
 

 

 

 

 

 

 

 KESKI-POHJANMAAN LIITTO 

  

 
Keski-Pohjanmaan kaupan 

palveluverkon mitoitusselvitys 
 

 Loppuraportti 

 

 

 

 

 

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 
 

 

18.5.2015 

      

 



    

   

   

    

    

 

 

 

 

 

  



  

Loppuraportti  1 (73) 
   

   

 18.5.2015   

 

 

 

Sisällysluettelo 

1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET ............................................................................................... 2 

2 KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT ................................................................... 3 

2.1 Yleiset lähtökohdat ................................................................................................................. 3 

2.2 Keski-Pohjanmaan maakuntakaava .......................................................................................... 5 

2.3 Alue- ja yhdyskuntarakenteen keskeiset piirteet ......................................................................... 6 

2.3.1 Tavoitteellinen aluerakenne 2030 ................................................................................. 6 

2.3.2 Väestökehitys ja asumisen sijoittuminen ....................................................................... 7 

2.3.3 Työpaikat ja työssäkäynti ............................................................................................ 8 

2.3.4 Liikennejärjestelmä ................................................................................................... 11 

2.4 Vähittäiskaupan nykytilanne .................................................................................................. 13 

2.4.1 Asiointialueet ja naapurimaakuntien kaupan pääpiirteet ................................................ 13 

2.4.2 Vähittäiskaupan palveluverkko ................................................................................... 16 

2.4.3 Vähittäiskaupan kerrosala, suuryksiköt ja keskittymät................................................... 21 

2.4.4 Vähittäiskaupan kilpailutilanne ................................................................................... 22 

2.4.5 Kaupan palvelujen saavutettavuus .............................................................................. 29 

2.5 Vähittäiskaupan kehitysnäkymät ............................................................................................ 31 

2.5.1 Kaupan oma myymäläverkon suunnittelu .................................................................... 31 

2.5.2 Kaupan kehitysnäkymiä yleisesti ja Keski-Pohjanmaalla ................................................ 32 

2.5.3 Arvio ostovoiman ja liiketilatarpeen kehityksestä .......................................................... 35 

2.5.4 Kaupan alueiden arviointi .......................................................................................... 39 

3 ESITYS KAUPAN SIJOITTUMISESTA JA MITOITUKSESTA ..................................................................... 48 

3.1 Seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan tunnistaminen .......................................................... 48 

3.2 Vähittäiskaupan kokonaismitoitus ........................................................................................... 51 

3.2.1 Vähittäiskaupan kokonaismitoitus kunnittain ja toimialaryhmittäin .................................. 51 

3.2.2 Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen kohdistuminen keskusta-alueille ............................ 51 

3.3 Kaupan sijainti ja mitoitus Keski-Pohjanmaalla ......................................................................... 52 

3.3.1 Lähtökohdat kaupan sijainnille ja mitoitukselle ............................................................. 52 

3.3.2 Keskustatoimintojen alueet ........................................................................................ 53 

3.3.3 Vähittäiskaupan suuryksiköt keskustojen ulkopuolella ................................................... 54 

3.3.4 Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan palveluverkko ............................................ 56 

3.4 Esityksen mukaisen kaupan palveluverkon arviointi .................................................................. 57 

3.4.1 Kauppa ja palvelurakenne.......................................................................................... 57 

3.4.2 Alue- ja yhdyskuntarakenne ...................................................................................... 57 

3.4.3 Kaupan palvelujen saavutettavuus .............................................................................. 58 

4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET ................................................................................................. 59 

5 LÄHTEET ...................................................................................................................................... 64 

6 LIITTEET ...................................................................................................................................... 66 

Liite 1. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (204/2015) ................................................................... 66 

Liite 2. Keskeisiä kaupan käsitteitä .................................................................................................. 69 

Liite 3. Päivittäistavarakaupan myymälätyypit ja erikoiskaupan toimialaryhmät .................................... 72 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti  2 (73) 
    
18.5.2015    
    

 

 

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys 

1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET  

Keski-Pohjanmaalla on nähty tarpeellisena päivittää maakuntakaava vastaamaan kaupan merkin-
töjen osalta voimassa olevaa maankäyttö- ja rakennuslakia. Kaupan palveluverkon mitoitusselvi-
tys antaa lähtötiedot ja perusteet Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisprosessissa 

tehtäville kaupan mitoitusta ja sijoitusta koskeville kaavaratkaisuille. 
 

Tavoitteena on laatia Keski-Pohjanmaalle perusteltu ennuste alueen kaupan palveluverkoksi ja 

mitoitukseksi vuoteen 2030. Selvityksessä esitetään kaupan nykytilanteen ja kehitysnäkymien 
analyysiin perustuen suositus merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon ala-

rajasta ja maakuntakaavassa osoitettavien seudullisten kaupan alueiden (keskusta-alueet ja vä-
hittäiskaupan suuryksiköt) vähittäiskaupan enimmäismitoituksesta perusteluineen.  
 

Tarkastelualueena on Keski-Pohjanmaan maakunnan alue, mutta selvityksessä tarkastellaan 
kaupan nykytilannetta ja kehitysnäkymiä myös maakuntaa laajemmalla alueella ja erityisesti Pie-
tarsaaren ja Ylivieskan seutujen vaikutusta Keski-Pohjanmaan ja Kokkolan kaupan kehitykseen. 
Selvityksen kohteena on koko kaupallinen rakenne: päivittäistavarakaupan, paljon tilaa vaativan 

erikoistavaran kaupan ja muun erikoiskaupan nykytila ja kehitysnäkymät sekä kaupan palvelu-
verkon kokonaisuus osana toimivaa ja kestävää alue- ja yhdyskuntarakennetta.  
 

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvityksessä esitetään:  
- kaupan palveluverkon kehittämisen lähtökohdat (alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä kaupan 

ja palvelurakenteen nykytila ja kehitysnäkymät) 

- suositus Keski-Pohjanmaan vähittäiskaupan sijoittumisesta ja mitoituksesta maakuntakaavan 
kannalta riittävällä tarkkuudella perusteluineen sekä suosituksen mukaisen merkitykseltään 
seudullisen kaupan palveluverkon arviointi  

- yhteenveto ja johtopäätökset  
 

Selvitys on laadittu olemassa oleviin selvityksiin ja suunnitelmiin, uusimpiin tilasto- ja rekisteri-

tietoihin sekä paikkatietoanalyyseihin perustuen. Selvityksen yhteydessä on toteutettu kysely 
Keski-Pohjanmaan kuntien kaavoittajille. Kyselyllä selvitettiin tiedot kuntien nykyisistä vähittäis-
kaupan suuryksiköistä ja suurimmista kaupan toiminnoista, vireillä olevista kaupan hankkeista, 
voimassa olevien kaavojen liiketilavarauksista sekä potentiaalisista uusista vähittäiskaupan suur-
yksikköjen sijaintipaikoista. Lisäksi selvitettiin haastatteluilla kaupan edustajien näkemykset Kes-
ki-Pohjanmaan palveluverkon nykytilasta ja kehittämistarpeista, vireillä olevista hankkeista sekä 
potentiaalisista kaupan sijoittumispaikoista.  
 

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvityksen laatimista on ohjannut Keski-

Pohjanmaan liiton asettama työryhmä, johon ovat kuuluneet Keski-Pohjanmaan liitosta Janna 
Räisänen ja Kokkolan kaupungista Päivi Cainberg, Jaakko Heikkilä ja Veli-Pekka Koivu, sekä seu-
rantaryhmä, johon ovat kuuluneet:  
 

- Janna Räisänen   Keski-Pohjanmaan liitto 
- Päivi Cainberg   Kokkola  
- Jaakko Heikkilä   Kokkola 
- Kari Juntti    Kaustinen 
- Teemu Jussinmäki   Lestijärvi 

- Veli-Pekka Koivu   Kokkola 
- Anne-Maarit Mansikka-aho  Veteli 
- Niina Niemi    Keski-Pohjanmaan Yrittäjät  
- Jukka Nurmela   Toholampi 
- Jari Penttilä    Halsua 
- Pasi Rannila    Perho 
- Matti Salmela   Kannus 

- Jarl Sundqvist   Pohjanmaan kauppakamari 
- Harald Zschauer   Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
 

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvityksen laatimisesta on vastannut FCG 
Suunnittelu ja tekniikka Oy, jossa selvityksen ovat laatineet FM Taina Ollikainen ja FM Mari Poh-
jola.   
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2 KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Yleiset lähtökohdat 

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä tarjoaa kunnille ja maakuntien liitoille välineet ohjata kau-
pan palvelurakenteen kehitystä ja hallita sen muutoksia. Kaavahierarkiassa maakuntakaava on 
ohjeena yleis- ja asemakaavojen laatimiselle ja yleiskaava asemakaavan laatimiselle. Kullakin 

kaavatasolla on omat tehtävänsä. Kaavoja laadittaessa on otettava huomioon maankäyttö- ja ra-
kennuslaissa säädetyt eri kaavamuotoja koskevat sisältövaatimukset.  
 

Maakuntakaavassa kaupan palveluverkon suunnittelun ja vähittäiskaupan suuryksiköiden sijain-
nin ohjauksen kannalta keskeisiä sisältövaatimuksia ovat maakunnan tarkoituksenmukaisen alue- 
ja yhdyskuntarakenteen, ympäristön ja talouden kannalta kestävien liikenteen järjestelyjen sekä 

maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytysten huomioon ottaminen. Maakuntakaavassa mää-
ritellään kaupan palveluverkon periaatteet, osoitetaan merkitykseltään seudulliset vähittäiskau-
pan suuryksiköt, esitetään merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja 

sekä osoitetaan vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus riittävällä tarkkuudella. 
 

Keskeisiä kaupan palveluverkon kehittämisen lähtökohtia ovat valtakunnalliset alueidenkäyttöta-

voitteet (VN 13.11.2008), maankäyttö- ja rakennuslain maakuntakaavan sisältövaatimukset 
(MRL 28 §) ja vähittäiskauppaa koskevat erityiset säännökset (MRL, 9a luku), vähittäiskaupan 
ohjausta koskeva ympäristöministeriön ohjeistus (Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2013) sekä 
maankäyttö- ja rakennuslain kilpailun toimivuuden edistämistä koskeva lakimuutos (Maankäyttö- 
ja rakennuslain muutos 204/2015) 
 

Kilpailun toimivuuden edistäminen 
 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin 1.4.2015 tulleen lakimuutoksen myötä kilpailun toimivuuden edis-
tämisen näkökulman tulee olla mukana alueidenkäytön suunnittelun tavoitteissa ja kaavojen vai-

kutusten arvioinnissa kaikilla kaavatasoilla. Yleispiirteisellä maankäytön suunnittelulla luodaan 
lähtökohdat ja puitteet toimivalle kilpailulle. Käytännössä kilpailun toimivuuden edistäminen 
maakuntakaavassa ja yleiskaavassa merkitsee sitä, että kaupalle tulee osoittaa riittävästi sijain-
tipaikkoja olemassa olevaan tai suunniteltuun yhdyskuntarakenteeseen tukeutuen. Maakuntakaa-
van ja yleiskaavan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä koskevaan sisältövaatimukseen sisältyy 

jo nykyisellään kilpailun edistämisen näkökulma, mutta lakimuutoksen myötä kilpailun toimivuu-
den huomioon ottaminen tulee entistä vahvemmin mukaan yleispiirteiseen suunnitteluun ja vai-
kutusten arviointiin. Käytännössä kilpailun toimivuuden edistämistä koskeva lakimuutos tulee 
kuitenkin eniten vaikuttamaan asemakaavoitukseen ja tontinluovutukseen. (Maankäyttö- ja ra-
kennuslain muutos 204/2015). Maankäyttö- ja rakennuslain muutos on liitteenä 1. 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat yhdyskuntarakenteen ja kaupan palveluverkon 
suunnittelua kaavoituksessa. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (VN 13.11.2008) pai-

nottuu erityisesti ilmastonmuutoksen hillintä ja sen myötä yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, 
liikennettä ja kaupan sijoittumista koskevat tavoitteet. Yhdyskuntarakennetta ja kauppaa koske-
vat erityisesti seuraavat tavoitteet: 
 

- yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryh-
mien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että 
henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. 

- kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa 
oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina 
palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina. 

- maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyty-
mistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. Kaupunkiseuduilla on varmistettava 
joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä ja palvelujen saatavuutta 
edistävä keskusjärjestelmä ja palveluverkko sekä selvitettävä vähittäiskaupan suuryksiköiden 

sijoittuminen. 
- uusia asuin-, työpaikka- tai palvelualueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdys-

kuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. 
Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään 
osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukainen. 
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- alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoi-
minnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyö-
dyntäen. Runsaasti henkilöautoliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot ohjataan 
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muuten hyvien joukkoliikenneyhteyksien 

äärelle. 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskauppaa koskevat erityiset säännökset 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos vähittäiskauppaa koskevien erityisten säännösten osalta tuli 
voimaan 15.4.2011. Vähittäiskaupan sijainnin ohjausta koskevien säännösten keskeisenä tavoit-
teena on kaupallisten palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen. Maankäytön 
suunnittelulla tulee luoda edellytykset asuinalueiden kaupallisten palvelujen tarjonnalle ja pyrkiä 
vaikuttamaan olemassa olevien palvelujen säilymiseen. Kaupallisten palvelujen tulee olla mahdol-

lisuuksien mukaan saavutettavissa eri kulkumuodoilla. Tavoitteena on asiointiliikenteestä aiheu-
tuvien haitallisten vaikutusten vähentäminen. 
 

Toinen vähittäiskaupan sijainnin ohjauksen keskeinen tavoite on keskusta-alueiden aseman tu-
keminen kaupan sijaintipaikkana. Keskusta-alueilla on tyypillisesti monipuolinen palvelutarjonta, 
asutusta ja hyvät liikenneyhteydet ympäröiviltä asuinalueilta eri liikennemuodoilla. Maankäytön 
suunnittelulla tulee luoda edellytykset kaupallisten palvelujen tarjonnalle keskusta-alueilla ja toi-
saalta edistää keskusta-alueiden olemassa olevan palvelutarjonnan säilyttämistä ja kehitysmah-
dollisuuksia.  
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 71 a §:n mukaan vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli 2 
000 kerrosneliömetrin suuruista vähittäiskaupan myymälää. Säännöksiä sovelletaan myös ole-

massa olevan vähittäiskaupan myymälän merkittävään laajennukseen tai muuttamiseen vähit-
täiskaupan suuryksiköksi, vähittäiskaupan suuryksikön laajentamiseen sekä sellaisiin vähittäis-
kaupan myymäläkeskittymiin, jotka ovat vaikutuksiltaan verrattavissa vähittäiskaupan suuryksik-
köön. Vähittäiskauppaa koskevat säännökset koskevat kaikkia kaupan toimialoja.  
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 71 b §:ssä esitetty maakunta- ja yleiskaavalle vähittäiskaupan 
suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset, joiden mukaan:  
 

- suunnitellulla maankäytöllä ei saa olla merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden 
kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Arvioitaessa suunnitteluratkaisun vaikutuksia 
keskustan kaupallisiin palveluihin otetaan huomioon muun muassa kaupan laatu. 

- kaavassa osoitettavien kaupan alueiden on mahdollisuuksien mukaan oltava saavutettavissa 
joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. Tavoitteena on, että paljon liikennettä aiheuttavat 
vähittäiskaupan toiminnot (päivittäistavarakaupat ja kauppakeskukset) sijoittuisivat niin, että 
niihin on mahdollista päästä henkilöauton ohella myös joukkoliikenteellä ja kevyellä liiken-
teellä. 

- suunnitellun maankäytön on edistettävä sellaisen kaupan palveluverkon kehitystä, jossa asi-
ointimatkojen pituudet ovat kohtuullisia ja liikenteen haitat mahdollisimman vähäisiä. Liiken-

teellisten vaikutusten arvioinnissa korostuvat palvelujen etäisyys asutuksesta, mahdollisuus 

käyttää eri liikkumismuotoja ja muut seikat, jotka vaikuttavat liikenteen määrään (mm. kau-
pan laatu ja siitä aiheutuva asiointitiheys). 

 

Lisäksi lain 71 b §:n mukaan maakuntakaavassa on määriteltävä merkitykseltään seudullisen vä-
hittäiskaupan suuryksikön koon alaraja sekä osoitettava vähittäiskaupan suuryksiköiden enim-
mäismitoitus riittävällä tarkkuudella. Seudullista merkitystä omaavan suuryksikön alaraja voi olla 
erilainen riippuen kyseessä olevasta alueesta ja olosuhteista sekä kaupan laadusta. Alaraja voi 
vaihdella maan eri osissa ja myös yksittäisen maakunnan alueella. Enimmäismitoituksen osoitta-

misen tavoitteena on varmistaa keskusverkon ja kaupan palvelurakenteen tasapainoinen kehitys.  
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 71 c §:n mukaan vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijain-

tipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu. Kes-
kusta-alueen ulkopuolelle soveltuvia ovat esim. toimialat, jotka eivät aiheuta merkittäviä kieltei-
siä vaikutuksia keskustaan sijoittuvalle kaupalle ja joiden sijoittaminen keskustaan on toiminnan 
luonteen ja ison tilatarpeen vuoksi vaikeaa. Myös toimialan tyypillinen asiointitiheys ja sitä kautta 
liikenteen määrä vaikuttaa arvioon.  
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Keskustaan soveltumattomilla vähittäiskaupan suuryksiköillä tarkoitetaan yleensä sellaisia yksi-
köitä, joissa päämyyntiartikkeleina ovat tilaa vaativan erikoiskaupan toimialojen tuotteet. Tilaa 
vaativalla erikoiskaupalla tarkoitetaan toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaista rauta- ja raken-
nustarvikkeiden, kodinkoneiden, huonekalujen, puutarha-alan, veneiden, maataloustuotteiden 

sekä moottoriajoneuvojen vähittäiskauppaa. 
 

 

2.2 Keski-Pohjanmaan maakuntakaava 

Keski-Pohjanmaalla on tehty maakuntakaavoitusta vaiheittain. Tällä hetkellä voimassa olevia vai-
hekaavoja on kolme. Kaupan palveluverkkoa koskevat merkinnät ovat peräisin 3. vaihemaakun-
takaavasta, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 8.2.2012. Kaava on ollut ehdotuksena 
nähtävillä ennen vuoden 2011 maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan ohjausta koskevan 

uudistuksen voimaantuloa, joten kaavan vahvistamisessa ei ole sovellettu lakimuutoksen mukai-
sesti vähittäiskauppaa koskevia erityisiä sisältövaatimuksia. 
 

Keski-Pohjanmaan voimassa olevissa maakuntakaavoissa on osoitettu vähittäiskaupan suuryksi-
köiden rakentamisen mahdollistavat alueet keskustatoimintojen alueina maakuntakeskus 
Kokkolan ja kuntakeskusten keskustoihin sekä keskusta-alueiden ulkopuolelle vähittäiskaupan 
suuryksikköjen tai myymäläkeskittymän sijoittumisvyöhykkeen merkinnällä Kokkolassa. 

 
Keski-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat merkinnät: 

 

 

Keskustatoimintojen alue (C) 
 

Keskustatoimintojen alueena on osoitettu Kokkolan ja Kannuksen keskusta-
alueet. Keskustatoimintojen alue -kohdemerkinnällä on osoitettu Halsuan, 
Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kuntakeskukset. 
 

Suunnittelumääräyksen mukaan alueelle voidaan sijoittaa asumista, keskusta-
hakuisten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen alueita sekä vähittäiskaupan 
suuryksikköjä.  
 

 

Vähittäiskaupan suuryksikköjen tai myymäläkeskittymien sijoi-

tusvyöhyke (km) 
 

Km-vyöhykemerkinnällä on osoitettu Pohjoisväylän, Satamatien, Eteläväylän, 
Ventuksentien, Jyväskyläntien ja Pohjanlahdentien sisäpuolelle jäävä alue Kok-

kolassa. Vyöhyke käsittää myös keskustatoimintojen alueen. Alueelle sijoittu-
van uuden, 22.4.2010 jälkeen rakennettavan, päivittäis- ja erikoistavarakau-
pan enimmäiskerrosala saa olla enintään 60.000 k-m2 ja yhden erillisen yksi-
kön enimmäiskerrosala enintään 35.000 k-m2. Yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa tulee määritellä vähittäiskaupan suuryksikköjen tarkempi sijoittumi-
nen ja mitoitus sekä selvittää ratkaisujen vaikutukset riittävässä laajuudessa 

myös päätiestön sekä maakunnan ja koko kaupallisen vaikutusalueen näkö-
kulmasta. Määräys ei koske paljon tilaa vaativaa erikoistavaran kauppaa. 
 

 

Kaupunkikehittämisen kohdealue (kk) 
 

Merkinnällä on osoitettu maakuntakeskuksena toimiva Kokkolan kaupunkiseu-
tu, johon keskusasemasta johtuen kohdistuu valtakunnallisesti ja maakunnalli-
sesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita. Suunnittelumääräyksen 
mukaan maakunnallisesti merkittävät palvelut tulee ohjata joko kaupungin 
keskustaan tai sitä rajaavan pääkatuverkon varsille siten, että ne ovat hyvin 

saavutettavissa päätieverkolta. Vähittäiskaupan suuryksiköt tulee sijoittaa 
ydinkeskustaan tai välittömästi sen läheisyyteen. Suurteollisuutta tulee kehit-
tää nykyisellä paikallaan sataman ja rataverkon läheisyydessä. Muut ylikunnal-
liset työpaikka-alueet tulee sijoittaa päätieverkon yhteyteen. Nykyistä kaupun-
kirakennetta tulee tiivistää. Keskustan ja vanhansatamanlahden alueen veto-
voimaisuutta tulee lisätä. Alue- ja yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeiden 

pääteiden toteutuminen ja toiminnalliset vaatimukset on turvattava.  
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Maakuntakaavan muita kaupan palveluverkon kehittämisessä huomioon otettavia merkintöjä ja 
määräyksiä: 

 

Keskustatoimintojen alakeskus (ca) 
 

Keskustatoimintojen alakeskuksina on osoitettu Kannuksessa Eskola, Kokkolas-
sa Koivuhaka, Kälviä, Lohtaja, Ullava ja Vetelissä Räyrinki. 
 

Suunnittelumääräyksen mukaan alueelle voidaan sijoittaa asumista sekä palve-

lu-, hallinto- ja muiden toimintojen alueita. Kaupallisia palveluja saadaan sijoit-
taa alakeskuksen sekä sen vaikutusalueen oman väestöpohjan tarpeisiin. 
 

 

Taajamatoimintojen alue (A) 
 

Suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
tulee kiinnittää erityishuomio yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen sekä alavilla 
ja avoimilla alueilla sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskien minimoimiseen. Lisäksi 
suunnittelussa tulee korostaa taajamien omaleimaisuutta sekä ympäristö-, 
virkistys-, luonto- ja kulttuuriarvojen huomioimista.  
 

 

2.3 Alue- ja yhdyskuntarakenteen keskeiset piirteet 

2.3.1 Tavoitteellinen aluerakenne 2030 

Keski-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan laadinnan yhteydessä on tehty selvitys Keski-
Pohjanmaan tavoitteellisesta aluerakenteesta 2030. Aluerakenne on keskeinen lähtökohta palve-
luverkon kehittämisessä. Aluerakenteen rungon ja palveluverkon muodostavat Kokkolan maakun-

takeskus, Kannuksen ja Kaustisen kaupunkikeskukset sekä Halsuan, Lestijärven, Perhon, Toho-

lammin ja Vetelin kuntakeskukset. Kuntakeskuksina on osoitettu myös Kälviä, joka on tällä het-
kellä osa Kokkolaa (kuntaliitos vuonna 2009) ja Himanka, joka kuuluu tällä hetkellä Kalajokeen 
(kuntaliitos vuonna 2010) ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan.  
 

 
Kuva 1. Tavoitteellinen aluerakenne Keski-Pohjanmaalla (Keski-Pohjanmaan liitto 2008). 
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2.3.2 Väestökehitys ja asumisen sijoittuminen 

Asumisen sijoittuminen  

Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella asui vuoden 2013 lopussa 68 677 asukasta. Väestöstä 
77 % asui Kokkolan seutukunnassa ja 23 % Kaustisen seutukunnassa. Kunnittain tarkasteltuna 
68 % Keski-Pohjanmaan väestöstä asui Kokkolan kaupungin alueella. Muiden kuntien osuus 
maakunnan väestöstä oli alle 10 %.  
 

Seuraavassa kuvassa on esitetty Keski-Pohjanmaan väestön sijoittuminen yhden kilometrin ruu-

duissa. Valtaosa väestöstä on keskittynyt Kokkolan keskustaajaman alueelle. Muualla maakun-
nassa väestö on keskittynyt kuntakeskuksiin ja niiden läheisyyteen. 
 

 
Kuva 2. Väestön sijoittuminen Keski-Pohjanmaalla vuonna 2012 (Tiedot © Tilastokeskus 2012, 
pohjakartta © MML 2015). 
 
Väestökehitys 2000–2013 

Keski-Pohjanmaan väestömäärä lisääntyi vuosina 2000–2013 noin 600 asukkaalla. Seutukunnit-

tain tarkasteltuna Kokkolan seutukunnan väestömäärä lisääntyi noin 2 400 asukkaalla ja Kausti-
sen seutukunnan väestömäärä väheni noin 1 800 asukkaalla. Kunnittain tarkasteltuna väestö-
määrä lisääntyi Kokkolassa ja väheni muissa kunnissa.  
 

Taulukko 1. Keski-Pohjanmaan väestökehitys 2000–2013 (Tilastokeskus) 

 

Muutos 

2000 2010 2011 2012 2013 2000-2013 %

Halsua 1 547 1 289 1 275 1 248 1 229 -318 -20,6 %

Kannus 6 106 5 737 5 697 5 736 5 675 -431 -7,1 %

Kaustinen 4 414 4 302 4 280 4 287 4 288 -126 -2,9 %

Kokkola 44 182 46 260 46 585 46 773 47 031 2 849 6,4 %

Lestijärvi 1 040 853 847 835 818 -222 -21,3 %

Perho 3 155 2 934 2 910 2 923 2 923 -232 -7,4 %

Toholampi 3 797 3 480 3 485 3 426 3 381 -416 -11,0 %

Veteli 3 811 3 466 3 405 3 382 3 332 -479 -12,6 %

Kaustisen seutukunta 17 764 16 324 16 202 16 101 15 971 -1 793 -10,1 %

Kokkolan seutukunta 50 288 51 997 52 282 52 509 52 706 2 418 4,8 %

KESKI-POHJANMAA 68 052 68 321 68 484 68 610 68 677 625 0,9 %
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Väestöennuste 
 
Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen (2012) mukaan Keski-Pohjanmaan väestömäärä on 
vuonna 2030 noin 72 000 asukasta. Väestömäärä lisääntyy ennusteen mukaan noin 3 300 

asukkaalla (+4,9 %) vuosina 2013–2030. Seuduittain tarkasteltuna väestömäärä lisääntyy Kok-
kolan seutukunnassa ja vähenee Kaustisen seutukunnassa. Kunnittain tarkasteltuna väestömäärä 
lisääntyy Kokkolassa ja vähenee muissa kunnissa.  
 

Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 2013 osalta sekä toteutunut että vuonna 2012 laadi-
tun ennusteen mukainen väestömäärä. Koko maakunnassa ja Kokkolan seutukunnassa ennus-
teen mukainen väestömäärä on jonkin verran suurempi kuin toteutunut väestömäärä vuonna 
2013. Kaustisen seutukunnassa puolestaan toteutunut väestömäärä on hieman suurempi kuin 
ennusteen mukainen väestömäärä vuonna 2013. Kokkolassa, Toholammilla ja Vetelissä toteutu-

nut väestömäärä on pienempi kuin ennusteen mukainen väestömäärä. Halsualla, Kannuksessa, 

Kaustisella, Lestijärvellä ja Perhossa toteutunut väestömäärä on ennustetta suurempi.  
 

Taulukko 2. Keski-Pohjanmaan väestöennuste (Tilastokeskus 2012) 

 
 

2.3.3 Työpaikat ja työssäkäynti 

Työpaikkamäärän kehitys 
 
Keski-Pohjanmaan työpaikkamäärä lisääntyi 2342 työpaikkaa (+8,9 %) vuosina 2000-2012. Seu-

tukunnittain tarkasteltuna työpaikkamäärä lisääntyi Kokkolan seutukunnassa ja väheni hieman 
Kaustisen seutukunnassa. Kunnittain tarkasteltuna työpaikkamäärä lisääntyi Kaustisella (194 
työpaikkaa, +11,4 %), Kokkolassa (2710 työpaikkaa, +15,5 %) ja Perhossa (27 työpaikkaa, 
+2,8 %).  
 

Taulukko 3. Keski-Pohjanmaan työpaikkamäärän kehitys (Tilastokeskus) 

 
 
Työpaikkojen sijoittuminen 
 

Väestön ohella myös työpaikkojen määrä ja sijainti sekä työssäkäynnin suuntautuminen vaikut-

tavat omalta osaltaan kaupan toimintaedellytyksiin ja sijoittumiseen. Keski-Pohjanmaalla oli vuo-
den 2012 lopussa 28 686 työpaikkaa. Työpaikoista 79 % oli Kokkolan seutukunnassa ja 21 % 
Kaustisen seutukunnassa. Suurimpana työpaikkakeskittymänä korostuu maakuntakeskus Kokko-
la, jossa on 71 % Keski-Pohjanmaan maakunnan työpaikoista.  

Toteutunut Ennuste Muutos 

2013 2013 2020 2030 2013-2030 %

Halsua 1 229 1 223 1 072 948 -281 -22,9 %

Kannus 5 675 5 618 5 422 5 334 -341 -6,0 %

Kaustinen 4 288 4 254 4 221 4 237 -51 -1,2 %

Kokkola 47 031 47 244 49 466 52 024 4 993 10,6 %

Lestijärvi 818 814 733 681 -137 -16,7 %

Perho 2 923 2 873 2 752 2 620 -303 -10,4 %

Toholampi 3 381 3 424 3 280 3 138 -243 -7,2 %

Veteli 3 332 3 340 3 176 3 045 -287 -8,6 %

Kaustisen seutukunta 15 971 15 928 15 234 14 669 -1 302 -8,2 %

Kokkolan seutukunta 52 706 52 862 54 888 57 358 4 652 8,8 %

KESKI-POHJANMAA 68 677 68 790 70 122 72 027 3 350 4,9 %

Muutos 

2000 2007 2010 2011 2012 2000-2012 %

Halsua 500 461 395 391 451 -49 -9,8 %

Kannus 2 549 2 570 2 254 2 278 2 364 -185 -7,3 %

Kaustinen 1 705 1 793 1 741 1 760 1 899 194 11,4 %

Kokkola 17 519 20 010 20 619 20 778 20 229 2 710 15,5 %

Lestijärvi 357 383 305 300 313 -44 -12,3 %

Perho 972 963 997 959 999 27 2,8 %

Toholampi 1 388 1 275 1 154 1 133 1 241 -147 -10,6 %

Veteli 1 354 1 376 1 107 1 092 1 190 -164 -12,1 %

Kaustisen seutukunta 6 276 6 251 5 699 5 635 6 093 -183 -2,9 %

Kokkolan seutukunta 20 068 22 580 22 873 23 056 22 593 2 525 12,6 %

KESKI-POHJANMAA 26 344 28 831 28 572 28 691 28 686 2 342 8,9 %
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Seuraavassa kuvassa on esitetty Keski-Pohjanmaan työpaikkojen sijoittuminen yhden kilometrin 
ruuduissa. Valtaosa työpaikoista on keskittynyt Kokkolan keskustaajaman alueelle. Muualla maa-
kunnassa työpaikat ovat keskittyneet kuntakeskuksiin ja niiden läheisyyteen. 
 

 
 

Kuva 3. Työpaikkojen sijoittuminen Keski-Pohjanmaalla vuonna 2010 (Tiedot © Tilastokeskus, 
pohjakartta © MML 2015). 
 
