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PARKANON KAUPUNKI 
KESKUSTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA 
 
 

Alkusanat 

 
Parkanoon laaditaan keskustan osayleiskaavaa, jonka tavoitevuosi on 2025. 
Tämä palveluverkkoselvitys on laadittu osayleiskaavoituksen ja keskustan 
asemakaavojen uudistamistyön taustaksi. 

Osayleiskaavatyön alustavina tavoitteina on mm. tehdä Parkanosta hyvä ja 
houkutteleva kasvukeskus, jossa on riittävät palvelut. Tavoitteena on myös 
yhdyskuntarakenteen eheyttäminen huomioiden asumisen, kaupan ja teolli-
suuden tarpeet.  

Kaupallisista palveluista on tarkasteltu päivittäistavarakauppaa ja erikois-
kauppaa. Julkisista palveluista tarkasteluun on otettu päivähoito ja perusope-
tus, koska ne ovat lähipalveluja. Selvityksessä arvioidaan kaupan nykytilan-
netta ja kehitysnäkymiä keskustassa ja koko Parkanossa. Julkisista palveluista 
on tarkasteltu päivähoidon ja perusopetuksen palvelukapasiteettia nykytilan-
teessa ja arvioitu tulevaa tarvetta. Tämä tarkastelu antaa taustatietoa 
osayleiskaavaratkaisuun kaupallisten toimintojen, palvelujen, asumisen ja 
työpaikka-alueiden sijoittumiselle.   

Selvitys on laadittu Parkanon kaupungin toimeksiannosta. Tilaajana on ollut 
tekninen johtaja Jarmo Kyösti. FCG Finnish Consulting Group Oy:ssä selvityk-
sen ovat tehneet yo-merkonomi Kirsti Toivonen, arkkitehti Aulikki Graf ja ark-
kitehti Mari Seppä.  
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1 Väestö ja väestöennusteet 

Parkanon asukasmäärä oli vuoden 2009 lopussa 7038 henkilöä. Alle 15-
vuotiaita oli 15 % ja yli 65-vuotiaita 23 % väestöstä.  Alle 15-vuotiaiden mää-
rä on lähellä maan keskiarvoa, mutta yli 65-vuotiaita on hieman keskiarvoa 
enemmän.  

Parkanon väkiluku on ollut lievässä laskussa jo useiden vuosien ajan. Vuonna 
1990 väkimäärä oli 8446 ja vuonna 2000 se oli pudonnut 7807 asukkaaseen 
(-639). Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väkiluku pienenisi myös vuoden 
2010 loppuun mennessä vielä hieman vuoden 2009 tilanteeseen nähden.  

Tilastokeskuksen väestöennusteessa trendin ennustetaan jatkuvat saman-
suuntaisena vuoteen 2025. Tilastokeskuksen väestöennusteet ovat ns. demo-
grafisia trendilaskelmia, joissa lasketaan mikä olisi alueen tuleva väestö, jos 
viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. 

Taulukko 1. Väestö vuonna 2009 ja väestöennuste vuosille 2015 ja 2025 (Ti-
lastokeskuksen ennuste ja keskustan osayleiskaavan alustavien tavoitteiden 
mukainen väestöennuste).  

 

Parkanon keskustaajaman ydinkeskusta-alue sijaitsee Valtatie 3:n ja Viini-
kanojan välisellä harjulla. Keskustan pääkatu on Parkanontie, jonka varrelle 
sijoittuu suuri osa kaupungin julkisista palveluista ja myös moni kaupallinen 
toimija. Valtatie 3:lta ydinkeskustaan pääsee Keskuskadun risteyksestä, jossa 
on päivittäistavarakauppa ja huoltoasema. Ydinkeskustan rakennuskanta 
koostuu monista historiallisista kerroksista, ja alueelle sijoittuvien toimintojen 
kirjo on monipuolinen. Tilaa täydennysrakentamiselle löytyy sekä rakenteen 
keskeltä että aivan ydinkeskustan tuntumasta. 

Ydinkeskustan lisäksi kaupan palveluita on keskittynyt Niementien varteen 
valtatie 3:n ja Kirkkojärven kainaloon. Alueelle on osoitettu maakuntakaavas-
sa päivittäiskaupan suuryksikkö. Valtatie 3:n korjaussuunnitelmassa on osoi-
tettu liikenneyhteyden parantaminen alueelle kiertoliittymällä. Kaupan keskit-
tymän vieressä järven rannalla sijaitsee Parkanon urheilupuisto ja leirintäalue. 
Valtatie aiheuttaa nykyisellään voimakkaan estevaikutuksen tämän uudem-
man kaupan keskittymän ja ydinkeskusta-alueen välille. Estevaikutuksen voit-
taminen on yksi keskusta-alueen kaavasuunnittelun keskeisistä kaupunkiku-
vallisista haasteista. 

Keskustan osayleiskaava-alueella asuu nykyisellään noin 5000 henkilöä.  

 

2008 2009 2015 % 2025 %

Tilastokeskuksen ennuste 7 115 7 038 6 739 -299 -4 % 6 518 -221 -3 %
Parkanon tavoite 7 115 7 038 7 200 162 2 % 7 500 300 4 %

Muutos 2009-2015 Muutos 2015-2025
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Kuva 1. Parkanon keskustaajama. (Lähde: www.parkano.fi /karttapalvelut, 
copyright: Parkanon kaupunki/Logica.) 

2 Kaupan nykytilanne 

Parkanon välittömässä läheisyydessä ei sijaitse merkittäviä isoja keskuksia. 
Maakunnan keskukseen, Tampereelle on matkaa noin 85 kilometriä. Suuren 
vaikutusaluetutkimuksen (Pirkanmaan liitto, 2006) mukaan parkanolaiset asi-
oivat pääosin omassa kunnassa. Miesten vaatteita, jalkineita, autokaupan ja 
kulttuurialan palveluita haetaan Tampereelta enemmän kuin omasta kunnas-
ta. Kodintekniikan, huonekalukauppojen, optikkoliikkeiden, lasten vaatteiden 
ja Alkon palveluissa asioidaan omassa kunnassa. Myös kihniöläiset asioivat 
enimmäkseen Parkanossa. Etäisyys Kihniöön on noin 30 kilometriä.  

Osana osayleiskaavatyötä tehtiin keskustan alueen tyytyväisyys- ja kehittä-
mistutkimus. Kyselyyn vastasi 74 henkilöä. Vastaajien mielestä päivittäistava-
rakaupan palvelutarjonta on melko hyvä tai hyvä (yhteensä 87 % vastauksis-
ta). Erikoiskaupan palvelutarjontaa piti melko huonona 42 % ja melko hyvänä 
38 % vastaajista.  

2.1 Kaupan myymäläverkko 

2.1.1 Päivittäistavarakauppa 

Päivittäistavarakaupat ovat sijoittuneet keskustaajamaan, valtatien molemmin 
puolin. Parkanossa ei ole ns. kyläkauppoja. A.C. Nielsen Finland Oy:n rekiste-
rin mukaan Parkanossa toimi vuoden 2008 lopussa yhteensä 7 päivittäistava-
rakaupan myymälää, joista yksi oli päivittäistavarakaupan erikoismyymälä. 
Myymälätyypeittäin tarkasteltuna isoja supermarketteja oli kolme ja valinta-
myymälöitä 3 kpl. Vuoden 2008 aikana on Sale ja lähikauppa Tuunainen lo-
pettanut toimintansa.  
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Päivittäistavaramyymälöiden lisäksi päivittäistavaroita myydään huoltoasemil-
la, ns. laajan tavaravalikoiman myymälöissä ja kioskeissa. Vuoden 2008 lo-
pussa Parkanossa oli kaksi huoltoasemaa, kolme laajan tavaravalikoiman 
myymälää ja kaksi kioskia.  

Asukaslukuun suhteutettuna Parkanossa oli 1185 asukasta yhtä päivittäista-
varamyymälää kohti (pl. päivittäistavarakaupan erikoismyymälä). Pirkanmaan 
vastaava luku vuonna 2008 oli 1313 asukasta myymälää kohti.  

