia. (Laakso & Loikkanen 2004, s. 71–72.) 

 

Taloudelliset toiminnot pyrkivät sijoittumaan lähelle toisiaan, jolloin niiden välinen vaihto 

on mahdollisimman tehokasta (Loikkanen et al. 2012, s. 15–16). Kasautumisedut eli agglo-

meraatioedut syntyvät kun toimijat voivat alueellisesti klusteroitumalla vähentää tuotanto-

panosten yksikkökustannuksia (Piekkola & Susiluoto 2012, s. 40). Kasautumisedut voidaan 

jakaa lokalisaatio- ja urbanisaatioeduiksi. Lokalisaatioedut kasvavat, jos kaikkien samalla 

kaupunkialueella sijaitsevien yritysten tuottavuus tai kilpailukyky paranee, kun yksittäisen 
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toimialan koko kasvaa. Urbanisaatioedut taas syntyvät, jos kaikkien toimialojen yritykset 

hyötyvät eri tavoin kaupunkialueen kasvusta. (Laakso & Loikkanen 2004, s. 72–73.) 

 

Keskittymisen ja kasautumisen kautta syntyy positiivisia ulkoisvaikutuksia, jotka saavat ai-

kaan taloudellista kasvua. Niitä ovat esimerkiksi laajat työmarkkinat, yhteinen infrastruk-

tuuri, julkiset palvelut ja innovaatiot, tiedon välittyminen ja jatkuva tuotekehitys. Kulutuk-

seen liittyviä keskittymisetuja ovat laajemmat valikoimat, kovempi kilpailu, lyhyemmät 

matkat ja alemmat matkakustannukset. Kaupunkialueen suuruus aiheuttaa itsessään kasau-

tumisetuja ja sen kasvu lisää joidenkin toimialojen myyntiä ja houkuttelee lisää yrityksiä 

alueelle. Monipuolisten ja suurten kaupunkialueiden etuna ovat jaetut panosmarkkinat, joilla 

kilpailu, suurtuotannon edut ja erikoistumisen mahdollisuus antavat tuottavuusetua pienem-

piin paikkakuntiin tai maaseutuun nähden. (Laakso & Loikkanen 2004, s. 39–40; Piekkola 

& Susiluoto 2012, s. 40; Rantanen 2012, s. 34–36.) 

 

Kasautuminen ja kaupungistuminen aiheuttavat kaupunkialueille myös negatiivisia ulkois-

vaikutuksia, eli haittoja, kuten ympäristö- ja liikenneongelmia ja esimerkiksi rikollisuutta. 

Kasautumisen haittoja ovat myös korkea maan ja asumisen hinta sekä vuokrat, tilan puute ja 

ruuhkautuminen, joilla on kaupunkia hajaannuttava ja tuottavuutta laskeva vaikutus. Kau-

punkialueen leviäminen kasvun myötä voi pidentää työssäkäyntimatkoja ja muita etäisyyk-

siä, jotka nostavat kotitalouksien liikkumisen kustannuksia ja yritysten kuljetuskustannuk-

sia. Negatiivisia ulkoisvaikutuksia ovat lisäksi lisääntyneen toiminnan ja energiankulutuk-

sen aiheuttamat ilmansaasteet sekä viihtyisyyden väheneminen melun, liikenteen ja ruuh-

kautumisen vuoksi. (Rantanen 2012, s. 34–36; Laakso & Loikkanen 2004, s. 74–77.) 

 

Kaupunkialueelle sijoittuessaan yritys pyrkii hyödyntämään kasautumisetuja, maksimoi-

maan voittonsa ja minimoimaan tuotannon kustannukset. Sijainti vaikuttaa raaka-aineiden 

sekä väli- ja lopputuotteiden kuljetuskustannuksiin sekä työvoiman saantiin. Liikenneverkon 

kehittymisellä, ruuhkautumisella sekä kuljetus-, lastaus- ja varastointiteknologian kehitty-

misellä on ollut mullistava vaikutus yritysten sijoittumiseen. Se näkyy myös 1900-luvun ai-

kana tapahtuneen suurkaupunkien hajautumisen taustalla. Myös kunnat ja niiden politiikka 

vaikuttavat yritysten kustannuksiin esimerkiksi tonttien, rakennusoikeuksien ja työvoiman 

koulutuspalveluiden kautta. Politiikkaan vaikuttaa kilpailu työllistymistä edistävistä ja vero-

tuloja kerryttävistä yrityksistä. Toisaalta kuntien intresseissä voi olla pyrkimys päästä eroon 

esimerkiksi ympäristöä kuormittavista yrityksistä. (Laakso & Loikkanen 2004, s. 159.) 

2.4 Vähittäiskaupan kasautuminen 

Kaupungistumisetuna sekä kuluttajalle että kaupalle voidaan nähdä kaupunkien suuri osto-

voima, laaja ja syvä kysyntä ja tarjonta, jonka tehokkaat liikenneyhteydet mahdollistavat. 

Kauppa pyrkii sijoittumisellaan hyödyntämään kasautumisen etuja muodostamalla suuria 

keskittymiä. Ne generoivat suuria asiakasvirtoja, näkyvyyttä ja vetovoimaa. Toisaalta kau-

pan kasautuminen luo ihmisvirtoja ja muokkaa ihmisten liikkumistottumuksia sekä tuottaa 

positiivisia ulkoisvaikutuksia kaupungille. (Rantanen 2012, s. 34–36, 42.)  

 

Vähittäiskauppa on merkittävimpiä toimialoja Suomen kansantaloudessa ja sen osuus kaik-

kien toimialojen arvonlisäyksestä on noin 10 prosenttia. Vähittäiskaupalla tarkoitetaan ku-

luttajille kohdistuvaa kauppaa, joka voidaan jakaa karkeasti päivittäistavara-, tavaratalo- ja 

erikoiskauppaan. Tilastoissa on tämän lisäksi eroteltuna vielä autoalan vähittäiskauppa. 

(Santasalo & Koskela 2015, s. 10.) Päivittäistavarakauppa koostuu pääosin päivittäin käy-
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tettäviä tavaroita tarjoavista myymälöistä, lähinnä ruokakaupoista. Se voidaan jaotella si-

jainnin perusteella lähikaupaksi, keskustakaupaksi tai liikenteellisesti sijoittuneeksi kau-

paksi. Tavarataloissa myydään monen tuoteryhmän tuotteita, suuremmaksi osaksi muuta 

kuin elintarvikkeita. (Niemistö 2014; Koski & Tulkki 2004, s. 17.) 

 

Tietyn tuoteryhmän myyntiin tai palveluiden tarjontaan keskittyneitä vähittäiskauppoja kut-

sutaan erikoiskaupoiksi (Niemistö 2014; Koski & Tulkki 2004, s. 17). Lisäksi erikoiskau-

poiksi määritellään kaikki ne vähittäiskaupan toimialat, jotka eivät ole päivittäistavarakaup-

poja tai päivittäistavaroita pääosin myyviä suuryksiköitä. Suurin osa erikoiskaupoista on yh-

den myymälän yrityksiä, joiden työvoimana on yrittäjä itse. Ketjumyymälöistäkin merkit-

tävä osa on itsenäisiä yrityksiä, jonka markkinoinnin ketju takaa. Ketjuuntumisen tai moni-

myymälyyden merkitys liikevaihtoon on kuitenkin huomattava myynnin ja markkinoinnin 

tehostamisen ansiosta ja sen merkitys kasvaa jatkuvasti. Erikoiskaupan myynti on suhdan-

neherkempää kuin esimerkiksi päivittäistavarakaupan, sillä niiden tuotteiden tai palveluiden 

kulutusta voidaan helposti siirtää taloudellisesti vaikeina aikoina. (Koski & Tulkki 2004, s. 

20; Rantanen 2012, s. 39–42.) Vähittäiskaupan määrittelyn mukainen jaottelu on kuvattuna 

alla olevassa kuvassa 2. 

 

 
Kuva 2 Vähittäiskaupan rakenne. 

 

Kukin kaupparyhmä tekee kauppapaikkasuunnittelua koko myymäläverkon osalta sekä ly-

hyellä että pitkällä tähtäimellä. Siihen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. toimintaympäristön ja 

kuluttajien ostokäyttäytymisen muutoksiin vastaaminen, olemassa olevan myymäläverkon 

hyödyntäminen, liiketoiminnan jatkuva kehittäminen ja palvelukokonaisuudet. Kriteereinä 

uudelle kauppapaikalle ovat muun muassa riittävä väestöpohja, markkina-aukon olemassa-

olo, hyvä liikenteellinen sijainti ja kohtuullinen investointitaso. (Koski & Tulkki 2004, s. 22, 

35–37.) 

 

Vähittäiskauppa ja erityisesti päivittäistavarakauppa eroaa muista toimialoista sillä, että asia-

kas usein maksaa tuotteen kuljetuskustannukset. Mahdollisimman monen potentiaalisen asi-

akkaan kuljetuskustannukset ovat alhaiset kun kauppa seuraa sijoittumisessaan kotitalouk-

sia. Päivittäistavarakaupalla on myös maantieteellisesti melko pieni markkina-alue. Tämän 

vuoksi vähittäiskauppa, erityisesti päivittäistavarakauppa sijoittuu asutuksen tuntumaan ha-

jautuen maantieteellisesti koko kaupunkialueelle. Asukkaiden hajaantuneisuuden ja hyvien 

Tukkukauppa

Vähittäiskauppa

Päivittäistavarakauppa

Lähikauppa

Keskustakauppa

Liikenteellisesti 
sijoittunut kauppa

Tavaratalo

Erikoiskauppa
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sijaintipaikkojen rajallisuuden vuoksi vähittäiskaupalla on aina jonkin verran monopolivoi-

maa valitsemassaan sijainnissa tavoittamaansa potentiaaliseen asiakaskuntaan nähden. Si-

jainti voi näin ollen vaikuttaa paitsi kauppiaan kustannuksiin myös tuotteen hintaan. Kaupan 

suuret yksiköt ovat kuitenkin selvästi keskittyneet keskustaan tai pääväylien läheisyyteen. 

(Laakso & Loikkanen 2004, s. 160–161, 165, 180.) 

 

Erikoistuneilla kaupan yrityksillä markkina-alue on laajempi, jopa koko kaupunkialueen laa-

juinen, jolloin niille paras sijaintipaikka on keskusta-alue ja yhdyskuntarakenteen keskeiset 

paikat. Vaikka kaupunkialue hajaantuisi, potentiaalisten asiakkaiden sijaintietäisyyksien 

summa minimoituu keskustassa. Suomen suurilla kaupunkialueilla pääkeskuksen asema eri-

koistavarakaupan sijoittumisalueena on edelleen erittäin vahva. Esikaupunkeihin on kuiten-

kin syntynyt suuria kaupan keskittymiä ja erikoiskaupan yksiköitä. (Laakso & Loikkanen 

2004, s. 180; Koski & Tulkki 2004, s. 20; Rantanen 2012, s. 39–42.) 

 

Useat vähittäiskaupan toimialat ja myymälät ovat erikoistuneita tiettyjen tuoteryhmien 

myyntiin. Erikoiskaupat hyötyvät toistensa läheisyydestä ja hakeutuvat lähelle kilpailevaa 

toimijaa tai muita erikoiskauppoja klusteroitumalla yhteen ostosalueiksi, joiden markkina-

alue on seudullinen. (Koski & Tulkki 2004, s. 20; Rantanen 2012, s. 39–42.) Ostoskeskusten, 

kauppakeskittymien ja saman alan kauppojen maantieteellisen keskittymisen tapauksissa uu-

sien yritysten tulo alueelle voi poikkeuksellisesti parantaa kilpailijoiden asemia ja kilpaili-

joiden läheisyys voi vaikuttaa positiivisesti kauppojen kannattavuuteen asiakkaan pyrkiessä 

minimoimaan liikkumiskustannuksensa ja vertailemaan lähekkäin olevia tuotteita. (Laakso 

& Loikkanen 2004, s. 160–161.) 

 

Vaikka keskenään kilpailevien vähittäiskaupan myymälöiden kasautuminen houkuttelee asi-

akkaita laajan ja keskittyneen tarjonnan vuoksi, se myös kiihdyttää myymälöiden välistä 

hintakilpailua vähentäen voittoja. Sijoittumalla erilleen kilpailijoistaan yksittäinen kauppa 

voi tehdä enemmän tuottoa pysymällä kauempana kilpailusta ja haalimalla asiakasvirrat it-

selleen. Kuitenkin kaupan kasautuessa kilpailijoiden läheisyydestä johtuva hintojen lasku 

saattaa kompensoitua kasautumisen kautta syntyvillä suuremmilla asiakasvirroilla. Etenkin 

pienempien toimijoiden kannalta suurten yksittäisten ankkuritoimijoiden vetovoima on tär-

keä tekijä. (Rantanen 2012, s. 40–42.) Mittakaavaltaan pienemmillä keskittymillä asiakas-

virtojen tuomat hyödyt voittavat kaupan näkökulmasta hintakilpailun haitat, mutta alueen 

myymälöiden lukumäärän kasvaessa hintakilpailu kiihtyy ja kasvaa vaikutukseltaan mark-

kinavaikutusta suuremmaksi (Konishi 1999, s. 1). 

2.5 Vähittäiskaupan kehitys Suomessa 

2.5.1 Esikaupungistuminen ja ostoskeskukset 1950–60-luvuilla 

Yksi kaupunkien kehityksen merkittävimmistä maankäyttöön vaikuttaneista ilmiöistä on ol-

lut teollistuneen maailman suurkaupungeissa 1900-luvulla alkanut esikaupungistuminen. 

Esikaupungistumisella tarkoitetaan väestön ja työpaikkojen hajanaista levittymistä yhtenäi-

sesti rakennetun kantakaupungin ulkopuolelle. Tyypillisesti kantakaupungin ja hajautunei-

den alueiden väliin jää pitkiksi ajoiksi rakentamattomia alueita. Pääkeskus säilyy, mutta sen 

ympärille syntyy alakeskuksia. Alakeskukset heikentävät pääkeskuksen suhteellista osuutta 

ja usein myös absoluuttista määrää alueen työpaikkojen ja väestön osalta. Alakeskukset si-

jaitsevat useimmiten liikenteellisissä solmukohdissa. Monikeskuksinen rakenne voi syntyä 

harvinaisemmassa tapauksessa myös esimerkiksi silloin, jos kaksi suurehkoa kaupunkia ovat 
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sulautuneet yhteen ja alueella sijaitsee kaksi tai useampi saman suuruusluokan keskusta. 

(Laakso & Loikkanen 2004, s. 177.) 

 

Myöhäisen kaupungistumisen kanssa samaan aikaan tapahtui voimakas elinkeinojen raken-

nemuutos, jossa erityisesti kaupan jakeluväylien muodostuminen vaikutti yhdyskuntasuun-

nitteluun (Hankonen 1994, s. 225–226). Vielä 1950- ja 1960-luvuilla kaupunki- ja maaseu-

tualueet kattoi pienten myymälöiden verkosto tarjoten päivittäistavarapalvelut monille kä-

velymatkan etäisyydellä kodista. Kaupat sijoittuivat sinne, missä ihmiset asuivat ja myymä-

län läheisyydessä oleva väestömäärä vaikutti keskeisesti kaupan menestykseen. Yksittäiset 

päivittäistavaramyymälät olivat erikoistuneet tietyn elintarvikeryhmän tuotteiden myyntiin 

ja niiden lukumäärä kasvoi aina 1960-luvun puoliväliin saakka. (Koistinen 2009, s. 11–14; 

Hankonen 1994, s. 225–226.)  

 

1960-luvun lopulla myymäläyksiköt kasvoivat ja pikkukaupat vähentyivät dramaattisesti. 

Kaupan palveluverkko alkoi harventua ja elintarvikekaupassa alettiin pyrkiä suuriin jakelu-

yksiköihin. Tämä aiheutti etenkin maaseudulle päivittäistavarapalveluiden pysyvän huonon 

saatavuuden. Ennen henkilöauton ja jääkaapin yleistymistä peruselintarvikkeet haettiin ko-

tien lähimmistä myymälöistä. Auton yleistyminen ja liikenneyhteyksien tehostuminen sekä 

teollinen pakkaaminen ja säilytysmahdollisuuksien kehittyminen johtivat pienmyymäläver-

koston harventumiseen ja etäisyyksien kasvamiseen. (Hankonen 1994, s. 229–235; Koisti-

nen 2009, s. 11–24.) 

 

Naisten työssäkäynnin yleistyessä kotitalouksien varallisuus kasvoi ja tavaroiden hintojen 

merkitys väheni, mutta ostosten tekoon käytettävää aikaa oli vähemmän. Tämä johti osto-

kertojen harventumiseen ja kerralla käytetyn rahasumman kasvuun, mikä edesauttoi valin-

tamyymälöiden suosiota. Niistä saatiin useiden tuoteryhmien tuotteita saman katon alta. Va-

lintamyymälät alkoivat korvata eri tuoteryhmien eriytyneitä erikoiskauppoja ja toisaalta eri-

koiskauppaa pyrittiin keskittämään tavarataloihin ja suurmyymälöihin. Lisäksi vähittäiskau-

pan toiminnan siirtymistä yhä suurempiin yksiköihin ja ostoskeskuksiin tuki jakelun ja va-

rastoinnin kehittyminen, mainonnan yleistyminen, uudet teolliset kulutustottumukset, itse-

palvelukulttuurin tuleminen kauppaan ja siirtyminen irtomyynnistä valmispakkauksiin. 

(Hankonen 1994, s. 229–235; Koistinen 2009, s. 11–24.)  

 

Samaan aikaan Suomessa yleistyi lähiö- ja aluerakentaminen. Yksi tai rajoitettu määrä ra-

kennuttajia rakensi koko alueen kerralla neitseelliselle maalle. Kaupalliset toiminnot sijoi-

tettiin lähiörakentamisessa omiin rakennuksiinsa. (Bengs 2012, s. 22–23; Hankonen 1994, 

s. 235–237.) Ensimmäiset lähiöiden ostoskeskukset rakennettiin asumalähiöiden paikallis-

keskuksiksi. Keskittämällä pyrittiin tarjoamaan kuluttajille kaikki jokapäiväisen arjen perus-

hyödykkeet kerralla. (Koistinen 2009, s. 11–14.) Ostoskeskus voidaan määritellä muodostu-

van yhdestä tai useammasta liikerakennuksesta, joissa myymälät yleensä avautuvat ulkoti-

laan (Suomen kauppakeskusyhdistys ry 2016, s. 149). Ostoskeskuksiin oli helppo tulla kai-

killa kulkumuodoilla ja niissä oli tarjolla päivittäistavaramyymälöiden lisäksi muita palve-

luita kuten apteekki, pankki, posti ja parturi-kampaamo. (Koistinen 2009, s. 11–14.) 

 

Tayloristinen rationalisointi, eli ajatus toimintojen ja niiden organisoinnin tehostamisesta, 

johti kaupunkisuunnittelussa pelkistettyyn toimintojen erotteluun. Funktionalistisessa kau-

punkisuunnittelussa tällä tarkoitettiin kaupungin toimintojen vyöhykkeistämistä, jonka suo-

malaiset arkkitehdit omaksuivat ennen kaikkea Meurmanin Asemakaavaopista. Meurmanin 
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mukaan päivittäisiä, viikoittaisia tai vieläkin harvempia ostotarpeita palvelevat liikkeet voi-

tiin sijoittaa tasaisesti koko asutusalueelle huoltomyymälöiksi, kaupunginosan liikenteelli-

siin painopisteisiin sijoitettaviin toisarvoisiin liikekeskuksiin ja kauemmaksi kodeista sekä 

harvimmin asioitavat keskusmyymälät varsinaisiin liikekeskuksiin. (Hankonen 1994, s. 

235–237.) 

 

Uusien alueiden syntyessä ja kaupunkien laajentuessa oli kaupan kannalta ratkaisevaa mark-

kinaosuuksista kilpailtaessa varata liiketilat lähiöitä kaavoitettaessa. Kaupan suuret keskus-

liikkeet saattoivat jopa sopia uusiin lähiöihin kaavoitettavien liiketilojen jaosta. Asumalähi-

öiden ja ostoskeskusten rakentamisen aikakausi oli luonut kiinteän yhteydenpidon kaavoit-

tajien ja elinkeinoelämän välille. Kaupan tärkeimpiä vaatimuksia oli asuintaloista erilleen 

rakennettava myymälä, joka oli yhteneväinen kaupunkisuunnittelun tavoitteiden kanssa lä-

hiön ja ostoskeskuksen muodostaessa yhtenäisen suunnittelukokonaisuuden. Erillisen myy-

mälän muotouduttua yleisesti hyväksytyksi suunnitteluratkaisuksi mahdollistui kaupan en-

tistä vapaampi sijoittuminen liikennehakuisesti. Myös autoistumisen kannalta erilliset myy-

mäläyksiköt olivat edullisia niitä ympäröivän vapaan tilan ja pysäköintiongelmien vähene-

misen myötä. Keskusliikkeet organisoivat tuotanto-jakelu-kulutus -ketjua yhä keskitetym-

min ja suunnitelmallisemmin vakioituja myymälöitä myöten. (Hankonen 1994, s. 247–258.) 

 

Samaan aikaan vähittäiskaupat sidottiin tukkukaupparyhmittymiin. Vapaa markkinakilpailu 

estyi, joka herätti arkkitehdit pohtimaan kaavoituksella muodostuvaa palvelurakennetta. 

Suurten tukkukaupparyhmittymien hallitsemaa oligopolisoitunutta ostoskeskusjärjestelmää 

kritisoitiin vapaan markkinakilpailun nimissä. Elinkeinoelämä sen sijaan näki syynä kau-

punkisuunnittelun lähiörakentamisen vaatimuksen kaupan keskittymisestä ja ketjuuntumi-

sesta. (Hankonen 1994, s. 235–237, 275.) 

2.5.2 1970-luvun automarketit 

Ostoskeskuskehitys ja myymälätoimintojen irrottaminen asuinrakennuksista olivat alkua yh-

dyskuntatoimintojen eriytymiselle. Vähittäiskaupan rakennemuutos merkitsi yhä suurem-

pien ja maantieteellisesti harvaan sijoittuneiden yksiköiden kaavoittamista. Päivittäistava-

roiden ostamista määritti yhä hallitsevammin henkilöautoistuminen ja liikennesuunnittelu. 

Myös tukkukauppa ja tavarantoimittajat pyrkivät rationalisoimaan tavaroiden jakelua suu-

rilla ja harvemmin toimitettavilla jakeluerillä ja tästä johtuvilla pienemmillä kustannuksilla. 

Varastoitavuuden kehittyminen mahdollisti suuremmat jakeluerät ja edellytti myymälähuo-

neiston kokovaatimusten kasvua. Tämä muodostui erillisten supermarkettien ja ostoskeskus-

myymälöiden hyväksi. (Hankonen 1994, s. 233–235, 276–277.) 

 

1950–70-luvuilla kaupan yhä edelleen keskittyessä eivät valmiiksi suunnitellut aluekeskuk-

set enää sopineet kaupan sijaintipaikoiksi. Vähittäiskaupan joutuminen keskusliikkeiden oh-

jaukseen merkitsi yhä enemmän kaupan resurssien keskitetympää liiketaloudellista ohjausta. 

Kauppa pyrki omalta osaltaan vaikuttamaan kaupunkisuunnitteluun. Kasvava kilpailu autoi-

levista asiakkaista ja myymälöiden vapaampien aukioloaikojen mahdollistama asiakkaiden 

houkuttelu laajemmilta alueilta korostivat entistä enemmän kaupan näkyvää sijoittumista lii-

kenteellisiin solmukohtiin. Autonomistus osoitti ostovoimaa mitattaessa suurempaa kulutus-

kykyä, jolloin palvelut suunnattiin autoileville. Kaupan toiminnot tehostuivat, myymälöiden 

määrä väheni ja yksikkökoko kasvoi edelleen 1970-luvulla. Autoistumisen kiihtyessä Suo-

messa toimintansa aloittivat asutuksen liepeille ja suurten liikenneväylien varsiin rakennetut 

hypermarketit. Niissä yhdistettiin päivittäis- ja erikoistavarakauppojen tarjonta. Kuluttajan 
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kannalta auto ja automarkettien valikoima sekä edullinen hintataso mahdollistivat ostospaik-

kojen valikoinnin ja hintatietoisuuden kehittymisen. (Koistinen 2009, s. 15–24; Hankonen 

1994, s. 233–243; 262–267, 276–277.) 

 

Kaupan piirissä tapahtui jatkuvia ja nopeita muutoksia yhdyskuntasuunnittelun pyrkiessä 

vakaaseen palveluverkkoon. Tämä aiheutti yhä enemmän vaikeuksia yhdistää kaupan toi-

mintaa pitkäjänteiseen kaupunkisuunnitteluun. Tukkukaupparyhmittymät pyrkivät jaka-

maan laajenevia markkinoita keskinäisillä sopimuksilla, sijoittumaan henkilöautoliikenteen 

solmukohtiin ja vaativat nopeita seudullisia liikenneyhteyksiä vaikuttamalla samalla aktiivi-

sesti kuluttajien ostotottumuksiin. Yhdyskuntasuunnittelu taas pyrki vähentämään kaupun-

kiin kohdistuvaa painetta ohjaamalla ostosmatkoja ja muuta asiointia aluekeskuksiin, pitä-

mään yhdyskuntarakenteen koossa ja saamaan suuryksiköitä sijoittumaan aluekeskuksiin, 

jotta voitaisiin turvata ensisijaisesti kävelyetäisyyden perusteella saavutettavat lähiöiden pal-

velut. (Hankonen 1994, s. 238–243.) 

 

Samaan aikaan maaltamuutto siirsi ostovoimaa kaupunkeihin. Suomen elinkeinotoimijat nä-

kivät potentiaalia suurempaan kulutukseen kun mallia otettiin Yhdysvalloista, jossa kulutta-

minen henkilöä kohden oli noin kolminkertaista. Kulutuksen ennustettu kasvu salli ajattelun, 

että asiakkaita riittäisi sekä automarketeille että pikkumyymälöille, mikäli pieniä myymä-

löitä toteutettaisiin tiiviin kerrostalotuotannon yhteydessä. Lähiöiden rakennustehokkuutta 

kasvattamalla ja samalla alueellista laajentumista edistämällä pyrittiin turvaamaan osto-

voima lähiöiden jalankulkuetäisyydellä sijaitseville palveluille ja houkuttelemaan kauppa-

palveluiden investointeja keskittyneellä ostovoimalla. Kuitenkin kompaktilähiön keskelle 

muodostuvaa palvelukeskittymää uhkasi kaupan kiinnostus halvempiin automarketti-inves-

tointeihin asutuksen ulkopuolella nopeiden henkilöautoyhteyksien äärellä. (Hankonen 1994, 

s. 233–235, 247–258, 276–277.) 

 

Kaupunkialueen reunoille sijoittuneen kaupan suosio kasvoi useissa Euroopan maissa ja 

etenkin Yhdysvalloissa (Alzubaidi et al. 1997, s. 78). 1990-luvun alussa vähittäiskaupan 

muutos, alhaiset hinnat ja henkilöautoilu johtivat kaupunkien reuna-alueiden kauppakeskit-

tymien suosion kasvuun ja niihin kohdistuvien kulutusmatkojen lisääntymiseen. Tehostu-

neet liikenneyhteydet ja keskustojen ruuhkat mahdollistivat maantieteellisesti kuluttajasta 

kaukana olevien kauppojen suosion ajan niukkuudesta huolimatta. Tulojen kasvu johti kiih-

tyneeseen kulutukseen ja kuluttajien vaatimusten kasvuun. (Whyatt 2004, s. 347; Alzubaidi 

et al. 1997, s. 78.) Kaupunkialueen reunojen suuryksiköt tarjosivat lisäksi helpon asiointiym-

päristön, laatua ja valinnanvapautta. Toisaalta ne yksipuolistivat tarjontaa, heikensivät seu-

dullisia eroja ja ympäristön laatua ja olivat merkittävässä osassa keskustojen yksittäisten 

pienempien myymälöiden häviämisessä. (Worthington 1998, s. 68.) Liikenteellisesti sijoit-

tuneissa kaupoissa asioitiin yhä säännöllisemmin kuin keskustassa päivittäisten ostosten, 

etenkin ruokaostosten vuoksi. Kuluttajat arvostivat kuitenkin yhä keskusta-alueita niiden 

monimuotoisuuden ja sosiaalisten toimintojen vuoksi, mutta niitä ei koettu enää päivittäis-

tavaroiden ostopaikkoina. (Alzubaidi et al. 1997, s. 89.) 

2.5.3 2000-luku ja kauppakeskukset 

Kaupan edelleen tehostaessa toimintojaan myymäläkokoa kasvattamalla ja palveluitaan kar-

simalla syntyivät Suomeen ensimmäiset kauppakeskukset, joista osa sijoittui tiiviin yhdys-

kuntarakenteen ulkoreunoille liikenteen solmukohtiin (Koistinen 2009, s. 11–24). Kauppa-

keskus muodostuu liikerakennuksesta, jossa myymälät ja palvelut avautuvat sisäänpäin käy-

täville tai keskusaukiolle. Nykyaikaisella kauppakeskuksella on yleensä yhteinen johto ja 
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markkinointi eikä yksittäisen yrityksen osuus ole yli puolta liiketilan kokonaismäärästä. 

(Suomen kauppakeskusyhdistys ry 2016, s. 149.) Tyypillistä 2000-luvulla avatuissa kaup-

pakeskuksissa on, että siellä toimii ankkuriliikkeenä yksi tai useampi hypermarket ja moni-

puolisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia (Koistinen 2009, s. 21). 

 

2000-luvun kuluttajan ostospaikan valintaan liittyvät tekijät voidaan jakaa karkeasti autolla 

kuljetettaviin volyymiostoksiin ja pieniin kantamuksiin, jotka voidaan edelleen jakaa ajan ja 

tarpeen mukaan päivittäisostoksiin ja elämykselliseen ostoksilla käyntiin. Autolla saavutet-

tavat suuret keskittymät korostavat kuluttajalle mieluisia tekijöitä kuten edullisuutta, volyy-

miostoksia, hintaa, helppoutta ja vapaa-ajanviettoa. Asuinalueella valintaan vaikuttavat sen 

sijaan kaupan läheisyys, asioinnin nopeus ja pienet kantamukset. Kauppakeskukset yhdiste-

levät näitä ominaisuuksia. Lisäksi ne tarjoavat elämyksellisyyttä, jolla vastataan nykykulut-

tajan tarpeisiin aluekeskusten, asuinalueiden, kunta- ja kyläkeskusten jäädessä sivuun. Ny-

kykuluttajaa tyydyttävä palvelutaso löytyy kauppakeskusten lisäksi suurempien kaupunkien 

keskustoista. Tehokkaan infrastruktuurin mahdollistama kaupunkien laajentuminen on vai-

kuttanut kaupan toimintaan ja kääntänyt keskustojen ruuhkautumishaitan keskustan ulko-

puolisten kauppatyyppien eduksi. (Rantanen 2012, s. 36, 40–41.) 

 

Lähiöiden ostoskeskukset korvautuivat niitä huomattavasti monipuolisimmilla kauppakes-

kuksilla. 1970-luvulta alkaneen 1990-luvulle asti voimistuneen kaupan suuryksiköitymiske-

hityksen myötä lähipalvelut harvenivat myös kaupungeissa. Vaikka 2000-luvulla oli yhä va-

littavana erilaisia pienmyymälöitä, pääosa päivittäistavarasta myytiin super- ja hypermarket-

tien kautta, jotka pyrkivät tarjoamaan kuluttajille kaiken tarpeellisen saman katon alta. Yhä 

useampi kuluttaja Suomessa tekee ostoksensa autolla, sillä kävelymatkan etäisyydellä olevat 

myymälät ovat vähentyneet. Kaupassa myös asioidaan entistä harvemmin ja samalla kerta-

ostoksen suuruus on kasvanut. (Koistinen 2009, s. 11–24.) Keskimääräinen myymäläkoko 

on kasvanut ja pienten kauppojen määrä vähentynyt. Vähittäiskaupan suuryksiköt ovat si-

joittuneet moottoriväylien varsille autoliikenteen osalta parhaimpiin saavutettavuuden pis-

teisiin. Ne sijaitsevat kaupunkikeskustojen ja perinteisten alakeskusten ulkopuolella ja en-

tistä enemmän myös kaupunkien ja taajamien reunoilla. (Rehunen et al. 2014, s. 21.) 

 

Vuoden 2008 vireillä olleet seudullisesti merkittävät kauppakeskushankkeet olivat olemassa 

olevia kauppoja huomattavasti suurempikokoisia ja ne olisivat sijoittuneet yhdyskuntaraken-

teen kannalta ongelmallisesti sivuun asutuksen painopisteestä. Ne sisälsivät yli viisi mil-

joona kerrosneliötä uutta kaupan kerrosalaa, joka on 30 prosenttia selvitysvuoden 2009 vä-

hittäiskaupan kerrosalasta ja on kaksinkertainen vuoden 2020 arvioituun vähittäiskaupan lii-

ketilan tarpeeseen nähden. Uusissa kauppakeskuksissa asioiminen olisi hyvin henkilöauto-

riippuvaista, mikä aiheuttaisi negatiivisia ympäristövaikutuksia. Isojen kaupan hankkeiden 

suuren määrän vuoksi ympäristöministeriö olikin poistanut joidenkin hankkeiden varauksia 

maakuntakaavoista. (Yrjänä 2012, s. 37, 95.) 

 

Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisussa (2007) vuosien 2003–2005 välillä Suomessa tehty 

tarkastelu osoittaa tiiviin ja nopeasti tiivistyvän yhdyskuntarakenteen lisäävän päivittäista-

varakaupan toimintamahdollisuuksia. Kaupungeissa, joissa haja-asutusväestön osuus oli 

pieni tai se pieneni nopeasti, syntyi tarkasteluajanjaksolla eniten uusia myymälöitä. Etenkin 

pienissä muutaman tuhannen asukkaan kunnissa pendelöinti, liikkuvuuden lisääntyminen ja 

väkimäärän lasku näyttivät vähentävän päivittäistavarakaupan toimintaedellytyksiä. Päivit-

täistavaramyymälöiden kokonaislukumäärä kasvoi tarkastelujaksolla runsaalla sadalla myy-

mälällä keskittyen etenkin Etelä- ja Länsi-Suomen kaupunkeihin ja taajamien reuna-alueelle. 
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Lähes puolet nettolisäyksestä oli liikennemyymälöitä. Tarkastelussa vuosina 2003–2005 

päivittäistavarakauppojen saatavuus on heikentynyt kaukana pääteistä sijaitsevilla haja-asu-

tusalueilla ja niiden määrä kasvanut eniten suurten ja nopeasti kasvavien kaupunkiseutujen 

keskuskunnissa. (Kytö & Väliniemi 2007, s. 45–47.) 

 

Päivittäistavaramyymälöiden määrä on ollut Suomessa suurimmillaan 22 654 myymälällä 

vuonna 1964. Määrä on siitä asti laskenut vuoteen 2007, jolloin myymälöitä oli enää 3 922. 

Kauppojen määrä on vähentynyt, vaikka väestön määrä ja kaupan myynti ovat kasvaneet. 

(Rehunen et al. 2014, s. 21; Koistinen 2009, s. 11–24; Koski & Tulkki 2004.) Vuosien 1980–

1996 välillä ruokakauppojen määrä puolittui myymäläpinta-alan kasvaessa 12,6 prosenttia. 

Samaan aikaan maaltamuutto kiihtyi ja vuosien 1960–1990 aikana maaseutuväestön osuus 

väheni 50 prosenttia kahdesta miljoonasta yhteen miljoonaan. Väestöntiheydeltään tiheim-

pien alueiden asukasmäärä kasvoi samaan aikaan 60 prosenttia. (Marjanen 2000, s. 194–

195.) Kaupungistumisen kiihtyessä ruokakauppojen määrä väheni romahdusmaisesti ja 

myymäläpinta-alat kasvoivat reilusti. 

2.5.4 Yhteenveto ja vähittäiskaupan tulevaisuus 

Suomalaisen vähittäiskaupan rakennemuutoksessa merkittäviä tekijöitä ovat olleet myymä-

löiden lukumäärän vähentyminen, myymäläkoon kasvu, uusien kauppatyyppien syntyminen 

ja liiketoiminnan rationalisointi. Muita tekijöitä ovat itsepalvelun lisääntyminen, kaupan ket-

juuntuminen ja keskittyminen sekä kansainvälistyminen. Esikaupungistumiskehitys, autois-

tuminen ja suomalaisen yhteiskunnan merkittävä muutos väestön rakenteen, alueellisen ja-

kautumisen, kulutuksen ja ostovoiman muutosten myötä viimeisen viidenkymmenen vuoden 

aikana ovat heijastuneet merkittävästi myös vähittäiskaupan rakenteeseen. (Koistinen 2009, 

s. 11–14; Marjanen 2000, s. 194–195; Hankonen 1994.) Kehityksen myötä vähittäiskauppa 

sijoittuu yhä useammin keskustan ulkopuolelle kaupunkien ja taajamien reuna-alueille saa-

vutettavuuden uusiin huippupisteisiin suurten valtaväylien varsiin ja risteyksiin. (mm. Re-

hunen et al. 2014; Yrjänä 2012; Tulkki 2009; Koistinen 2009.) 

 

Vuosina 2000–2008 vähittäiskaupan kasvu oli keskimäärin lähes 5 prosenttia vuosittain ja 

vuodesta 2004 kasvun veturina toimi erityisesti erikoiskauppa. Tilastokeskuksen mukaan 

heikko taloustilanne on heijastunut vähittäiskauppaan, vaikka vähittäiskaupan myynti kasvoi 

2000-luvulla selvästi nopeammin kuin Euroopassa keskimäärin. Viime vuosina eritoten eri-

koiskaupan kasvu on pysähtynyt vuoden 2012 jälkeen ja myynti on supistunut useimmilla 

erikoiskaupan aloilla. Vähittäiskauppaa on kannatellut päivittäistavarakauppa, jonka kehitys 

on tosin ollut heikkoa. Erikoiskauppa on suhdanneherkempää kuin päivittäistavarakauppa, 

mutta toisaalta päivittäistavarakaupassakin myynnin kasvu on ollut riippuvainen hintojen 

noususta. Talouden haasteet jatkuvat edelleen ja lasku painottuu erikoiskaupan puolelle. 

(Niemistö 2014.) 

 

Myös suomalaisten vähittäiskaupan asiantuntijoiden haastatteluista koostetun raportin (Ki-

vilahti 2015) mukaan yleinen taloustilanne on vaikuttanut kuluttajien ostovoimaan ja sitä 

kautta myös kaupan toimintaedellytyksiin negatiivisesti. Kuluttajat myös miettivät kulutta-

mispäätöksiä pidempään ja ovat varovaisempia, mikä näkyy kotimaassa korostetusti ruoka-

kaupan tuotteiden hintojen vertailussa. Kuluttajat arvostavat hinnan lisäksi kuitenkin myös 

entistä enemmän palvelua ja tuotteiden vastuullisuutta. Kuluttajien preferenssien eriytymi-

nen luo haasteen ketjukaupalle. (Kivilahti 2015, s. 9–10.) Kilpailun kiristyminen, kansain-

välistyminen, paine ketjuuntumisessa ja monikanavaisuus asettavat kaupalle haasteita tule-

vaisuudessa. Toisaalta myös toimivat perustoiminnot kuten hankinta, myynti, markkinointi 
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ja etenkin palvelu, itsepalvelun kasvusta huolimatta, nähdään tärkeinä tekijöinä myös jat-

kossa. (Kivilahti 2015, s. 24–26; Koski & Tulkki 2004, s. 8.) 

 

Tilastokeskuksen vuoden 2014 arvion mukaan verkkokauppa on koko ajan yleistyvä ilmiö, 

joka asettaa haasteita erikoiskaupalle. Verkosta ostettiin vuonna 2013 miltei 2,9 miljardilla 

eurolla ja monet käyttivät lisäksi ulkomaisia verkkokauppoja, jolloin ostot eivät näy koti-

maisten kauppojen myynnin kehityksessä. Kotimaiset kaupat ovat kuitenkin aktivoituneet 

verkkokaupan suhteen ja monet perinteiset kivijalkakaupat toimivat myös verkossa. (Nie-

mistö 2014.) Verkkokaupan nähdään tarjoavan kaupalle merkittäviä mahdollisuuksia pal-

vella asiakkaitaan paremmin ja tarjota tukea ostopäätökselle myös perinteisessä kivijalka-

kaupassa. (Kivilahti 2015, s. 13.) Lisäksi markkinoilla on yrityksiä erikoiskaupan aloilta, 

jotka toimivat vain verkossa. Verkkokauppa selittää osaltaan erityisesti vaatteiden ja jalki-

neiden vähittäiskaupan myynnin laskua. (Niemistö 2014.)  

 

Perinteisen myymälän voidaan nähdä toimivan yhtenä tärkeänä monikanavaisen kaupan 

muotona, joka täydentää digitaalisten kanavien kautta tarjottavaa palvelua. Tällöin myymä-

län sijoittautuminen vilkkaiden ihmisvirtojen yhteyteen takaa esimerkiksi hyvän näkyvyy-

den verkkokaupan suuresta tarjonnasta erottautumisen vastavoimaksi. Fyysinen myymälä ei 

todennäköisesti kykene vastaamaan verkkokaupan valikoimaan, mutta sen vahvuutena voi 

olla juuri sen hetken tarpeen tyydyttävä valikoima tai toiminta tuotteiden esittelyn ja kokei-

lemisen paikkana. (Kivilahti 2015, s. 26–27.) Myymälän sijainti ja läheisyys korostuvat 

myös myymälän roolin muuttuessa verkkokaupasta tilatun tuotteen noutovarastoksi (Kivi-

lahti 2015, s. 27; Koski & Tulkki 2004, s. 8). Myös kaupankäynnin mobiilius, elämykselli-

syys, viihtyisyys ja sitä kautta luotava asiakasuskollisuus ovat tulevaisuuden tärkeitä teki-

jöitä. (Kivilahti 2015, s. 28–30.) Alla olevassa taulukossa 1 on yhteenveto myymäläverkon 

ja vähittäiskaupan kehittymisestä sekä suhteesta kuluttajaan. 

 
Taulukko 1 Yhteenveto myymäläverkon ja vähittäiskaupan kehittymisestä. 
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3 Yhdyskuntarakenteen hajautuminen 

Tässä luvussa käsitellään yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitystä ja etenkin kaupan sijoit-

tumisen vaikutuksia siihen. Luvussa 3.1 käsitellään hajautumiskehitystä, sen syitä ja seu-

rauksia. Luvussa 3.2 käsitellään kaupan sijainnin ohjausta ja pohditaan sen vaikutusta hajau-

tumiskehitykseen. Viimeisessä alaluvussa 3.3 käydään lyhyesti läpi yhdyskuntarakenteen 

hajautumiskehitystä Helsingin metropolialueella. 