Työssäkäynti 
 
Suomen ympäristökeskuksen (2012) tekemän selvityksen mukaan Keski-Pohjanmaalla on kolme 

työssäkäyntialuetta, joiden keskustaajamina toimivat Kokkola, Kannus sekä Kaustinen ja Veteli. 
Kokkolan työssäkäyntialueeseen kuuluu Kokkolan lisäksi osa Kruunupyyn kunnasta. Kannus 
muodostaa oman työssäkäyntialueen. Kaustisen ja Vetelin työssäkäyntialueeseen kuuluu Halsuan 
kunta kokonaisuudessaan. (Suomen ympäristökeskus 2012) 

 

 

 
Kuva 4. Työssäkäyntialueet Keski-Pohjanmaalla vuonna 2007 (Suomen ympäristökeskus 2012). 
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Työssäkäynnin vallitseva suunta on jokilaaksojen ja valtateiden myötäinen. Ylimaakunnallinen 
työssäkäynti on yleistä Kokkolan, Kruunupyyn, Pietarsaaren, Pedersören, Luodon ja Kalajoen vä-
lillä. Kunnittain tarkasteltuna työssäkäynti oman kunnan ulkopuolella on yleisintä Vetelissä, jonka 
työllisistä 37 % käy töissä kunnan ulkopuolella, pääosin Kaustisella ja Kokkolassa. Vähiten oman 

kunnan ulkopuolella käydään töissä Kokkolasta (12 % työllisistä) ja Perhosta (18 % työllisistä). 
Työpaikkaomavaraisuus on korkein Kokkolassa (103 %). Kokkolaan pendelöidään eniten Kruunu-
pyystä, Kalajoelta, Kannuksesta, Pietarsaaresta ja Kaustiselta. Yli 100 % työpaikkaomavaraisuus 
on myös Lestijärvellä ja Kannuksessa. Lestijärvelle pendelöidään eniten Toholammilta ja Kinnu-
lasta  ja Kannukseen Kokkolasta ja Kalajoelta. (Tilastokeskus/Keski-Pohjanmaan liitto) 
 
Taulukko 4. Keski-Pohjanmaan työlliset, työpaikat, työpaikkaomavaraisuus ja pendelöinti vuonna 

2012 (Tilastokeskus/Keski-Pohjanmaan liitto) 

 
1) Keski-Pohjanmaalla pendelöivistä 3068 työskentelee maakunnan ulkopuolella  
2) alueella työssä käyvien ja alueella asuvien työllisten määrän välinen suhde 

 

 
Kuva 5. Työpaikkaomavaraisuus ja Keski-Pohjanmaan pendelöinti vuonna 2012 (Tilastokeskus/ 

Keski-Pohjanmaan liitto)  
 
 

työ llisiä

työ llisistä 

pendelö i

pendelö ivien 

%-osuus 

työ llisistä 

yhteensä

minne pendelöidään eniten 

Keski-Pohjanmaan kunnista ja 

maakunnasta työpaikkoja

työpaikka-

omavarai-

suus 2)

alueen 

ulkopuolelta 

tö ihin tulevat 

yhteensä

mistä pendelöidään eniten 

Keski-Pohjanmaan kuntiin ja 

maakuntaan

Halsua 495 122 24,65
Kaustinen (työllisistä 5,7 %, pendelöijistä 23,0 %, n=28); 

Veteli (työllisistä 5,3 %, pendelöijistä 21,3 %, n=26)
451 90,2 78

Veteli (työpaikoista 6,7 %, muualta tulevista 38,5 %, n=30);

Kaustinen (työpaikoista 3,8 %, muualta tulevista 21,8 %, n=17)

Kannus 2348 711 30,28
Kokkola (työllisistä 11,9 %, pendelöijistä 39,4 %, n=280); 

Sievi (työllisistä 4,6 %, pendelöijistä 15,0 %, n=107)
2364 100,7 727

Kokkola (työpaikoista 9,9 %, muualta tulevista 32,2 %, n=234);

Kalajoki (työpaikoista 5,4 %, muualta tulevista 17,6 %, n=128)

Kaustinen 1956 650 33,23
Kokkola (työllisistä 12,7 %, pendelöijistä 38,3 %, n=249); 

Kruunupyy (työllisistä 6,7 %, pendelöijistä 20,3 %, n=132)
1899 97,0 593

Veteli (työpaikoista 8,9 %, muualta tulevista 28,5 %, n=169);

Kokkola (työpaikoista 8,0 %, muualta tulevista 25,5 %, n=151)

Kokkola 19677 2443 12,42
Pietarsaari (työllisistä 2,4 %, pendelöijistä 19,7 %); 

Kruunupyy (työllisistä 1,4 %, pendelöijistä 11,6 %, n=283)
20229 102,7 2995

Kruunupyy (työpaikoista 2,6 %, muualta tulevista 17,8 %, n=532);

Kalajoki (työpaikoista 1,4 %, muualta tulevista 9,4 %, n=281)

Lestijärvi 310 93 30,00
Toholampi (työllisistä 9,7 %, pendelöijistä 32,3 %, n=30); 

Kannus (työllisistä 2,6 %, pendelöijistä 8,6 %, n=8)
313 101,0 96

Toholampi (työpaikoista 12,5 %, muualta tulevista 40,6 %, n=39);

Kinnula (työpaikoista 4,5 %, muualta tulevista 14,6 %, n=14)

Perho 1026 183 17,84
Kyyjärvi (työllisistä 2,9 %, pendelöijistä 16,4 %, n=30); 

Kokkola (työllisistä 2,8 %, pendelöijistä 15,8 %, n=29)
999 97,3 156

Kyyjärvi (työpaikoista 2,0 %, muualta tulevista 12,8 %, n=20);

Vimpeli (työpaikoista 1,6 %, muualta tulevista 10,3 %, n=16)

Toholampi 1331 381 28,63
Kokkola (työllisistä 6,5 %, pendelöijistä 22,8 %, n=87); 

Kannus (työllisistä 6,3 %, pendelöijistä 22,0 %, n=84)
1241 92,7 291

Kannus (työpaikoista 5,7 %, muualta tulevista 24,4 %, n=71);

Kokkola (työpaikoista 3,4 %, muualta tulevista 14,4 %, n=42)

Veteli 1416 527 37,22
Kaustinen (työllisistä 11,9 %, pendelöijistä 32,1 %, n=169); 

Kokkola (työllisistä 8,5 %, pendelöijistä 22,8 %, n=120)
1190 81,0 301

Veteli (työpaikoista 6,7 %, muualta tulevista 38,5 %, n=30);

Kaustinen (työpaikoista 3,8 %, muualta tulevista 21,8 %, n=17)

Keski-Pohjanmaa 28559 5110
1) 17,89

Pohjanmaa (työllisistä 4,7 %, pendelöijistä 26,1 %, n=1332); 

Pohjois-Pohjanmaa (työllisistä 2,6 %, pendelöijistä 14,4 %, n=735)
28686 100,4 2850

Pohjanmaa (työpaikoista 4,5 %, muualta tulevista 45,3 %, n=1292);

Pohjois-P (työpaikoista 3,5 %, muualta tulevista 35,7 %, n=1017)

työ llisiä

työ llisistä 

pendelö i

pendelö ivien 

%-osuus 

työ llisistä 

yhteensä

minne pendelöidään eniten 

Keski-Pohjanmaan kunnista ja 

maakunnasta työpaikkoja

työpaikka-

omavarai-

suus 2)

alueen 

ulkopuolelta 

tö ihin tulevat 

yhteensä

mistä pendelöidään eniten 

Keski-Pohjanmaan kuntiin ja 

maakuntaan

Halsua 495 122 24,65
Kaustinen (työllisistä 5,7 %, pendelöijistä 23,0 %, n=28); 

Veteli (työllisistä 5,3 %, pendelöijistä 21,3 %, n=26)
451 90,2 78

Veteli (työpaikoista 6,7 %, muualta tulevista 38,5 %, n=30);

Kaustinen (työpaikoista 3,8 %, muualta tulevista 21,8 %, n=17)

Kannus 2348 711 30,28
Kokkola (työllisistä 11,9 %, pendelöijistä 39,4 %, n=280); 

Sievi (työllisistä 4,6 %, pendelöijistä 15,0 %, n=107)
2364 100,7 727

Kokkola (työpaikoista 9,9 %, muualta tulevista 32,2 %, n=234);

Kalajoki (työpaikoista 5,4 %, muualta tulevista 17,6 %, n=128)

Kaustinen 1956 650 33,23
Kokkola (työllisistä 12,7 %, pendelöijistä 38,3 %, n=249); 

Kruunupyy (työllisistä 6,7 %, pendelöijistä 20,3 %, n=132)
1899 97,0 593

Veteli (työpaikoista 8,9 %, muualta tulevista 28,5 %, n=169);

Kokkola (työpaikoista 8,0 %, muualta tulevista 25,5 %, n=151)

Kokkola 19677 2443 12,42
Pietarsaari (työllisistä 2,4 %, pendelöijistä 19,7 %); 

Kruunupyy (työllisistä 1,4 %, pendelöijistä 11,6 %, n=283)
20229 102,7 2995

Kruunupyy (työpaikoista 2,6 %, muualta tulevista 17,8 %, n=532);

Kalajoki (työpaikoista 1,4 %, muualta tulevista 9,4 %, n=281)

Lestijärvi 310 93 30,00
Toholampi (työllisistä 9,7 %, pendelöijistä 32,3 %, n=30); 

Kannus (työllisistä 2,6 %, pendelöijistä 8,6 %, n=8)
313 101,0 96

Toholampi (työpaikoista 12,5 %, muualta tulevista 40,6 %, n=39);

Kinnula (työpaikoista 4,5 %, muualta tulevista 14,6 %, n=14)

Perho 1026 183 17,84
Kyyjärvi (työllisistä 2,9 %, pendelöijistä 16,4 %, n=30); 

Kokkola (työllisistä 2,8 %, pendelöijistä 15,8 %, n=29)
999 97,3 156

Kyyjärvi (työpaikoista 2,0 %, muualta tulevista 12,8 %, n=20);

Vimpeli (työpaikoista 1,6 %, muualta tulevista 10,3 %, n=16)

Toholampi 1331 381 28,63
Kokkola (työllisistä 6,5 %, pendelöijistä 22,8 %, n=87); 

Kannus (työllisistä 6,3 %, pendelöijistä 22,0 %, n=84)
1241 92,7 291

Kannus (työpaikoista 5,7 %, muualta tulevista 24,4 %, n=71);

Kokkola (työpaikoista 3,4 %, muualta tulevista 14,4 %, n=42)

Veteli 1416 527 37,22
Kaustinen (työllisistä 11,9 %, pendelöijistä 32,1 %, n=169); 

Kokkola (työllisistä 8,5 %, pendelöijistä 22,8 %, n=120)
1190 81,0 301

Veteli (työpaikoista 6,7 %, muualta tulevista 38,5 %, n=30);

Kaustinen (työpaikoista 3,8 %, muualta tulevista 21,8 %, n=17)

Keski-Pohjanmaa 28559 5110
1) 17,89

Pohjanmaa (työllisistä 4,7 %, pendelöijistä 26,1 %, n=1332); 

Pohjois-Pohjanmaa (työllisistä 2,6 %, pendelöijistä 14,4 %, n=735)
28686 100,4 2850

Pohjanmaa (työpaikoista 4,5 %, muualta tulevista 45,3 %, n=1292);

Pohjois-P (työpaikoista 3,5 %, muualta tulevista 35,7 %, n=1017)
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Pendelöintiä koskevat tiedot ovat suuntaa antavia. Tiedot kirjautuvat työntekijän työpaikan si-
jaintitiedon perusteella, jolloin esimerkiksi Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan työpaikoista 
suurin osa kirjautuu yhtenäisen sairaanhoitopiirin kautta Kokkolaan. Myös monipaikkainen asu-
minen ja etätyön mahdollisuus vaikuttaa pendelöinnin frekvenssiin. Tilastot osoittavat todellisuut-

ta suurempaa pendelöintiä. 
 
Seuraavassa kuvassa on esitetty työssäkäynnin suuntautuminen vuonna 2005. Ylimaakunnallinen 
työssäkäynti Kokkolan, Kruunupyyn, Pietarsaaren ja Pedersören välillä oli yleistä myös vuonna 
2005. 
 

 
Kuva 6. Keski-Pohjanmaan pendelöinti vuonna 2005 (Keski-Pohjanmaan liitto 2008). 

 

 

2.3.4 Liikennejärjestelmä  

Liikenneverkko 
 

Keski-Pohjanmaan liikenneverkon rungon muodostavat tieverkon osalta Vaasan suunnasta Pie-

tarsaaren kautta Kokkolaan ja edelleen Ouluun kulkeva valtatie 8, Jyväskylän suunnasta Perhon, 
Vetelin ja Kannuksen kautta Kokkolaan kulkeva valtatie 13 sekä Kajaanin suunnasta Kannuksen 
kautta Kokkolaan kulkeva valtatie 28. Liikenneverkon runkoa täydentää kantatie 63 Kauhavalta 
Kaustisen ja Toholammin kautta Ylivieskaan sekä maakunnan kuntakeskuksia yhdistävät seutu-
tiet 775 Kannuksesta Toholammin kautta Lestijärvelle ja 751 Lestijärveltä Halsuan ja Vetelin 

kautta Evijärvelle. Reisjärveltä Lestijärven kautta Kinnulaan kulkee kantatie 58. 
 

Keski-Pohjanmaan pienestä koosta huolimatta Kokkolan sijainti maakunnan länsiosassa aiheuttaa 

sen, että etäisyydet maakunnan itäosan kunnista maakuntakeskukseen muodostuvat varsin pit-
kiksi. Kauimpana Kokkolasta sijaitsevat Lestijärvi ja Perho, joiden molempien etäisyys Kokkolaan 
on noin 100 km. (Valtiovarainministeriö 2012) 
 

Liikennemäärät ovat suurimmillaan Kokkolan taajama-alueella ja erityisesti Kokkolasta lähtevillä 
valtateillä 8 ja 13. Vaikka valtatiet ovat tärkeitä läpikulkuliikenteen yhteyksiä, suuri osa myös 
valtateiden liikenteestä on maakunnan sisäistä liikennettä. 
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Kuva 7. Keski-Pohjanmaan keskeinen liikenneverkko (KOPIKALI 2030,2006) 

 
Joukkoliikenne 
 

Maakunnan sisäisen joukkoliikennejärjestelmän runkona toimii kuntien välinen ja erityisesti Kok-
kolaan suuntautuva linja-autoliikenne. Linja-autoliikenne on tärkein joukkoliikennemuoto maa-
kunnan sisällä. Suurin osa joukkoliikennematkoista tehdään Kokkolan kaupunkiseudun paikalis- 
ja seutuliikenteessä, jossa reitit kulkevat pääasiassa säteittäisesti kaupunginosista ja lähikunnista 
keskustaan. Kokkolassa linja-autoliikenteen palvelutaso on pääosin riittävä turvaamaan päivittäi-

set työssäkäynti-, opiskelu- ja asiointimahdollisuudet. Muualla joukkoliikenne ei juuri mahdollista 
autotonta arkea. (KAKEPOLI) 
 

Maakunnan rajat ylittävä pitkämatkainen linja-autoliikenne täydentää maakunnan sisäistä jouk-
koliikennettä. Kaukoliikenteen merkitys paikallisen liikenteen hoitamisessa on kuitenkin vähäinen, 
koska pitkämatkaisen liikenteen aikataulut sopivat yleensä heikosti työ- ja asiointiliikenteeseen. 
Kokkolasta on kattavat raideliikenteen yhteydet etelään ja pohjoiseen ympäri vuorokauden. (KA-
KEPOLI ja KOPIKALI 2030) 
Kevyen liikenteen yhteydet 

 

Maakunnan kevyen liikenteen väylät sijoittuvat pääasiassa valtatien 8 varteen sekä kuntakeskus-
ten läheisyyteen. Laaja ylimaakunnallinen yhteys on Pietarsaaren, Kokkolan ja Kälviän välillä. 

Kevyen liikenteen yhteyksien kehittämistarpeet keskittyvät Kaustisen ja Vetelin välille sekä taa-
jamiin. 

Liikennejärjestelmän kehittäminen 
 

Valtatielle 8 kohdistuu merkittävin kehittämisen tarve keskeisenä maakunnallisena ja ylimaakun-
nallisena yhteytenä. Tieyhteyden vaiheittaista parantamista välillä Kokkolan kiertoliittymä Haa-
vistonkangas (vt 28 liittymä) sekä valtatien 13 Kokkolan kohdan sujuvuutta tarkastellaan parhail-

laan aluevaraussuunnitteluna. Tarkastelussa hyödynnetään Kokkolaan tehtyä liikennemallia. Pit-
källä aikavälillä maakuntakaavassa esitetty varaus Kokkolan ohitustielle nousee liikenteellisesti 
merkittäväksi liikennejärjestelmän tasapainoista kehitystä silmällä pitäen. Valtatien 13 Kokkola–
Äänekoski kehittämisselvityksessä todettujen kiireellisimpien toimenpiteiden toteuttaminen pa-
rantaa turvallisuutta sekä paikalliselle että pitkämatkaiselle liikenteelle. Lisäksi kantatieverkoilla 

ja seututeillä on paikallisia ja ylimaakunnallisiakin kehittämistarpeita. 
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Maakunnan saavutettavuus ilma-, meri- ja rautateitse on hyvä, mutta matka- ja kuljetusketjujen 
toiminnallisuudessa on kehitettävää. Lentoliikenteen kehittämisessä keskeistä ovat matkustajia 
palvelevat yhteydet sekä toimintaedellytyksiä parantava infrastruktuuri. Sataman tehokkaampi 
hyödyntäminen edellyttää meriväylän syventämistä 14 m ja toisaalta kaivannaiskuljetusten edel-

lyttämän rautatiekapasiteetin parantamista keskeisillä yhteysväleillä. Rautatieliikenteessä Seinä-
joki–Oulu kaksoisraiteen valmistuminen parantaa henkilöliikenteen yhteyksiä ja lisännee var-
muutta aikatauluihin. 
 

Keski-Pohjanmaalla liikennejärjestelmäsuunnitelma on tehty vuodesta 2011 kolmen maakunnan, 
Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan, laajuisena yhteisenä KAKEPOLI liikennestra-
tegiana, jonka kärkitehtäviä on päivitetty viimeksi vuonna 2014. Liikennestrategiassa maakuntien 
yhteisinä kärkitehtävinä mainitaan edelläkin kuvattujen väylähankkeiden ohella perusväylänpidon 
rahoituksen turvaaminen, kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovitta-

miseen sitoutuminen yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi, joukkoliikenteen palvelutason paran-

taminen kaupunkiseuduilla ja keskeisillä runkoreiteillä, lentoasemien vuorotarjonnan kehittämi-
nen sekä kaupunkiseutujen ja taajamien tärkeimpien pyöräilyn laatukäytävien toteuttaminen. Yk-
sityiskohtaisemmin alueen liikennejärjestelmää tarkastellut Kokkolan, Pietarsaaren ja Kaustisen 
alueen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 KOPIKALI on vuodelta 2006. Osa liikennejärjestel-
mäsuunnitelmassa kuvatuista 10 kärkihankkeesta on toteutunut tai toteutumassa, mutta osa 
odottaa edelleen rahoitusta. Liikennejärjestelmäsuunnitelman karttapohjaiset tarkastelut olisi 

tarkoituksenmukaista päivittää tuoreimman tilastoaineiston mukaiseksi. 
 

 

2.4 Vähittäiskaupan nykytilanne 

2.4.1 Asiointialueet ja naapurimaakuntien kaupan pääpiirteet 

Asiointialueet 

Suomen ympäristökeskuksen laatimassa ”Yhdyskuntarakenteen toiminnalliset alueet Suomessa” 
selvityksessä (Suomen ympäristökeskus 2012) on esitetty TNS Gallupin suuren vaikutusaluetut-
kimuksen asiointiaineistoon perustuen päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan asiointialueet. 
 

Päivittäistavarakaupan asiointialueet ovat selvityksen mukaan koko maan tapaan myös Keski-
Pohjanmaalla pääosin yhden kunnan kokoisia eli päivittäistavarakaupassa asiointi tapahtuu 
omassa kunnassa. Ainoastaan Kaustinen ja Kokkola muodostavat yhtä kuntaa laajemman asioin-
tialueen. Kaustinen ja Halsua muodostavat yhdessä päivittäistavarakaupan asiointialueen. Kokko-

lan päivittäistavarakaupan asiointialueeseen kuuluvat Pohjanmaan kunnista Kruunupyy ja Luoto. 
Erikoiskaupassa Kokkolan asiointialue kattaa Keski-Pohjanmaan maakunnan lähes kokonaisuu-
dessaan. Lestijärvi kuuluu Ylivieskan asiointialueeseen ja Perho Alajärven asiointialueeseen. Muut 
Keski-Pohjanmaan kunnat (Halsua, Kannus, Kaustinen, Toholampi ja Veteli) kuuluvat Kokkolan 
asiointialueeseen. Kokkolan erikoiskaupan asiointialueeseen kuuluvat lisäksi Pohjanmaan kunnis-
ta Evijärvi, Kruunupyy ja Luoto.  
 

Ylimaakunnallista asiointia tapahtuu erityisesti Kokkolan ja Pietarsaaren seutujen välillä. Päivit-
täistavarakaupassa Kokkola muodostaa Kruunupyyn ja Luodon kuntien kanssa noin 60 000 asuk-

kaan asiointialueen ja Pietarsaari Pedersören kunnan kanssa noin 30 000 asukkaan asiointialu-
een. Erikoiskaupassa Kokkola muodostaa Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Toholammin, Vetelin, 
Kruunupyyn, Luodon ja Evijärven kanssa noin 80 000 asukkaan asiointialueen ja Pietarsaari Pe-
dersören ja Uusikaarlepyyn kanssa noin 40 000 asukkaan asiointialueen. (Suomen ympäristökes-
kus 2012) 
 

Tällä hetkellä Kokkola vetää asiointeja erityisesti Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien 
rajalla olevista kunnista, jotka kuuluvat Kokkolan asiointialueeseen. Pietarsaaren asiointialue jää 
Pietarsaaren seutukuntaa pienemmäksi. 
 

Aikaisempaan TNS Gallupin vuonna 2006 toteuttamaan vaikutusaluetutkimukseen verrattuna 
Kokkola on lisännyt vetovoimaansa Luodon ja Evijärven kunnissa, jotka aikaisemmin eivät kuulu-

neet Kokkolan asiointialueeseen. Toisaalta Kokkola on menettänyt vetovoimaansa Perhossa ja 
Lestijärvellä, jotka aiemman tutkimuksen mukaan kuuluivat vielä Kokkolan asiointialueeseen, 

mutta joista vuoden 2012 tutkimuksen mukaan asioinnit suuntautuvat Kokkolaa enemmän Ala-
järvelle ja Ylivieskaan. (Keski-Pohjanmaan liitto 2008, Kaupan palveluverkko 2030) 
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Kuva 8. Erikoiskaupan asiointialueet Keski-Pohjanmaalla (Suomen ympäristökeskus 2012). 
 

 

Naapurimaakuntien kaupan pääpiirteet 
 

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon kehittämisessä on tärkeää tunnistaa myös maakunnan 
ulkopuolisten alueiden kaupan pääpiirteet. Keski-Pohjanmaan aluetta ympäröivät Pohjois-
Pohjanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. Asiointien suuntau-
tumisen näkökulmasta erityisesti Pohjanmaan Pietarsaarella ja Pohjois-Pohjanmaan Ylivieskalla 
on keskeinen merkitys. 
 

Pohjanmaa 
 

Pohjanmaan kaupan keskittymät ovat Vaasa ja Pietarsaari. Pietarsaari palvelee maakunnan poh-
joista osaa. Pietarsaaressa kauppa sijoittuu keskustaan ja keskustan tuntumassa olevalle market-
alueella, jossa on muun muassa K-Citymarket, Prisma ja Lidl. Alueelle on sijoittunut ja sijoittu-
massa myös tilaa vaativaa kauppaa. Muissa Pietarsaaren seudun kunnissa kaupan palvelutarjonta 

on huomattavasti vähäisempää. Vähittäiskaupan ostovoiman siirtymä on Pietarsaaressa positiivi-
nen sekä päivittäistavarakaupassa että erikoiskaupassa. Seudun muissa kunnissa ostovoiman 
siirtymä on negatiivinen. Suhteellisesti eniten ostovoimaa (73 % ostovoimasta) virtaa kunnan ul-
kopuolelle Luodon kunnassa. (Pohjanmaan liitto 2010) 
 

Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1 ”Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaalla” mah-
dollistaa vähittäiskaupan suuryksikköjen sijoittumisen Pietarsaaren seudulla C-aluevaraus-
merkinnällä osoitetuille Pietarsaaren ja Uusikaarlepyyn kaupunkikeskustojen keskustatoimintojen 
alueille, c-kohdemerkinnällä osoitetuille Kruunupyyn, Luodon ja Pedersören kuntakeskusten kes-

kustatoimintojen alueille sekä ca-kohdemerkinnällä osoitetuille alakeskusten keskustatoimintojen 
alueille. Suunnittelumääräysten mukaan Pietarsaaren keskustaan on mahdollista sijoittaa enin-
tään 10 000 k-m2:n suuruisia vähittäiskaupan suuryksikköjä. Pietarsaaren keskustaan ei ole osoi-
tettu kaupallisten palvelujen enimmäismitoitusta. Uusikaarlepyyn keskustassa vähittäiskaupan 
suuryksikön enimmäiskoko on 5000 k-m2 ja kaupallisten palvelujen enimmäismitoitus 30 000 k-
m2. Kruunupyyn, Luodon ja Pedersören kuntakeskuksissa vähittäiskaupan suuryksikön enim-

mäiskoko on 5000 k-m2. Kaupallisten palvelujen enimmäismitoitus on Kruunupyyn ja Pedersören 
kuntakeskuksissa 20 000 k-m2 ja Luodon kuntakeskuksessa 10 000 k-m2. Alakeskuksissa vähit-
täiskaupan suuryksikön enimmäiskoko on 3 000 k-m2 ja kaupallisten palvelujen enimmäismitoi-
tus 8 000 k-m2. 
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Keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella vähittäiskaupan suuryksikköjä voi sijoittua Pietarsaa-
ren seudulla kmt3-kohdemerkinnällä osoitetulle alueelle Kruunupyyn kuntakeskuksessa. Suunnit-
telumääräyksen mukaan alueelle on mahdollista sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö tai myy-
mäläkeskittymä, jossa on paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa eli moottoriajoneuvojen 
kauppaa, rauta- ja rakennustarvikekauppaa sekä maatalous- ja puutarha-alan kauppaa. Yksikön 
tai keskittymän kokonaiskerrosala saa olla enimmillään 6 000 k-m2. 
 

Vaihemaakuntakaavassa 1 on osoitettu Pedersören Edsevöhön km1-merkinnällä kauppapaikka, 
jonka ympäristöministeriö jätti vahvistamatta. Keskeisenä perusteluna vahvistamatta jättämiselle 
oli se, että alue sijaitsee irrallaan olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta ja asutuksen paino-
pistealueista (Pietarsaaren ja Pedersören keskustat). Vahvistuspäätöksessään ”ympäristöministe-
riö katsoo, ettei maakuntakaava täytä Pedersören Edsevön km1-merkinnällä osoitetun vähittäis-

kaupan suuryksikön osalta maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaisia maakuntakaavan sisäl-

tövaatimuksia maakunnan tarkoituksenmukaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä ympäristön 
ja talouden kannalta kestävien liikenteen järjestelyiden kannalta. Maakuntakaavaa laadittaessa ei 
ole maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla otettu valtakunnallisia 
alueidenkäyttötavoitteita huomioon siten, että edistetään niiden toteuttamista.”  
 
Pohjois-Pohjanmaa 
 

Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvityksen ja sen täydennysselvityksen mu-

kaan Pohjois-Pohjanmaan kaupan pääkeskus on Oulu, jonka markkina-alueeseen kuuluvat Oulun 
seudun ja Oulunkaaren kunnat. Myös Kuusamo, Raahe ja Ylivieska ovat vahvoja kaupan keskuk-
sia ja ne muodostavat omat markkina-alueensa. (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2011 ja 2013) 
 

Keski-Pohjanmaan kaupan kehityksen kannalta keskeinen merkitys on Ylivieskan kaupan tarjon-
nalla ja kaupallisella vetovoimalla. Ylivieskan markkina-alueeseen kuuluvat Ylivieskan lisäksi Ala-

vieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Reisjärvi ja Sievi. 
Keski-Pohjanmaan kunnista Lestijärvi kuuluu Ylivieskan erikoiskaupan asiointialueeseen. Pohjois-

Pohjanmaan kunnista Kalajoki, Sievi ja Reisjärvi rajautuvat Keski-Pohjanmaahan. (Pohjois-
Pohjanmaan liitto 2011 ja 2013) 
 

Ylivieskan markkina-alueella merkittävimmät kaupan hankkeet sijoittuvat Ylivieskan kaupungin 
alueelle. Tavoitteena on rakentaa uutta liiketilaa noin 100 000 k-m2 vuoteen 2030 mennessä. Yli-
vieskan lisäksi myös Kalajoella on vireillä kaupan kehittämishankkeita. Kalajoen keskustaan 
suunnitteilla olevan kauppakeskuksen mitoitus on 12 000 - 15 000 k-m2. Lisäksi Kalajoella on vi-

reillä kaupan kehittämishanke, jonka tarkoituksena on toteuttaa Meinalan alueelle noin 15 000 k-
m2 kaupan liiketilaa. (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2011 ja 2013) 
Keski-Suomi 
 

Keski-Suomen kaupallisen palveluverkkoselvityksen mukaan maakunnan selkeä kaupan pääkes-
kus on Jyväskylän seutu ja erityisesti Jyväskylä. Jyväskylän kaupallinen asema ja vetovoima ovat 
erittäin vahvat ja ne säilyvät tulevaisuudessakin, koska merkittävimmät vireillä olevat kaupan 

hankkeet keskittyvät Jyväskylän seudulle. Jyväskylä palvelee lähinnä Keski-Suomen aluetta ja 

sen vaikutus Keski-Pohjanmaan kauppaan on vähäinen, koska etäisyydet Keski-Suomen pohjoi-
simpiinkin kuntakeskuksiin ovat varsin suuret. (Keski-Suomen liitto 2010) 
 

Keski-Suomen kunnista Kinnula, Kivijärvi ja Kyyjärvi rajautuvat Keski-Pohjanmaahan. Kuntien 
vähittäiskaupan palvelutarjonta on varsin heikko, joten niistä suuntautuu asiointia Karstulan ja 
Saarijärven lisäksi jossain määrin myös Keski-Pohjanmaalle esimerkiksi Perhon Möttöseen. Toi-
saalta esimerkiksi Kyyjärven Paletissa asioidaan myös Keski-Pohjanmaan kunnista. 

 
Etelä-Pohjanmaa 
 

Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvityksen mukaan Seinäjoki on Etelä-
Pohjanmaan maakunnan kaupan pääkeskus. Seinäjoen kaupallinen asema maakunnan pääkes-
kuksena on erittäin vahva. Seinäjoella on vireillä useita suuria kaupan hankkeita, jotka tulevat 
vahvistamaan Seinäjoen kaupallista asemaa ja vetovoimaa entisestään. Erikoiskaupassa Seinäjo-

en asiointialue ulottuu pohjoisen suunnassa Kauhavalle. Lapua ja Alajärvi muodostavat omat eri-
koiskaupan asiointialueet. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2011 ja Suomen ympäristökeskus 2012) 
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Etelä-Pohjanmaan kunnista Alajärvi, Vimpeli, Lappajärvi ja Evijärvi rajautuvat Keski-
Pohjanmaahan. Alajärvi muodostaa Lappajärven ja Vimpelin kanssa erikoiskaupan asiointialueen, 
johon kuuluu myös Perho Keski-Pohjanmaan kunnista. Evijärvi puolestaan kuuluu Kokkolan asi-
ointialueeseen. Alajärvellä on vireillä kaupan kehittämishankkeita keskustassa ja keskustan tun-

tumassa (kokonaismitoitus noin 20 000 k-m2, vuonna 2011). (Etelä-Pohjanmaan liitto 2011 ja 
Suomen ympäristökeskus 2012)  

 

 

2.4.2 Vähittäiskaupan palveluverkko 

Myymälöiden lukumäärää, sijaintia ja myyntiä koskevat tiedot perustuvat päivittäistavarakaupan 
osalta A.C. Nielsen Finland Oy:n myymälärekisterien tietoihin sekä erikoiskaupan osalta Tilasto-
keskuksen toimipaikkarekisterin tietoihin. Vähittäiskaupan pinta-alatiedot perustuvat kunnilta 

saatuihin tietoihin, tilasto- ja rekisteriaineistoihin sekä Suomen ympäristökeskuksen kokoamiin 

tietoihin vähittäiskaupan sijaintirakennuksista. 

Päivittäistavarakauppa 
 

A.C. Nielsen Finland Oy:n myymälärekisterin mukaan Keski-Pohjanmaalla toimi vuoden 2013 lo-
pussa yhteensä 52 koko päivittäistavaravalikoimaa myyvää myymälää. Myymälöistä toimi 
Kokkolan seutukunnassa 35 myymälää (67 %) ja Kaustisen seutukunnassa 17 myymälää (33 
%). Vuoden 2013 aikana lopetti toimintansa kolme myymälää ja aloitti toimintansa kolme myy-

mälää, joten myymälöiden kokonaismäärä säilyi ennallaan. Lopettaneista myymälöistä yksi oli 
Kannuksessa ja kaksi Kokkolassa. Aloittaneet myymälät olivat kaikki Kokkolassa.  
 