 

Kuva 2. Päivittäistavarakaupan myymäläverkko Parkanossa vuoden 2008 
lopussa. (Lähde: A. C. Nielsen Finland Oy, pohjakartta: Maanmittauslaitos).  

2.1.2 Erikoiskauppa 

Erikoiskaupan luokitukset ja laskelmat pohjautuvat Tilastokeskuksen toimi-
paikkarekisteriin, jossa on käytetty vuoden 2008 toimialaluokitusta (TOL 
2008-nimikkeistö: Erikoiskaupan toimialaryhmät ja toimialat, liite 1). Kaikki 
tilastoissa olevat tilaa vaativan kaupan toimialan myymälät eivät ole ympäris-
töministeriön suosituksen mukaisia tilaa vaativan kaupan yksiköitä, mutta nii-
tä ei ole mahdollista tilastoista erotella. Autokauppa on jätetty tarkastelujen 
ulkopuolelle, koska merkittävä osa myynnistä on yritysten välistä kauppaa. 
Myös rautakaupassa osa myynnistä suuntautuu toisille yrityksille, mutta rau-
takauppa on mukana tarkasteluissa.   
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Taulukko 2. Parkanon erikoiskaupan myymälät. (Lähde: Tilastokeskus, toimi-
paikkarekisteri, TP-15 2008).  

Alkot, 
apteekit 
ym. 

Muoti-
kauppa

Tieto-
tekninen 
kauppa

Muu erikois-
kauppa

Huonekalu-
kauppa

Kodinkone-
kauppa

Rauta-
kauppa

Muu tilaa 
vaativa 
kauppa

Parkano 4 8 1 16 2 2 4 1 38

Muu erikoiskauppa Tilaa vaativa erikoiskauppa
Erikois-
kauppa 

yhteensä

 
 

Tilaa vaativan kaupan myymälöitä on yhteensä 9 kpl ja muun erikoiskaupan 
myymälöitä yhteensä 29 kpl. Erikoiskauppa on keskittynyt pääosin ydinkes-
kustaan.  

  

Kuva 3. Erikoiskaupan myymälät Parkanossa vuoden 2008 lopussa. (Lähde: 
Tilastokeskus, toimipaikkarekisteri).  

 

2.2 Vähittäiskaupan myynti 

Päivittäistavarakaupan myyntiin on laskettu mukaan päivittäistavaramyymä-
löiden myynnin lisäksi myös laajan tavaravalikoiman myymälöiden, kioskien 
ja huoltoasemien päivittäistavaramyynti. Parkanon päivittäistavaramyynnistä 
toteutui päivittäistavaramyymälöissä 78 %, laajan tavaravalikoiman myymä-
löissä 17 %, kioskeissa 1 % ja huoltoasemilla 4 %.  
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Päivittäistavaramyynti 2008 myymälätyypeittäin (%)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Kioski

Huoltoasema

Laajan tavaravalikoiman myymälä

Erikoismyymälä

Valintamyymälä

Supermarket

 

Kuva 4. Päivittäistavaramyynnin jakautuminen myymälätyypeittäin Parkanos-
sa vuonna 2008. (Lähde: A. C. Nielsen Finland Oy, rekisterit 2008).  

Myymälätyypeittäin tarkasteltuna vuonna 2008 päivittäistavaramyymälöiden 
myynnistä 72 % toteutui supermarketeissa ja 6 % valintamyymälöissä.  

Päivittäistavarakaupan myyntitehokkuus (€/my-m2/vuosi) oli Parkanossa 
vuonna 2008 alle maan keskiarvon. Vuonna 2003 vireillä olleisiin kaupan 
hankkeisiin liittyen tehdyssä arvioinnissa (Suunnittelukeskus Oy 2003) todet-
tiin, että tuolloin Parkanon keskimääräinen myyntitehokkuus oli hyvin lähellä 
kaupunkiseudun keskiarvoa. Selvityksen teon jälkeen Parkanoon on avattu 
uusi päivittäistavarakauppa (Lidl) ja yksi supermarket (S-market) on muutta-
nut toiselle puolelle valtatietä ja samalla laajentunut. Tämänhetkinen myynti-
tehokkuus on alhaisempi kuin Tampereen kaupunkiseudulla. Alhainen myynti-
tehokkuus on yleensä merkki päivittäistavarakaupan ylimitoituksesta ja kire-
ästä kilpailutilanteesta. Korkea myyntitehokkuus puolestaan kertoo yleensä 
siitä, että päivittäistavarakaupan pinta-ala on alimitoitettu ja että kilpailua ei 
ole.  

Erikoiskaupan osalta Tilastokeskuksen toimipaikkarekisteristä ei voida tehdä 
toimialakohtaista tarkastelua, koska lain mukaan Tilastokeskus ei saa luovut-
taa liikevaihtotietoa yrityksistä, joita ko. kunnassa/toimialalla on alle kolme 
kappaletta.  

2.3 Ostovoima ja ostovoiman siirtymät 

Kaupan markkinatilannetta ja kaupan vetovoimaisuutta voidaan tarkastella 
vertaamalla ostovoimaa ja myynnin arvoa. Kun ostovoiman siirtymä on posi-
tiivinen eli myynti suurempi kuin ostovoima, kaupan palvelut ovat veto-
voimaisia ja alue saa ostovoimaa muualta. Kun ostovoiman siirtymä on nega-
tiivinen eli myynti pienempi kuin ostovoima, ostovoimaa siirtyy muualle.  

Ostovoima on arvioitu väestömäärän ja asukaskohtaisten kulutuslukujen pe-
rusteella. Kulutuslukuina on käytetty Pirkanmaan kuntakohtaisia kulutuslukuja 
(Santasalo 2010).  
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2.3.1 Päivittäistavarakauppa 

Päivittäistavarakaupan ostovoiman siirtymä näyttäisi päivittäistavarakaupan 
tilastotietojen valossa olevan positiivinen. Päivittäistavarakaupan myynti on 
noin 60 % suurempi, kuin ostovoima. Myyntiin on laskettu mukaan myös 
kioskien, huoltoasemien ja laajan tavaravalikoiman myymälöiden päivittäista-
varamyynti. Vuonna 2003 vireillä olleisiin hankkeisiin (Lidl, S-market) liitty-
neessä vaikutustenarvioinnissa (Suunnittelukeskus 2003) arvioitiin, että vuo-
den 2002 tilanteessa Parkanon päivittäistavaramyynti oli noin 20 % suurempi 
kuin kunnan oma ostovoima. Tuolloin arviossa oli mukana ainoastaan varsi-
naisten päivittäistavaramyymälöiden myynti. Näyttäisi siltä, että nykyinen 
päivittäistavarakaupan palveluverkko houkuttelee hyvin asiointeja myös naa-
purikunnista. Todennäköisesti asiointeja tulee jonkun verran Ylöjärven poh-
joisosista, Kihniöstä ja Ikaalisten pohjoisosista.   

2.3.2 Erikoiskauppa 

Myös erikoiskaupan ostovoiman siirtymä vuoden 2008 tilanteessa on Par-
kanossa positiivinen. Erikoiskaupan myynti on lähes 50 % suurempi kuin par-
kanolaisten teoreettinen ostovoima. Pirkanmaan asiointi- ja vaikutusalueselvi-
tyksen mukaan ainakin kodinkone- ja huonekalukaupan palveluja parkanolai-
set hakevat enimmäkseen omasta kunnasta. Voidaan arvioida, että tarjonta 
näillä toimialoilla nähdään vetovoimaisena myös naapurikuntien lähialueilla.  

 

3 Päivähoito- ja perusopetuspalveluiden nykytilanne 

Parkanossa toimii kolme päiväkotia, joissa on yhteensä 110 paikkaa. Perhe-
päivähoidossa on yhteensä 64 paikkaa. Päiväkotien ja perhepäivähoidon käyt-
töaste on 100 %. Esiopetus on järjestetty päiväkotien yhteydessä. Kaikki päi-
vähoidon palvelut sijaitsevat keskustaajamassa.  

Tilastokeskuksen väestötilaston mukaan Parkanossa oli alkuvuodesta 2010 
yhteensä 467 lasta ikäryhmässä 0-6 vuotta. Päivähoitopaikkojen yhteismäärä 
oli 174 joten 37 % lapsista on kunnallisessa päivähoidossa.  