3.1 Yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitys 

Viimeisimpien vuosikymmenten aikana kaupunkien suurimmat ongelmat ovat olleet päin-

vastaisia kuin ahtaus ja liiallinen tiiveys sata vuotta sitten. Ongelmana on alettu nähdä haja-

naiset ja väljät alueet keskustan ulkopuolella. Yhdyskuntarakenteen hajautumisen ja kaupan 

sijoittumisen välillä oleva yhteys sekä kaupan merkitys hajautumiskehitykseen on tunnis-

tettu monessa maassa. (Rehunen et al. 2014, s. 12, 21–22; Koski & Tulkki 2004, s. 22, 35–

37.) Yhdyskuntarakenteen hajautumisella tarkoitetaan harvaan rakennetun taajama-alueen 

laajenemista tai tiheämmillä alueilla rakentamispaineiden purkamista hallitsemattomalla ha-

jarakentamisella. Toimintojen välisten etäisyyksien kasvaessa aiheutuu ongelmia mm. tek-

nisen huollon verkostojen, liikenneväylien, joukkoliikenteen ja palvelujen järjestämiseen. 

Yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä uudisrakentaminen sijoittuu jo rakennetuille alueille 

tai niiden yhteyteen alueita täydentämällä tai niitä hallitusti laajentamalla olemassa olevaa 

rakennetta tukien. (Ympäristöministeriö 2013, s. 9.) 

 

Yhdyskuntarakenteen hajautumiseen vaikuttavat taloudelliset, demografiset, sosiaaliset ja 

liikenteelliset syyt. Eurooppalaisessa kehityksessä ilmiö voidaan luokitella esimerkiksi kak-

kosasuntoihin liittyväksi hajautumiseksi, hajautumiseen kutistuvilla kaupunkiseuduilla, ha-

jautumiseen siirtymätalousseuduilla sekä pääomainvestointien hajautumiseen.  Esimerkiksi 

halvan maatalousmaan saatavuus edistää hajautumista raakamaan ollessa kalleinta kaupun-

kialueen sisällä ja halvempia maatalouskäytössä olevia tontteja on tarjolla kaupungin lieve-

alueella. Suomessa hajautumiseen ovat vaikuttaneet myöhäinen kaupungistuminen, jolloin 

tiiviin kantakaupungin sijaan kaupunkiseudut koostuivat keskustan jalankulkualueita ympä-

röivistä matalan tehokkuuden rintamamiestalojen alueista. 1980-luvulta lähtien hajautumista 

ovat vauhdittaneet globalisaatio, informaatiotalouden nousu ja alueiden erikoistuminen työ-

paikkojen siirtyessä keskustojen ulkopuolelle. (Tiitu 2014, s. 10.) Pääomainvestointivetoi-

nen hajautuminen koskettaa nykyään useita suomalaisia kaupunkiseutuja ja etenkin kaupan 

sijoittuminen suurten moottoriliikenneväylien solmukohtiin on vaikuttanut suuresti kaupun-

kirakenteen hajautumiseen. Kaupan sijaintilogiikan muutos voi yksinomaan vaikuttaa kau-

punkirakenteen painopisteen muutokseen ja se on ollut samanaikaisesti kaupunkien raken-

teellisen hajautumisen syy ja seuraus. Erityisesti suuret kauppakeskukset vaikuttavat toimin-

nalliseen kaupunkirakenteeseen ja aiheuttavat haasteita maankäytön suunnittelulle. (Rehu-

nen et al. 2014, s. 12, 21–22; Koski & Tulkki 2004, s. 22, 35–37.) 

 

Maankäyttöä ja kaavoitusta ohjaavissa valtakunnallisissa alueidenkäytön tavoitteissa (VAT 

2009) ja useissa suomalaisessa yhdyskuntasuunnittelussa vallitsevissa näkemyksissä pide-

tään tärkeänä pyrkiä estämään yhdyskuntarakenteen hajautuvaa kehitystä. Eheyttävällä 

suunnittelulla tulisi hyödyntää olemassa olevaa rakennuskantaa ja infrastruktuuria (Wiik et 

al. 2004; Kangasharju 2010; Kanninen et al. 2010; Lahti ja Moilanen 2010). Yhdyskuntara-

kenteen hajautumisesta seuraa tuhlailevan maankäytön lisääntyminen, joka johtaa kaupun-

kirakenteen käyttötaloudessa lisääntyviin kuluihin, liikenteen määrän kasvuun ja ruuhkiin. 

(Seppälä 2014, s. 20; Kanninen et al. 2010, s. 10.)  
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Julkinen sektori on kiinnittänyt huomiota etenkin reuna-alueiden kaupan aiheuttamaan yk-

sityisautoilun määrän kasvuun. Suomessa merkittävä osa yksityisautoilun asiointimatkoista 

syntyy pääteiden varsien marketteihin ja kauppakeskuksiin ja on vapaa-ajan liikenteen 

ohella nopeimmin kasvava liikenteen lohko. (Tulkki 2009, s. 115–116.) Asumisesta kauas 

sijoitettu kauppa lisää hiilidioksidipäästöjä henkilöautolla kuljettavien asiointimatkojen pi-

dentymisen vuoksi. (Rehunen et al. 2014, s. 21–22; Tulkki 2009, s. 115–116; Koistinen 

2009, s. 24.) Lisäksi hajautuneessa rakenteessa perusinfrastruktuurin, kunnallistekniikan ja 

tiestön rakentamiskustannukset ovat suuremmat kuin tiiviissä kaupunkirakenteessa. (Sep-

pälä 2014, s. 20; Kanninen et al. 2010, s. 10.) 

 

Toisaalta energian kulutusta ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä yhdyskuntarakennetta 

tiivistämällä on saatu keskenään ristiriitaisia tuloksia. Tiivistämällä voidaan luoda edelly-

tykset päivittäisten matkojen kulkemiseen joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä, mutta 

yksityisautoilua ei voida kokonaan poistaa. Lisäksi hiilidioksidipäästöihin vaikuttavat kas-

vaneet muut matkat, kuten vapaa-ajan matkat ja lentomatkustaminen. Myös kulutus henkeä 

kohden on suurempaa tiheillä alueilla, mikä nostaa hiilidioksidipäästöjen osuutta. Matkojen 

määrä ja suurempi kulutus saattavat jopa kumota tiivistämisellä saavutetut liikenteen ener-

giankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen säästöt. (Seppälä 2014, s. 20.) 

 

Yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä voidaan kuitenkin saavuttaa joitain yleisesti tunnistet-

tavia etuja. Näitä etuja ovat muun muassa joukkoliikenteen tehostuminen, kävely- ja pyöräi-

lymahdollisuuksien ja yleisen saavutettavuuden paraneminen, energiataloudelliset ja muut 

taloudelliset edut kuten kuljetuskustannusten minimointi, innovaatiot, työvoiman liikkuvuus 

ja palveluverkon tehostuminen. Toisaalta tiivistäminen saattaa johtaa myös haittoihin eten-

kin tiivistettävillä alueilla. Haittoja ovat muun muassa viheralueiden väheneminen ja pirs-

toutuminen pienemmiksi sekä niiden virkistys- ja luonnonarvojen heikkeneminen, liikenteen 

melu, päästöt, ilman ja veden saastuminen, haitallisille ympäristövaikutuksille altistuvan vä-

estömäärän kasvu, tiivistettävien alueiden slummiutuminen, rikollisuus sekä asumisviihty-

mättömyyden ja -tyytymättömyyden kasvu. (Seppälä 2014, s. 20.) 

 

Yhdyskuntarakenteen hajautuessa julkinen sektori on kiinnittänyt huomiota liikenteen kas-

vun lisäksi kaupan palveluverkon supistumiseen ja lähipalveluiden karsiutumiseen. Sen näh-

dään johtavan henkilöautoriippuvuuden kasvuun ja saavutettavuuden heikentymiseen muilla 

kulkumuodoilla. Heikentynyt ja epätasa-arvoinen palveluiden saavutettavuus vähentää eten-

kin ikääntyneiden ja autottomien kotitalouksien mahdollisuuksia saada ja käyttää päivittäis-

tavarakaupan palveluita. (Rehunen et al. 2014, s. 21–22; Yrjänä 2012, s. 104; Tulkki 2009, 

s. 115–116; Koistinen 2009, s. 24.) Lisäksi kaukana asutuksesta sijaitsevien kauppakeskus-

ten ympäristö palvelee suurimmaksi osaksi autoilijoita ja kaupunkiympäristön suunnittelu 

autojen ehdoilla heikentää muilla kulkumuodoilla liikkuvien asemaa (Rehunen et al. 2014, 

s. 21–22). Kannisen et al. (2010) mukaan autoriippuvainen kaupunki voi olla joko vaihtoeh-

toja tarjoava tai vaihtoehdoton. Vaihtoehdoton kaupunkirakenne perustuu yksityisautolla 

liikkumiseen, eikä luo mahdollisuuksia muiden kulkumuotojen käyttöön. Vaihtoehtoja tar-

joavassa autokaupunkirakenteessa sen sijaan yksityisautoilun vahvan roolin lisäksi on mah-

dollista liikkua muillakin kulkumuodoilla, kuten julkisella liikenteellä, pyöräillen tai kävel-

len. (Kanninen et al. 2010, s. 13.)  

 

Kaupan suuryksiköityminen ja sijoittuminen seudullisesti saavutettaviin sijainteihin yhdys-

kuntarakenteen laidoille mahdollistaa kaupan suuret asiakasvirrat ja keskitetyn logistiikan. 
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Nämä logistiset kulut siirtyvät osittain asiakkaille, mutta toisaalta kompensoituvat alhaisem-

pina kuluttajahintoina. Näin ollen kuluttaja myös hyötyy kaupan suuryksiköitymisestä. 

(Rantanen 2012, s. 35–39.) Lisäksi reunojen kauppakeskittymiä puolustetaan niiden vastaa-

misella kysyntään laajemmalla valikoimalla. Ne ovat helppoja autoileville asiakkaille ja vä-

hentävät keskusta-alueiden ruuhkia. (Alzubaidi et al. 1997, s. 78.) Suomessa suuryksikkö 

tuottaa myös usein positiivisia taloudellisia vaikutuksia sijaintikunnan alueelle. Toisaalta 

negatiiviset vaikutukset leviävät ympäröiville alueille, etenkin pienten haja-asutuskuntien ja 

asuinalueiden keskuksiin. Tämän vuoksi kunnat kilpailevat keskenään investoinneista 

omalle alueelleen. (Marjanen 2000, s. 194.) 

 

Suuryksiköiden sijoittuminen on johtanut kaupunkikeskustojen suhteellisen aseman heiken-

tymiseen monilla hajautuvilla ja kasvavilla kaupunkiseuduilla. (Rehunen et al. 2012, s. 12.) 

Kaupunkialueen reuna-alueiden kauppapaikkojen näivettävä vaikutus perinteisiin keskustoi-

hin on huomioitu laajalti myös kansainvälisessä kirjallisuudessa. (mm. Nisco et al. 2008; 

Balsas 2004; Whyatt 2004; Warnaby et al. 1998; Worthington 1998; Pal & Sanders 1997; 

Alzubaidi et al. 1997; Schiller 1994.) Kaupungin ulkoreunojen kaupallinen kehittäminen 

vaikuttaa vahvasti keskustojen perinteisen kaupankäynnin muotoihin ja ääritilanteessa se voi 

johtaa donitsin muotoiseen yhdyskuntarakenteeseen, jossa keskusta on täysin näivettynyt ja 

purettu. (Balsas 2004, s. 102–103.) Yhdysvalloissa kaupallisten palveluiden rakenteellisen 

muutoksen vaikutukset vanhoihin kaupunkikeskustoihin ovat olleet dramaattisia. Keskusta-

alueiden asutus on yksipuolistunut ja köyhtynyt, mikä on edelleen heikentänyt alueellista 

kysyntää. (Bengs 2012, s. 25–26.) Kehityskulku on kuvattu alla olevalla aikajanalla (kuva 

3). 

 

 

Reuna-alueiden kauppa on vaikuttanut keskustojen pienyrittäjiin niin, että monien on täyty-

nyt lopettaa toimintansa. Keskustoihin jääneiden yrittäjien on pystyttävä kehittämään toi-

mintaansa luovasti ja edistämään keskinäistä yhteistyötä pitääkseen keskusta-alueen elinvoi-

maisena ja houkuttelevana vaihtoehtona liikenteellisesti sijoittuneille kaupan alueille. 

(Worthington 1998, s. 69.) Toisaalta osa vanhoista keskustoista on säilynyt vetovoimaisina 

työpaikkakeskittyminä ja turismin vetonauloina. Erityisesti erikois- ja muotiliikkeet sijaitse-

vat yhä keskustoissa. (Bengs 2012, s. 25–26.)  

3.2  Kaupan sijainnin ohjaus 

Keskustojen elinvoimaisuuden säilyttämisen, päivittäistavarakaupan toimintaedellytysten ja 

eri väestöryhmien yhtäläisten palvelujen saatavuuden turvaamisen katsotaan kuuluvan kes-

tävään yhdyskuntarakenteen kehitykseen (Kilpailuvirasto 2011, s. 135–136). Palveluiden 

saatavuuden turvaamisen ja keskustojen tukemisen lisäksi erityisesti ilmastonmuutoksen hil-

litseminen on julkisen sektorin tärkeimpiä syitä yhdyskuntarakenteen hajautumisen ja asi-

ointiliikenteen kasvun pysäyttämiselle (Rehunen et al. 2014, s. 22; Yrjänä 2012, s. 104; Ran-

tanen 2012, s. 35–39; Kilpailuvirasto 2011, s. 135–136). 

 

Kaupan sijaintia ohjaavaa lainsäädäntöä ryhdyttiin kehittämään Suomessa ja muissa Poh-

joismaissa erityisesti 1990-luvulla, Alankomaissa, Ranskassa, Iso-Britanniassa ja Saksassa 

kaupungistuminen esikaupungistuminen
yhdyskuntarakenteen 

hajautuminen

keskustojen 
näivettymisen 

uhka

Kuva 3 Kaupunkien kehitys kuvattuna niiden synnystä keskustojen näivettymiseen. 
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jo 1960- ja 70-luvuilla (Rehunen et al. 2014, s. 22; Yrjänä 2012, s. 104). Sijainnin ohjauksen 

kehitykseen vaikuttivat 1950–70-lukujen lähiöt ja niiden ostoskeskukset sekä 1980–2000-

luvulla markkinaorientoitunut suunnittelu ja kaupan keskittyminen kehä- ja sisääntuloreit-

tien solmukohtien kaupunkirakenteesta erillään oleviin suuriin yksiköihin (Mäntysalo et al. 

2012, s. 13). Pääpiirteinen kehityslinja on kuvattu alla olevalla aikajanalla (kuva 4). 

 

 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT 2009) mukaan palveluiden ja työpaik-

kojen on oltava eri väestöryhmien saavutettavissa niin, että henkilöautoliikenteen tarve on 

mahdollisimman vähäinen. Vähittäiskaupan yli 2 000 kerrosneliömetrin suuryksiköiden oh-

jauksesta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) vuodesta 1999. Vuonna 2004 

säädöksiä tarkistettiin lain muutoksen yhteydessä ja sijainnin ohjaus laajennettiin koske-

maan myös suuryksiköiden laajentamista, myymälän laajentamista suuryksiköksi sekä vä-

hittäiskaupan myymäläkeskittymiä, jotka ovat vaikutuksiltaan rinnastettavissa vähittäiskau-

pan suuryksikköön. (Kilpailuvirasto 2011, s. 135–136.) 

 

Vuoden 2011 voimaan tulleen MRL:n muutoksen mukaan vähittäiskaupan suuryksiköiden 

ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen 

ole perusteltu (MRL 71 c §). Vähittäiskaupan suuryksiköitä sijoitettaessa on huomioitava, 

ettei suunnitellulla maankäytöllä ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden 

kaupallisiin palveluihin tai niiden kehittämiseen. Alueelle sijoittuvien palveluiden on oltava 

mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. Suun-

nitellun maankäytön tulee edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen 

pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset mahdollisimman 

vähäiset. (MRL 71 b §.) 

 

Suurmyymäläyksiköiden sääntelyä voidaan perustella kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen 

käytön lisäksi taloudellisella kestävyydellä. Riittävä väestöpohja suuryksiköiden eli useim-

miten kauppakeskuksen lähivaikutusalueella ja kattava liike- ja palveluvalikoima edesautta-

vat taloudellisia toimintaedellytyksiä. Asiakkaat voivat yhdistää erilaisia asiointitarpeitaan 

saman käyntikerran aikana. Kauppakeskusten toimitilat synnyttävät työpaikkoja ja toisaalta 

toimitilojen suuri määrä kauppakeskuksen läheisyydessä lisää kauppakeskuksen potentiaa-

lista asiakaspohjaa. (Nenonen et al. 2012, s. 212–213.)  

 

Perusteena sääntelylle on myös kaupunkikeskustaa elävöittävä vaikutus. Elävä kaupunki-

keskusta voidaan nähdä julkishyödykkeen tyyppisenä hyödykkeenä. Julkishyödykkeen omi-

naisuuksina pidetään sitä, ettei sen ulkopuolelle voida sulkea ketään eikä sen kuluttaminen 

vähennä muiden kulutettavissa olevaa hyödykemäärää. Elävän kaupunkikeskustan kohdalla 

hyödykkeiden määrä päinvastoin lisää muiden kannusteita käyttää hyödykettä ilman, että se 

vähenisi muilta. (Kilpailuvirasto 2011, s. 136–138.)  

 

Sääntelyn vaikutus kaupunkikeskustan elävöitymiseen tai uusien lähipalveluiden syntymi-

seen voidaan pitää epäselvänä (Ahonen et al. 2013, s. 61). Kaupan sääntelyllä ja maankäytön 

suunnittelulla ei voida yksinään toteuttaa palveluiden saatavuuden, elävän kaupunkikeskus-

kaupungistuminen esikaupungistuminen
yhdyskuntarakenteen

hajautuminen

keskustojen
näivettymise

n uhka

kaupan 
sijainnin 
ohjaus

Kuva 4 Kaupungistumisen kehityskulku kaupan sijainnin ohjaukseen. 
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tan ja hajautumiskehityksen haastavia tavoitteita, vaan onnistuneen eheyttävän kaupunki-

suunnittelun toteuttamiseen vaaditaan kaupungin strategioiden ja kaavoituksen lisäksi rea-

listista suhtautumista moninaisiin vaikuttaviin tekijöihin. (Kanninen et al. 2010, s. 11.) Näi-

hin yhteiskunnallisesti tunnistettuihin ongelmiin ei välttämättä voida vaikuttaa ilman radi-

kaaleja uudistuksia tai muutoksia koko institutionaalisessa toimintaympäristössä ja kysyn-

nän rakenteessa. (Kilpailuvirasto 2011, s. 136–138.) 

 

Kaavoituksella ohjataan kaupan sijoittumista ja mitoitusta. Sillä ei kuitenkaan voida turvata 

kaupan palvelujen toteutumista. (Koski & Tulkki 2004, s. 35–37.) Yhdyskuntasuunnittelulla 

ja kaupan myymäläverkon suunnittelulla on eri aikaperspektiivit. Kaupan on reagoitava no-

peasti toimintaympäristön muutoksiin, kun taas yhdyskuntasuunnittelua tehdään pitkällä ai-

kajänteellä. Kauppa tekee ratkaisut liiketaloudellisin perustein, yhdyskuntasuunnittelussa on 

otettava huomioon väestön hyvinvointi. (Koski & Tulkki 2004, s. 7.) 

 

Nykyiseen suurmyymäläsääntelyn näkemys kaupunkikeskustasta erillään sijaitsevan suur-

myymälän vaikutuksesta keskustoja taannuttavana ja lähipalveluita vähentävänä ei ole yksi-

selitteinen. Kaupunkikeskustojen ulkopuolella sijaitsevien kaupan palveluiden kasvanee-

seen kysyntään ovat samanaikaisesti vaikuttaneet esimerkiksi liikkumisedellytysten parane-

minen, työssäkäyntialueen laajeneminen sekä asumis- ja vapaa-ajanviettotapojen muuttumi-

nen ja kuluttajien lisääntyneet valikoimaodotukset. Kaupunkikeskustojen elävöittäminen 

edellyttäisi sääntelyn sijasta tai ainakin sitä tukemaan myös muita toimenpiteitä ja politiikan 

eri toimialojen yhteistyötä (Kilpailuvirasto 2011, s. 136–138). 

 

Maankäyttö ja kaavoitus vaikuttavat suoraan kaupallisten palvelujen sijaintiin, määrään ja 

saatavuuteen. Tämän lisäksi ohjauksen kilpailuvaikutukset ovat huomattavia. Erityinen vai-

kutus on niitä sektoreita kohtaan, joille sijainnin merkitys kilpailukeinona on suuri, esimerk-

kinä päivittäistavarakauppa. (Kilpailuvirasto 2011, s. 135–136.) Jos palveluiden saatavuu-

den turvaamiseksi uusissa hankkeissa etusija annetaan kauppapaikkaverkoston ylläpitämi-

seen sitoutuneille toimijoille, saatetaan estää uusien toimijoiden alalle tuloa ja mahdollisesti 

antaa alueella toimiville yrityksille perusteeton kilpailuetu (Koski & Tulkki 2004, s. 31–32). 

 

Kilpailuvaikutuksia arvioitaessa on tärkeää ottaa huomioon hankkeiden vaikutus kaupan 

koko palveluverkkoon. Päivittäistavaramyymälöiden keskinäisen kilpailun lisäksi vaikutuk-

set yltävät myös erikoiskauppaan. Jos alue on tarpeeksi tiheästi asuttu, suuret päivittäistava-

ramyymälät eivät ole uhka kilpailulle, mutta uhka konkretisoituu yksittäisen tai muutaman 

saman ryhmän suuren myymälän sijoittuessa pienten myymälöiden joukkoon. Erikoiskau-

passa samanlainen uhka voi syntyä keskustan riittämättömän liiketilatarjonnan seurauksena. 

(Koski & Tulkki 2004, s. 31–32.) Alalle tulon ja kilpailun edistämisen näkökulmasta suur-

yksiköiden perustamisen mahdollisuus on oleellista, kun päivittäistavarakaupan kilpailussa 

suuryksiköiden merkitys on yhä enemmän kasvanut. (Ahonen et al. 2013, s. 61.) 

 

Kilpailuasetelmia on monia kuntien kilpaillessa hankkeista, yrityksistä ja toimipaikoista ja 

toisaalta saman toimialan yritysten ja ryhmittymien kilpaillessa kauppapaikoista ja liiketi-

loista. Kaavoituksen kilpailuvaikutusten arviointia vaikeuttaa kunnille asetettavat lakisäätei-

set puitteet ja soveltamiskäytännöt, jotka vaihtelevat alueellisesti. Kilpailun kannalta oleel-

lista on luoda kaavoituksella mahdollisuudet uusien liikeideoiden kehittämiseen ja uusien 

toimijoiden alalle tuloon. Varmistamalla riittävä määrä kilpailua ja vaihtoehtoisia hankkeita 

voidaan välttää sääntelyn kilpailua estävät vaikutukset. Käytännön merkitys ja ohjausvaiku-

tus on kuitenkin epäselvä, sillä suurmyymäläsääntelyn vaikutuksia ja vaikutusmekanismeja 
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on tarkasteltu varsin vähän. Pitkälle menevää yhteiskunnallista kysynnänohjausta voidaan 

kritisoida sen valinnanvapauden rajoittamisesta ja markkinatalousjärjestelmän periaatteiden 

horjuttamisesta. (Kilpailuvirasto, 2011, s. 136–140.) 

 

Ympäristöministeriö onkin pohtinut MRL:n sääntelyn keventämistä, jonka tavoitteena olisi 

lisätä suurten vähittäiskaupan yksiköiden sijoittumismahdollisuuksia keskusta-alueilla. Ta-

voitteena olisi, ettei kaupan toimiala jatkossa rajaa kaupan sijoittumista. Lisäksi keskusta-

toimintojen alueilta poistettaisiin kokonaisuudessaan suuryksikköjä koskeva sijainnin oh-

jaus ja suuryksikön kokoraja nostettaisiin 2000:sta 4000 kerrosneliömetriin. Keskusta-alue 

käsitteenä korvattaisiin maakunta- tai yleiskaavassa osoitettavalla keskustatoimintojen alu-

een käsitteellä. Kokorajan nostamisen arvioidaan kasvattavan erityisesti päivittäistavara-

myymälöiden kokoa ja lähikauppaverkon harventumista myynnin keskittymisestä johtuen. 

Myymälöiden markkinoille tulon arvioidaan helpottuvan, mikä edistäisi toimivan kilpailun 

ja kaupan alan kehittymistä. (Ympäristöministeriö 2016.) 

 

Kaupan suunnitteluun osallistuvat toimijatahot ovat organisaatioina varsin erilaisia keske-

nään, erilaisten toimintaperiaatteiden ohjaamina. Reagointikyky muutospaineisiin on eri ta-

hoilla erilainen: yksityinen sektori on kykenevä muuntumaan ja reagoimaan äkillisestikin, 

sillä se on suoraan vastuussa toimintansa perusedellytysten säilymisestä. Julkisella sektorilla 

hallitseva tekijä on sen sijaan stabiilius. Yksityisellä puolella muutosvoimina ovat ansainta-

logiikat. Julkisella sektorilla muutokset rakenteissa ovat sen sijaan monimutkaisia ja riippu-

vaisia politiikasta, hallintokäytännöistä ja lainsäädännöstä. Myös sitoutuminen on erilaista, 

koska julkisella puolella kaupan hanke on usein yksi monien hankkeiden joukossa, kun ke-

hittäjällä ja rakentajalla on useita henkilöitä samaan hankkeeseen täysaikaisesti sitoutu-

neena. (Kanninen 2012, s. 186–188.) 

 

Vaikka tavoitteet, kuten elävä kaupunkikeskusta, voivat olla samankaltaisia, välitavoitteet 

yksityisen ja julkisen sektorin välillä eroavat monesti toisistaan. Julkinen sektori näkee 

kaupan alan rajoittamisen elävän keskustan saavuttamisen keinona, kun taas yksityinen 

sektori vähentäisi liiketoiminnan rajoituksia. Kauppakeskustahot pitävät autoa tärkeänä kul-

kuvälineenä, ainakin päivittäistavaraostoksien tekemiseen, kun taas julkinen sektori ajaa rai-

deliikenteeseen tukeutuvaa kehitystä. (Heikkinen & Yrjänä 2010, s. 46.) Kaupan sijoitta-

mista keskustaan vaikeuttavat pysäköintipaikkojen puute usein ahtailla keskusta-alueilla 

sekä asiakas- ja tavaraliikenteen haitallisten vaikutusten kohdistuminen suurempaan väes-

tönosaan. (Rantanen 2012, s. 35–39, 42–43.) Merkittävä este suuryksiköiden keskustasijoit-

tamiselle on riittävän suurten tonttien puute. Keskustatoimintojen alueet ovat usein jo täy-

teen rakennettu niin, ettei niistä löydy rakentamiskelpoisia tontteja uusille kaupan suuryksi-

köille. Jäljellä olevat tontit ovat usein jo johtavien toimijoiden omistuksessa ja kalliimpia 

perustaa ja ylläpitää kuin olemassa olevat kaupan suuryksiköt. (Ahonen et al. 2013, s. 62.) 

 

Myymäläverkon suunnittelu tulee tehdä yhteistyössä maakunnan liittojen, kunnan, kaavoit-

tajan ja kaupan kesken. Kaavassa tulisi olla joustavuutta, esimerkiksi lievää ylimitoitusta 

tulevaisuuden tarpeisiin vastaamiseksi. (Koski & Tulkki 2004, s. 35–37.) Joidenkin näke-

mysten mukaan keskusta-alueille tai asuinrakentamisen painopistealueiksi suunnitelluille 

paikoille toteutetut, liikenteellisesti hyvin ja monipuolisesti saavutettavat kauppakeskukset 

ovat hyvän yhteistyöprosessin tuloksia, kun taas epäsuotuisampiin sijainteihin ajautuneet 

hankkeet heijastelevat puutteita yhteistyössä. (Kanninen 2012, s. 178, 183–184.) Yhteyden-

pito viranomaisten ja kaupan välillä palveluverkon kehittämisessä ja muutosten hallinnassa 
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on tarpeellista. Ympäristöministeriö (2004) ehdottaa oppaassaan esimerkiksi työryhmän pe-

rustamista, johon kuuluvat kunnan ja valtion viranomaiset sekä elinkeinoelämä. Lisäksi ku-

luttajien ja kaupan työntekijöiden edustajat olisi hyvä saada mukaan. (Koski & Tulkki 2004, 

s. 54)  

 

Runsaiden toimijatahojen erilaiset toimintatavat sekä vakiintuneen yhteistyötapojen tai -väy-

lien puuttuminen voivat olla esteenä yhteistyön onnistumiselle. Yhteistyötä tehdään harvoin, 

jolloin se ei kehity. Vaikka kaavoittajien ja yksityisten kauppakeskustoimijoiden yhteistyölle 

on olemassa käytäntöjä ja yhteistyötä tehdään paljon, toimintatavat, etenkin nopeus ja avoi-

muus eroavat tai ovat puutteellisia. Kaavoitusprosessin toiminnan viiveet liittyvät julkiseen 

sektoriin ja yksityinen joutuu odottamaan sekä kestämään päätösten epävarmuutta. Erityistä 

kritiikkiä kaupan tahoilta saa poliittisten päätösten valta ja niiden kapea-alaisuus, lyhytjän-

teisyys ja vähäinen ennustettavuus. (Heikkinen & Yrjänä 2010, s. 46.) 

3.3 Yhdyskuntarakenteen kehitys Helsingin metropolialueella 

Kaupunkiseutujen vaikutusalueilla sijaitsee Suomessa 87 prosenttia asukkaista ja 89 pro-

senttia työpaikoista. Kaupunkiseuduilla ja niiden vaikutusalueiden kehityskuluissa on ha-

vaittavissa sekä yhdyskuntarakenteen hajautumista että osan tiivistymistä. Yhdyskuntara-

kenteen vyöhyketarkastelussa kaupunkiseudut voidaan jakaa jalankulku-, joukkoliikenne- ja 

autovyöhykkeisiin alueen sijaintiin ja joukkoliikenteen palvelutasoon perustuvien kriteerei-

den avulla (kuva 5). Vuodesta 1990 vuoteen 2010 suurin muutos kaupunkiseuduilla on ollut 

koko Suomen tasolla autovyöhykkeen pinta-alan kasvu. Se on kasvanut merkittävästi, yli 50 

prosenttia, pääosin taajamien laajenemisen vuoksi. Joukkoliikennevyöhyke on myös kasva-

nut suomalaisilla kaupunkiseuduilla, mutta vain noin 20 prosenttia. Taajamien kasvuun liit-

tyy myös keskustan reunavyöhykkeen pinta-alan hienoinen kasvu. Keskustan jalankulku-

vyöhykkeen pinta-ala on pysynyt samana ja alakeskusten määrä lisääntynyt. Yhä suurempi 

osa väestöstä asuu kaupunkiseutujen taajamien auto- tai joukkoliikennevyöhykkeillä ja sa-

malla maaseutumaisten reuna-alueiden asutus on harventunut. Väestö keskittyy kaupunki-

seuduille ja samanaikaisesti hajaantuu yhä laajemmalle alueelle. Vaikka yhdyskuntaraken-

teen hajautumiskehitys on hidastunut 2000-luvulla verrattuna 1980-luvun voimakkaaseen 

hajautumiseen, alueelliset erot kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen hajautumisessa ovat 

merkittäviä. (Ristimäki et al. 2013, s. 26, 132–133, 135.) 

 

 

 
 
Kuva 5 Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet (Söderström et al. 2014, s. 90). 

 

Helsingin metropolialueeseen kohdistuu erityisen voimakas kasvu, joka on otettava maan-

käytön suunnittelussa huomioon. Alueen väestö ja työpaikat ovat keskittyneet vahvasti pää-

kaupunkiseudulle, joka laajenee taajamavyöhykkeenä kehyskuntiin ja pääradan suuntaan. 
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Pääkaupunkiseudun kehyskunnat ovat kasvaneet viime vuosina väestömäärältään suhteelli-

sesti eniten, vaikka määrällinen kasvu on yhä pääkaupunkiseudulla suurinta. Kymmenen 

viime vuoden aikana pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenne on tiivistynyt samalla kun se 

on useimmissa kehyskunnissa hajautunut (kuva 6). Yhdyskuntarakenteen hajautumista ovat 

erityisesti aiheuttaneet kaupan rakenteen muutokset sekä asuntojen kysyntä ja hinta, työpaik-

kamäärien kasvu ja muut elinkeinorakenteen muutokset. Tiheimmin asuttuja alueita Uudel-

lamaalla ovat Helsingin keskusta ja metron ja ratakäytävien varret. Tiivistä kaupunkiraken-

netta on lisäksi pääradan varren taajamissa Keravalla, Järvenpäässä ja Hyvinkäällä sekä 

muutamien suurimpien taajamien ydinalueilla (Lohja, Nummela, Porvoo ja Kirkkonummi). 

(Uudenmaanliitto 2014, s. 28–29.) 

 

 
Kuva 6 Yhdyskuntarakenteen voimakas hajautuminen Uudellamaalla (Uudenmaanliitto 2014). 

 

Helsingin metropolialueen jalankulku-, joukkoliikenne ja autovyöhykkeiden muutokset vuo-

desta 1990 vuoteen 2010 näkyvät kuvissa 7 ja 8. Metropolin vaikutusalueen yhdyskuntara-

kenteen kehityksessä viimeisen 25 vuoden aikana merkittävintä on ollut yhdyskuntaraken-

teen tiivistymisen kanssa samanaikainen hajautuminen ja monikeskuksisuuden lisääntymi-

nen. Vyöhykkeiden pinta-alojen muutoksen perusteella pääkaupunkiseudulla suurin muutos 

on tapahtunut alakeskusten määrän ja joukkoliikennevyöhykkeen pinta-alan kasvussa, joka 

on korvannut autovyöhykettä. Autovyöhykkeen kasvu on ollut nopeinta pääkaupunkiseudun 

kehysalueella. Metropolialueella on kaupunkiseuduista suurimmat erot alueiden ja vyöhyk-

keiden välillä joukkoliikenteen ja henkilöautoilun määrissä. Jalankulun ja pyöräilyn kannalta 

suotuisimpia alueita ovat raideliikenteen kehysalue sekä radanvarsien itsenäisten kaupunki-

seutujen sekä muiden itsenäisten kaupunkien ydinalueet. (Ristimäki et al. 2013, s. 26, 132–

133, 135.) 
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Kuva 7 Vyöhykeluokitus koko metropolialueella ja metropolialueen itsenäisillä kaupunkiseuduilla 

vuonna 1990 (Ristimäki et al. 2013, s. 32–33). 
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Kuva 8 Vyöhykeluokitus koko metropolialueella ja metropolialueen itsenäisillä kaupunkiseuduilla 

vuonna 2010 (Ristimäki et al. 2013, s. 32–33). 

 

Vuonna 2016 lainvoiman saaneessa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa varaudutaan 

430 000 asukkaan ja 250 000 työpaikan lisäykseen vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteena on 

yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, maakunnan kilpailukyvyn vahvistaminen ja kasvun 

suuntaaminen ensisijaisesti nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen sitä tiivistäen ja täydentäen. 

Tiivistettäviä alueita ovat etenkin asemanseudut ja taajamat, jotka tukeutuvat hyviin jouk-

koliikenteen yhteyksiin. Kauppa ohjataan ensisijaisesti keskusta-alueille, jotta erityisesti päi-

vittäiset kaupalliset palvelut olisivat saavutettavissa kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä. 

(Uudenmaanliitto 2014, s. 4–6.)  

 

Uudenmaan keskusverkko (kuva 9) muodostuu Helsingin valtakunnallisesta keskuksesta, 

pääkaupunkiseudun vahvoista aluekeskuksista, seutu- ja kuntakeskuksista. Seutukeskuksia 

(Hyvinkää, Porvoo ja Lohja) kehitetään usean kunnan yhteisinä työpaikka- ja palvelukeskit-

tyminä. Keskusverkon tarkoituksena on jäsentää yhdyskuntarakennetta ja sen toimivuutta, 

ohjata kaupan ja palveluiden sijoittumista. Lisäksi keskusverkko tukee toimivan joukkolii-

kennejärjestelmän kehittämistä, joka vähentää henkilöautoliikennettä. Keskusverkko vaikut-

taa myönteisesti palveluiden tasapuoliseen saatavuuteen, vähentää toimintojen välimatkoja, 
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edistää kaupunkimaisen ympäristön rakentumista ja on pohjana kestävälle yhdyskuntaraken-

teelle. (Uudenmaanliitto 2014, s. 46–49.) 

 

 
Kuva 9 Uudenmaan tavoitteellinen aluerakenne ja keskusverkko (Uudenmaanliitto 2014, s. 45). 

 

Merkitykseltään seudulliset vähittäiskaupan suuryksiköt ohjataan pääosin keskustatoiminto-

jen alueille, jota tuetaan muun muassa keskusta-alueiden mitoittamatta jättämisellä. Kuiten-

kin keskusalueiden ulkopuolelle kohdistuu tarvetta kaupallisten palveluiden sijoittamiselle 

alhaisemman maan hinnan ja suuremman tilan vuoksi. Vaikka keskittymisellä voidaan tuot-

taa palveluiltaan ja toiminnoiltaan vetovoimaisia elinkeinoelämän, kaupan ja asumisen ym-

päristöjä, liian voimakas ja nopea keskittyminen voi heikentää yritysten toimintaedellytyksiä 

keskusta-alueiden ulkopuolella. Keskustoissa voimakas maanarvon nousu, kiinteistöjen 

hinta ja vuokrataso voivat vaikuttaa haitallisesti edellytyksiin saada keskustoihin riittävän 

monipuoliset palvelut ja yritystoiminta. Seutukeskusten palvelurakenteen monipuolistumi-

nen vähentää ostovoiman siirtymistä pääkaupunkiseudulle ja lisää niiden alueellista kaupal-

lista vetovoimaa. Se houkuttelee lähialueilta ostovoimaa, mutta voi heikentää paikallisten 

keskusten tai alemman tason keskusten palveluja. (Uudenmaanliitto 2014, s. 46–49.) Kaupan 

ohjaukseen liittyvät maakuntakaavamerkinnät löytyvät liitteestä 1. 
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4 Hyvinkään yhdyskuntarakenne ja keskustan kehittämi-
nen 

Tässä luvussa käsitellään Hyvinkään kaupunkia ja sen kehitystä. Luvussa 4.1 käsitellään 

kaupungin yhdyskuntarakenteeseen kehitystä, luvussa 4.2 pureudutaan kaupungin keskustan 

kehittämisen vaiheisiin ja luvussa 4.3 keskustakauppakeskuksen suunnittelua ja rakenta-

mista. Viimeisessä alaluvussa 4.4 käydään vielä läpi keskustan ja sen suunnittelun nykyti-

lanne. 

4.1 Hyvinkään yhdyskuntarakenne 

Suomen päärautatien ja Helsinki-Tampere moottoritien varrella sijaitseva Hyvinkää on noin 

46 500 asukkaan Pohjois-Uudenmaan kunta. Hyvinkää sijaitsee hieman yli 50 kilometrin 

päässä pääkaupungista pohjoiseen ja on osa Helsingin metropolialuetta. (Tilastokeskus 

2015.) Kuvassa 10 näkyy etäisyysperusteinen aluejako Helsingin metropolialueella. Hyvin-

kää voidaan määritellä sen mukaan raideliikenteeseen tukeutuvaksi kaupunkiseuduksi yh-

dessä naapurikaupunki Riihimäen kanssa. (Ristimäki et al. 2011, s. 5–6, 33.) Hyvinkää on 

pääkaupunkiseutua ympäröivän 10 kehyskunnan (KUUMA-seutu) merkittävin keskus ja sen 

vaikutusalue ulottuu myös maakuntarajan yli Riihimäen seudulle (Uudenmaanliitto 2014, s. 

31). 

 

 
Kuva 10 Etäisyysperusteinen aluejako metropolialueella (Ristimäki et al. 2013, s. 16). 

 

Hyvinkää on ollut 2000-luvulla pääosin kuntien välinen muuttovoittokunta. Väestömuutos 

on ollut vuosia 2011–2012 lukuun ottamatta positiivista vaihdellen muutamasta kymmenestä 

henkilöstä 2013 huippuvuoteen, jolloin Hyvinkään väestö kasvoi lähes 600 asukkaalla. (Ti-

lastokeskus 2015.) Hyvinkään väestöstä suurin osa asuu keskustaajaman alueella, jota 

ympäröivät laajat maaseutualueet (kuva 11). Keskustaajaman väestön osuus vuoden 2013 

Hyvinkää 
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lopussa oli 89 % ja sen ydinalueen osuus 30 % koko väestöstä. Väestöennusteen mukaan 

kaupungin väestömäärä jatkaa kasvuaan myös tulevina vuosina. Merkittävä osa 

väestönkasvusta kohdistuu keskustaajamaan ja varsinkin kaakkoiselle suuralueelle, mutta 

myös maaseutualueiden väestömäärä on kasvanut. Väestön tapaan myös valtaosa 

työpaikoista on keskittynyt keskustaajaman alueelle (kuva 12). Työmatkaliikenne kohdistuu 

Hyvinkäältä pääkaupunkiseudulle, Nurmijärvelle ja Riihimäelle. Yhteensä 

pääkaupunkiseudulla työskenteli vuonna 2011 hieman yli 5 200 hyvinkääläistä. Hyvinkäällä 

kävi töissä samana vuonna yli 7 600 Hyvinkään ulkopuolelta. Eniten Hyvinkäällä käydään 

töissä Riihimäeltä, Helsingistä, Hausjärveltä ja Nurmijärveltä. (Hyvinkään kaupunki 2014, 

s. 15–18.) 

 

 
Kuva 11 Väestöntiheys Hyvinkäällä vuonna 2013 (Hyvinkään kaupunki 2014, s. 17). 

 

 
Kuva 12 Työpaikkatiheys Hyvinkäällä vuonna 2013 (Hyvinkään kaupunki 2014, s. 15). 
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Jalankulkuvyöhykkeellä ja sen reunavyöhykkeellä sekä joukkoliikenteen vyöhykkeellä asuu 

Hyvinkäällä yli 80 % väestöstä (Ristimäki et al. 2011, s. 5–6, 33). Hyvinkään jalankulku-

vyöhyke muistuttaa kävelyn kulkutapaosuudeltaan ja liikennesuoritteeltaan pääkaupunki-

seudun jalankulkuvyöhykettä. Autottomien osuus on Hyvinkäällä pääkaupunkiseudun ala-

keskusten kaltainen. Hyvinkäällä jalankulkuvyöhykkeen työpaikkatiheys on selvästi suu-

rempi kuin joukkoliikenne- ja autovyöhykkeillä ja suurimman työpaikkatiheyden alueet si-

jaitsevat aivan keskustan tuntumassa. Pääkaupunkiseudulla sen sijaan jalankulkuvyöhyk-

keen työpaikkatiheys on pienentynyt 1980-luvun lopulta. (Ristimäki et al. 2011, s. 53–54, 

92.) 