Myymälätyypeittäin tarkasteltuna Keski-Pohjanmaalla toimi vuoden 2013 lopussa eniten isoja va-
lintamyymälöitä (19 kpl). Seuraavaksi eniten oli pieniä supermarketteja (12 kpl), pieniä valinta-
myymälöitä (7 kpl), isoja supermarketteja (5 kpl), tavarataloja (4 kpl), hypermarketteja (3 kpl) 
ja pienmyymälöitä (2 kpl). Kaikki hypermarketit toimivat Kokkolassa. A.C. Nielsen Finland Oy:n 

myymälärekisterin mukaiset päivittäistavarakaupan myymälätyypit on kuvattu liitteessä 3. 
 
Asukaslukuun suhteutettuna Keski-Pohjanmaalla oli vuoden 2013 lopussa 1 321 asukasta yhtä 
päivittäistavaramyymälää kohti, kun mukaan otetaan koko päivittäistavaroiden valikoimaa 
myyvät päivittäistavaramyymälät (ei päivittäistavaroita myyviä erikoismyymälöitä). Seuduittain 
tarkasteltuna Kokkolan seutukunnassa oli 1 506 asukasta ja Kaustisen seutukunnassa 939 asu-

kasta yhtä päivittäistavaramyymälää kohti. Molemmilla seuduilla kuten myös kaikissa kunnissa 
asukkaita yhtä päivittäistavaramyymälää kohti oli vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (1 
719 asukasta), joten väestöpohjaan suhteutettuna Keski-Pohjanmaan päivittäistavarakaupan 
palveluverkkoa voidaan pitää keskimääräistä kattavampana.  

 

Taulukko 5. Päivittäistavarakaupan myymälät vuoden 2013 lopussa (A.C. Nielsen Finland Oy) 

 

 
Keski-Pohjanmaan päivittäistavarakaupan myymälöistä seitsemän oli pinta-alaltaan yli 2000 k-
m2: hypermarketit (K-Citymarket, Prisma ja Minimani) ja tavaratalot (Anttila sekä Kannuksen, 
Kaustisen ja Kokkolan Halpa-Hallit). Vähittäiskaupan suuryksiköiden osuus kaikista päivittäistava-

ramyymälöistä oli 13 %. Alle 400 myyntineliön myymälöitä (valintamyymälät ja pienmyymälät) 
oli Keski-Pohjanmaalla 28 kpl, joka on 54 % kaikista koko päivittäistavaroiden valikoimaa myy-
vistä päivittäistavaramyymälöistä. 
 

Hyper- PT-

market Iso Pieni Iso Pieni myymälät

>2500 m2 >1000 m2 >1000 m2 400-999 m2 200-399 m2 100-199 m2
yhteensä

Halsua 1 1 1 229

Kannus 1 1 1 1 2 1 7 811

Kaustinen 1 1 1 3 1 429

Kokkola 3 2 3 3 14 2 1 28 1 680

Lestijärvi 1 1 818

Perho 3 3 974

Toholampi 2 1 2 5 676

Veteli 2 2 4 833

Kaustisen seutukunta 0 1 1 8 4 3 0 17 939

Kokkolan seutukunta 3 3 4 4 15 4 2 35 1 506

KESKI-POHJANMAA 3 4 5 12 19 7 2 52 1 321

Koko maa 1 719

Supermarket Valintamyymälä Pien-

myymälä
Asukkaita/ 

myymälä

Tavaratalo
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Koko päivittäistavaravalikoimaa myyvien päivittäistavaramyymälöiden lisäksi päivittäistavaroita 
myydään päivittäistavaroiden erikoismyymälöissä (esim. leipomot, luontaistuotemyymälät), laa-
jan tavaravalikoiman myymälöissä ja huoltoasemilla. Keski-Pohjanmaalla toimi vuoden 2013 lo-
pussa 8 päivittäistavaroiden erikoismyymälää, 2 päivittäistavaroita myyvää laajan tavaravalikoi-

man myymälää ja 15 päivittäistavaroita myyvää huoltoasemaa (A. C. Nielsen Finland Oy).  
 

Taulukko 6. Päivittäistavaroiden erikoismyymälät sekä päivittäistavaroita myyvät laajan tavara-

valikoiman myymälät ja huoltoasemat vuoden 2013 lopussa (A.C. Nielsen Finland Oy) 

 
 

Kuvassa 9 on esitetty Keski-Pohjanmaan päivittäistavaramyymälöiden sijainti vuonna 2013. Koko 
päivittäistavaravalikoimaa myyvistä myymälöistä 28 myymälää (54 %) toimi Kokkolan kaupungin 

alueella.  
 

Kuvassa 10 on esitetty päivittäistavaramyymälöiden sijainti Kokkolan keskustassa. Kaikki Kokko-

lan suuret päivittäistavaramyymälät (hypermarketit, tavaratalot ja isot supermarketit) sijoittuvat 
keskustaan tai sen välittömään läheisyyteen. Prisma sijaitsee Kosilan alueella ja K-Citymarket 
Heinolan alueella radan eteläpuolella. Muut suuret päivittäistavaramyymälät sijaitsevat radan 
pohjoispuolella. 
 

 
Kuva 9. Päivittäistavaramyymälöiden sijainti Keski-Pohjanmaalla vuonna 2013 (Myymälätiedot © 
A. C. Nielsen Finland Oy, pohjakartta © MML 2015). 

Halsua 0

Kannus 1 1

Kaustinen 2 2

Kokkola 7 2 7 16

Lestijärvi 0

Perho 3 3

Toholampi 1 1 2

Veteli 1 1

Kaustisen seutukunta 1 0 7 8

Kokkolan seutukunta 7 2 8 17

KESKI-POHJANMAA 8 2 15 25

PT-erikois-

myymälä 

tms.

Laajan 

tavara-

valikoiman 

myymälä

Huoltamo Yhteensä
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Kuva 10. Päivittäistavaramyymälöiden sijainti Kokkolan keskeisellä alueella vuonna 2013 (Myy-
mälätiedot © A. C. Nielsen Finland Oy, pohjakartta © MML 2015). 
 
 
Erikoiskauppa 
 

Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan Keski-Pohjanmaalla toimi vuoden 2012 lopussa 
yhteensä 266 erikoiskaupan myymälää. Erikoiskaupan myymälöistä 217 kpl (82 %) toimi 

Kokkolan seutukunnassa ja 49 kpl (18 %) Kaustisen seutukunnassa.  
 

Toimialoilla, jotka sisältävät tilaa vaativan erikoistavaran kaupan myymälät (huonekalukauppa, 
kodintekniikkakauppa, rautakauppa ja muu tilaa vaativa kauppa) toimi Keski-Pohjanmaalla 50 
myymälää (19 % kaikista erikoiskaupan myymälöistä). Muun erikoiskaupan toimialoilla (alkot, 
apteekit ym, muotikauppa, tietotekninen erikoiskauppa ja muu erikoiskauppa) toimi yhteensä 

216 myymälää (81 % kaikista erikoiskaupan myymälöistä). Toimialaryhmittäin tarkasteltuna eni-
ten myymälöitä Keski-Pohjanmaalla toimi muun erikoiskaupan toimialoilla (126 myymälää). Seu-
raavaksi eniten myymälöitä toimi muotikaupassa (46 kpl), alkot, apteekit ym. toimialaryhmässä 

(26 kpl) ja rautakaupassa (24 kpl). Toimialaryhmiin kuuluvat toimialat on esitetty liitteessä 3. 
 

Asukaslukuun suhteutettuna Keski-Pohjanmaalla oli 258 asukasta yhtä erikoiskaupan myy-
mälää kohti, mikä on enemmän kuin koko maassa keskimäärin (245 asukasta). Seutukunnittain 
tarkasteluna asukasmäärä yhtä erikoiskaupan myymälää kohti oli Kokkolan seudulla 243 asukas-
ta ja Kaustisen seudulla 326 asukasta. Väestöpohjaan suhteutettuna Keski-Pohjanmaan erikois-
kaupan palveluverkon kattavuutta voidaan pitää Kokkolan seutukunnassa koko maata vastaava-
na ja Kaustisen seutukunnassa keskimääräistä heikompana. 
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Taulukko 7. Erikoiskaupan myymälät Keski-Pohjanmaalla vuoden 2012 lopussa (Toimiala Online / 
Tilastokeskus / Yritys- ja toimipaikkatiedot). 

 
 
Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan autokaupan myymälöitä (moottoriajoneuvojen 
sekä niiden osien ja varusteiden vähittäiskauppa) toimi Keski-Pohjanmaalla 76 kpl ja huolto-
asemia 17 kpl vuonna 2012.  
 
Taulukko 8. Autokaupan myymälät ja huoltoasemat Keski-Pohjanmaalla vuonna 2012 (Toimiala 

Online / Tilastokeskus / Yritys- ja toimipaikkatiedot). 

 
 
 
Erikoiskauppa on keskittynyt Kokkolaan. Keski-Pohjanmaan keskustahakuisen erikoiskaupan 
myymälöistä 74 %, tilaa vaativan erikoistavaran kaupan myymälöistä 68 % ja autokaupan myy-
mälöistä ja huoltamoista 72 % toimi Kokkolassa vuonna 2012. Muualla maakunnassa erikois-

kauppa on sijoittunut pääosin kuntakeskusten keskusta-alueille. Erikoiskaupan tarjonta on kunta-
keskuksissa varsin vaatimatonta. Monipuolisin tarjonta on Kannuksen keskustassa sekä Kaustisen 
ja Vetelin keskusta-alueilla. Erikoiskaupan sijainti Keski-Pohjanmaalla on esitetty kuvassa 11.  
 

Kokkolassa keskustahakuinen erikoiskauppa sijaitsee pääosin ydinkeskustassa. Tilaa vaativan 
erikoistavaran kaupan ja autokaupan suuret yksiköt sijaitsevat pääosin vyöhykkeellä, joka ulot-
tuu Prismasta itään Heinolan alueelle (Kosilan, Mottisen ja Heinolan alueet). Autokaupan suuria 

yksiköitä on sijoittunut lisäksi Indolan ja Junnilan alueille. Erikoiskaupan sijainti Kokkolan keskei-
sellä alueella on esitetty kuvassa 12. 

Alkot, 

apteekit 

ym. 

Muoti-

kauppa

Tieto-

tekninen 

kauppa

Muu erikois-

kauppa

Rauta-

kauppa

Kodinkone-

kauppa

Huonekalu-

kauppa

Muu tilaa 

vaativa 

kauppa

Asukkaita/ 

myymälä

Halsua 1 1 1 229

Kannus 3 3 1 11 2 2 1 23 247

Kaustinen 2 3 1 10 1 1 18 238

Kokkola 14 37 16 93 15 7 9 3 194 242

Lestijärvi 1 1 2 409

Perho 1 2 3 1 7 418

Toholampi 1 1 3 1 1 1 8 423

Veteli 3 5 4 1 13 256

Kaustisen seutukunta 9 6 1 22 7 2 2 0 49 326

Kokkolan seutukunta 17 40 17 104 17 9 10 3 217 243

KESKI-POHJANMAA 26 46 18 126 24 11 12 3 266 258

Koko maa 245

Muu erikoiskauppa Tilaa vaativa erikoiskauppa Erikois-

kaupan 

myymälät 

yhteensä

Moottoriajo-

neuvojen 

kauppa

Huoltamot Yhteensä

Halsua 1 1

Kannus 4 4

Kaustinen 5 2 7

Kokkola 59 8 67

Lestijärvi 1 1

Perho 3 3 6

Toholampi 3 2 5

Veteli 2 2

Kaustisen seutukunta 13 9 22

Kokkolan seutukunta 63 8 71

KESKI-POHJANMAA 76 17 93
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Kuva 11. Erikoiskaupan myymälöiden sijainti Keski-Pohjanmaalla vuonna 2012  
(Myymälätiedot © Tilastokeskus, pohjakartta © MML 2015). 
 

 
Kuva 12. Erikoiskaupan myymälöiden sijainti Kokkolan keskeisellä alueella vuonna 2012  
(Myymälätiedot © Tilastokeskus, pohjakartta © MML 2015).  
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2.4.3 Vähittäiskaupan kerrosala, suuryksiköt ja keskittymät 

Seuraavassa esitetyt vähittäiskaupan kerrosalaa, suuryksiköitä ja kaupan alueita koskevat tiedot 
perustuvat kunnilta saatuihin tietoihin, tilasto- ja rekisteriaineistoihin sekä Suomen ympäristö-
keskuksen kokoamiin tietoihin vähittäiskaupan sijaintirakennuksista. Kerrosalaa koskevat tiedot 
kertovat kerrosalan suuruusluokan ei tarkkaa pinta-alaa.  
 

Keski-Pohjanmaan vähittäiskaupan sijaintirakennusten kerrosala on noin 305 000 k-m2. Ker-
rosalasta on noin 193 000 k-m2 (69 %) päivittäistavarakaupan, tavaratalojen ja erikoiskaupan 
(muu kuin tilaa vaativa erikoiskauppa) kerrosalaa ja noin 112 000 k-m2 (31 %) tilaa vaativan 
erikoistavaran kaupan ja autokaupan kerrosalaa. Vähittäiskaupan suuryksiköitä on Kokkolassa, 
Kannuksessa ja Kaustisella. Kokkolan suuryksiköiden pinta-ala vaihtelee 2 000 k-m2:stä runsaa-

seen 20 000 k-m2:iin. Kannuksen ja Kaustisen suuryksiköt ovat pinta-alaltaan 2 000 - 3 500 k-

m2. Muissa kunnissa myymälöiden koko on alle 2 000 k-m2. (Taulukko 8) 
 

Keski-Pohjanmaan vähittäiskaupan kerrosalasta noin 175 000 k-m2 (57 %) sijoittuu keskus-
ta-alueille. Päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan kerrosalasta noin 80 % ja tilaa vaativan eri-
koistavaran kaupan ja autokaupan kerrosalasta noin 19 % sijoittuu keskusta-alueille. Keskusta-
kaupan osuus vaihtelee kunnittain. Pienissä kunnissa lähes kaikki kauppa sijoittuu keskustaan. 
Kokkolassa 52 %, Kaustisella 78 % ja Kannuksessa 97 % vähittäiskaupan kerrosalasta on kes-
kustassa. Keskusta-alueina on tarkasteltu Kokkolassa ja Kannuksessa Keski-Pohjanmaan maa-

kuntakaavan 3. vaiheen keskustatoimintojen alueita ja Kaustisella Kaustisen keskustan osayleis-
kaavan keskustatoimintojen aluetta. (Taulukko 9) 
 

Taulukko 9. Kaupan kerrosalan suuruusluokka kunnittain (lähteet: kunnat, SYKE, tilasto- ja rekis-
teriaineistot)  

 
 

 
Taulukko 10. Keskustan kerrosala ja osuus kunnan kerrosalasta toimialaryhmittäin (lähteet: kun-

nat, SYKE, tilasto- ja rekisteriaineistot)  

 
  

Päivittäistavara- Tiva ja Kerrosala Suur- Suurin

ja erikoiskauppa autokauppa yhteensä k-m2 % yksiköitä yksikkö

Halsua2) 700 200 900 900 100 % ei 450

Kannus2) 13 600 4 100 17 700 17 200 97 % kyllä 3 500

Kaustinen1) 5 700 6 300 12 000 9 300 78 % kyllä 3 000

Kokkola2) 162 400 96 800 259 200 134 400 52 % kyllä 23 500

Lestijärvi2) 500 0 500 500 100 % ei 420

Perho2) 2 200 1 200 3 400 2 400 70 % ei 1 230

Toholampi2) 6 300 1 100 7 400 6 700 90 % ei 1 420

Veteli2) 1 800 2 200 4 000 3 600 90 % ei 1 740

Kaustisen seutukunta 17 200 11 000 28 200 23 400 83 %

Kokkolan seutukunta 176 000 100 900 276 900 151 600 55 %

KESKI-POHJANMAA 193 200 111 900 305 100 175 000 57 %
1)

 Kaustisen keskustan oyk, kaupallinen selvitys
2)

 Tarkistetut tiedot kunnista

KAUPAN KERROSALA 

2013, k-m2

Kerrosala keskustassa

KERROSALA KESKUSTASSA, k-m2 OSUUS KUNNAN KERROSALASTA, %

Päivittäistavara- Tiva ja Kerrosala Päivittäistavara- Tiva ja Kerrosala

ja erikoiskauppa autokauppa yhteensä ja erikoiskauppa autokauppa yhteensä

Halsua 700 200 900 100 % 100 % 100 %

Kannus2) 13 400 3 800 17 200 99 % 93 % 97 %

Kaustinen1) 5 700 3 600 9 300 100 % 57 % 78 %

Kokkola2) 125 200 9 200 134 400 77 % 10 % 52 %

Lestijärvi 500 0 500 100 % 0 % 100 %

Perho 1 500 900 2 400 68 % 75 % 71 %

Toholampi 5 600 1 100 6 700 89 % 100 % 91 %

Veteli 1 400 2 200 3 600 78 % 100 % 90 %

Kaustisen seutukunta 15 400 8 000 23 400 90 % 73 % 83 %

Kokkolan seutukunta 138 600 13 000 151 600 79 % 13 % 55 %

KESKI-POHJANMAA 154 000 21 000 175 000 80 % 19 % 57 %
1)

 Kaustisen keskustan oyk:n keskustatoimintojen alueen rajaus
2)

 Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan keskustatoimintojen alueen rajaus

KAUPAN KERROSALA,    

k-m2
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Vähittäiskaupan suuryksikkökoon ylittäviä (>2 000 k-m2) myymälärakennuksia on Keski-Pohjan-
maalla erityyppisiä: hypermarketit, tavaratalot ja muut laajan tavaravalikoiman myymälät, kaup-
pakeskukset sekä tilaa vaativan erikoistavaran kaupan suurmyymälät. Vähittäiskaupan ker-
rosalasta osa sijoittuu suuryksiköihin ja osa pienempiin yksiköihin.  

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia yli 2 000 k-m2:n vähittäiskaupan suuryksikköjä on tällä 
hetkellä Kokkolassa, Kannuksessa ja Kaustisella. Kokkolassa on useita vähittäiskaupan suuryksi-
köitä: hypermarketit (Citymarket, Prisma, Minimani), tavaratalot (Anttila, Halpa-Halli), kauppa-
keskukset (Chydenia ja Kallentori) sekä yksittäiset tilaa vaativan erikoiskaupan suurmyymälät 
(huonekalukauppa, autokauppa, rautakauppa, maatalouskauppa, kodinkonekauppa). Kannukses-

sa on kaksi vähittäiskaupan suuryksikköä (Halpa-Halli ja Kodinkone/huonekaluliike) kuten myös 
Kaustisella (Halpa-Halli ja Rautia). Suurin osa vähittäiskaupan suuryksiköistä sijaitsee keskusta-
alueilla. Keskustan ulkopuolisia vähittäiskaupan suuryksikköjä ja kaupan keskittymiä on tällä het-

kellä Kokkolassa ja Kaustisella. 
 

Muissa kunnissa vähittäiskaupan sijaintirakennukset ovat pinta-alaltaan alle 2 000 k-m2. Suu-
rimman vähittäiskaupan yksikön pinta-ala on Halsualla noin 450 k-m2, Lestijärvellä noin 420 k-

m2, Perhossa noin 1 230 k-m2, Toholammilla noin 1 420 k-m2 ja Vetelissä noin 1 740 k-m2. Hal-
suan, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin suurimmat yksiköt ovat kaikki päivittäistava-
ramyymälöitä.  
 

Hypermarketteja on Keski-Pohjanmaalla kolme ja ne kaikki sijaitsevat Kokkolassa (Citymarket, 
Prisma ja Minimani). Yksittäisten hypermarketrakennusten pinta-ala on 12 000 – 23 500 k-m2. 
Kaikkien hypermarketrakennusten yhteydessä toimii kaupallisia palveluja ja etumyymälöitä, jotka 
ovat tyypillisesti pieniä erikoisliikkeitä. 
 

Tavarataloja ja laajan tavaravalikoiman myymälöitä on Kannuksessa, Kaustisella ja Kokko-
lassa. Yksittäiset tavaratalot ja laajan tavaravalikoiman myymälärakennukset ovat kooltaan 

3 000 - 14 000 k-m2. Kokkolassa on lisäksi laajan tavaravalikoiman myymälöitä samassa raken-
nuksessa muiden myymälöiden kanssa. Tokmanni toimii samassa rakennuksessa Citymarketin 
kanssa ja HongKong samassa rakennuksessa K-supermarketin kanssa. Kauppakeskuksia on 
Kokkolan keskustassa Chydenia ja Kallentori, joiden vuokrattava kokonaispinta-ala yhteensä noin 

31 000 k-m2. 
 

Yksittäisiä erikoiskaupan suurmyymälöitä on tilaa vaativan erikoistavaran kaupan toimialoilla 
(huonekalukauppa, rautakauppa, kodinkonekauppa ja autokauppa) Kannuksessa, Kaustisella ja 
Kokkolassa. Kokkolan ulkopuolella yksittäiset myymälät ovat kooltaan 2 000 - 2 700 k-m². Kok-
kolassa yksittäiset suurmyymälät ovat huonekalukaupassa 4 400 - 7 200 k-m2, rauta- ja maata-
louskaupassa 3 000 - 13 400 k-m2, kodinkonekaupassa noin 5 200 k-m2 ja autokaupassa 3 000 - 
6 200 k-m2.  

 

 

2.4.4 Vähittäiskaupan kilpailutilanne 

Päivittäistavaramyynti ja myyntitehokkuus 

Keski-Pohjanmaan vuoden 2013 päivittäistavaramyynnistä (sisältää päivittäistavaramyymälöiden, 

laajan tavaravalikoiman myymälöiden ja huoltoasemien päivittäistavaramyynnin) toteutui Kokko-
lan seutukunnassa noin 80 % ja Kaustisen seutukunnassa noin 20 %. Kunnittain tarkasteltuna 
suurin myyntiosuus oli Kokkolassa, jossa toteutui noin 72 % maakunnan päivittäistavaramyyn-
nistä. Päivittäistavaramyynnin osuus maakunnan myynnistä on Kokkolassa ja Kaustisella suu-
rempi kuin väestön osuus maakunnan väestöstä. Muissa kunnissa väestöosuus oli suurempi kuin 
myyntiosuus. (A.C. Nielsen Finland Oy) 
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Kuva 13. Päivittäistavaramyynnin ja väestön jakautuminen kunnittain ja seutukunnittain  

vuonna 2013 (A.C.Nielsen Finland Oy ja Tilastokeskus). 
 

Myymälätyypeittäin tarkasteluna Keski-Pohjanmaan koko päivittäistavaravalikoimaa myyvien 
päivittäistavaramyymälöiden päivittäistavaramyynnistä noin 37 % toteutui hypermarketeissa 
vuonna 2013. Seuraavaksi suurimmat myyntiosuudet olivat pienillä supermarketeilla (n. 18 %), 
isoilla valintamyymälöillä (n. 17 %) ja isoilla supermarketeilla (n. 16 %).  

 
Kuva 14. Keski-Pohjanmaan päivittäistavaramyynnin jakautuminen myymälätyypeittäin  
vuonna 2013 (A.C.Nielsen Finland Oy). 

 
Kaupparyhmittäin tarkasteluna Keski-Pohjanmaan koko päivittäistavaravalikoimaa myyvien päi-
vittäistavaramyymälöiden päivittäistavaramyynnistä noin 48 % toteutui S-ryhmän myymälöissä 
vuonna 2013. Seuraavaksi suurimmat myyntiosuudet oli muu yksityinen ryhmällä (n. 24 %) ja K-
ryhmällä (n. 23 %). Muu yksityinen ryhmään kuuluvat muun muassa Lidl, Minimani, Kokkolan 

Halpa-Halli Oy:n myymälät ja M-marketit.  
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Kuva 15. Keski-Pohjanmaan päivittäistavaramyynnin jakautuminen myymälätyypeittäin vuonna 
2013 (A.C.Nielsen Finland Oy). 
 

A.C.Nielsen Finland Oy:n mukaan Keski-Pohjanmaalla oli päivittäistavarakaupan myyntialaa asu-
kasta kohti enemmän (indeksi 100) kuin koko maassa keskimäärin (indeksi 79). Seutukunnittain 
tarkasteltuna PT-myyntialaa asukasta kohti oli enemmän Kaustisen seutukunnassa (indeksi 112) 
kuin Kokkolan seutukunnassa (indeksi 96). Päivittäistavaramyymälöiden PT-myynti asukasta 
kohti oli Keski-Pohjanmaalla samaa suuruusluokkaa (indeksi 100) kuin koko maassa keskimäärin 
(indeksi 98). Seutukunnittain tarkasteltuna PT-myynti asukasta kohti oli suurempi Kokkolan seu-
tukunnassa (indeksi 104) kuin Kaustisen seutukunnassa (indeksi 88).  
 

Päivittäistavarakaupan myyntitehokkuus (€/my-m2/vuosi) oli Keski-Pohjanmaalla selvästi alhai-

sempi (indeksi 100) kuin koko maassa keskimäärin (indeksi 124). Myyntitehokkuus oli Kokkolan 
seutukunnassa (indeksi 108) korkeampi kuin Kaustisen seutukunnassa (indeksi 78) ja molem-
missa seutukunnissa alhaisempi kuin koko maassa keskimäärin. Korkea myyntitehokkuus kertoo 
yleensä siitä, että päivittäistavarakaupan pinta-ala on alimitoitettu, ja että kilpailua ei ole. Alhai-
nen myyntitehokkuus puolestaan on yleensä merkki päivittäistavarakaupan ylimitoituksesta ja/tai 
kireästä kilpailutilanteesta. Myyntitehokkuuteen vaikuttaa omalta osaltaan myös myymälätilojen 
ikä, koko ja toimivuus. Myös esimerkiksi alueen kaupallinen vetovoima heijastuu myyntitehok-

kuuteen niin, että merkittävä alueen ulkopuolelta tuleva kysyntä (esim. loma-asukkaat) voi luoda 
edellytykset korkealle myyntitehokkuudelle. 
 

Taulukko 11. Päivittäistavaramyymälöiden myyntiala/asukas, myynti/asukas ja myynti- 
tehokkuus vuonna 2013 indeksinä, Keski-Pohjanmaa = 100 (A.C.Nielsen Finland Oy). 
 

 

 
Erikoiskaupan myynti 
 

Keski-Pohjanmaan vuoden 2012 erikoiskaupan myynnistä toteutui Kokkolan seutukunnassa noin 
86 % ja Kaustisen seutukunnassa noin 14 %.  

PT-myyntiala/ PT-myynti/ Myyntiteho

asukas asukas €/myyntiala

Halsua 31 57 185

Kannus 115 95 83

Kaustinen 149 118 79

Kokkola 94 105 111

Lestijärvi 58 69 119

Perho 118 89 75

Toholampi 101 79 78

Veteli 113 72 64

Kaustisen seutukunta 112 88 78

Kokkolan seutukunta 96 104 108

KESKI-POHJANMAA 100 100 100

Koko maa 79 98 124
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Kunnittain tarkasteltuna suurin myyntiosuus oli Kokkolassa, jossa toteutui noin 80 % maakunnan 
erikoiskaupan myynnistä. Erikoiskaupan myyntiosuus on selvästi suurempi kuin väestöosuus 
Kokkolassa ja jonkin verran suurempi kuin väestöosuus Kaustisella. Muissa kunnissa väestöosuus 
oli suurempi kuin myyntiosuus. 
 

 
Kuva 16. Erikoiskaupan myynnin ja väestön jakautuminen seutukunnittain  
vuonna 2012 (Toimiala Online / Tilastokeskus / Yritys- ja toimipaikkatiedot). 
 

Toimialaryhmittäin tarkasteluna Keski-Pohjanmaan erikoiskaupan myynnistä noin 21 % toteutui 
alkoissa, apteekeissa ja terveysalan myymälöissä. Seuraavaksi suurimmat myyntiosuudet oli rau-
takaupassa (n. 19 %), muussa erikoiskaupassa (n. 15 %), tavaratalojen erikoiskaupassa (n. 15 
%) ja muotikaupassa (n. 14 %).  

 

 
Kuva 17. Keski-Pohjanmaan erikoiskaupan myynnin jakautuminen toimialaryhmittäin  
vuonna 2012 (Toimiala Online / Tilastokeskus / Yritys- ja toimipaikkatiedot). 
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Ostovoiman nettosiirtymä 

Ostovoiman nettosiirtymä on kunkin alueen vähittäiskaupan myynnin ja ostovoiman erotus. Ku-

luttajat eivät tee kaikkia ostoksia omalta paikkakunnalta, vaan osa ostoksista hankitaan oman 
asuinalueen ja oman kunnan ulkopuolelta. Vastaavasti muualla asuvat tuovat asianomaiselle 
paikkakunnalle ulkopuolista ostovoimaa. Kun ostovoiman siirtymä on positiivinen eli myynti on 
suurempi kuin ostovoima, kaupan palvelut ovat vetovoimaisia ja kuntaan tulee ostovoimaa kun-
nan ulkopuolelta. Kun ostovoiman siirtymä on negatiivinen eli myynti on pienempi kuin ostovoi-
ma, ostovoimaa siirtyy alueen ulkopuolelle.  
 

Päivittäistavarakauppa 

Päivittäistavarakaupan ostovoiman nettosiirtymä oli vuonna 2013 Keski-Pohjanmaalla +2 % eli 

kysyntä ja tarjonta olivat lähes tasapainossa. Seutukunnittain tarkasteltuna ostovoiman nettosiir-
tymä oli positiivinen Kokkolan seutukunnassa (+5 %) ja negatiivinen Kaustisen seutukunnassa (-

11 %). Kunnittain tarkasteltuna päivittäistavarakaupan ostovoiman nettosiirtymä oli positiivinen 
Kaustisella (+20 %) ja Kokkolassa (+7 %).  

Kuvissa 19 ja 20 on esitetty päivittäistavarakaupan ostovoiman nettosiirtymä (euroina) Keski-
Pohjanmaalla kunnittain ja Kokkolassa alueittain. Kunnittain tarkasteltuna ostovoiman nettosiir-
tymä oli positiivinen Kaustisella ja Kokkolassa ja negatiivinen muissa kunnissa. Kokkolassa posi-
tiivisen ostovoiman siirtymän alueita olivat Keskusta ja Eteläinen Kokkola. Muilla osa-alueilla päi-
vittäistavarakaupan ostovoiman nettosiirtymä oli negatiivinen. Euromääräisesti suurin negatiivi-

nen siirtymä oli Kälviän ja Lohtajan alueilla sekä keskustaajaman alueella Itäinen Kokkola, Länti-
nen Kokkola, Pohjoinen Kokkola sekä Keskustaajaman haja-asutusalue.  

 

 
 

Kuva 18. Päivittäistavarakaupan ostovoiman nettosiirtymä (%) 2013 (A.C.Nielsen Finland Oy). 
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Kuva 19. Päivittäistavarakaupan ostovoiman nettosiirtymä (milj.€) alueittain  

Keski-Pohjanmaalla 2013 (A.C.Nielsen Finland Oy ja Tilastokeskus) 
 

 
Kuva 20. Päivittäistavarakaupan ostovoiman nettosiirtymä (milj.€) Kokkolan keskeisellä  

alueella alueittain 2013 (A.C.Nielsen Finland Oy ja Tilastokeskus).  
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Erikoiskauppa 
 
Erikoiskaupan ostovoiman nettosiirtymä oli vuonna 2012 Keski-Pohjanmaalla positiivinen (+18 
%) eli maakunta saa erikoiskaupan ostovoimaa alueen ulkopuolelta. Seutukunnittain tarkasteltu-

na ostovoiman nettosiirtymä oli positiivinen Kokkolan seutukunnassa (+32 %) ja negatiivinen 
Kaustisen seutukunnassa (-28 %). Kunnittain tarkasteltuna erikoiskaupan ostovoiman nettosiir-
tymä oli positiivinen Kokkolassa (+37 %) ja Kaustisella (+36 %). 
 

 
Kuva 21. Erikoiskaupan ostovoiman nettosiirtymä (%) 2012 (Toimiala Online/  
Tilastokeskus / Yritys- ja toimipaikkatiedot) 
 

 
Kuva 22. Erikoiskaupan ostovoiman nettosiirtymä (milj.€) kunnittain Keski-Pohjan- 
maalla 2012 (Toimiala Online / Tilastokeskus / Yritys- ja toimipaikkatiedot) 
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Moottoriajoneuvojen vähittäiskaupan ja huoltamoiden ostovoiman nettosiirtymä oli vuonna 2012 
Keski-Pohjanmaalla positiivinen (+15 %) eli maakunta saa ostovoimaa alueen ulkopuolelta. Seu-
tukunnittain tarkasteltuna ostovoiman nettosiirtymä oli positiivinen Kokkolan seutukunnassa 
(+37 %) ja negatiivinen Kaustisen seutukunnassa (-57 %). Kunnittain tarkasteltuna erikoiskau-

pan ostovoiman nettosiirtymä oli positiivinen Kokkolassa (+46 %) negatiivinen muissa kunnissa. 