Suunnitelmissa on yhdistää päivähoidonpalveluita yhdeksi yksiköksi Kallion 
päiväkotia lukuun ottamatta. Perhepäivähoitopaikkojen määrän ennustetaan 
puoliintuvan seuraavan kymmenen vuoden kuluessa.  

Taulukko 3. Parkanon kaupungin kunnalliset päivähoidon toimipisteet. (Läh-
de: Parkanon kaupunki 2010).  

Päivähoidon toimipiste Mitoitusmäärä Nyk. käyttöaste
Kallion päiväkoti 54 100 %
Päiväkoti Sinilintu 28 100 %
Päiväkoti Veitikka 28 100 %
Päiväkodit yhteensä 110
Ryhmis Nassikka 12 100 %
Ryhmis Peukaloinen 12 100 %
Perhepäivähoito yhteensä 64
Kaikki yhteensä 174  

Keskustaajamassa on kaksi perusopetuksen koulua. Keskustan koulussa on 
450 oppilaspaikkaa vuosiluokille 1-9. Koulussa annetaan myös erityisopetus-
ta. Keskustan koulun tämän hetkinen oppilasmäärä on 405. Parkanon yhteis-
koulussa on kapasiteettia noin 400:lle vuosiluokkien 7-9 oppilaalle. Tämän 
hetkinen oppilasmäärä on 226. Keskustaajaman ulkopuolella toimii pieni Poh-
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jois-Parkanon koulu, jossa on tällä hetkellä 49 oppilasta. Koulussa on vuosi-
luokat 1-6.  

 

Kuva 5. Parkanon päivähoidon ja perusopetuksen toimipisteet. (Lähde: 
www.parkano.fi /karttapalvelut, copyright: Parkanon kaupunki/Logica.) 

3.1 Muut julkiset palvelut 

Parkanon keskusta-alueen muita julkisia palveluita ovat koulutuksen ja päivä-
hoidon lisäksi mm. 

- Poliisi ja palolaitos 

- Kirjasto 

- KELA 

- Terveydenhuolto 

- Vanhusten palvelut 

- Harrastus- ja liikuntapalvelut 

- Kulttuuripalvelut 

- Seurakunnan palvelut 

 

 

Päiväkoti Veitikka 

Kallion päiväkoti 

Päiväkoti Sinilintu 

Ryhmis Peukaloinen 

Koululaisten iltis Ryhmis Nassikka 

Yhteiskoulu 

Keskustan koulu 
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Näiden palveluiden tilat keskittyvät Parkanon ydinkeskusta-alueelle, Valtatie 
3:n ja Viinikanjoen väliselle harjulle. Viinikanjoen itäpuolella julkisia palveluita 
ei ole laisinkaan. Valtatie 3:n länsipuolella on päiväkoteja, vanhusten päivä-
keskuksia, opisto sekä yksi terveydenhuollon yksikkö. 

Pahkalan urheilupuisto Kirkkojärven rannalla muodostaa merkittävän virkis-
tyspalveluiden keskittymän. Keskustan koillispuolella sijaitsee käenkoskikes-
kus, jossa järjestetään mm. lavatansseja. 

Osayleiskaavatyön yhteydessä tehdyn asukaskyselyn tuloksista käy ilmi, että 
parkanolaiset ovat tyytyväisiä palvelutarjontaansa ja palveluidensa saavutet-
tavuuteen.  

 

 

 

Kuva 6: Palveluiden ja toimintojen sijoittuminen Parkanossa: Kuva on 
osayleiskaavatyön tavoitevaiheen analyysiaineistoa. 
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4 Maakuntakaavan lähtökohdat palveluiden sijoittumiselle 

Maakuntakaavassa kaupan ja palveluiden sijoittumista on ohjattu taajama-
toimintojen ja keskustatoimintojen aluevarausmerkinnöillä. Seudullisesti mer-
kittävät vähittäiskaupan suuryksiköt voivat sijoittua joko keskustatoimintojen 
alueille tai erikseen osoitetuille vähittäiskaupan suuryksiköiden alueille. Maa-
kuntakaavassa suuryksiköille ei ole annettu pinta-alamääräyksiä, sillä erityi-
sesti erikoiskaupassa myymälän vaikutusten merkittävyys riippuu myymälän 
toimialasta. Suunnittelussa on kuitenkin lähdetty siitä, että vähittäiskaupassa 
hypermarket-kokoluokan myymälöillä on aina seudullisia vaikutuksia ja ne 
osoitetaan maakuntakaavassa. Pinta-alallisesti näillä tarkoitetaan n. 10000 
kem2:n yksiköitä. Tampereen kaupunkiseudun ulkopuolella seudullisesti mer-
kittävinä yksikköinä on pidetty myymälöitä, jotka ovat pinta-alaltaan n. 5000 
kem2:n suuruisia.  

4.1 Maakuntakaavamerkinnät 

Maakuntakaavassa vähittäiskauppaa ja palvelujen sijoittumista on Parkanon 
alueella ohjattu seuraavilla merkinnöillä: 

A Taajamatoimintojen alue. Merkinnällä osoitetaan asumisen ja muiden 
taajamatoimintojen alueita. Merkintä sisältää kaupan, palvelujen ja hallinnon 
ja työpaikkatoimintojen alueita sekä pienehköjä ympäristöhäiriöitä aiheutta-
mattoman teollisuuden alueita. Samoin siihen sisältyy virkistys-, puisto- ja 
erityisalueita sekä pääväyliä pienempiä liikennealueita. 

C Keskustatoimintojen alue. Merkinnällä osoitetaan palveluvarustukseltaan 
kaupunkitasoisten keskusten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen alueita 
ja niihin liittyviä liikennealueita ja puistoja. Alueelle voi sijoittua myös asumis-
ta. Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryk-
siköitä.   

km2 Vähittäiskaupan suuryksikkö. Merkinnällä osoitetaan vaikutuksiltaan 
seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön alue. Merkintä on tar-
koitettu sellaisten vähittäiskaupan suuryksiköiden osoittamiseen, jotka eivät 
sijoitu keskustatoimintojen alueelle (C, ca).  

Suunnittelumääräys: Merkinnän osoittamalle alueelle saa sijoittaa seudullises-
ti merkittävän, erikoiskaupan myymälätiloja sisältävän, vähittäiskaupan suur-
yksikön. Merkintä mahdollistaa Tampereen kaupunkiseudun ulkopuolella myös 
päivittäistavarakaupan myymälätilojen sijoittamisen alueelle. Päivittäistavara-
kaupan sijoittumisedellytykset ja mitoitus tulee erikseen selvittää yksityiskoh-
taisen kaavoituksen yhteydessä.  

Suuryksikön mitoituksessa ja tarkemmassa sijoittumisessa on otettava huo-
mioon seudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen siten, ettei vähit-
täiskaupan suuryksikkö aiheuta palvelutarjonnassa alueellisia tai väestöryh-
mittäisiä palveluiden saavutettavuuteen vaikuttavia merkittäviä haitallisia 
muutoksia. Aluetta ei saa myöskään ottaa käyttöön ennen kuin alueelle johta-
vat liikennejärjestelyt on toteutettu sinne sijoitettavan toiminnan laajuuden 
edellyttämällä tavalla.  

km-2 -merkinnällä osoitetaan jo olemassa olevia yksiköitä sekä ennakoidaan 
uusien kauppapaikkojen muodostumista. Maakuntakaava ei ohjaa erikseen 
paljon tilaa vaativan erikoiskaupan sijoittumista, vaan näitä voidaan kunnissa 
yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä ohjata maakuntakaavan kes-
kusta-, taajama- ja työpaikkatoimintojen alueille.  
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TP Työpaikka-alue. Merkinnällä osoitetaan liike- ja toimistorakentamiseen 
tai tuotantokäyttöön varattuja seudullisesti merkittäviä alueita. Alueelle voi-
daan sijoittaa asumista, jos siihen ei kohdistu ympäristöhäiriöitä. Suunnitte-
lumääräys: Alueen toteuttamisessa tulee kiinnittää huomiota tarkoituksenmu-
kaiseen toteuttamisjärjestykseen.  