 

Väestönkasvu ja myös yhdyskuntarakenteen hajautuminen on ollut Hyvinkäällä ja Riihimä-

ellä viime vuosikymmeninä pääkaupunkiseutuun verrattuna maltillisempaa. (Ristimäki et al. 

2011, s. 5–6, 33.) Hyvinkää onkin ollut pitkään hallitun yhdyskuntarakenteen kaupunki. 

Tämä on perustunut siihen, että kaupungissa otetaan tarpeen mukaan käyttöön uusia alueita, 

jotka rakennetaan täyteen ennen seuraavia uusia alueita. Vaikka valtaosa uudesta kasvusta 

suuntautuu nykyään uusille taajama-alueille, on kehitys yhä hallittua. (Oinonen et al. 2013, 

s. 37.) Kaupan yksiköt on ohjattu vahvasti keskustaan eikä keskustan ulkopuolisia market-

teja ole syntynyt. Hyvinkään keskustan vähittäiskaupan menestymistä on vahvistanut päivit-

täistavarakaupan sijainti keskustassa. (Hyvinkään kaupunki 1992, s. 14.) Ennen Hyvinkään 

kauppakeskuksen rakentamista vuonna 2001 Hyvinkään seudulla sijaitsi kolme hypermar-

kettia: kaksi Hyvinkään keskustassa ja yksi naapurikunta Riihimäen keskustan ulkopuolella. 

Hyvinkäällä sijaitsevat tavaratalot ja suuret supermarketit sijaitsivat myös ydinkeskustan 

suuralueella ja maaseudun suuralueella ainoa päivittäistavarakaupan yksikkö oli pienmyy-

mälä. (Hyvinkään kaupunki 2002, s. 4, 12.) 

 

 
Kuva 13 Hyvinkään keskustaajama-alueen kartta (Hyvinkään kaupunki). 
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Ydinkeskustan roolin korostamisen lisäksi Hyvinkäällä on pyritty sijoittamaan uuden asu-

misen ja toimitilojen rakentamiskohteet siten, että syntyisi edellytyksiä alueellisten palvelu-

keskusten vahvistamiseen (Hyvinkään kaupunki 1993, s. 8). Jo vuoden 1986 liiketilan mi-

toitusselvityksen mukaan lähipalveluiden palvelutason säilyttämisen vuoksi keskustan ulko-

puolelle sijoittuvien päivittäistavaramyymälöiden perustamista ei pitäisi sallia (Hyvinkään 

kaupunki 1986, s. 43). Tällä hetkellä voimassa olevassa maakuntakaavassa Hyvinkään kes-

kustan lisäksi kaupunkiin on kuitenkin osoitettu kaksi keskustaan soveltumattoman kaupan 

aluetta: valtatie 25 alue ja Sveitsinportaalin alue. Valtatie 25 alueelle vähittäiskaupan enim-

mäismitoitus on 30 000 kerrosneliömetriä ja Sveitsinportaaliin 125 000 kerrosneliömetriä. 

(Uudenmaanliitto 2014, s. 95.) 

4.2 Hyvinkään keskustan suunnittelun historialliset vaiheet 

Hyvinkään keskustan historiaan ovat vaikuttaneet 1800-luvun puolivälissä valmistuneet rau-

tatiet, joiden myötä asemanseudusta kehittyi asuinalue (taulukko 2). Kasvua vauhditti 

vuonna 1892 perustettu villatehdas, joka kasvoi tuhansien ihmisten työpaikaksi ja Hyvin-

käästä muodostui teollisuustaajama. Keskusta-alueen kehitykseen vaikutti 1900-luvun alku-

puoliskolla toiminnassa ollut Hyvinkään parantola ja alueella vuosina 1874–1962 toiminut 

valtionrautateiden keskustaimisto. Omaksi kunnakseen Hyvinkää itsenäistyi vuonna 1917, 

jonka jälkeen aseman seutu toimi muusta maalaiskunnasta erillisenä kauppalana vuoteen 

1969 asti. (Lahtinen 2015.) 
  

Taulukko 2 Hyvinkään keskustan historian ja rakentamisen vaiheet. 

 

 
 

Idea keskustakorttelista alkoi kehittyä keskusta-alueen suunnittelukilpailujen myötä. Kau-

punki hankki keskustaimiston alueen omistukseensa 1960-luvulla ja sen suunnittelu voitiin 

aloittaa. Keskustaa rakennettiin vuoden 1979 periaatteiden mukaisesti keskustaa eheyttäen 
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ja autoliikennettä vähentäen (taulukko 3). Konkreettisia muutoksia keskustassa olivat kaup-

patorin siirtyminen keskustakortteliin, Jussintorin ja Sampotalon rakentaminen. Ne sisältä-

vät kaupallisia tiloja ja kulttuuritiloja. Vuonna 1991 keskustakortteli täydentyi vielä liike- ja 

toimistotiloja sisältävällä Kelan talolla. (Jarva 2016; Jarva 2014.) 

 
Taulukko 3 Keskustan kehittämisen periaatteet eri vuosina laadittujen yleiskaavojen mukaan. 

 
 

Keskustan kehittämisperiaatteet vuodelta 1993 noudattelivat 1979 periaatteita, mutta painot-

tivat ensisijaisesti kaupan, mutta myös toimisto- ja toimitilojen sekä asumisen lisärakenta-

mista keskustaan (taulukko 3). Keskustan kaupallista vetovoimaa pyrittiin vahvistamaan, 

keskustaa tiivistämään (kuva 14) ja jalankulkuympäristöä kehittämään. Kaupallisen toimin-

nan kannalta pyrittiin toimijoiden vuokranmaksukyvyn kasvuun ja kiinteistöjen arvon säily-

miseen. (Jarva 2014.) 

 

 
Kuva 14 Hyvinkään hajanainen liikekeskusta 1980-luvulla (Hyvinkään kaupunki). 
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Vuonna 1998 laadittua ydinkeskustan osayleiskaavaa voidaan pitää keskustan kehittämisen 

strategisena ohjenuorana ja pohjana 2000-luvun keskustan kehittämiselle. Keskustaa kehi-

tettiin alueena, jossa tärkeimmät koko kaupunkia vaikutusalueenaan pitävät kaupalliset ja 

julkiset palvelut sijaitsevat tai pyrkivät sijaitsemaan. Hyvinkään liikekeskustan koettiin ole-

van maantieteellisen hajanaisuuden, nauhamaisen palveluverkon rakenteen ja fyysisten es-

teiden vuoksi kaupungin kokoon nähden heikko, huonosti hahmottuva ja ilman selkeää ydin-

aluetta, jota tulisi tiivistää. (Hyvinkään kaupunki 1998 s. 1, 31–32.)  

 

Vuoden 1998 kaavoituksen ja muun maankäytön osalta tärkeimpiä kehittämiskysymyksiä 

olivat (Hyvinkään kaupunki 1998, s. 1–2, 35): 

 

 keskustan toiminnallisen tarjonnan edistäminen uusilla rakennuspaikoilla ja ole-

massa olevien rakennusten muutosmahdollisuuksilla 

 keskustan saavutettavuuden lisääminen kaikilla liikkumismuodoilla 

 rakennuskannan ja kauppakatujen laadullinen kohentaminen kaupunkimaisena ja 

korkealaatuisena ympäristönä  

 hoidettavuuden edistäminen siten, että keskusta ylläpidetään siistinä ja turvalli-

sena.  

 

Tavoitteena oli yhtenäisten jalankulkupainotteisten ostosalueiden syntyminen, joissa julkiset 

palvelut sijoitetaan muun toiminnan sekaan välttäen iltaisin toiminnaltaan kuolleet alueet. 

Tiivistämistarve tulisi lisäksi sovittaa yhteen hyvinkääläisten kannattaman keskustan vih-

reyden ja väljyyden kanssa. Elävyyden kannalta oleellista oli asuinrakentamisen lisääminen 

ja sitä kautta syntyvä sosiaalinen kontrolli. Haasteita olivat ydinkeskustan tilajärjestelyt py-

säköinnin ja huoltoliikenteen osalta, sillä nopeasti lisääntyneen autoistumisen vaikutuksia ei 

oltu aiemmissa pysäköintiratkaisuissa huomioitu. Lisäksi kaupan tilojen osalta tuli huomi-

oida edulliset rakentamisratkaisut ja investointikustannusten minimointi. Keskustan toimi-

vuus turvattaisiin vaiheittaisella toteutuksella ja 20–30 vuoden kehityksen muutoksiin tuli 

varautua ylimitoituksella taloudellisten resurssien mukaan. (Hyvinkään kaupunki 1998, s. 

1–2, 23, 31–35.) 

 

Vähittäiskaupan 1980–90-lukujen nopean rakennemuutoksen aikana Hyvinkään keskustaan 

rakennettiin yhteensä noin 22 000 kerrosneliömetriä uutta liiketilaa etenkin erikoiskaupalle. 

Uudet suuryksiköt vetivät ostovoimaa Hyvinkään liikekeskustaan muista kunnista. Ostovoi-

man siirtymä oli 1980-luvun lopulla kasvanut enemmän kuin naapurikunnassa Riihimäellä. 

Samankokoisissa kunnissa Tuusulassa, Keravalla ja Järvenpäässä ostovoiman siirtymä oli 

ollut kumpanakin vuonna negatiivista (taulukko 4). Kehitys herätti kaupan investointihaluk-

kuutta uusien myymälätilojen rakentamiseksi Hyvinkäälle. Päivittäistavaramyynnin pyrki-

myksenä oli sijoittua suuriin yksiköihin hyvien liikenneyhteyksien ja pysäköintimahdolli-

suuksien päähän, mutta erikoiskaupalla oli halu pysyä ja kehittyä liikekeskustassa. (Hyvin-

kään kaupunki 1998, s. 24.) Vaikka Hyvinkäälle suuntautuva ostovoima oli kasvanut suh-

teellisesti koko seudulla 1980-luvulla, uhkana nähtiin mahdollinen ostovoimasiirtymisen no-

pea lasku kaupan toivomien uudisrakentamismahdollisuuksien puutteen vuoksi. Liikekes-

kustan modernien pienmyymälätilojen puute piti vuokratasoa liian korkealla kaupan tilatar-

peisiin nähden. Päivittäismyymäläpoistuman ennustettiin olevan suurta 2000-luvulla, vaikka 

kaavoituspolitiikalla oli pyritty tukemaan lähikauppoja. (Hyvinkään kaupunki 1998, s. 30.) 
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Taulukko 4 Ostovoiman siirtymät vuosina 1985 ja 1989 (Hyvinkään kaupunki 1998, s. 24). 

 
 

Keskustan kehittäminen nähtiin tärkeänä kaupallisen kilpailun kiihtyessä lähikuntien moot-

toritiekeskittymien ja pääkaupunkiseudun kaupallisen tarjonnan ja kauppakeskusten, kuten 

Vantaalla sijaitsevan Jumbon, rakentumisen myötä. Kilpailu sekä hyvinkääläisten, että ul-

kopuolelta tulevien ostovoimasta vaati toimenpiteitä, jotta kilpailukykyä ja monipuolisia 

kaupan palveluita voitiin ylläpitää Hyvinkään keskustassa. (Hyvinkään kaupunki 1999, s. 

747–748.) 

 

Keskustan vetovoiman ja elinvoimaisuuden edistämiseksi otettiin mallia suuremmista kau-

pungeista keskustayhdistyksen perustamiseksi. Tavoitteena oli keskustan yrittäjien, kiinteis-

tönomistajien ja kaupungin yhteistoiminnan edistäminen, jossa kaupunki luo edellytykset ja 

liike-elämä hoitaa konkreettisen kehittämisen. Kehittäminen pitäisi sisällään sekä rakenta-

mista että toiminnallista kehittämistä, kuten yleisötapahtumia, markkinointia, keskustan pal-

veluiden kehittämistä, julkisten alueiden viihtyvyyden ylläpitoa, turvallisuutta ja pysäköin-

tipolitiikkaa. Lisäksi toiminnassa oli tarkoitus ottaa kantaa, tehdä aloitteita ja tiedottaa kes-

kustan kehittämisasioita, seurata jäsenistön puolesta kaupunkikeskustan kehittämistä ja 

suunnittelua koskevien lainsäädännöllisten sekä muiden hallinnollisten määräysten muutok-

sia ja kehitystä. (Hyvinkään kaupunki 1999, s. 747–748.) Keskustan kehittämisyhdistyksen 

toiminta jatkui vuoteen 2006. Tämän jälkeen perustettiin uusi nykyäänkin toimiva Hyvin-

kään kaupunkiyhdistys vuonna 2013. Sen tavoitteena on kehittää kaupungin keskustaa viih-

tyisäksi, tuoda asiakkaita ja tapahtumakävijöitä kaupunkiin, kehittää toritoimintaa sekä 

luoda yhteistyötä eri toimijoiden välillä. (Hyvinkään kaupunkiyhdistys 2016.) 

4.3 Kauppakeskus keskustaan 

Vuoden 1998 osayleiskaavassa tarve automarketille, kauppakeskukselle tai tavaratalolle tun-

nistettiin ja vaihtoehtoja sijoittaa suuryksikkö liikekeskustaan tai sen ulkopuolelle pohdittiin. 

Yhden päivittäistavaramyymälän koon laskettiin vastaavan 25–30 prosenttia keskustan myy-

mäläpinta-alasta, mikäli myynnin kokonaismäärä pysyisi samana. Vähittäiskaupan kannalta 

houkutteleva sijainti olisi ollut Kuumolan moottoritieliittymä, joka olisi aiheuttanut merkit-

tävän ostovoiman siirtymän pois keskusta-alueelta. Liikekeskustan asiakasvirrat vähenisi-

vät, alue taantuisi ja erikoiskaupan toimintaedellytykset heikkenisivät. Hajasijoitettu vähit-

täiskauppa ei olisi alueen autottomien asiakkaiden saavutettavissa. (Hyvinkään kaupunki 

1998, s. 31.) 

 

Sijoituspaikkaa ratkaistaessa oleellisena tekijänä oli Hyvinkäällä muihin kaupunkeihin näh-

den poikkeuksellinen mahdollisuus käyttää lisärakentamiseen tyhjiä tai vajaakäyttöisiä lii-

kekeskustan alueita. Eri vaihtoehtojen vertailussa hylättiin ne, joissa vähittäiskaupan suur-

yksiköt olisi sijoitettu taajamarakenteen ulkopuolelle. Keskustasijoittamisen arvioitiin vä-

hentävän laajalle levittyneen keskustan reuna-alueiden myymäläkäyttöä, mutta vahvistavan 

liikekeskustan yksityisen vähittäiskaupan ja palvelualan asiakasvirtojen kasvua, parantavan 

palvelujen synergiavaikutuksien seurauksena niiden kannattavuutta sekä kehittämismahdol-

lisuuksia. (Hyvinkään kaupunki 1998, s. 31–32, 42, 45.) 
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Yleiskaavan periaatteiden mukaisia liikekeskustan suunnitelmia tehtiin useita. Vuoden 2001 

keskustan kirjastoaukion arkkitehtuurikilpailun voittaneessa suunnitelmassa keskustaan si-

joitettiin tilat Hyvinkään kaupungin valtuustolle sekä toimisto- ja liiketiloja. Suunnitelmaa 

ei kuitenkaan koskaan toteutettu. Vuosina 2002–2004 laadittiin suunnitelma kauppakeskuk-

sesta rautatieaseman läheisyyteen, joka ei myöskään toteutunut. Vuonna 2006 kaupungin-

hallitus käynnisti kaavamuutoksen koskien ydinkeskustan keskustakorttelia. KEKO-hank-

keen lähtötilanne näkyy kuvassa 15. Tavoitteena oli sijoittaa siihen kauppakeskus, toimis-

toja, asuntoja ja pysäköintilaitos sekä vastata erityisesti erikoiskaupan lisätilantarpeeseen. 

(Jarva 2014; Mettälä 2016.) 

 

 
Kuva 15 KEKO-hankkeen lähtötilanne, ilmakuva vuodelta 2005 (Hyvinkään kaupunki). 

 

KEKO-korttelin asemakaava kauppakeskus Willan rakentamiseksi hyväksyttiin 2008 ja 

kauppakeskus avattiin 2012. (Jarva 2014; Mettälä 2016.) Kauppakeskuksen perustiedot ovat 

taulukossa 6. Vuonna 2015 Hyvinkää sai keskustan uudistamisen johdosta Elävät kaupunki-

keskustat ry:n vuosittain jaettavan kaupunkikeskustapalkinnon. (Elävät kaupunkikeskustat 

ry 2015.) Keskustan muutos 1960-luvulta 2010-luvulle on havaittavissa keskustan ilmaku-

vissa (kuvat 16 ja 17.) Kauppakeskus sisältää liiketilojen lisäksi toimistoja, asumista ja päi-

vittäistavaratoimijoita (Willa 2016). Willan kävijämäärä oli vuonna 2015 7,1 miljoonaa. Kä-

vijämäärät ovat vuosittain kasvaneet, mutta siitä huolimatta vuosittainen myynti on pysynyt 

suunnilleen samalla tasolla hieman alle 180 miljoonassa eurossa. (Suomen kauppakeskus-

yhdistys ry, Kauppakeskukset-julkaisut 2012–2016.) Tarkasteluaikaväli on kuitenkin liian 

lyhyt, jotta siitä voitaisiin vetää tarkempia johtopäätöksiä tai ennustaa kauppakeskuksen me-

nestystä tulevaisuudessa.  
 

Taulukko 5 Kauppakeskus Willan perustiedot (Mettälä 2016; Kauppakeskus Willa 2016). 

 
 



 

36 

 

 
Kuva 16 Ilmakuva keskustasta 1960-luvulta (Hyvinkään kaupunki). 

 
Kuva 17 Ilmakuva keskustasta vuodelta 2013 (Hyvinkään kaupunki). 

 

Hyvinkäällä keskustan liiketilojen käyttöastetta on mitattu vuosina 2013, 2015 ja 2016 Elä-

vät kaupunkikeskustat ry:n elinvoimamittauksella. Keskustan tyhjien liiketilojen määrän 

suhde niiden kokonaismäärään on hieman kasvanut. Vuonna 2015 suhdeluku oli 12,70 ja 

vuonna 2016 se oli 16,60. (Wilhelms 2016.) Kauppakeskuksen myötä liiketilatarjonta on 

kasvanut huomattavasti, mikä on osaltaan vaikuttanut keskustan muiden liiketilojen tyhjen-

tymiseen. 

4.4 Hyvinkään keskustan nykytilanne ja suunnittelun tavoitteet 

Nykyinen keskustaajaman osayleiskaava 2030 korvasi ydinkeskustan vuoden 1998 osayleis-

kaavan vuonna 2012. (Hyvinkään kaupunki 2012a, s. 2–3.) Ydinkeskustan osayleiskaava-

kartan keskustatoimintojen alue C (punaisella kuvassa 18) varataan palveluja, hallintoa sekä 

keskustaan soveltuvia työpaikkatoimintoja ja asumista varten ja sinne voidaan sijoittaa myös 

vähittäiskaupan suuryksiköitä. Keskustatoimintojen alueen määrittelyllä on keskeinen mer-

kitys vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin ohjauksessa. Tavoitteena on asuntoalueiden 

kaupallisten palvelujen saatavuuden turvaaminen sekä keskusta-alueiden aseman tukemi-
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nen. Keskustatoimintojen alueen lisäksi keskustatoimintojen alakeskukseen voidaan sijoit-

taa enintään 3 000 kerrosneliömetrin vähittäiskaupan suuryksikkö (punaisella CA). (Hyvin-

kään kaupunki 2012a, s. 10–11.) 

 

 
Kuva 18 Ote keskustaajaman osayleiskaavasta (Hyvinkään kaupunki, 2012b). 

 

Ydinkeskustaa tulee kehittää Hyvinkään kaupallisena pääkeskuksena. Suurten päivittäista-

varamyymälöiden lisäksi ydinkeskustassa sijaitsee suurin osa erikoiskaupan palveluista. 

Kaupallisesti vetovoimaisimmat alueet sijaitsevat ydinkeskustassa, etenkin Hämeenkadulla 

ja Uudenmaankadulla. Keskustan merkitys kaupan paikkana nähdään tärkeänä myös tule-

vaisuudessa siihen kohdistuvan yksityisen kysynnän vuoksi. (Hyvinkään päivittäistavara-

kaupan verkostoselvitys 2014, s. 58, 63.)  

 

Merkittävimpiä keskustan kehittämishankkeita ovat viime vuosina olleet kauppakeskuksen 

lisäksi ykköskortteli (kortteli 101) ja siihen sijoittuvan hotellin uudistaminen vuosien 2012 

ja 2013 aikana. Kehittämisinvestointien kehitys on kuvattu alla olevassa kuvaajassa (kuva 

19). Hyvinkään kaupungin vuoden 2016 kaavoituskatsauksen mukaan keskustan kehittämi-

nen on asetettu Hyvinkään keskeiseksi tavoitteeksi vuosille 2016–2018 painottuen Vanhan 

Villatehtaan, pääradan länsipuolen Hangonsillan ja Riihimäenkadun ja rautatien välisen 
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Koritsoonin alueelle. (Hyvinkään kaupunki 2016a, s. 4–6.) Alueet on merkitty karttaan ku-

vassa 20.  

 

 
Kuva 19 Julkiset ja yksityiset kehittämisinvestoinnit vuosina 2003–2013 (Hyvinkään kaupunki 2014). 

 

 
Kuva 20 Hyvinkään keskusta-alueen asemakaavahankkeita. (Hyvinkään kaupunki) 

 

Asuntotuotannon painopiste on keskustan ulkopuolisten omakotitaloalueiden lisäksi keskus-

tan alueella, jossa toissijaisessa käytössä olevia alueita kehitetään asuin- ja liikerakentami-

seen. Keskustan läheisten kerrostaloasuntojen tarvetta lisää etenkin vanhempien ikäluokkien 

määrän kasvu. Myös nuoret perheet ovat asumispreferenssejä koskevissa uusissa tutkimuk-

sissa osoittaneet arvostavansa omakotitalojen lisäksi entistä enemmän myös keskustan ker-

rostaloasumista. (Hyvinkään kaupunki 2016a, s. 4–6.) 
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Hyvinkääläisten kulkutapaosuudet vuodelta 2010 näkyvät kuvaajassa 21. Kulkutapaosuuk-

sien ennustetaan säilyvän lähes samoina vuoteen 2040 henkilöautoilun osuuden ollessa noin 

50 %, joukkoliikenteen noin 10 % ja kevyen liikenteen noin 40 % vuorokauden kaikilla 

matkoilla. Autoliikenteen ennustetaan kasvavan noin 10 % nykytilanteesta vuoteen 2025 ja 

kasvun hidastuvan vuoteen 2040 mennessä Helsingin seudun toteutuneeksi oletetun ajoneu-

voliikenteen hinnoittelun vuoksi. Kevyen liikenteen käyttö on houkuttelevampaa keskustaa-

jamassa tiiviin maankäytön vuoksi. Keskustaajamassa joukkoliikenteen kulkutapaosuus ei 

eroa muista Hyvinkään alueista, vaikka sieltä alkavia joukkoliikennematkoja tehdään enem-

män kuin muilla Hyvinkään osa-alueilla yhteensä. Keskustaajamasta alkavien henkilöauto- 

ja kevyen liikenteen matkojen määrä on myös huomattavasti muita alueita suurempi. (Hy-

vinkään liikennemalli 2015, s. 10–11.) 

 

 
Kuva 21 Hyvinkääläisten kulkutapaosuudet 2010 (Hyvinkään keskustaajaman liikennejärjestelmäsuun-

nitelma 2010, s. 3). 

 

Keskustan reuna-alueiden hyvien autoliikenneyhteyksien varrelle sijoittuvilla uusilla asuin-

alueilla henkilöauton kulkutapaosuus on suurempi kuin keskimäärin Hyvinkään keskustaa-

jamassa. Henkilöautomatkojen ennustetaan kasvavan hieman väkilukua nopeammin. Lii-

kennemäärien odotetaan kasvavan kaikilla kaupungin sisääntuloväylillä. Ennusteen mukaan 

kuormitus kasvaa varsinkin keskustakorttelia ympäröivillä kaduilla. (Hyvinkään keskustaa-

jaman liikennejärjestelmäsuunnitelma 2010, s. 5, 10.) 

 

Ydinkeskusta on merkittävässä osassa moottoriliikenteen vähentämisessä ja sosiaalisesti ja 

ympäristöllisesti kestävän liikkumisen edistämisessä. Valtaosa ensisijaisesti toteutettavista 

toimenpiteistä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kohdistetaan ydinkeskustan alueelle pyö-

räilyolosuhteiden parantamisella. Henkilöautoriippuvuuden vähentämiseksi maankäyttöä 

tulisi kehittää jatkossa etenkin tiivistämällä nykyistä rakennetta kävelyetäisyydellä keskus-

tan palveluista ja rautatieasemasta sekä nykyisten joukkoliikennepalveluiden alueella. Kes-

kustan suunnitellut pyöräilyolosuhteiden ja liikennejärjestelyiden kehittämistoimenpiteet 

parantavat myös ydinkeskustaan sijoittuvan kaupan saavutettavuutta.  (Hyvinkään päivittäis-

tavarakaupan verkostoselvitys 2014, s. 18–32.) 

 

Katuverkon kehittämiseksi on esitetty kolmea kehämäistä yhteyttä: ulkokehä, välikehä ja 

keskustan kehä (kuva 22). Ulkokehä tarjoaa pitkämatkaiselle ja raskaalle liikenteelle sujuvat 
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yhteydet ja välikehä yhteyden eri kaupunginosien välillä. Molempien tarkoitus on vähentää 

tarvetta ajaa keskustan läpi. Keskustan kehä toimii eri suunnista tulevien autojen yhteytenä 

keskustan pysäköintilaitoksiin ja –alueille. Sen sisäpuolella pääpaino on jalankulussa ja pyö-

räilyssä. (Hyvinkään keskustaajaman liikennejärjestelmäsuunnitelma 2010, s. 9.) Ydinkes-

kustan liikenneverkkosuunnitelmaan liittyy myös paikallisliikenteen terminaalin sijoittami-

nen nykyiselle, mutta laajennetulle Hämeensillalle (kuva 23). Samalla Hämeenkadun alku-

pää Jokelankadun ja Kauppalankadun välillä muutetaan kävelypainotteiseksi ja autoliikenne 

ohjataan keskustan kehälle. Tarkoituksena on muodostaa yhtenäinen kävelykeskusta ykkös-

korttelin ja keskustakorttelin alueelle sekä samalla selkeyttää ja lisätä liikenneturvallisuutta. 

(Hyvinkään keskustaajaman liikennejärjestelmäsuunnitelma 2010, oheismateriaali.) Hä-

meensillan liikenteellisen roolin keventäminen johtaisi etenkin Jokelankadun ja Kauppalan-

kadun välisen liikenteen sekä radan länsipuolelta Willan kortteliin pyrkivän liikenteen ha-

keutumiseen vaihtoehtoisille reiteille (Hyvinkään liikennemalli 2015, s. 15). Joukkoliiken-

neterminaalin suunnittelu ja toteutus nähdään tärkeinä paikallisliikenteen ja kaupungin ima-

gon kannalta (Osayleiskaavan selostus 2030, s. 14).  Jo vuoden 1998 ydinkeskustan osayleis-

kaavassa mainitaan paikallisliikenteen terminaalin sijoittamisesta sillalle tehtävälle levityk-

selle.  

 

 
Kuva 23 Keskustan liikennejärjestelmän suunnitelma (Hyvinkään keskustaajaman liikennejärjestelmä-

suunnitelma 2010, s. 9 ja oheismateriaali). 

Kuva 22 Keskustan kehätiet (Hyvinkään keskustaajaman liikennejärjestelmäsuunnitelma 2010). 
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5 Elinvoimaisen keskustan kehittäminen suunnittelun 
näkökulmasta 

Tässä luvussa pohditaan keskustan kehittämistä suunnittelun eri näkökulmista. Ensimmäi-

sessä alaluvussa käydään läpi keskustan elinvoimaisuuden määrittelyä ja sen kehittämisen 

merkitystä. Luku 5.2 käsittelee fyysisen keskustaympäristön laadun ja kävely-ympäristöjen 

kehittämistä. Luvussa 5.3 käydään läpi esimerkkejä suomalaisista kävelykatukokeiluista ja 

luvussa 5.4 pohditaan kaupallisten toimijoiden vaikutusta elinvoimaan, pienipiirteisen kau-

pan toimintaedellytyksiä ja paikallisten yrittäjien roolia kaupunkikehittämisessä. Lopuksi 

luvussa 5.5 etsitään keinoja kaupunkikeskustan kehittämisyhteistyön järjestämiseen ja stra-

tegiseen lähestymistapaan. 

5.1 Keskustan elinvoimaisuus 

Elinvoimainen keskusta on riippuvainen vähittäismyynnistä, vapaa-ajan mahdollisuuksista 

ja kaupallisesta aktiivisuudesta. Nämä taas ovat riippuvaisia asiakkaista, kävijöistä, asuk-

kaista ja työntekijöistä. Kaupankäynti on merkittävä osatekijä urbaanissa elämässä ja jopa 

merkityksellisin keskustan elinvoiman ja elävyyden kannalta. Ilman asiakkaan, esimerkiksi 

ostajan, kävijän tai työntekijän ja tarjoajan esimerkiksi kaupan, kahvilan tai työnantajan vä-

listä vuorovaikutusta keskustalla on vain muodollista ja historiallista merkitystä. (Balsas 

2004, s. 103.) 

 

Taantuneessa keskustassa on useita kehittymiseen ja suunnitteluun liittyviä ongelmia, kuten 

tyhjiä kaupallisia tiloja ja asuntoja, jotka heikentävät keskustan elinvoimaisuutta. Vitality ja 

viability -termejä käytetään summaamaan taloudellista ja sosiaalista elinvoimaa urbaaneilla 

alueilla. Keskustan kehittämiseen liittyvässä kirjallisuudessa viitataan usein elinvoimaisuu-

den kasvattamiseen ja keskustan kykyyn houkutella jatkuvia investointeja, mitä voidaan pi-

tää kaupunkikehittämisen tavoiteltuna piirteenä. (mm. McAteer & Stephens 2011; Whyatt 

2004; Balsas 2004; Ravenscroft 2000; Schiller 1994.). Vitality viittaa ihmisten näkökulmasta 

elävään kaupunkiympäristöön ja sen sosiaaliseen toimintakykyyn. Viability viittaa alueen 

kaupallisiin toimintaedellytyksiin ja taloudelliseen kannattavuuteen eli alueen kykyyn hou-

kutella jatkuvia investointeja. Lisäksi elinvoimaiseen keskustaan vaikuttavat fyysisen ja so-

siaalisen laadun tekijät. Tekijöiden määrittely ei ole yksiselitteistä, mutta niihin voidaan las-

kea kuuluvaksi yleisesti tunnettuja elementtejä kuten tunnelma, inhimillinen mittakaava, 

hyvä saavutettavuus ja hallittavuus, joihin liittyvät toimiva infrastruktuuri, mielenkiintoinen 

kulttuuritarjonta, viheralueet, tehokas joukkoliikenne, monipuoliset työntekomahdollisuudet 

ja yhteisöllisyyden tunne (kuva 24). (Balsas 2004, s. 103.) 
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Kuva 24 Elinvoimaisen keskustan kehittäminen (city-center revitalisation) (Balsas 2004). 

 

Keskustan elinvoima on tärkeää monelle eri sektorin toimijalle. Sillä on erityinen merkitys 

koko kaupunkiseudulle ja keskustan piirissä on yhä enemmän ihmisiä suurten kaupunkien 

vaikutusalueen kasvun ja seutuistumisen vuoksi. (Rehunen et al. 2014, s. 15.) Keskustojen 

korkealla työpaikka- ja asukastiheydellä on suoria ja välillisiä yhteyksiä yksityisen sektorin 

tuottavuuden kasvuun. Asuntojen hintojen perusteella halutuimpia asuinpaikkoja ovat van-

hat kantakaupunkien asunnot. (Rehunen et al. 2012, s. 12.) 

 

Kaupunkien kasvu, yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja monikeskuksinen kehitys ovat vä-

hentäneet perinteisen keskustan suhteellista merkitystä (Söderström 2012, s. 19.) Etenkin 

reuna-alueiden kaupan näivettävä vaikutus on tunnistettu laajalti kansainvälisessä kirjalli-

suudessa (mm. Nisco et al. 2008, s. 167; Warnaby et al. 1998 s.16–17; Worthington 1998, s. 

69; Pal & Sanders 1997, s. 70). Taloudellinen kuihtuminen on iskenyt etenkin perinteisiin 

pienten kaupunkien keskustoihin ja alakeskuksiin (Thomas & Bromley 2003, s. 48.) Kes-

kustojen elinvoimaisuuden palauttamiseen ja suojeluun hajautumiskehityksen, haitallisten 

ympäristövaikutusten ja yksityisautoilun vähentämiseksi on 1990-luvulta asti alettu kiinnit-

tää huomiota. (Rehunen et al. 2014, s. 17; Zacharias 2001, s. 3). Keskustan elinvoimaisuus 

on monissa kaupungeissa pyritty palauttamaan etenkin paikallisten keskustaan jäljelle jää-

neiden kaupallisten toimijoiden ja julkisen vallan toimesta. Tähän viitataan monesti kansain-

välisessä kirjallisuudessa termeillä recentralisation ja reurbanisation. (Balsas 2004, s. 102–

103; Balsas 2000, s. 20; Ravenscroft 2000, s. 2533.) Elinvoiman kehittämiseen viitataan 

myös termeillä revitalization ja regeneration. Elinvoiman kehittämiseen johtanut yleinen 

kehitys on kuvattua alla olevalla aikajanalla (kuva 25). 

 

 

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun näkökulmasta perinteisen tiiviin ja toiminnoiltaan se-

koittuneen kaupunkikeskustan arvot ovat nousseet aiempaa tavoitellummiksi (Rehunen et al. 

2012, s. 12). Anttiroikon (2010) mukaan tästä on muodostunut uusi rakennetun ympäristön 
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kehittämisen ja kaupunkisuunnittelun paradigma. Sen keskiössä on autokeskeisyyden ja ha-

jautuvan yhdyskuntarakenteen vastatoimena syntyneet uudet kehittämisen lähestymistavat 

kompakteista, sekakäyttöisistä ja jalankulkuun perustuvista suhteellisen itsenäisistä yhtei-

söistä. (Anttiroiko 2010, s. 21.)  

 

Läntisessä maailmassa on havaittavissa yrityksiä palauttaa keskustojen runsas kaupallinen 

toiminta asukas- ja kaavalähtöisesti. Muun muassa Yhdysvalloista 1980-luvulla syntynyt 

uusi urbanismi (new urbanism) peräänkuuluttaa inhimillistä mittakaavaa, perinteistä sekoit-

tunutta ja helposti saavutettavaa kaupunkirakennetta sekä kaupallista monimuotoisuutta. 

(Rantanen 2012, s. 41–44; Anttiroiko 2010, s. 20–21.) Vanhoja keskustoja on joissain kau-

pungeissa suojeltu ja vanhaa kauppatilaa tarjottu vuokralle. Niistä on muotoutunut paikallis-

ten palvelutuottajien sijoituspaikkoja, jotka rakentavat imagoaan keskustojen historiasta. 

(Bengs 2012, s. 25–26.) Vihreät arvot, kuten lähi- ja luomuruoka alkavat näkyä kuluttajien 

ostotoiveissa. (Rantanen 2012, s. 41–44; Anttiroiko 2010, s. 20–21.) Uusia kaupallisia kes-

kustoja on samaan aikaan Yhdysvalloissa rakennettu sekä lähiöihin että kantakaupunkeihin. 

Imagoa pyritään luomaan kansainvälisillä tavaramerkeillä. (Bengs 2012, s. 25–26.) Antti-

roiko nostaa esiin myös uuteen urbanismiin kohdistuneen kritiikin monimutkaisten kaupun-

kielämän realiteettien unohtamisesta ja väärästä oletuksesta, että alueiden kaunistaminen 

johtaisi epätasa-arvoisten rakenteiden vähenemiseen tai hajautumiskehityksen hidastami-

seen. (Anttiroiko 2010, s. 21.)  

 

Iso-Britannian kaupungeista tehdyn 200 vastaajaa sisältäneen tutkimuksen mukaan keskus-

toihin suuntautuu 32 % kaikista ostosmatkoista, kaupunkirakenteen ulkopuolisiin kaupan 

keskittymiin osuus on kaikista pienin 8 %. Keskimääräinen ostosmatkalla käytetty raha-

määrä oli niissä kuitenkin hieman suurempi kuin keskustoihin suuntautuvilla käynneillä. 

Asiakkaan säännöllisten ostospaikan valintaan vaikutti tutkimukseen perusteella eniten si-

jainti lähellä kotia, valikoima ja helppo saavutettavuus. Keskustassa käytetty rahamäärä oli 

suurin piirtein sama kuin internet-ostoskäynnin aikana kulutettu rahamäärä. Keskustoissa 

käytettiin eniten aikaa ostoskertaa kohden, joka viittaa siihen, että keskustoissa on suurempi 

määrä erilaisia myymälöitä, palveluita ja muita aktiviteetteja. Elämyksellisyys, sosiaaliset 

kohtaamiset, kahvilat, ravintolat ja tunnelma olivat kaupunkikeskustojen etuja verkkokaup-

paan verrattuna. Keskustoista ostetaan eniten muotia, vaatteita ja jalkineita, joka on myös 

eniten ostettu tuoteryhmä kaikkien ostospaikkojen kokonaismyynnissä. (Hart et al. 2014, s. 

3–9.) 

 

Keskustojen työpaikat houkuttelevat etenkin asiantuntija- ja johtotehtävissä työskenteleviä 

keskustaan asumaan. Urbaanit asumistyylit ovat nostaneet suosiotaan ja eurooppalaisissa 

kaupungeissa keskustojen kotitalouksien määrä on kasvanut viimeisen 50 vuoden aikana, 

vaikka väestön kokonaismäärä on laskenut. Uudet urbaanit sukupolvet ovat sopeutuvampia 

kaupunkiasumiseen kuin esikaupunkiympäristöön. Heidän kysyntä kohdistuu etenkin koh-

taamispaikkoihin kuten kahviloihin, ravintoloihin, museoihin ja putiikkeihin, joista on tullut 

urbaanin elämisen tunnusmerkkejä. (Lilius 2014, s. 843–844.)  

 

Urbaanin asumisen renessanssin on ajateltu linkittyvän yksinasuviin ja lapsettomiin kotita-

louksiin, mutta myös perheet kokevat keskusta-asumisen mieleisenä (Lilius 2014, s. 843–

844). Suomessa ja Ruotsissa on merkkejä keskusta-alueiden suosion kasvusta perheiden 

asuinpaikkoina, sen sijaan, että perheen perustamisvaiheessa muutettaisiin pois keskustasta. 

Lapsiperheet arvostavat kaupunkiympäristöä ja siellä tapahtuvia satunnaisia kohtaamisia, 
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hyviä palveluita ja joukkoliikenneyhteyksiä, suvaitsevaa ilmapiiriä ja turvallisuuden tun-

netta. Lisäksi kaupunkiasuminen mahdollistaa eri elämänvaiheiden sulautumisen yhteen ja 

vähentää kontrastia elämäntyylissä ennen lapsien saamista ja sen jälkeen. Liliuksen (2014, 

2015) tutkimusten mukaan kaupunkisuunnittelijoiden ja poliitikkojen tulisi ymmärtää il-

miötä paremmin vastakseen keskustoissa asuvien perheiden tarpeisiin ja luoda puitteita eri 

elämänvaiheissa ja –tilanteissa oleville eikä suunnitella keskustoja vain joidenkin ryhmien 

preferenssien mukaisesti. (Lilius 2014, s. 856–857.) Erityisesti vanhempainvapaalla oleville 

keskustojen kävely-ympäristöt ja niiden monipuoliset aktiviteetit ja palvelut helpottavat uu-

dessa elämäntilanteessa selviytymistä ja vähentävät vanhempainvapaaseen usein liittyvää 

eristäytymistä. Sosiaaliset aktiviteetit julkisissa tiloissa ovat tulleet entistä tärkeämmiksi. 

(Lilius 2015, s. 12–13.) 

5.2 Kaupunkikeskustan laatu ja kävely-ympäristöt 

Kävely-ympäristöllä tarkoitetaan aluetta, jonka pääasiallinen kulkumuoto on jalankulku, 

vaikka muitakin kulkumuotoja sallitaan. Määritelmän mukaan muita kulkumuotoja rajoite-

taan alueella niin, että jalankulku säilyy ensisijaisena kulkumuotona. (Zacharias 2001, s. 4.) 

Kävely-ympäristöt olivat 1990-luvun vastavoima moottoriajoneuvoihin tukeutuvalle liikku-

miselle ja kulutuskulttuurille. Kävelyalueita laajentamalla ja siirtämällä pysäköintipaikkoja 

maan alle pyrittiin turvaamaan keskustan elinvoimaa monissa kaupungeissa. (Rehunen et al. 

2014, s. 17; Zacharias 2001, s. 3.) Automarketit koettiin vakiintuneina päivittäistavaroiden 

ostopaikkoina, joten keskustoja tuli kehittää liiketoiminnaltaan monipuolisiksi ja ympäris-

töltään viihtyisiksi vapaa-ajan viettopaikoiksi. (Zacharias 2001, s. 3.) 

 

Kävely- ja pyöräily-ympäristöjen kehittämisen ja autoliikenteen rauhoittamisen on tutkittu 

vaikuttavan alueen yrityksiin positiivisesti kävijöiden ja taloudelliseen aktiivisuuden lisään-

tyessä. (Chaudhuri & Zieff 2015, s. 530; Drennen 2003, s. 66–74.) Katujen pienyrittäjät 

saattavat kuitenkin suhtautua negatiivisesti kävely-ympäristöjen laajentamiseen. Autoliiken-

teen rajoittaminen voi hankaloittaa asiakkaiden saapumista kauppakaduille vaikuttaen nega-

tiivisesti yrityksien liiketoimintaan. Pienyrittäjät kokevat autoilun ja ruuhkien olevan kau-

pallisille toimijoille hyväksi. (Drennen 2003, s. 66–74.) Toisaalta yrittäjät tunnistavat, että 

kävelijät, pyöräilijät ja hitaammin ajavat autoilijat kiinnittävät enemmän huomiota alueella 

sijaitseviin liikkeisiin ja niiden tunnettavuus kasvaa. Ympäristön turvallisuuden ja houkut-

televuuden lisäämisen nähtiin vaikuttavan positiivisesti liiketoimintaan. Helposti kaikilla 

kulkumuodoilla saavutettavat alueet houkuttelevat myymälöihin paremmin työntekijöitä 

kuin autoriippuvaiset ja ruuhkautuneet alueet. (Chaudhuri & Zieff 2015, s. 530; Drennen 

2003, s. 66–74.) Chaudhurin ja Zieffin (2015) tutkimuksessa kävelykatutapahtuman aikai-

nen katujen sulkeminen kasvatti yritysten liikevaihtoa, asiakasmääriä ja myyntiä erityisesti 

yrityksillä, jotka olivat tapahtumassa aktiivisesti mukana. (Chaudhuri & Zieff 2015, s. 535.) 