 
 

Kuva 23. Erikoiskaupan ostovoiman nettosiirtymä 2012 (Toimiala Online /  

Tilastokeskus / Yritys- ja toimipaikkatiedot) 

 
Ostovoiman siirtymiä tarkasteltaessa on syytä muistaa, että tässä esitetty ostovoiman nettosiir-
tymä ei osoita siirtymien suuntaa eikä sisään ja ulosvirtauksen määrää. Nettosiirtymä osoittaa 
arvioidun myynnin ja ostovoiman erotuksen tietyllä alueella. Näin ollen alueen ostovoiman netto-
siirtymä voi olla 0 %, vaikka alueelle ja alueelta olisi voimakastakin siirtymää, mikäli sisään ja 
ulosvirtaus ovat yhtä suuret. On myös syytä muistaa, että erikoiskaupassa ostovoiman siirtymis-

sä voi olla eri toimialojen välillä suuriakin eroja. Näin ollen vaikka alueen erikoiskaupan ostovoi-
man nettosiirtymä on positiivinen, voi siirtymä joillakin erikoiskaupan toimialoilla olla negatiivinen 
ja päinvastoin. 

Erikoiskaupan myyntitiedot on arvioitu Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin tietojen pohjalta 
(Toimiala Online / Tilastokeskus / Yritys- ja toimipaikkatiedot). Toimipaikkarekisterin liikevaihto 

on muutettu myynniksi lisäämällä siihen arvolisävero. Erikoiskaupassa vähittäiskaupan liikevaih-
toon sisältyy toimialasta riippuen myös yritysten välistä kauppaa (tukkukauppaa). Esimerkiksi 

rautakaupassa ja autokaupassa vähittäiskaupan kautta kulkee huomattava määrä yritysten välis-
tä kauppaa. Tukkukaupan osuuden selvittäminen Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin liike-
vaihtotiedosta ei ole mahdollista, joten myyntiluvuissa on mukana joillakin toimialoilla myös tuk-
kukauppaa. Koska vähittäiskaupan ostovoimaluvut sisältävät vain kotitalouksien ostovoiman (ei 
yritysten kysyntää), tukkukaupan sisältyminen myyntitietoihin voi vääristää erikoiskaupan osto-

voiman siirtymätietoja. 
  

2.4.5 Kaupan palvelujen saavutettavuus 

Päivittäistavarakauppa 

Päivittäistavaroiden ostosmatkat ovat tyypillisesti lyhyitä, sillä päivittäistavarat pyritään yleensä 
hankkimaan läheltä kotia ja myymälöitä on tiheämmässä kuin erikoiskaupan myymälöitä. Lisäksi 
päivittäistavarakaupan ostosmatkoja tehdään useammin kuin erikoiskauppaan suuntautuvia mat-

koja. Tieverkkoa pitkin mitattuna lähin päivittäistavarakaupan palvelu sijaitsee Keski-

Pohjanmaalla keskimäärin 2,2 kilometrin etäisyydellä.  
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Vähittäiskaupan saavutettavuutta kevyellä liikenteellä voidaan tarkastella etäisyysvyöhykkeiden 
avulla. Tieverkkoa pitkin mitattuna alle kolmen kilometrin etäisyydellä päivittäistavaramyymälöis-
tä asuu Keski-Pohjanmaalla noin 53 244 asukasta, joka on noin 78 % maakunnan väestöstä. 
Näin ollen 22 % Keski-Pohjanmaan väestöstä asui yli kolmen kilometrin etäisyydellä päivittäista-

varamyymälästä, jolloin asiointi kevyellä liikenteellä ei enää ole todellinen vaihtoehto autolla ta-
pahtuvalle asioinnille. Päivittäistavarakaupan palvelut ovat hyvin saavutettavissa kevyellä liiken-
teellä kuntien keskustaajamissa. Keskustaajamissa on myös useita vaihtoehtoisia asiointimahdol-
lisuuksia, mikä parantaa palvelujen koettua saavutettavuutta. 

Taulukko 12. Väestömäärät päivittäistavaramyymälöiden saavutettavuusvyöhykkeillä 
 

   
 

 
Kuva 24. Päivittäistavarakaupan saavutettavuusvyöhykkeet. 

 

 

Erikoiskauppa 

 
Erikoiskaupan palveluista valtaosa sijoittuu kuntakeskuksiin, joten erikoiskaupan osalta saavutet-
tavuutta voidaan tarkastella keskusten ja tieverkkoa pitkin laskettujen etäisyysvyöhykkeiden 
avulla. Erikoiskaupassa saavutettavuus kevyellä liikenteellä on päivittäistavarakauppaa heikompi, 
sillä erikoiskauppa on keskittynyt pääosin kuntakeskuksiin. Alle kolmen kilometrin etäisyydellä 
kuntakeskuksista asui noin 31 400 asukasta (46 % maakunnan väestöstä) ja alle yhden kilomet-

rin etäisyydellä noin 10 000 asukasta (14 % maakunnan väestöstä). Erikoiskaupan palvelut ovat 

hyvin saavutettavissa kevyellä liikenteellä kuntien keskustaajamissa. Keskustaajamissa on myös 
useita vaihtoehtoisia asiointimahdollisuuksia, mikä parantaa koettua saavutettavuutta. 
 

väestö %

1 km 35 847 53

3 km 53 244 78

5 km 58 224 85

10 km 65 434 96

Väestö päivittäistavarakaupan 

saavutettavuusvyöhykkeillä

matka keskimäärin 2,2 km



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti  31 (73) 
    
18.5.2015    
    

 

 

Taulukko 13. Väestömäärä Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan mukaisten keskusten  
1, 3 ja 5 kilometrin saavutettavuusvyöhykkeillä vuonna 2012 
 

 
 
 

2.5 Vähittäiskaupan kehitysnäkymät 

2.5.1 Kaupan oma myymäläverkon suunnittelu  

Päivittäistavarakauppa 
 

Päivittäistavarakaupan myymäläverkon suunnittelu jakautuu pitkän tähtäyksen kauppapaikka-
suunnitteluun ja lyhyen tähtäyksen toteuttavaan kauppapaikkasuunnitteluun. Suunnittelu tapah-
tuu rullaavasti vuosittain niin, että kaupan toimintaympäristön muutokset voidaan ottaa välittö-
mästi huomioon. Pitkän tähtäyksen kauppapaikkasuunnittelu ulottuu 6 - 8 vuotta eteenpäin ja 

sen kohteena on koko myymäläverkko. Lyhyen tähtäyksen kauppapaikkasuunnittelu perustuu 

pitkän tähtäyksen suunnitteluun ja koskee yksittäistä kauppapaikkaa ja suunnittelujänteen pituus 
on 1-3 vuotta.  
 

Tärkeimpiä asioita pitkän tähtäyksen myymäläverkon suunnittelussa ovat: 
- vastaaminen toimintaympäristön muutoksiin,  
- vastaaminen kuluttajien ostokäyttäytymisen muutoksiin (erilaisten myymäläkonseptien muo-

dostama monipuolinen verkosto, joka vastaa erilaisten kuluttajien vuoden aikojen ja viikon 
päivien mukaan muuttuviin tarpeisiin),  

- olemassa olevan myymäläverkon hyödyntäminen,  
- liiketoiminnan jatkuva kehittäminen (kyky vastata muutoksiin),  

- palvelukokonaisuudet (muutkin kuin kaupalliset palvelut), 
- erikokoisista myymälöistä (hypermarket, supermarket, lähikauppa) koostuva myymäläver-

kosto. 
 

Toteuttavassa kauppapaikkasuunnittelussa uuden kauppapaikan pitää täyttää samanaikaisesti 

seuraavat neljä perusehtoa: 
- riittävä väestöpohja myymälän vaikutusalueella, 
- markkina-aukon olemassaolo kilpailutilanteessa, 
- hyvä liikenteellinen sijainti ja toimivat pysäköintijärjestelyt, 

- hyvä saavutettavuus kaikilla liikennevälineillä, 
- kohtuullinen investointitaso. 
 

Yhdyskuntasuunnittelulla ja kaavoituksella ohjataan kaupan sijoittumista ja mitoitusta, mutta sil-
lä ei voida taata kaupan palvelujen toteutumista eikä turvata kaupan kannattavuutta. Tämän 
vuoksi myymäläverkon suunnittelussa on syytä korostaa kuntien, maakunnan liittojen ja kaupan 
toimijoiden yhteistyötä. Tämä edellyttää kaavojen valmistelijoilta ja päätöksentekijöiltä kaupan 
toiminnan tuntemista ja toiminnallisten vaatimusten huomioon ottamista suunnitelmissa.  
 

Uudet asuinalueet tulee kaavoittaa väestömäärältään riittävän suuriksi, jotta varmistetaan kaa-
valliset edellytykset uusille kaupan palveluille. Kaupan toimintaedellytyksiä ja kaupan palvelujen 
saavutettavuutta voidaan edistää myös sijoittamalla liiketontit keskeiselle ja hyvin saavutettavis-

sa olevalle paikalle. Kaupan palveluja sisältävässä kaavassa tulisi olla joustavuutta, esimerkiksi 
nykyiseen tarpeeseen nähden lievän ylimitoituksen avulla kauppa voi sopeutua paremmin toimin-
taympäristön muutoksiin. 
 

Väestömäärä 2012 Alle 3 km asuvat

alle 1 km alle 3 km alle 5 km kunnan väestöstä

Halsua keskusta, C 300 600 710 48 %

Kannus keskusta, C 1 240 3 660 4 120 64 %

   Eskola alakeskus, ca 250 360 440

Kaustinen keskusta, C 570 2 210 2 890 52 %

Kokkola keskusta, C 5 560 20 660 34 400 44 %

   Koivuhaka alakeskus, ca 2 090 5 980 18 460

   Kälviä alakeskus, ca 590 2 470 2 840

   Lohtaja alakeskus, ca 570 960 1 050

   Ullava alakeskus, ca 200 230 280

Lestijärvi keskusta, C 140 370 450 44 %

Perho keskusta, C 470 1 000 1 330 34 %

Toholampi keskusta, C 760 1 590 1 980 46 %

Veteli keskusta, C 700 1 310 1 870 39 %

   Räyrink i alakeskus, ca 140 310 450

KaavamerkintäKeskus
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Erikoiskauppa 
 

Monialaisuutensa vuoksi erikoiskauppa ei yleensä voi suunnitella myymäläverkkoa päivittäistava-
rakaupan tapaan johtuen muun muassa siitä, että se on päivittäistavarakauppaa riippuvaisempi 
vapaista liikepaikoista. Tosin ketjuuntumisen myötä suunnitelmallisuus liikepaikkojen suhteen on 
lisääntynyt. Ketjuliikkeet hakevat myymälähuoneistoja keskeisiltä liikepaikoilta ja ketjuilla on 

omia liiketiloja koskevia vaatimuksia.  
 

Erikoiskaupan kannalta oleellisin asia kauppapaikkasuunnittelussa on keskustojen tavoitteellinen 

kehittäminen, koska liikekeskustat tulevat säilyttämään asemansa erikoiskaupan tärkeimpinä si-
jaintipaikkoina myös tulevaisuudessa. Keskustakaupassa tärkeimmät uusien kauppapaikkojen 
kriteerit ovat liikepaikan toimivuus, muiden toimintojen läheisyys, kävelykadut sekä muut asioin-
tia parantavat kaupunkielementit. Keskustojen ulkopuolelle hakeutuvien tilaa vaativan erikoista-

varan kaupan myymälöiden osalta vastaavat kriteerit ovat hyvä saavutettavuus, näkyvä sijainti 
ja riittävä perusasiakaspohja lähialueella.  
 

Keskustoissa kuten myös keskustojen ulkopuolella liikepaikat tulisi kaavoittaa mahdollisimman 
tiiviinä kokonaisuuksina, välttämällä hajasijoittamista. Keskustoissa tulee kiinnittää huomiota 

myös pysäköintipaikkojen riittävyyteen sekä huolto- ja tavaraliikenteen toimivuuden turvaami-
seen ja edistämiseen. 
 

 

2.5.2 Kaupan kehitysnäkymiä yleisesti ja Keski-Pohjanmaalla 

Seuraavassa on esitetty kaupan yleisiä kehitysnäkymiä sekä selvityksen yhteydessä tehtyjen 
Keski-Pohjanmaan kaupan toimijoiden haastatteluissa esille tulleita arvioita Keski-Pohjanmaan 
kaupan kehityksestä ja kehittämistarpeista. 
 

Vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys 
 

Vähittäiskaupan liikevaihto on kasvanut usean prosentin vuosivauhdilla. Viime vuosina kasvu on 
kuitenkin hiipunut. Koko vähittäiskaupan liikevaihdon vuosimuutos oli 4,2 % vuonna 2012, 0,1 % 
vuonna 2013 ja -0,9 % vuonna 2014. Erot toimialojen välillä ovat suuria. Vuonna 2014 kasvoi 

vain päivittäistavaroiden, urheiluvälineiden, veneiden ja veneilytarvikkeiden, apteekkien, tervey-
denhoito-, kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden, optisen alan ja muun vähittäiskaupan liikevaihto. 
Veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskauppaa lukuun ottamatta kaikilla muilla tilaa vaativan 
erikoiskaupan toimialoilla vähittäiskaupan liikevaihto väheni vuonna 2014. Suhteellisesti eniten 
väheni kirjojen, sanomalehtien ja paperitavaran vähittäiskaupan liikevaihto (21,6 %). Viime vuo-
sien kehityssuunta jatkunee lähivuosina, mutta maakuntakaavan tavoitevuoteen mennessä kehi-

tykseen sisältyy todennäköisesti myös kasvun jaksoja. Joka tapauksessa yleinen talouskehitys 
kuten myös esim. verkkokaupan kehitys vaikuttavat kaupan kehitykseen ja sitä kautta myös lii-
ketilatarpeeseen koko maassa. 
 

Verkkokaupan kehitys 
 

Verkkokauppa on kasvanut nopeasti viime vuosina erityisesti palvelujen myynnissä ja erikoiskau-

passa. Todennäköistä on, että verkkokauppa kasvaa edelleen. Elintarvikkeiden myynti internetis-
sä on ollut vähäistä, mutta myös sen odotetaan lisääntyvän. Kaavoituksen kannalta oleellista on 
se, kuinka paljon verkkokauppa vähentää perinteisen myymälätilan tarvetta ja se, onko kaavoi-
tuksessa syytä varautua erilaisten verkkokaupan jakelu- ja varastotilojen lisääntymiseen. Verk-
kokaupan vaikutus liiketilatarpeeseen vaihtelee toimialoittain. Vaikutus on päivittäistavarakau-

passa todennäköisesti pienempi kuin erikoiskaupassa. 
 

Kysynnän muutostekijät 
 

Kysynnän arvioidaan kasvavan vain väestönkasvun myötä. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu 

tai pysähtyy kokonaan. Keski-Pohjanmaalla väestönkasvu lisää kysyntää erityisesti Kokkolassa. 
Lisäksi Kokkolaan kohdistuu huomattava määrä maakunnan muista kunnista ja maakunnan ulko-
puolelta tulevaa kysyntää. Kysynnän kohteet kuitenkin muuttuvat tulevaisuudessa. Viime vuosina 
palvelujen kysyntä on kasvanut tavaroiden kysynnän kustannuksella. Myös vastuullisuus ja kes-
tävän kehityksen periaatteet heijastuvat kulutukseen.  
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Kaupan konseptien muutokset 
 

Kaupan haasteita tulevaisuudessa ovat kansainvälistyminen, kilpailun koveneminen sekä muu-
tokset kuluttajakunnassa ja kulutustottumuksissa. Kauppa vastaa muutoksiin konsepteillaan ja 
myymäläverkon muutoksilla. Kansainvälistyminen tuonee Suomeen lisää ulkomaisia kauppakon-
septeja ja ketjuja. Toimialaliukumat ovat esimerkki konseptien muutoksesta, joka jatkunee myös 
tulevaisuudessa. Myös kaupan ja palvelujen raja-aidat voivat madaltua yhä enemmän. Tulevai-

suuden kauppakeskukset ovat hybridikeskuksia, joissa vähittäiskaupan lisäksi on kaupallisia pal-
veluja, julkisia palveluja, asumista ym. Verkkokauppa ja monikanavaisuus ovat myös yksi kau-
pan konsepteihin vaikuttava muutostekijä. Perinteiset myymälät voivat joko kokonaan ja osittain 
muuttua verkkokaupan varastoiksi. Ne myymälät, jotka löytävät tasapainon fyysisen myymälän 
ja verkkokaupan välillä, menestyvät. 
 

Myymälärakenteen kehitys 
 

Uusien suurmyymälöiden määrä on kasvanut merkittävästi viimeisten kymmen vuoden aikana. 
Tulevaisuudessa isoja yksikköjä perustetaan entistä vähemmän. Isojen yksikköjen rakentaminen 
keskittyy kasvukeskuksiin, mutta niissäkin esimerkiksi uudet hypermarketit ovat pienempiä kuin 
mitä viime vuosina on rakennettu. Kauppakeskukset kuitenkin säilyttävät asemansa. Tulevaisuu-

den kauppakeskukset ovat monipuolisia palvelukeskuksia, joihin sijoittuu vähittäiskaupan lisäksi 
myös kaupallisia ja julkisia palveluja, asumista, toimistoja ym.  
 

Nykyisistä myymälätyypeistä asemaansa vahvistavat eniten lähipalvelut. Asukkaille on yhä tär-
keämpää päivittäistavaramyymälän läheisyys, joten myös kaupparyhmät ovat alkaneet perustaa 
uusia lähimyymälöitä asuntoalueille. Uusilla asuntoalueilla päivittäistavarakaupan tonttien ja kaa-
vojen tulisi olla sellaiset, että on mahdollista toteuttaa myymälä aluksi pienenä ja laajentaa myö-
hemmin asukasmäärän lisääntyessä. Väestöpohjavaatimukset vaihtelevat myymälätyypeittäin, 
mutta yleisesti ottaen uusilla alueilla tulisi olla 2 000 - 3 000 asukasta, jotta uuden päivittäistava-

ramyymälän (<400 m2) perustaminen olisi kannattavaa. 
 

Kaupan edustajien näkemykset Keski-Pohjanmaan kaupan kehitysnäkymistä 
 

Selvityksen yhteydessä tehdyissä kaupan edustajien haastatteluissa tuli esille muun muassa seu-

raavia Keski-Pohjanmaan ja Kokkolan kaupan kehitysnäkymiä ja kehittämistarpeita:  
 

Nykyinen kaupan palveluverkko 

- kaupan palvelut keskittyvät vahvasti Kokkolaan, jonne on sijoittunut runsaasti kaupan neliöi-
tä ja erilaisia kauppatyyppejä. Kokkolassa on riittävästi tarjontaa päivittäistavarakaupassa ja 
kaikki ketjut ovat edustettuina. Erikoiskaupassa tarjonta on kattava ja joillakin toimialoilla 
(mm. vaatekaupassa) jopa erinomainen suhteessa kysyntään. Urheiluvälineiden ja kaupallis-
ten palvelujen (esim. elokuvat) tarjontaa voisi olla enemmän. Lisäksi asuntoalueilta puuttuu 
pieniä päivittäistavaramyymälöitä. Kaustisella ja Kannuksessa päivittäistavarakaupan tarjonta 

vastaa pääosin kysyntää, mutta erikoiskaupan tarjonnassa on puutteita. Pienehkö väestöpoh-
ja rajoittaa erikoiskaupan kehitysmahdollisuuksia. Muualla maakunnassa kaupan toiminta-
edellytykset ovat haastavat. 

Kilpailutilanne 
- Kokkolassa kaupan kilpailutilanne on tiukka erityisesti päivittäistavarakaupassa, vaatekau-

passa ja tavaratalojen käyttötavarakaupassa. Kannuksessa ja Kaustisella kilpailutilanne on 
hyvä.   

Kokkola suhteessa Ylivieskaan ja Pietarsaareen 
- Kokkola on vetovoimaltaan merkittävin verrattuna Ylivieskaan ja Pietarsaareen. Kokkolan ve-

tovoima on viime vuosina kasvanut erityisesti suhteessa Pietarsaareen, mutta myös suhtees-
sa Ylivieskaan. Kauppa on investoinut Kokkolaan runsaasti viime vuosina.  

Vähittäiskaupan kehitysnäkymät 
- Kokkolassa kaupan kehitysnäkymät ovat hyvät myös tulevaisuudessa, koska Kokkolan väes-

tömäärä ja sitä kautta myös kysyntä kasvaa. Muualla maakunnassa kehitysnäkymät ovat 

heikommat johtuen pienestä väestöpohjasta ja väestömäärän vähenemisestä. 
- Keskustakaupan kuten myös päivittäistavarakaupan lähipalvelujen merkitys kasvaa tulevai-

suudessa. Kauppa hakee jatkuvasti sijaintipaikkoja uusille lähimyymälöille erityisesti Kokko-
lassa. Sen sijaan uusille hypermarketeille ei ole tarvetta. Kivijalkakauppa menestyy Kokkolan 

kävelykeskustassa, muuten erikoiskaupan palvelut sijoittuvat tulevaisuudessa monipuolisiin 
kauppakeskuksiin ja outlet -alueille. Kokkolaan voi tulla lisää tarjontaa erityisesti tilaa vaati-

vassa kaupassa, joka sijoittuu keskustojen ulkopuolelle. Kuluttajien kysyntä kohdistuu ny-
kyistä enemmän palveluihin tavaroiden sijasta. 
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Verkkokaupan kehitys 
- Verkkokaupan merkitys on havaittavissa käyttötavara- ja erikoiskaupassa, mutta päivittäis-

tavarakaupassa vasta pidemmällä tähtäimellä. Merkittävä osa verkkokaupasta toteutuu niin, 
että tavarat noudetaan fyysisestä myymälästä, jolloin verkkokaupalla ei ole vaikutusta kau-

pan palveluverkkoon. Verkkokauppa vaikuttaa kuitenkin jonkin verran kaupan mitoitukseen 
ja esimerkiksi hypermarketit suunnitellaan nykyistä pienempinä tulevaisuudessa. 

Keskustojen kauppa 
- Kokkolassa tärkein kehittämiskohde tulisi olla keskusta. Keskustan erilliset kaupan alueet 

(Kallentori, Isokatu, Rantakatu ja rautatien eteläpuoli) tulisi sitoa yleiskaavoituksen keinoin 
vahvemmin toisiinsa. Merkittävä yksittäinen kehityskohde Kokkolassa on rautatientorin kehit-
tämishanke ja siihen sijoittuvat liiketilat.  

- Keskustojen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Kokkolan ohella myös Kaustisen ja Kannuksen 
keskustoissa on potentiaalia kehittyä. Keskustoissa tulee olla kaupalle laajenemismahdolli-

suuksia ja liiketilaa tarjolla. Erityisen suuri rooli kaupan näkökulmasta on myös liikenne- ja 
pysäköintijärjestelyillä ja niiden toimivuudella. Kokkolassa mm. Heinolan alueella on ollut on-
gelmia liikennejärjestelyjen toimivuudessa ja rata aiheuttaa ongelmia Tehtaankadun alueella 
toimiville myymälöille. 

Maakuntakaava 

- Maakuntakaavan ja kuntakaavojen tulisi olla mahdollisimman joustavia niin, että ne tarjoavat 
kaupalle vaihtoehtoisia ja kilpailukykyisiä sijaintipaikkoja. Nykyisessä maakuntakaavassa 
osoitettu Kokkolan vähittäiskaupan vyöhykemerkintä olisi toimiva merkintätapa myös uudes-
sa maakuntakaavassa. 

 

Kaupan hankkeet ja potentiaaliset sijaintipaikat 
 

Kunnille suunnatun kyselyn mukaan vähittäiskaupan suuryksikköhankkeita on vireillä Kannukses-
sa, Kaustisella ja Kokkolassa. Kyselyn mukaan kunnissa on muun muassa seuraavia kaupan ke-
hittämistarpeita:  
 

Kokkola 
- Kokkolassa on vireillä kaksi kaupan hanketta Heinolan alueella ja lisäksi keskustassa Rauta-

tientori-hanke, johon sijoittuu myös kaupan liiketilaa (kokonaismitoitus noin 30 000 k-m2, 

josta kaupan liiketilaa noin 10 000 k-m2)  
- uudet vähittäiskaupan suuryksiköt on tarkoitus sijoittaa Heinolan alueelle. 
Halsua 
- Halsuan kunnassa ei ole välittömiä tai lähitulevaisuuteen sijoittuvia suunnitelmia suurten 

kaupparakennusten osalta. Olemassa olevalla päivittäistavaramyymälällä on tarve laajentua 
noin 100-200 k-m2 tai siirtyä muuhun rakennukseen.  

- kunnassa ei ole vireillä vähittäiskaupan suuryksikköhankkeita. 

Kannus 
- erikoistavaroiden (urheilu, vapaa-aika, metsästys) tarjonta on vähäinen 
- vireillä on yksi vähittäiskaupan suuryksikköhanke (mitoitus 18 000 k-m2), joka sijoittuu maa-

kuntakaavan mukaiselle keskustatoimintojen alueelle 
- lisäksi Kannuksessa on yksi potentiaalinen vähittäiskaupan suuryksikön paikka keskusta-

alueen ulkopuolella 

Kaustinen 
- Kaustisen keskustan osayleiskaavatyö on käynnissä. Kaavaehdotuksessa on osoitettu keskus-

tatoimintojen alue (C) sekä keskustan pohjoispuolelle valtatien 13 varteen ja keskustan län-
sipuolelle kantatien 63 varteen kaupallisten palvelujen alueet, joille saa sijoittaa paikallisesti 
merkittäviä vähittäiskaupan suuryksikköjä (KM). Kaavamääräysten mukaan KM-alueille sijoit-
tuvan vähittäiskaupan tulee olla sellaista, joka kaupan laatu huomioon ottaen voi sijoittua 
keskusta-alueiden ulkopuolelle, kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalous-

kauppaa.  
- Kaustisen keskustaan on suunnitteilla kauppakeskus, johon sijoittuu pääosin erikoiskaupan 

liiketilaa. 
Lestijärvi 
- Lestijärvellä on käytännössä vain elintarvikekaupan ja apteekin palvelut. Kunnassa olisi tar-

vetta mm. huoltoasema- ja rautakauppapalveluille. 
- kunnassa ei ole edellytyksiä vähittäiskaupan suuryksiköille. 

- kunnassa ei ole vireillä vähittäiskaupan suuryksikköhankkeita. 
- matkailun kehittäminen on Lestijärvellä tärkeää.  
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Perho 
- ongelmana on erikoiskauppojen puute. 
- kunnassa ei ole tarvetta yli 2 000 k-m2:n yksiköille  
- kunnassa ei ole vireillä vähittäiskaupan suuryksikköhankkeita. 

Toholampi 
- kaupan palvelut vastaavat kunnan asukkaiden tarpeita. 
- kunnassa ei ole vireillä vähittäiskaupan suuryksikköhankkeita. 
Veteli 
- palvelut sijaitsevat kunnan alueella hajanaisesti. Yhtenäinen erikoisliikkeiden liikekeskus olisi 

tarpeen.  
- tavoitteena palveluverkon kehittämisessä tulisi olla, että koko Keski-Pohjanmaa pysyy palve-

lujen ja asutuksen piirissä. 
- kunnassa ei ole vireillä vähittäiskaupan suuryksikköhankkeita. 

Kaupan toimijat 
- kaupan toimijoiden mukaan Kokkolassa on tarvetta lähipalveluille asuntoalueilla tai muissa 

sopivissa sijaintipaikoissa. Sen sijaan uusille isoille yksiköille ei ole tarvetta. Erikoiskaupan 
tarjonta on Kokkolassa väestöpohjaan nähden pääosin hyvä, mutta liiketilan lisätarvetta voi 
olla tilaa vaativan erikoistavaran kaupassa. 

- potentiaalisia uuden liiketilan sijaintipaikkoja ovat Kokkolassa keskusta, Heinolan alue, Hei-
nolankaaren kauppaväylän jatko, Piispanmäen alue ja Tehtaankadun alue 

 

 

2.5.3 Arvio ostovoiman ja liiketilatarpeen kehityksestä 

Kulutusluvut 

Ostovoima ja sen kehitys ovat perusta kaupan palveluverkon kehittymiselle ja kaupan investoin-
neille. Ostovoima on arvioitu väestömäärän ja asukaskohtaisten kulutuslukujen perusteella. Kulu-

tuslukuina (€/asukas/vuosi) on käytetty Keski-Pohjanmaan maakunnan keskimääräisiä kulutus-
lukuja (www.tuomassantasalo.fi). Yksityisen kulutuksen ennustetaan pitkällä aikavälillä kasva-
van, mutta aikaisempaa hitaammin. Yksityisen kulutuksen kasvuarviona on käytetty päivittäista-
varakaupassa 1 %/vuosi ja erikoiskaupassa 2 %/vuosi. Kasvuennustetta voidaan pitää varsin 
realistisena, jos sitä verrataan vähittäiskaupan pitkän aikavälin toteutuneeseen kehitykseen.  

Tässä selvityksessä käytetyt kulutusluvut on esitetty seuraavassa taulukossa.  

Taulukko 14. Vähittäiskaupan kulutusluvut ja arvio kehityksestä, €/asukas/vuosi  

(vuoden 2013 rahassa) 
 

 
 

Arvio vähittäiskauppaan kohdistuvasta ostovoimasta vuonna 2013 

Keski-Pohjanmaan väestömäärä oli vuoden 2013 lopussa 68 677 asukasta. Kauppaan kohdistuva 

ostovoima väestömäärän ja kulutuslukujen pohjalta arvioituna oli vuonna 2013 noin 612 mil-
joonaa euroa. Ostovoimasta kohdistui päivittäistavarakauppaan noin 209 miljoonaa euroa, 
muuhun erikoiskauppaan noin 162 miljoonaa euroa, tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan noin 
71 miljoonaa euroa sekä autokauppaan ja huoltamotoimintaan noin 170 miljoonaa euroa.  

  

Kulutusluku, €/asukas/v Kasvuarvio

2013 2030 %/vuosi

Päivittäistavarakauppa 3 049 3 611 1 %

Muu erikoiskauppa 2 362 3 307 2 %

Tilaa vaativa kauppa 1 029 1 441 2 %

Vähittäiskauppa yhteensä 6 440 8 359

Autokauppa ja huoltamot 2 474 3 463 2 %

Kauppa yhteensä 8 914 11 823
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Taulukko 15. Arvio kauppaan kohdistuvasta ostovoimasta Keski-Pohjanmaalla  
vuonna 2013, milj.€  
 

 
 
Arvio ostovoiman kehityksestä vuoteen 2030  

Tilastokeskuksen vuoden 2012 väestöennusteen mukaan Keski-Pohjanmaan väestömäärä on noin 
72 000 asukasta vuonna 2030. Kauppaan kohdistuva ostovoima on Tilastokeskuksen vuoden 
2012 väestöennusteen ja edellä esitettyjen yksityisen kulutuksen kasvuennusteiden pohjalta ar-
vioituna vuonna 2030 Keski-Pohjanmaalla noin 852 miljoonaa euroa. Ostovoimasta kohdistuu 

päivittäistavarakauppaan noin 260 miljoonaa euroa, muuhun erikoiskauppaan noin 238 miljoonaa 
euroa, tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan noin 104 miljoonaa euroa sekä autokauppaan ja 
huoltamotoimintaan noin 250 miljoonaa euroa.  
 
Taulukko 16. Arvio kauppaan kohdistuvasta ostovoimasta Keski-Pohjanmaalla vuonna 2030  
Tilastokeskuksen vuoden 2012 väestöennusteen mukaan, milj.€ (vuoden 2013 rahassa) 
 

 
 
Kauppaan kohdistuva ostovoima kasvaa Tilastokeskuksen vuoden 2012 väestöennusteen ja edel-
lä esitettyjen yksityisen kulutuksen kasvuennusteiden pohjalta vuosina 2013-2030 noin 239 
miljoonaa euroa. Ostovoiman kasvusta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin 51 miljoonaa 

euroa, muuhun erikoiskauppaan noin 76 miljoonaa euroa, tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan 
noin 33 miljoonaa euroa sekä autokauppaan ja huoltamotoimintaan noin 79 miljoonaa euroa.  