(Pirkanmaan 1. maakuntakaava, kaavaselostus). 

 

  

Kuva 6. Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta. (Lähde: Pirkanmaan 1. 
maakuntakaava). 

4.2 Maakuntakaavan tavoitteellinen palveluverkko 

Pirkanmaan 1. maakuntakaavan laatimisen yhteydessä on määritelty maa-
kuntaan tavoitteellinen palvelukeskusverkko vuodelle 2020. Luokitusta tehtä-
essä on kriteerinä käytetty seuraavia palveluita: hallinto, opetus, terveyden-
hoito, sosiaalihuolto, vähittäiskauppa, tukkukauppa, kaupalliset palvelut, kult-
tuuri, liikunta ja liikenne.  

Palvelukeskusverkon kehittämistavoitteisiin on kirjattu, että Pirkanmaan laa-
juuden vuoksi on tarpeellista kehittää työtilaisuuksia ja palveluja tarjoavan 
pääkeskuksen lisäksi eri puolille maakuntaa nykyistä voimakkaammat alueel-
liset keskukset. Keskukset olisivat tasoltaan joko kaupunki- tai kuntatasoisia. 
Kaavaselostuksen mukaan keskukset muodostavat keskushierarkioita, joissa 
suurempien ylemmän tason keskuksien vaikutusalueilla toimii pienempiä kes-
kuksia. Ylempien keskusten palveluvarustus on monipuolisempi kuin pienem-



FCG Finnish Consulting Group Oy Palveluverkkoselvitys 12 (26) 
MMA 220-D3437 
 
Kirsti Toivonen Luonnos 3.9.2010  
 
 

P:\PLAN\Tre\AAK\MMA\Parkano_0220\D3437_Keskusta_OYK\C Suunnitelmat\Palveluverkkoselvitys\palveluselvitys_raportti.doc 

pien keskuksien, ja suuriin keskuksiin tullaan kaukaa hakemaan sellaisia har-
voin tarvittavia palveluja, joita lähempänä sijaitsevat pienemmät keskukset 
eivät pysty tarjoamaan. Suurilla keskuksilla on laajalle levittyvä vaikutusalue. 
Keskusluokkia ovat valtakunnanosankeskus, kaupunkikeskus, kuntakeskus, 
paikalliskeskus ja palvelukyläkeskus. 

Parkanon keskusta on maakuntakaavan tavoitteellisen keskusluokituksen mu-
kaan kaupunkikeskustasoinen ja Lapinneva ja Kuivasjärvi ovat palvelukylä-
keskuksia.   

 

Kuva 7. Maakuntakaavan tavoitteellinen keskusverkko vuodelle 2020. 
(Lähde: Pirkanmaan 1. maakuntakaava, kaavaselostus). 

 

5 Vähittäiskaupan kehitysnäkymät 

5.1 Kaupan yleiset kehitysnäkymät 

Tampereen kaupunkiseutu muodostaa selkeän Pirkanmaan maankunnan kau-
pan pääkeskuksen, joka tarjoaa nyt ja tulevaisuudessa monipuolisia vähittäis-
kaupan palveluita koko maakunnan väestölle. Pirkanmaan muut kaupungit ja 
kunnat muodostavat palveluverkon, jossa kullakin keskuksella on oma alueel-
linen ja osin seudullinen roolinsa.  

Kuluttajarakenteen muutosten (ikääntyminen, pienet kotitaloudet, auton 
käyttö jne.) myötä asuinalueiden lähellä olevien kauppapalveluiden tarve li-
sääntyy. Myös myymälöiden erikoistumisen ja profiloitumisen merkitys kasvaa 
ja liikenneasemamyymälöiden, Deli-tyyppisten myymälöiden ja 24/7-
kauppaketjujen kysyntä kasvaa. Viime aikoina myös lähellä tuotetun ruoan 
kysyntä on ollut kasvussa ja kasvun voidaan olettaa jatkuvan edelleen. Uusi, 
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1.12.2009 voimaan tullut laki, joka on vapauttanut vähittäiskaupan aukioloai-
koja, osittain vastaa elämänrytmin muutoksen tuomaan vaatimukseen, osit-
tain edesauttaa sen kehitystä. Uusi laki myös periaatteessa suosii lähikaup-
paa, koska alle 400 m² myymälöiden aukioloajat ovat muita vapaammat. 

Nettikaupan merkitys tulee pitkällä ajanjaksolla kasvattamaan merkitystään 
päivittäistavara- ja erikoiskaupassa. Päivittäistavarakaupassa edellytyksenä 
kuitenkin on, että kuljetuspalvelut saadaan logistisesti ja taloudellisesti kan-
nattavaksi ja että myös tavaroiden vastaanottopää kehittyy.  

Erikoiskaupassa myymälöiden valikoimat monipuolistuvat ja kasvavat. Tämä 
merkitsee mm. sitä, että myymäläkoko kasvaa ja kauppakeskukset vahvistu-
vat. Samalla erikoistuminen, niin yksittäisten myymälöiden kuin pienten 
kauppakeskustenkin, lisääntyy. Myös hybridikaupat lisääntyvät ja ”avaimet 
käteen -periaate” yleistyy. Nähtävissä on myös, että Suomeen tulee muutama 
suuri outlet-keskus ja että hyvinvointi- ja vapaa-ajan palveluihin sekä elä-
myksellisyyteen liittyvä kauppa lisääntyy. 

Kaupallisten keskittymien merkitys koko maassa on kasvanut ja kasvaa edel-
leen samalla kun irrallaan olevien myymälöiden asema heikkenee. Etenkin 
kaupunkirakenteeseen liittyvät kauppakeskukset ja kaupan keskittymät me-
nestyvät. Päivittäistavarakauppojen ja vetovoimaisten erikoiskaupan ketjujen 
sijoittuminen keskusten yhteyteen parantaa niiden toimintaedellytyksiä.  

Tilaa vaativa erikoiskauppa on tällä hetkellä ja tulevaisuudessakin voimak-
kaasti kasvava erikoiskaupan toimiala. Tilaa vaativan kaupan alalle tulee jat-
kuvasti uutta tarjontaa ja uusia toimialakeskittymiä rakennetaan. (Pirkan-
maan kaupan alan ennakointiselvitys 2010). 

 

5.2 Kaupan kehitysnäkymiä Parkanossa 

Päivittäistavarakaupan myymäläverkosto on Parkanossa nykyisellään varsin 
kattava ja kaupat sijaitsevat keskustaajamassa valtatien molemmin puolin.  

Asukasmäärän lisääntyminen keskustaajamassa tukisi päivittäistavarakaupan 
tarjonnan säilymistä nykyisellä tasolla ja vahvistumista. Väestömäärissä ei ole 
nähtävissä sellaista kehitystä, että ns. kyläkaupoille syntyisi tarpeeksi suurta 
asukaspohjaa keskustaajaman ulkopuolelle.  

Väestömäärän edelleen väheneminen aiheuttaisi erityisesti keskustahakuisen 
erikoiskaupan toimijoille suuria haasteita. Asiointi- ja vaikutusalueselvityksen 
perusteella voidaan arvioida, että mm. muotikaupan asioinnit suuntautuvat 
osin Tampereelle myös tulevaisuudessa.  

Maakuntakaavassa on vähittäiskaupan suuryksikkömerkintä valtatien länsi-
puolella (km-2).  

5.3 Kaupan laskennallinen liiketilantarve Parkanossa 

Ostovoima ja sen kehitys ovat perusta kaupan kehittymiselle ja investoinneil-
le. Vähittäiskaupan ostovoima on arvioitu väestömäärän ja asukaskohtaisten 
kulutuslukujen perusteella. Kulutuslukuna on käytetty Tuomas Santasalo Ky:n 
Pirkanmaan kuntakohtaista ostovoima-arviota. Ostovoiman kehitys on arvioitu 
Tilastokeskuksen väestöennusteiden (Väestöennuste 2009, 30.9.2009) mu-
kaan sekä kulutuksen kasvuarvioiden kautta.   
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Kulutuksen kasvuarviona on käytetty päivittäistavarakaupassa 1 % / vuosi ja 
erikoiskaupassa 2 % / vuosi. Kulutuksen kasvun osalta on käytetty maltillisia 
kasvuennusteita johtuen tarkasteluajanjakson pituudesta. Vaikka kuluttajien 
ostovoima on kasvanut jo usean vuoden ajan useampia prosentteja vuosita-
solla, on näköpiirissä, että kasvu voi lähivuosina lähes pysähtyä. Lähtökohta-
na arvioinnissa on käytetty vuoden 2008 ostovoima-arviota. Ostovoiman kehi-
tysarviot on tehty päivittäistavarakaupalle, tilaa vievälle erikoiskaupalle ja 
muulle erikoiskaupalle erikseen. Laskelmissa käytetyt kulutusluvut on esitetty 
seuraavassa taulukossa.  