 

Toimintojen ja elinvoiman ylläpitämiseksi keskustojen tulee houkutella kävijöitä palveluita 

käyttämään. Perustana kävijöiden houkuttelulle, keskustassa viihtymiselle ja toiminnoille on 

keskustan fyysisen ympäristön laatu ja monipuolisuus. Keskustat voivat selvitä vain mikäli 

yritykset ja muut toiminnot haluavat sijaita siellä, eivät kieltämällä niiden sijoittumisen muu-

alle. (Söderström 2012, Schiller 1994, s. 50; Azubaidi et al. 1997, s. 89.) Tanskalainen ark-

kitehti Jan Gehlin vakiinnuttaman luokittelun mukaan kaupunkitilan toiminnot voidaan ja-

kaa välttämättömiin (työ, kauppamatkat), valinnaisiin (kävelylenkki, istuskelu) ja sosiaali-

siin (ihmisten kohtaamiset) aktiviteetteihin (Gehl 2011, s. 9–14). Kaupunkiympäristön laatu 

vaikuttaa valinnaisiin aktiviteetteihin ja sosiaalisten aktiviteettien määrään merkittävästi. 

Heikkolaatuisessa ympäristössä on lähes ainoastaan välttämättömiä aktiviteetteja eikä elävää 
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kaupunkiympäristöä synny. Hyvin suunniteltu ja viihtyisä ympäristö sen sijaan vetää kai-

kenlaisia ihmisiä puoleensa ja synnyttää monenlaista toimintaa. Tällöin myös sosiaalinen 

kontrolli kasvaa ja turvallisuus paranee. Elävä ja hoidettu kaupunkiympäristö viestittää, että 

asukkaat välittävät lähiympäristöstään, mahdolliset rikkomukset havaitaan ja kiinnijäämisen 

riski kasvaa. (Söderström 2012. s. 31–33, 35–36.) 

 

Rautaisen (2001) kriteeristö (taulukko 6) on ensimmäinen suomalainen aihepiiriä tarkastel-

lut tutkimus, jossa on pyritty kehittämään hyvän kaupunkiympäristön laadullisten tekijöiden 

arvioinnin menetelmää (Rehunen et al. 2014, s. 16). Tuoreempi Söderströmin (2012) kau-

punkiympäristön monipuolisuuden ja laadun arvioinnin kokonaisuus (taulukko 7) on laadittu 

nimenomaan jalankulkijan näkökulmasta. Tämä perustuu oletukseen, että keskusta-alueella 

jalankulku on ensisijainen kulkumuoto. Kokonaisuuden perusteella voidaan yleisellä tasolla 

mitata monipuolisuuden ja laadun toteutumista keskusalueella. Kriteeristö tarjoaa syste-

maattisen taustakehikon arviointityölle, joka tosin on tehtävä subjektiivisesti. (Söderström 

2012, s. 32.) 

 
Taulukko 6 Hyvän kaupunkiympäristön tekijät (Rautiainen 2001). 

 
Taulukko 7 Monipuolisuus- ja laatukriteeristö (Söderström 2012). 
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Kaupunkiympäristön sekoittunut rakenne tukee alueen elinvoimaa eri vuorokaudenaikoina: 

työpaikat tukevat lähistön ravintoloita lounasaikaan ja sekoittuneilla alueilla ihmisten vapaa- 

ja työaika nivoutuvat helpommin yhteen, jolloin myös suhde  asuinalueeseen voi kehittyä 

vahvaksi. Riittävä asukastiheys ja –määrä vahvistavat palveluiden kannattavuutta. Inhimil-

linen mittakaava ja esteettömät kulkureitit mahdollistavat myös viereisten kortteleiden ja 

lähipalveluiden sujuvan käytön. Lisäksi paikan ilmeeseen vaikuttavat tila- ja ympäristötaide. 

(Söderström 2012, s. 31–33, 35–36.) Robertsonin (1999) tutkimuksen mukaan sekoittuneet 

toiminnot, inhimillinen mittakaava, miellyttävä jalankulkuympäristö ja katutason aktiviteetit 

olivat erittäin tärkeitä tekijöitä pienten kaupunkikeskustojen (25 000–50 000 asukasta) elin-

voiman kehittämisessä. Keskustan omaleimaisuutta ja historiallisia kohteita säilyttämällä 

luodaan perinteinen kaupallinen keskusta ja omaleimainen tunnelma, joita tulee vaalia esi-

kaupunkimaisen kehityksen ehkäisemiseksi. Omaleimainen tunnelma ja paikallisuus mah-

dollistavat pientenkin kaupunkikeskustojen erottumisen kilpailijoista. (Robertson 1999, s. 

280–282.) 

5.3 Kävelykatukokeiluja Suomessa 

Kävelykatukokeiluja on Helsingissä vastustettu etenkin liike-elämän näkökulmasta autoilun 

vaikeuttamisen vuoksi, vaikka lopulta uudistuksia on pidetty myönteisinä. Vuonna 1970 jär-

jestettiin kävelykatukokeilu Aleksanterinkadulla. Helsingissä herättiin 1960-luvulla yksi-

tyisautoilun kasvun ongelmiin ja tehtiin suunnitelmia keskustan kävelypainotteisuuden li-

säämisestä. Kadun pysyvästi kävelykaduksi muuttaminen jäi vielä tuolloin toteutumatta. 

Syynä oli merkittävässä määrin Aleksanterinkadun kiinteistönomistajien ja yritysten vastus-

tus. (Oikarinen 2008, s. 30–31.) Viitamiehen (2016a) tutkimuksen mukaan kävelykatuko-

keiluun liittyvä liike-elämän vastustus perustui autoliikenteen ja pysäköinnin vaikeutumi-

seen. Kauppiaiden keskuudessa ei ollut kyseessä vakaumus autoliikenteen rauhoittamista 

vastaan, vaan käytännön kysymys, jossa tärkeintä oli asiakkaiden pääsy palveluiden lähelle 

ja viihtyminen kaupungilla. Kävelypainotteisuuden lisääminen edellyttäisi pysäköintilaitos-

ten ja muiden kalliiden liikennejärjestelyjen rakentamista, mutta sitä ei oltu Aleksanterinka-

dulla riittävästi huomioitu. Lisäksi kävelykatukokeilun käytännön toteutus ei ollut Aleksan-

terinkadulla riittävä, muun muassa jalkakäytäviä ei oltu levennetty kunnolla. Lisäksi nähtiin, 

että kävelykatu ei sovellu Suomen ilmastoon, huoltokuljetukset vaikeutuivat kokeilun aikana 

ja asiakasmäärät laskivat. Liike-elämän näkökulmana oli, ettei kaupunki saisi vaikuttaa tällä 

tavoin negatiivisesti yritysten kannattavuuteen. (Viitamies 2016a, s. 122, 126, 141, 183, 

285.) 

 

Myös Mikonkadun muuttamisessa vuonna 1993 kävelykaduksi osa kadun yrityksistä oli 

aluksi vastustanut sitä kiivaasti, mutta melko pian suhtautuminen muuttui positiivisem-

maksi. Erityisen tyytyväisiä muutokseen olivat kadun ravintolat ja kahvilat, jotka kasvattivat 

sekä asiakaskuntaansa että liikevaihtoaan merkittävästi. Helsingin keskustaprojektin projek-

tipäällikön mukaan kadunvarsiliikeyrittäjille on usein ominaista se, että he vastustavat kaik-

kea lähiympäristössään tapahtuvaa muutosta, koska jokainen muutos voi olla muutos huo-

nompaan. Tämän vuoksi kadunvarsiliikeyrittäjien on vaikea suhtautua positiivisesti kävely-

katujen rakentamisesta johtuvaan muutokseen. Lisäksi uudistuksiin liittyvät katutyöt vaikut-

tavat heikentävät kadun kaupallista vetovoimaa, mikä lisää negatiivista asennoitumista. Mi-

konkadun uudistusta pidettiin kuitenkin erittäin onnistuneena esimerkkinä mannermaisesta 

kävelykadusta, jollaista oli jo pitkään kaivattu Helsinkiin. (Oikarinen 2008, s. 19, 34.) 
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Mikonkadun uudistuksen myötä liike-elämä Helsingissä alkoi kokea kävelypainotteisuuden 

kaupallisena etuna. Kiinteistönomistajat näkivät kävelijöiden lisäämisen keinona lisätä asia-

kasvirtoja, sillä autoja ei voinut enää lisätä, vaikka olivat aluksi muutosta vastustaneet. Asi-

akkaat, yrittäjät ja kiinteistönomistajat pitivät kävelykatujen toteutumisesta lopulta Aleksan-

terinkadulla myönteisinä. Projektin ristiriidat johtuivat osittain puutteellisesta kommunikaa-

tiosta. Kiinteistötalouden toimijoiden lisäksi vähittäiskaupan ja kuluttajapalveluiden yritys-

ten tulisikin olla prosessissa organisoidusti mukana ja kaikkien oikeus katuun tulisi olla yh-

tenä suunnittelun lähtökohtana. (Viitamies 2016a, s. 173, 197, 220, 292.) Esitellessään tut-

kimustaan Kaupunkitutkimuksen päivillä, Viitamies korosti, että liiketilojen kehittäminen 

tulisi tehdä yhteistyössä kiinteistönomistajien ja yrittäjien kanssa. Yhteistyön eteen on teh-

tävä pitkäjänteistä työtä. Kun vuokralaiset eli yrittäjät ovat motivoituneita kehittämiseen, 

myös kiinteistönomistajien kiinnostus saattaa herätä ja tällöin myös resurssit kehittämis-

työssä kasvavat. Näin tapahtui esimerkiksi Lahdessa, jossa suunniteltiin kaupungin, kiinteis-

tönomistajien ja pienyrittäjien kanssa valaistussuunnitelma. (Viitamies 2016b.) 

 

Vuonna 2015 Hyvinkäällä järjestettiin kävelykatutapahtuma keskustan pääkadulla, jonka 

tarkoituksena oli demonstroida Hämeensillan joukkoliikenneterminaalin toimintaa ja käve-

lypainotteisuuden lisäämistä. Kymmenen päivää kestäneen kokeilun aikana Hämeenkatu 

suljettiin henkilöajoneuvoliikenteeltä ja paikallisliikenteen bussiterminaali nostettiin rauta-

tieasemalta Hämeensillalle. Muodostuneella kävely- ja joukkoliikennekadulla järjestettiin 

konttitapahtuma sisältäen pop up-myymälöitä, näyttelyitä, työpajoja ja muita tapahtumia. 

Käytännön järjestelyt ja lupaprosessit pidettiin mahdollisimman sujuvina ja helppoina, jotta 

kuntalaisia voitaisiin kannustaa omaehtoisen toiminnan järjestämiseen. Tapahtumasta kerä-

tyn palautemateriaalin perusteella kokeilu aiheutti asukkaissa hyvin eriytyneitä mielipiteitä. 

Kävelypainotteisuuden lisäämistä kannatettiin, mutta toisaalta autoilun hankaloittamista 

vastustettiin. (Hyvinkään kaupunki 2016b, Jarva & Kuusimäki 2015, s. 37–40.) 

5.4 Kaupalliset toiminnot elinvoiman kehittämisessä 

Kivijalkaliiketilat koetaan eräänlaisena kaupunkisuunnittelun periaatteiden mukaisena vas-

tavoimana kaupan keskittymistrendille. Kadunvarsiliiketoiminta on nähty tärkeänä osana 

paikallistaloutta ja urbaanin pienyrittämisen perustana. (Kanninen 2012, s. 179.) Kadunvar-

siliiketila eli ns. kivijalkakauppa on vanhimpia kauppatyyppejä, jonka markkina-alue perus-

tuu pääosin paikalliseen kysyntään. Sillä voidaan tarkoittaa myös erikoiskaupan myymälää, 

jonka markkina-alue on laajempi. Kivijalkakauppa on syntynyt hyvin saavutettaviin sijain-

teihin, esimerkiksi katujen risteyksiin tiiviissä kantakaupungissa. Alueen korkea vuokrataso 

kompensoituu pienillä myymäläyksiköillä. Ostoskaduilla kaupallinen monimuotoisuus on 

syntynyt kilpailun kautta itseohjautuvasti. Lähimarkkinoiden pieni mittakaava, pääosin jalan 

tehtävät ostosmatkat ja itsenäinen kauppias ovat olleet perinteisiä kivijalkakaupan element-

tejä. (Rantanen 2012, s. 39–44.) Myymälät ovat riippuvaisia vilkkaista asiakasvirroista, jotka 

ovat usein suurimmillaan kävelykaduilla, pääkauppakaduilla ja torien ympärillä. (Santasalo 

& Heusala 2002, s. 80–81.) 

 

Pohjakerroksissa sijaitsevat kivijalkamyymälät luovat elävää kaupunkiympäristöä ja ajan-

viettopaikkoja (Söderström 2012, s. 35–36; Kanninen 2012, s. 179). Keskustojen elävöittä-

miseksi toimijoita tulee aktivoida katutilan käyttöön markkinointi- ja myymälätilana (Koski 

& Tulkki 2004, s. 82; Santasalo & Heusala 2002, s. 80–81). Näyteikkunoiden ja ovien lisäksi 

koko liiketilan etuseinän avaaminen ja toimintojen levittäytyminen katutilaan ovat merki-

tyksellisiä elävyyden edistäjiä. Jos pienet ja aktiiviset toimijat rakennusten pohjakerroksissa 
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korvataan suurilla yksiköillä, kuten supermarketeilla tai julkisivultaan suljetuilla kauppakes-

kuksilla, kadun aktiviteetit vähenevät. Eläväisyyden ja monipuolisuuden kannalta kapeat, 

mutta syvät liiketilat maksimoivat ympäristön vaihtelevuuden katutilassa. (Söderström 

2012, s. 35–36.) 

5.4.1 Pienipiirteisen kaupan kehittäminen Suomessa 

Kaupan keskittyessä ja siirtyessä suurten liikenneväylien varsiin, on kivijalkaliikkeiden en-

nustettu katoavan. Pienipiirteisen kauppaverkoston kehittämisen haasteena Suomessa on 

voimakas kaupan keskittyneisyys sekä päivittäistavaroiden tukkukaupan, että vähittäiskau-

pan osalta. Kivijalkamyymälöiden haasteena on vastata laajaan kysyntään ja hintakilpailuun. 

(Rantanen 2012, s. 41–44.) Keskittymisen jatkuminen tulevaisuudessa johtaa kuluttajahin-

tojen kallistumiseen edelleen, kuljetuskustannusten siirtämiseen kuluttajille ja alan työvoi-

mavaltaisuuden voimakkaaseen vähenemiseen. Taloudelliset hyödyt siirtyvät paikallisesta 

taloudesta maan suurimpiin keskuksiin ja ulkomaille. (Bengs 2012, s. 27, 30.)  

 

Keskustan pienimuotoista kivijalkakauppaa voidaan tukea kaavoituksen keinoilla ja suun-

nitteluperiaatteilla. Erikoiskaupan kauppapaikkasuunnittelussa erittäin keskeistä on keskus-

tojen tavoitteellinen kehittäminen ja kaupan sijainnin määrätietoinen ohjaus. Kaavoittajien 

tulisi olla tietoisia alueella toimivien yrittäjien tavoitteista. Uusien kauppapaikkojen merkit-

tävimpinä kriteereinä ovat liikepaikan toimivuus, muiden toimintojen läheisyys, kävelyka-

dut sekä muut asiointia helpottavat kaupunkielementit. Keskustoissa erikoiskaupan ja päi-

vittäistavarakaupan osalta pysäköintipaikkojen riittävyys sekä huolto- ja tavaraliikenteen 

toimivuuden edistäminen ovat tärkeitä tekijöitä. (Koski & Tulkki 2004, s. 37–38.) 

 

Erikoiskauppa ei voi suunnitella myymäläverkkoa päivittäistavarakaupan lailla, vaan on 

enemmän riippuvainen tarjolla olevasta vapaasta liiketilasta. Erikoiskaupan ketjuuntumisen 

myötä suunnitelmallisuus liikepaikkojen valinnassa on lisääntynyt. Ketjuliikkeet hakevat 

muihin myymälätiloihin verrattuna selvästi suurempia myymälätiloja keskeisiltä paikoilta. 

Valtakunnalliset ketjut ovat yleensä vahvoilla liikepaikkoja jaettaessa ja vaarana on tarjon-

nan yksipuolistuminen ja paikallisen yritystoiminnan mahdollisuuksien heikentyminen. 

(Koski & Tulkki 2004, s. 37–38.) 

 

Vaikka keskustat ovat usein parhaita liikepaikkoja erikoiskaupalle, keskustan sisällä erikois-

kauppa sijoittuu eri tavoin. Tärkeänä tekijänä on varmistaa erikoiskaupalle soveltuvan toi-

mitilan riittävä määrä erityisesti liikekeskustan ydinalueilta, mutta myös sen reunamilta, 

kaupan hakeutuessa suurten asiakasvirtojen luo. Riittävä ja monipuolinen, eri-ikäinen ja –

kuntoinen liiketilatarjonta mahdollistaa tasapainon liiketilojen hintojen ja kilpailun suhteen. 

Erikoiskauppa aloittaa yleensä pieninä liikkeinä, joille tulisi olla tarjolla tiloja, jotta liiketoi-

mintaa pääsisi syntymään. Vähittäiskauppa toimii usein vuokratiloissa eikä monella aloitte-

levalla yrityksellä ole varaa maksaa korkeita vuokria, jolloin vuokrataso vaikuttaa keskustan 

kaupan rakenteeseen. Eri toimialojen vuokranmaksukyky on erilainen ja monipuolinen tar-

jonta edellyttää erihintaisia liikepaikkoja. Etenkin luovan talouden kannalta kohtuuhintaiset 

liiketilat ovat avainasemassa. Esimerkkinä matalan vuokranmaksukyvyn yrityksistä voidaan 

mainita antikvariaatit, etniset ravintolat ja galleriat. (Söderström 2012, s. 31–33; Koski & 

Tulkki 2004, s. 82; Santasalo & Heusala 2002, s. 80–81.) 

 

Suunnittelulla voidaan parantaa liikekeskustan saavutettavuutta kaikilla kulkumuodoilla esi-

merkiksi varmistamalla riittävät pysäköintipaikat. On kuitenkin huomioitava, että riippu-
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matta millä kulkuvälineellä asiakas keskustaan saapuu, hän on siellä asioidessaan jalankul-

kija. (Koski & Tulkki 2004, s. 82; Santasalo & Heusala 2002, s. 80–81.) Keskustojen kau-

pallisen elinvoimaan vaikuttavat fyysisen ympäristön suunnittelun ja liiketilojen ominai-

suuksien lisäksi markkinatalouden mukainen, usein kallis maan hinta, rakennusten suojelu 

ja muut kaavalliset rajoitteet sekä monen omistajan korttelit, jolloin muutosten tekeminen ja 

suunnittelu on monimutkaisempaa. Myös kauppakeskusten vaikutuksesta lähtenyt puolijul-

kisten tilojen kaupallistuminen voidaan nähdä ongelmana pienipiirteisen kivijalkakaupan 

kehittymiselle. (Rehunen et al. 2014, s. 22.) 

 

Yhtenäiset kauppakadut lyhyine etäisyyksineen ovat keskustan toimivuuden kannalta oleel-

lisia. Mitä pienempi keskusta-alue, sitä heikommin katutasoa ylemmissä kerroksissa toimi-

tilat soveltuvat vähittäiskaupalle. Yhden kerroksen nousua verrataan 100–200 metriin maan-

päälliseen etäisyyteen. Liiketilojen tulee muodosta yhtenäisiä kauppakeskittymiä ja niiden 

vetovoima kasvaa monipuolisuuden ja erilaisuuden kasvaessa. (Koski & Tulkki 2004, s. 82; 

Santasalo & Heusala 2002, s. 80–81.) Merkittävät kaupalliset toimijat tai esimerkiksi jouk-

koliikenneterminaalit voivat toimia vetovoimaisina ankkuriliikkeinä, jotka hyödyttävät ki-

vijalkatoimijoita. Toisaalta ankkuriliikkeet voivat tilaa viedessään passivoida kaupunkitilaa. 

Yhtenäiset suljetut suurien liikkeiden tai kauppakeskusten julkisivut heikentävät keskustan 

jatkuvuutta ja katutilan elävyyttä. (Rantanen 2012, s. 39–42; Koski & Tulkki 2004, s. 82; 

Santasalo & Heusala 2002, s. 80–81.) 

 

Keskustakaupan kannattavuutta voivat parantaa pidennetyt aukioloajat ja sijoittuminen mui-

den aktiviteettien läheisyyteen. Toimialaliukumat, kotiinkuljetus ja väliaikaiset pop-up-kau-

pat nähdään piristysruiskeena pienille toimijoille. Pienempien kivijalkaliikkeiden vahvuu-

tena on mahdollisuus nopeampaan asiointiin suuriin kauppakeskuksiin verrattuna. Kilpailu-

kyky ei ole volyymissä tai hinnassa, vaan erikoistumisessa ja nykyaikaisissa konsepteissa. 

Rantasen (2012) mukaan pienipiirteisen kaupan suosion kasvu voi olla hidasta, mutta muu-

tos voi tapahtua nopeasti. Muutoksen voi aiheuttaa esimerkiksi polttoaineen ja matkakustan-

nusten kallistuminen tai ruuhkautuminen. Tämä pienentäisi kaupan markkina-aluetta, jolloin 

painopiste seudullisen tason kaupan suosiosta kääntyisi lähialueen palveluihin. (Rantanen 

2012, s. 41–44.) 

 

Yleisenä haasteena nähdään kadunvarsiliiketoiminnan, pienimittakaavaisen sekoittumisen ja 

hajautettujen tilaratkaisujen kehittämisen kytkeminen vakiintuneeseen suunnitteluun. Näke-

mys kadunvarsiliiketoiminnasta on yksinkertaistava määräyksiin ja oletettuun asiakaskäyt-

täytymiseen perustuen. Vanhojen keskusta-alueiden kadunvarsiliiketoiminnan houkuttele-

vuutta voitaisiin kehittää tunnistamalla mitkä tekijät todella tekevät erilaisista kaupunkiym-

päristöistä liiketoimintaan soveltuvia ja mikä saa asiakkaat arvostamaan ja käyttämään ka-

dunvarsipalveluita. Esimerkiksi Helsingissä on tehty edistysaskelia kadunvarsiliiketilojen ja 

-toiminnan kehittämiseksi ja uusien alueiden kadunvarsien elävöittämiseksi erikoiskaupan 

lisäämisellä. (Kanninen 2012, s. 183.) Kadunvarsiliiketoiminnan suunnittelu on monimut-

kaista. Osallisten joukko on avoin ja suunnitteluprosessissa on usein epäselvyyttä siitä, kuka 

on milloinkin asukas, käyttäjä, asiakas, kauppias ja maanomistaja. Välimatka lainsäätäjien, 

ministeriön, kaavoittajien sekä yksityissektorin välillä koetaan liian pitkäksi, jotta toiminnan 

reunaehtojen määrittelyn voitaisiin nähdä toteutuneen yhteistyössä. (Kanninen 2012, s. 184–

185.) 
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5.4.2 Kauppakeskuksen ja pienipiirteisen kaupan synergia 

Suuryksiköitä ja kivijalkaliikkeitä yhdistämällä voidaan tukea kaupallisten toimijoiden vä-

listä vuorovaikutusta. Keskustassa kivijalkakauppoja ja kauppakeskuksia voidaan linkittää 

toisiinsa, jolloin kauppakeskus voi toimia pienempiä kivijalkaliikkeitä tukevana ankkuritoi-

mintona. Toisaalta kauppakeskuksen suuri koko on taipuvainen vetämään asiakasvirrat ko-

konaan itselleen. (Rehunen et al. 2014, s. 22; Rantanen 2012. s. 42–43.) Keskustan kaupal-

listen toimijoiden edellytysten kehittäminen vaatii, että vetovoimaisen kohteen, kuten kaup-

pakeskuksen on oltava fyysisesti integroitu ja tarpeeksi lähellä muita toimijoita. Vetovoi-

maiset ankkurikohteet muodostavat välilleen kävelyakselit. Yli 50 metrin kävelyetäisyydellä 

akselista sijaitseva kauppa houkuttelee selvästi vähemmän asiakkaita kuin akseleilla tai nii-

den läheisyydessä sijaitseva kohde. (Thomas & Bromley 2003, s. 67.) Rakenteellinen integ-

raatio markkina-alueiden kasvattamiseksi, vuorovaikutuksen lisäämiseksi ja uusien kasau-

tumiskehitysten mahdollistamiseksi tulisikin ottaa maankäytön tiivistämisen lisäksi huomi-

oon (Rantanen 2012, s. 42–43). 

 

Lowe (2005a, 2005b) tutki West Quay kauppakeskuksen vaikutusta Iso-Britannian Sout-

hamptonin kaupunkiin ja sen keskustaan. Kauppakeskus oli avautuessaan vuonna 2002 suuri 

seudullinen kauppakeskus, joka sijoitettiin kaupungin perinteiseen kaupalliseen keskustaan. 

Tutkimuksen tuloksien perusteella kauppakeskuksen rakentaminen oli kaupungille ensisijai-

sen tärkeää. Se oli vaihtoehtona parempi, kuin kaupungin reuna-alueella sijaitseva kauppa-

keskus tai kauppakeskuksen puuttuminen kokonaan, vaikkei se ratkaisutkaan kaikkia kes-

kustan ongelmia. (Lowe 2005a, s. 449.) Kauppakeskuksella oli positiivinen vaikutus kau-

pungin vetovoimaan kaupallisena ja vapaa-ajan kohteena kasvaneiden kävijämäärien, jalan-

kulkuliikenteen ja kulutuksen myötä. Kauppakeskus tiivisti tehokkaasti Southamptonin 

aiempaa suhteellisen maantieteellisesti pitkälle levinnyttä kaupallista keskustaa. Ytimen 

kaupallinen aktiivisuus ja liiketilojen vuokratasot kasvoivat samalla, kun kauppakeskuksesta 

kaukaisimpien liiketilojen vuokrat laskivat ja vajaakäyttö yleistyi. Tämä kehitys oli kuiten-

kin havaittavissa jo ennen kauppakeskuksen avaamista. Keskustan tilat ovat osittain tyhjen-

tyneet, mutta sinne on samaan aikaan tullut myös uusia toimijoita. (Lowe 2005b, s. 661–

667.) Hanketta kritisoitiin siitä, että kauppakeskuksen ja perinteisen keskustan välinen yh-

teys olisi heikko. Kauppakeskus on kuitenkin tuonut synergiaetuja vanhalle keskustalle ja 

parantanut kaupungin imagoa sekä ulkoista houkuttelevuutta. Kyselytutkimuksen ja askel-

mittausten perusteella kauppakeskukseen kuljettiin lähes joka toinen kerta muun keskustan 

ostosalueeseen yhteydessä olevasta sisäänkäynnistä ja yli kaksi kolmasosaa asiakkaista aikoi 

vierailla myös vanhan keskustan liikkeissä. (Lowe 2005b, s. 661–667; Lowe 2005a.) 

5.4.3 Yksityisten yrittäjien ja hallinnon suhde 

Thompson et al. (2015) tutkivat englantilaisen Rotherhamin kaupungin keskustaa, jota ta-

loudellinen taantuma ja seudullinen kauppakeskus olivat näivettäneet. Tutkimus kohdistui 

kaupallisen keskustan yksityisten toimijoiden ja julkisen hallinnon rooleihin keskustan el-

vyttämis- ja uudistamisprosessissa. Rotherhamissa on infrastruktuurin korjaamisen lisäksi 

rakennettu uutta keskusta-asumista, pyritty sujuvoittamaan liikennettä, järjestetty edullisem-

paa pysäköintiä ja kannustettu markkinoinnilla keskusta-asiointiin. Vaikka toimijoilla olisi-

kin yhteinen ymmärrys elinvoimaisen keskustan hyödyistä, houkuttelevuudesta ja alueen 

kehittämisen tarpeesta, keinot voivat olla erilaisia. Jokaisen kaupunkikeskustan elementit 

ovat erilaisia, jolloin myös niiden kehittäminen on tapauskohtaista. Rotherhamissa yksityiset 

toimijat näkivät yhteistyössä tehdyn kehittämisen positiivisena. Heillä oli yhteinen näkemys 

siitä, että pienet liikkeet tarvitsevat ympärilleen myös paikalliseen kysyntään nähden sopi-

van sekoituksen vapaa-ajanviettopaikkoja ja ravintolatarjontaa. He olivat yhtä mieltä myös 
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siitä, että kunnostaminen ja muutostyöt kiinteistöissä ovat siistineet keskustaa ja kehittäneet 

sen elinvoimaa niin, että keskustassa on miellyttävämpi viettää aikaa. Toisaalta pysäköinti-

maksujen poistamisen vaikutus uusien asiakkaiden houkutteluun herätti ristiriitaisia näke-

myksiä. (Thompson et al. 2015, s. 237–238, 242–247.) 

 

Paikallishallinto voidaan nähdä yleisen mielipiteen virittäjänä, joka asettaa toimintaympä-

ristön muille toimijoille, mutta kehittäminen vaatii eri sektorien yhteistyötä. Kun yrittäjille 

annetaan mahdollisuus menestyksekkääseen taloudelliseen toimintaan, he luovat toimintaa. 

Hallinnon tulisi purkaa esteitä ja sääntöjen tulisi olla mahdollistavia rajoittamisen sijaan. 

Esteitä voivat olla esimerkiksi yleinen sääntely, kaavoitus, pysäköintipaikat ja -maksut. 

Sääntelyn sijasta tulisi kannustaa ja helpottaa uusien ideoiden, kuten pop-up-kauppojen to-

teuttamista. Osa esteitä on riippuvaisia julkisesta hallinnosta, mutta osa on myös yksityisten 

kiinteistönomistajien käsissä. (Thompson et al. 2015, s. 232–238, 242–247; Portas 2011, s. 

5–6.) Yhteistyö vaatii taidokasta johtamista ja julkisen hallinnon ja yksityisten toimijoiden 

selkeää yhteistä visiota kehittämistoimenpiteiden lopputuloksesta. Ilman yhteistä visiota ja 

sitoutuneita toimijoita monet aloitteet ja hankkeet eivät todennäköisesti ole tehokkaita ja 

lopputulokseltaan halutunlaisia. Vision tulee perustua paikallisten tarpeiden ymmärtämiseen 

ja vaatii paikallisen hallinnon sitoutumista. (Thompson et al. 2015, s. 232–238, 242–247.) 

 

Keskustan kehittämisessä tutkijat korostavat yksilöiden merkitystä ja toisaalta kokonaisku-

van hahmottamista. Jotta kehittämispolitiikka olisi onnistunutta, tulee siinä ymmärtää sen 

toteuttajia eli yksityisiä toimijoita. Sitoutuneet ”oikeat” ihmiset on saatava mukaan, sillä 

muuten toimintasuosituksilla on vain vähäinen vaikutus. Yhteistyö ja yhteinen ongelmien 

pohdinta voi tuottaa positiivisia lopputuloksia, kun avainhenkilöt tuodaan yhteen. Paikalli-

sille toimijoille täytyy kuitenkin luoda mahdollisuudet hyötyä toimenpiteistä. Eri alojen toi-

mijat hyötyvät toimenpiteistä eri tavoin, jolloin heidän motiivinsakin ovat eroavaiset. 

(Thompson et al. 2015, s. 232–238, 242–247.)  

 

Julkinen hallinto voi sitouttaa toimijoita helpottamalla keskustainvestointeja (Portas 2011, 

s. 5). Samalla tulisi myös täyttää asiakkaiden keskustaan ja sen kaupallisiin toimintoihin 

kohdistuvat odotukset. Keskustan yksityisten toimijoiden ja heitä tukevien tahojen tulisi olla 

perillä asiakkaiden mielikuvista ja odotuksista keskustan tarjonnan osalta, jotta pystytään 

pysymään kilpailussa reuna-alueiden ostoskeskusten, supermarkettien, erikoiskauppojen 

sekä internetin kanssa. Toiminnalle tulee lisäksi löytää resurssit, rahoitus ja työvoima ja toi-

menpiteiden vaikuttavuutta tulisi kyetä mittaamaan. (Thompson et al. 2015, s. 232–238, 

242–247.) Keskustan tulee tarjota ”oikeat liikkeet, jotka myyvät oikeita tuotteita oikealla 

hinnalla” kohderyhmille. Mikäli keskustan kokonaistarjonnan ymmärretään kilpailevan 

muiden kaupunkien ja reuna-alueiden kaupan keskittymien kanssa, yrittäjiä voitaisiin keski-

näisestä kilpailuasetelmasta huolimatta saada toimimaan yhteistyössä keskustan vetovoiman 

lisäämiseksi. (Thompson et al. 2015, s. 232–238, 242–247; Portas 2011, s. 5–6.) 

5.5 Yhteistyö ja hallinta 

5.5.1 Yhteistyön järjestäminen 

Jotta elinvoimaisen keskustan kehittäminen voisi onnistua, tulee julkisen ja yksityisen sek-

torin toimia yhteistyössä keskenään. Lisäksi kokonaisvaltaista kehittämistä tulee voida hal-

lita sekä julkisen että yksityisen toiminnan osalta. Kriittisenä tekijänä on saada toiminnalle 

jatkuvat resurssit, jotta se olisi taloudellisesti kestävällä pohjalla. (McAteer & Stephens 



 

52 

 

2011, s. 265; Balsas 2000, s. 30.) 1980- ja 1990-luvuilla julkisen vallan politiikka oli pyrki-

nyt kohti keskustan hengissä pitämistä, mutta todelliset toimenpiteet olivat olleet kaukana 

vakuuttavista ja monet kehittämisyritykset olivat tehottomia (Alzubaidi et al. 1997, s. 78). 

Esimerkiksi kävely-ympäristön lisääminen oli monessa kaupungissa tuottanut autioita alu-

eita rikosongelmineen. Liikenteen sujumisen estäminen, pysäköintipaikkojen vähentäminen 

sekä julkisen liikenteen säännöstelyn vähentäminen johtivat harkitsemattomina ja hallitse-

mattomina katastrofaalisiin lopputuloksiin. (Worthington 1999, s. 69.) Seuraavassa käsitel-

lään kehittämisessä tarvittavan yhteistyön konkreettista toteuttamista town center manage-

ment- ja business improvement districts-toiminnalla. 

 

Iso-Britanniasta lähtöisin olevien town center management -kehittämishankkeiden (TCM) 

määrä alkoi kasvaa 1990-luvulla ja niiden toiminta on saanut hyväksyntää sekä julkisilta että 

yksityisiltä tahoilta. Alun perin tavoitteena oli hallita vähittäiskaupan sektoria, vahvistaa 

keskustan asemaa hajautumiskehityksen vastavoimana ja pyrkiä kestävällä tavalla pärjää-

mään alueiden välisessä kilpailussa. Toiminta on nähty hyvänä mahdollisuutena julkisen ja 

yksityisen sektorin väliselle yhteistyölle. Myös Yhdysvalloissa julkis-yksityinen yhteistyö 

on ollut menestyksekäs tapa keskustojen elvyttämiseksi. (McAteer & Stephens 2011, s. 265; 

Nisco et al. 2008, s. 167; Balsas 2004, s. 102–103; Warnaby et al. 1998 s.16–17; Worthing-

ton 1998, s. 69; Pal & Sanders 1997, s. 70.) Etenkin asukasmäärältään pienten kaupunkien 

keskustojen elinvoiman kehittämisessä paikallisuus ja omaleimaisuus ovat tärkeitä vetovoi-

matekijöitä. Näiden vahvuuksien löytäminen ja vahvistaminen edellyttävät vahvaa julkisen 

ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä. (Robertson 1999, s. 282.) 

 

TCM-organisaatio koostuu useista keskustan kehittämiseen liittyvistä osapuolista, jotka voi-

daan jaotella julkiseen, yksityiseen ja vapaaehtoissektoriin. Yleensä osapuolia ovat poliisi, 

yksityiset yritykset, julkiset organisaatiot, paikallinen yhteisö ja kolmas sektori, kaupalliset 

toimijat, asukkaat ja keskustassa vierailevat. (McAteer & Stephens 2011, s. 265; Nisco et al. 

2008, s. 168.) Toiminnan tavoitteena on saavuttaa keskustalle kilpailuetu julkisten ja yksi-

tyisten alueiden ylläpidon avulla sekä löytämällä yhteisiä intressejä (Warnaby et al. 1998, s. 

17–18). TCM-organisaation toimenpiteitä ovat monissa maissa olleet muun muassa keskus-

tan markkinointi sekä markkinatiedon kerääminen ja jakaminen, kampanjat ja asiakkaiden 

houkuttelu, yksityisen ja julkisen sektorin välisen yhteistyön vahvistaminen sekä virallisen 

ja epävirallisen kommunikaation ylläpitäminen. Yhteistyötä on vahvistettu alueen strategis-

ten suunnitelmien laadinnassa, fyysisen ympäristön siistimisessä ja ylläpidossa sekä turval-

lisuuden parantamisessa. Lisäksi tavoitteena on kouluttaa osapuolia ja heidän työntekijöitään 

yhteisen kehittämisstrategian toteuttamiseen, motivoida heitä ja arvioida toimenpiteiden vai-

kuttavuutta. (Nisco et al. 2008 s. 167; Whyatt 2004, s. 352; Forsberg et al. 1999; Pal & 

Sanders 1997, s. 70.) 

 

Kuvassa 26 on havainnollistettu TCM-organisaation yhteydet muihin toimijoihin. Vaikka 

toiminta koskettaa monia ja siihen ovat monet osallisina, vain muutama taho on ollut aktii-

visesti mukana toiminnassa. Aktiivisia ovat olleet pääosin paikallinen hallinto ja yksityisen 

sektorin vähittäiskaupan toimijat. Toiminta saa monesti suuren osan rahoituksesta kaupalli-

selta sektorilta, pääosin vähittäiskaupan toimijoilta. (Nisco et al. 2008, s. 168; Whyatt 2004, 

s. 346–347.) Taloudellinen taantuma on vaikeuttanut etenkin rahoituksen ja investointien 

houkuttelua. (McAteer & Stephens 2011, s. 269.) 
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Kuva 26 TCM-organisaation suhteet muihin toimijoihin. (Nisco et al. 2008, s. 170.) 

 

Kiinteistönomistajilla ja vähittäiskaupan toimijoilla on erityinen merkitys reuna-alueiden 

kaupan vastavoimana kävijöiden houkuttelemisessa ja elinvoiman lisäämisessä, sillä heillä 

on tuntemusta paikallisesta asiakaskunnasta ja markkinoinnin erikoisosaamista. (Whyatt 

2004, s. 346–347; Pal & Sanders 1997, s. 70.) Toiminnassa vähittäiskaupan saamislogiikan 

ymmärtäminen on oleellista, jotta toiminta on toteuttamiskelpoista. Jokainen kaupunkikes-

kusta on erilainen ja sen sosiaalisten ja taloudellisten potentiaalien tunnistaminen uudistus-

prosessissa on oleellista. On tärkeää luoda suhde keskustan toimijoiden ja asiakkaan tarpei-

den, mutta myös eri toimijoiden välille, jotta voidaan löytää keskustan vahvuudet ja vastata 

keskustan käyttäjien tarpeisiin. Toiminnan onnistumiselle tärkeää on uskottavuus, puoluee-

ton välittäjän rooli ja yhteydet yhteistyöorganisaatioiden korkeimmille portaille. (Whyatt 

2004, s. 352.) 

 

Forsberg et al. (1999) tutkivat TCM-konseptin toteuttamista kolmessa ruotsalaisessa kau-

pungissa. Tutkimuskaupungeissa pieni ydinjoukko oli aktiivisesti mukana kehityshank-

keissa ja suurin osa osallistui vain toiminnan passiiviseen taloudelliseen tukemiseen (tau-

lukko 8). Suuri joukko olivat myös toimintaan osallistumattomat. Osa valitsi tietoisesti olla 

osallistumatta, osa ei tiennyt mahdollisuudesta osallistua. Vapaamatkustajat ja osallistumat-

TCM
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•Paikallishallinto

•Kauppakamari

•Kauppiasyhdistykset

•Rahoittajat

Hajautuneet kytkennät
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Normatiiviset kytkennät
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•Poliisi

•Pankit ja rakennuttajat

•Kiinteistö- ja huoltoyhtiöt
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Panos

•Toimintaa 
rahoittamattomat 
vähittäiskauppiaat

•Kulttuuri- ja vapaa-ajan 
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•Julkinen liikenne ja 
pysäköinti
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•Työntekijät

•Kiinteistönomistajat
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•Asukkaat
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tomien hyötyminen osallistuvien panoksesta koettiin ongelmallisiksi. Vapaamatkustajan on-

gelma voi johtaa osallistujien motivaation vähenemiseen. Tämän välttämiseksi oleellista 

olisi viestiä keskustan toimijoille, että toiminnasta koituvat hyödyt ovat kaikkien käytettä-

vissä osallistumisesta huolimatta, mutta ovat suurempia, mikäli kaikki osallistuvat. (Fors-

berg et al. 1999, s. 321.) 

 
Taulukko 8 Kaupunkikeskustan yhteistyötoimijoiden typologia (Forsberg et al. 1999). 

 
 

Yksityisen sektorin sitouttamisessa ja toiminnan kestävässä rahoittamisessa oleellisessa 

osassa ovat empiiriset mittaukset toiminnan vaikuttavuudesta. Näitä ovat esimerkiksi vähit-

täismyynnin, kävelijöiden, tilojen käyttöasteiden, julkisten liikennevälineiden käyttäjien ja 

rikosten määrän mittaaminen. (mm. Forsberg et al. 1999, s. 321; McAteer ja Stephens 2011; 

Whyatt 2004; Balsas 2004; Pal ja Sanders 1997.) Hankkeet saattavat näyttää lyhyellä aika-

välillä menestyksekkäiltä, mutta osoittautua pitkällä aikavälillä epätehokkaiksi. Kestävien 

resurssien hankkiminen joidenkin toimien subventoinnin sijasta on tärkein tekijä keskustan 

menestyksellisen elävöittämisen ja pitkäaikaisen elinvoiman kannalta. (Balsas 2004, s. 101–

103.) Mittaamisen tärkeydestä huolimatta, yleisesti tunnustettua metodia elinvoima- ja uu-

distamistoimien arvioimiseksi ei ole, vaikka esimerkiksi rahoitusten määrää, vapaana olevia 

tiloja ja kaupunkikeskustan siisteyttä seurataan. (McAteer & Stephens 2011, s. 269; Balsas 

2004, s. 101–103). Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että keskustat, joissa on tehty kehit-

tämistoimia, ovat pärjänneet kaupallisen toiminnan osalta paremmin kuin ilman kehittämis-

toimia (Balsas 2004, s. 102–103). 