 
Taulukko 17. Arvio kauppaan kohdistuvan ostovoiman kehityksestä Keski-Pohjanmaalla  
vuosina 2013-2030, milj.€ (vuoden 2013 rahassa) 
 

 
 

Päivittäis- Muu Tilaa Vähittäis- Auto-

tavara- erikois- vaativa kauppa kauppa ja

kauppa kauppa kauppa yhteensä huoltamot

Halsua 3,7 2,9 1,3 7,9 3,0 11,0

Kannus 17,3 13,4 5,8 36,5 14,0 50,6

Kaustinen 13,1 10,1 4,4 27,6 10,6 38,2

Kokkola 143,4 111,1 48,4 302,9 116,3 419,2

Lestijärvi 2,5 1,9 0,8 5,3 2,0 7,3

Perho 8,9 6,9 3,0 18,8 7,2 26,1

Toholampi 10,3 8,0 3,5 21,8 8,4 30,1

Veteli 10,2 7,9 3,4 21,5 8,2 29,7

Kaustisen seutukunta 48,7 37,7 16,4 102,9 39,5 142,4

Kokkolan seutukunta 160,7 124,5 54,2 339,4 130,4 469,8

KESKI-POHJANMAA 209,4 162,2 70,7 442,3 169,9 612,2

OSTOVOIMA 2013, milj.euroa
Kauppa 

yhteensä

Päivittäis- Muu Tilaa Vähittäis- Auto-

tavara- erikois- vaativa kauppa kauppa ja

kauppa kauppa kauppa yhteensä huoltamot

Halsua 3,4 3,1 1,4 7,9 3,3 11,2

Kannus 19,3 17,6 7,7 44,6 18,5 63,1

Kaustinen 15,3 14,0 6,1 35,4 14,7 50,1

Kokkola 187,9 172,0 75,0 434,9 180,2 615,1

Lestijärvi 2,5 2,3 1,0 5,7 2,4 8,1

Perho 9,5 8,7 3,8 21,9 9,1 31,0

Toholampi 11,3 10,4 4,5 26,2 10,9 37,1

Veteli 11,0 10,1 4,4 25,5 10,5 36,0

Kaustisen seutukunta 53,0 48,5 21,1 122,6 50,8 173,4

Kokkolan seutukunta 207,1 189,7 82,7 479,5 198,7 678,1

KESKI-POHJANMAA 260,1 238,2 103,8 602,1 249,5 851,6

OSTOVOIMA 2030, milj.euroa
Kauppa 

yhteensä

OSTOVOIMAN KEIHITYS Päivittäis- Muu Tilaa Vähittäis- Auto-

2013-2030, milj.€ tavara- erikois- vaativa kauppa kauppa ja

kauppa kauppa kauppa yhteensä huoltamot

Halsua -0,3 0,2 0,1 0,0 0,2 0,3

Kannus 2,0 4,2 1,8 8,0 4,4 12,5

Kaustinen 2,2 3,9 1,7 7,8 4,1 11,9

Kokkola 44,5 61,0 26,6 132,0 63,9 195,9

Lestijärvi 0,0 0,3 0,1 0,4 0,3 0,8

Perho 0,5 1,8 0,8 3,1 1,8 4,9

Toholampi 1,0 2,4 1,0 4,5 2,5 7,0

Veteli 0,8 2,2 1,0 4,0 2,3 6,3

Kaustisen seutukunta 4,3 10,8 4,7 19,8 11,3 31,1

Kokkolan seutukunta 46,4 65,2 28,4 140,0 68,3 208,3

KESKI-POHJANMAA 50,7 76,0 33,1 159,8 79,6 239,4

Kauppa 

yhteensä
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Arvio liiketilatarpeesta ja sen kehityksestä 
 
Ostovoiman kasvu mahdollistaa kaupan paremmat toimintamahdollisuudet. Nykyiset yritykset 
voivat kasvattaa myyntiään ja uusille yrityksille voi syntyä riittävät toimintaedellytykset. Kaupan 

laskennallinen liiketilatarve on arvioitu ostovoiman perusteella muuttamalla ostovoima liiketila-
tarpeeksi kaupan keskimääräisen myyntitehokkuuden (€/myynti-m2/vuosi) avulla.  
 

Liiketilatarve on arvioitu seuraaviin tunnuslukuihin perustuen: 
- myyntialan muunto kerrosalaksi kertoimella 1,25 
- päivittäistavarakaupan keskimääräinen myyntitehokkuus 6 000 €/my-m2 
- erikoiskaupan keskimääräinen myyntitehokkuus 3 000 €/my-m2 
- autokaupan keskimääräinen myyntitehokkuus 8 000 €/ my-m2 
- liiketilan poistuma 0 my-m2 

- kaavallinen ylimitoitus kertoimella 1,3 
 

Liiketilatarvetta tarkasteltaessa on syytä muistaa, että tilantarvearvio on laskennallinen ja ilmoit-

taa ainoastaan suuruusluokan, ei tarkkaa liiketilan tarvetta. Laskelma on tehty samoilla laskenta-
periaatteilla koko maakuntaan, joten laskelma ei ota huomioon alueellisia kulutuksen tai myynti-
tehokkuuden eroja.  
 

Laskelma perustuu oletukseen, että kaikki ostovoiman kasvu toteutuu uutena liiketilana. Käytän-
nössä kuitenkin osa ostovoiman kasvusta kohdistuu olemassa olevien liikkeiden myynnin kasvuun 
ja vain osa vaatii uutta liiketilaa, mikä vähentää liiketilatarvetta laskelmaan verrattuna. Laskel-
massa ei ole otettu huomioon myymäläkannan poistumaa, joka puolestaan lisää liiketilan tarvetta 
laskelmaan verrattuna. Keskeinen tilatarpeeseen vaikuttava tekijä on myös myyntitehokkuus. 

Laskelmassa on käytetty keskimääräisiä myyntitehokkuuksia. Myyntitehokkuus vaihtelee kuiten-
kin myymälätyypeittäin, toimialoittain ja alueittain, joten myös uusperustannan rakenne ja sijain-
ti vaikuttavat lopulliseen liiketilatarpeeseen. Todennäköistä myös on, että kauppa pyrkii lisää-
mään myyntitehokkuutta, mikä vähentää liiketilatarvetta laskelmaan verrattuna. 
 

Sekä ostovoiman että liiketilatarpeen kehityksen arviointiin liittyy huomattava määrä epävar-
muustekijöitä. Yleinen talouskehitys ja kaupan toimintaympäristö voivat muuttua nopeastikin, 
mikä vaikuttaa ostovoiman kehitykseen ja sitä kautta liiketilatarpeeseen. Myös esimerkiksi netti-
kaupan lisääntyminen tulee vaikuttamaan liiketilatarpeeseen.  

Keski-Pohjanmaan oman väestön ostovoimaan perustuva laskennallinen liiketilatarve 
 

Seuraavassa esitetty Keski-Pohjanmaan maakunnan oman väestön ostovoimaan ja sen kehityk-
seen perustuva liiketilatarve kertoo Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon perusmitoituksen, 
”kaupan kantokykyluokituksen” seutukunnittain ja kunnittain sekä toimialaryhmittäin tilanteessa, 
jossa vähittäiskaupan kysyntä (ostovoima) ja tarjonta (myynti) ovat tasapainossa.  
 
Vuonna 2013 kaupan laskennallinen liiketilan tarve oli Keski-Pohjanmaalla noin 167 000 k-m2. 

Laskennallisesta liiketilatarpeesta kohdistui päivittäistavarakauppaan noin 44 000 k-m2, muuhun 
erikoiskauppaan noin 68 000 k-m2, tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan noin 29 000 k-m2 ja 

autokauppaan ja huoltamotoimintaan noin 26 000 k-m2.  
 

Taulukko 20. Keski-Pohjanmaan oman väestön ostovoiman pohjalta arvioitu laskennallinen  
liiketilatarve vuonna 2013 (kysyntä ja tarjonta tasapainossa kaikissa kunnissa) 

 
 

Päivittäis- Muu Tilaa Vähittäis- Auto-

tavara- erikois- vaativa kauppa kauppa ja Kauppa

kauppa kauppa kauppa yhteensä huoltamot yhteensä

Halsua 800 1 200 500 2 500 500 3 000

Kannus 3 600 5 600 2 400 11 600 2 200 13 800

Kaustinen 2 700 4 200 1 800 8 700 1 700 10 400

Kokkola 29 900 46 300 20 200 96 400 18 200 114 600

Lestijärvi 500 800 400 1 700 300 2 000

Perho 1 900 2 900 1 300 6 100 1 100 7 200

Toholampi 2 100 3 300 1 400 6 800 1 300 8 100

Veteli 2 100 3 300 1 400 6 800 1 300 8 100

Kaustisen seutukunta 10 100 15 700 6 800 32 600 6 200 38 800

Kokkolan seutukunta 33 500 51 900 22 600 108 000 20 400 128 400

KESKI-POHJANMAA 43 600 67 600 29 400 140 600 26 600 167 200

LIIKETILATARVE 2013, k-m2
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Vuoden 2030 liiketilatarve on arvioitu Tilastokeskuksen vuoden 2012 väestöennusteen mukaiseen 
väestökehitykseen ja sen pohjalta arvioituun ostovoiman kehitykseen perustuen. Vuonna 2030 
kaupan laskennallinen liiketilan tarve on edellä esitettyjen laskentaperusteiden mukaan noin 306 
000 k-m2. Laskennallisesta liiketilatarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin 70 000 k-

m2, muuhun erikoiskauppaan noin 129 000 k-m2, tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan noin 56 
000 k-m2 ja autokauppaan ja huoltamotoimintaan noin 51 000 k-m2.  

Taulukko 21. Keski-Pohjanmaan oman väestön ostovoiman pohjalta arvioitu laskennallinen  
liiketilatarve vuonna 2030 (kysyntä ja tarjonta tasapainossa kaikissa kunnissa) 

 
 
Keski-Pohjanmaan oman väestön ostovoiman kehitykseen perustuva liiketilan laskennallinen lisä-
tarve on vuosina 2013-2030 noin 139 000 k-m2. Laskennallisesta liiketilan lisätarpeesta kohdis-

tuu päivittäistavarakauppaan noin 27 000 k-m2, muuhun erikoiskauppaan noin 61 000 k-m2, tilaa 
vaativan erikoistavaran kauppaan noin 27 000 k-m2 ja autokauppaan ja huoltamotoimintaan noin 
24 000 k-m2. 
 

Taulukko 22. Keski-Pohjanmaan oman väestön ostovoiman pohjalta arvioitu laskennallinen  
liiketilan lisätarve vuosina 2013-2030  

 
 

 

Ostovoiman siirtymän vaikutus Keski-Pohjanmaan liiketilatarpeeseen 

Liiketilatarpeen arvioinnissa voidaan ottaa huomioon alueen oman väestön ostovoiman lisäksi 
myös ostovoiman siirtymä. Tämä korostuu erityisesti maakuntakeskuksen liiketilatarvetta arvioi-
taessa, koska maakuntakeskukseen suuntautuu ostovoimaa koko maakunnasta. Vaikutusalueen 
sisällä eritasoisten keskusten (pääkeskus – alakeskus) välinen ostovoiman siirtymä voidaan ottaa 
huomioon pääkeskuksen liiketilatarpeessa laskennallista liiketilatarvetta suurempana mitoitukse-

na kuitenkin niin, että myös alakeskusten kaupalle on riittävästi kehityspotentiaalia. 

Mikäli ostovoiman siirtymien oletetaan säilyvän vuoden 2013 tasolla, on Keski-Pohjanmaan kau-
pan laskennallinen liiketilan lisätarve noin 167 000 k-m2, joka on noin 28 000 k-m2 suurempi 
kuin oman väestön ostovoiman pohjalta arvioitu liiketilatarve. Kunnittain tarkasteltuna liiketilan 
lisätarve on oman väestön ostovoiman kehityksen pohjalta arvioitua liiketilan lisätarvetta suu-

rempi niissä kunnissa (Kaustinen ja Kokkola), joissa ostovoiman siirtymä on positiivinen ja pie-
nempi niissä kunnissa (Halsua, Kannus, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli), joissa siirtymä on 
negatiivinen.  

Päivittäis- Muu Tilaa Vähittäis- Auto-

tavara- erikois- vaativa kauppa kauppa ja Kauppa

kauppa kauppa kauppa yhteensä huoltamot yhteensä

Halsua 900 1 700 700 3 300 700 4 000

Kannus 5 200 9 600 4 200 19 000 3 800 22 800

Kaustinen 4 100 7 600 3 300 15 000 3 000 18 000

Kokkola 50 900 93 200 40 600 184 700 36 600 221 300

Lestijärvi 700 1 200 500 2 400 500 2 900

Perho 2 600 4 700 2 000 9 300 1 800 11 100

Toholampi 3 100 5 600 2 400 11 100 2 200 13 300

Veteli 3 000 5 500 2 400 10 900 2 100 13 000

Kaustisen seutukunta 14 400 26 300 11 300 52 000 10 300 62 300

Kokkolan seutukunta 56 100 102 800 44 800 203 700 40 400 244 100

KESKI-POHJANMAA 70 500 129 100 56 100 255 700 50 700 306 400

LIIKETILATARVE 2030, k-m2

Päivittäis- Muu Tilaa Vähittäis- Auto-

tavara- erikois- vaativa kauppa kauppa ja Kauppa

kauppa kauppa kauppa yhteensä huoltamot yhteensä

Halsua 100 500 200 800 200 1 000

Kannus 1 600 4 000 1 800 7 400 1 600 9 000

Kaustinen 1 400 3 400 1 500 6 300 1 300 7 600

Kokkola 21 000 46 900 20 400 88 300 18 400 106 700

Lestijärvi 200 400 100 700 200 900

Perho 700 1 800 700 3 200 700 3 900

Toholampi 1 000 2 300 1 000 4 300 900 5 200

Veteli 900 2 200 1 000 4 100 800 4 900

Kaustisen seutukunta 4 300 10 600 4 500 19 400 4 100 23 500

Kokkolan seutukunta 22 600 50 900 22 200 95 700 20 000 115 700

KESKI-POHJANMAA 26 900 61 500 26 700 115 100 24 100 139 200

LIIKETILATARPEEN MUUTOS 2013-

2030, k-m2
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Taulukko 23. Keski-Pohjanmaan oman väestön ostovoiman ja ostovoiman siirtymän pohjalta ar-
vioitu laskennallinen liiketilan lisätarve vuosina 2013-2030  

 
 

 

 

2.5.4 Kaupan alueiden arviointi 

KOKKOLAN KESKUSTA JA VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKÖIDEN VYÖHYKE 

Keski-Pohjanmaan maakuntakaava: 
 

 

Kokkolan ydinkeskusta on Keski-Pohjanmaan maakunta-
kaavassa osoitettu keskustatoimintojen alueena (C). Kes-

kustatoimintojen alueen ympärille on osoitettu vähittäis-
kaupan suuryksikköjen tai myymäläkeskittymien sijoitus-
vyöhyke (km) ja kaupunkikehittämisen kohdealue (kk). 
 

Keskustatoimintojen alueelle voidaan sijoittaa asumista, 

keskustahakuisten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen 
alueita sekä vähittäiskaupan suuryksikköjä. Vähittäiskau-
pan suuryksikköjen vyöhykkeelle sijoittuvan uuden, 
22.4.2010 jälkeen rakennettavan, päivittäis- ja erikoistava-
rakaupan enimmäiskerrosala saa olla enintään 60.000 k-m2 
ja yhden erillisen yksikön enimmäiskerrosala enintään 

35.000 k-m2. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee 
määritellä vähittäiskaupan suuryksikköjen tarkempi sijoit-
tuminen ja mitoitus sekä selvittää ratkaisujen vaikutukset 
riittävässä laajuudessa myös päätiestön sekä maakunnan 
ja koko kaupallisen vaikutusalueen näkökulmasta. Määräys 
ei koske paljon tilaa vaativaa erikoistavaran kauppaa.  
 

Kokkolan keskusta sisältyy kaupunkikehittämisen kohde-
alueeseen (kk). Suunnittelumääräyksen mukaan maakun-
nallisesti merkittävät palvelut tulee ohjata joko kaupungin 

keskustaan tai sitä rajaavan pääkatuverkon varsille siten, 

että ne ovat hyvin saavutettavissa päätieverkolta. Vähit-
täiskaupan suuryksiköt tulee sijoittaa ydinkeskustaan tai 
välittömästi sen läheisyyteen. Nykyistä kaupunkirakennetta 
tulee tiivistää. Keskustan ja vanhansatamanlahden alueen 
vetovoimaisuutta tulee lisätä. Alue- ja yhdyskuntaraken-
teen kannalta tärkeiden pääteiden toteutuminen ja toimin-
nalliset vaatimukset on turvattava.  
 

Suunnittelutilanne:  
 

Kokkolan ydinkeskustassa on voimassa Keskikaupungin yleiskaava (vahvistunut 2006) ja Rautatientorin 
osayleiskaava (vahvistunut 2013). Keskikaupungin yleiskaavassa Kokkolan keskusta-alueelle on osoitettu kau-
pan, palvelujen, asuin- ja toimistorakennusten alueita. Yleiskaavassa on määritelty keskustan kaupalliseen 
kehittämiseen liittyvät korttelialueet. Yleiskaavassa on myös osoitettu matkakeskus nykyisen rautatie- ja linja-
autoaseman yhteyteen.  
 

Kokkolan keskustaajaman yleiskaavoitus on käynnissä. Kokkolan ydinkeskustaa ympäröivät alueet on osoitettu 
kaavaluonnoksessa asuinalueena (A) sekä keskustan etelä-koillispuolella kaupallisten palvelujen alueena (KM), 
jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Uusia kaupallisten palvelujen alueita on osoitettu Heinolan  

Halsua 100 100 200 0 200

Kannus 1 500 5 100 6 600 1 000 7 600

Kaustinen 1 700 6 600 8 300 700 9 000

Kokkola 22 500 92 400 114 900 26 800 141 700

Lestijärvi 100 100 200 0 200

Perho 600 2 100 2 700 500 3 200

Toholampi 800 1 700 2 500 500 3 000

Veteli 600 1 000 1 600 100 1 700

Kaustisen seutukunta 3 900 11 600 15 500 1 800 17 300

Kokkolan seutukunta 24 000 97 500 121 500 27 800 149 300

KESKI-POHJANMAA 27 900 109 100 137 000 29 600 166 600

LIIKETILATARPEEN MUUTOS              

2013-2030, k-m2

Erikois-

kauppa

Päivittäis-

tavara-

kauppa

Autokauppa 

ja huoltamot

Kauppa 

yhteensä

Vähittäis-

kauppa 

yhteensä
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alueella olemassa olevan KM - alueen itä- ja kaakkoispuolelle sekä Pohjois- ja Eteläväylän liittymään keskustan 
koillispuolella. Keskustaajaman kaava-alueelle sijoittuu lisäksi nykyisiä ja uusia yrityksille ja työpaikoille varat-
tuja elinkeinoelämän alueita (TP) sekä julkisten palvelujen ja hallinnon alueita (PY). Kokkolan keskustatoimin-

tojen alue on asemakaavoitettu. Keskikaupungin yleiskaavassa on tarkasteltu ydinkeskustan kortteleiden ase-
makaavojen toteutumatilanne ja osoitettu muutostarvealueet. 
 

YKR-taajama-alueen rajaus ja lähialueen asutus: 

 
 

Kokkolan keskustatoimintojen alue ja vähittäiskaupan 
suuryksiköiden vyöhyke sijaitsevat YKR Taajama-alueella.  
 

Kokkolan keskustan lähiasutus 2012:  
Alle 1 km etäisyydellä noin 5 600 asukasta 
Alle 3 km etäisyydellä noin 20 700 asukasta (noin 44 % 

Kokkolan kaupungin asukasmäärästä)   
 
 

 
 
 
 

Alueen nykyiset palvelut:  
 

Kokkolan vähittäiskaupan palveluverkko muodostui 28 päivittäistavaramyymälästä, 7 päivittäistavaroiden eri-
koismyymälästä, 2 laajan tavaravalikoiman myymälästä, 194 erikoiskaupan myymälästä, 59 autokaupan 
myymälästä ja 8 huoltoasemasta vuonna 2012. Erikoiskaupan myymälöistä 34 toimi tilaa vaativan erikoistava-
ran kaupan toimialoilla ja 160 muun erikoiskaupan toimialoilla.  
 

Kokkolan vähittäiskaupan sijaintirakennuksissa on kerrosalaa noin 259 000 k-m2. Kokkolan kaupan palvelut 
ovat keskittyneet keskustaajaman alueelle. Keskustaajaman ulkopuolella vähittäiskaupan palveluja on entisis-
sä kuntakeskuksissa. 
 

Kokkolan keskustan alueella (voimassa olevan maakuntakaavan C-alue) on vähittäiskaupan kerrosalaa yhteen-
sä noin 134 000 k-m2, joka on noin 52 % Kokkolan vähittäiskaupan kokonaiskerrosalasta. Kaupan kerrosala on 
keskustassa pääosin päivittäistavarakauppaa ja ns. keskustahakuista erikoiskauppaa. Vähittäiskaupan suuryk-
sikköjä ydinkeskustan alueella ovat Kauppakeskus Chydenia, Kauppakeskus Kallentori, Halpa-Halli, Anttila ja 
K-Supermarket/Hong-Kong. Myös ydinkeskustan länsipuolella oleva Minimani ja radan eteläpuolella olevat 
Prisma, K-rauta ja Masku ovat vähittäiskaupan suuryksikköjä ja sijoittuvat maakuntakaavan mukaiselle C-

alueelle.  
 

Voimassa olevan maakuntakaavan mukaisen vähittäiskaupan suuryksikköjen ja myymäläkeskittymien sijoitus-
vyöhykkeen alueella on vähittäiskaupan kerrosalaa yhteensä noin 91 000 k-m2, josta noin kaksi kolmasosaa on 
tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa ja autokauppaa. Vyöhykkeelle sijoittuu useita vähittäiskaupan suuryksik-

körakennuksia, joista suurimmat ovat Citymarket/Tokmanni ja Kodin Terra, molemmat yli 10 000 k-m2. Tilaa 
vaativan erikoistavaran kauppaa on sijoittunut lisäksi Heinolan alueen itä- ja eteläpuolelle (Tyllin alue, Linnus-
perä, Indola ja Topparinmäki) sekä Junnilan alueelle noin 27 000 k-m2. 
 

Kokkolan palvelutarjonta on sekä päivittäistavarakaupassa että erikoiskaupassa hyvä suhteessa väestöpoh-
jaan. Asukasmäärä yhtä myymälää kohti oli päivittäistavarakaupassa suurempi kuin maakunnassa keskimää-
rin, mutta alhaisempi kuin koko maassa keskimäärin. Erikoiskaupassa asukasmäärä yhtä myymälää kohti oli 
alhaisempi kuin maakunnassa keskimäärin ja lähes vastaava kuin koko maassa keskimäärin. Kokkolan keskus-
ta toimii koko maakunnan kaupan pääkeskuksena ja vetää asiakkaita laajalta alueelta. Vuonna 2012 ostovoi-
man siirtymä oli päivittäistavarakaupassa +7 % ja erikoiskaupassa +37 %.  
 

Suomen ympäristökeskuksen laatiman ”Yhdyskuntarakenteen toiminnalliset alueet Suomessa” selvityksen mu-

kaan Kokkola muodostaa Kruunupyyn ja Luodon kuntien päivittäistavarakaupan asiointialueen, Erikoiskaupas-
sa Kokkolan asiointialue kattaa Keski-Pohjanmaan maakunnan lähes kokonaisuudessaan ja lisäksi Pohjanmaan 
kunnista Evijärven, Kruunupyyn ja Luodon.  
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Alueiden arviointi  
 

Kauppa ja palvelurakenne 
 

Seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden ohjaaminen Kokkolan keskusta-alueelle vahvistaa 

keskustan asemaa Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkossa ja vähittäiskaupan sijaintipaikkana maankäyttö- 
ja rakennuslain vähittäiskauppaa koskevien säännösten ja niitä koskevan ohjeistuksen mukaisesti. Kokkolan 
keskustan vahva kaupallinen asema ja kaupan mitoitus vaikutusalueen kysyntään perustuen luo edellytykset 
kestävän ja alueellisesti tasapainoisen kaupan palveluverkon kehitykselle. Vähittäiskaupan suuryksiköiden 
sijaintivyöhyke tarjoaa sellaisille vähittäiskaupan suuryksiköille, joiden on perusteltua sijoittua ydinkeskustan 
ulkopuolelle, mahdollisuuden sijoittua olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen.  
 

Kokkolan keskustaa tulisi kehittää edelleen erityisesti erikoiskaupan ja kaupallisten palvelujen sijaintipaikkana. 
Myös päivittäistavaroita myyvien vähittäiskaupan suuryksiköiden toiminta- ja kehitysedellytykset keskustassa 

tulee turvata. Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijaintivyöhykettä tulisi kehittää erityisesti tilaa vaativan kaupan 
alueena. Kokkolan keskustassa ja kaupan alueilla asioidaan koko maakunnasta ja myös maakunnan ulkopuo-

lelta mm. Pietarsaaren seudulta. Muualta maakunnasta ja maakunnan ulkopuolelta tuleva ostovoima voidaan 
ottaa huomioon Kokkolan kaupan alueiden mitoituksessa oman väestön ostovoiman pohjalta arvioitua liiketila-
tarvetta suurempana mitoituksena. 
 

Vähittäiskaupan kokonaismitoitus on vuonna 2030 Kokkolassa noin 401 000 k-m², josta noin 249 000 k-m2 
kohdistuu päivittäistavarakauppaan ja muuhun erikoiskauppaan ja 152 000 k-m2 tilaa vaativan erikoistavaran 
kauppaan ja autokauppaan. Tällä hetkellä Kokkolassa on päivittäistavarakaupan, tavaratalokaupan ja muun 
erikoiskaupan kerrosalaa karkeasti arvioiden noin 162 000 k-m2 ja tilaa vaativan erikoistavaran kaupan ja au-
tokaupan kerrosalaa noin 97 000 k-m2 eli yhteensä noin 259 000 k-m2. Uuden liiketilan tarve on näin ollen 
noin 142 000 k-m2, mikäli kaikki liiketilatarve toteutuu uutena liiketilana. Liiketilan lisätarve jakautuu keskus-
tan, vähittäiskaupan sijaintivyöhykkeen ja muiden alueiden kesken. Vain osa lisätarpeesta kohdistuu merkityk-

seltään seudullisiin vähittäiskaupan suuryksiköihin. 
 

Alue- ja yhdyskuntarakenne 
 

Kokkolan keskusta-alue kuten myös vähittäiskaupan suuryksiköitten sijaintivyöhyke sijaitsevat keskeisesti 
suhteessa olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Kokkolan väestöstä noin 44 % asuu alle kolmen kilo-
metrin etäisyydellä keskustasta. Keskustatoimintojen alue ja kaupan sijaintivyöhyke mahdollistavat merkityk-
seltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumisen olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen 
tukeutuen, mikä vahvistaa nykyistä palveluverkkoa ja turvaa Kokkolan kaupallisen vetovoiman ja aseman 

myös tulevaisuudessa.  
 

Palvelujen saavutettavuus ja liikenne 
 

Kokkolan keskusta on saavutettavissa kaikilla kulkutavoilla sekä kaupungin sisältä että muualta maakunnasta. 
Kaupungin joukkoliikenteen reitit risteävät keskustassa ja kevyen liikenteen väylien verkko on kattava ulottuen 
keskustasta useille asuinalueille. Ostosmatkat on mahdollista tehdä kävellen tai pyöräillen keskustassa ja sen 
lähialueilla. Naapurikuntien ja Kokkolan väliset linja-autovuorot ajavat Kokkolan keskustassa sijaitsevalle linja-

autoasemalle ja keskustan kaupat ovat saavutettavissa joukkoliikenteellä myös maakunnan muista kuntakes-
kuksista. Autoliikenne saavuttaa Kokkolan keskustan eri suunnista ja pysäköinti on järjestetty yleisiin ja lii-
keyritysten pysäköintitaloihin, keskusta-alueen kadunvarsille sekä erikseen merkityille pysäköintialueille. 
 

Johtopäätökset: 
 

Kokkolan keskustatoimintojen alue ja vähittäiskaupan suuryksiköitten sijaintivyöhyke soveltuvat merkityksel-

tään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijaintipaikaksi. Kokkolan keskusta toimii maakuntakeskuk-
sena ja koko maakunnan kaupan pääkeskuksena, jonne on hyvät liikenneyhteydet. Kaupan sijaintivyöhykkeel-
le sijoittuvat tilaa vaativan erikoistavaran kaupat täydentävät Kokkolan keskustan kaupan palvelutarjontaa ja 
vahvistavat Kokkolan asemaa maakunnan kaupallisena pääkeskuksena.  
 

Ottaen huomioon Kokkolan aluerakenteellisen aseman ei Kokkolan keskustatoimintojen alueelle ole tarpeen 
esittää vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitusta. Kaupan sijoittuminen Kokkolan keskustaan tukee 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyjen maakuntakaavan 
sisältövaatimusten ja vähittäiskauppaa koskevien erityssäännösten toteutumista. Vähittäiskaupan suuryksiköit-
ten sijaintivyöhykkeen enimmäismitoitus tulee määritellä Kokkolan vaikutusalueen ostovoimaan perustuen. 
Keskustaan soveltumattoman kaupan sijoittuminen kaupan vyöhykkeelle olemassa olevaan ja suunniteltuun 

yhdyskuntarakenteeseen tukee valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden toteutumista sekä maankäyttö- ja 
rakennuslaissa esitettyjen maakuntakaavan sisältövaatimusten, kauppaa koskevien erityissäännösten ja kilpai-

lun toimivuutta koskevien tavoitteiden toteutumista.  Maakuntakaavassa on tarpeen arvioida sekä keskusta-
toimintojen alueen että vähittäiskaupan suuryksiköitten sijaintivyöhykkeen rajauksia. 
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KANNUS, KESKUSTA 

Keski-Pohjanmaan maakuntakaava: 
 

 

Kannuksen keskusta on osoitettu Keski-Pohjanmaan 
maakuntakaavassa (2012) keskustatoimintojen alue-
merkinnällä (C). Keskustatoimintojen aluetta ympäröi 

taajamatoimintojen alue (A) pohjoisessa, etelässä ja 
idässä. Keskustan länsipuolelle on osoitettu teollisuus- 
ja varastoalue (t). Teollisuus- ja varastoalueita on osoi-
tettu myös keskustan itä- ja koillispuolelle.  
 
Kannuksen keskusta sisältyy maaseudun kehittämisen 
kohdealueeseen (mk). Suunnittelumääräyksen mukaan 

maisemallisesti arvokkaiksi osoitettuja Lestijoen varsi-
alueita tulee kehittää nykymuotoiset taloudelliset toi-
minnot turvaavista, luonnontaloudellisista lähtökohdista 
käsin. Erityishuomio tulee kiinnittää mm. uudisraken-
tamisen sijoitteluun ja ulkonäköön.  
 
 

Suunnittelutilanne:  
 

Kannuksen keskustassa ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa.  
 

Kannuksen keskusta on asemakaavoitettu. Asemakaavan kokonaispäivitys on parhaillaan käynnissä. Ydinkes-
kustaan, Lestijoen länsipuolelle, on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueita (AL), asuinker-

rostalojen ja asuinpientalojen korttelialueita (AK, AO), liike- ja toimistorakennusten korttelialueita (K, K-1, KL), 
yleisten rakennusten korttelialueita (Y, YH, YM, YK, YS), huoltoaseman korttelialue (LH) sekä yleisiä pysäköinti- 
ja autopaikkojen korttelialueita (LP, LPA). Lestijoen itäpuolella sijaitsee asumiseen varattujen alueiden (AO, AK, 
AR) ohella toimisto- ja liikerakennusten korttelialue (KTY) sekä yleisten rakennusten alueita (YO). Keskustan 
itäosaan, Kitinkankaan kiertoliittymän yhteyteen, on osoitettu uusi liikerakennusten korttelialue (KL-1), joka on 
varattu paljon tilaa vaativalle erikoiskaupalle sekä liikerakennusten korttelialue (KM-1), jolle saa sijoittaa vähit-

täiskaupan suuryksikön ja polttoaineen jakelupisteen. KL-1 alueen mitoitus on 6 000 k-m² ja KM-1 – alueen 
12 000 k-m², josta päivittäistavarakauppaa 3 000 k-m². Useita uusia ja olemassa olevia liikerakennusten kort-
telialueita (KL) sijaitsee myös Kokkolantien (vt 28) varressa, Raonhaan alueella keskustasta länteen.  
 

YKR-taajama-alueen rajaus ja lähialueen asutus: 

 
 

Kannuksen keskusta sijaitsee YKR Taajama-alueella.  
 
Kannuksen keskustan lähiasutus 2012:  
Alle 1 km etäisyydellä noin 1 240 asukasta 

Alle 3 km etäisyydellä noin 3 660 asukasta (noin 64 % 
Kannuksen kaupungin asukasmäärästä)   
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Alueen nykyiset palvelut:  
 

Kannuksen kaupan palvelut ovat keskittyneet keskustaajaman alueelle. Kannuksen keskustan alueella on vähit-
täiskaupan kerrosalaa yhteensä noin 17 200 k-m², joka on noin 97 % Kannuksen vähittäiskaupan kokonaisker-
rosalasta (noin 17 700 k-m², SYKE ja Kannuksen kaupunki). Kaupan kerrosala on ydinkeskustassa pääosin päi-
vittäistavarakauppaa ja ns. keskustahakuista erikoiskauppaa. Vähittäiskaupan suuryksikköjä keskustan alueella 
ovat Halpa-Halli ja Asematien tilaa vaativan erikoiskaupan myymälä.  
 

Kannuksen vähittäiskaupan palveluverkko muodostui 7 päivittäistavaramyymälästä, 23 erikoiskaupan myymä-
lästä, 4 autokaupan myymälästä ja 1 huoltoasemasta vuonna 2013. Erikoiskaupan myymälöistä 5 toimi tilaa 
vaativan erikoistavaran kaupan toimialoilla ja 18 muun erikoiskaupan toimialoilla. Suurin osa erikoiskaupan 
myymälöistä toimii keskustan alueella. Päivittäistavaramyymälöistä 6 sijaitsee keskustassa ja 1 Eskolassa.  
 