Taulukko 4. Ostovoimalaskelmissa käytetyt kulutusluvut.  

Kulutusluvut, €/asukas Kasvuarvio
2008 2015 2025 %/vuosi

Päivittäistavarakauppa 2 582 2 768 3 057 1,0 %
Tilaa vaativa kauppa 1 222 1 404 1 712 2,0 %
Muu erikoiskauppa 2 135 2 452 2 989 2,0 %  
 
Tilastokeskuksen väestöennusteen pohjalta arvioituna Parkanon vähittäiskau-
pan ostovoima kasvaa vv. 2008-2015 laskennallisesti yhteensä noin 2,4 milj. 
€ ja vv. 2015-2025 noin 5,9 milj. €. Koko tarkasteluajanjaksolla voidaan arvi-
oida vähittäiskaupan ostovoiman kasvuksi yhteensä 8,3 milj. €.  
 
Jos Parkanon asukasluku pysyy vuoden 2008 tasolla, ostovoima koko vähit-
täiskaupassa kasvaa vuoteen 2015 mennessä arviolta lähes 5 milj. € ja vv. 
2015-2025 noin 8,1 milj. €.   
 
Kaupan mitoitustarve on arvioitu ostovoiman kasvuennusteen perusteella las-
kemalla liiketilan lisätarve kaupan keskimääräisen myyntitehokkuuden 
(€/myynti-m2) avulla. Arvioitu tilantarve kuvaa liiketilan lisätarpeen suuruus-
luokan tilanteessa, jossa kaikki ostovoiman kasvu kohdistuu uusperustantaan. 
Käytännössä osa ostovoiman kasvusta kohdistuu nykyisten yritysten myynnin 
kasvuun.  Toisaalta myyntitehokkuus vaihtelee myymälätyypeittäin ja uuspe-
rustannan rakenne vaikuttaa lopulliseen tilantarpeeseen.  

 
Liiketilan lisätarpeen arvioinnissa on käytetty seuraavia laskentaoletuksia: 

- myyntialan muunto kerrosalaksi kertoimella 1,53 

- päivittäistavarakaupan keskimääräinen myyntitehokkuus 7 000 €/my-m2 

- erikoiskaupan keskimääräinen myyntitehokkuus 3 000 €/my-m2 

- kokonaan uusperustantaa 

- ei myymäläpoistumaa 

 

Vaikka Parkanoon virtaa ostovoimaa kunnan ulkopuolelta, keskimääräisen 
myyntitehokkuuden valossa voidaan arvioida, että päivittäistavarakaupassa ei 
ole nähtävissä juurikaan liiketilan lisätarvetta tarkasteluajanjaksolla. On kui-
tenkin muistettava, että kaupan uudisrakentamistarpeet johtuvat myös tilojen 
ja rakennusten ikääntymisestä, eikä pelkästään myyntipinta-alan lisäyksestä.  

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaisessa tilanteessa erikoiskaupan liike-
tilantarve koko tarkasteluajanjaksolla on yhteensä 3 500 k-m2, josta tilaa vie-
vää erikoiskauppaan kohdistuu noin 1 300 k-m2 ja muuhun erikoiskauppaan 
noin 2 200 k-m2.  
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Jos Parkanon väestömäärä on vuonna 2025 kunnan oman tavoitteen mukai-
nen 7 500 asukasta, erikoiskaupan laskennallinen liiketilan lisätarve 2008-
2025 on yhteensä 5 800 k-m2, josta tilaa vievää erikoiskauppaan kohdistuu 
noin 2 100 k-m2 ja muuhun erikoiskauppaan noin 3 700 k-m2.  

Liiketilantarvearvioita tarkasteltaessa on syytä muistaa, että luvut ovat suun-
taa-antavia ja ilmoittavat ainoastaan suuruusluokan, ei tarkkaa lisätilan tar-
vetta. Käytännössä osa myös erikoiskaupan ostovoiman kasvusta kohdistuu 
nykyisten yritysten myynnin kasvuun ja vain osa vaatii uutta liiketilaa. Kes-
keinen tilatarpeeseen vaikuttava tekijä on myyntitehokkuus. Myyntitehokkuus 
vaihtelee myymälätyypeittäin ja on korkein suurissa yksiköissä. Näin ollen 
myös uusperustannan rakenne vaikuttaa lopulliseen tilatarpeeseen. 

 

6 Toimenpide-ehdotukset 

6.1 Parkanon kaupan palvelujen kehittäminen 

Uudet kaupan toiminnot tulee sijoittaa nykyisen taajamarakenteen sisään 
muiden palveluiden, asutuksen ja työpaikka-alueiden tuntumaan, eikä niitä 
tulee hajauttaa. Tavoitteena tulee olla keskustan elinvoimaisuuden ja viihty-
vyyden parantaminen ja sen aseman vahvistaminen kauppapaikkana. Erityi-
sesti keskustahakuisen erikoiskaupan toiminnot tulisi keskittää aivan ydinkes-
kustaan. 

Kaupan toimintaedellytysten kannalta on tärkeää, että kaavoituksella mahdol-
listetaan riittävä ja joustava liikerakentaminen ja laajennusmahdollisuudet 
myös pitkällä tähtäimellä. Vaikka ostovoiman kasvuennusteiden perusteella ei 
ole nähtävissä mittavia liiketilan lisätarpeita, kaupan konseptien ja toiminta-
tapojen uusiutuminen ja kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttää uudisrakenta-
mista ja kaupan eri toimintojen uudelleen sijoittelua. Kaupan kokonaismitoitus 
tulee kuitenkin pyrkiä suhteuttamaan alueen ostovoimaan.  

Kaupan palvelut tulee pyrkiä sijoittamaan mahdollisimman tiiviisti nykyistä 
rakennetta täydentämään ja tiivistämään. Uudet asuinalueet tulisi sijoittaa 
niin, että kaupan palvelut ovat niiltä hyvin saavutettavissa myös kevyen lii-
kenteen keinoin henkilöauton sijasta.  Turvalliset ja sujuvat liikenneyhteydet 
ovat merkittävä tekijä kauppapaikan houkuttelevuuden kannalta. 

Palveluiden saavutettavuuden, liikenneturvallisuuden sekä kaupunkimiljöön 
kannalta keskeinen kehitettävä kohta Parkanon keskustan rakenteessa on 
Valtatie 3:n ympäristö ydinkeskustan kohdalla. Väylä aiheuttaa kaupunkira-
kenteeseen estevaikutuksen ja erottaa ydinkeskustan kehittyvästä Pahkalan 
liikealueesta. Samaan aikaan Kirkkojärvi ja junarata pilkkovat kaupunkia poh-
joiseen ja eteläiseen osaan. Kirkkojärven rantojen ja valtatien varren maan-
käytön ratkaisuilla on siis merkittävä vaikutus sekä Parkanon toimintaympä-
ristön eheyteen, että kaupungin miljööseen ja identiteettiin. 

Osayleiskaavatyöhön liittyvissä keskusteluissa on noussut esille pieni mahdol-
lisuus pääasiassa Puolustusvoimien käytössä olevan rautatieosuuden ottami-
sesta julkisen lähijunaliikenteen käyttöön. Mahdollisen aseman sijainti tulisi 
silloin vaikuttamaan myös kaupan palvelujen sijaintiin. 