 

Padilla ja Eastlick (2008) tutkivat laadullisilla menetelmillä erikokoisten menestyvien ja ke-

hittyvien keskustojen kaupallisen elinvoiman kehittämisen strategioita. Menestyneissä kes-

kustoissa kaupalliset toimijat olivat sekä keskenään että julkisen tahon kanssa yhteistyössä 

virallisin ja epävirallisin kumppanuuksin. Kaupallinen kumppanuus johti myös aktiivisem-

paan osallistumiseen kaupungin suunnitelmia kohtaan, jolla toimijat pyrkivät mukautumaan 

sosiaalisen ja taloudellisen ympäristön muutoksiin. Kukoistavissa keskustoissa yrittäjät pyr-

kivät koordinoituun hallintaan ja yhteisiin markkinointistrategioihin. Jonkintasoinen keski-

tetty hallinta auttaa luomaan kokonaiskuvan kaupallisesta tarjonnasta, houkuttelemaan asi-

akkaita koko keskustan laajuudelta ja käyttämään kaupallisten toimijoiden resursseja tehok-

kaammin. Toiminnaltaan kukoistavissa keskustoissa oli onnistunut luoda suurista ankkuri-

toimijoista ja pienistä yksityisistä yrittäjistä kaupallinen monimuotoisuus (retail mix), joka 

tarjoaa asiakkaille erityisen ostoskokemuksen. Kaupalliset toimivat tarjosivat alueellisella 

keskittymisellä asiakkaalle riittävät ja erityislaatuiset palvelut. Ostoskokemus yhdistettiin 

kaupungin identiteettiin. (Padilla & Eastlick 2008, s. 19–20.) 

 

Menestyneet kaupunkikeskustat olivat laatineet yleissuunnitelman (urban design plan) kes-

kustoilleen sisältäen tilojen ja rakennusten korjaukset ja keskustan historiallisesti säilytettä-

vät kohteet. Suunnitelmissa tunnistettiin ostosten, ruokailun, kulttuurin ja tapahtumien pai-

kat ja alueet, joihin asiakkaita houkuteltiin kävelemään, tekemään ostoksia ja viihtymään. 

Kaupallinen toiminta on oleellisessa osassa strategian toteuttamisessa, joten suunnitelman 
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laadinnassa on oleellista tunnistaa kaupallisten toimijoiden tarpeet ja edellytykset, jotta ylei-

nen kehittäminen olisi heidän toimintaansa tukevaa. Menestyneissä keskustoissa suunni-

telma auttoi luomaan yleiskuvan, jota toteuttamalla kaupat pystyvät tarjoamaan omanlaisen 

ostoselämyksen. Jalankulkijoita kannustettiin kauppoihin kävelykatuja ja aukioita kehittä-

mällä. Tapahtumien ja kulttuuriaktiviteettien sekoittaminen toimintojen joukkoon houkutteli 

kaikkiin kauppoihin ja palveluihin enemmän kävijöitä. Tutkimuksen tulokset ovat linjassa 

kävely-ympäristöjen kehittämisen, tapahtumien ja kulttuuriaktiviteettien sekoittamisen po-

sitiivisella vaikutuksella keskustojen houkuttelevuuden lisäämisessä. Vaikka kaupalliset toi-

mijat eivät osallistuneet suoraan asumisen ja liikenteen suunnitteluun, he hyötyivät niiden 

onnistuneesta toteuttamisesta. Esimerkiksi asumisen lisäämisen ja saavutettavuuden paran-

tamisen nähtiin vaikuttavan positiivisesti kaupallisten toimintojen pitkän aikavälin edelly-

tyksille. (Padilla & Eastlick 2008, s. 21.) 

 

Useissa maissa myös business improvement districts (BID) ovat olleet keino järjestää julki-

sen hallinnon ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä. Tarkoituksena on turvata yksityistä 

pääomaa, kehittää kaupunkikeskustan vetovoimaa vahvistamalla esimerkiksi joidenkin kort-

teleiden kilpailukykyä kiihtyvässä kaupunkien ja kaupunkiseutujen välisessä kilpailussa. 

Alun perin Pohjois-Amerikasta lähtöisin oleva julkis-yksityiseen yhteistyöhön perustuva 

malli on levinnyt Eurooppaan, Australiaan ja Afrikkaan. Toiminnan periaatteena on, että 

maanomistajat, joissain maissa myös yrittäjät tai muut toimijat, maksavat jäsenmaksua yk-

sityiselle voittoa tavoittelemattomalle BID-yhdistykselle. Kerätyillä varoilla organisaatio 

tuottaa taloudellista hyötyä jäsenilleen rahoittamalla palveluita ja ohjelmia alueen houkutte-

levuuden lisäämiseksi. Usein toimilla pyritään nostamaan kiinteistöjen arvoa ja kasvatta-

maan keskustan myymälöiden kannattavuutta. Pääasialliset rahoituskohteet ovat olleet tur-

vallisuuteen, alueen siistimiseen tai markkinointiin liittyviä palveluita. Monissa maissa toi-

minta on keskittynyt turvallisuuden parantamiseen rikollisuuden ja turvattomuuden vähen-

tämisellä esimerkiksi kameravalvontaa tehostaen. (Peyroux et al. 2012, s. 111–114.) 

 

BID-organisaatio toimii julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa tuottamalla palveluita, 

jotka ovat perinteisesti kuuluneet julkiselle sektorille. Vahvistamalla yksityisiä toimijoita 

vahvistetaan samalla paikallispolitiikan linkittymistä ja jalkautumista. Kynnys toimenpitei-

den toteuttamiselle on matalampi, kun niitä ei ole organisoitu perinteisen byrokraattisilla 

korkeilla politiikan tasoilla. Toiminnan kautta voidaan myös vaikuttaa paikalliseen kaavoi-

tukseen. Se on osa kaupunkikehittämisen yksityistämistä ja paikallisten toimijoiden osallis-

tamista. Toiminta ei välttämättä tarkoita julkisen vallan vähentymistä vaan se voidaan nähdä 

erilaisena osallistumisen muotoa. BID-toiminta on vahvistanut sosiaalista kontrollia, mutta 

toisaalta johtanut julkisen tilan valikoivaan demokratiaan. Se on aiheuttanut ilmiöitä, joissa 

tietynlaisia ihmisryhmiä ei haluta kaikille avoimiin julkisiin tiloihin. (Peyroux et al. 2012, s. 

111–114.) 

 

Myös Suomessa tärkeäksi tekijäksi on tunnistettu jatkuva keskustojen kehittäminen, joka 

tulee toteuttaa yhteistyössä kunnan, kiinteistönomistajien ja paikallisten kaupan ja palvelu-

alojen yhteistyössä (Koski & Tulkki 2004, s. 82; Santasalo & Heusala 2002, s. 80–81). Mo-

nessa suomalaisessa kaupungissa keskustan kehittäminen mainitaan osana kaupungin stra-

tegiaa tai ydinkeskustalle on laadittu oma kehittämisperiaatedokumentti (mm. Lahden kau-

pungin strategia 2025, Tampereen kaupunkistrategia 2025, Seinäjoen ydinkeskustan raken-

nemalli 2030, Joensuun ydinkeskustan symmetrisen kaupungin kehitysvisio 2014) tai kes-

kustavision laatiminen on käynnissä (mm. Oulun kehitystyö keskustavisiolle 2040, Jyväs-
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kylän keskustavision laadinta vuodelle 2030). Keskustan kehittämisen tavoitteet ovat suo-

malaisissa kaupungeissa samankaltaisia: elävä ja vetovoimainen keskusta-alue, joka houkut-

telee uusia asukkaita, yrityksiä ja investointeja, tapahtumien, elämysten ja palveluiden 

paikka, jossa on helppo liikkua etenkin kevyen liikenteen kulkumuodoilla ja joukkoliiken-

teellä ja jossa pysäköinti on riittävää ja sujuvaa.  

 

Kaupallisen toiminnan tukeminen nähdään useassa suomalaisessa kaupungissa edellytyk-

senä keskustan elinvoiman vahvistamiselle. Kaupungin yhteistyö eri toimijoiden, asukkai-

den, yritysten, kiinteistönomistajien ja kolmannen sektorin kanssa pidetään tärkeänä. Suo-

meen perustettiin vuonna 1997 Elävä Kaupunkikeskusta Yhdistys (nykyään Elävät kaupun-

kikeskustat ry) erikoiskaupan liiton yhdyskuntasuunnittelun työryhmän aloitteesta. Tavoit-

teena oli Ruotsin mallin mukainen valtakunnallinen kuntien, elinkeinoelämän ja kiinteistön-

omistajien yhteistyöelin ja kattojärjestö, joka edistää kaupunkikeskustojen kehittämistä ja 

uudistumista. Edellisenä vuonna oli käynnistynyt ympäristöministeriön hanke, jolla pyrittiin 

aktivoimaan kauppiaita kuntakeskusten uudistamiseen. Tällöin noin 70 kunnassa arvioitiin 

olevan suunnitelmia keskustan kehittämiseksi ja 23 kuntaa oli käynnistänyt tai käynnistä-

mässä uudistustyön keskustojen vetovoimaisuuden säilymiseksi. (Kulmanen 2015, s. 4–5.) 

 

Nykyään monessa kaupungissa toimii keskustayhdistys (mm. Hyvinkään kaupunkiyhdistys, 

Lahti City ry, Tampere tunnetuksi ry, Jyväskylän elävä kaupunkikeskusta ry, Mikke ry), 

joista useat ovat myös Elävät kaupunkikeskustat ry:n jäseniä. Yhdistysten tehtävänä mo-

nessa kaupungissa on yhteistyön vahvistaminen, tapahtumien järjestäminen ja mahdollista-

minen sekä keskustan markkinointi. Oleellista monessa keskustassa on tiivis rakenne, joka 

mahdollistaa asiakaspohjan keskustan liikkeisiin ja yhteistyön eri toimijoiden välillä, jotta 

keskustan elinvoimaa voidaan vahvistaa. Haasteena on monesti resurssien puute, toiminnan 

rahoittaminen ja keskustan toimijoiden sitouttaminen. 

5.5.2 Yhteinen visio, strategia ja master plan 

Kansainvälisesti keskustan johtamisen elementtejä on lainattu paljon kauppakeskusjohtami-

sesta. Keskustojen kehittäminen ja hallinta on kuitenkin monimutkaisempaa kauppakeskus-

ten johtamiseen verrattuna, sillä osallisten joukko on moninaisempi ja tavoitteet kuluttami-

sen edistämiseen verrattuna monisyisempiä. (Nisco et al. 2008, s. 168.) Tarve keskustan ke-

hittämisen hyvien käytäntöjen kehittämiselle ja yleistämiselle kasvaa ja keskustojen pitämi-

nen elinvoimaisena vaatii, että paikallishallinnon tulee luoda pitkäaikaisia kumppanuuksia 

yritysten ja organisaatioiden kanssa (Balsas 2004, s. 102–103). Kestävä kilpailuedun saavut-

taminen on riippuvainen koko kaupungin tarjonnasta, jolloin kilpailussa pärjäämisen edel-

lytykseksi nousee yhä vahvemmin kokonaisvaltainen strategia pelkkään vähittäiskaupan ke-

hittämiseen keskittymisen sijaan (McAteer & Stephens 2011, s. 270; Nisco et al. 2008, s. 

168; Whyatt 2004, s. 346–347). Iso-Britannian TCM-toiminnan kehitystä on kuvattu alla 

olevassa taulukossa 9. Kehitys on kulkenut 1980-luvulla heränneestä tarpeesta vastata kil-

pailun kasvuun, julkis-yksityisyhteistyön syventämisestä, kestävän kilpailuedun takaami-

sesta ja paikkojen brändäyksestä nykyiseen strategiseen lähestymistapaan. Tulevaisuudessa 

siihen linkittyy yhä vahvemmin myös sosiaaliset innovaatiot, älykaupunkien sovellukset, 

vahvempi yhteistyö kolmannen sektorin kanssa ja kaupan alan digitalisaatio. (Coca-Stefanik 

& Carroll 2015, s. 40.) 
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Taulukko 9 TCM-toiminnan kehitys Iso-Britanniassa (Coca-Stefaniak & Carroll 2015, s. 40). 

 
 

Kumppanuuteen ja yhteistyöhön perustuva kaupunkisuunnittelun malli tarjoaa mahdollisuu-

den kehittää alueita kansalaistoiminnalle, houkutella investointeja, kehittää aluetta ja sen 

elinvoimaa (McAteer & Stephens 2011, s. 266, 269–270). Kaupunkikeskustoja hallinnoivien 

ja suunnittelevien tahojen tulisi miettiä toimenpiteitä ja sektoreita, jotka tarjoavat parhaim-

mat mahdollisuudet paikalliseen kasvuun. Jokaisen osallistujan tulisi kyetä ideoimaan ja toi-

mimaan yhteistyössä, jotta keskustan vahvuudet ja potentiaali saataisiin kaikilta osin hyö-

dynnettyä. Yksi suurimmista esteistä keskustojen uudistamisprojekteissa on yhteisen näke-

myksen puute keskeisimpiä ongelmia ratkaistaessa. (McAteer & Stephens 2011, s. 269–270; 

de Nisco et al. 2008, s. 174.) Päättäjien tulisikin kehittää selkeä visio ja sen mukainen suun-

nitelma tulevaisuudelle, jotta yhteistyön eri osapuolet voivat määritellä oman visionsa, ta-

voitteet ja suunnitelmat tehokkaasti. (McAteer & Stephens 2011, s. 266). Kokonaisvaltainen 

keskustan kaikkia toimintoja käsittelevä aktiivinen tulevaisuuskuva tulisikin ottaa osaksi vä-

hittäiskauppaan keskittyneen kehittämisen lisäksi. Elämyksellisyyden suosion kasvu ja äly-

kaupungit, jakamis- ja kiertotalous ovat esimerkkejä tulevaisuuden trendeistä. Ne tulee ottaa 

huomioon keskustojen monimutkaisten yhteyksien ymmärtämisessä ja hallinnassa, jotta kes-

kustat voidaan pitää elinvoimaisina, elävinä, innovatiivisina ja mukautuvina tulevaisuuden 

taloudellisessa muutoksessa. (Coca-Stefaniak & Carroll 2015, s. 38.) 

 

Visio on kuvaus tulevaisuuden yhdyskunnasta, jota kohti halutaan kehittyä (kuva 27). Tule-

vaisuuskuvasta voidaan lopulta tunnistaa ne tavoitteet ja painopisteet, joilla ohjataan yhdys-

kuntien ja yksittäisten alueiden suunnittelua. Se on yhdistelmä yleisempiä tavoitteita esimer-

kiksi päästöjen vähentämisestä yhdistettynä paikallisten toimijoiden ja käyttäjien toiveisiin, 

tarpeisiin ja arvostuksiin. (Staffans 2011, s. 59.) Tulevaisuuden suunnittelu on tärkeää, jotta 

voidaan hyödyntää tämänhetkiset ja tulevat mahdollisuudet elävien ja taloudellisten kestä-

vien yhdyskuntien rakentamiseksi. (McAteer & Stephens 2011, s. 266.) 
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Kuva 27 Kestävän yhdyskunnan visio. (Staffans 2011, s. 60) 

 

Visioon sitoudutaan, jos se sisältää toimijoiden oman näkemyksen tulevaisuudesta. Tämän 

vuoksi se on laadittava yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Kaikkien avaintoimijoiden, kun-

nan, yrittäjien ja asukkaiden on tiedettävä ja ymmärrettävä, minkälaiseen yhdyskuntaan pit-

källä aikavälillä pyritään ja miten suunnittelu tai oma toiminta edistää asetettuja tavoitteita. 

Paikallinen tulkinta on tärkeää, jotta tavoitteisiin sitoudutaan aidosti. (Staffans 2011, s. 59.) 

Yhteistyötä tulisi kehittää suunnitteluprosessin joka osassa niin, ettei yhtäkään osa-aluetta 

tehdä eristyksissä. Yhteinen strategia mahdollistaa osapuolten aktiiviseen osallistamisen, yh-

teistyössä tapahtuvan päätöksenteon ja tehokkaan aluekehittämisen. (McAteer & Stephens 

2011, s. 266, 269–270; Hutchinson 2001, s. 265.)  

 

Strategialla voidaan tarkoittaa seudullista kehityssuunnitelmaa tai lyhyttä kirjoittamatonta 

iskulausetta, jonka perusteella toiminta järjestetään. Kaupunkisuunnittelussa strategialla tar-

koitetaan virallisesta suunnittelusta poikkeavaa ohjenuoraa alueen kehittämiselle. Sen avulla 

voidaan yhdistää eriytyneet hallinnolliset rakenteet ja mahdollistaa päätöksentekoa sen to-

teuttajien tasoilla. Strategian tekeminen aloitetaan yleensä ongelmien esiin nostamisella, yh-

teisen vision luomisella, informaation keräämisellä ja analysoinnilla. Vision saavuttamiseksi 

tehdään suunnitelmia ja projekteja. Tärkeää on  asettaa tavoitteet sekä seurata niiden toteu-

tumista ja tehdä jatkuvaa arviointia. Strategia voidaan aluekehittämisessä jakaa laatimiseen 

ja toteuttamiseen. Tästä jaosta syntyy monesti ongelmia. Strategia on usein julkisesti saata-

villa oleva, yhteisesti sovittu dokumentti. Strategian toteuttaminen sen sijaan tapahtuu usein 

eri tasolla. Ilman strategian toteuttajien kanssa yhteistyössä luotua suunnitelmaa, strategian 

vaikuttavuus jää heikoksi. Yhteistyöllä toimijoiden kanssa jatkuvasti päivitettävä suunni-

telma on sen sijaan opettavainen prosessi, jossa tärkeintä on jatkuva keskustelu ja eri tahojen 

intressien sekä vallitsevien ongelmien esiin tuonti. Itse valmista strategiaa tärkeämpi onkin 

aluekehittämisessä strategian luomisessa tapahtuva prosessi. (Hutchinson 2001, s. 265–269, 

273–274.) 

 

Tiedon jakaminen eri toimijoiden kesken voi kehittyä vahvaksi yhteistyöksi, mutta myös 

johtaa näkemyserojen vuoksi päätöksenteon konflikteihin. Näkemyksiä on yhtä monta kuin 

mukana olevia tahoja. (McAteer & Stephens 2011, s. 270; Whyatt 2004, s. 346–347; Hut-

chinson 2001.) Erityisesti kehittämistoiminnassa, jossa laaja kirjo eri tahoja pyrkii yhteis-

työhön, on menestys kiinni tehokkaasta kommunikoinnista suunnittelun joka vaiheessa: 

osallisten määrittelemisessä, suunnittelun rajoitteita ja mahdollisuuksia mietittäessä, tavoit-
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teiden ja toimenpiteiden määrittelyssä sekä suunnitelman lopullisessa toteuttamisessa. Li-

säksi suunnitelman tulisi jatkuvasti mukautua ja muuttua keskustaan kohdistuvien vaatimus-

ten ja tarpeiden muuttuessa. Sen onnistumiseksi keskustan toimijoiden näkemyksiä tulisi 

jatkuvasti konsultoida. (McAteer & Stephens 2011, s. 266.)  

 

Suomalaisen perinteiset yhdyskuntasuunnittelun keinot voivat olla riittämättömiä ratkaise-

maan keskustan kehittämisen kaltaisia moniulotteisia ongelmia. Visiolla ja strategisella ot-

teella voitaisiin hallita sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä haasteita eri osa-alueet ja –

tekijät integroivalla tavalla. Maankäytön ohjauksen voimavarat ja vuorovaikutus keskittyvät 

Suomessa kaavaprosesseihin, vaikka alueiden kehittäminen on niitä huomattavasti laajempi, 

visiosta toteutukseen ulottuva yhteistyöprosessi, joka edellyttää aitoa sitoutumista eri osa-

puolilta. Usein puhutaan hiljaisesta tiedosta, joka on paikallisissa tavoissa ja käytännöissä, 

mutta jota on yleensä vaikea siirtää suunnitteluun Suomen maankäytön ohjausjärjestelmän 

jäykistymisen ja raskaiden prosessien vuoksi. Suunnittelun painopiste tulisi saada yleispiir-

teiseen suunnitteluun ja visiointiin, jotta yleispiirteinen suunnittelu voisi olla nykyistä stra-

tegisempaa ja ohjaavampaa. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että kestävän yhdyskunnan 

luominen on jatkuvaa ja pitkäjänteistä yhteistyötä, monipuolisia vaikuttamismahdollisuuk-

sia sekä dynaamista, avointa vuorovaikutusta eri osapuolten kesken. (Staffans 2011, s. 132, 

136–138.)  

 

Visiotyöskentelyyn ja kumppanuuskaavoitukseen liittyy master plan -käsite, jonka suo-

meksi kääntämiseen ei ole toistaiseksi löytynyt vakiintunutta muotoa. Sillä tarkoitetaan kau-

pan keskittymien, matkailualueiden tai muiden toiminnallisten alueiden kokonaisvaltaista 

kehittämistä. Se toimii yleiskaavan ja asemakaavan (taulukko 8) välisenä oikeusvaikutuk-

settomana strategisena suunnitelmana. Matkailun kehittämisessä on Itä-Suomessa laadittu 

myös seudullisia master planeja, jotka sijoittuvat maakuntakaavoituksen ja yleiskaavoituk-

sen väliin. (Staffans 2011, s. 71–72, 135–137.) 
 

Taulukko 10 Master plan osana suomalaista maankäytön suunnittelujärjestelmää (Staffans 2011, s. 

136). 

 
 

Tavoitteena on kytkeä kiinteästi toisiinsa alueen maankäyttö ja toiminnallinen suunnittelu. 

Master plan voidaan laatia alueen toteuttajien, toimijoiden ja palveluntarjoajien toimeksian-

nosta. Siinä suunnitellaan konkreettiset kehittämistoimenpiteet ja palvelut, tutkitaan rahoi-

tusmahdollisuudet, investoinnit ja niiden kannattavuus, kehitetään sidosryhmäyhteistyötä ja 
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vahvistetaan samalla alueen brändiä, myyntiä ja markkinointia. Myös erilaiset suunnittelu-

kilpailut soveltuvat master plan –työskentelyyn. Master planin avulla suunnittelua voidaan 

ohjata huolellisesti ja pohjustaa asemakaavallisia ratkaisuja mahdollisimman hyvin toteutet-

taviksi, tutkia investointien ja toimintojen sijoittumista kehitettävällä alueella, ja se on hyvä 

esimerkki uusista, käyttökelpoisista ja tarpeellisista työkaluista alueiden kehittämisen pro-

sessissa. (Staffans 2011, s. 71–72, 135–137.) Prosessin alkuvaiheessa tulisi käydä laaja kes-

kustelu, jolla sitoutetaan osapuolet tavoitteisiin. Tavoitteet kootaan visioksi, joka ohjaa ke-

hitystä eri osa-alueilla. Prosessi tulee dokumentoida ja julkaista, jolloin eri vaiheista, tapah-

tumista ja niiden tuottamista aineistoista saa yhtenäisen kuvan ja riittävästi tietoa. Prosessin 

ohjaus perustuu yhteisesti sovittuun laadulliseen ja määrälliseen kriteeristöön, tulosten mit-

taamiseen ja jälkikäteisarviointiin. (Staffans 2011, s. 143.) 

 

Konsulttivetoisia master planeja ja niihin liittyviä lähtökohta-analyyseja on laadittu Suo-

messa mm. Kempeleessä Linnakallion alueelle, Kontiolahdella Kontiorannan alueelle ja 

Kainuussa useita matkailualueiden master planeja vuosille 2020–2030 mm. Kajaanissa vuo-

delle 2025 ja Sotkamo-Vuokatissa vuodelle 2030. Keskustan kehittämisen master planista 

esimerkki on Kuopion suunnitelma vuodelle 2025. Master planit on laadittu oikeusvaikutuk-

settomina, joskus yleiskaavan taustaselvityksenä. Esimerkiksi Kuopiossa se on pidemmän 

tähtäimen strateginen suunnitelma, jolla luodaan keskusta-alueen kehittämisen suuntalinjat 

seuraavalle kymmenvuotiskaudelle kokonaisuuden hallitsemiseksi (kuva 28). Työssä koo-

taan alueella käynnissä olevat hankkeet ja suunnitelmat, määritellään toiminnallisesti ja 

maankäytöllisesti kehittämistä vaativat kohteet, tehdään selvityksiä ja laaditaan kehittämis-

tavoitteiden mukainen suunnitelma. Eri hankkeiden yhdenmukaisia tavoitteita pyritään edis-

tämään, jotta päällekkäisiä tai eri kehityssuuntiin tähtäävät toimenpiteet tiedostettaisiin. 

Suunnitelma ohjaa toteutussuunnittelua ilman teknisiä tai muita yksityiskohtaisia suunnitte-

luratkaisuja. (Kuopio 2013.) Suomalaisissa esimerkeissä master plan on yhdistelmä kirjal-

lista dokumenttia, strategista karttaa sekä usein taulukoita sisältäen toimenpiteet, niiden vai-

kuttavuuden, keskinäisen priorisoinnin ja suunnitellun aikataulun. 

 

 
Kuva 28 Kuopion kaupunkikeskustan master plan 2025 (Kuopion kaupunki). 
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Kansainvälisinä esimerkkeinä master planeista ovat muun muassa Vancouverin turismin ke-

hittämiseksi tehty master plan -suunnitelma ja Virginiassa Damascuksen kaupungin, Arkan-

sasin Springdalen (kuva 29) ja Texasin San Antonion master planit keskustan elinvoiman ja 

uudistamisen tukemiseksi. Esimerkiksi Damascuksessa on keskustan kehittämisen master 

planin lisäksi laadittu erilliset lainvoimaiset kaavakartat ja yleissuunnitelmat. San Antonion 

kaupungissa on tehty lisäksi eri alueiden master planien laadintaa ohjaava toimintaohje. Oh-

jeistuksessa painotetaan, ettei master planeilla ole tarkoitus korvata virallista päätöksenteko-

prosessia, vaan luoda pohjaa rationaaliselle päätöksenteolle. Ohjeistuksessa on eri osiot kat-

tamaan kasvun hallintaa, taloudellista kehitystä, paikallisia palveluita, asuinalueita, luonnon-

varoja ja kaupunkitilan suunnittelua. Jokaisen osion osalta on pohdittu sen merkitystä San 

Antonion kaupungin tulevaisuudelle ja tavoitteiden ja toimenpiteiden laatimiselle. Myös 

kansainvälisten master planien tavoitteena on kansalaisten osallistaminen ja eri tahojen in-

tressien esiintuominen ja yhteensovittaminen, taloudellisen kasvun mahdollistaminen, kävi-

jöiden, asukkaiden, sijoittajien ja elinkeinoelämän tulevaisuuden tarpeisiin vastaaminen so-

siaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön näkökulmasta kestävällä tavalla.  Suunnitelmat pai-

nottavat etenkin yksityisten investointien houkuttelemista, talousarvioita ja erilaisten yritys-

ten ja yhteisöjen panoksen hyödyntämistä alueiden uudistamisessa. Kansainväliset esimerkit 

sisältävät myös tavoitteita, visioita ja keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyössä eri 

toimijoiden kanssa. Tavoitteena on myös minimoida maankäytöllisiä konflikteja hahmotte-

lemalla kehityspolkuja. (Town of Damascus 2015; Tourism Vancouver 2013; City of 

Springdale 2013; City of San Antonio 1997.) 

 

 
Kuva 29 Keskustan master plan. (City of Springdale 2013) 
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6 Elinkeinoelämän toimijat ja niiden suhde keskustan ke-
hittämiseen 

Luku kuusi sisältää diplomityön empiirisen osuuden. Ensin esitellään työn tutkimusmene-

telmät ja metodit sekä empiirisen osion järjestelyt luvussa 6.1. Alaluvuissa 6.2, 6.3, 6.4 ja 

6.5 tutkimusaineistoa käsitellään aihepiireittäin ryhmiteltynä ja tehdään lopuksi yhteenveto 

luvussa 6.6. 

6.1 Haastattelut ja internet-kysely 

Tämä työ koostuu kirjallisuus- ja tapaustutkimuksesta ja työn alun kirjallisuustutkimukseen 

palataan vielä työn lopun johtopäätöksissä, jossa pyritään tuomaan yhteen kirjallisuuden ja 

empiirisen osan tuloksia. Empiirisessä osiossa tutkitaan Hyvinkään kaupunkikeskustaa ja 

sen kehittämisen mahdollisuuksia elinkeinoelämän näkökulmasta tapaustutkimuksena. Työn 

empiirisenä osiona toteutettiin keskustan avaintoimijoiden asiantuntijahaastattelut sekä in-

ternet-kysely keskustan kivijalkaliikkeiden yrittäjille, kiinteistönomistajille ja omistajia 

edustaville isännöitsijöille. Empiirisessä osiossa pyrittiin saamaan kattava kuva keskustassa 

fyysisesti liiketoimintaansa harjoittavien näkemyksiä keskustan kehittämisestä ja yhteis-

työstä kaupungin kanssa. 

 

Tutkimuksen merkitystä voidaan kuvata relevanssilla eli käyttökelpoisuudella. Teoria on ko-

koelma selittäviä käsitteitä ja metodologia on yleinen lähestymistapa tutkia tutkimusaihetta. 

Käyttökelpoinen teoria on relevantti. Metodi sen sijaan on erityinen tutkimustekniikka ja 

käytännöllinen silloin kun se kykenee yhdistämään teorian, hypoteesit ja metodologian. Hy-

poteesien avulla voidaan testata väitteitä. Hypoteesit ovat toimivia silloin kun niiden avulla 

voidaan arvioida väitteiden pätevyyttä. (Metsämuuronen 2010, s. 215.) Tapaustutkimus on 

monimuotoinen ja sen vuoksi usein luonnehdittu tutkimuksen lähestymistavaksi eikä meto-

dologiaksi tai metodiksi. Tapaustutkimuksen nimikkeellä tehdään tutkimusta useilla tieteen-

aloilla, erilaisin tavoittein ja lähtökohdin, joten tapaustutkimuksen yleispätevää määritelmää 

on vaikeaa antaa. Erikssonin ja Koistisen (2014) määritelmän mukaan tapaustutkimuksessa 

tarkastellaan yhtä tai useampaa tapausta, joiden määrittely, analysointi ja ratkaisu on tapaus-

tutkimuksen keskeisin tavoite. Tapaustutkimukselle on tyypillistä laadullinen eli kvalitatii-

vinen aineisto, mutta sen lisäksi käytetään monenlaista määrällistä aineistoa. Lisäksi tapaus-

tutkimuksissa voidaan käyttää erilaisia aineiston analyysimenetelmiä. (Eriksson & Koistinen 

2014, s. 4–5.)  

 

Aineistojen käsittely toteutettiin sisällönanalyysimenetelmällä, jossa aineistoa tarkastellaan 

eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja tiivistäen. Sisällönanalyysi on tekstianalyysia jo 

valmiiksi tekstimuotoisista tai sellaiseksi muutetuista aineistoista. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

s. 105–116.) Tässä tapauksessa tulkittavat tekstit ovat litteroidut haastattelut ja kyselytutki-

muksen vastaukset. Sisällönanalyysin avulla tutkittavasta ilmiöstä pyritään muodostamaan 

tiivistetty kuvaus, joka kytkee tulokset ilmiön laajempaan kontekstiin ja aihetta koskeviin 

muihin tutkimustuloksiin. Lisäksi kuvaillaan sanallisesti tekstin sisältöä. Tutkimusaineiston 

laadullisessa sisällönanalyysissä aineisto pilkotaan pieniin osiin, käsitteellistetään ja järjes-

tetään uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. Analyysi ja luokittelu voivat olla teorialähtöisiä tai 

perustua kerättyyn aineistoon. (Tuomi & Sarajärvi 2002, s. 105–116.) Tämän työn empiiri-

sen osion analyysi perustuu kerättyyn aineistoon. 
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Tiedonkeruumenetelminä tässä diplomityössä olivat laadullisen tutkimuksen teemahaastat-

telut sekä internet-kysely. Teemahaastattelulla tarkoitetaan lomakehaastattelun ja strukturoi-

mattoman haastattelun välimuotoa, jossa standardisoidun yksityiskohtaisen kysymyspatte-

riston sijaan edetään keskeisten teemojen kautta. Kysymyksille ei ole määritelty tarkkaa en-

nakkojärjestelyä, vaan haastatteluteemat käydään haastateltavan kanssa läpi. Haastateltavat 

voivat vastata kysymyksiin omin sanoin ilman valmiita vastausvaihtoehtoja. Teemahaastat-

telussa tutkijan tarkoituksena on antaa haastateltavan puhua aiheesta mahdollisimman va-

paasti, mutta ohjata keskustelua niin, että kaikki osa-alueet tullaan käsitellyksi kaikissa haas-

tatteluissa. Menetelmänä haastattelut mahdollistavat joustavuuden aineiston keräämisessä. 

Tällä tarkoitetaan sitä, että vastaajien vastausten perusteella haastatteluaiheiden järjestystä 

voidaan säädellä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, s. 47, 193–194.) 

 

Haastatteluja toteutettiin yhteensä yhdeksän kappaletta vuoden 2016 kesä- ja heinäkuun ai-

kana Hyvinkäällä. Haastateltavat (taulukko 11) oli valittu heidän keskusta-alueella toimimi-

sensa ja keskeisen kaupallisen asemansa vuoksi. Suurin osa haastateltavista oli toiminut Hy-

vinkäällä useita vuosia. Haastateltavat A, B ja C edustivat keskustan yrittäjiä ja elinkeinoelä-

mää. Haastateltavat D, E, F ja G edustivat alueen kiinteistönomistajia. Lisäksi haastateltiin 

kaupungin virkamiehiä, haastateltavat H ja I, yhteistyömallin toisen osapuolen roolissa ja 

keskustan kehittämisen asiantuntijoina. 
 

Taulukko 11 Diplomityötä varten haastatellut henkilöt. 

 
 

Haastateltaviin oltiin etukäteen yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai kasvotusten. 

Kaikki, joihin oltiin yhteydessä, suostuivat haastateltaviksi. Haastattelija lähetti yhteyden-

oton jälkeen sähköpostitse vahvistuksen haastateltaville haastatteluajasta ja –paikasta. Sa-

malla lähetettiin haastattelussa läpikäytävät kysymykset. Viestissä kuitenkin selvennettiin, 

että kysymyksiä käytetään vapaasti keskustelun pohjana. Haastattelutilanteessa haastatelta-

van annettiin puhua vapaasti myös kysymysten ulkopuolelta ja haastattelija saattoi tehdä 

tarkentavia lisäkysymyksiä. Lisäksi etukäteen lähetettäviä kysymyksiä muokattiin hieman 

haastatteluiden edetessä, kun aiheesta saatiin lisää tietoa. Kaikki haastateltavat kävivät läpi 

samat kysymysten teemat, jotka olivat kaupungin ja elinkeinoelämän edustajille hieman eri-

laiset. Teemarungot löytyvät tämän työn liitteistä 2 ja 3. Haastattelut nauhoitettiin haastatel-

tavien suostumuksella kannettavan tietokoneen QuickTimePlayerin –nauhoitustoiminnolla, 
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jonka jälkeen ne litteroitiin. Kaikkien äänitteiden äänenlaatu oli hyvä eikä puheen ymmärtä-

misessä ollut vaikeuksia. Lisäksi haastattelija teki kirjallisia muistiinpanoja haastattelun 

ajan. Haastattelut olivat noin tunnin mittaisia ja ne toteutettiin kunkin haastateltavan työpai-

kalla. 

 

Internet-kyselyssä kaikille vastaajille esitettiin samat kysymykset. Kyselyyn oli mahdollista 

vastata kesä- ja heinäkuun 2016 ajan ja se oli osoitettu erityisesti keskustan kivijalkayrittä-

jille, kiinteistönomistajille ja heitä edustaville isännöitsijöille. Isännöitsijät otettiin mukaan, 

koska monen asunto-osakeyhtiön omistuksessa olevaa liiketilaa hallinnoi ulkoistettu isän-

nöitsijätoimisto. Tarkoituksena oli kartoittaa keskustatoimijoiden näkemyksiä keskustan ke-

hittämisestä ja yhteistyön edellytyksistä heidän oman liiketoimintansa näkökulmasta.  

 

Kyselystä tiedotettiin yrittäjille fyysisellä ja sähköisellä tiedotteella. Tiedote toimitettiin fyy-

sisesti jokaiseen keskustan kivijalkaliikkeeseen ja lähetettiin sähköpostitse liiketiloihin, joi-

den yhteystiedot olivat löydettävissä julkisesta Google Maps–palvelusta tai Hyvinkään kau-

pungin Oili-karttapalveluista. Lisäksi siitä tiedotettiin Hyvinkään yrittäjien jäsenkirjeessä 

sekä kaupungin sähköisessä yrittäjäkirjeessä. Tiedote löytyy tämän työn liitteestä 5. Tiedote 

lähetettiin sähköpostitse kiinteistönomistajille Hyvinkään kaupungin tietojen perusteella. 

Kiinteistönomistajien ja isännöitsijöiden nimet kerättiin Hyvinkään kaupungin tunnuksilla 

Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä kiinteistötietojärjestelmästä (KTJ) ja tämän jälkeen yh-

teystiedot haettiin nimen tai Y-tunnuksen perusteella patentti- ja rekisterihallituksen ja ve-

rohallinnon ylläpitämästä yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ).  

 

Kysely laadittiin Hyvinkään kaupungilla käytössä olevalla Webropol-tutkimus- ja tiedonke-

ruuohjelmalla. Kaupungin nettisivuille luotiin oma sivu, josta linkin kautta pääsi suoraan 

Webropol-kyselyyn. Varsinaisen kyselyn jälkeen vastaaja ohjattiin erilliselle sivulle, jossa 

vastaaja sai halutessaan jättää yhteystietonsa arvontaa varten. Erillisten sivujen raportit pys-

tyttiin lataamaan tutkimuksen tekijän henkilökohtaisilla tunnuksilla taulukko-, word- tai pdf-

muodossa. 

 

Varsinaisessa kyselyssä kysymyksiä oli yhteensä 20 kappaletta vastaajan taustakysymykset 

mukaan lukien. Aluksi pyydettiin arvioimaan Hyvinkään keskustaa, sen vahvuuksia ja heik-

kouksia sekä keskustan fyysisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia liiketoiminnan harjoittami-

sen näkökulmasta kouluarvosanalla 4-10. Tätä kysymystä ja avokysymyksiä lukuun otta-

matta kysymyksissä käytettiin asteikkoa 1-5, jossa viisi tarkoitti ’erittäin hyvää’ tai ’erittäin 

paljon’ ja 1 ’erittäin huonoa’ tai ’ei lainkaan’. Kyselyssä kartoitettiin lisäksi keskustan ke-

hittämisen keinoja, tärkeitä tekijöitä ja vastaajan kiinnostusta osallistua keskustan kehittä-

miseen. Lisäksi kysyttiin keskustan kehittämiseen osallistumisen edellytyksiä ja toimintata-

poja kehitysyhteistyön luomiseksi. Kyselyssä myös pyydettiin arvioimaan kaupunkiyhdis-

tyksen toimintaa, sen tärkeyttä ja vastaajan kiinnostusta osallistua toimintaan. Kyselyn lo-

pussa vastaaja sai halutessaan valita keskustan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä ja yh-

teistyön muotoja, jotka hänen mielestään edistäisivät keskustan kehittämistä. Viimeisenä 

pyydettiin vastaajan taustatiedot. Kysely kokonaisuudessaan löytyy tämän työn liitteestä 4. 

 

Vastaajien motivoimiseksi arvottiin kolme Sveitsin uimalan vapaalippua kaikkien arvontaan 

halukkaiden vastaajien kesken. Kyselyn vastaaminen suoritettiin täysin anonyymisti ja va-

paaehtoisesti arvontaa varten jätetyt yhteystiedot käsiteltiin kyselyn vastauksista erillisinä. 

Yhteystietoja ei ollut mahdollista yhdistää vastauksiin.  
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Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 27 kappaletta. Vastaajista 14 oli kivijalkayrittäjiä, 

joista viisi myös omisti liiketilan (kuva 31). Isännöitsijöitä oli vastaajista neljä, joista yksi 

toimi myös yrittäjänä ja liiketilan omistajana. Vastaajista seitsemän oli liiketilan omistajia. 

Liiketilat sijaitsivat pääosin keskustan pääkaduilla Hämeenkadulla (8 kpl), Kauppalanka-

dulla (6 kpl), Uudenmaankadulla (5 kpl), Siltakadulla (3 kpl) ja Torikadulla (2 kpl). Kes-

kusta-alue on kuvattuna alla olevassa kartassa (kuva 30).  

 

 
Kuva 30 Keskusta-alue, ote Hyvinkään opaskartasta. (Hyvinkään kaupunki) 

 

Liiketilan omistajat omistivat suurimmaksi osaksi yhden liiketilan Hyvinkään keskustasta 

(10 vastaajaa) tai 2-5 liiketilaa (7 vastaajaa) (kuva 32). Yli kymmenen liiketilaa omistavia 

vastaajia oli vain yksi. Yli puolet kivijalkaliiketilojen yrityksistä oli toiminut Hyvinkäällä 

yli kymmenen vuotta, noin viidennes 2-5 vuotta ja noin 15 % alle kaksi vuotta (kuva 33). 

Kivijalkayritysten henkilöstömäärä oli vastauksista puolessa 2-10 henkilöä ja hieman alle 40 

% vain yrittäjä (kuvat 34). Suurin ryhmä vastaajista toimi yksityisten palveluiden sektorilla 

(kuva 35). Kyselyssä käytetty toimialaluokittelu perustuu Vähittäiskauppa Suomessa 2015 -

kirjan luokitteluun. Kirjan luokittelu pohjautuu tilastokeskuksen TOL 2008-toimialaluoki-

tukseen, jota on muokattu tarkoituksenmukaisesti kuvaamaan paremmin suomalaisen vähit-

täiskaupan toiminnan luonnetta ja sisältöä. (Santasalo & Koskela 2015, s. 12.) 
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Kuva 31 Kyselyyn vastanneiden edustamat tahot. 

 
Kuva 32 Kyselyn vastaajien hallinnassa olevien liiketilojen lukumäärä. 

 
Kuva 33 Kyselyn vastaajien kivijalkaliiketilan yritysten toiminta-aika Hyvinkäällä. 

 
Kuva 34 Kyselyn vastaajien kivijalkaliiketilan yrityksen henkilöstömäärä. 
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Kuva 35 Kyselyn vastanneiden kivijalkatoimijoiden toimialajakauma. 

6.2 Vetovoimaisen keskustan kehittäminen 

6.2.1 Keskusta ja sen kehittämisen merkitys 

Kuvassa 36 on koostettu nelikenttään kyselyn vastauksissa ja haastatteluissa esiin nousseet 

Hyvinkään keskustan kehittämisen vahvuudet ja heikkoudet sekä mahdollisuudet ja uhat. 