Kannuksen palvelutarjonta on päivittäistavarakaupassa varsin hyvä suhteessa väestöpohjaan. Asukasmäärä 

yhtä myymälää kohti oli Keski-Pohjanmaan alhaisin ja myös selkeästi vähemmän kuin koko maassa keskimää-
rin. Erikoiskaupassa palvelutarjonta suhteessa väestöpohjaan on hyvä. Asukasmäärä yhtä myymälää kohti on 

alhaisempi kuin Keski-Pohjanmaalla keskimäärin ja lähes yhtä suuri kuin koko maassa keskimäärin.  
 

Suomen ympäristökeskuksen laatiman ”Yhdyskuntarakenteen toiminnalliset alueet Suomessa” selvityksen mu-
kaan Kannuksen asiointialue on päivittäistavarakaupassa Kannuksen kaupungin alue eli asiointi tapahtuu pää-

osin omassa kunnassa. Erikoiskaupassa Kannus kuuluu Kokkolan asiointialueeseen, joten osa Kannuksen eri-
koiskaupan asioinneista suuntautuu Kokkolaan. Vuonna 2012 ostovoiman siirtymä oli negatiivinen sekä päivit-
täistavarakaupassa (-6 %) että erikoiskaupassa (-13 %).  
 

Kaupan hankkeet:  
 

Kannuksen keskustan itäosassa, Kitinkankaan kiertoliittymän yhteydessä, on vireillä kaupan hanke. Kokkolan-
tien (vt 28) ja Kleemolankadun lounaisneljännekseen on suunniteltu sijoitettavaksi tilaa vaativaa erikoiskauppaa 

6 000 k-m² sekä kaakkoisneljännekseen vähittäiskaupan suuryksikkö ja polttoaineen jakelupiste yhteensä 
12000 k-m², josta päivittäistavarakauppaa 3 000 k-m². Alueen kokonaisrakennusoikeus on 18 000 k-m². Hank-
keen arvioitu toteutusaika on 2016. Hankealue sijaitsee Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan (2012) mukaisella 

keskustatoimintojen alueella (C) ja YKR taajama-alueella. 
 

Keskustan länsipuolella, Raonhaan alueen kohdalla Kokkolantien pohjoispuolella, sijaitsee uusi potentiaalinen 
kaupan alue vähittäiskaupan suuryksikölle. Alue sijaitsee maakuntakaavan keskustatoimintojen alueen ja YKR 
taajama-alueen ulkopuolella / reunalla. Alueella ei ole voimassaolevaa yleis- tai asemakaavaa. Kaupungin ta-
voitteena on sijoittaa alueelle tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa.  
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Alueiden arviointi  
 

Kauppa ja palvelurakenne 
 

Keskustatoimintojen alue 
Seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden ohjaaminen Kannuksen keskusta-alueelle vahvistaa 
keskustan asemaa kaupan palveluverkossa ja vähittäiskaupan sijaintipaikkana maankäyttö- ja rakennuslain 
vähittäiskauppaa koskevien säännösten ja niitä koskevan ohjeistuksen mukaisesti. Kannuksen keskustan asema 

ja kaupan mitoitus vaikutusalueen kysyntään perustuen luovat edellytykset kestävän ja alueellisesti tasapainoi-
sen kaupan palveluverkon kehitykselle.  
 

Kannuksen keskustaa tulisi vahvistaa erityisesti päivittäistavarakaupan, erikoiskaupan ja kaupallisten palvelujen 
sijaintipaikkana. Vähittäiskaupan kokonaismitoitus on vuonna 2030 Kannuksessa noin 23 000 k-m², josta 

15000 k-m² kohdistuu päivittäistavarakauppaan ja muuhun erikoiskauppaan ja 8 000 k-m² tilaa vaativan eri-

koistavaran kauppaan ja autokauppaan. Tällä hetkellä Kannuksessa on päivittäistavarakaupan, tavaratalokau-
pan ja muun erikoiskaupan kerrosalaa karkeasti arvioiden noin 14 000 k-m² ja tilaa vaativan erikoistavaran 
kaupan ja autokaupan kerrosalaa noin 4 000 k-m² eli yhteensä noin 18 000 k-m². Kannuksen oman väestön 
ostovoiman kehitykseen perustuva uuden liiketilan tarve on näin ollen noin 5 000 k-m², mikäli kaikki liiketila-
tarve toteutuu uutena liiketilana. Liiketilatarpeesta vain osa voi sijoittua merkitykseltään seudullisiin vähittäis-

kaupan suuryksiköihin.  
 

Kaupan hankealue Kitinkankaan kiertoliittymän yhteydessä tarjoaa uuden vetovoimaisen vähittäiskaupan sijain-
tipaikan keskustatoimintojen alueen itäosassa ja tukee maankäyttö- ja rakennuslain mukaista tavoitetta kilpai-
lun toimivuuden edistämisestä. Hankkeen mitoitus ylittää Kannuksen oman väestön ostovoiman kehitykseen 

perustuvan liiketilan lisätarpeen, joten hankkeen yksityiskohtaisessa suunnittelussa on syytä arvioida, miten 
hanke vaikuttaa vaikutusalueensa keskusten kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin. 
 

Kaupan alue keskustan länsipuolella  

Kaupungin tavoitteena on mahdollistaa tilaa vaativan kaupan suuryksikön sijoittuminen Kannuksen keskustan 
länsipuolelle Kokkolantien varteen. Toteutuessaan suuryksikkö vahvistaisi Kannuksen tilaa vaativan erikoiskau-

pan palvelutarjontaa ja vähentäisi ostovoiman virtausta Kokkolaan ja Ylivieskaan. Tällä hetkellä alueella ei ole 
konkreettisia suunnitelmia suuryksikön toteuttamisesta. Uuden liiketilan tarve vuoteen 2030 mennessä on Kan-
nuksessa noin 5 000 k-m², joten toteutuessaan kaupan hankkeet ylittäisivät reilusti laskennallisen liiketilatar-
peen. Hyvästä sijainnista (valtatien varressa lähellä keskustaa) johtuen alue on kuitenkin kaupan näkökulmasta 
kiinnostava alue, joten alueen varaaminen kaupalle esimerkiksi reservialueena on perusteltavissa. Alueen yksi-

tyiskohtaisen suunnittelun yhteydessä tulisi varmistaa, ettei kaupan sijoittuminen alueelle vaaranna Kannuksen 
eikä vaikutusalueen muiden keskusta-alueiden kaupan toimintaedellytyksiä.   
 

Alueesta muodostuisi uusi tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alue Kannuksen keskustan länsipuolelle. Tavoit-

teena tulisi olla alueen kehittäminen ainoastaan tilaa vaativan erikoistavaran kaupan tai muun keskustaan so-
veltumattoman kaupan alueena. Tilaa vaativalla erikoiskaupalla tarkoitetaan toimialaluokituksen (TOL 2008) 
mukaista rauta- ja rakennustarvikkeiden, kodinkoneiden, huonekalujen, puutarha-alan, veneiden, moottoriajo-
neuvojen sekä muiden paljon tilaa vaativien erikoistavaroiden vähittäiskauppaa. Liian suuri kokonaismitoitus 
sekä päivittäistavarakaupan ja ns. keskustahakuisen erikoiskaupan yksiköiden salliminen alueelle heikentäisi 
edellytyksiä kehittää vähittäiskaupan tarjontaa Kannuksen keskustassa.  
 

Alue- ja yhdyskuntarakenne 
 

Keskustatoimintojen alue 
Kannuksen keskusta-alue sijaitsee keskeisesti suhteessa olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja noin 64 
% kunnan väestöstä asuu alle kolmen kilometrin etäisyydellä keskustasta. Keskustatoimintojen alue mahdollis-

taa merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumisen olemassa olevaan yhdyskuntara-
kenteeseen tukeutuen, mikä vahvistaa nykyistä palveluverkkoa ja parantaa keskustan elinvoimaisuutta ja kehit-
tämismahdollisuuksia. Kaupan hankealue Kitinkankaan kiertoliittymän yhteydessä sijoittuu olemassa olevan 
yhdyskuntarakenteen sisään ja voimassa olevan maakuntakaavan keskustatoimintojen alueelle.  
 

Kaupan alue keskustan länsipuolella  
Uusi kaupan sijaintialue keskustan länsipuolella sijoittuu olemassa olevan yhdyskuntarakenteen (YKR taajama) 
ulkopuolelle/reunalle. Keskustan länsipuoli (Raonhaka) Kokkolantien eteläpuolella on kaupungin elinkeinotoi-
minnan laajenemisaluetta, jonne on asemakaavoissa osoitettu useita liikerakennusten korttelialueita. Mahdolli-
nen uusi tilaa vaativan erikoiskaupan alue laajentaisi aluetta edelleen Kokkolantien pohjoispuolelle. Tilaa vaati-

van kaupan suuryksikön sijoittaminen alueelle ei tukeudu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, mutta 

hyvästä sijainnista johtuen alueen osoittaminen kaupan reservialueena on perusteltua. Alueen toteuttaminen 
olisi ajankohtaista tilanteessa, jossa keskustan hankkeet olisivat toteutuneet ja kysynnän kehitys mahdollistaisi 
uuden liiketilan rakentamisen.  
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Palvelujen saavutettavuus ja liikenne 
 

Keskustatoimintojen alue 
Kannuksen keskusta sijaitsee Kokkola-Kajaani valtatien (vt 28) varressa ja keskustaan on sujuvat yhteydet 
autolla lännestä Kokkolan suunnasta ja idästä Kajaanin suunnasta. Valtatieltä erkanee Ylivieskaan johtava yhte-
ys (kantatie 86) Kannuksen keskustasta noin 10 km itään. Myös muu kaupungin keskeinen maantieverkko, 
seututie 775 (Himanka-Kannus-Toholampi-Viitasaari) ja yhdystiet 7540, 7551 ja 7714 johtavat kaupungin kes-
kustaan ja saavutettavuus autolla on hyvä. Keskusta on saavutettavissa myös julkisella liikenteellä. Junayhteys 

on Kannuksen asemalta päivittäin etelään (Kokkola-Seinäjoki-Tampere-Helsinki) ja pohjoiseen (Ylivieska-Oulu-
Rovaniemi). Valtatietä 28 pitkin kulkevat Kokkolan ja Kajaanin väliset linja-autovuorot. Keskusta-alueella on 
edellytykset kävellen ja pyöräillen tehtäville ostosmatkoille kevyen liikenteen väyläverkon ansiosta.  
 

Kaupan alue keskustan länsipuolella  
Alue sijaitsee liikenteellisesti hyvin saavutettavalla paikalla Kokkola-Kajaani valtatien varrella. Alue on hyvin 

saavutettavissa henkilöautolla. Etäisyys Kannuksen keskustaan on noin 2 km. Julkisen liikenteen linja-
autoyhteydet Kokkolan ja Ylivieskan-Kajaanin välillä kulkevat alueen ohitse. Alueelle on kevyen liikenteen yhte-
ys valtatien 28 rinnalla.  
 

Johtopäätökset: 
 

Keskustatoimintojen alue 
Kannuksen keskustatoimintojen alue soveltuu merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden si-
jaintipaikaksi. Kannuksen keskusta toimii vaikutusalueensa kaupan keskuksena. Kannuksen keskustaan sijoittu-
vat kaupan palvelut ovat hyvin saavutettavissa kaikille kannuslaisille henkilöauton lisäksi myös joukkoliikenteel-
lä sekä lähialueelta kevyellä liikenteellä. Kaupan sijoittuminen Kannuksen keskustaan tukee valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden ja maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyjen maakuntakaavan sisältövaatimusten ja 

vähittäiskauppaa koskevien erityssäännösten toteutumista.  
 

Tavoitteena voidaan pitää, että valtaosa erityisesti päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan palveluista sijoittuu 

Kannuksen keskusta-alueelle. Kaavoituksella tulee luoda edellytykset mahdollisten vähittäiskaupan suuryksiköi-

den sijoittumiselle keskustaan. Keskusta-alueen vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus tulee määri-
tellä Kannuksen vähittäiskaupan kokonaismitoitukseen perustuen niin, että myös pienten kaupan yksiköiden 
toiminta- ja kehitysedellytykset säilyvät. 
 

Kaupan alue keskustan länsipuolella  
Kaupan alue keskustan länsipuolella soveltuu tilaa vaativan kaupan sijaintipaikaksi hyvän liikenteellisen sijain-
tinsa ansiosta. Rajallinen ostovoiman kehitys ja liiketilatarve luovat kuitenkin reunaehtoja tilaa vaativan erikois-
tavaran kaupan kehittymiselle Kannuksessa. Rajallinen kysyntä ei välttämättä mahdollista tilaa vaativan erikois-
tavaran kaupan kehitysedellytyksiä sekä keskustassa että keskustan länsipuolen kaupan alueilla. Tästä johtuen 

tulisi määritellä, mitä aluetta / alueita halutaan ensisijassa kehittää. Kannuksen keskustatoimintojen aluetta 
voidaan pitää keskustan länsipuolen kaupan aluetta edullisempana tilaa vaativan erikoistavaran kaupan sijainti-
paikkana yhdyskuntarakenteellisen sijainnin ja saavutettavuuden näkökulmista. Kannuksen keskustatoimintojen 
alueella on kaavavarantoa ja potentiaalisia vapaita kaupan sijaintipaikkoja. Keskustan länsipuolinen alue sovel-
tuu ohikulkevaa liikennettä palveleville kaupallisille ja muille palveluille sekä erilaiseen yritystoimintaan.  
 

Mikäli molemmat kaupan hankkeet toteutuvat, ylittyy Kannuksen laskennallinen liiketilatarve merkittävästi. 

Keskusta-alueella ja keskustan länsipuolella olevien hankkeiden liikenteellinen sijainti mahdollistaa kuitenkin 
myös ohikulkuliikenteen ostovoiman hyödyntämisen.  
 
Maakuntakaavassa on tarpeen arvioida keskustatoimintojen alueen rajausta. Mikäli keskustatoimintojen alueen 
laajentamiselle länteen ei ole riittävästä perusteita, voidaan maakuntakaavassa harkita keskustan länsipuolisen 
alueen osoittamista esimerkiksi merkitykseltään seudullisen kaupan reservialueena ja erillisellä vähittäiskaupan 
suuryksikön merkinnällä. Seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan sijoittumiselle alueelle voidaan tarvittaessa 

kaavassa esittää tarkempia mm. toteutuksen ajoittumiseen liittyviä kaavamääräyksiä. 
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KAUSTINEN, keskusta-alue 

Keski-Pohjanmaan maakuntakaava: 
 

 
 

Kaustisen keskusta on osoitettu Keski-Pohjanmaan maa-
kuntakaavassa keskustatoimintojen alueen kohdemerkin-
nällä (C). Suunnittelumääräyksen mukaan alueelle voidaan 

sijoittaa asumista, keskustahakuisten palvelu-, hallinto- ja 
muiden toimintojen alueita sekä vähittäiskaupan suuryk-
sikköjä. Keskusta-alue sijoittuu taajamatoimintojen alueel-
le (A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelutilanne:  

 

Kaustisen keskustan osayleiskaavan yhtenä tavoitteena on 
tutkia teollisuuden ja kaupan suuryksikköjen potentiaalit 
sijoituspaikat keskustatoimintojen alueen ulkopuolella. 
Kaavaa varten on tehty vuonna 2014 kaupallinen selvitys. 
 

Osayleiskaavaehdotuksessa Kaustisen ydinkeskustan alue 
on osoitettu keskustatoimintojen alueena (C). Keskustan 

pohjoispuolelle valtatien 13 varteen ja keskustan länsipuo-
lelle kantatien 63 varteen on osoitettu kaupallisten palve-
lujen alueet, joille saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksik-
köjä (KM). Kaavamääräyksen mukaan KM-alueille sijoittu-
van vähittäiskaupan tulee olla sellaista, joka kaupan laatu 
huomioon ottaen voi sijoittua keskusta-alueiden ulkopuo-
lelle, kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maata-

louskauppaa. Lisäksi kaavamääräyksen mukaan alueelle 
saa sijoittua ainoastaan sellaisia vähittäiskaupan suuryk-
sikköjä, joiden mitoitus perustuu keskustaajaman sekä sen 
vaikutusalueen väestöpohjan tarpeisiin. 
 

YKR-taajama-alueen rajaus ja lähialueen asutus: 

 
 

Kaustisen keskusta sijaitsee YKR taajama-alueella.  YKR 
taajama-alue ulottuu yhtenäisenä vyöhykkeenä valtatien 

13 suuntaisena Kaustisen keskustan pohjoispuolelta Vete-
lin kuntakeskukseen. 
 
Kaustisen keskustan lähiasutus 2012:  
Alle 1 km etäisyydellä noin 600 asukasta 

Alle 3 km etäisyydellä noin 2 200 asukasta (noin 52 % 
Kaustisen kunnan asukasmäärästä)   
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Alueen nykyiset palvelut:  
 

Kaustisen päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan palvelut sekä kaupalliset palvelut sijoittuvat pääosin Kokko-
lantien (valtatie 13) ja Kappelintien rajaamalle alueelle. Kaustisen keskustan osayleiskaavan mukaisella keskus-
tatoimintojen alueella on vähittäiskaupan kerrosalaa yhteensä noin 9 300 k-m2, joka on noin 78 % Kaustisen 
vähittäiskaupan kokonaiskerrosalasta (noin 12 000 k-m2). Keskustan kerrosalasta noin 5 700 k-m2 on päivittäis-
tavarakauppaa ja ns. keskustahakuista erikoiskauppaa ja noin 3 600 k-m2 tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa 
ja autokauppaa. Kaustisen keskustan alueella on yksi vähittäiskaupan suuryksikkö (Halpa-Halli), jonka kerrosala 

noin 3 000 k-m2. Kaustisella on lisäksi toinen vähittäiskaupan suuryksikkö (Rautia), joka sijaitsee keskustan 
länsipuolella kantatien 63 varrella ja jonka kerrosala on noin 2 700 k-m2. 
 

Kaustisen vähittäiskaupan palveluverkko muodostuu 3 päivittäistavaramyymälästä, 18 erikoiskaupan myymä-
lästä, 5 autokaupan myymälästä ja 2 huoltoasemasta. Erikoiskaupan myymälöistä 2 toimi tilaa vaativan erikois-

tavaran kaupan toimialoilla ja 16 muun erikoiskaupan toimialoilla. Kaustisen palvelutarjonta on sekä päivittäis-
tavarakaupassa että erikoiskaupassa varsin hyvä suhteessa väestöpohjaan. Asukasmäärä yhtä myymälää kohti 
oli päivittäistavarakaupassa suurempi kuin maakunnassa keskimäärin, mutta alhaisempi kuin koko maassa kes-
kimäärin. Erikoiskaupassa asukasmäärä yhtä myymälää kohti oli alhaisempi kuin maakunnassa ja koko maassa 

keskimäärin. Kaustisen keskusta toimii vaikutusalueensa pääkeskuksena ja vetää asiakkaita omaa kuntaa laa-
jemmalta alueelta. Ostovoiman siirtymä oli päivittäistavarakaupassa +20 % vuonna 2013 ja erikoiskaupassa 
+36 % vuonna 2012.  
 

Suomen ympäristökeskuksen laatiman ”Yhdyskuntarakenteen toiminnalliset alueet Suomessa” selvityksen mu-
kaan Kaustinen muodostaa yhdessä Halsuan kanssa päivittäistavarakaupan asiointialueen. Erikoiskaupan osalta 
Kaustinen kuuluu Kokkolan asiointialueeseen.  
 

Kaustisen keskustan ja kaupan alueiden arviointi  
 

Kauppa ja palvelurakenne 
 

Seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden ohjaaminen Kaustisen keskusta-alueelle vahvistaa 

keskustan asemaa kaupan palveluverkossa ja vähittäiskaupan sijaintipaikkana maankäyttö- ja rakennuslain 
vähittäiskauppaa koskevien säännösten ja niitä koskevan ohjeistuksen mukaisesti. Kaustisen keskustan keskus-
asema ja vähittäiskaupan mitoitus vaikutusalueen kysyntään perustuen luo edellytykset kestävän ja alueellisesti 
tasapainoisen kaupan palveluverkon kehitykselle.  
 

Kaustisen keskustaa tulisi kehittää monipuolisena ja vetovoimaisena kaupan keskuksena. Kaustisen vähittäis-
kaupan kokonaismitoitus vuonna 2030 on noin 22 000 k-m2, josta noin 12 000 k-m2 kohdistuu päivittäistavara-

kauppaan ja muuhun erikoiskauppaan ja noin 10 000 k-m2 tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan ja autokaup-
paan. Uuden liiketilan tarve vuoteen 2030 mennessä on noin 10 000 k-m2, mikäli kaikki liiketilan lisätarve to-
teutuu uutena liiketilana.  
 

Kaustisen vähittäiskaupan kokonaismitoitus on määritelty niin, että positiivinen ostovoiman siirtymä säilyy vuo-
den 2012/2013 tasolla vuoteen 2030. Vähittäiskaupan mitoitus jakautuu keskustan ja keskustan tuntumassa 
olevien tilaa vaativan erikoiskaupan alueiden kesken. Kaupan toiminta- ja kehitysedellytysten kannalta on oleel-
lista, että kaavoituksella mahdollistetaan riittävä ja joustava liikerakentaminen ja laajennusmahdollisuudet pit-
källä tähtäimellä.  
 

Alue- ja yhdyskuntarakenne 
 

Kaustisen keskusta-alue sijaitsee keskeisesti suhteessa olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Kaustisen 
väestöstä noin 52 % asuu alle kolmen kilometrin etäisyydellä keskustasta. Keskusta-alue mahdollistaa merki-

tykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumisen olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen 
tukeutuen, mikä vahvistaa nykyistä palveluverkkoa ja parantaa keskustan elinvoimaisuutta ja kehittämismah-
dollisuuksia. 
 

Palvelujen saavutettavuus ja liikenne 
 

Kaustisen keskusta on saavutettavissa kaikilla kulkutavoilla. Lähialueen suuri väestömäärä ja kattavat kevyen 
liikenteen reitit sekä joukkoliikenteen tarjonta mahdollistavat asiointimatkat henkilöauton ohella myös kestävillä 
kulkutavoilla. Käytännössä valtaosa myös lähialueen asioinneista tehdään kuitenkin henkilöautolla. Henkilöau-
tolla tehtävien asiointimatkojen kannalta saavutettavuuteen (ja liikenneturvallisuuteen) tulee vaikuttamaan 
omalta osaltaan keskustan liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen toimivuus, joihin on syytä kiinnittää huomiota, 

mikäli uutta liiketilaa sijoittuu keskustaan merkittävästi. 
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Johtopäätökset: 
 

Kaustisen keskusta-alue soveltuu merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijaintipaikaksi. 
Kaustisen keskusta toimii vaikutusalueensa kaupallisena keskuksena. Keskustaan sijoittuva kauppa on hyvin 
saavutettavissa henkilöauton lisäksi myös joukkoliikenteellä sekä lähialueelta kevyellä liikenteellä. Seudullisesti 
merkittävän kaupan sijoittuminen Kaustisen keskustaan tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja 
maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyjen maakuntakaavan sisältövaatimusten ja vähittäiskauppaa koskevien 
erityssäännösten toteutumista. 
 

Tavoitteena voidaan pitää sitä, että päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan palveluista valtaosa sijoittuu Kaus-
tisen keskusta-alueelle. Kaavoituksella tulee luoda edellytykset mahdollisten vähittäiskaupan suuryksiköiden 
sijoittumiselle keskustaan. Keskusta-alueen vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus tulee määritellä 

Kaustisen vähittäiskaupan kokonaismitoitukseen perustuen niin, että myös pienten kaupan yksiköiden toiminta- 
ja kehitysedellytykset säilyvät.  
 

Kaupan toiminta- ja kehitysedellytysten kannalta on oleellista, että kaavoituksella mahdollistetaan riittävä ja 

joustava liikerakentaminen ja laajennusmahdollisuudet pitkällä tähtäimellä keskustassa ja myös keskustan ul-
kopuolella olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen tukeutuen. Erityisesti tilaa vaativalle kaupalle tulee olla 
kilpailukykyisiä sijaintipaikkoja myös keskustan ulkopuolella. Kaustisen keskustan osayleiskaavan mukaisesti 
keskustan ulkopuolelle ei ole tarvetta osoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksikköjä.  
 

 

 

3 ESITYS KAUPAN SIJOITTUMISESTA JA MITOITUKSESTA  

3.1 Seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan tunnistaminen 

Yleiset lähtökohdat 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakuntakaavassa tulee määritellä merkitykseltään seu-

dullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja. Määrittelemällä seudullisuuden alaraja voidaan 
maakuntakaavassa keskittyä seudullisen vähittäiskaupan mitoituksen ja sijainnin ohjaukseen. 
Muut vähittäiskaupan suuryksiköt ovat paikallisia ja niiden sijaintia ja mitoitusta ohjataan kunta-
kaavoituksella. 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain perusteluissa merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryk-
siköllä tarkoitetaan sellaista kaupan yksikköä, jolla voidaan arvioida olevan yhtä kuntaa laajem-
pia, seudullisia vaikutuksia tai jolla voidaan arvioida olevan vaikutuksia seudulliseen keskus- ja 

palveluverkkoon. Seudullista merkitystä omaavan vähittäiskaupan suuryksikön koko voi olla eri-
lainen riippuen kyseessä olevasta alueesta ja olosuhteista sekä kaupan laadusta. Alaraja voi 
vaihdella maan eri osissa ja myös yksittäisen maakunnan alueella.  
 

Ympäristöministeriön ”Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus” ohjeen mukaan vähittäiskau-
pan suuryksikön seudullista merkitystä arvioidaan tapauskohtaisesti sen vaikutusten perusteella:  
- löytyykö yksikön myynnille riittävästi lähiasukkaita,  
- miten paljon yksikön ennakoidaan saavan asiakkaita oman sijaintikuntansa ulkopuolelta tai 

muista keskushierarkialtaan samantasoisista tai ylemmän tasoisista keskuksista,  
- miten yksikkö vaikuttaa alueen muissa kunnissa ja keskuksissa sijaitsevien vähittäiskaupan 

myymälöiden myyntiin.  
 

Arviointiin vaikuttaa muun muassa nykyinen aluerakenne, keskus- ja palveluverkko, väestö- ja 
ostovoimaennusteet sekä yksikön sijainti ja toimiala. 
 

Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajaa on seuraavassa arvioitu 
Keski-Pohjanmaan nykyisten vähittäiskaupan suuryksiköiden koon pohjalta sekä vertaamalla 
kuntien tai keskusten saavutettavuusvyöhykkeiden väestömäärää erikokoisten ja eri toimialan 
suurmyymälöiden väestöpohjavaatimuksiin.  
 

Nykyiset vähittäiskaupan suuryksiköt 
 

Kohdassa 2.4.3 on kuvaus Keski-Pohjanmaan nykyisistä vähittäiskaupan suuryksiköistä. Vähit-
täiskaupan suuryksikkökoon ylittäviä (>2000 k-m2) myymälärakennuksia on Keski-Pohjanmaalla 

erityyppisiä: hypermarketit, tavaratalot ja muut laajan tavaravalikoiman myymälät, kauppakes-
kukset sekä tilaa vaativan erikoiskaupan suurmyymälät. Vähittäiskaupan suuryksikköjä on tällä 
hetkellä Kokkolassa, Kannuksessa ja Kaustisella. Muissa kunnissa vähittäiskaupan sijaintiraken-

nukset ovat pinta-alaltaan alle 2 000 k-m2.  
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Hypermarketit (Citymarket, Prisma, Minimani) sijaitsevat kaikki Kokkolassa ja ovat pinta-alaltaan 
12 000 – 23 500 k-m2. Tavarataloja ja laajan tavaravalikoiman myymälöitä on Kannuksessa, 
Kaustisella ja Kokkolassa. Yksittäiset tavaratalot ja laajan tavaravalikoiman myymälärakennukset 
ovat kooltaan 3 000 - 14 000 k-m2. Kokkolassa on lisäksi laajan tavaravalikoiman myymälöitä 

samassa rakennuksessa päivittäistavaramyymälöiden kanssa. Yksittäisiä erikoiskaupan suur-
myymälöitä on tilaa vaativan erikoistavaran kaupan toimialoilla (huonekalukauppa, rautakauppa, 
kodinkonekauppa ja autokauppa) Kannuksessa, Kaustisella ja Kokkolassa. Kokkolan ulkopuolella 
yksittäiset suurmyymälät ovat kooltaan 2 000 - 2 700 k-m². Kokkolassa yksittäiset suurmyymä-
lät ovat huonekalukaupassa 4 400 - 7 200 k-m2, rauta- ja maatalouskaupassa 3 000 - 13 400 k-
m2, kodinkonekaupassa noin 5 200 k-m2 ja autokaupassa 3 000 - 6 200 k-m2.   
 

Hypermarketteja pidetään yleisesti ottaen merkitykseltään seudullisina, koska niissä asioidaan 
laajalta alueelta. Kannuksessa ja Kaustisella toimivat laajan tavaravalikoiman suurmyymälät ja 

tilaa vaativan erikoiskaupan suurmyymälät palvelevat oman kunnan asukkaita ja ovat merkityk-

seltään paikallisia. Myös osa Kokkolan laajan tavaravalikoiman myymälöistä ja tilaa vaativan eri-
koiskaupan suuryksiköistä on merkitykseltään paikallisia, vaikka ne kerrosalaltaan ovatkin 2 000 
k-m2. Kerrosalaltaan suurimmat Kokkolassa toimivista laajan tavaravalikoiman ja tilaa vaativan 
erikoiskaupan myymälöistä ovat kuitenkin merkitykseltään seudullisia.  
 

Vähittäiskaupan suuryksiköiden tarvitsema väestöpohja  
 

Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajan määrittelemiseksi on arvi-
oitu, kuinka paljon asukkaita suurmyymälä tarvitsee toimiakseen keskimääräisellä myyntitehok-
kuudella. Tarkastelu on tehty päivittäistavarakaupassa, erikoiskaupassa (tavaratalot) ja tilaa vaa-
tivan erikoistavaran (ml. autot) kaupassa. Myyntitehokkuutena on käytetty toimialan keskimää-

räistä myyntitehokkuutta. Myymälän tarvitsema asukaspohja on arvioitu laskennallisen myynnin 
ja asukaskohtaisen kulutusluvun avulla. Laskelma on tehty vuoden 2012 ostovoiman tasolla. 
 

Taulukko 24. Yhden suurmyymälän laskennallinen myynti ja tarvittava asukaspohja 
 

   
 

Taulukko 25. Keskusten saavutettavuusvyöhykkeiden ja kuntien väestömäärä vuonna 2012 ja 
kuntien väestöennuste 2030 sekä seudullisuuden laskennallinen alaraja 
 

 
 

Pt-kauppa
Erikois-

kauppa

Tiva ja 

autokauppa

2 000 9 5 7

3 000 14 7 10

4 000 18 9 14

5 000 23 12 17

6 000 28 14 21

7 000 32 16 24

8 000 37 18 28

9 000 42 21 31

10 000 46 23 35

15 000 69 35 52

k-m2

Laskennallinen myynti, milj.€

Pt-kauppa
Erikois-

kauppa

Tiva ja 

autokauppa

2 000 3 000 2 000 2 000

3 000 5 000 3 000 3 000

4 000 6 000 4 000 4 000

5 000 8 000 5 000 5 000

6 000 9 000 6 000 6 000

7 000 11 000 7 000 7 000

8 000 12 000 8 000 8 000

9 000 14 000 9 000 9 000

10 000 15 000 10 000 10 000

15 000 23 000 15 000 15 000

k-m2

Tarvittava asukaspohja

Väestömäärä 2012 Ennuste 2030 Seudullisuuden alaraja väestöpohjan mukaan, k-m2

alle 3 km alle 5 km koko kunta koko kunta Pt-kauppa Erikoiskauppa Tiva ja auto

Halsua keskusta, C 600 710 1 229 948 - 1063 - - -

Kannus keskusta, C 3 660 4 120 5 675 5275 - 5334 3 000 5 000 5 000

   Eskola alakeskus, ca 360 440 - - -

Kaustinen keskusta, C 2 210 2 890 4 288 4157 - 4237 2 000 4 000 4 000

Kokkola keskusta, C 20 660 34 400 47 031 51380 - 52024 >10 000 >10 000 >10 000

   Koivuhaka alakeskus, ca 5 980 18 460 >10 000 >10 000 >10 000

   Kälviä alakeskus, ca 2 470 2 840 2 000 3 000 3 000

   Lohtaja alakeskus, ca 960 1 050 - - -

   Ullava alakeskus, ca 230 280 - - -

Lestijärvi keskusta, C 370 450 818 681 - 714 - - -

Perho keskusta, C 1 000 1 330 2 923 2620 - 2733 2 000 3 000 3 000

Toholampi keskusta, C 1 590 1 980 3 381 3138 - 3411 2 000 3 000 3 000

Veteli keskusta, C 1 310 1 870 3 332 3045 - 3087 2 000 3 000 3 000

   Räyrink i alakeskus, ca 310 450 - - -

Maakuntakaavan 

merkintä
Alue
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Vertaamalla taulukossa 23 esitettyjä suurmyymälöiden laskennallisia väestöpohjavaatimuksia 
taulukossa 24 esitettyyn kuntien väestömäärään voidaan karkealla tasolla arvioida merkityksel-
tään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajan suuruusluokkaa eri toimialaryhmissä 
ja eri alueilla. 
 

Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja 
 

Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon laskennallinen alaraja: 
 

- Kokkolan keskustaajaman alue  
- väestömäärä alle 5 kilometrin etäisyydellä keskustasta noin 34 000 asukasta 
- suurimmat vähittäiskaupan myymälärakennukset: päivittäistavarakaupassa noin 23 500 

k-m2 (Prisma), erikoiskaupassa noin 21 500 k-m2 (Chydenia), tilaa vaativan erikoistava-
ran kaupassa noin 13 500 k-m2 (Kodin Terra) ja autokaupassa noin 6 000 k-m2 (Käyttö-

Auto) 
- merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon laskennallinen alaraja on 

kaikissa toimialaryhmissä vähintään 10 000 k-m2  
 

- Kannuksen keskustaajaman alue 
- väestömäärä noin 5 500 asukasta 
- suurimmat vähittäiskaupan myymälärakennukset 2 000 k-m2 - 3 500 k-m2 

- merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon laskennallinen alaraja on 
päivittäistavarakaupassa noin 3 000 k-m2, erikoiskaupassa noin 5 000 k-m2 ja tilaa vaati-
van erikoistavaran kaupassa noin 5 000 k-m2 

 

- Kaustisen keskustaajaman alue 
- väestömäärä noin 4 500 asukasta 
- suurimmat vähittäiskaupan myymälärakennukset noin 2 700 - 3 000 k-m2 
- merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon laskennallinen alaraja on 

päivittäistavarakaupassa 2 000 k-m2, erikoiskaupassa 4 000 k-m2 ja tilaa vaativan eri-
koistavaran kaupassa 4 000 k-m2 

 

- Perhon, Toholammin ja Vetelin keskustaajamien alueet sekä Koivuhaan ja Kälviän alakeskus-

ten alueet 
- väestömäärä kunnassa 3 000 - 3 500 asukasta 
- suurin yksittäinen myymälärakennus Perhossa noin 1 200 k-m2, Toholammilla noin 1 400 

k-m2 ja Vetelissä noin 1 700 k-m2 
- merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon laskennallinen alaraja on 

päivittäistavarakaupassa 2 000 k-m2, erikoiskaupassa 3 000 k-m2 ja tilaa vaativan eri-
koistavaran kaupassa 3 000 k-m2 

 

- muut kuntakeskukset, alakeskukset ja alueet  

- väestöpohja ei riitä yli 2 000 k-m2:n kokoiselle yksikölle 
 

Esitys merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja on 2 000 k-
m2 koko Keski-Pohjanmaalla lukuun ottamatta seuraavia alueita: 
 

- Kokkolan keskustaajaman alue, jossa alaraja on   
- tilaa vaativan erikoistavaran kaupassa 10 000 k-m2  

- muussa vähittäiskaupassa 10 000 k-m2 
- päivittäistavarakaupassa 5 000 k-m2  

- Kannuksen ja Kaustisen keskustaajamien alueet, joissa alaraja on   
- tilaa vaativan erikoistavaran kaupassa 4 000 - 5 000 k-m2  
- muussa vähittäiskaupassa 4 000 - 5 000 k-m2 
- päivittäistavarakaupassa 2 000 - 3 000 k-m2  

- Perhon, Toholammin ja Vetelin kuntakeskuksissa sekä Koivuhaan ja Kälviän 
alakeskuksissa, joissa alaraja on  

- tilaa vaativan erikoistavaran kaupassa 3 000 k-m2  
- muussa vähittäiskaupassa 3 000 k-m2  

- päivittäistavarakaupassa 2 000 k-m2 
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Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajan tarkka määrittäminen on 
vaikeaa, koska seudullisuuteen vaikuttavat monet tekijät. Maakuntakaavassa määritelty seudulli-
suuden raja on ymmärrettävä suuntaa antavana, koska se voi vaihdella esimerkiksi yksittäisen 
suuryksikön toimialasta tai sijainnista johtuen. Maakuntakaavaan voidaan alarajan osalta lisätä 

maininta esimerkiksi seuraavasti: ”ellei selvityksin osoiteta, että alarajan ylittävä suuryksikkö on 
vaikutuksiltaan paikallinen”, jolloin yksityiskohtaisessa suunnittelussa voidaan tarvittaessa vaiku-
tusten arviointien avulla tarkastella, onko kyseessä seudullisesti merkittävä vähittäiskaupan 
suuryksikkö vai ei. Lisäksi maakuntakaavassa tulisi riittävällä tarkkuudella määritellä niiden alu-
eiden rajaukset, joissa seudullisuuden raja on yli 2 000 k-m2. 

 

3.2 Vähittäiskaupan kokonaismitoitus  

3.2.1 Vähittäiskaupan kokonaismitoitus kunnittain ja toimialaryhmittäin 

Kaupan palveluverkon kehittäminen sijainti- ja mitoitusratkaisuineen edellyttää vähittäiskaupan 
kokonaismitoituksen määrittämistä. Vaikutusalueen kysyntään perustuvalla mitoituksella luodaan 
edellytykset palveluverkon ja yhdyskuntarakenteen tasapainoiselle kehitykselle, toimivalle kilpai-
lulle ja vähittäiskaupan liiketoiminnan kannattavuudelle sekä palvelujen mahdollisimman hyvälle 
saavutettavuudelle. 
 

Keski-Pohjanmaan vähittäiskaupan kokonaismitoitus on määritelty maakunnan oman väestön os-
tovoiman kehityksen pohjalta. Kilpailun toimivuuden turvaamiseksi ja maakuntakaavan jousta-

vuuden lisäämiseksi kokonaismitoituksessa on varauduttu jonkin verran laskennallisesti arvioitua 
suurempaan kasvuun (kaavallinen ylimitoitus 30 %). Mitoituksen lähtökohtana on, että kysyntä 
ja tarjonta ovat kaikissa kunnissa vähintään tasapainossa (ostovoiman siirtymä 0 %) ja että posi-
tiivisen ostovoiman siirtymän kunnissa (Kaustinen ja Kokkola) ostovoiman siirtymä säilyy vuoden 
2013 tasolla. Näin määritelty kokonaismitoitus luo edellytykset sille, että kaikissa kunnissa on 
mahdollista kehittää kauppaa vähintään oman väestön kysyntää vastaavasti, vaikka käytännössä 

erityisesti erikoiskaupan palvelut tulevat keskittymään suurimpiin keskuksiin.  
 

Keski-Pohjanmaan vähittäiskaupan kokonaismitoitus vuonna 2030 on noin 490 000 k-m2. Tällä 

hetkellä vähittäiskaupan sijaintirakennuksissa on Keski-Pohjanmaalla karkeasti arvioiden noin 
305 000 k-m2, joten uuden liiketilan tarve on noin 185 000 k-m2, josta 112 000 k-m2 kohdistuu 
päivittäistavarakauppaan ja erikoiskauppaan ja 73 000 k-m2 tilaa vaativan erikoistavaran kaup-
paan ja autokauppaan. Kokonaismitoitus perustuu oletukseen, että kaikki ostovoiman kasvu to-
teutuu uutena liiketilana. Käytännössä kuitenkin osa ostovoiman kasvusta kohdistuu olemassa 
olevien liikkeiden myynnin kasvuun ja vain osa vaatii uutta liiketilaa. 
 

Taulukko 26. Keski-Pohjanmaan vähittäiskaupan kokonaismitoitus 2030 
 

 
 

3.2.2 Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen kohdistuminen keskusta-alueille 

Keski-Pohjanmaan vähittäiskaupan kerrosalasta keskimäärin noin 57 % (175 000 k-m2) sijoittui 
keskusta-alueille vuonna 2013. Keskusta-alueille sijoittui päivittäistavarakaupan, tavaratalojen ja 
erikoiskaupan (ei tiva) kerrosalasta noin 80 % ja tilaa vaativan erikoistavaran ja autokaupan ker-

rosalasta noin 19 %. Kaupan kehitystrendien valossa keskustojen merkitys kaupan sijaintipaik-
kana vahvistuu tulevaisuudessa. Myös maankäyttö- ja rakennuslaissa tavoitteena on keskustojen 

kehittäminen kaupan ensisijaisena sijaintipaikkana ja sitä kautta keskustoihin sijoittuvan kaupan 
osuuden lisääminen. 

VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS 2030, k-m2 KERROSALAN LISÄYS, k-m2

Päivittäistavara- Tiva ja Mitoitus Päivittäistavara- Tiva ja

ja erikoiskauppa autokauppa yhteensä ja erikoiskauppa autokauppa

Halsua 2 600 1 400 4 000 1 900 1 200 3 100

Kannus 14 800 8 000 22 800 1 200 3 900 5 100

Kaustinen 12 000 9 700 21 700 6 300 3 400 9 700

Kokkola 249 300 151 800 401 100 86 900 54 800 141 700

Lestijärvi 1 900 1 000 2 900 1 400 1 000 2 400

Perho 7 200 3 800 11 000 5 000 2 600 7 600

Toholampi 8 700 4 600 13 300 2 400 3 500 5 900

Veteli 8 500 4 500 13 000 6 700 2 300 9 000

Kaustisen seutukunta 40 900 25 000 65 900 23 700 14 000 37 700

Kokkolan seutukunta 264 100 159 800 423 900 88 100 58 700 146 800

KESKI-POHJANMAA 305 000 184 800 489 800 111 800 72 700 184 500

Lisäys 

yhteensä
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Seuraavassa on esitetty laskennallinen arvio Keski-Pohjanmaan vähittäiskaupan kokonaismitoi-
tuksen kohdistumisesta keskusta-alueille. Laskelman lähtökohtana on, että keskustakaupan 
osuus olisi vähintään vuoden 2013 tasolla vuonna 2030. Näin arvioituna keskusta-alueiden koko-
naismitoitus olisi vuonna 2030 noin 285 000 k-m2, joka olisi noin 58 % Keski-Pohjanmaan kau-

pan kokonaismitoituksesta. Päivittäistavarakaupan, tavaratalojen ja erikoiskaupan (ei tiva) ker-
rosalasta noin 80 % ja tilaa vaativan erikoistavaran ja autokaupan kerrosalasta noin 23 % sijoit-
tuisi keskusta-alueille. 
 

Käytännössä kokonaismitoituksen jakautumiseen keskusta-alueiden ja keskustojen ulkopuolisten 
alueiden välillä vaikuttaa myös muun muassa muutokset olemassa olevan kerrosalan määrässä. 
Laskelmassa on lähtökohtana, että olemassa olevan kerrosalan jakautuminen keskusta-alueille ja 
muille alueille säilyy ennallaan. Myös keskusta-alueiden rajaus vaikuttaa luonnollisesti keskusta-
kaupan osuuteen. On myös syytä muistaa, että useissa kunnissa keskusta-alueet ovat tiiviisti ra-

kennettuja, jolloin uuden liiketilan ja varsinkin uusien vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittami-

nen keskusta-alueelle voi olla käytännössä haastavaa. 
 

Taulukko 27. Keski-Pohjanmaan vähittäiskaupan kokonaismitoitus keskusta-alueilla 2030,  
laskennallinen arvio 
 

 
 

 

 

3.3 Kaupan sijainti ja mitoitus Keski-Pohjanmaalla  

3.3.1 Lähtökohdat kaupan sijainnille ja mitoitukselle  

Maakuntakaavan kaupan sijainnin ohjausta koskevat määräykset perustuvat sekä valtakunnalli-
siin että maakunnallisiin lähtökohtiin. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maankäyt-
tö- ja rakennuslain lisäksi vähittäiskaupan palveluverkon muodostumiseen vaikuttavat maakun-
nan nykyinen aluerakenne, keskusverkko ja kaupan palveluverkko sekä niitä koskevat kehittä-

mistavoitteet.   
 

Myös maankäyttö- ja rakennuslain 1.4.2015 voimaan tullut lakimuutos on syytä ottaa huomioon 
vähittäiskaupan palveluverkon kehittämisessä. Lakimuutoksen myötä kilpailun toimivuuden edis-
tämisen näkökulman tulee olla mukana alueidenkäytön suunnittelun tavoitteissa ja kaavojen vai-
kutusten arvioinnissa kaikilla kaavatasoilla. Käytännössä kilpailun toimivuuden edistäminen maa-
kuntakaavassa merkitsee sitä, että kaupalle tulee osoittaa riittävästi sijaintipaikkoja olemassa 
olevaan tai suunniteltuun yhdyskuntarakenteeseen tukeutuen.  
 

Maakuntakaava ohjaa merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumista. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka 

on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu. Merkitykseltään 
seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen maakuntakaavan keskustatoiminnoille tar-
koitetun alueen ulkopuolelle edellyttää, että sijaintipaikka on osoitettu maakuntakaavassa. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakuntakaavassa on esitettävä merkitykseltään seudulli-
sen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja. Merkitykseltään seudullisten eli alarajaa suurem-

pien yksiköiden ja myymäläkeskittymien sijainti ja mitoitus määritellään maakuntakaavassa ja 

tarkennetaan kuntakaavoissa. Merkitykseltään paikallisten eli alarajaa pienempien yksiköiden ja 
myymäläkeskittymien sijainti ja mitoitus ratkaistaan kuntakaavoissa.  
 

MITOITUS KESKUSTASSA 2030, k-m2 KERROSALAN LISÄYS, k-m2

Päivittäistavara- Tiva ja Mitoitus Päivittäistavara- Tiva ja

ja erikoiskauppa autokauppa yhteensä ja erikoiskauppa autokauppa

Halsua 2 600 1 400 4 000 1 900 1 200 3 100

Kannus 14 500 7 500 22 000 1 100 3 700 4 800

Kaustinen 12 000 5 500 17 500 6 300 1 900 8 200

Kokkola 192 000 14 500 206 500 66 800 5 300 72 100

Lestijärvi 1 900 1 000 2 900 1 400 1 000 2 400

Perho 5 000 3 000 8 000 3 500 2 100 5 600

Toholampi 8 000 4 600 12 600 2 400 3 500 5 900

Veteli 7 000 4 500 11 500 5 600 2 300 7 900

Kaustisen seutukunta 36 500 20 000 56 500 21 100 12 000 33 100

Kokkolan seutukunta 206 500 22 000 228 500 67 900 9 000 76 900

KESKI-POHJANMAA 243 000 42 000 285 000 89 000 21 000 110 000

Lisäys 

yhteensä
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Kaupan kokonaismitoituksen jakautuminen seudullisesti merkittäviin vähittäiskaupan suuryksi-
köihin ja paikallisiin vähittäiskaupan suuryksiköihin (Ympäristöministeriö 2013): 
 

 
 

3.3.2 Keskustatoimintojen alueet 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka 
on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu. 
 

 

 

 

 

 

Keski-Pohjanmaan voimassa olevissa maakuntakaavoissa vähittäiskaupan suuryksiköiden raken-
tamisen mahdollistavat alueet on osoitettu keskustatoimintojen alueina (C) Kokkolan, Kannuk-
sen, Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kuntakeskuksiin.  
 

Kaupan sijainninohjauksen näkökulmasta uuden maakuntakaavan tulee osoittaa sellaiset keskus-
ta-alueet, joissa toimii tällä hetkellä tai joiden väestöpohja mahdollistaa tulevaisuudessa merki-
tykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän (eli kerrosalaltaan 

määriteltyä alarajaa suuremman yksikön tai myymäläkeskittymän) sijoittumisen. Merkitykseltään 
seudulliset keskustatoimintojen alueet tulisi osoittaa maakuntakeskus Kokkolan ydinkeskustaan 
sekä Kannuksen ja Kaustisen keskusta-alueille. Keski-Pohjanmaan muut kuntakeskukset ja ala-
keskukset ovat merkitykseltään paikallisia ja niiden osalta kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisut 
määritellään kuntakaavoissa. 
 

Uudessa maakuntakaavassa tulisi arvioida Kokkolan ja Kannuksen keskustatoimintojen alueen 
rajauksia. Erityisesti Kokkolan keskustatoimintojen alueen laajentaminen on perusteltua yhdys-

kuntarakenteen kehityksen näkökulmasta. Esitys Kokkolan keskustatoimintojen alueen rajauk-

sesta on esitetty kuvassa 25. 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakuntakaavassa tulee esittää keskustatoimintojen aluei-

den vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus riittävällä tarkkuudella. Maakuntakaavassa 
esitettävän enimmäismitoituksen tavoitteena on ohjata kaupan palveluverkon tasapainoista kehi-
tystä ja turvata keskusta-alueiden elinvoimaisuus ja kaupallisten palvelujen toiminta- ja kehitys-
edellytykset. Enimmäismitoituksen tulee antaa yleispiirteiset lähtökohdat ja reunaehdot kuntien 
yleiskaavoitukselle ja yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle. Enimmäismitoituksen tulee perustua 
keskuksen alue- ja yhdyskuntarakenteelliseen asemaan sekä keskuksen vaikutusalueen ostovoi-
maan. Laskennallisen oman väestön ostovoiman lisäksi voidaan enimmäismitoituksen määritte-

lyssä ottaa huomioon myös ostovoiman siirtymä. 
 

Kerrosalana esitettävään keskustatoimintojen alueiden enimmäismitoitukseen lasketaan mukaan 
keskustatoimintojen alueella olemassa olevat ja uudet yli 2 000 k-m2:n suuruiset vähittäiskaupan 
suuryksiköt. Enimmäismitoitusta määriteltäessä on syytä muistaa, että liiketilatarve ei voi koko-

naan kohdistua vähittäiskaupan suuryksiköihin. Alueellisesti tasapainoisen ja kestävän palvelura-
kenteen turvaaminen edellyttää, että myös pienillä vähittäiskaupan yksiköillä ja lähipalveluilla on 
riittävät toiminta- ja kehitysedellytykset.  

 

Keskusta-alueella tarkoitetaan maakunnan, kunnan tai sen osan toiminnallista kes-
kusta, jolla sijaitsee vähittäiskaupan lisäksi monipuolisesti myös muita keskustaha-

kuisia palveluja, asuntoja, työpaikkoja ja johon on hyvät kulkuyhteydet. Maakunta-
kaavassa keskusta-alueet osoitetaan keskustatoimintojen alueina. Maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaan maakuntakaavassa tulee esittää keskustatoimintojen aluei-
den vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus riittävällä tarkkuudella. 
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Seuraavassa on esitetty merkitykseltään seudullisten keskustatoimintojen alueiden nykyinen vä-
hittäiskaupan kerrosala ja nykyisten vähittäiskaupan suuryksiköiden (>2 000 k-m2) kerrosala se-
kä esitykset keskustatoimintojen alueiden vähittäiskaupan enimmäismitoituksesta 2030.  

 

Mitoituksen lähtökohtana on   
- arvio nykyisten suuryksiköiden kerrosalasta 
- ostovoiman kehitykseen perustuva vähittäiskaupan kokonaismitoitus  

- arvio keskusta-alueille kohdistuvasta mitoituksesta  
- arvio, että keskusta-alueille kohdistuva liiketilan lisätarve voi kokonaisuudessaan sijoittua 

vähittäiskaupan suuryksiköihin  
 

Esitys keskustatoimintojen alueiden mitoituksesta 
 

Kohde Keskustan  

nykyinen  
kerrosala  
(arvio) 

Keskustan  

nykyiset  
suuryksiköt  

(arvio) 

Keskustan  

vähittäiskaupan 
laskennallinen 

mitoitus  

Keskustan  

vähittäiskaupan 
suuryksiköiden 

enimmäismitoitus 

Kokkolan keskusta 
- nykyinen rajaus 
- laajennus 

 

204 000 k-m2 
134 000 k-m2 
70 000 k-m2 

155 000 k-m2 
104 000 k-m2 
51 000 k-m2 

261 000 k-m2 
162 000 k-m2 
99 000 k-m2 

212 000 k-m2 
132 000 k-m2 
80 000 k-m2 

Kannuksen keskusta 17 000 k-m2 5 500 k-m2 22 000 k-m2 15 000 k-m2 

Kaustisen keskusta 9 000 k-m2 3 000 k-m2 18 000 k-m2 15 000 k-m2 
 

 

Keskusta-alueiden vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitukset ovat noin 54 % kyseisten 
kuntien vähittäiskaupan kokonaismitoituksesta vuonna 2030. Keskusta-alueille sijoittuvien vähit-

täiskaupan suuryksiköiden osuus vähittäiskaupan kokonaiskerrosalasta on tällä hetkellä vastaa-
vissa kunnissa noin 57 %. 
 

Keskustatoimintojen alueiden rajaukset, merkinnät ja enimmäismitoitukset määritellään maakun-
takaavan laadinnan yhteydessä. Lähtökohtana määrittelyssä on maakunnan keskusverkko sekä 
keskusten vaikutusalueiden väestöpohja ja ostovoima.  
 

Taulukossa on esitetty myös Kokkolan keskustatoimintojen alueen laskennallinen enimmäismitoi-
tus. Kokkolan aluerakenteellinen asema huomioon ottaen Kokkolan keskustatoimintojen alueelle 
ei kuitenkaan ole maakuntakaavassa tarpeen esittää vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäis-
mitoitusta. Kaupan sijoittuminen Kokkolan keskustaan tukee valtakunnallisten alueidenkäyttöta-

voitteiden ja maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyjen maakuntakaavan sisältövaatimusten ja 
vähittäiskauppaa koskevien erityssäännösten toteutumista. 
 

3.3.3 Vähittäiskaupan suuryksiköt keskustojen ulkopuolella 

 

 

 

 

Voimassa olevissa Keski-Pohjanmaan maakuntakaavoissa on osoitettu vähittäiskaupan suuryksi-
köiden rakentamiseen tarkoitettu vähittäiskaupan suuryksikköjen tai myymäläkeskittymien sijoi-
tusvyöhyke (km) Kokkolan keskustatoimintojen alueen ympärille. Tilaa vaativan erikoistavaran 
kaupan tulo vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainninohjauksen piiriin edellyttää maakuntakaavan 

uudistamista näiltä osin ja vähittäiskaupan suuryksiköiden osoittamista keskustatoimintojen alu-
eiden ulkopuolelle myös tilaa vaativan erikoistavaran kaupalle. 

 

Kaupan sijainninohjauksen näkökulmasta maakuntakaavan tulee osoittaa sellaiset keskustatoi-
mintojen alueiden ulkopuoliset vähittäiskaupan suuryksiköt ja myymäläkeskittymät, joissa toimii 

tällä hetkellä tai joiden vaikutusalueen väestöpohja mahdollistaa tulevaisuudessa merkitykseltään 
seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän (eli kerrosalaltaan määriteltyä 
merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajaa suuremman yksikön tai 
myymäläkeskittymän) sijoittumisen.  

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan 

suuryksikön sijoittaminen maakuntakaavan keskustatoimintojen alueen ulkopuo-
lelle edellyttää, että sen sijaintipaikka on osoitettu maakuntakaavassa tähän tar-
koitukseen (km). Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakuntakaavassa tulee 

esittää vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus riittävällä tarkkuudella.  
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Tarve osoittaa keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle merkitykseltään seudullisten vähittäis-
kaupan suuryksiköiden ja myymäläkeskittymien sijaintipaikkoja on ainoastaan Kokkolassa. Kok-
kolaan on tarkoituksenmukaista osoittaa nykyisen maakuntakaavan mukaisesti vähittäiskaupan 
suuryksiköiden ja myymäläkeskittymien sijoittumisvyöhyke. Uudessa maakuntakaavassa tulisi 

arvioida tarve laajentaa vyöhykettä etelän suuntaan. Nykyisen vyöhykkeen eteläpuolella toimii jo 
nyt tilaa vaativan erikoiskaupan suurmyymälöitä, joten vyöhykkeen laajentaminen on perustel-
tua. Esitys Kokkolan vähittäiskaupan suuryksikköjen tai myymäläkeskittymien sijoitusvyöhykkeen 
uudesta rajauksesta on esitetty kuvassa 25. 
 

Kerrosalana esitettävä vähittäiskaupan suuryksikköjen (km) enimmäismitoitus sisältää alueen 
kaiken kaupan kerrosalan eli vähittäiskaupan suuryksiköiden kerrosalan lisäksi myös pienemmät 
kaupan yksiköt. Enimmäismitoitukseen lasketaan mukaan sekä olemassa oleva että uusi ker-
rosala. Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoituksen tulee perustua alueella olemassa olevien 

kaupan toimintojen lisäksi laskennalliseen ostovoiman ja liiketilan kehitystarpeeseen. Mitoituksel-

la tulee varmistaa keskusverkon ja kaupan palvelurakenteen tarkoituksenmukainen kehitys. 
Enimmäismitoitusta määriteltäessä on syytä muistaa, että liiketilatarve ei voi kokonaan kohdistua 
merkitykseltään seudullisiin vähittäiskaupan suuryksiköihin. Alueellisesti tasapainoisen ja kestä-
vän palvelurakenteen turvaaminen edellyttää, että myös pienillä vähittäiskaupan yksiköillä ja lä-
hipalveluilla on riittävät toiminta- ja kehitysedellytykset. 

 

Maakuntakaavan enimmäismitoituksien tulkinnassa on otettava huomioon, että kaavoissa kaupal-
lisille toiminnoille osoitetuille alueille sijoittuu usein muitakin toimintoja kuin varsinaista vähittäis-
kauppaa. Lisäksi osa pienemmistä vähittäiskaupan yksiköistä sijoittuu osaksi suuryksiköitä tulkit-

tavia myymäläkeskittymiä. Laskentatavan epävarmuustekijöistä ja kuntien erilaista lähtökohdista 
johtuen maakuntakaavassa esitettävän enimmäismitoituksen on tulkittava ohjaavan yksityiskoh-
taisempaa suunnittelua yleispiirteisesti uusia vähittäiskaupan suuryksiköitä alueille osoitettaessa. 

 

Seuraavassa on esitetty Kokkolan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja myymäläkeskittymien sijoit-
tumisvyöhykkeen nykyinen vähittäiskaupan kerrosala sekä esitys alueen enimmäismitoituksesta 

2030.  
 

Mitoituksen lähtökohtana on  
- arvio alueen nykyisestä vähittäiskaupan kerrosalasta 
- alueen asemakaavojen rakennusoikeus ja muut tiedossa olevat suunnitelmat 
- ostovoiman kehitykseen perustuva vähittäiskaupan kokonaismitoitus 

- arvio vähittäiskaupan kokonaismitoituksen kohdistumisesta keskusta-alueille ja keskusta-
alueiden ulkopuolelle 

- keskusta-alueiden ja kaupan vyöhykkeen enimmäismitoitus ei ylitä Kokkolan vähittäiskaupan 
kokonaismitoitusta, osa mitoituksesta jää lähipalveluille muilla alueilla. 

 

Esitys Kokkolan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja myymäläkeskittymien vyöhykkeen  
mitoituksesta  

Kohde Vyöhykkeen 

nykyinen  

kerrosala 

Vyöhykkeen  

enimmäismitoitus 

 

Kokkolan vähittäiskaupan 
suuryksiköiden ja myymälä-
keskittymien sijaintivyöhyke 

 
48 000 k-m2 

 
130 000 k-m2 (128 000 - 185 000 k-m2) 

- nykyinen rajaus (pl. uusi c-alue) 
- laajennus 

30 000 k-m2 
18 000 k-m2 

60 000 k-m2 (57 000 - 77 000 k-m2) 
70 000 k-m2 (71 000 - 108 000 k-m2) 

 

 
Vähittäiskaupan suuryksiköiden ja myymäläkeskittymien vyöhykkeen enimmäismitoitus on noin 
32 % Kokkolan vähittäiskaupan kokonaismitoituksesta vuonna 2030. Kokkolan keskusta-alueen 
ja kaupan vyöhykkeen enimmäismitoitukset ovat yhteensä noin 97 % kokonaismitoituksesta, jo-
ten Kokkolan muille alueille jää noin 3 % Kokkolan kaupan kokonaismitoituksesta.  
 
Vähittäiskaupan suuryksiköiden ja myymäläkeskittymien vyöhykkeen rajaus, kaavamerkintä ja 

enimmäismitoitus määritellään maakuntakaavan laadinnan yhteydessä.  
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3.3.4 Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan palveluverkko  

Kokkolan keskusta kehittyy keskustahakuisen erikoiskaupan ensisijaisena sijaintipaikkana ja koko 
maakunnan kaupan pääkeskuksena. Ydinkeskustan merkitys on maakunnallinen. Ydinkeskustas-
sa on monipuoliset kaupan palvelut (päivittäistavarakauppa, keskustahakuinen erikoiskauppa, 
muut kaupalliset palvelut), keskustatoiminnot, julkiset palvelut sekä kulttuuri- ja matkailupalve-
lut.  
 

Kannuksen ja Kaustisen keskustat kehittyvät vähittäiskaupan ensisijaisina sijaintipaikkoina ja 
omien vaikutusalueidensa kaupan keskuksina. Keskustojen merkitys on seudullinen ja niissä on 
monipuoliset kaupan palvelut (päivittäistavarakauppa, keskustahakuinen erikoiskauppa, muut 
kaupalliset palvelut), keskustatoiminnot, julkiset palvelut sekä kulttuuri- ja matkailupalvelut.  
 

Muut Keski-Pohjanmaan maakuntakaavassa osoitettavat keskukset ovat merkitykseltään paikalli-

sia ja niiden kaupan sijainti- ja mitoitusratkaisut määritellään kuntakaavoituksen yhteydessä. 
 

Vähittäiskaupan suuryksiköille on tarkoituksenmukaista osoittaa nykyisen maakuntakaavan ta-

paan Kokkolassa vähittäiskaupan suuryksikköjen ja myymäläkeskittymien sijoittumisvyöhyke. 
Vyöhykkeelle sijoittuva uusi liikerakentaminen on pääosin tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa. 
Keski-Pohjanmaan muut keskustojen ulkopuolelle sijoittuvat vähittäiskaupan suuryksiköt ovat 
merkitykseltään paikalisia ja niiden sijoitus- ja mitoitusratkaisut määritellään kuntakaavoissa. 
 

Seuraavassa kuvassa on esitetty Keski-Pohjanmaan keskusverkko ja merkitykseltään seudulliset 
keskustojen ulkopuoliset kaupan alueet 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 25. Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan palveluverkko Keski-Pohjanmaalla 2030  
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3.4 Esityksen mukaisen kaupan palveluverkon arviointi  

3.4.1 Kauppa ja palvelurakenne 

Kaupan palveluverkon alueellinen kehitys 
 

Esityksen mukaiset vähittäiskaupan sijainti- ja mitoitusratkaisut antavat hyvän lähtökohdan alu-
eellisesti tasapainoisen kaupan palveluverkon kehitykselle. Esityksen mukainen kaupan palvelu-
verkko luo edellytykset maakuntakeskus Kokkolan ja kuntakeskusten kaupan kehitykselle ja ve-

tovoiman vahvistumiselle. Keskustatoimintojen alueiden ja vähittäiskaupan suuryksiköiden 
enimmäismitoitukset on määritelty vaikutusalueen ostovoiman kehitykseen perustuen, mikä luo 
edellytykset kestävän ja alueellisesti tasapainoisen kaupan palveluverkon kehitykselle. 

 

Keskusta-alueiden kaupan kehitys 
 

Esityksen mukainen kaupan palveluverkko ohjaa seudullisesti merkittävää vähittäiskauppaa kes-
kusta-alueille ja vahvistaa keskusta-alueiden asemaa vähittäiskaupan suuryksiköiden sijaintipaik-
kana maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteiden mukaisesti. Keskustatoimintojen alueiden enim-
mäismitoitus perustuu vaikutusalueen väestön kysyntään, mutta tarkoituksenmukaisella ylimitoi-
tuksella on otettu huomioon myös ostovoiman siirtymät keskuksen vaikutusalueelta.  

 

Keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle sijoittuvat vähittäiskaupan suuryksiköt sijaitsevat Kok-
kolassa ja ovat pääosin olemassa olevia kaupan alueita. Alueille sijoittuva uusi liikerakentaminen 
on pääosin tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa tai muuten keskustaan soveltumatonta kaup-

paa, joka ei kilpaile keskusta-alueiden kaupan kanssa. Näin ollen vähittäiskaupan suuryksiköillä 
ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupan toiminta- ja kehitysedellytyk-
siin. 

 

Keskusta-alueiden kokonaismitoituksen määrittelyssä on ollut lähtökohtana, että keskusta-

alueille sijoittuvan kaupan osuus kokonaismitoituksesta säilyy lähes nykyisellä tasolla vuoteen 
2030 mennessä.  