6.2 Päivähoito- ja perusopetuspalveluiden kehittäminen 

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan 0-6 –vuotiaita lapsia olisi vuonna 
2015 Parkanossa 446, vähenemä nykytilanteeseen nähden 22. Vuonna 2025 
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olisi ennusteen mukaan 413 alle kouluikäistä lasta, vähenemää vuoteen 2015 
nähden 33 eli yhteensä nykytilanteeseen nähden -55. Vastaavasti päivähoito-
paikkojen tarve vähenisi ennusteen mukaan yhteensä noin 22:lla (-9 vuoteen 
2015 ja -13 vuoteen 2025), jos päivähoidossa olevien lasten osuus ikäryh-
mästä pysyttelee noin 40 %:n tienoilla.  

Jos Parkanon oma väestötavoite toteutuisi ja ikärakenne noudattaisi Tilasto-
keskuksen ennustetta, pysyisi alle kouluikäisten lasten määrät vuonna 2015 
lähes samalla tasolla kuin nykyisinkin ja vuonna 2025 olisi noin 60 lasta 
enemmän. Lyhyellä tähtäimellä nykyinen päivähoidon kokonaiskapasiteetti 
riittäisi, mutta jälkimmäisellä kymmenvuotiskaudella tulee huomioida lasten 
määrän mahdollinen kasvu ja perhepäivähoidon kapasiteetin pieneminen. 7-
14 –vuotiaiden määrässä tapahtuisi hienoista kasvua, mutta nykyisten koulu-
jen kapasiteetti riittäisi hyvin.   

Taulukko 5. Ikäryhmittäiset ennusteet vuosille 2015 ja 2025. (Lähde: Tilasto-
keskus).  

2010 2015 2025
Asukkaita yhteensä 6978 6739 6518
0-6 -vuotiaat 468 446 413
päivähoitopaikkoja 187 178 165
7-14 -vuotiaat 536 516 509  
 
Taulukko 6. Ikäryhmittäiset ennusteet vuosille 2015 ja 2025 Parkanon oman 
väestötavoitteen mukaisina.   

2015 2025
Asukkaita yhteensä 7200 7500
0-6 -vuotiaat 475 473
päivähoitopaikkoja 190 189
7-14 -vuotiaat 554 585  
 
Lähivuosina kuntien taloudellinen tilanne voi edellyttää supistuksia nykyisessä 
palveluverkossa ja nykyisen palveluverkon uudistamista kustannustehok-
kaammilla yksiköillä.  Parkanossakin on suunnitteilla nykyisten päiväkotien 
toimintojen yhdistäminen uuteen yksikköön Kallion päiväkotia lukuun otta-
matta. Työnjakoa yksiköiden kesken suunniteltaessa tulee pohdittavaksi, mis-
sä esiopetus järjestetään. Myös perhepäivähoitajien määrän odotettavissa 
oleva väheneminen seuraavan kymmenen vuoden kuluessa on huomioitava 
uuden yksikön kapasiteettia ja sijaintia mietittäessä. Osa palvelutarpeesta 
voidaan toteuttaa ostopalveluina, mikä osaltaan pienentää kunnan omaa in-
vestointitarvetta.   

Osayleiskaavan tarkentuessa asemakaavoiksi alueille tulee määritellä keski-
näinen toteutusjärjestys ja väestöennuste tulee tarkentaa eri osa-alueille, jot-
ta voidaan ennakoida alueiden sisäisiä ikärakenteen muutoksia ja sitä kautta 
palveluiden kysynnän muutoksia lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.  
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7 Yhteenveto 

Parkanon väkiluku on ollut lievässä laskussa jo useiden vuosien ajan. Tilasto-
keskuksen väestöennusteessa trendin ennustetaan jatkuvat samansuuntaise-
na vuoteen 2025.  

Keskustan osayleiskaavatyön alustavina tavoitteena on mm. tehdä Parkanosta 
hyvä ja houkutteleva kasvukeskus, jossa on riittävät palvelut. Tavoitteena on 
myös yhdyskuntarakenteen eheyttäminen huomioiden asumisen, kaupan ja 
teollisuuden tarpeet. Näin tavoitellaan asukasmäärän maltillista kasvua. 

Päivittäistavarakaupan myymäläverkosto on Parkanossa nykyisellään varsin 
kattava ja myymälät sijaitsevat keskustaajamassa valtatien molemmin puolin. 
Positiivisen ostovoiman siirtymän ja asukaskyselyn perusteella voidaan arvioi-
da, että parkanolaiset ovat erityisesti päivittäistavarakaupan tarjontaan hy-
vinkin tyytyväisiä. Erikoiskaupan ostovoiman siirtymä on myös positiivinen 
Parkanossa, mutta asukaskyselyssä ilmeni, että erikoiskaupan tarjontaan ei 
olla aivan yhtä tyytyväisiä. Ostovoimien siirtymiä tarkasteltaessa näyttäisi, et-
tä tarjonta houkuttelee asiointeja myös Parkanon ulkopuolelta.  

Vaikka ostovoiman kasvuennusteiden perusteella ei ole nähtävissä mittavia 
liiketilan lisätarpeita, kaupan konseptien ja toimintatapojen uusiutuminen ja 
kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttää uudisrakentamista ja kaupan eri toimin-
tojen uudelleen sijoittelua. Kaupan kokonaismitoitus tulee kuitenkin pyrkiä 
suhteuttamaan alueen ostovoimaan.  

Asukasmäärän lisääntyminen keskustaajamassa tukisi kaupan tarjonnan säi-
lymistä nykyisellä tasolla ja vahvistumista. Uudet kaupan toiminnot tulee si-
joittaa nykyisen taajamarakenteen sisään muiden palveluiden, asutuksen ja 
työpaikka-alueiden tuntumaan, eikä niitä tulee hajauttaa. Erityisesti keskus-
tahakuisen erikoiskaupan toiminnot tulisi keskittää aivan ydinkeskustaan. Ta-
voitteena tulee olla keskustan elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden parantaminen 
ja sen aseman vahvistaminen kauppapaikkana. Uudet asuinalueet tulisi sijoit-
taa niin, että kaupan palvelut ovat niiltä hyvin saavutettavissa myös kevyen 
liikenteen keinoin henkilöauton sijasta.  Turvalliset ja sujuvat liikenneyhteydet 
ovat merkittävä tekijä kauppapaikan houkuttelevuuden kannalta.  

Ydinkeskustan lisäksi kaupan palveluita on keskittynyt Niementien varteen 
valtatie 3:n ja Kirkkojärven kainaloon. Alueelle on osoitettu maakuntakaavas-
sa päivittäiskaupan suuryksikkö. Valtatie 3:n korjaussuunnitelmassa on osoi-
tettu liikenneyhteyden parantaminen alueelle kiertoliittymällä. Valtatie aiheut-
taa nykyisellään voimakkaan estevaikutuksen tämän uudemman kaupan kes-
kittymän ja ydinkeskusta-alueen välille. Estevaikutuksen voittaminen on yksi 
keskusta-alueen kaavasuunnittelun keskeisistä kaupunkikuvallisista haasteis-
ta. 

Nykytilanteessa päiväkotien käyttöaste on 100 %, mutta perusopetuksessa on 
vapaita oppilaspaikkoja. Lähivuosina kuntien taloudellinen tilanne voi edellyt-
tää supistuksia nykyisessä palveluverkossa ja nykyisen palveluverkon uudis-
tamista kustannustehokkaammilla yksiköillä.  Parkanossakin on suunnitteilla 
nykyisten päiväkotien toimintojen yhdistäminen uuteen yksikköön Kallion päi-
väkotia lukuun ottamatta. Osa palvelutarpeesta voidaan toteuttaa ostopalve-
luina, mikä osaltaan pienentää kunnan omaa investointitarvetta.   
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Osayleiskaavan tarkentuessa asemakaavoiksi alueille tulee määritellä keski-
näinen toteutusjärjestys ja väestöennuste tulee tarkentaa osa-alueittain, jotta 
voidaan ennakoida alueiden sisäisiä ikärakenteen muutoksia ja sitä kautta 
palveluiden kysynnän muutoksia lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.  
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Liite 1. Erikoiskaupan toimialaryhmät ja toimialat 

 
Alkot ja apteekit ym.  
TOL2002 TOL2008  
5225  47250 Alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa 
5231  47730 Apteekit 
5232  47740 Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa 
5233  47750 Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa 
 