Vahvuuksina pidetään Hyvinkään tiivistä ja kompaktia keskustaa, jonka monipuoliset pal-

velut erityisesti kauppakeskuksen ansiosta ovat helposti saavutettavissa ja liikkuminen eri 

kulkumuodoilla on helppoa. Hyvinä asioina pidettiin myös keskustan vihreyttä, talousalueen 

vahvoja yrityksiä, kaupungin kehittämisorientoitunutta ilmapiiriä ja alueen maksutonta py-

säköintiä. Toisaalta pysäköinnin koettiin keskittyvän liialti kauppakeskuksen ympäristöön. 

Liian kauppakeskuskeskeinen kehittäminen, kuten jalkakäytävien kunnostaminen ja tapah-

tumien sijoittuminen kauppakeskuksen ympäristöön, nähtiin heikkoutena. Muita esiin nous-

seita heikkouksia olivat tapahtumien ja aktiviteettien puute, ympäristön epäviihtyisyys eten-

kin kauppakaduilla ja tyhjien liiketilojen määrä. Pieni talousalue ja ostovoima sekä kilpaile-

vien alueiden läheisyys koettiin myös heikkoutena. Mahdollisuuksina Hyvinkään keskustan 

kehittämisessä nähtiin olevan etenkin kauppakeskuksen vetovoiman hyödyntäminen, riittävä 

tila kaupunkirakenteen tiivistämiselle, halu kehittyä ja houkutella uusia asukkaita ja kävi-

jöitä. Pahimpana tulevaisuuden uhkana pidettiin passiivisuutta ja kokonaisvaltaisen kehityk-

sen kangistumista kilpailevien alueiden kehittyessä. Uhkina kehitykselle nähtiin jarruttava 

byrokratia, poliittinen erimielisyys ja päätösten tekemisen vaikeus. Myös taloudellinen taan-

tuma ja kiihtyvä kaupunkien ja kaupan alueiden kilpailu koettiin uhkina. 
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Kuva 36 Kyselyn vastauksista ja haastatteluista koostettu nelikenttä. 

 

Haastatteluiden perusteella keskusta ja sen kehittäminen on erittäin tärkeää, etenkin koska 

se vaikuttaa suoraan koko kaupungin vetovoimaan. Keskustan nähtiin vaikuttavan suoraan 

alueen imagoon, tunnettavuuteen ja kiinnostukseen aluetta kohtaan. Usea haastateltava mai-

nitsi keskustan olevan kaupungin käyntikortti, identiteetti ja imagotekijä, joka vaikuttaa mie-

likuvaan koko kaupungista. Ydinkeskustaa kuvailtiin paikkana, johon kaupungissa ennen 

vierailematon ihminen ensimmäisenä tutustuu. Keskustan kaupunkikuvalla ja toiminnalla 

nähtiin olevan erityistä merkitystä koko kaupungin menestymiselle. Keskusta nähtiin mer-

kittävässä roolissa siinä, saako kaupunki houkuteltua uusia kävijöitä ja sitä kautta mahdolli-

sesti uusia yrityksiä, työntekijöitä ja asukkaita alueelleen. Tämän taas nähtiin vaikuttavan 

positiivisesti kaupungin talouteen ja verokertymään uusien kävijöiden, yritysten ja asukkai-

den kautta. Etenkin osaavien ihmisten ja nuorten houkutteleminen nähtiin elinehtona kau-

pungin kasvulle. 

 

”Jos mä oon kova osaaja nii sillä on tosi iso merkitys ja tuunksmä tekee sitä 

lisäarvoa tälle alueelle. Mut jos se on negatiivinen et hei se on semmonen epä-

siisti tuppukylä niin no en mä ehkä. Yrityksen kannalta ja tän alueen menesty-

misen kannalta sillä on ihan ratkaisevan iso asia. Vähän tietty isommassakin 

merkityksessä ku pelkkä tää ydinkeskusta tässä, mut monesti se ydinkeskusta 

on se mihin törmätään. Tullaan vaikka junalla tai autolla hurautetaan keskus-

taan.”  

 

Haastateltava A, yrittäjien ja elinkeinoelämän edustaja 
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Osa haastateltavista kuitenkin totesi, että keskustan kehittäminen ei ole oman liiketoiminnan 

ydintä, mutta elinvoimaisella keskustalla oli kuitenkin kaikkien näkemyksissä vaikutusta 

myös oman liiketoiminnan kannattavuuteen. Keskustan kehittämisen mainittiin hyödyttävän 

keskustan kaupallista toimintaa, mutta myös kaikkea yritystoimintaa koko kaupungissa. 

Muutamassa haastattelussa nostettiin esille myös keskustan kehittämisen taloudellinen vai-

kutus kiinteistöihin. Jotta liike-elämä ja koko kaupunki hyötyisivät vetovoimaisesta keskus-

tasta, on sitä jatkuvasti kehitettävä. Ilman aktiivista kehittämistä koettiin, että keskusta taan-

tuu eikä houkuttele enää uutta toimintaa, jolloin negatiivinen kierre ruokkii itseään. 

 

”Kyl mun mielestä se viesti on mikä kun käy erilaisissa suomalaisissa kaupun-

geissa --- kun se (pääkatu) on siellä niin hiljainen. Niin, eikse kerro siitä, et 

hei ei mun kannata tänne sijoittaa, ei tänne kannata tulla asumaan, ei kannata 

mikään. Se huono kierre ruokkii kanssa itseään. Kyllä se viesti, minkä se antaa 

ulospäin. Se on tärkeä ja se vaatii sitä, et sitä (keskustaa) jatkuvasti tietysti 

uudistetaan.”  

 

Haastateltava H, kaupungin edustaja 

 

Taulukossa 12 on koottu kyselyvastaukset eri osatekijöiden vaikutuksesta vastaajien liike-

toimintaan asteikolla 1 ’ei lainkaan’, 5 ’erittäin paljon’. Kunkin kysymyksen eniten vastauk-

sia saanut vaihtoehto on tummennettu ja yli kymmenen vastausta saanut vaihtoehto merkitty 

sinisellä pohjalla. Kyselyn tulosten perusteella keskustan vetovoimaisuus ja keskustan jat-

kuva kehittäminen nähtiin vastaajien oman liiketoiminnan kannalta tärkeänä. Näiden teki-

jöiden lisäksi tärkeänä pidettiin keskusta-alueen siisteyttä ja viihtyisyyttä, tiivistä ja sekoit-

tunutta kaupunkirakennetta sekä pysäköintipaikkojen lukumäärää. Näissä vaihtoehdoissa oli 

lisäksi vain yksi tai ei yhtään ’en osaa sanoa’ -vastausta. Myös yhteistyö kiinteistönomista-

jien kanssa nähtiin tärkeänä. Nämä tekijät olivat saaneet vähiten hajontaa ja niiden kohdalla 

arvosana 4 tai 5 saanut eniten vastaajia. Keskustan vetovoimaisuuden vaikutus liiketoimin-

nan kannattavuuteen sai keskiarvon 3,96 ja jatkuvan kehittämisen vaikutus 4,08 oman liike-

toiminnan kannattavuuteen. Keskusta paikkana harjoittaa liiketoimintaa sai kouluarvosa-

naksi kyselyvastausten keskiarvona 7,67. Vastausten jakauma on esitetty kuvaajassa 37. 

 
Taulukko 12 Keskustan osatekijöiden merkitys vastaajan liiketoimintaan. 
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Kuva 37 Kouluarvosana Hyvinkään keskustalle paikkana harjoittaa liiketoimintaa. 

 

Haastatteluissa kaupan, useiden brändien ja yritysten näkökulmasta keskustat koetaan ensi-

sijaisen tärkeinä liikepaikkoina ja investointikohteina. Keskustojen houkuttelevuus ja mer-

kitys tulevaisuudessa nähdään merkittävänä, jolloin niiden kehittäminenkin on kaupungin 

kasvun ja toimintakyvyn kannalta erittäin tärkeää. Toisaalta nähtiin, että imagotekijöiden ja 

kaupallisuuden lisäksi kaupungin asukkaana on tärkeää, että se on hyvä paikka elää ja voi-

daan mahdollistaa hyvät palvelut mahdollisimman monelle mahdollisimman helposti saavu-

tettavina. Myös näkökulma kaupungin asiakkaana olemisesta nostettiin esille, jolloin kau-

pungin tulee tarjota hyvät palvelut ja toimia elinkeinoelämän toimijoita auttavasti vasti-

neeksi verorahoista. 

 

”Mun mielestä keskustan merkitys on tärkeä tulevaisuudessa. Sitä pitäisi ni-

menomaan sillee kehittää, että tuo niitä palveluja ja mahdollisuuksia: on park-

kipaikkoja ja on semmosia tiloja mihin ihmiset voi tulla. Mut kyllä keskustat 

tuo semmosen identiteetin jokaiselle kaupungille. Ei niitä kannattais päästää 

kuihtumaan kokonaan. Mut väkisin sitä ei voi pitää, et jos kauppakeskustar-

jonta siirretään kaupungin ulkopuolelle, niin siinä on vähän tehtävissä sen jäl-

keen.” 

 

Haastateltava G, kauppakeskuksen omistajayhtiön edustaja 

6.2.2 Kaupunkien välinen keskinäinen kilpailu 

Keskustan jatkuva ja entistä aktiivisempi ja päämäärätietoisempi kehittäminen nähtiin alu-

een yritysten ja asukkaiden kannalta erittäin tärkeänä. Usea haastateltava perusteli tätä kau-

punkien välisellä kilpailulla: kun muut kaupungit kehittyvät ja kehittävät keskustojaan jat-

kuvasti, on myös Hyvinkään kehityttävä. Etenkin Tampereen, Turun ja Helsingin muodos-

tama kasvukäytävä ja muu alueellinen kilpailu mainittiin. Kauppakeskuksen osalta pääkau-

punkiseudun muut keskukset ja etenkin Vantaan Jumbo sekä rakentuva Kivistön alue, Tripla, 

Redi sekä koko muu pääkaupunkiseudun kaupallinen tarjonta mainittiin useasti kilpailevana 

Hyvinkään kanssa. Mikäli Hyvinkää ei pysty kehittymään ja profiloitumaan houkuttelevana 

ostopaikkana, valuu ostovoima näille muille kehittyville alueille. Ostovoiman heikentyessä 

kilpailun tai talousalueen kehityksen vuoksi palvelut alkavat kuihtua. Etenkin aktiivinen ja 

eteenpäin suuntautuva jatkuva kehittäminen koettiin tärkeänä. 
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”Helsinki kehittää kehittyy, Tampere kehittää kehittyy, Turku panostaa entistä 

enemmän kehittämiseen eli täs on tulossa kolmen vahvan kaupungin kolmio ja 

moni asia viittaa siihen et nyt valtiovaltakin kehittää. Sillon nää kehittyy ja 

sehän tarkottaa sitä, et jos ei me täällä kehitytä. Niin hei, me jäädään jalkoihin, 

ja sen takia on äärimmäisen suuri tarve nyt kyl kehittää tääl näi ja luoda sitä 

fiilistä ja tunnetta, mut se ei synny ilmasta et ihmiset huomaa et tämmönenkin 

paikka on olemassa.” 

 

Haastateltava A, yrittäjien ja elinkeinoelämän edustaja 

 

Kilpailun kiristymisen lisäksi toinen haastatteluissa selvästi esiin noussut uhkakuva oli sekä 

kaupungin että elinkeinojen näkökulmasta heikkenevä taloustilanne tai taantuman syventy-

minen. Tämä johtaisi siihen, että yritykset ja palvelut heikkenevät, jolloin verokertymä pie-

nenee. Tämä taas johtaa julkisten palveluiden ja koko kaupungin vetovoiman heikkenemi-

seen. Negatiivisen kierteen nähtiin vaikuttavan nopeasti etenkin Hyvinkään kokoisilla pie-

nemmillä talousalueilla. Heikon taloustilanteen nähtiin vaikuttavan myös siihen, suuntau-

tuuko kulutus käytettävissä olevan varallisuuden pienentyessä vain välttämättömiin päivit-

täistavaroihin. Tällöin vetovoimaisuuden kasvattaminen ja kävijöiden houkuttelu ympäröi-

viltä alueilta vaikeutuu. Se taas koettiin kauppakeskuksen elinehtona ylisuuren liiketilatar-

jonnan ja riittämättömän kaupungin oman väestön ostovoiman vuoksi. Jotta kauppa ja sitä 

kautta kaupungin talous pysyy elinvoimaisena, on kävijöitä saatava houkuteltua kaupungin 

rajojen ulkopuolelta jatkuvasti. Vaikka kaupunki sijaitsee pääkaupunkiseudun kehysalu-

eella, johon koventuva kilpailu vaikuttaa vahvasti, nähtiin kaupungin sijainti myös vahvuu-

tena. Potentiaalia olisi kehittyä muutaman haastatellun mielestä jopa koko talousalueen ve-

tovoimaiseksi keskustaksi. 

 

”Mä nään tavallaan Hyvinkään pääkaupunkiseudun satelliittina, paisuntasäi-

liönä, on mahdollisuudet, ihmiset haluaa asua lähellä luontoa ja muutenkin. -

-- Hyvinkään on mahdollista mun mielestä kasvaa isommankin talousalueen 

keskukseksi. Täällä on paljon hyviä fasiliteetteja nyt siihen.” 

 

Haastateltava G, kauppakeskuksen omistajayhtiön edustaja 

 

Merkittävänä tulevaisuuden uhkana lähes kaikissa haastatteluissa ja kyselyvastauksissa mai-

nittiin kaupunkien välisen kilpailun ja taloudellisen taantuman lisäksi kaupungin oma pas-

siivisuus ja kehittymisen pysähtyminen. Tulevaisuuden pahimpana uhkana haastateltavat 

kokivat passiivisuuden keskustan kehittämisen osalta. Se, että mitään ei tehdä ja ajattelun 

kangistuminen ”näin on aina tehty” näkökulmaksi nähtiin pahimpina uhkakuvina ja vetovoi-

maisuuden esteenä. 

 

”Uhkia en osaa oikeestaan nähdä tossa mitään muita uhkia kuin, että jos itte 

sössitään asiat, kinastellaan, niin ehkä se vois olla uhka. Jos ei me kyetä teke-

mään jotain, mut se ei oo uhka et naapuri tekis jotain asioita paremmin, vaan 

se, että jos naapuri menestyy niin siitä on vaan hyötyä meille. Et se on niinkun, 

enemmänkin se et ollaan passiivisia, uhka on siinä. Odotetaan et joku muu 

tekis meille jotain.”  

 

Haastateltava D, liikekiinteistöjen omistajayhtiön edustaja 
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6.2.3 Kaupallinen vetovoima ja sen hyödyntäminen 

Kaupungin talouden ja siellä sijaitsevan liiketoiminnan kannalta tärkeää olisi houkutella alu-

eelle uusia asukkaita. Etenkin nuorten osaajien ja asiantuntijoiden houkuttelussa keskustan 

kehittämisen nähtiin olevan avainasemassa. Heidän tarpeidensa tunnistaminen sekä niihin 

vastaaminen nostettiin esille muutamassa haastattelussa. Alueella jo asuvat nuoret ja opis-

kelijat pitäisi pystyä sitouttamaan ja jäämään kaupunkiin. Tässä mielessä keskustan kehittä-

minen ja siellä sijaitsevat monipuoliset palvelut ja asumisen muodot nähtiin tärkeinä teki-

jöinä. Kaupungin pitäminen houkuttelevana uusille asukkaille tuo lisää elinvoimaa kaupun-

kiin. Tämä tuli ilmi sekä kyselyn vastauksissa että haastattelussa. 

 

Muutaman haastateltavan mielestä kauppakeskus on nimenomaan se, joka vetää kaupunkiin 

uusia kävijöitä. Kauppakeskuksen vetovoimaa tulisikin hyödyntää koko kaupungin näkökul-

masta. Kauppakeskuksen vetovoimassa nähtiin paljon potentiaalia, jolla houkutella aiemmin 

kaupungissa vierailemattomia kauppakeskuskävijöitä muidenkin kaupungin aktiviteettien 

käyttäjiksi ja jopa uusiksi asukkaiksi. Mielikuvat kaupungista syntyvät uudelle kävijälle mo-

nesti kauppakeskuksessa vieraillessa ja niihin positiivisesti vaikuttamalla luodaan kuvaa 

koko kaupungista. Kauppakeskuksessa voitaisiin kertoa mitä muuta kaupungista löytyy. 

Viihtyisällä ja palveluita tarjoavalla lähiympäristöllä voitaisiin saada yrityksille uusia työn-

tekijöitä ja kaupungille uusia asukkaita. Kauppakeskuksen vetovoima tulisi voida käyttää 

paremmin kokonaisvaltaiseksi hyödyksi, myös kauppakatujen liike-elämää ajatellen. 

 

Vaikka kauppakeskus vetää kävijöitä muilta paikkakunnilta, haasteena on opastaa kaupun-

gin ohi moottoritietä ajavat poikkeamaan kaupungissa ja käyttämään keskustan palveluita. 

Tässä mielessä keskustassa sijaitseva kauppakeskus on moottoritieltä heikommin saavutet-

tavissa, kuin jos se sijaitsisi moottoritien varrella. Moottoritieltä keskustaan opastamisen li-

säksi myös junalla saapuvien orientoitumista kohti keskustaa voitaisiin vastausten perus-

teella kehittää. Kaupungin reunojen suuryrityksissä käydään paljon töissä Hyvinkään ulko-

puolelta hyvien liikenneyhteyksien ansiosta. Haasteena nähtiin se, kuinka heidät saataisiin 

käyttämään keskustan palveluita. Kaupunkia voitaisiin kehittää enemmän ensi kertaa siellä 

vierailevan näkökulmasta. Uuden kävijän saapuessa kaupunkiin tulisi heti viestiä vetovoi-

maisesta kaupungista ja keskustasta. Haastateltavien mielestä vetovoimaisen kaupungin tun-

nistaa siitä, että selkeästi osoitetaan missä ovat keskustan palvelut ja aktiviteetit heti kau-

punkiin saavuttaessa. 

 

”Mä luulen, että Hyvinkää on ihan kiinnostava kaupunki. Ne tietää sen ku ne 

ajaa tosta moottoritietä ohi. Mutta pääosin ihmiset sanoo, etten oo ikinä käy-

nyt. Se pitäs muuttaa.” 

 

Haastateltava E, liikekiinteistöjen omistajayhtiön edustaja 

 

Keskustan kehittämistoimenpiteet, kuten fyysisen ympäristön parantaminen ja kaupunkita-

pahtumat koetaan liiketoiminnan kannalta tärkeiksi. Kyselyn vastauksista välittyy näkö-

kanta, että ne ovat keskittyneet liiaksi kauppakeskuksen alueelle. Vastakkainasettelua ovat 

aiheuttaneet tapahtumien ja pysäköintipaikkojen keskittyminen kauppakeskukseen, sen lä-

heisyyden puistot ja vehreys verrattuna kauppakatujen karuun ilmeeseen. Jalkakäytäviä on 

uudistettu kauppakeskuksen ympäristössä, mutta ei kauppakaduilla. 

 

”Kaikki on nyt keskittynyt Willaan, 500 metriä sivuun ja olet auttamatta out.”   
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Kyselyn vastaus, keskustan heikkoudet 

 

Kaikki toimijat kuitenkin näkivät kauppakeskuksen rakentamisen positiivisena muutoksena 

ja kasvanut kaupallinen kilpailu nähtiin hyvänä asiana. Sen vetovoiman ei kuitenkaan koettu 

yltävän kauppakaduille asti. Kauppakeskuksen vetovoima tulisikin hyödyntää koko kaupun-

kia tukevasti, jotta keskusta ja koko kaupunki voisi kehittyä elinvoimaiseksi ilman muiden 

alueiden taantumista. Toisaalta kauppakeskus ei voi olla tukemassa kauppakeskuksen yrit-

täjien kanssa kilpailevia yrittäjiä. 

 

Hyvinkään kaupunkiyhdistyksen toiminnan koettiin keskittyvän suurimmalta osin kauppa-

keskuksen ympäristöön. Yhdistys tunnettiin pääosin sen tapahtumista, mutta muuten toimin-

taa ei kovin hyvin tunnettu eikä näin ollen sen hyötyjä omalle toiminnalle tunnistettu. Muuta 

kuin tapahtumatoimintaa koskeviin kysymyksiin suurin osa vastaajista valitsi vaihtoehdon 

’en osaa sanoa’, joten vastauksista on vaikea tehdä muita johtopäätöksiä. Vaikka yhdistyk-

sen järjestämiä kaupunkitapahtumia pidettiin tärkeänä ja liiketoimintaa piristävänä niiden 

keskittyminen kauppakeskuksen alueelle tuki pääosin kauppakeskuksen toimijoita. Esimer-

kiksi kulkueiden toivottiin etenkin kyselyn vastauksissa kiertävän muuallakin kuin ydinalu-

een ympäristössä, jotta tapahtumat hyödyttäisivät positiivisesti myös kauppakatujen liike-

toimintaan. Kaupunkiyhdistykseen toivottiin kauppakatujen toimijoiden omaa piiriä. Moni 

kyselyyn vastaajista kuitenkin totesi, ettei itsellä ole aikaa tai halua lähteä mukaan toimin-

taan. Moni kivijalkayrittäjä on yksinyrittäjänä hyvin kiireinen oman toimintansa ylläpitämi-

sessä eikä aikaa kokonaiskuvan miettimiselle ole.  

 

”Yhdistyksessä pitäisi olla oma kivijalkayrittäjien piiri. Intressit ovat kovin toi-

senlaiset kauppakeskuksen yrittäjillä. Lisäksi heillä on omaa toimintaa keskuk-

sen puolesta.”  

 

Kyselyn vastaus 

 

Osalla vastaajista tahtotilaa olisi olla mukana, jos joku muu ideoisi ja organisoisi toiminnan 

niin, että oma osallistuminen ei veisi liikaa aikaa. Osa ei osannut sanoa millä tavoilla he 

haluaisivat osallistua. Kaupungilla tulisikin olla haastatteluiden ja kyselyiden mukaan vahva 

rooli, jotta yksityisyrittäjiä saataisiin mukaan kehittämiseen. Toisaalta haasteena on sovittaa 

yhteen yrittäjien toiminnan nopeus verrattuna kaupungin konkreettisten toimien toteuttami-

seen. Hyöty pitäisi näkyä heti, jotta osallistuminen nähtäisiin kannattavana. Toisaalta, osa 

vastaajista ei halunnut olla mukana missään toiminnassa tapahtumien tai muun elävöittämi-

sen, ympäristön viihtyisyyden tai vetovoiman parantamisessa. 

 

”Sanotaanko niin, että hyvässä ja huonossa niin varsinkin kivijalkayrittäjät on 

niin kädet savessa siinä omassa hommassaan, ettei niillä ole mahdollisuus läh-

tee tekemään sellasta ja sit toisaalta taas niin kyl yrittäjillä on pikkusen täm-

mönen asenne kaupungin virkamiehiä kohtaan, et siel ei riittävän ripeesti tar-

tuta asioihin. Kun yrittäjät näkee jonkun ongelman ni ne aika nopeella tem-

molla sitten tykkäis et tehdään toimenpiteitä. --- (Tahtotilaa) on kyllä, mut 

osallistuminen on sit taas toinen juttu.” 

 

Haastateltava B, yrittäjien ja elinkeinoelämän edustaja 
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Kauppakeskus isona kaupunkikehitysinvestointina on vaikuttanut positiivisesti kaupunkia 

elävöittävien tapahtumien toimintaedellytyksiin, kaupungin vetovoimaan ja maineeseen. 

Erään haastateltavan mukaan kauppakeskus toi jatkuvuutta tapahtumille ihmisten kiinnostu-

neisuuden ja osallistumisen kautta. Kauppakeskuksen rakentamisen kanssa samanaikaiset 

asuntomessut toimivat Hyvinkään markkinointiveturina. Silloinen markkinointi koko ta-

lousalueen laajuudelle vaikutti niin, että erilaisissa kaupunkitapahtumissa vierailee kauppa-

keskuksen rakentamisen jälkeen aikaisempaa enemmän ulkopaikkakuntalaisia ja ihmiset 

osallistuvat tapahtumiin aktiivisemmin. Lisäksi toteutuneet hankkeet antavat uskallusta yrit-

tämiseen, että Hyvinkäällä kehitetään kaupunkia ja yritystoiminnan olosuhteet ovat suotuisat 

myös tulevaisuudessa.  

 

”Täällä on paljon tapahtunut viiden vuoden aikana, niin sehän on monella 

tavalla semmonen buusti ja merkki moneen suuntaan, et se generoituu se toi-

minta. Tuo yrittämiseen uskallusta lisää kun näkee, et täällä paljon tapahtuu 

ja yritetään --- täällä oli vähän vallalla semmonen mieliala niin kuin monissa 

pienemmissä kaupungeissa et täällä ei tapahdu mitään kiinnostavaa ja vaikka 

jotain järjestettiinkin, niin ne ei keränneet yleisöä niin et ne ois kantaneet jat-

kossa. Sit samaan aikaan kun tuli kauppakeskus ja kaupungilla oli mahdolli-

suus markkinoida Hyvinkäätä asuntomessujen yhteydessä, niin siitä syntyi 

mun mielestä jonkinlaista kansalaisten ryhdistäytymistä. Luulis, että tällaiset 

kulttuuritapahtumat ja sen tyyppiset ois niitä et ihmiset sanois et nyt täällä 

tapahtuu jotain, mut tuli kauppakeskus ja asuntomessut niin se oli ilmeisesti se 

et kansalaiset tykkäs et nyt tää näyttää uudistuvan, tulee mielenkiintoisem-

maksi ja täällä tapahtuu jotain. --- Markkinointi tapahtui tähän meidän talous-

alueelle eli Hyvinkään ulkopuolellekin niin selvästi on nähtävissä, että Hyvin-

käällä vierailee erilaisissa kaupunkitapahtumissa aikaisempaa enemmän ul-

kopaikkakuntalaisia myös.” 

 

Haastateltava B, yrittäjien ja elinkeinoelämän edustaja 

6.3 Kauppakeskus ydinkeskustassa 

6.3.1 Palvelutarjonta 

Hyvinkään keskustan palvelutarjonnan kehittymiseen ja monipuolistumiseen on vaikuttanut 

merkittävästi kauppakeskuksen sijainnin ohjaaminen keskustaan. Haastatteluissa elin-

keinotoimijat kehuivat sitä onnistuneeksi päätökseksi ja kehittämistoimenpiteeksi. Myös ky-

selyssä kauppakeskus nousee esiin positiivisena muutoksena.  

 

”Kun tässä on ollut päämäärätietoinen tehdä tää keskusta niin sit se on tar-

kottanut sitä et tänne on sijoittunut todellakin nää kaupalliset palvelut. Se on 

loistava asia. Sillä puolella on ollut kyl näkemyksellisyyttä.” 

 

Haastateltava A, yrittäjien ja elinkeinoelämän edustaja 

 

Kauppakeskus ydinkeskustassa mahdollisti ennen kaikkea palveluiden keskittymisen niin, 

että ne ovat helposti saavutettavissa eri kulkumuodoilla mahdollisimman monelle. Keskus-

tan vahvuutena on julkisten ja yksityisten palveluiden keskittyminen samalle maantieteelli-

selle alueelle. Kauppakeskuksen myötä kaupalliset palvelut ja etenkin erikoiskaupan tarjonta 
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on parantunut ja monipuolistunut huomattavasti. Päivittäistavarakaupan keskittyminen mah-

dollistaa vetovoimallaan erikoiskaupan ja muiden palveluiden kannattavuuden. Eräs haasta-

teltavista painotti, että mikäli kaupalliset palvelut sijaitsisivat kaukana keskustasta mootto-

ritien varrella, vaikuttaisi se heti keskustaan näivettävästi ja lisäisi ylimääräistä liikennettä. 

Myös kyselyssä kaupungin vahvuuksina mainittiin nimenomaan se, että kauppakeskus si-

jaitsee keskustassa moottoritiekeskittymän sijasta. 

 

”Kiitos siitä, että täällä on tehty hyvä päätös aikanaan toi kauppakeskus Willa 

rakentaa tänne ja tehdä se sinne ihan keskelle kylää ja sen elinvoimaisuus on 

mahdollistettu niin, että ne isot päivittäistavaratoimijat on siinä rakennuk-

sessa.” 

 

Haastateltava E, liikekiinteistöjen omistajayhtiön edustaja 

 

Kaupallisten palveluiden monipuolistumisen lisäksi kauppakeskus loi hajanaiselle keskus-

talle kompaktin rakenteen, selkeän ytimen ja kaupunkimaisen identiteetin. Kompaktilla kes-

kusta-alueella on helppo liikkua kaikilla kulkumuodoilla. Hyvinkäälle on muodostunut kau-

punkikeskusta, joka ei kilpaile muiden keskustojen kanssa, mitä pidettiin kaupallisen veto-

voiman kehittämisen näkökulmasta tärkeänä.  

 

Hajanaisen keskustarakenteen lisäksi alue koettiin ennen kauppakeskusta autioksi ja liiketi-

latarjonnaltaan vanhanaikaiseksi. Vielä 70-luvulla lähikaupungeista tultiin Hyvinkäälle os-

toksille, mutta koska seuraavat vuosikymmenet liikerakentaminen oli lähes olematonta, al-

koivat hyvinkääläisten ostosmatkat suuntautua muiden kaupunkien parempiin palvelukes-

kittymiin. Hyvinkää näyttäytyi sijaintinsa ja hyvien liikenneyhteyksien puolesta kaupallisten 

toimijoiden silmissä potentiaalisena sijoittumispaikkana, mutta vaatimukset täyttävää kor-

keatasoista liiketilaa ei ollut. 

 

”Aika moni oli silloin (ennen kauppakeskusta) sitä mieltä, että Hyvinkää on 

ihan potentiaalinen paikka, mutta kun ei ole kunnon liiketilaa. --- Oli aika au-

tenttisen näköinen. Tuntui kuin olisi mennyt monien vuosikymmenien taakse 

silloin. Tässä ei ollut oikeen semmosta kunnon keskustaa tavallaan, että se oli 

hyvin autiota ja tyhjää. Että kyllähän tää muuttui ihan toisenlaiseksi.” 

 

Haastateltava G, kauppakeskuksen omistajayhtiön edustaja 

 

”Sehän oli ennen tota kauppakeskusta kysymys siitä et missä on Hyvinkään 

keskusta, kummalla puolella (junarataa) se on.” 

 

Haastateltava I, kaupungin edustaja 

 

Nykyinen keskusta sen sijaan houkuttelee kävijöitä myös Hyvinkään ulkopuolelta ja mah-

dollistaa jälleen hyvinkääläisten oman kulutuksen kohdistumisen kotikaupunkiin. Moni en-

tinen hyvinkääläinen on palannut perheenperustamisvaiheessa takaisin entiseen kotikaupun-

kiinsa ja kokenut viime vuosien muutokset erittäin positiivisina. Kauppakeskus lisäsi asuk-

kaiden aktiivisuutta ja herätti tunteen, että kaupunkia kehitetään. Kauppakeskuksen mainit-

tiin olevan suunnittelulla integroitu taitavasti keskustaan, esimerkiksi katutasoon avautuvien 

ensimmäisen kerroksen liiketilojen ja läpikulkumahdollisuuksien vuoksi. 
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6.3.2 Liiketilatarjonta 

Keskustan heikkoutena nousi vahvasti esiin sekä kyselyssä että haastattelussa tyhjien liike-

tilojen suuri määrä, joka vaikuttaa koko kaupungin elinvoimaisuuteen. Tyhjää liiketilaa on 

jonkin verran kauppakeskuksessa ja sen ympäristön kauppakaduilla. Kauppakeskuksen 

myötä keskustan liiketilatarjonta kasvoi kerralla huomattavasti ja tällä hetkellä keskustassa 

on ylitarjontaa liiketilasta verrattuna kaupungin kokoon ja kysyntään.  

 

Vastauksista voidaan päätellä, että toisaalta ollaan tyytyväisiä keskustan kehittämiseen ja 

palveluiden keskittämiseen kauppakeskuksen ansiosta. Toisaalta esiin on noussut ongelma 

liiketilojen tyhjentymisestä muualla keskustassa. Kaikki yrittäjät eivät pysty siirtämään toi-

mintaansa kauppakeskukseen korkeamman vuokratason vuoksi. Tyhjät kauppakatujen liike-

tilat vaikuttavat negatiivisesti niiden vetovoimaan ja kävijämääriin, jolloin sinne jääneiden 

yrittäjien liiketoiminnan edellytykset heikkenevät entisestään. 

 

”Hyvä, että keskustaa on haluttu kehittää. Hyvä, että palveluita ei ole haluttu 

viedä moottoritien varteen ja siten tyhjennetty keskustaa. Willan myötä liiketi-

lat tyhjenivät ja tyhjää tilaa seisoo käyttämättömänä. Willan vuokrat ovat use-

alle pienyrittäjälle liian korkeat.”  

 

Kyselyn vastaus  

 

Ylimitoitettu liiketilamäärä mahdollistaa joustavuuden kysynnän muutoksiin. Riittävä tar-

jonta pinta-alaltaan ja varustukseltaan erilaisten liiketilojen osalta edesauttaa kaupallisen toi-

minnan edellytyksiä. Vaikka erilaisia vaihtoehtoja liiketilaksi löytyy, voidaan vastauksista 

päätellä, että pienyrittäjän näkökulmasta vuokrataso on korkealla myös kivijalkatiloissa. Li-

säksi haasteena kauppakatujen liiketilojen osalta nostettiin esiin kunnostus ja korjausraken-

tamisen vaikeudet. Toisaalta, erään haastateltavan mukaan kivijalkamyymälöiden toiminnan 

esteenä ei ole hintataso varsinkaan kauppakeskuksen hintatasoon verrattuna. Kivijalkaliik-

keiden hintatason sijasta muutaman haastateltavan mukaan ongelmaa voitaisiin korjata luo-

malla aktiivista kaupunkikulttuuria ja tapahtumia. Viihtyisän ajanviettoon soveltuvan laa-

dukkaan ympäristön nähtiin myös edesauttavan yrittäjien houkuttelua alueelle. Ajanvietto 

luo potentiaalia liiketoiminnalle. 

 

”Jos se on viihtyisä se kaupunkikeskusta, jos se on turvallisen tuntuinen, se on 

siisti, se on sen oloinen, että siellä on kiva istahtaa, niin kyl noi yrittäjät sitten 

siihen reagoi, jos kansa vaan viihtyy. Kyllähän yrittäjät auki pitää paikkansa 

sitten. Et siinä ehkä on sellasta yhteistyön paikkaa, että on jotain kivoja valoja 

ja siisteyttä että on kiva istua tai jäädä vähäksi aikaa kaupoille.” 

 

Haastateltava F, kauppakeskuksen omistajayhtiön edustaja 

 

Myös joidenkin vallitsevien olosuhteiden nähtiin vaikuttavan kivijalkaliiketilojen kysyn-

tään. Suomen ilmaston mainittiin muutamassa haastattelussa suosivan liiketilan valintaa 

kauppakeskuksesta ulkona olevien kivijalkaliiketilojen sijaan. Kauppakeskus on jossain 

määrin lisännyt kaupunkikeskustan liikepaikkojen kilpailua. Myös markkinoiden muutos ja 

heikko kysyntä mainittiin syynä joidenkin toimialojen heikkoon kannattavuuteen ja liiketi-

lojen tyhjenemiseen. Toisaalta joillakin toimialoilla kuten ravintolatoiminnalla nähtiin kui-

tenkin olevan toimintaedellytyksiä myös kivijalassa. Haastateltavat näkivät, että kaupungin 
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tulisi pystyä houkuttelemaan kävijöitä kaupungin ulkopuolelta, jotta kauppakatujen ja kaup-

pakeskuksen liiketiloihin saataisiin enemmän kävijöitä, niihin kohdistuisi suurempi osto-

voima ja siten myös tilojen kysyntä kasvaisi. Kauppakeskuksen liiketilatarjonta nähtiin hy-

vin suurena verrattuna kaupungin kokoon. Kauppakeskusten välisen kilpailun, etenkin pää-

kaupunkiseudun tarjonnan, nähtiin vaikeuttavan ison liikepinta-alan vuokraamisen mahdol-

lisuuksia. Willan vahvuus on sijainti keskustassa, jolloin pärjäämisen edellytykset moottori-

tiemarkettiin verrattuna ovat kuitenkin huomattavasti paremmat. 

 

”Ihan oikeesti sanottuna tää on pikkasen naksun liian iso kauppakeskus tän 

kokoiseen kaupunkiin. Tai sanotaan toisinpäin ainakin Jumbo on liian lähellä. 

Mun mielestä. Mut ei sekään, et nyt sulla on se alusta, missä operoida. Jos sä 

teet fiksusti sitä, niin sulla on ihan hyvä mahdollisuus pärjätä. Meinaan väit-

täisin, että jos me mietitään kauppakeskusta, Lempäälän ideaparkia, niin mä 

sanoisin, et siinä ideaparkissa Lempäälässä moottoritien varrella, niin tossa 

on tuhat kertaa paremmat edellytykset tässä lokaatiossa tehdä fiksua bisnestä 

kuin Lempäälässä.” 

 

Haastateltava E, liikekiinteistöjen omistajayhtiön edustaja 

 

Kauppakeskuksen sisällä keskitetyssä omistamisessa voidaan tehdä koordinoidumpia yh-

teisratkaisuja tyhjien liiketilojen ongelman ratkaisemiseksi. Kivijalkatilojen omistajara-

kenne on yleensä hajanainen. Väliaikaistoiminta, joka ei sinällään ole tuottavaa, voi kohen-

taa tilojen imagoa houkuttelevana sijoittumispaikkana ja ehkäistä autioitumisen leviämistä. 

Haasteena on kauppakeskusten ALV-käyttöön rakennetut tilat, jotka eivät salli pitkäaikaista 

väliaikaiskäyttöä esimerkiksi kolmannen sektorin toimijoille, jotka eivät harjoita tilassa lii-

ketoimintaa. Liiketilojen maskeeraamisella ja näyteikkunoiden somistamisella sekä kauppa-

keskuksessa että kauppakaduilla voidaan hieman kohentaa ankeaa ja autiota vaikutelmaa. 

 

Elävään kaupunkikuvaan ja viihtyvyyteen vaikuttaa käytössä olevien liiketilojen ja näyteik-

kunoiden lisäksi oleellisesti myös ympäristön siisteys, viihtyvyys ja yleinen kaupunkikuva, 

joka nähtiin myös Hyvinkäällä kyselyn ja haastattelujen mukaan kehittämiskohteena. Ne 

vaikuttavat kaupungin vetovoimaan, asumisviihtyvyyteen ja sitä kautta kaupallisten toimi-

joiden sijaintipäätöksiin. Kyselyyn vastanneiden mielestä alueen siisteydellä ja viihtyisyy-

dellä oli suuri vaikutus liiketoiminnan kannattavuuteen. Kummankin tekijän vaikutusta ar-

vioitaessa keskiarvo oli molemmissa tapauksissa 4,04. Kaupunkikuvan viihtyvyyteen ja sitä 

kautta liiketoimintaan nähtiin pienillä teoilla olevan positiivinen vaikutus. Kesäisin paran-

nusta toivottiin viherrakentamiseen ja kukkaistutuksiin, talvella riittävään valaistukseen. 

Viihtymisen paikat ja oleskelu mainittiin tärkeinä. 

 

”Se viihtyisyys on monta kertaa pienistäkin teoista kiinni. Tai sit se viihtyisyy-

den katoaminen voidaan hyvin helposti järjestää, että ei välttämättä vaadi mi-

tään isojakaan toimenpiteitä.” 

 

Haastateltava H, kaupungin edustaja 

 

”Luoda paikkoja, jossa ihmiset luonnollisesti haluavat kokoontua ja olla”    

 

Kyselyn vastaus, mitä olisi tärkeää keskustan kehittämisessä huomioida 
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6.4 Kaupunkirakenteen vaikutus keskustan liiketoimintaan 

6.4.1 Kaupunkirakenteen tiivistäminen 

Kauppakeskuksen ja monipuolisten keskustapalveluiden lisäksi keskustan vahvuutena näh-

tiin haastatteluissa tiivis, kompakti ja toiminnoiltaan sekoittunut keskustan kaupunkira-

kenne. Myös kyselyssä tiiviin ja sekoittuneen kaupunkirakenteen nähtiin edistävän vastaa-

jien liiketoimintaa, sillä 27 vastaajasta 14 vastaajaa valitsi vaihtoehdon 4 ja 8 vastaajaa vaih-

toehdon 5 (keskiarvo 4,07). Moni haastateltava nosti esiin, että keskustaa voitaisiin yhä edel-

leen tiivistää. Myös kyselyssä miten Hyvinkään kaupunki voisi edesauttaa keskustan liike-

toimintaa, oli 11 vastaajaa 27:stä valinnut vaihtoehdon ”keskustan täydennysrakentami-

sella”. Lisäksi muutamissa vastauksissa keskustaa kuvailtiin yhä hajanaiseksi ja liian laajalle 

levittyneeksi. Haastatteluissakin myönnettiin, että vaikka kauppakeskus on tiivistänyt kes-

kustaa ja luonut sille selkeän ytimen, on se edelleen maantieteellisesti laajalle levittäytynyt 

ja rakenteeltaan ytimen ulkopuolella hajanainen. 

 

Hyvinkään keskustan kivijalkaliiketiloista suurin osa on 50–60-luvuilla kehittyneille pikku-

kaupungeille tyypillisiä yksitasoisia liikesiipiä, joiden takana on korkeampaa asuinrakenta-

mista. Haastatteluissa oltiin sitä mieltä, ettei sitä kannattaisi säilyttää ainakaan nykyisessä 

laajuudessaan, vaan korvata korkeammalla rakentamisella. Keskustan rakennustiheydeltään 

väljät kohdat nähtiin mahdollisuuksina, joita tulisi kehittää kaupunkimaiseksi ympäristöksi. 

Erään haastateltavan näkemyksen mukaan arvokkaan vanhan kaupungin puuttuminen mah-

dollistaa korkeamman rakentamisen ja vain yksittäisten rakennusten suojelemisen. 

 

”Jos me halutaan et meillä ois elinvoimainen kaupunki niin ei me voida muse-

oida tätä. Tietenkin, se on ihan hienoa, et joissakin kaupungeissa on tehty et 

suojellaan vanha kaupunki. On vanha kaupunki ja sit kehitetään jotain muuta. 

Mut ei näissä tämmösissä 50–60-luvulla kehittyneissä pikkukaupungeissa niin 

mä en oikein ymmärrä mitä me täällä suojeltais. Se on ehkä jotain yksittäisiä 

rakennuksia.” 

 

Haastateltava D, liikekiinteistöjen omistajayhtiön edustaja 

 

Toinen haastateltava totesi, että tiivistäminen on mahdollista ilman kaupungin omaleimaisen 

ilmeen muuttumista. Vaikka toisaalta todettiin, että kaupunkirakenteessa on tilaa yhä edel-

leen tiivistää keskustaa ilman radikaaleja purkamistarpeita, niin toiminnassa on huomioitava 

kaupungin omaleimaisuus ja riittävät viheralueet. 