Muotikauppa 
TOL2002 TOL2008 
52421  47711 Naisten vaatteiden vähittäiskauppa 
52422  47712 Miesten vaatteiden vähittäiskauppa 
52423  47713 Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäiskauppa 
52424  47714 Lastenvaatteiden vähittäiskauppa 
52425  47715 Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa 
52429  47719 Vaatteiden yleisvähittäiskauppa 
52431  47721 Jalkineiden vähittäiskauppa 
52432  47722 Laukkujen vähittäiskauppa 
 
Muu erikoiskauppa 
TOL2002 TOL2008 
52492  47410 Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen väh.k. 
52493  47420 Televiestintälaitteiden vähittäiskauppa 
52451 47430 Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa 
52411  47511 Kankaiden vähittäiskauppa 
52412  47512 Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa 
52413  47599 Kodintekstiilien vähittäiskauppa 
52442  47599 Muu sisustustekstiilien ja -tarvikkeiden väh.kauppa 
52443  47592 Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäiskauppa 
52444  47593 Kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskauppa 
52445  47594 Taloustavaroiden vähittäiskauppa 
52452  47595 Soittimien ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa 
52471  47621 Paperi- ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa 
52472  47610 Kirjojen vähittäiskauppa 
52473  47622 Aikakausjulkaisujen ja lehtien vähittäiskauppa 
52481  47761 Kukkien vähittäiskauppa  
52482  47762 Kukkakioskit 
52484  47781 Taideliikkeet 
52485  47782 Valokuvausalan vähittäiskauppa 
52486  47783 Optisen alan vähittäiskauppa 
52487  47770 Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa 
52488  47641 Urheilualan vähittäiskauppa 
52489  47531 Mattojen vähittäiskauppa 
52494  47764 Lemmikkieläinten vähittäiskauppa 
52495  47650 Pelien ja leikkikalujen vähittäiskauppa 
52496  47784 Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden vähittäiskauppa 
52497  47785 Lahjatavaroiden ja askartelutarvikkeiden väh.kauppa 
52499 47789 Muiden uusien tavaroiden vähittäiskauppa 
52501  47791 Antiikkiliikkeet 
52502  47792 Antikvariaattikauppa 
52509 47793 Huutokauppakamarit 
52509  47799 Muiden käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa 
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Huonekalukauppa 
TOL2002 TOL2008 
52441  47591 Huonekalujen vähittäiskauppa 
 
Kodintekniikka- ja tietotekninen erikoiskauppa 
TOL2002 TOL2008 
52451  47540 Sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa 
 
Rautakauppa 
TOL2002 TOL2008 
52461  47521 Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa 
52462  47522 Maalien vähittäiskauppa 
52463  47523 Keittiö- ja saniteettitilojen kalusteiden väh.kauppa 
52464  47596 Lukkoseppä- ja avainliikkeet 
52469  47529 Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa 
 
Muu tilaa vaativa kauppa 
TOL2002 TOL2008 
52483  47763 Puutarha-alan vähittäiskauppa 
52491  47642 Veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskauppa 
52498  47532 Tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa 
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Liite 2. Kaupan käsitteitä ja määritelmiä  

Seuraavaan on koottu tässä selvityksessä käytetyt keskeiset kaupan käsit-
teet. Lähteitä ovat olleet mm.: Ympäristöministeriö: Kauppa kaavoituksessa 
(2004), Heinimäki Heikki: Kaupan toimintaympäristö (2006), Santasalo Tuo-
mas: Erikoiskauppa kaavoituksessa (2002) ja Santasalo Tuomas: Paljon tilaa 
vaativan erikoistavaran kauppa, tulkinnan ongelmia (2008). 

Kaupan toimialat 

Päivittäistavarakauppa 

Pohjoismaisella termillä päivittäistavara tarkoitetaan elintarvikkeiden ohella 
sellaisia tuotteita, joita ihmiset ovat tottuneet hankkimaan elintarvikeostosten 
yhteydessä. Päivittäistavaroihin luetaan siten ruoka, juomat, tupakkatuotteet, 
teknokemian tuotteet, kodin paperit, lehdet sekä kosmetiikka. Päivittäistava-
rakaupalla tarkoitetaan yleisimmin edellä mainittujen päivittäistavaroiden ko-
ko sortimentin valikoimaa myyvää, pääasiassa itsepalveluperiaatteella toimi-
vaa market-tyyppistä elintarvikemyymälää. Ruoan osuus päivittäistavara-
myymälöiden kokonaismyynnistä on noin 80 %.  

Erikoiskauppa 

Tietyn tuoteryhmän kauppaan ja siihen liittyviin palveluihin erikoistunut myy-
mälä. Erikoiskauppa kerää asiantuntemustaan tiettyyn tuoteryhmään ja siihen 
liittyviin palveluihin. Erikoiskauppa on yleensä keskittynyt ns. käyttötavaroi-
den myyntiin, mutta voi myös keskittyä päivittäisten tavaroiden eli elintarvik-
keiden myyntiin. Erikoiskaupalle on tyypillistä keskeinen sijainti, joka ymmär-
retään kaavoituksessa pääosin keskustatoiminnoiksi. Erikoiskauppa-käsitteen 
alle kuuluvat kuitenkin myös kaupat, jotka hakeutuvat ja myös paremmin so-
veltuvat keskustojen ulkopuolelle. Näitä ovat paljon tilaa vaativat erikoiskau-
pat.  

Tilaa vaativa erikoiskauppa  

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei esitetä yksiselitteistä tulkintaa paljon tilaa 
vaativalle erikoistavaran kaupalle. Ympäristöministeriön suosituksen (ympä-
ristöministeriö 2000) mukaan vähittäiskauppaa koskevien säännösten ulko-
puolelle jäävät, paljon tilaa vaativat erikoiskaupan myymälät ovat:  

- moottoriajoneuvojen kauppa 
- moottoriajoneuvojen varaosien ja tarvikkeiden kauppa 
- rengaskauppa 
- venekauppa 
- veneilytarvikkeiden kauppa 
- matkailuvaunujen kauppa 
- huonekalukauppa 
- sisustustarvikekauppa (rakenteellinen sisutus) 
- rautakauppa  
- rakennustarvikekauppa 
- maatalouskauppa 
- puutarha-alan kauppa 
- kodintekniikkakauppa 
 
Toimialaan liittyvien oheistuotteiden osuus myymälän myyntipinta-alasta saa 
olla enintään 20 %, kuitenkin enintään 400 m2. Tästä myyntipinta-alasta 
enintään 100 neliömetrin alalla voidaan myydä elintarvikkeita ja oheistuottei-
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ta, jotka eivät liity toimialaan. Tilaa vaativa erikoiskauppa sijoittuu yleensä 
keskustojen ulkopuolelle, hyvien liikenneyhteyksien varrelle.  

Erikoiskauppa on viime vuosina kehittynyt voimakkaasti. Muutokset näkyvät 
myös tilaa vaativassa erikoiskaupassa tuotevalikoimien laajentumisena. Osa 
liikkeistä keskittyy vain oman toimialan tuotteisiin, mutta osassa liikkeistä on 
sekä tilaa vaativan erikoiskaupan toimialojen että ohjauksen piiriin kuuluvien 
toimialojen tuotteita. Tämän takia yksittäisen myymälän kohdalla rajan vetä-
minen siihen, onko kysymyksessä paljon tilaa vaativan erikoiskaupan myymä-
lä vai maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama vähittäiskaupan suuryksikkö, 
on hankalaa. Ympäristöministeriössä on parhaillaan käynnissä hanke paljon ti-
laa vaativan erikoiskaupan tulkinnasta. 

Erilaisia myymälätyyppejä  

Vähittäiskaupan suuryksikkö 

 Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa yli 
2 000 kerrosneliömetrin suuruista vähittäiskaupan suurmyymälää, ei kuiten-
kaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa. Suuryksiköitä ovat hyper-
marketit, tavaratalot, suuret halpahintamyymälät, suuret supermarketit sekä 
erikoiskaupan suurmyymälät. Vähittäiskaupan tilastoinnissa ei käytetä määrit-
teenä kerrosneliömetrejä vaan myyntineliömetrejä. 2 000 kerrosneliömetriä 
vastaa noin 1 500 myyntineliömetriä. 

Hypermarket 

Hypermarket on monen alan tavaroita myyvä, pääosin itsepalveluperiaatteella 
toimiva myymälä, jossa myynnin painopiste on päivittäistavaroissa. Hyper-
marketin myyntipinta-ala on yli 2 500 neliömetriä. Elintarvikkeiden osuus on 
alle puolet (<50 %) myyntipinta-alasta. Mikäli elintarvikkeiden osuus myynti-
pinta-alasta on yli puolet, kyseessä on suuri supermarket. Hypermarket voi si-
jaita keskustassa tai keskustan lähialueella, kauppakeskuksessa, hypermar-
ket-keskuksessa tai keskustan ulkopuolella liikenteellisesti hyvin saavutetta-
vissa olevalla paikalla. Myymälä toimii yleensä yhdessä tasossa ja kassat ovat 
uloskäynnin yhteydessä. Yleensä pysäköintitiloja on runsaasti ja ne sijaitsevat 
maan tasossa. 

Supermarket  

Pääosin itsepalveluperiaatteella toimiva ruoan myyntiin keskittyvä päivittäis-
tavaramyymälä, jonka myyntipinta-ala on yli 400 neliömetriä (pieni super-
market: 400 - 999 neliömetriä ja iso supermarket: yli 1 000 neliömetriä). Su-
permarketissa elintarvikkeiden osuus on yli puolet (>50 %) myyntipinta-
alasta. Supermarket voi sijaita asuntoalueilla, keskuksissa tai niiden ulkopuo-
lella liikenteellisesti hyvin saavutettavissa olevilla paikoilla. Yli 2 000 k-m2:n 
supermarketit (myyntiala yli 1 500 neliömetriä) ovat vähittäiskaupan suuryk-
siköitä. 

Valintamyymälä 

Valintamyymälät voidaan jakaa myyntipinta-alan mukaan pieniin (100 - 199 
m2) ja suuriin (200 - 399 m2) myymälöihin. Valintamyymälöiden myynnistä 
2/3 on elintarvikemyyntiä. Valintamyymälät ovat luonteeltaan lähikauppoja. 
Myyntipinta-alaltaan alle 400 neliömetrin myymälät saavat olla avoinna sun-
nuntaisin kaikkina kuukausina. 
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Tavaratalo 

Monen eri alan tavaroita myyvä myymälä, jonka myyntipinta-ala on yli 1 000 
neliömetriä. Tavaratalossa minkään tavararyhmän osuus myyntipinta-alasta ei 
ylitä puolta ja eri osastot vastaavat alansa erikoisliikkeiden valikoimaa. Tava-
ralajitelmaan kuuluvat elintarvikkeiden ohella yleensä vapaa-aikaan, pukeu-
tumiseen, asumiseen, kosmetiikkaan sekä kirja- ja paperialaan liittyvät tava-
rat. Mikäli jonkun tavararyhmän myyntipinta-ala on vähintään 50 %, on ky-
seessä ao. toimialalla toimiva erikoiskaupan suurmyymälä (erikoistavaratalo). 
Tavaratalo voi sijaita kaupungin ydinkeskustassa tai aluekeskuksessa. Tavara-
talossa on korkea palveluaste. Pysäköintitiloja saattaa olla varsin rajoitetusti. 
Kassat sijaitsevat eri osastoilla. Tavaratalossa on yleensä useita myymäläker-
roksia. 

Laajan tavaravalikoiman kauppa 

Laajan tavaravalikoiman kauppa on ympäristöministeriön suosituksen mukaan 
vähittäiskaupan ohjauksen piiriin kuuluvaa kauppaa. Laajan tavaravalikoiman 
kaupaksi kutsutaan myymälöitä, joilla on myynnissä usean eri toimialan tuot-
teita. Usein nämä ovat ns. alennustavarataloja, jotka kilpailevat laajan tava-
ravalikoiman ohella hinnoilla. Laajan tavaravalikoiman kaupan tuotevalikoima 
on nimensä mukaisesti laaja. Tämän vuoksi kaupat tarvitsevat usein paljon ti-
laa. Tuotteet eivät kuitenkaan useimmiten ole suuria tilaa vaativia. Tuotevali-
koimaan kuuluvat mm. vaatteet ja kengät, teknokemian tuotteet, kotitalous-
tavarat, sisustustavarat, urheiluvaatteet ja -välineet, lelut, rautatarvikkeet, 
autotarvikkeet ja puutarhatuotteet. Joillakin liikkeillä on valikoimissaan myös 
tuore-elintarvikkeita. Laajan tavaravalikoiman kaupat hakeutuvat pääosin 
keskustojen ulkopuolelle, mutta niitä on paljon myös keskustoissa ja kauppa-
keskuksissa. Laajan tavaravalikoiman kaupat ovatkin hyvin erityyppisiä. Joi-
denkin myymälöiden tuotevalikoima painottuu tilaa vaativaan kauppaan ja 
joidenkin keskustahakuiseen erikoiskauppaan. Jotkut myymälät taas muistut-
tavat hypermarketteja. 

Kaupallisten keskusten määritelmiä 

Kauppakeskus  

Kauppakeskus muodostuu liikerakennuksesta, jossa myymälät ja palvelut 
avautuvat sisäänpäin käytäville tai keskusaukiolle. Vuokrattavan liiketilan 
määrä on yleensä vähintään 5 000 h-m2. Kauppakeskuksessa on vähintään 10 
myymälää. Kauppakeskuksessa on yksi tai useampi ankkuri- tai veturiyritys ja 
joukko avainyrityksiä sekä muita myymälöitä ja palveluja. Palvelut voivat olla 
joko kaupallisia tai julkisia. Yksittäisen ankkuriyrityksen osuus liiketilan koko-
naismäärästä ei ylitä 50 %:ia.  

Hypermarket-keskus 

Hypermarketkeskus muodostuu yhdestä liikerakennuksesta, jossa on hyper-
market ja vähintään kymmenen muuta myymälää tai muita palveluja. Ne 
kaikki aukeavat katetulle käytävälle. Hypermarketkeskus toimii tavallisesti 
yhdessä tasossa. Hypermarketin osuus on yli 50 prosenttia liiketilan koko-
naismäärästä. 

Erikoiskauppojen keskus (Retail park) 

Erikoiskauppojen keskus muodostuu useammasta liikerakennuksesta. Kes-
kuksessa toimii lähinnä erikoiskaupan suurmyymälöitä. Erikoiskauppojen kes-
kus sijaitsee yleensä keskusta-alueen ulkopuolella yhdessä tasossa ja aukeaa 
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ulkotilaan yhteiselle pysäköintialueelle. Liikeidea perustuu toimialojen keskit-
tymiseen, mikä lisää kaupan keskuksen vetovoimaa. Esimerkiksi vapaa-ajan 
tuotteiden, asumisen, sisustamisen ja rakentamisen tuotemaailmat muodos-
tavat ehjän, kuluttajaa kiinnostavan kokonaisuuden. Tilaa vaativan erikois-
kaupan lisäksi tällaiseen keskittymään sijoittuu usein myös pienempiä erikois-
kauppoja kuten urheiluliikkeitä. Suomen Retail Park -keskusten koko vaihtelee 
markkinoista ja kilpailutilanteesta riippuen. Pienimmät sijoittuvat kokoluok-
kaan 15 000 k-m2 ja suunnitteilla olevat suurimmat keskukset ovat 70 000 - 
80 000 k-m2. 

Vähittäiskaupan myymäläkeskittymä  

Vähittäiskaupan myymäläkeskittymällä tarkoitetaan yksittäistä liikerakennus-
ta, jossa on useita myymälöitä tai usean liikerakennuksen muodostamaa ko-
konaisuutta, jossa myymälöillä on yhteisiä toimintoja kuten yhteinen pysä-
köintialue tai kokonaisuudella on yhteinen johto ja markkinointi. Sellaisen vä-
hittäiskaupan myymäläkeskittymän toteuttamiseen, joka vaikutuksiltaan vas-
taa vähittäiskaupan suuryksikköä, sovelletaan vähittäiskaupan suuryksiköitä 
koskevia säännöksiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