 

”Meil on täällä semmosta rakennuskantaa, joka mun mielestä voitas korvata, 

vaikka vähän tehokkaammallakin rakentamisella ilman, että tää kaupungin 

omaleimainen ilme kärsisi siitä vielä.” 

 

Haastateltava H, kaupungin edustaja 

 

Asumisen sijaitseminen keskustassa liiketoiminnan lisäksi nähtiin positiivisena asiana, sillä 

se tuo turvallisuutta ja elämää alueelle myös iltaisin. Tiivistämällä voitaisiin kuitenkin yhä 

edelleen lisätä asumista. Myös kyselyssä mainittiin asuinrakentamisen lisäämisen tuovan 

elinvoimaa ja tukevan palveluiden kannattavuutta Asumisen nähtiin tasapainottavan ylimi-

toitettua liiketilatarjontaa ja vahvistavan ostovoimaa. 
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”Mä koen kaupunkilaisena, että kadunkulmat tulisi olla rakennettuja. Se luo 

kaupunkimaista fiilistä. ---  Kyl semmosta tietynlaista tiivistämistä voitais kes-

kustassa, asumisen suuntaan nimenomaan.” 

 

Haastateltava I, kaupungin edustaja 

6.4.2 Liikenne- ja pysäköintijärjestelmä 

Keskustan liiketoimintaan näyttää tämän tutkimuksen perusteella vaikuttavan hyvin vah-

vasti liikenne- ja pysäköintijärjestelmä sekä sen toimivuus ja kehittäminen. Hyvinkäällä lii-

kutaan enimmäkseen yksityisautolla, mutta kuitenkin myös julkisella liikenteellä, pyörällä 

ja kävellen. Liikkumisen helppous, sujuvuus ja liiketilojen hyvä saavutettavuus kaikilla 

liikkumismuodoilla on tärkeää niin kauppakeskuksen kuin kauppakatujenkin elinvoimai-

suudelle ja toiminnan jatkumisen edellytyksille. Julkisen liikenteen solmukohdat, rautatie-

asema ja paikallisliikenteen bussiterminaali nähtiin yksittäisinä kehittämiskohteina, jotka 

parantaisivat julkisen liikenteen toimintakykyä. Esiin nostettiin myös suunnitelmissa ollut 

uusi bussiterminaali Hämeensillalle positiivisena uudistuksena.  

 

Toisaalta alueen kävelypainotteisuuden lisääminen ei saanut kannatusta. Etenkin vuoden 

2015 kävelykatukokeilu nousi haastatteluissa ja nettikyselyssä esiin liiketoimintaa hanka-

loittavana. Kävely-ympäristöä koetaan olevan riittävästi jo kauppakeskuksen ympäristössä, 

eikä tästä syystä nähdä syytä pääväylän muuttamiseksi kävelykaduksi. Siihen suhtauduttiin 

ennemminkin negatiivisesti liikkumisen vaikeutumisena, jonka koettiin vaikuttavan suoraan 

sekä kauppakeskusyrittäjien että kivijalkayrittäjien liiketoiminnan kannattavuuteen. Mainit-

tiin myös, ettei kävelykadun kehittämiselle nähdä mahdollisuuksia Suomen ilmaston ja riit-

tävän olemassa olevan kävely-ympäristön vuoksi. 

 

”Tää oli nyt se vilkkain kadunpätkä, joka pistettiin kiinni. Ottaen huomioon, et 

tässä ympärillä on ihan hirveesti yleistä julkista toria tai piha-aluetta. se näky 

meillä erittäin vahvasti kävijöissä. --- Mä en usko, että se on se tie, että me 

suljetaan niitä liikennereittejä kasvattaaksemme viihtyvyyttä” 

 

Haastateltava F, kauppakeskuksen omistajayhtiön edustaja 

 

Hyvinkään keskustan liikenneympäristön ongelmakohtana koettiin keskustan jakautuminen 

rautatien molemmille puolille ja keskustan liikennejärjestelmän tukeutuminen yhteen kes-

kustan läpi ja rautatien yli kulkevaan pääkatuun, joka tärkeytensä vuoksi ruuhkautuu hel-

posti. Myös siihen läheisesti kiinnittyvä risteys ja paikoitellen ahtaat liikennealueet sekä kes-

kustan sisääntuloreittien ahtaus nähtiin ongelmakohtana sekä haastatteluissa että kyselyssä. 

Osa haastateltavista toisaalta totesi, että liikennejärjestelmässä ei ole heidän liiketoimin-

taansa haittaavia erityisen suuria ongelmakohtia. Vaikka nähtiin tarvetta kehittää aluetta kul-

kumuotojen kannalta sujuvammaksi, sekä haastatteluissa että kyselyssä esiin nousi yksityis-

autoilijoiden näkökulma. Autoilua ei kyselyn vastausten tai haastattelujen mukaan tulisi vai-

keuttaa viihtyvyyden kustannuksella, sillä sen koettiin vaikuttavan välittömästi asiakasmää-

riin ja kaupallisen toiminnan kannattavuuteen. Etenkin Hyvinkää koettiin vahvasti autoile-

vien ihmisten kaupunkina ja peräänkuulutettiin realistista suhtautumista siihen, että autoilla 

on päästävä liikkumaan helposti. Keskusta-asioinnin suosion kasvun nähtiin myös kasvatta-

van liikennemääriä, jolloin liikenteen kehittäminen on väistämättä edessä. 
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”Keskustassa asioivien määrän kasvaessa myös liikenteen määrä kasvaa. 

Vaikka ruuhkautumista tapahtuu nyt vain suhteellisen harvoin, tulisi liikenteen 

sujumiseen tulevaisuudessa suhtautua vakavasti. Nykyinen "yhdensillan sys-

teemi" on erittäin häiriöherkkä.”  

 

Kyselyn vastaus, mitä asioita olisi yleisesti keskustan kehittämisessä mieles-

tänne tärkeä huomioida. 

 

Myös katutyöt ja remontit etenkin kauppakaduilla aiheuttavat liikkumisen vaikeutumista, 

joka vaikuttaa välittömästi kävijämäärien laskuun ja liiketoimintaan. Pitkään kestävät katu-

työt kesäisin voivat aiheuttaa erittäin suuria tappioita yrittäjille, kun asiakkaat eivät pääse 

pysäköimään liikkeiden edustalle ja kulkeminen vaikeutuu. Kivijalkayrittäjille yksityisau-

toilevat asiakkaat ovat tärkeä asiakasryhmä ja etenkin pysäköintimahdollisuus liiketilan vä-

littömässä läheisyydessä koettiin oman liiketoiminnan kannalta erittäin tärkeäksi. Kaupan 

näkökulmasta pysäköintipaikkojen maksuttomuus koettiin hyvänä asiana. Kiitosta sai myös 

kaupungin reagointikyky liiketilojen edessä olevien paikkojen pysäköintiaikojen pidentämi-

seen. 

 

Vaikka pysäköintipaikkojen riittävä määrä ja maksuttomuus oli monessa vastauksessa nos-

tettu esiin positiivisena asiana, oli myös paljon vastauksia, joissa pysäköintipaikkojen mää-

rän todettiin olevan liian vähäinen. Tähän vaikuttanee etenkin yrittäjän kannalta pysäköinti-

paikan sijainti, jonka tulisi olla kaupan välittömässä läheisyydessä, jotta se helpottaisi asi-

ointia. Yksityisautoilla liikkuvien määrän arvioitiin kasvavan yhä edelleen tulevaisuudessa, 

jolloin liikenteeseen ja pysäköinnin riittävyyteen tulisi entistä enemmän kiinnittää huomiota 

keskustaa kehitettäessä. 

 

”Käytännössä kuitenkin ihmiset haluavat autolla oven eteen, vaikka kävely-

matka olisikin lyhyt. Pysäköintipaikkoja oltava siis muuallakin kuin p-hallissa 

ja keskustan reunoilla”  

 

Kyselyn vastaus, keskustan heikkoudet 

6.5 Yhteistyö kaupunkikeskustan kehittämiseksi 

6.5.1 Kehittämisyhteistyön edellytykset 

Haastatteluissa mainittiin useaan kertaan, että kaupungin ei tule tyytyä onnistuneeseen kaup-

pakeskuksen sijoituspäätökseen ja vuoden 2015 keskustapalkintoon vaan kehittämistyötä on 

jatkettava yhä edelleen. Pelkän kauppakeskuksen korostamisen ja sen vetovoimaan turvau-

tumisen sijaan tulisi käyttää hyödyksi keskustan ja koko kaupungin yritysten vetovoimaa. 

Myös kyselyssä esiin nousi jatkuvan kehittämisen tarve. 

 

”Heikkouksia alkaa tulemaan lisää jos keskustan kehitys nyt lopetetaan ja tuu-

dittaudutaan ajatukseen, että "onhan meillä Willa."”  

 

Kyselyn vastaus 

 

Kaupungin tahtotila koettiin positiivisena. Kaupungin organisaatiosta välittyy tahtotila viedä 

kaupunkia eteenpäin ja kehittää keskustaa yhä edelleen. Moni haastateltava mainitsi tärkeänä 
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kaupungin myötämielisyyden yksityisen sektorin kehittämistoimenpiteitä kohtaan. Hyvin-

käällä todettiin olevan hyvä kehittämisorientoitunut ilmapiiri, jonka nähdään kehittyvän 

edelleen positiivisempaan suuntaan. Tunne, että Hyvinkäätä kehitetään omaehtoisesti kau-

pungiksi eikä pääkaupunkiseudun lähiöksi, sai kiitosta. Kehittämistyössä kaupunki ja var-

sinkin oikeat ihmiset kaupungin organisaatiosta nähtiin tärkeimpinä kehittämistyön osapuo-

lina. 

 

”Kaupunki ollut erittäin aktiivinen ja myötämielinen, aluksi epäilevyyttä toi-

menpiteiden hyödystä ja vaikuttavuudesta valtuustossa ja kaupungin hallituk-

sessa, mutta asenneilmastossa positiivista muutosta. Tietämättömyys aiheut-

taa epäilemistä, varsinkin, jos resursseja käytetään eikä ole vahvaa tietä-

mystä miten toimenpiteet vaikuttavat, mutta muutamassa vuodessa on saatu 

hyviä tilaisuuksia, joita yrittäjät ovat pitäneet hyvinä ja ne on auttanut joitain 

yrityksiä. Tämä on johtanut asenneilmaston muutokseen positiivisemmaksi.”  

 

Haastateltava B, yrittäjien ja elinkeinoelämän edustaja 

 

”Hyvinkää kaupunkina, jos me kokonaisuutta ajatellaan niin on semmonen 

olo, että asiat on omissa käsissä. Ei olla ajopuuna ja sit kuitenkin liikutaan 

eteenpäin ja se on mun mielestä hyvä, ettei olla pää pensaassa ja odotella et 

mitähän tässä tapahtuu. Vaan halutaan viedä kaupunkia johonkin suuntaan, 

josta mun mielestä esimerkkinä on tää tämmönen vetovoimakysely ja tätä 

asiaa on viety eteenpäin.” 

 

Haastateltava E, liikekiinteistöjen omistajayhtiön edustaja 

 

Liiallinen byrokratia ja sääntely, asioiden hidas käsittely ja tiedottamisen puute mainittiin 

sekä haastatteluissa että kyselyn vastauksissa toimijoiden liiketoimintaa sekä kaupunkita-

pahtumien järjestämistä vaikeuttavina seikkoina. Toisaalta ymmärrettiin myös kaupungin 

vastuullinen rooli ja lupien tarkoitus varmistaa esimerkiksi turvallisuus. Eräs haastateltava 

totesi, että kaupungin tulisi kuitenkin olla enemmän yksityisen toimijan apuna eikä jarrutta-

jana. 

 

Tapahtumajärjestämisen osalta korostettiin kaupungin auttavaa ja mahdollistavaa roolia. 

Keskustan fyysisen ympäristön kehittämistä vaikeuttavana tekijänä nähtiin poliittisen pää-

töksenteon epäselvyys ja liika byrokraattisuus, joka estää toimimasta ja hankkeiden eteen-

päin viemistä. Toivottiin rohkeutta ja yksimielisyyttä päätöksiin. Eräs haastateltava toivoi 

ilmapiiriä, jossa virheitä saa tehdä ja riskiä ottaa, jottei virheiden pelko estä toimintaa. Eräs 

toinen haastateltava nosti esiin, että kehittämistyössä oleellista olisi kyky ottaa hallittua ris-

kiä, jonka takana on ideat ja näkemystä. 

 

”Pitäs olla rohkeutta. Hei se rohkeus on nyt se juttu, tahtotila rohkeus, ottaa 

vähän riskiäkin. Ei mitään hyvää synny jos ei ota riskiä. Mutta ottaa sitä riskiä 

viisaasti et siel pitää olla ihan oikeita rohkeita ajatuksia, osaamista ja näke-

mystä et tää me tehään, mut sit se täytyy vaik se ois rohkeekin se ehdotus niin 

se pitää, pitää ottaa riski toteuttamiseen eikä vaan sillai et no sinne päin.” 

 

Haastateltava A, yrittäjien ja elinkeinoelämän edustaja 
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Toimijoiden todellista yhteistyötä peräänkuulutettiin. Se vaatisi selkeää ohjaamista ja en-

nalta määriteltyjä tavoitteita. Rohkeuden lisäksi tarvitaan luottamusta ja sen jatkuvaa raken-

tamista ja ylläpitoa. Moni kehittämisponnistelu on turha, mikäli se ei perustu molemmin-

puoliseen luottamukseen ja toimenpiteisiin sitoutumiseen. Usean haastateltavan mielestä 

keskustan kehittäminen vaatii innovatiivista ajattelua, määrätietoista ja eteenpäin katsovaa 

otetta.  Keskustan kehittämisen ja toiminnan johtamisen pitää olla selkeää ja tavoitteellista 

ja sitä pitää toteuttaa aktiivisesti. Avoin keskustelu ja ajatusten vaihto lisäävät ymmärrystä 

eri osapuolien toiveista. Tiedottaminen ja näkyvyys helpottavat osallistumista. Riittävät re-

surssit ja rahoitus nähtiin toiminnan edellytyksinä. Erään haastateltavan mukaan pitkäjäntei-

sellä ja kaupungin puolelta palvelullisella asenteella olisi mahdollisuuksia saada pienyrittäjät 

mukaan kehittämiseen haasteista huolimatta. Kehittämisyhteistyössä markkinoinnin, vies-

tinnän ja tiedotuksen rooli nousi vahvasti esille. 

 

”Kuka ja mikä on uskottava taho joka välittää viestiä niin onko se valtakun-

nallinen media, vai paikallinen, media on tärkeä ehdottomasti, ilman jatkuvaa 

viestittämistä se on hukkaan heitettyä hommaa.” 

 

Haastateltava C, yrittäjä 

 

Usean haastateltavan mukaan onnistuakseen kehittämistyö vaatii tahon, joka omistaa hank-

keen. Kaikkien osapuolten työskentely yhteisen päämäärän eteen edellyttää eri toimijoiden 

intressien esiin tuomista ja selkeää toimijoiden suhteen neutraalia projektin vetäjää. Kau-

pungin ohjaus on tärkeässä osassa. Hankkeen vetäjällä tulisi myös olla idea tai visio pohjalla, 

jonka hän osaisi myydä osapuolille näiden hyödyt osoittaen ja joka saisi toimijat sitoutettua 

ideoiden jatkokehittämiseen. 

 

”Semmonen tyyppi vielä, joka osais viedä näitä ajatuksia eteenpäin, osais 

myydä ne ajatukset eteenpäin. Kyllä se mun mielestä kuulostais hyvältä ja se 

vois sitten viedä niitä ideoita eri suuntiin: yrittäjiltä kaupungille, kaupungilta 

yrittäjille ja olla tämmösenä välimiehenä.” 

 

Haastateltava H, kaupungin edustaja 

6.5.2 Yhteistyön osapuolet 

Taulukossa 12 on koottuna kyselyn vastaajien kiinnostus eri toimijoiden väliseen yhteistyö-

hön 1 ’ei lainkaan’, 5 ’erittäin paljon kiinnostusta’. Kunkin kysymyksen eniten vastauksia 

saanut vaihtoehto on tummennettu ja yli kymmenen vastausta saanut vaihtoehto merkitty 

sinisellä pohjalla. Vastauksista näkyy, että suurimmalla osalla kivijalkayrittäjistä ja kiinteis-

tönomistajista olisi intressiä yhteistyöhön ja vetovoimaisen ja toimivan keskustan kehittä-

miseen. Esille nousevat myös yhteistyö keskustan kivijalkayrittäjien ja kiinteistönomistajien 

sekä saman korttelin toimijoiden kesken. Näissä vaihtoehdoissa annettiin eniten arvosanoja 

4 tai 5. Hajontaa oli melko vähän. Lisäksi avovastauksissa nousee esiin avoimuus kaiken-

laista yhteistyötä kohtaan ja vuorovaikutukseen. 
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Taulukko 13 Kyselyn vastaajien kiinnostus yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. 

 
 

Yhteistyölle tai olemassa olevan yhteistyön syventämiselle kaupungin kanssa nähtiin tar-

vetta myös kaikkien haastateltavien mielestä. Esille nostettiin idea elinvoimaryhmästä, joka 

miettisi yhteistyötä ja sen konkretisoitumista erilaisten hankkeiden muodossa. Siihen toivot-

tiin mukaan kaupungin eri organisaatioita ja toimijoita esimerkiksi kulttuurin, markkinoin-

nin ja viestinnän, tekniseltä toimialalta ja elinkeinotoimesta. Kaupungin lisäksi varsinaiseen 

kehittämistyöhön oleellisina tahoina mainittiin kiinteistönomistajat, keskustan yritykset, 

asukkaat ja kaikki, jotka keskustassa käyvät. Kaupungin rooli nähtiin mahdollistajana, orga-

nisoijana ja toiminnan käynnistäjänä, toimenpiteiden ja tapahtumien toteuttaminen yksityis-

ten tai kolmannen sektorin toimintana. Huolta kannettiin osallistumisen laajuudesta, että 

myös nuoret ja perheelliset, jotka eivät perinteisesti osallistu suunnitteluun, saataisiin mu-

kaan. Tutkimuksessa esiin tullut keskustan toimijaverkko on kuvattuna alla olevassa kuvassa 

38. 

 

”Ne ryhmät, joille tää kaupunki on tärkee niin ne pitäs olla sitoutettu jollain 

tavalla siihen toimintaan. Mut ei se tuu niin, että lähetetään et maksa jäsen-

maksu. Pitää olla luotettava, uskottava, tavallaan se visio ja suunnitelma miten 

se temppu tehdään, josta jokainen voi sitte nää osapuolet hyötyä. Tietenkin 

näitä, jos aatellaan sitä rahotusta, niin eihän voi ajatella et asukkaat on mak-

sajia. Mut asukkaathan maksaa jo verona kaupungille, josta syystä kaupungin 

pitäs panostaa tähän.” 

 

Haastateltava A, yrittäjien ja elinkeinoelämän edustaja 
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Kuva 38 Haastatteluissa ja kyselyssä esiin tulleet tärkeimmät kehittämisyhteistyön osapuolet. 

 

Osa kyselyn vastaajista nosti esiin kaupungin suunnitelmavaihtoehtojen arvioimisen ja oman 

työpaikan ympäristön suunnittelun. Lisäksi kuulluksi tuleminen ja kivijalkayrittäjien näkö-

kulman huomioiminen suunnitelmien tekemisessä nousivat tärkeinä asioina esille, sillä kes-

kustelu, kuuluksi tuleminen ja vuoropuhelu olivat tärkeitä edellytyksiä yhteistyön onnistu-

miselle. Tapahtumien järjestämiseen oltaisiin valmiita osallistumaan, mikäli ne tapahtuisivat 

omassa toimintaympäristössä. Teemallisten tapahtumien ja markkinointitempausten järjes-

täminen yhdessä muiden yritysten kanssa loisi pohjaa yhteistyölle. Poimintoja vastauksista 

on koostettu luvun 6.5.3 loppuun sivulle 90. 

 

Lisäksi vastaajat olisivat valmiita osallistumaan liiketoimintayhteistyöhön ja yhteismarkki-

nointiin. Kyselyn vastauksista voidaan päätellä, että vastaajat näkevät potentiaalia kaikkia 

hyödyttävästä yhteistyöstä ja verkostoitumisesta.  Kaiken kaikkiaan yhteistyölle koettiin tar-

vetta kivijalkakauppiaiden ja kiinteistönomistajien kesken, mutta toimintaan pitäisi saada 

yrittäjiä laajasti mukaan. Mikäli vain muutama osallistuu, yhteisiä resursseja ei ole tarpeeksi. 

Etenkin kivijalkayrittäjien kesken on pyritty järjestämään yhteistyötä, mutta kaikki eivät ole 

nähneet sitä tarpeeksi hyödylliseksi eikä toimintaa ole saatu vakiinnutettua. Tarvittaisiin ki-

vijalkatoimijoiden edustaja kehityssuunnitelmien osalta, mutta harvalla on aikaa itse osallis-

tua. 

 

Keskustan toimijaverkkoVähittäiskauppa

Laajalle levittyneet 
kauppakadut

•Kiinteistönomistajat

•Kivijalkayrittäjät

Kauppakeskus ytimessä

•Kauppakeskusjohto

•Yrittäjät

Tapahtumat 
ja 

toritoiminta

Kaupunkiyhdistys

Kolmas sektoriKaupungin 
organisaatio

Poliittiset 
päättäjät

Virkamiehet

•Tekninen toimi

•Sivistys- ja vapaa-aika

•Elinkeinotoimi

•Viestintä ja 
markkinointi

Asukkaat ja alueen 
työntekijät

Oppilaitokset
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”Meillä oli konkreettisesti muutama tapahtuma, itse kukin järjesti jotain, yh-

teismarkkinointia, lehti-ilmoituksia. Kaikki on kariutunut jatkoa ajatellen sii-

hen rahan niukkuuteen, koska jokaisen pitäisi osallistua, mutta toiset sanoo 

ettei ole rahaa. Hankala homma. Tahtoa on ja tarvetta, mutta se kariutuu re-

sursseihin yleiseensä. Raha on tiukassa kaikilla” 

 

Haastateltava C, yrittäjä 

 

Haastattelussa nousi esiin myös hyödyllinen yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden, op-

pilaitosten ja paikallislehden kanssa hyvinä keinoina nostaa kivijalkaliikkeiden toimintaa 

esille. Haastattelun perusteella kaivattiin nopeita toimia ja ideoita, joita voisi alkaa heti to-

teuttaa vaikka kokeilumielessä. Haasteina on löytää uusia ideoita, mutta toisaalta myös liike-

elämän ja talouden tuntemusta, jotta kehittämistoimenpiteet osataan ajatella pienyrittäjän 

näkökulmasta ja tunnistetaan mikä on realistisesti toteutettavissa ja mikä ei. Kivijalkayrittä-

jien taidot omaehtoiseen markkinointiin koettiin haasteeksi, esimerkiksi nettikaupan tai 

joukkomarkkinoinnin osalta koulutukselle nähtiin tarvetta. 

 

”Siellä niin nuorta verta jotka eivät ole kokeneet mikä on se bisnestä. Teorioita 

voi olla ja viisaita ajatuksia, ehkä tämmöset kolmannen sektorin toimijat, ro-

taryt esimerkiksi, joilla on näkemystä ja kokemusta jo maailmasta, missä men-

nään. Osaisivat ainakin varottaa sellaisesta mitä ovat itse tehneet että näin ei 

ainakaan pidä tehdä.” 

 

Haastateltava C, yrittäjä 

 

Haasteena on saada moninainen keskustan kehittämiseen vaikuttava taho, yritykset, kiinteis-

tönomistajat, asukkaat, mukaan niin, ettei se kuormita kenenkään yksittäisen toimijan arkea 

ja häiritse ydinliiketoimintaan keskittymistä. Muutoin suunnitelmaan ei välttämättä sitou-

duta ja se jää toteuttamatta. 

 

”Kyllä mä niin näkisin, että tämmönen ehkä karsea liiketaloudellinen termi 

kuin visio ja strategia, niin kai ne ois tähän kuitenkin tiputeltava nekin sanat. 

Jotenkin sen hahmottaminen et mikä on yhteistä tekemistä, mikä on kaupungin 

omaa tekemistä, niin kun esimerkiksi kaupungin matkailun tai jonkun elinkei-

nopuolen kannalta ja mikä on sitten jokaisen kauppiaan oma bisnes. --- Et 

kaikkihan kokee et sit joutuu maksumieheksi tämmösissä asioissa. Mut se että 

ensin rakennettaisiin niin hyvä ajatus ja suunnitelma ja runko, et näihin asioi-

hin me vaan keskitytään ja sit ei pelata millään pienillä. Silloin kaikki sais siitä 

konkreettisen suunnitelman, joka ehkä suuremman osan toimintaa tukis muu-

tenkin.” 

 

Haastateltava F, kauppakeskuksen omistajayhtiön edustaja 

 

Taulukossa 14 on koottuna keskustan vetovoiman kasvattamisen hyödyt ja taantumisen hai-

tat. Eri osa-alueiden yhteistyön tavoitteet ja haasteet on koottu taulukkoon 15 eri toimijoiden 

näkökulmasta ja niiden välisistä ristiriidoista. 
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Taulukko 14 Vetovoimaisen kaupungin hyödyt ja taantuvan kaupungin haitat. 

 
Taulukko 15 Eri osapuolten välisen yhteistyön syventämisen hyödyt ja mahdollisuudet sekä haasteet ja 

uhat. 

 

6.5.3 Yhteistyön muodot 

Kyselyn avulla kartoitettiin konkreettisia yhteistyömuotoja (kuva 39). Vastaajan oli valittava 

yksi tai useampi vaihtoehto. Vaihtoehdot sisälsivät myös vaihtoehdon, ettei mikään anne-

tuista vaihtoehdoista kiinnosta. Sen valitsi vain yksi vastaaja 27 vastaajasta. Vaihtoehdoista 

eniten suosioita sai keskustan mobiilisovellus (15 valintaa). Toiseksi suosituimpia yhteis-

työn muotoja olivat aamukahvitilaisuus kaupungin ja keskustan toimijoiden kesken (11 va-

lintaa) ja että kaupunki antaa kivijalkaliikkeiden edestä tilaa liikkeiden käyttöön (11 valin-

taa). Myös kaupunkiympäristön kohentaminen yhteisvoimin esimerkiksi saman kadun kiin-

teistöjen yhteistyössä sai 10 valintaa. Kaupan ja elinkeinoelämän toimijoiden yhteisten ta-

voitteiden ja toteutuskeinojen määrittäminen sai 8 ja kehittämiskoordinaattori 7 ääntä. Väli-

aikaista pop-up -toimintaa äänesti 6 vastaajaa. 

 

Kyselyssä kartoitettiin sitä, miten kaupunki voisi edesauttaa keskustan liiketoimintaa (kuva 

40). Vastaajan oli valittava yksi tai useampi vaihtoehto. Valmiiksi annetuista vaihtoehdoista 

eniten suosiota saivat yritysmyönteinen kaupunkisuunnittelu (20 vastausta) ja lupamenettely 
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(20), toimiminen pitkäjänteisesti ja ennakoitavasti (17) sekä paikallisten hankkeiden tuke-

minen esimerkiksi yhteismarkkinoinnilla (17). Kaupungin aktiivinen yhteydenpito keskus-

tan yrittäjien ja kiinteistönomistajien kanssa sai 13 valintaa. Keskustan täydennysrakentami-

nen sai 11 ääntä ja suora neuvonta ja koulutus kivijalkakaupan yrittäjille saivat molemmat 

10 ääntä. 

 

 
Kuva 39 Nettikyselyn monivalintavastaukset konkreettisista yhteistyön muodoista. 
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Kuva 40 Nettikyselyn monivalintavastaukset kaupungin keinoiksi edesauttaa keskustan liiketoimintaa. 

 

Keskustan kehittämisen osalta monen haastateltavan mielestä toimintaan tarvittaisiin suun-

nitelmallisuutta. Moni haastateltavista näki tarvetta pidemmän tähtäimen suunnitelmalle ja 

yhteiselle keskustan kehittämisen visiolle. Haastateltavat olivat myös kiinnostuneita ole-

maan mukana suunnitelman tekemisessä. Koettiin, että se voisi hyödyttää monia toimijoita 

ja rohkaista investointien ja oman toiminnan sitouttamiseen alueelle, kun tiedetään että kau-

punkia kehitetään ja siinä ollaan määrätietoisia. Moni haastateltava totesi, että selkeä idea 

tai muu lähtökohta tulisi kuitenkin olla valmiiksi mietittynä, jotta suunnitelman laadinta voi-

taisiin aloittaa sen pohjalta. 

 

”Mä kaipaisin enemmänkin tommosta niinkun master plania keskustaan, et 

miten me viedään eteenpäin et meillä on visio mitä halutaan tehdä ja sit askel 

kerrallaan. Ja eikä kaupungin tarvii niitä tehdä, vaan kaupunki mahdollistaa 

asioita.” 

 

Haastateltava D, liikekiinteistöjen omistajayhtiön edustaja 

 

Haasteena toimijoiden sitouttamisessa ovat niukat ajalliset ja taloudelliset resurssit, mutta 

myös toimijoiden välinen keskinäinen kilpailu. Tämän tutkimuksen perusteella on tullut 

esiin kilpailuasetelma esimerkiksi kauppakatujen ja kauppakeskuksen yrittäjien kesken, 

mutta toisaalta myös paljon yhteisiä tavoitteita kuten vetovoiman kasvattaminen, sujuva lii-

kenneympäristö, riittävät pysäköintipaikat ja elävä tapahtumarikas kaupunki. Yhteisten ta-

voitteiden eteen tehtävät toimenpiteet voivat erota eri toimijoilla, mutta vaikuttavat kuiten-

kin samaan suuntaan ja parhaassa tapauksessa tukevat toisiaan. Avoin keskustelu ja vuoro-

vaikutus jo suunnitelmien alkuvaiheessa olivat tässä tutkimuksessa kaikkien osapuolten mie-

lestä tärkeitä asioita, joilla voitaisiin saavuttaa kaikkia hyödyttävää kehitystä. Konfliktien 

esiin tuominen ja niiden ratkominen mahdollisimman avoimesti nähtiin tärkeänä, jotta kaik-

kien ryhmien intressit tulisivat kuulluksi. Suurena uhkana kaikkien haastateltavien ja kyse-

lyyn vastaajien mielestä oli se, että kehittäminen pysähtyy ja mitään ei tehdä.  
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”Kaavoitukseen kuuluu kuulemismenettelyt ja muut niin monta kertaa jää sii-

hen lain edellyttämään kuulemiseen se yhteistyö. Et ehkä sen takia se jonkin 

sortin visiolappu sitten olis tärkeä. Monta kertaa se visio ei oo se tärkein tuote 

vaan se, että sitä työstetään yhdessä. Se yhdessä tekeminen kuitenkin se avaa 

silmiä joka suuntaan ja antaa tietoa eri osapuolille toisten pyrkimyksistä ja 

tarkoitusperistä. Keskustelu on tosi arvokasta.” 

 

Haastateltava H, kaupungin edustaja 

 

Suunnitelmaa tulisi päivittää tarpeeksi usein sisältäen ajankohtaiset toimenpiteet. Yhteinen 

kehittämisvisio vaatii vahvan viestimisen ja media koettiin merkittävänä osana sen kehittä-

miselle, jotta työ ei menisi hukkaan ja jäisi pelkäksi asiakirjaksi. Konkreettisesti esitettiin 

ajatus keskustan osalta master planista, jossa visio tulisi esiin ja se sisältäisi toimintasuunni-

telman, kuinka kehittämistyössä edetään. Tämä toisi asioille selkeän aikataulun ja konkreet-

tisemmat toimenpiteet. Lyhyt aikaväli ja pitkä aikaväli tulisi huomioida. Yhteistyö tulisi 

konkretisoitua jonkin toiminnon kautta, joten myös tapahtumat ovat tärkeitä yhteistyön sy-

ventämiseksi.  
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6.6 Yhteenveto 

Keskustassa sijaitsevan kauppakeskus on muodostanut hajanaisen keskustan tilalle kompak-

tin ytimen, vahvistanut palvelutarjontaa erityisesti erikoiskaupan osalta ja tuonut kaupunkiin 

eteenpäin kehittyvän tunteen. Se on houkutellut alueelta pois muuttaneita palaamaan takaisin 

Teemoittain jaoteltuja kyselyn vastauksia yhteistyön järjestämiseksi 

 

Kysymykset: 

Missä toiminnassa haluaisitte olla mukana ja millä edellytyksillä?  

Minkälaista yhteistyötä tai toimintatapoja toivoisitte? 

Mitä asioita olisi yleisesti keskustan kehittämisessä tärkeä huomioida? 

 

Vastaukset: 

 

Teema: Yhteistyön tarve 

”Lisää synergiaa” 

”kaikki käy”  

”yhteiset keskustelut” 

”Yhteistyössä keskustan kiinteistönomistajien kanssa” 

 

Teema: Kivijalkayrittäjien yhteistyö 

”Yhteistyötä kivijalkayrittäjien kesken, kaikille lisää asiakkaita” 

”Vuorovaikutusta toisten pienyrittäjien kanssa, verkostoitumista. Voisimme paremmin 

tukea toinen toistemme toimintaa, yhteiset tapahtumat, kokoontumiset, vertaistuki.”  

”Yhteismarkkinointia” 

”Liiketoimintayhteistyötä” 

”yrittäjän näkökanta tuntuu usein unohtuvan kun suunnitelmia tehdään, toivottavasti 

mahdollisimman laaja porukka osallistuisi suunnitteluun, jolloin eri katsontakannat 

tulisivat myös huomioitua” 

 

Teema: Osallistuminen suunnitteluun 

”Yhteistyötä kaavoittajan kanssa” 

”kommenttikierroksilla uusilla suunnitelmista” 

”Suunnitelmavaihtoehtojen arvioinnissa.” 

”Oman työpaikan ympäristön suunnittelemisessa” 

”avointa keskustelua ja suunnitelmia” 

”toivon yleensä tulla kuulluksi ja toimintaa mitä on luvattu” 

 

Teema: Yhteisten tapahtumien järjestäminen 

”Yhteisiä tapahtumia” 

”Liikunnan ja hyvinvoinnin tapahtumissa” 

”Tapahtumien järjestelyssä ja mukana olona.” 

”Projekti-, talkooluontoiset tapahtumajärjestelyt voisivat tulla kysymykseen.” 

”Tempaukset, joissa kaikki keskustan liikkeet mukana ja auki iltamyöhään ovat olleet 

ihan kivoja” 
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monipuolisten parantuneiden palveluiden ansiosta. Kauppakeskuksen rakentaminen mah-

dollistaa vastaamisen kiihtyvään kilpailuun muiden kaupunkien ja kauppa-alueiden, etenkin 

pääkaupunkiseudun tarjonnan kanssa. Kauppakeskus kasvatti kerralla keskustan liiketilatar-

jontaa huomattavasti ja vastasi etenkin erikoiskaupan liiketilan tarpeeseen ja modernien ti-

lojen puutteeseen. Liiketilatarjonta kauppakeskuksen rakentamisen jälkeen on ylimitoitettu 

kaupungin kokoon ja ostovoimaan nähden. Tyhjät liiketilat etenkin keskustan laidoilla hei-

kentävät alueen elinvoimaa. Toisaalta myös esimerkiksi jalkakäytäviä on kunnostettu pää-

osin kauppakeskuksen ympäristössä ja samanlaista panostusta toivottaisiin myös kauppaka-

duille. Niiden elinvoimaa heikentää myös tilojen osittain huono kunto ja korjaamisen vai-

keudet. 

 

Keskustaan sijoittunut kauppakeskus mahdollistaa joukkoliikenteellä, kävellen ja pyörällä 

saavutettavat monipuoliset palvelut kompaktissa keskustassa. Kauppakeskus tukee myös 

julkisten ja muiden palveluiden kannattavuutta sen päivittäistavaratarjonnan vuoksi. Toi-

saalta sijainti moottoritien varrella olisi moottoritietä ajavien kannalta helpommin saavutet-

tavissa. Liike-elämän elinehtona on asiakkaiden houkuttelu muualta. Junaraiteen mahdollis-

tamat hyvät yhteydet pääkaupunkiseudulle yhdistettynä luonnonläheisyyteen ja monipuoli-

siin keskustapalveluihin sekä alueen vahvat yritykset luovat potentiaalia kehittää kaupunkia 

koko talousalueen keskukseksi ja houkutella uusia asukkaita. Keskustan kaupunkiraken-

teessa on yhä edelleen tilaa kehittää kaupunkia ja tiivistää sitä varsinkin asumisen osalta. 

Asumisella voitaisiin myös vahvistaa ostovoimaa ja liike-elämän toimintaedellytyksiä. 

 

Tyhjien liiketilojen lisäksi keskustan kehittämiskohteina nähtiin yleinen ympäristön viihtyi-

syys ja pysäköintipaikkojen puute tai niiden liian kaukainen sijainti. Liikennejärjestelmä 

nähtiin muutenkin kehityskohteena, sillä sen tukeutuminen radan yli kulkevaan yhteen sil-

taan koettiin kasvavien liikennemäärien johdosta tulevaisuudessa kestämättömänä. Myös 

yleinen taloudellinen tilanne kaupunkien välisen kilpailun kiristyessä nähtiin kehitystä estä-

vänä uhkana. Pahimpana uhkana nähtiin tämän tutkimuksen mukaan kehityksen pysähtymi-

nen, passivoituminen ja keskustan kehittämisen kokonaisvaltaisuuden unohtuminen. Kau-

pungin roolia mahdollistajana korostettiin, rohkeiden, yksimielisten päätösten ja byrokratian 

vähentämisen osalta. Yleisesti kehittämisilmapiiri nähtiin muuttuneen positiivisemmaksi ja 

koettiin, että suunta on oikea. Jotta ei palata kauppakeskusta edeltäneeseen tilanteeseen, 

jossa ostovoima valuu passiivisuuden vuoksi muualle, on keskustaa jatkuvasti kehitettävä ja 

pysyttävä kilpailussa mukana. Ostovoiman karkaaminen tarkoittaa samalla sitä, että palvelut 

eivät menesty ja nekin poistuvat. Tämä taas merkitsee heikentynyttä palvelutarjontaa paikal-

lisille asukkaille, jolloin he asioivat entistä enemmän muualla ja negatiivinen kierre ruokkii 

itse itseään. Tämä näkyy asukkaiden heikentyneen palvelutarjonnan lisäksi kaupungin vero-

tulokertymässä ja pahimmassa tapauksessa muuttotappiona. Jotta asukkaille voidaan turvata 

laadukkaat ja kestävät monipuoliset palvelut, tulisi liike-elämän toimintaedellytyksistä huo-

lehtia nyt ja tulevaisuudessa.  

 

Tämän tutkimuksen mukaan keskustan kehittäminen vaatii eri toimijoiden välistä yhteis-

työtä, mutta siinä nähtiin myös paljon haasteita. Vaikka kivijalkatoimijoilla on halua osal-

listua kehittämiseen, on heidän ajalliset ja rahalliset resurssit niukat. Yrittäjät toivoisivat 

pienyrittäjän näkökulman huomioimista sekä keskustan kehittämisessä, että suunnitelmia 

tehtäessä, mutta eivät kuitenkaan itse näe, että heillä olisi aikaa tai resursseja osallistua. 

Kauppakeskuksella sen sijaan on enemmän resursseja osallistua kuin yksittäisillä kivijal-

kayrittäjillä. Kauppakeskuksen sijaintistrategian ollessa sijoittuminen kaupunkien keskus-

toihin, sinne kuuluvat erilaiset toiminnot, jotka ovat keskustalle tunnuspiirteisiä. Näin ollen 
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vetovoimainen keskusta ja siihen kuuluva kauppakeskus, mutta myös kauppakadut ovat 

oleellisessa osassa koko kaupungin imagon kehittämisessä. 

 

Ydinkeskustan yksikerroksisten liiketilojen korottamista lisäasuinkerroksilla pidettiin hy-

vänä kehityksenä sekä kaupungin edustajien, että elinkeinotoimijoiden keskuudessa. Se toisi 

lisää asukkaita ja siten myös asiakaspohjaa keskustan palveluille. Keskustan kehittämisen 

osalta nousee sekä haastatteluiden että kyselyn perusteella ensisijaisesti esiin lyhyen välin 

toimenpiteet alueen elinvoimistamiseksi: erilaiset tapahtumat, esimerkiksi markkinointitem-

paukset tai muut kaupunkitapahtumat, joilla houkutellaan kävijöitä tai fyysiseen ympäris-

töön liittyvät kohentamistoimenpiteet kuten ympäristön siisteyden ja viihtyisyyden paranta-

minen. Näihin toimenpiteisiin oltiin myös mahdollisuuksien ja resurssien puitteissa valmiita 

jonkin verran osallistumaan. 

 

Toisaalta, myös pitkän välin kehittämistä kohtaan oltiin kiinnostuneita, mutta hieman pas-

siivisemmalla näkökulmalla ja painotettiin kaupungin ohjaavaa roolia. Suunnitelmista ja tu-

levaisuuskuvista keskustelu ja erilaisten vaihtoehtojen arviointi nousivat aineistosta esiin. 

Pohjalla tulisi kuitenkin olla jonkinlainen valmis idea tai suunnitelmaluonnos tai –vaihto-

ehto, jonka kautta keskustelua voitaisiin käydä. Tässä painotettiin kaupungin roolia ideoijana 

ja erilaisten vaihtoehtojen laatijana. Etenkin lähitulevaisuuden suunnitelmista ja esimerkiksi 

katujen kunnossapitotöistä toivottiin laajaa tiedottamista, jotta niihin voitaisiin etukäteen va-

rautua. Kaupungin tulisi viestiä laajalti omista suunnitelmistaan ja aikeistaan keskustan ke-

hittämisen osalta, jotta niihin voitaisiin varautua. Se toisi lisäksi tunnetta kehitysvetoisesta 

kaupungista, jossa on turvallista harjoittaa liiketoimintaa myös tulevaisuudessa.  

 

Yhteistyötä voitaisiin syventää yhteisellä strategisella kehittämissuunnitelmalla, master pla-

nilla, joka toimisi yleis- ja asemakaavojen välillä ilman oikeusvaikutusta. Se laadittaisiin 

yhteistyössä kiinteistönomistajien ja keskustassa toimivien tahojen kanssa ja sitä päivitettäi-

siin aktiivisesti. Tavoitteena olisi tuoda esiin eri toimijoiden intressit ja koota kokonaiskuva 

keskustan kehittämisestä. Suunnitelman laatimisen kautta syntyvä vuoropuhelu voisi olla 

jopa hedelmällisin osa projektissa yhteistyötä vahvistaen ja yhtenäisiä intressejä esiin tuo-

den. Suunnitelma toimisi samalla työkaluna hiljaisen tiedon siirtämiseen sekö kaupungin 

sisällä, että kaupungin ja sidosryhmien välillä. Strategisen suunnitelman avulla voitaisiin 

seurata erillisten suunnitelmien toteutumista ja hankkeiden vaikutusta kokonaisvaltaisessa 

kehittämisessä.  



 

93 

 

7 Johtopäätökset ja pohdinta 

Tässä työssä on pyritty vastaamaan siihen, mikä on ollut kaupan sijoittumisen vaikutus kau-

punkikeskustoihin ja miksi niiden elinvoiman kehittäminen on tarpeen. Tämän työn kirjalli-

suuteen perustuvan osion perusteella kaupan sijoittumisen vaikutus kaupunkikeskustoihin 

on ollut merkittävä. Kaupungit ja niiden keskustat ovat alun perin syntyneet nimenomaan 

kaupankäynnin paikoiksi. Kaupungit houkuttelivat työmahdollisuuksilla ja korkeammalla 

elintasolla asukkaita. Kauppa ja liikennejärjestelmien kehittyminen olivat merkittävässä roo-

lissa alueiden erikoistumisessa ja hyvinvoinnin kasvussa. Samat tekijät johtivat kaupan voit-

tojen maksimoinnin myötä myöhemmin osaltaan yhdyskuntarakenteen hajautumiseen ja 

kaupunkialueiden laajenemiseen. Arjen etäisyyksien kasvu on ollut merkittävä tekijä auto-

riippuvuuden kasvun, palveluiden epätasa-arvoisen saavutettavuuden ja liikenteen kasvusta 

johtuvien haitallisten ympäristövaikutusten lisääntymisessä. Kaupan sijoittumisella mootto-

riliikenneväylien varsiin parhaisiin saavutettavuuden pisteisiin on ollut vaikutuksia perintei-

siin keskustoihin niitä näivettävästi. Keskustassa sijaitessaan palvelut olisivat kuitenkin 

mahdollisimman hyvin saavutettavissa mahdollisimman monelle julkisilla liikenneväli-

neillä, pyöräillen ja kävellen. Etenkin väestön vanhentuessa lähipalveluiden turvaaminen on 

nähty julkisen sektorin tärkeänä tavoitteena. Tämän vuoksi suuria kaupan yksiköitä ohjataan 

valtakunnallisesti sijoittumaan keskustoihin. 

 

Tämän tutkimuksen empiirinen osio on tapaustutkimus Hyvinkään kaupunkikeskustan ke-

hittämisestä ja keskustakauppakeskuksen rakentamisesta. Hyvinkään kehitys on ollut mää-

rätietoista kaupan ohjaamista keskustaan. Tulosten perusteella keskustassa sijaitseva kaup-

pakeskus on muodostanut laajalle levittyneen keskustan tilalle kompaktin ytimen ja vahvis-

tanut sen palvelutarjontaa. Kompaktius mahdollistaa jalankulun keskusta-alueen sisällä ja 

kauppakeskuksen sijainti monipuoliset palvelut eri kulkumuodoilla saavutettaviksi. Saavu-

tettavuus luo tasa-arvoa palveluiden sijaitessa fyysisesti kaupunkirakenteen keskellä auto-

riippuvuutta vähentäen. Monipuoliset palvelut ja keskusta-alueen kehittyminen on houku-

tellut alueelta pois muuttaneita palaamaan takaisin kotikaupunkiinsa. 

 

Toisaalta keskustakauppakeskus on tämän tutkimuksen perusteella vastannut myös yksityi-

sen sektorin ja liike-elämän tarpeisiin. Kauppakeskus tarjoaa etenkin erikoiskaupan vaatimia 

moderneja liiketiloja ja vahvistaa erilaisten palveluiden kannattavuutta päivittäistavaratar-

jonnan vuoksi. Kauppakeskuksen rakentaminen luo edellytykset menestymiseen kaupunkien 

ja kauppa-alueiden välisessä kiihtyvässä kilpailussa etenkin pääkaupunkiseudun tarjonnan 

kasvaessa. Hyvinkään vahvuuksina ovat sen keskeinen sijainti ja hyvät liikenneyhteydet. 

Liike-elämän elinehtona on asiakkaiden houkuttelu muualta ja läheinen moottoritie on siinä 

tärkeässä asemassa. Toisaalta kaupan kannalta sijainti moottoritien varrella olisi kaupunkien 

välisen henkilöautoliikenteen kannalta helpommin saavutettavissa kuin sijainti keskustassa. 

 

Tässä työssä on pyritty vastaamaan myös siihen, miten kaupunki ja keskustan liike-elämä 

voisivat toimia yhdessä Hyvinkään keskustan elinvoimaisuuden edistämiseksi. Kaupunkien 

välisen ja kauppapaikkojen välisen kiihtyvän kilpailun vuoksi keskustaa on kuitenkin jatku-

vasti kehitettävä ja pysyttävä kilpailussa mukana. Ostovoiman karkaaminen johtaa palvelui-

den heikentymiseen ja lopulta poistumiseen. Heikentynyt palvelutarjonta siirtää asiakkaita 

muualle ja negatiivinen kierre ruokkii itseään. Tämä näkyy kaupungin verotulokertymässä 

ja pahimmassa tapauksessa muuttotappiona. Jotta asukkaille voidaan turvata laadukkaat ja 
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kestävät monipuoliset palvelut, tulisi liike-elämän toimintaedellytyksistä huolehtia nyt ja tu-

levaisuudessa. Toimintaedellytysten turvaaminen on tärkeää etenkin yleisessä heikossa ta-

loustilanteessa. 

 

Ennen kauppakeskuksen rakentamista keskustaan, valui ostovoima Hyvinkään ulkopuolelle. 

Kauppakeskuksen valmistumisen myötä sekä kaupungin että naapurialueiden asukkaat käyt-

tävät Hyvinkään keskustan palveluita. Keskustakauppakeskus on mahdollistanut monimuo-

toiset palvelut etenkin päivittäistavaratarjonnan vuoksi. Se tukee keskustan elinvoimaa. Toi-

saalta kauppakeskus aiheutti kerralla liiketilatarjonnan huomattavan kasvun keskustassa 

kaupungin kokoon ja ostovoimaan nähden. Liiketilat ovat tyhjentyneet etenkin keskustojen 

laidalla ja ne heikentävät alueen elinvoimaa. Tyhjien liiketilojen ongelmaan voitaisiin vas-

tata asumisen lisäämisellä, joka toisi alueelle paikallista ostovoimaa. Vaikka keskusta on 

viime vuosina eheytynyt, on siellä edelleen tilaa asumiselle. Ydinkeskustan yksikerroksisten 

liiketilojen yläpuolelle voitaisiin lisätä asumista ja reuna-alueiden tyhjiä liiketiloja korvata 

asumisella tai muulla kannattavalla toiminnalla keskustan elinvoimaa vahvistamaan. Tyh-

jien tilojen lisäksi kauppakatujen elinvoimaa heikentävät tilojen huono kunto ja korjaamisen 

vaikeudet. 

 

Vetovoimainen keskusta ja siihen kuuluva kauppakeskus, mutta myös kauppakadut ovat 

oleellisessa osassa koko kaupungin imagon kehittämisessä. Kauppakeskuksen ulkopuolisen 

keskustan autioituminen ei ole kenenkään etu. Kauppakeskuksen strategiana on sijaita kau-

punkien keskustoissa, joihin kuuluvat erilaiset toiminnot. Kivijalkakauppa vastaa erilaiseen 

kysyntään; esimerkiksi kirpputorit, levydivarit, antikvariaatit ja pienet taidegalleriat eroavat 

monesti kauppakeskuksen tarjonnasta. Se tuo kilpailua kaupan rakenteeseen, jotta yksittäi-

nen kauppakeskustoimija ei voi määritellä koko keskustan liiketilojen vuokratasoa tai tar-

jontaa. Kaupunkikeskustan kokonaistarjonnan hyödyntäminen muita kauppapaikkoja vas-

taan olisikin alueen sisäisen kilpailun sijasta tehokas keino koko kaupungin elinvoiman ke-

hittämisessä. 

 

Kauppakeskuksen ansiosta Hyvinkäällä vierailee kävijöitä, jotka eivät ole aiemmin kaupun-

gissa käyneet. Tilannetta tulisi hyödyntää koko kaupungin markkinoinnissa. Monipuolisten 

keskustapalveluiden, vahvojen talousalueen yritysten, rautatien mahdollistamien hyvien yh-

teyksien, sijainnin ja luonnonläheisten asumismahdollisuuksien vuoksi Hyvinkäällä on po-

tentiaalia kehittää kaupunkia koko talousalueen keskukseksi ja houkutella alueelle uusia 

asukkaita. Paikallisilla toimijoilla on erityinen merkitys kotikaupunkinsa kehittämisessä ja 

vetovoiman ylläpitämisessä heidän motivaation, paikallisten intressien ja sitoutumisen 

kautta. Paikallisten resurssien käyttäminen tuottaa myös kaupungille hyötyjä kasvun ja ve-

rotulojen myötä. Keskusta-alueella paikalliset toimijat ovat korostetun erityisessä asemassa 

etenkin Hyvinkäällä yksityisen maanomistuksen takia. Suhteellisen pienessä kaupungissa 

paikallisuus tulisi kääntää eduksi, jotta kaupunki menestyisi kilpailussa pääkaupunkiseudun 

läheisyydessä. Paikallisuutta hyödyntäen voidaan kasvattaa koko kaupungin vetovoimaa. 

 

Keskustan, mutta myös kauppakeskuksen vetovoimaan, vaikuttavat alueen rakenne ja toi-

minnot. Sujuvat liikenneyhteydet ja hyvä saavutettavuus kaikilla liikennemuodoilla, ympä-

ristön turvallisuus, viihtyisyys ja siisteys, riittävät pysäköintipaikat sekä pyörille että henki-

löautoille ja sekoittunut kaupunkirakenne, jossa huomioidaan myös riittävä ja laadukas asu-

minen, ovat kaikille keskustan toimijoille yhteisiä tärkeitä tekijöitä, joiden toteutumisesta on 

pidettävä suunnittelun keinoin huolta. Jalkakäytäviä on kunnostettu pääosin kauppakeskuk-
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sen ympäristössä ja samanlaista panostusta toivottaisiin myös kauppakaduille. Jalkakäytä-

vien kunnostaminen ja muut tietyöt vaikuttavat merkittävästi kauppakatujen toimijoiden lii-

ketoimintaan, mikäli liikkuminen myymälöihin vaikeutuu. Negatiivisten vaikutusten mini-

moimiseksi tietöiden aloittamisesta ja kestosta tulisi tiedottaa riittävästi, jotta yrittäjät ehtivät 

varautua esimerkiksi siirtämällä toimintaa muihin tiloihin. Fyysisen ympäristön viihtyvyyttä 

voitaisiin parantaa viheristutuksilla ja kaupunkitaiteella. 

 

Liikennejärjestelmän kehittäminen on merkittävä tekijä keskustan toimivuuden turvaa-

miseksi. Palveluiden ja asukkaiden määrän kasvaessa on realistista odottaa myös liikenne-

määrien kasvavan. Liikenteen tukeutuminen yhteen radan yli kulkevaan pääsiltaan nähtiin 

kasvavien liikennemäärien johdosta kestämättömänä. Kaupan toimijoiden näkökulmasta au-

toilevat asiakkaat ja niiden liikkuminen tulee huomioida kaikissa hankkeissa. Esimerkiksi 

keskustan pääkatujen muuttaminen jalankulkualueiksi herättää epäilevyyttä sen tuomista 

eduista. Kävelykatu vaatii riittävän laadukkaan fyysisen ympäristön ja kaupalliset toiminnot 

houkutellakseen asiakkaita. Ihmisvirtojen on oltava riittävän vilkkaita aktiviteettien määrän 

ja taloudellisen toiminnan ylläpitämiseksi. Hyvinkäällä keskustan ulkopuoliset asukkaat 

käyttävät henkilöautoa liikkumiseensa ja kaupungissa on totuttu liikkumaan autolla. Kes-

kustan kävelyetäisyydellä sijaitseva väestö ei yksinään riitä synnyttämään vilkkaita katuja ja 

luomaan elävää kaupunkia. Asukkaiden ajattelu- ja toimintatavoissa tulisi tapahtua muutos, 

mikäli kävelykeskustan haluttaisiin menestyvän. Autolla ei enää pääsisikään suoraan liik-

keen eteen. Riittävillä ja oikein sijoitetuilla pysäköintipaikoilla on suuri merkitys etenkin 

kaupallisten toimijoiden asiakasmääriin. Keskustan kaupallista jatkuvuutta tulisi lisätä, jotta 

kauppakeskus voisi todella tukea keskustan muita palveluita ja kävelyalueen edellytyksiä. 

Kauppakeskuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat tällä hetkellä melko laajat aukiot, 

jotka asettavat haasteen synergiaetujen hyödyntämiselle. 

 

Kaupungin kehittämisilmapiirin nähtiin muuttuneen positiivisemmaksi, kauppakeskus loi 

tunnelman kehittyvästä ja vakaasta kaupungista, joka rohkaisee myös yksityisiin investoin-

teihin. Pahimpana tulevaisuuden uhkakuvana pidettiin tähän tunteeseen tuudittautumista, ke-

hityksen pysähtymistä, passivoitumista ja keskustan kehittämisen kokonaisvaltaisuuden 

unohtumista. Kaupungin tulee toimia mahdollistajana. Rohkeat, mutta harkitut yksimieliset 

päätökset ja liiallisen sääntelyn purkaminen edesauttavat yksityisten tahojen kehittämistoi-

mintaa. Suunnitelmista ja tulevaisuuskuvista keskustelu ja erilaisten vaihtoehtojen arviointi 

nousi esiin keinoina osallistua pitkän aikavälin suunnitteluun. Pohjalla tulisi olla idea, suun-

nitelmaluonnos tai erilaisia vaihtoehtoja, joiden kautta keskustelua voitaisiin käydä. Kau-

pungin rooli olisi toimia ideoijana ja erilaisten vaihtoehtojen laatijana. Mikäli kaupunki vies-

tisi tarpeeksi laajalti omista suunnitelmistaan ja aikeistaan keskustan osalta, syntyisi tunne 

kehitysvetoisesta kaupungista ja yksityiset tahot voisivat järjestää omaa toimintaansa tehok-

kaammin tulevaisuuteen varautuen. 

 

Keskustan kehittäminen vaatii eri toimijoiden välistä yhteistyötä, mutta siinä nähtiin myös 

paljon haasteita. Vaikka kivijalkatoimijoilla on halua osallistua kehittämiseen, ovat heidän 

ajalliset ja rahalliset resurssinsa niukat. Yrittäjät toivoisivat pienyrittäjän näkökulman huo-

mioimista sekä keskustan kehittämisessä, että suunnitelmia tehtäessä, mutta eivät kuitenkaan 

itse näe, että heillä olisi aikaa tai rahaa osallistua. Kauppakeskuksella sen sijaan on enemmän 

resursseja osallistua kuin yksittäisillä kivijalkayrittäjillä. Kauppakeskuksen alue on myös 

luontainen tapahtumien järjestämisen paikka torin ja keskeisen sijainnin vuoksi. 
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Yhteistyö konkretisoituu yhteisen tekemisen kautta. Keskustan kehittämisen osalta nousee 

sekä haastatteluiden että kyselyn perusteella ensisijaisesti esiin erilaiset tapahtumat, esimer-

kiksi markkinointitempaukset tai muut kaupunkitapahtumat, joilla houkutellaan kävijöitä. 

Näihin toimenpiteisiin oltiin myös mahdollisuuksien ja resurssien puitteissa valmiita jonkin 

verran osallistumaan. Yksittäisillä tapahtumilla on hetkellisestä merkityksestään huolimatta 

tärkeä rooli keskustan elävöittämisessä: ne tuovat ihmisiä ja huomiota kaupungille ja niiden 

kautta voidaan konkreettisesti edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja kaupunkikulttuu-

ria. 

 

Voidaan todeta, että mikäli yhteistyö olisi avointa, molemmin puolin helposti lähestyttävää 

ja vuorovaikutteista, voitaisiin yhteiset intressit löytää ja toteuttaa. Yhteinen intressi, joka 

tässä tutkimuksessa nousi esiin, oli keskustan tiivistäminen ja kaupunkimaisuuden lisäämi-

nen. Tämän tutkimuksen perusteella yhteistyötä voitaisiin edistää kehittämissuunnitelmalla 

eli master planin avulla. Se toimisi yleis- ja asemakaavojen välillä ilman oikeusvaikutusta ja 

se laadittaisiin yhteistyössä keskustassa toimivien tahojen kanssa sitä aktiivisesti päivittäen. 

Sen tarkoituksena on luoda eri toimijoiden yhteistyönä kuva siitä, miltä keskusta näyttää 

esimerkiksi 20 vuoden kuluttua. Eri tahot saisivat tuoda toiveensa keskustan kehittämisen 

osalta esille. Lisäksi voitaisiin hahmottaa eri aikavälin toimenpiteet ja niiden keskinäinen 

järjestys ja vuorovaikutus. 

 

Keskustan kehittämisen kokonaiskuvan hahmottaminen voisi auttaa niukkojen resurssien 

kohdentamisessa, osapuolten motivoinnissa ja sitouttamisessa. Suunnitelman laatimisen 

kautta syntyvä vuoropuhelu voisi olla jopa hedelmällisin osa projektissa yhteistyötä ja yhte-

näisiä intressejä esiin tuoden. Se parantaisi kaupungin palvelua. Osallistumisen muotoina 

ovat useat tapaamiset, avoimet talot, työpajat, puheet, kohderyhmät, kyselyt netissä, kasvok-

kain ja median kautta. Laajan suunnitelman etuna on kehittää keskustan kokonaistarjontaa. 

Kilpailukykyinen ja vetovoimainen kaupunki hyödyttää kaikkia ja tuo kaikille keskustan 

palveluille lisää asiakkaita. Master plan voisi osoittaa keskustan toimijoille hyödyn koko 

keskustan tarjonnan ja palvelun parantamisessa keskinäisen kilpailun sijaan. 

 

Suunnitelma toimisi samalla työkaluna hiljaisen tiedon siirtämiseen sekä kaupungin sisällä, 

että sidosryhmien välillä. Suunnitelman kautta voitaisiin seurata erillisten suunnitelmien to-

teutumista ja erillisten hankkeiden vaikutusta kokonaiskuvaan. Esille nousisivat toteutumat-

tomat suunnitelmat, kun niitä voitaisiin hallita kokonaisvaltaisen suunnitelman sisällä. Ke-

hityssuuntien esiin tuominen rohkaisisi yksityisiä toimijoita investoimaan alueelle. Aktiivi-

sen suunnitelman päivittämisen lisäksi kehittämissuunnitelmassa tulisi olla joustoa tulevai-

suuden muutoksien varalle. Lähestymistapana erilaisten kehityspolkujen laatiminen mah-

dollistaisi erillisten hankkeiden vaikutuksen arvioimisen koko keskustan näkökulmasta. Ke-

hityspoluilla voitaisiin hahmotella epäsuotuisat vaihtoehdot ja toisaalta mahdollistaa mah-

dollisimman monenlaiset tulevaisuudenkuvat. Tämä helpottaisi myös yksittäisten hankkei-

den vaikutusten arviointia. Kokonaisuuden hallinnan avulla ei tarvitsisi jokaista hanketta 

puntaroida erikseen ilman tietoa muiden hankkeiden vaikutuksista. 

 

Kehittämissuunnitelma eroaa perinteisestä kaavasta myös sen toimintoja esiin tuovan vaiku-

tuksen ansiosta. Sillä ei ohjata pelkästään fyysistä rakentamista vaan analysoidaan keskustan 

toimintoja, jotta voidaan tunnistaa kaupallisten ja vapaa-ajan toimintojen paikat ja toisaalta 

niiden puutteet. Suunnitelmassa on hyvä voida erottaa lyhyen ja pitkän aikavälin kehitys-

suunnat ja suunnitelmat. Lyhyen aikavälin suunnitelmassa voitaisiin tehdä kevyitä nopeita 



 

97 

 

ratkaisuja ja pidemmän aikavälin suunnitelmassa puntaroida suuria vuosikymmeniä vaikut-

tavia investointeja. Suunnitelmaa laadittaessa yhdessä asukkaiden kanssa voitaisiin erottaa 

heille tärkeät alueet ja kehittämisen kohteet. Esimerkiksi Hyvinkään keskustassa sijaitsevista 

lukuisista puistoista voitaisiin erottaa virkistyskäyttöön soveltuvat kaupunkilaisten paikat ja 

kehittää heikompilaatuisia esimerkiksi täydennysrakentamisella. Kokonaisvaltainen strate-

ginen suunnitelma toisi jatkuvuutta suunnittelulle ja se mahdollistaisi vaikeiden kysymysten 

käsittelyn ilman, että niiden käsittelyä siirrettäisiin jatkuvasti tulevaisuuteen. Esimerkiksi 

Hyvinkäällä siltaterminaalin suunnitelma on ollut kauan olemassa, mutta konkreettisesti sitä 

ei ole toteutettu. Merkitykselliset käsittelemättömät kysymykset tai toteutumattomat suun-

nitelmat voivat vaikuttaa moneen muuhunkin hankkeeseen, joiden vaikutuksia on epävar-

massa tilanteessa vaikea arvioida. 

 

Tämä diplomityö on kirjallisuus- ja tapaustutkimus ja se keskittyy vain yhden kaupungin 

maantieteellisesti pieneen keskustaan. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida validi-

teetilla ja reliabiliteetilla. Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksessa kykyä antaa ei-sattumanva-

raisia tuloksia. Reliabiili tutkimus on luotettava ja tarkka, kun toistettaessa saadaan sama 

tulos riippumatta tutkijasta. Tutkimuksen tarkkuudella tarkoitetaan, että tutkimukseen ei si-

sälly satunnaisvirheitä. Validiteetin avulla ilmaistaan, mitataanko ja tarkastellaanko sitä il-

miötä, jota oli tarkoitus mitata, sekä systemaattisten virheiden välttämistä tutkimuksessa. 

(Vilkka 2007, s. 149–150.) 

 

Valittu tutkimusmenetelmä sopii kaupunkien tutkimiseen. Aineisto kerättiin kahdella mene-

telmällä, mikä palveli tutkimuskysymyksiä. Siihen saatiin syvä asiantuntijanäkökulma tee-

mahaastatteluilla ja toisen vastaajaryhmän näkökulma suuremmalla otoksella kyselyllä. Ke-

rätty aineisto keskittyy rajattuun toimijajoukkoon rajatulla maantieteellisellä alueella. Tästä 

johtuen tutkimuksen tulosten yleistämisessä on otettava huomioon työn rajattu näkökulma. 

Aineisto ei kata esimerkiksi asukkaita tai kolmatta sektoria, vaan ainoastaan kaupallisia ta-

hoja. Tämän tutkimuksen tulos voisi olla erilainen, mikäli aineisto ja kyselyiden vastaajat 

sekä haastateltavat valittaisiin eri tavoin. Toimijat ja fyysinen ympäristö ovat joka kaupun-

gissa ja kaupunkikeskustassa erilaisia. Niihin kohdistuvien tutkimusten yleistettävyydessä 

on huomioitava kunkin kaupungin erilaiset ominaispiirteet ja toimijat. 

 

Tässä tutkimuksessa haastatteluiden edetessä haastateltavien vastaukset alkoivat muistuttaa 

toisiaan haastatteluiden lukumäärän kasvaessa, joten voidaan sanoa, että riittävä määrä haas-

tatteluja tehtiin. Myös kyselyssä vastaukset olivat keskenään samankaltaisia, joten voidaan 

sanoa, että vastaajien konsensus saavutettiin. Tosin vastaajamäärä oli melko alhainen. Ky-

selytutkimuksessa tutkimuksen suorittaja ei ollut tekemisissä vastaajien kanssa, jolloin on 

mahdollista, että tuloksiin sisältyy virheitä. Kyselyssä saatiin jonkin verran ’en osaa sanoa’ 

-vastauksia, jotka voivat osaltaan kertoa kysymysten tai aiheen vaikeudesta tai epäselvästä 

asettelusta. 

 

Tässä työssä pyrittiin vastaamaan siihen kuinka tyypillisiä ovat Hyvinkään tapauksen haas-

teet ja mahdollisuudet ja mitä niistä voidaan oppia. Tapaustutkimuksessa vahvuus on mah-

dollisuus keskittyä perusteellisesti yhteen ilmiöön tai kohteeseen. Tämä kapea-alaisuus voi 

johtaa kuitenkin siihen, että tutkimuksen tuloksia voi olla vaikeaa siirtää yleisemmälle ta-

solle. Tapaustutkimuksen ollessa analyyttinen ja teoreettinen on kuitenkin mahdollista tehdä 

yleistyksiä, joilla on pätevyyttä yli tutkitun tapauksen. Asiantilan ymmärtäminen tarkalla 

tasolla ja omassa ympäristössään voi muodostaa laajemman käsityksen ilmiöstä. (Martiskai-
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nen & Metsämuuronen 2003, s. 7.) Hyvinkään tapauksesta voitaisiin ottaa mallia samankal-

taisissa perinteisissä keskustoissa, joihin ollaan aikeissa sijoittaa kauppakeskus. Etenkin päi-

vittäistavaratoimijoiden merkitys keskustassa sen elinvoiman turvaamiseksi sai tukea tästä 

tutkimuksesta. Myös liiketilojen tyhjentyminen liian kaukana kauppakeskuksen vetovoiman 

hyödyistä voidaan nähdä olevan yleistettävä ilmiö. Kauppakeskuksen tulee tosiaan sijaita 

aivan keskustassa, jotta sijainnin hyödyt ovat mahdollisimman monen ulottuvilla.  

 

Tyypillisiä tekijöitä Hyvinkään tapauksessa on myös liike-elämän huoli pysäköintipaikkojen 

riittävyydestä ja kävelypainotteisuuden lisäämisen vaikutuksista liiketoimintaan negatiivi-

sesti. Esimerkiksi Helsingin Aleksanterinkadun tapauksessa kävelykatukokeilu aiheutti ne-

gatiivista suhtautumista, samalla tavalla kuin Hyvinkäällä. Myös huoli asiakkaiden pääsystä 

liikkeisiin ja kulkemisen sujuvuus myös autolla on yleistettävissä oleva kaupan alan toimi-

joiden huoli kävelypainotteisuuden lisäämistä pohdittaessa. Hyvinkään tapauksessa laajat 

aukiot keskustassa vaikeuttavat tilojen jatkuvuutta ja liikkeiden tarvitseman kompaktin ih-

misvilinän syntyä. Tämän työn empiirisessä osuudessa myös tämä näyttäytyi tyypillisenä 

haasteena elinvoiman kehittämisessä. 

 

Tyypillistä Hyvinkään tapauksessa on tarve strategiselle lähestymistavalle keskustan elin-

voiman kehittämiseksi kilpailun kiihtyessä. Yhteistyöhön ja strategiseen johtamiseen perus-

tuvat kaupunkikeskustojen johtamisen mallit vastaavat juuri tähän tarpeeseen ja ovat muu-

alla Euroopassa nostaneet suosiotaan. Tosin suunnittelujärjestelmätkin ovat siellä erilaisia, 

mutta samankaltaisiin tarpeisiin kuin Hyvinkäällä voitaisiin esimerkiksi kehittämissuunni-

telmalla (master plan) vastata. Suunnitelmien toteuttamatta jääminen, jatkuvuus poliittisten 

valtakausien yli ja poukkoilevana miellettävä päätöksenteko ovat yleisiä ongelmia, joiden 

seurantaa voitaisiin kehityssuunnitelmalla parantaa. Paikallisten voimavarojen hyödyntämi-

sen tärkeys on nostettu esille muissakin, etenkin pienemmissä kaupungeissa ja niiden kes-

kustoissa. Paikallisuudesta ammentaminen mahdollistaa todennäköisesti hedelmällisen in-

tressien ja motivoituneiden tahojen välisen yhteistyön eli tahojen, joilla on paikallista tunte-

musta ja erityisosaamista missä tahansa kaupungissa. Toisaalta tyypillinen haaste on Hyvin-

käällä, kuten muissakin kaupungeissa, resurssien puute yhteistyön alkuun saattamiselle ja 

ylläpitämiselle etenkin pienten toimijoiden, kuten kivijalkayrittäjien kesken. 

 

Tutkimusta voitaisiin laajentaa Hyvinkäällä tekemällä kyselyitä ja haastatteluita muille kes-

kustan toimijoille kuten asukkaille, kolmannen sektorin toimijoille ja yrityksille muuallakin 

kuin keskustan alueella. Ajan myötä kauppakeskuksen vaikutusta voitaneen tutkia tarkem-

min esimerkiksi tulevaisuuden liiketilojen käyttöasteilla, keskustan askelmittauksilla ja pal-

veluiden liikevaihdon kehityksellä. Tässä tutkimuksessa keskityttiin vain kaupallisen elin-

voiman kehittämiseen. Jatkossa voitaisiin tutkia kauppakeskuksen vaikutuksia muihin toi-

mintoihin kuten vapaa-ajan palveluiden käyttöasteisiin. Lisäksi olisi kiinnostavaa tutkia sy-

vemmin, vaikuttaako kauppakeskuksen rakentamisen jälkeen lisätty keskusta-asuminen 

kauppakatujen liiketoimintaan positiivisesti. Hyvinkäällä keskustan elinvoiman vahvistami-

nen voisi käytännössä jatkua täydennysrakentamisen mahdollisuuksien kartoittamisella esi-

merkiksi vapaan tilan selvittämisellä. Lisäksi pysäköinnin määrä ja määräytymisperuste on 

oleellinen tekijä täydennysrakentamishankkeissa. Pysäköinnin kehittämisessä ja suunnitte-

lussa tärkeää on huomioida asukaspysäköinnin lisäksi liike-elämälle tärkeä asiakas-

pysäköinti ja liityntäpysäköintimahdollisuudet. 
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Liite 1. Kaupan ohjauksen maakuntakaavamerkinnät
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Liite 2. Haastattelurunko 1 
 
Kaupungin ja keskustan toimijoiden välinen yhteistyö keskustan kehittämiseksi 

Elinkeinoelämän edustajat 

 

Taustatiedot 

 

 Haastateltavan tausta 

 

 Haastateltavan toimenkuva Hyvinkäällä 

 

Hyvinkään keskusta toimintaympäristönä 

 

 Keskustan kehittämiseen liittyvät hankkeet, joissa haastateltava on mukana 

 Keskustan kehittämisen merkitys edustettavan tahon kannalta 

 Hyvinkään keskustan ja sen kehittämisen mahdollisuudet, haasteet, heikkoudet ja uhat 

Vahvuudet 

 

1. 

2. 

3. 

 

Heikkoudet 

 

1. 

2. 

3. 

 Mahdollisuudet 

 

1. 

2. 

3. 

Uhat 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

Keskustan toimijoiden välinen yhteistyö 

 

 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa keskustan kehittämisen, vetovoiman ja elinvoimaisuuden 

lisäämiseksi 

 Yhteistyön mahdollisuudet, edellytykset ja ongelmakohdat 

 Kaupunkiyhdistyksen merkitys ja hyöty omalle liiketoiminnalle, toiminnan edellytykset ja 

mahdollisuudet 

Yhteistyö kaupungin kanssa 

 Kaupungin tärkeimmät menneet ja tulevat hankkeet ja toimenpiteet keskustan toimivuuden 

ja vetovoiman edistämiseksi 

 Yleiset ideat ja ehdotukset keskustan kehittämiseksi ja elinvoiman kasvattamiseksi sekä 

yhteistyön kehittämiseksi 
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Liite 3. Haastattelurunko 2 
 

Kaupungin ja keskustan toimijoiden välinen yhteistyö keskustan kehittämiseksi 

Kaupungin edustajat 
 

 

Kauppakeskuksen suunnittelu 

 

 Tärkeät tekijät kauppakeskuksen suunnittelussa 

 

 Edellytykset kauppakeskuksen sijoittamisessa keskustaan 

 

 Kauppakeskuksen vaikutukset ympäröivään kaupunkirakenteeseen 

 

 

Keskustan kehittäminen 

 

 Keskustan vahvuudet ja heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat 

 Keskustan kehittäminen ja siinä huomioitavat tekijät 

 

Keskustan toimijoiden välinen yhteistyö 

 

 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa keskustan kehittämisen, vetovoiman ja elinvoimaisuuden 

lisäämiseksi 

 Yhteisen vision laatimisen merkitys ja siinä huomioitavat tekijät 

 Yhteistyön mahdollisuudet, edellytykset ja ongelmakohdat





 Liite 4 (1/6) 

 

 

Liite 4. Keskustakysely 

 

                Keskustan toimijoiden ja kaupungin yhteistyön kehittäminen 

 

 Hyvinkään keskusta  
 

(Sivu 1/4) 
 

 

 

 

 

  1. Valitse sopivin vaihtoehto/vaihtoehdot * 

 Toimin yrittäjänä Hyvinkään keskustassa sijaitsevassa liiketilassa 
 

 
Omistan liiketilan Hyvinkään keskustassa / Edustan Hyvinkään keskus-

tassa sijaitsevan liiketilan omistajaa 
 

 
Toimin isännöitsijänä Hyvinkään keskustassa sijaitsevalle kiinteistölle, 

jossa on liiketila 
 

 
muu, mikä? 

________________________________ 
 

 

 

 

2. Kouluarvosana Hyvinkään keskustalle paikkana harjoittaa liiketoimintaa * 

   10 
 

   9 
 

   8 
 

   7 
 

   6 
 

   5 
 

   4 
 

   en osaa sanoa 
 

 

 

 

 

3. Perustelut halutessasi  
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4. Koetteko yleisesti seuraavien tekijöiden parantavan liiketoimintanne  

kannattavuutta * 

1 = ei lainkaan … 5 = erittäin paljon 
 

 1 2 3 4 5 
En osaa  

sanoa 

keskustan vetovoimaisuus  
 

                  

keskusta-alueen siisteys  
 

                  

keskusta-alueen viihtyisyys  
 

                  

tiivis ja sekoittunut kaupunkira-

kenne: asuminen, palvelut ja 

työpaikat samalla alueella  
 

                  

pysäköintipaikkojen lukumäärä  
 

                  

kävelijöiden lukumäärä  
 

                  

kauppakeskuksen sijainti keskustassa  
 

                  

yhteistyö alueen kivijalkayrittäjien kanssa  
 

                  

yhteistyö alueen kiinteistönomistajien kanssa  
 

                  

yhteistyö kaupungin kanssa  
 

                  

yhteistyö kaupunkisuunnittelun kanssa  
 

                  

yhteistyö lupa-asioissa  
 

                  

kaupunkiyhdistyksen toiminta  
 

                  

keskustan jatkuva kehittäminen  
 

                  
 

 

 

 

5. Mitkä ovat Hyvinkään keskustan vahvuudet ja heikkoudet  

kiinteistönomistajatahon/hallinnoitsijan/yrittäjän näkökulmasta? * 

 
 

 

 

Keskustan kehittäminen  
 

(Sivu 2/4) 
 

 

 

 

6. Mitä kaupunki voisi tehdä Hyvinkään keskustan elävöittämiseksi, hou-

kuttelevuuden ja vetovoiman lisäämiseksi, ympäristön viihtyvyyden ja siis-

tiyden parantamiseksi kivijalkayrittäjän/kiinteistönomistajatahon/hallin-

noitsijan näkökulmasta? * 
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7. Arvio kiinnostuksestanne olla mukana... * 

1 = ei lainkaan kiinnostusta … 5 = erittäin paljon kiinnostusta 
 

 1 2 3 4 5 En osaa sanoa 

vetovoimaisen ja toimivan keskustan kehittämisessä  
 

                  

yhteistyössä kaupungin kanssa  
 

                  

yhteistyössä keskustan kivijalkayrittäjien kanssa  
 

                  

yhteistyössä keskustan kiinteistönomistajien kanssa  
 

                  

kortteliyhteistyö saman korttelin toimijoiden kesken  
 

                  

yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa  
 

                  

yhteistyössä Hyvinkään kaupunkiyhdistyksen kanssa  
 

                  
 

 

 

 

 

Missä toiminnassa haluaisitte olla mukana ja millä edellytyksillä? 

 

Minkälaista yhteistyötä tai toimintatapoja toivoisitte? 

 

Mitä asioita olisi yleisesti keskustan kehittämisessä mielestänne tärkeä huomioida? 

 

8. Jos tavoitteena on Hyvinkään keskustan elävöittäminen, houkuttelevuuden  

ja vetovoiman lisääminen, ympäristön viihtyvyyden ja siistiyden parantaminen: * 
 

 

Hyvinkään kaupunkiyhdistys  
 

(Sivu 3/4) 

9. Olen Hyvinkään kaupunkiyhdistyksen jäsen: * 

   Kyllä 
 

   En 
 

 

 

 

 

 

           10. Arvio Hyvinkään kaupunkiyhdistyksen toiminnasta * 

1 = erittäin huono… 5 = erittäin hyvä 
 

 1 2 3 4 5 En osaa sanoa  

hyöty omalle liiketoiminnalleni  
 

                   

yleinen tunnettavuus  
 

                   

yhteistyö kaupunkiyhdistyksen kanssa  
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tiedotus ja viestintä ulospäin  
 

                   

tiedotus ja viestintä jäsenille  
 

                   

yhdistyksen järjestämät erilaiset tapahtumat  
 

                   

Arvio kaupunkiyhdistyksen tapahtumista:  
 

Hyvinkään joulunavaus  
 

                   

Hyvinkään Vappu  
 

                   

markkinat  
 

                   

toritoiminta  
 

                   
 

 

 
 

 

11. Kuinka tärkeänä näette kaupunkiyhdistyksen ja mitä hyötyä siitä on omalle 

liiketoiminnallenne? * 

12. Miten haluaisitte olla mukana kaupunkiyhdistyksen toiminnassa? Miten kau-

punkiyhdistyksen toimintaa voitaisiin kehittää? * 

 
 

 

 

 

Keskustan toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen  
 

(Sivu 4/4) 
 

 

 

13. Miten Hyvinkään kaupunki voisi edesauttaa keskustan liiketoimintaa * 

Valitse yksi tai useampi 
 

 tukemalla paikallisia hankkeita (esimerkiksi yhteismarkkinoinnilla) 
 

 olemalla aktiivisesti yhteydessä keskustan yrittäjiin ja kiinteistönomistajiin 
 

 yritysmyönteisellä kaupunkisuunnittelulla 
 

 yritysmyönteisellä lupamenettelyllä 
 

 toimimalla pitkäjänteisesti ja ennakoitavasti 
 

 keskustan täydennysrakentamisella 
 

 
tarjota suoraa neuvontaa ja koulutusta kivijalkakaupan 

yrittäjille liiketoiminnan kilpailukyvyn parantamiseksi 
 

 ei mikään yllä olevista 
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muu, mikä? 

 
 

 

 

 

 

 

14. Minkälaisista yhteistyön muodoista olisitte kiinnostunut * 

Valitse yksi tai useampi 
 

 
aamukahvitilaisuus kaupungin ja keskustan toimijoiden kesken, jossa vapaata 

ideointia ja verkostoitumista 
 

 
kaupunkiympäristön kohentamista yhteisvoimin (esim. saman kadun kiinteistöjen 

yhteistä ylläpitoa, kukkaistutuksia, penkkejä) 
 

 
kaupan ja elinkeinoelämän toimijoiden yhteisten tavoitteiden ja toteutuskeinojen 

määrittäminen keskustan kehittämisen osalta 
 

 
keskustan mobiilisovellus, joka kannustaa asioimaan keskustan liikkeissä ja yritysten 

on mahdollista ilmoittaa tarjoukset, kampanjat ja uutuudet näkymään kartalle 

 

 yhteyshenkilö ”kehittämiskoordinaattori” kaupungin ja keskustan toimijoiden välillä 
 

 kaupunki antaa kivijalkaliikkeiden edestä katutilaa liikkeiden käyttöön 
 

 väliaikainen pop-up-toiminta keskustan liiketiloissa 
 

 
koordinoitu toiminta liiketilojen harmonisoimiseksi 

ja yhtenäisen ilmeen luomiseksi 
 

 ei mikään yllä olevista 
 

 
muu, mikä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

 

15. Avoin kenttä kommenteille:  

 Taustakysymykset  
 

 

 

16. Kivijalkaliiketilan/tilojen sijainti, jossa toimitte yrittäjänä  

tai jonka omistatte tai jota hallinnoitte * 

 Uudenmaankatu 
 

 Hämeenkatu 
 

 Siltakatu 
 

 Torikatu 
 

 Kauppalankatu 
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 Sillankorvenkatu 
 

 Suokatu 
 

 Jokelankatu 
 

 Riihimäenkatu 
 

 
muu, mikä? 

 
 

 

 

 

 

 

17. Kivijalkaliiketilan yrityksen toimiala Hyvinkäällä * 

 ravintola, kahvila ja hotelli 
 

 pankki tai vakuutusyhtiö 
 

 yksityiset palvelut 
 

 julkiset palvelut 
 

 päivittäistavarakauppa 
 

 tavaratalo- tai hypermarketkauppa 
 

 terveys- tai hyvinvointialan erikoiskauppa 
 

 muotikauppa 
 

 vapaa-ajan erikoiskauppa 
 

 kodin sisustamisen erikoiskauppa 
 

 tekninen erikoiskauppa (kodinkoneet ja viihde-elektroniikka) 
 

 rauta- tai rakennusalan erikoiskauppa 
 

 muu, mikä? 
 

 

 

 

18. Kivijalkaliiketilan yritys toiminut Hyvinkäällä * 

 alle 2 vuotta 
 

 2-5 vuotta 
 

 6-10 vuotta 
 

 yli 10 vuotta 
 

 en osaa sanoa 
 

 

 

 

 

19. Kivijalkaliiketilan yrityksen henkilöstömäärä * 

 vain yrittäjä 
 

 2-10 
 

 11-30 
 

 31-50 
 

 yli 50 
 

 en osaa sanoa 
 

 

 

20. Mikäli olette liiketilan omistaja/hallinnoitsija, mikä on Hyvinkään keskustassa  

sijaitsevien omistuksessanne/hallinassanne olevien liiketilojen lukumäärä  

   1 
 

   2-5 
 

   6-10 
 

   yli 10 
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Keskustan toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen 

Hyvinkään keskustan kivijalkaliikkeiden yrittäjille ja kiinteistönomistajille on laadittu kysely osana 
Hyvinkään kaupungin keskustan kehittämistyötä. Tarkoituksena on kartoittaa kuinka kaupunki 
voisi edistää yhteistyötä keskustan toimijoiden kanssa alueen elinvoimaisuuden ja vetovoiman 
lisäämiseksi. Elinvoimainen keskusta hyödyttää siellä toimivia yrityksiä ja kiinteistönomistajia 
sekä tukee niiden liiketoimintaa koko kaupunkia piristäen! 

Kyselyyn osallistuneiden kesken arvotaan 3 kpl vapaalippuja uudistettuun Sveitsin uima-
laan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kysely löytyy osoitteesta: www.hyvinkaa.fi/keskustakysely 

Vastauksenne on erittäin tärkeä! 

Kysely ja sen tulosten analysointi on samalla osa Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitok-
selle tehtävää diplomityötä. Kyselyyn on mahdollista vastata kesä-heinäkuun ajan. 