 

Kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset 
 

Väestömäärän ja ostovoiman kasvu luo mahdollisuudet kaupan kehitykselle. Positiivisen väestö-
kehityksen seurauksena merkittävin vähittäiskaupan kehityspotentiaali on Kokkolassa, mutta esi-
tyksen mukainen kaupan palveluverkko mahdollistaa kaupan kehityksen myös muualla maakun-
nassa.  

 

Toimivan kilpailun edellytykset 
 

Toimivan kilpailun edistämisessä keskeistä on alalle tulon mahdollisuuksien turvaaminen. Uusilla 
toimijoilla tulee olla riittävät edellytykset sijoittua kilpailukykyisille liikepaikoille. Maakuntakaavan 

ratkaisuilla voidaan joko rajoittaa tai mahdollistaa kilpailun toimivuutta. Sijoittumispaikkojen run-
saus ja kaavamääräysten riittävä joustavuus parantavat toimivan kilpailun edellytyksiä. Vähit-
täiskaupan suuryksiköiden osoittaminen kaupan sijaintivyöhykkeenä lisää joustavuutta ja sitä 

kautta edellytyksiä toimivalle kilpailulle.  
 

Esitetty kaupan palveluverkko ja enimmäismitoitukset tarjoavat keskusta-alueilla kaikelle kaupal-
le uusia sijaintipaikkoja. Keskustojen ulkopuolella Kokkolan kaupan sijaintivyöhyke tarjoaa erityi-
sesti tilaa vaativan erikoistavaran kaupalle uusia vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja. Keskusta-
alueiden ulkopuolisten olemassa olevien vähittäiskaupan suuryksiköiden alueiden enimmäismitoi-

tuksissa tulisi ottaa huomioon uusien kaupan toimijoiden sijoittumismahdollisuudet. Enimmäismi-
toituksen määrittäminen liian pieneksi voi rajoittaa tai estää uusien toimijoiden sijoittumismah-
dollisuuksia ja antaa olemassa oleville toimijoille kilpailuedun uusiin toimijoihin verrattuna. 

 

3.4.2 Alue- ja yhdyskuntarakenne 

Esityksen mukaisessa kaupan palveluverkossa merkitykseltään seudulliset vähittäiskaupan suur-
yksiköt sijoittuvat Kannuksen, Kaustisen ja Kokkolan keskustatoimintojen alueille sekä Kokkolas-
sa keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella vähittäiskaupan suuryksiköiden ja myymäläkeskit-

tymien sijaintivyöhykkeelle.  
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Keskustatoimintojen alueet 
 

Keskustatoimintojen alue -merkinnällä osoitetaan keskustahakuisten palvelu-, hallinto- ja muiden 
toimintojen aluetta, joka muodostaa toiminnallisen keskustan. Nykyisten keskusta-alueiden lisäk-
si keskustatoimintojen aluetta voidaan käyttää osoittamaan selvityksiin perustuen laajentuvia tai 
uusia keskusta-alueita. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan keskusta-alueet ovat vähittäiskau-
pan suuryksiköiden ensisijaisia sijaintipaikkoja, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen 

ole perusteltu.  
 

Keski-Pohjanmaan keskustatoimintojen alueita koskevat esitykset muodostavat alue- ja yhdys-

kuntarakenteellisesti tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden ja tukevat olemassa olevien keskus-
ten kehittämistä. Keskustatoimintojen alueet sijaitsevat keskeisesti taajamatoimintojen alueisiin 
nähden. Keskustatoimintojen alueiden suhteet ja niiden hierarkia kaupallisessa palveluverkossa 

voidaan osoittaa merkinnöin sekä enimmäismitoituksin. Kokkolan keskusta korostuu maakunnal-
lisena pääkeskuksena. Kannuksen ja Kaustisen keskustat ovat seudullista merkitystä omaavia 
kuntatason keskuksia.  
 

Keskustatoimintojen alue- ja kohdemerkinnät osoittavat merkitykseltään seudullisille kaupan 
toiminnoille riittävästi kehittämis- ja sijaintimahdollisuuksia olemassa olevaan alue- ja yhdyskun-

tarakenteeseen tukeutuen. Päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan merkitykseltään seudullisten 
suuryksiköiden sijoittuminen nykyisiin keskuksiin tukee maakunnan olemassa olevaa palvelu-
verkkoa sekä parantaa keskusten elinvoimaisuutta ja kehittämismahdollisuuksia. Olemassa ole-
vissa keskuksissa palvelut ovat myös hyvin saavutettavissa ympäröiviltä asuinalueilta sekä myös 
laajemmalta alueelta eri kulkumuodoin. 
 

Vähittäiskaupan suuryksiköt 
 

Vähittäiskaupan suuryksiköt voivat sijoittua keskusta-alueiden ulkopuolelle, mikäli sijainti on 
kaupan laatu huomioon ottaen perustultua. Esityksen mukaisessa kaupan tavoitteellisessa palve-

luverkossa merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen keskusta-
toimintojen alueiden ulkopuolella on mahdollista Kokkolan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja 

myymäläkeskittymien sijaintivyöhykkeellä.  
 

Vähittäiskaupan sijaintivyöhyke sijaitsee nykyisessä taajamarakenteessa ja se on osa olemassa 
olevaa yhdyskuntarakennetta. Vyöhykkeen sijainti suhteessa olemassa olevaan yhdyskuntara-
kenteeseen ja yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntiin on keskeinen, joten sillä ei ole yhdyskun-
tarakennetta hajauttavaa vaikutusta.  
 

3.4.3 Kaupan palvelujen saavutettavuus 

Esityksen mukainen kaupan palveluverkko luo edellytykset tarkoituksenmukaiselle kaupan raken-
teelle, jossa vähittäiskaupan palvelut sijoittuvat nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja ovat hyvin 
saavutettavissa. Tiivis yhdyskuntarakenne ja kaupan sijainti keskuksissa edesauttavat ostosmat-
kojen pituuden pitämistä kohtuullisina. Taajama-alueilla ostosmatkat on lisäksi useimmiten mah-
dollista tehdä kestävillä kulkumuodoilla, kävellen tai pyörällä. Joukkoliikenteen hyödyntäminen 

ostosmatkoilla on mahdollista lähinnä Kokkolan kaupunkialueella. Muualla maakunnassa joukko-
liikenteen tarjonta on vähäisempää.  
 

Nykyisiin kuntakeskuksiin sijoittuvat vähittäiskaupan seudulliset suuryksiköt eivät muodosta lii-
kenteen näkökulmasta haasteita, sillä ne sijaitsevat keskuksissa nykyisten liikenneyhteyksien 
varrella ja alueilla, joille suuntautuu jo nykyisinkin ostosmatkoja. 
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4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tausta ja lähtökohdat 
 

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys antaa lähtötiedot ja perusteet Keski-

Pohjanmaan maakuntakaavan kaavaprosessissa tehtäville kaupan mitoitusta ja sijoitusta koske-
ville kaavaratkaisuille.  
 

Selvityksessä on kuvattu kaupan palveluverkon kehittämisen lähtökohdat (alue- ja yhdyskunta-
rakenteen sekä kaupan ja palvelurakenteen nykytila ja kehitysnäkymät), esitetty suositus Keski-
Pohjanmaan merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan sijoittumisesta ja mitoituksesta ja arvi-
oitu esityksen mukaisen kaupan palveluverkon vaikutukset.  
 

Kaupan palveluverkon mitoitusselvitys perustuu vähittäiskaupan ja yhdyskuntarakenteen yleisten 

kehittämistavoitteiden tunnistamisen lisäksi olemassa olevan kaupan palveluverkon kokonaistar-
kasteluihin sekä väestöennusteperusteisiin ostovoimatarkasteluihin. Selvityksen yleisiä lähtökoh-
tia ovat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maankäyttö- ja rakennuslaki (vähittäiskauppaa 

koskevat erityiset säännökset, sisältövaatimukset ja kilpailun edistämistä koskevat tavoitteet) 
sekä vähittäiskaupan sijainninohjausta koskeva ympäristöministeriön ohjeistus.  
 
Vähittäiskaupan nykyinen palveluverkko  
 

Kaupan palveluverkon kehittämisen lähtökohtina ovat olemassa oleva yhdyskuntarakenne, kes-
kusverkko ja kaupan palveluverkko, arvio ostovoiman kehityksestä ja liiketilatarpeesta sekä yh-
dyskuntarakenteen ja kaupan kehitysnäkymät Keski-Pohjanmaan alueella.  
 

Keski-Pohjanmaalla toimi vuoden 2013 lopussa yhteensä 52 koko päivittäistavaravalikoimaa 
myyvää myymälää. Myymälöistä toimi Kokkolan seutukunnassa 35 myymälää (67 %) ja Kausti-

sen seutukunnassa 17 myymälää (33 %). Asukaslukuun suhteutettuna Keski-Pohjanmaalla oli 

vuoden 2013 lopussa vähemmän asukkaita yhtä päivittäistavaramyymälää kohti (1 321 asukas-
ta) kuin koko maassa keskimäärin (1 719 asukasta). Päivittäistavarakaupan myyntiala asukasta 
kohti oli suurempi ja päivittäistavarakaupan myynti asukasta kohti samaa suuruusluokkaa kuin 
koko maassa keskimäärin. Sen sijaan päivittäistavarakaupan myyntitehokkuus oli Keski-
Pohjanmaalla selvästi alhaisempi kuin koko maassa keskimäärin. Päivittäistavarakaupan kysyntä 
ja tarjonta olivat Keski-Pohjanmaalla lähes tasapainossa (ostovoiman siirtymä +2 %). 

 

Keski-Pohjanmaalla toimi vuoden 2012 lopussa yhteensä 266 erikoiskaupan myymälää. Erikois-
kaupan myymälöistä 217 kpl (82 %) toimi Kokkolan seutukunnassa ja 49 kpl (18 %) Kaustisen 

seutukunnassa. Asukaslukuun suhteutettuna Keski-Pohjanmaalla oli enemmän asukkaita yhtä 
erikoiskaupan myymälää kohti (258 asukasta) kuin koko maassa keskimäärin (245 asukasta). 
Erikoiskaupan ostovoiman siirtymä oli vuonna 2012 Keski-Pohjanmaalla positiivinen (+18 %), 
kuten myös autokaupan ja huoltamotoiminnan ostovoiman siirtymä (+15 %). 
 

Vähittäiskaupan kokonaismitoitus 
 

Kaupan palveluverkon kehittäminen sijainti- ja mitoitusratkaisuineen edellyttää vähittäiskaupan 
kokonaismitoituksen määrittämistä. Vaikutusalueen kysyntään perustuva mitoitus luo edellytyk-
set palveluverkon ja yhdyskuntarakenteen tasapainoiselle kehitykselle, toimivalle kilpailulle ja 
vähittäiskaupan liiketoiminnan kannattavuudelle sekä palvelujen mahdollisimman hyvälle saavu-

tettavuudelle. Kokonaismitoitus on määritelty väestökehityksen, yksityisen kulutuksen kehityksen 
sekä vähittäiskaupan myynnin, myyntitehokkuuden ja ostovoiman siirtymien pohjalta.  
 

Mitoituksen lähtökohtana on, että kysyntä ja tarjonta ovat kaikissa kunnissa vähintään tasapai-
nossa (ostovoiman siirtymä 0 %) ja että positiivisen ostovoiman siirtymän kunnissa (Kaustinen ja 
Kokkola) ostovoiman siirtymä säilyy vuoden 2013 tasolla. Näin määritelty kokonaismitoitus luo 
edellytykset sille, että kaikissa kunnissa on mahdollista kehittää kauppaa vähintään oman väes-
tön kysyntää vastaavasti, vaikka käytännössä erityisesti erikoiskaupan palvelut tulevat keskitty-
mään suurimpiin keskuksiin.  
 

Keski-Pohjanmaan vähittäiskaupan kokonaismitoitus vuonna 2030 on noin 490 000 k-m2. Tällä 
hetkellä vähittäiskaupan sijaintirakennuksissa on Keski-Pohjanmaalla karkeasti arvioiden noin 

305 000 k-m2, joten uuden liiketilan tarve on noin 185 000 k-m2. Kokonaismitoitus perustuu 
oletukseen, että kaikki ostovoiman kasvu toteutuu uutena liiketilana. Käytännössä kuitenkin osa 
ostovoiman kasvusta kohdistuu olemassa olevien liikkeiden myynnin kasvuun ja vain osa vaatii 
uutta liiketilaa. 
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Keski-Pohjanmaan vähittäiskaupan kokonaismitoitus 2030: 
 

 
 
 

Esitykset kaupan sijainnista ja mitoituksesta 
 

Maakuntakaava ohjaa seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumista ja 
mitoitusta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakuntakaavassa on määriteltävä merkityksel-
tään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja sekä osoitettava vähittäiskaupan 
suuryksiköiden sijoittuminen ja enimmäismitoitus riittävällä tarkkuudella. 
 

Esitys merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajasta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Keskustatoimintojen alueet 
 

Kaupan sijainninohjauksen näkökulmasta uuden maakuntakaavan tulee osoittaa sellaiset keskus-
ta-alueet, joissa toimii tällä hetkellä tai joiden väestöpohja mahdollistaa tulevaisuudessa merki-
tykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän (eli kerrosalaltaan 

määriteltyä alarajaa suuremman yksikön tai myymäläkeskittymän) sijoittumisen.  
 

Merkitykseltään seudulliset keskustatoimintojen alueet tulisi osoittaa maakuntakeskus Kokkolan 
keskusta-alueelle sekä Kannuksen ja Kaustisen keskusta-alueille. Keski-Pohjanmaan muut kunta-
keskukset ja alakeskukset ovat merkitykseltään paikallisia ja niiden osalta kaupan sijoitus- ja mi-
toitusratkaisut määritellään kuntakaavoissa. 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakuntakaavassa tulee esittää keskustatoimintojen aluei-
den vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus riittävällä tarkkuudella. Kerrosalana esitet-
tävään keskustatoimintojen alueiden enimmäismitoitukseen lasketaan mukaan keskustatoiminto-
jen alueella olemassa olevat ja uudet yli 2 000 k-m2:n suuruiset vähittäiskaupan suuryksiköt.  
 

Maakuntakaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan tarve muuttaa Kokkolan, Kannuksen ja Kausti-
sen keskustatoimintojen alueiden rajauksia. Alustava esitys Kokkolan keskustatoimintojen alueen 

rajauksesta on esitetty merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan tavoitteellista palveluverkkoa 
esittävässä kuvassa. 

VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS 2030, k-m2 KERROSALAN LISÄYS, k-m2

Päivittäistavara- Tiva ja Mitoitus Päivittäistavara- Tiva ja

ja erikoiskauppa autokauppa yhteensä ja erikoiskauppa autokauppa

Halsua 2 600 1 400 4 000 1 900 1 200 3 100

Kannus 14 800 8 000 22 800 1 200 3 900 5 100

Kaustinen 12 000 9 700 21 700 6 300 3 400 9 700

Kokkola 249 300 151 800 401 100 86 900 54 800 141 700

Lestijärvi 1 900 1 000 2 900 1 400 1 000 2 400

Perho 7 200 3 800 11 000 5 000 2 600 7 600

Toholampi 8 700 4 600 13 300 2 400 3 500 5 900

Veteli 8 500 4 500 13 000 6 700 2 300 9 000

Kaustisen seutukunta 40 900 25 000 65 900 23 700 14 000 37 700

Kokkolan seutukunta 264 100 159 800 423 900 88 100 58 700 146 800

KESKI-POHJANMAA 305 000 184 800 489 800 111 800 72 700 184 500

Lisäys 

yhteensä

 

Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja on 2 000 k-

m2 koko Keski-Pohjanmaalla lukuun ottamatta seuraavia alueita: 
 

- Kokkolan keskustaajaman alue, jossa alaraja on   
- tilaa vaativan erikoistavaran kaupassa 10 000 k-m2  

- muussa vähittäiskaupassa 10 000 k-m2 
- päivittäistavarakaupassa 5 000 k-m2  

- Kannuksen ja Kaustisen keskustaajamien alueet, joissa alaraja on   
- tilaa vaativan erikoistavaran kaupassa 4 000 - 5 000 k-m2  
- muussa vähittäiskaupassa 4 000 - 5 000 k-m2 
- päivittäistavarakaupassa 2 000 - 3 000 k-m2  

- Perhon, Toholammin ja Vetelin kuntakeskuksissa sekä Koivuhaan ja Kälviän 

alakeskuksissa, joissa alaraja on  
- tilaa vaativan erikoistavaran kaupassa 3 000 k-m2  
- muussa vähittäiskaupassa 3 000 k-m2  

- päivittäistavarakaupassa 2 000 k-m2 
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Esitys keskustatoimintojen alueiden mitoituksesta: 
 

 
Alue 

Keskustan  
nykyinen  
kerrosala  
(arvio) 

Keskustan  
nykyiset  

suuryksiköt  
(arvio) 

Keskustan  
vähittäiskaupan 
laskennallinen 

mitoitus  

Keskustan  
vähittäiskaupan 
suuryksiköiden 

enimmäismitoitus 

Kokkolan keskusta 
- nykyinen rajaus 
- laajennus 

 

204 000 k-m2 
134 000 k-m2 
70 000 k-m2 

155 000 k-m2 
104 000 k-m2 
51 000 k-m2 

261 000 k-m2 
162 000 k-m2 
99 000 k-m2 

212 000 k-m2 
132 000 k-m2 
80 000 k-m2 

Kannuksen keskusta 17 000 k-m2 5 500 k-m2 22 000 k-m2 15 000 k-m2 

Kaustisen keskusta 9 000 k-m2 3 000 k-m2 18 000 k-m2 15 000 k-m2 
 

 

Taulukossa on esitetty myös Kokkolan keskustatoimintojen alueen laskennallinen enimmäismitoi-

tus. Kokkolan aluerakenteellinen asema huomioon ottaen Kokkolan keskustatoimintojen alueelle 
ei kuitenkaan ole maakuntakaavassa tarpeen esittää vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäis-
mitoitusta. Kaupan sijoittuminen Kokkolan keskustaan tukee valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden ja maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyjen maakuntakaavan sisältövaatimusten ja 
vähittäiskauppaa koskevien erityssäännösten toteutumista. 
 

Vähittäiskaupan suuryksiköt 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön si-

joittaminen maakuntakaavan keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle edellyttää, että sijainti-
paikka on osoitettu maakuntakaavassa tähän tarkoitukseen.  
 

Kaupan sijainninohjauksen näkökulmasta maakuntakaavan tulee osoittaa sellaiset keskustatoi-
mintojen alueiden ulkopuoliset vähittäiskaupan suuryksiköt ja myymäläkeskittymät, joissa toimii 

tällä hetkellä tai joiden vaikutusalueen väestöpohja mahdollistaa tulevaisuudessa merkitykseltään 
seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän (eli kerrosalaltaan määriteltyä 
merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajaa suuremman yksikön tai 
myymäläkeskittymän) sijoittumisen.  
 

Tarve osoittaa keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle merkitykseltään seudullisten vähittäis-
kaupan suuryksiköiden ja myymäläkeskittymien sijaintipaikkoja on Kokkolassa. Muissa kunnissa 

keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle sijoittuvat vähittäiskaupan suuryksiköt ovat merkityk-
seltään paikallisia ja niiden sijainti ja mitoitus määritellään kuntakaavoissa. 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakuntakaavassa tulee esittää vähittäiskaupan suuryksi-
köiden enimmäismitoitus riittävällä tarkkuudella. Kerrosalana esitettävä vähittäiskaupan suuryk-
sikköjen enimmäismitoitus sisältää alueen kaiken kaupan kerrosalan eli vähittäiskaupan suuryk-
siköiden kerrosalan lisäksi myös pienemmät kaupan yksiköt.  
 

Esitys Kokkolan vähittäiskaupan suuryksiköiden vyöhykkeen mitoituksesta: 
 

Kohde Vyöhykkeen 
nykyinen  
kerrosala 

Vyöhykkeen  
enimmäismitoitus 

 

Kokkolan vähittäiskaupan suur-
yksiköiden ja myymäläkeskit-
tymien sijaintivyöhyke 

 
48 000 k-m2 

 
130 000 k-m2 (128 000 - 185 000 k-m2) 

- nykyinen rajaus (pl. uusi C-alue) 
- laajennus 

30 000 k-m2 
18 000 k-m2 

60 000 k-m2 (57 000 - 77 000 k-m2) 
70 000 k-m2 (71 000 - 108 000 k-m2) 

 

 
Keskustatoimintojen alueiden ja vähittäiskaupan suuryksiköiden vyöhykkeen aluerajaukset, mer-
kinnät ja enimmäismitoitukset määritellään maakuntakaavan laadinnan yhteydessä. Kaavan laa-
dinnan yhteydessä tulisi arvioida Kokkolan, Kannuksen ja Kaustisen keskustatoimintojen alueiden 

sekä Kokkolan vähittäiskaupan suuryksiköiden vyöhykkeen laajentamistarve. Esitys Kokkolan 

keskustatoimintojen alueen sekä vähittäiskaupan suuryksikköjen tai myymäläkeskittymien sijoi-
tusvyöhykkeen uudesta rajauksesta on esitetty merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan ta-
voitteellista palveluverkkoa esittävässä kuvassa. 
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Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan tavoitteellinen palveluverkko  
 
Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan tavoitteellinen palveluverkko 2030 muodostuu Keski-
Pohjanmaalla seuraavista alueista:  
 

- Kannuksen keskustatoimintojen alue 
- Kokkolan keskustatoimintojen alue 
- Kaustisen keskustatoimintojen alue 
- Kokkolan vähittäiskaupan suuryksiköiden tai myymäläkeskittymien sijaintivyöhyke 
 

Keski-Pohjanmaan muut keskustatoimintojen alueet ja keskustojen ulkopuolelle sijoittuvat vähit-

täiskaupan suuryksiköt ovat merkitykseltään paikalisia ja niiden sijoitus- ja mitoitusratkaisut 
määritellään kuntakaavoissa. 
 

Keski-Pohjanmaan merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan palveluverkko: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti  63 (73) 
    
18.5.2015    
    

 

 

Maakuntakaavassa pohdittavaa 
 

Selvityksen esitykset Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan kaupan sijainninohjausta koskevista 
merkinnöistä ja mitoituksesta ovat lähtökohtana maakuntakaavan kaupan sijaintia ja mitoitusta 
koskeville kaavaratkaisuille. Lopulliset ratkaisut määritellään maakuntakaavan laadinnan yhtey-
dessä, joten selvityksen esityksiä on tarpeen täsmentää suunnitteluprosessin kuluessa ja saata-
van palautteen perusteella.  
 

Seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden lisäksi maakuntakaavassa voidaan 
esittää myös muita vähittäiskauppaa ohjaavia määräyksiä esimerkiksi kehittämisperiaatemerkin-

töjen ja taajamatoimintojen aluemerkintöjen yhteydessä. 
 

Maakuntakaava muodostaa kokonaisuuden, jossa selvityksen mukaisten merkintöjen ja mitoitus-
ten vaikutukset ovat sidoksissa muuhun kaavaratkaisuun. Erityisesti keskusta-alueiden ulkopuo-

listen seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden vaikutukset tulisi arvioida yksi-
tyiskohtaisemmin maakuntakaavaprosessin kuluessa ehdotusvaiheessa. Näin voidaan ottaa huo-
mioon myös luonnosvaiheessa maakuntakaavaan mahdollisesti ehdotettavat uudet merkinnät ja 
muodostaa maakuntakaavan sisältövaatimukset täyttävä kaavaratkaisu.  
 

Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (204/2015) myötä kilpailun toimivuuden huomioon ot-
taminen tulee entistä vahvemmin mukaan maakuntakaavoitukseen ja maakuntakaavan vaikutus-

ten arviointiin. Kilpailunäkökulma voidaan parhaiten ottaa huomioon ns. mahdollistavassa kaa-
vassa, jossa osoitetaan merkitykseltään seudulliselle kaupalle olemassa olevan ja suunnitellun 
yhdyskuntarakenteen ja kaupan palveluverkon kannalta järkevällä tavalla riittävästi vaihtoehtoi-
sia kauppapaikkoja. Lähtökohtana tulee olla myös maakuntakaavan määräysten ja merkintöjen 
riittävä ja tarkoituksenmukainen joustavuus. 
 

Maakuntakaavan pitkä tavoitteellinen aikajänne herättää kysymyksiä, miten sen avulla voidaan 
ohjata onnistuneesti kaupan sijoittumista yli vuosikymmenen päähän. Maankäyttö- ja rakennus-

lain uudistusten myötä kaupan palveluverkon kehityksen seurannan merkitys korostuu. Kauppaa 
koskevien palveluverkkoselvitysten ja maakuntakaavamerkintöjen ja -määräysten ajanmukai-

suutta tulee seurata säännöllisin väliajoin. Seurannassa korostuu maakuntaliiton, kuntien ja kau-
pan edustajien vuorovaikutuksen merkitys. Vuorovaikutuksen merkitystä on korostettu myös kil-
pailunäkökulman huomioon ottamisessa. 
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6 LIITTEET 

Liite 1. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (204/2015)  

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan hallituksen esityksen mukaisena 1.4.2015 (HE 
334/2014 vp). 
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Liite 2. Keskeisiä kaupan käsitteitä  

Seuraavaan on koottu keskeisiä kaupan käsitteitä. Lähteinä ovat olleet yleiset kauppaa koskevat 
selvitykset sekä lukuisat kaupan edustajien kanssa käydyt keskustelut.  
 
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. Päivittäistavaramyymälällä tarkoitetaan yleisimmin edellä mai-
nittujen päivittäistavaroiden koko sortimentin valikoimaa myyvää, pääasiassa itsepalveluperiaat-
teella toimivaa market-tyyppistä elintarvikemyymälää. Ruoan osuus päivittäistavaramyymälöiden 

kokonaismyynnistä on noin 80 %. Päivittäistavaroita myydään myös kioskeissa, huoltoasemilla ja 
päivittäistavaroiden erikoismyymälöissä. Viime vuosina ovat suosiotaan kasvattaneet ns. Deli-
tyyppiset myymälät, joilla on pitkät aukioloajat ja joissa myydään pääosin valmisruoka-annoksia. 

 
Erikoiskauppa. Tietyn tuoteryhmän kauppaan ja siihen liittyviin palveluihin erikoistunut myymälä. 
Erikoiskauppa kerää asiantuntemustaan tiettyyn tuoteryhmään ja siihen liittyviin palveluihin. Eri-
koiskauppa on yleensä keskittynyt ns. käyttötavaroiden myyntiin. Erikoiskaupalle on tyypillistä 
keskeinen sijainti, joka ymmärretään kaavoituksessa pääosin keskustatoiminnoiksi. Erikoiskaup-
pa-käsitteen alle kuuluvat kuitenkin myös kaupat, jotka hakeutuvat ja myös paremmin soveltu-

vat keskustojen ulkopuolelle. Tilaa vaativa erikoiskauppa sijoittuu usein keskustojen ulkopuolelle, 
hyvien liikenneyhteyksien varrelle.  
 
Tilaa vaativa erikoiskauppa. Maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskauppaa koskevat säännökset 
koskevat 15.4.2011 voimaan tulleen lakiuudistuksen jälkeen myös tilaa vaativaa erikoiskauppaa. 
Ympäristöministeriön suosituksen (ympäristöministeriö 2000) mukaan paljon tilaa vaativat eri-

koiskaupan 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 

 
Erikoiskaupan viimeaikaiset muutokset näkyvät tilaa vaativassa erikoiskaupassa tuotevalikoimien 
laajentumisena. Osassa liikkeistä on tilaa vaativan erikoiskaupan ja muiden erikoiskaupan toimi-
alojen tuotteita. Tämän takia yksittäisen myymälän kohdalla rajan vetäminen siihen, onko ky-
seessä paljon tilaa vaativan erikoiskaupan myymälä, on hankalaa.   

Vähittäiskaupan toimialaryhmät 

Vähittäiskauppaa tarkastellaan jaoteltuna päivittäistavarakauppaan, erikoiskauppaan (tilaa vievä 
erikoiskauppa ja muu erikoiskauppa) sekä autokauppaan ja huoltamoihin. Päivittäistavarakaupan 
tarkasteluissa on käytetty A.C.Nielsen Finland Oy:n myymälätyyppien luokittelua (liite 2). Eri-
koiskaupan luokitukset perustuvat Tilastokeskuksen toimipaikkarekisteriin, jossa on käytetty 
vuoden 2008 toimialaluokitusta (TOL 2008). Erikoiskaupan toimialaryhmät ja niihin kuuluvat toi-
mialat on esitetty liitteessä 2. Tavaratalo- ja hypermarketkaupan ostovoima- ja myyntitiedot ja-
kautuvat sekä päivittäistavarakauppaan että erikoiskaupan eri toimialoille.  
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Erilaisia myymälätyyppejä  

Hypermarket on monen alan tavaroita myyvä, itsepalveluperiaatteella toimiva myymälä, jossa 
myynnin painopiste on päivittäistavaroissa. Hypermarketin myyntipinta-ala on yli 2 500 neliömet-
riä. Elintarvikkeiden osuus on alle puolet (<50 %) myyntipinta-alasta. Mikäli elintarvikkeiden 

osuus myyntipinta-alasta on yli puolet, kyseessä on suuri supermarket. Hypermarket voi sijaita 
keskustassa, kauppakeskuksessa, hypermarket-keskuksessa tai keskustan ulkopuolella liikenteel-
lisesti hyvin saavutettavissa olevalla paikalla. Myymälä toimii yleensä yhdessä tasossa ja kassat 
ovat uloskäynnin yhteydessä. Pysäköintitiloja on runsaasti ja ne sijaitsevat maan tasossa. Hy-
permarketteja ovat esimerkiksi Citymarketit ja Prismat.  

Supermarket on pääosin itsepalveluperiaatteella toimiva ruoan myyntiin keskittyvä päivittäistava-

ramyymälä, jonka myyntipinta-ala on yli 400 neliömetriä (pieni supermarket: 400 - 999 neliö-

metriä ja iso supermarket: yli 1 000 neliömetriä). Supermarketissa elintarvikkeiden osuus on yli 
puolet (>50 %) myyntipinta-alasta. Supermarket voi sijaita asuntoalueilla, keskuksissa tai niiden 
ulkopuolella liikenteellisesti hyvin saavutettavissa olevilla paikoilla. Yli 2000 k-m2:n supermarketit 
(myyntiala yli 1500 neliömetriä) ovat vähittäiskaupan suuryksiköitä. Suuryksiköiksi luokiteltavia 
isoja supermarketteja ovat esimerkiksi suuret K-supermarketit ja S-marketit.  

Valintamyymälät voidaan jakaa myyntipinta-alan mukaan pieniin (100 - 199 m2) ja suuriin (200 - 
399 m2) myymälöihin. Valintamyymälöiden myynnistä 2/3 on elintarvikemyyntiä. Valintamyymä-

lät ovat luonteeltaan lähikauppoja. Valintamyymälöitä ovat esim. suurin osa K-marketeista ja K-
extrat, osa S-marketeista ja suurin osa Sale-myymälöistä, Tarmo-lähikaupat, M-marketit sekä 
suurin osa Valintataloista ja Siwa-myymälöistä. 

Tavaratalo on monen eri toimialan tuotteita 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. Tavaralajitelmaan kuuluvat elintarvikkeiden 

ohella yleensä vapaa-aikaan, pukeutumiseen, asumiseen, kosmetiikkaan sekä kirja- ja pape-
rialaan liittyvät tavarat. Mikäli jonkun tavararyhmän myyntipinta-ala on vähintään 50 %, on ky-
seessä ao. toimialalla toimiva erikoiskaupan suurmyymälä (erikoistavaratalo). Tavaratalossa on 
korkea palveluaste. Pysäköintitiloja saattaa olla varsin rajoitetusti. Kassat sijaitsevat eri osastoil-
la. Tavaratalossa on yleensä useita myymäläkerroksia. Tavarataloiksi luokiteltuja myymälöitä 
ovat esimerkiksi Anttila, Stockmann, Halpa-Halli ja Tokmanni.  

Laajan tavaravalikoiman myymälät (ns. halpahintamyymälät) ovat hyvin erityyppisiä. Joidenkin 

myymälöiden tuotevalikoima painottuu tilaa vaativaan kauppaan ja joidenkin keskustahakuiseen 
erikoiskauppaan. Päivittäistavaroiden osuus myyntipinta-alasta on yleensä pieni (alle 10 %), 
mutta viime vuosina osuus on kasvanut ja kasvun ennustetaan jatkuvan. Osa laajan tavaravali-
koiman myymälöistä muistuttaakin tuotevalikoimaltaan jo hypermarketteja. A.C.Nielsen Finland 
Oy:n myymälärekisterissä yli 1000 myyntineliön laajan tavaravalikoiman myymälät on luokiteltu 
tavarataloiksi. Laajan tavaravalikoiman myymälöitä (tavarataloja) ovat esimerkiksi Halpahalli, 

Kärkkäinen ja Tokmanni.  

Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa yli 2 000 kerrosne-
liömetrin suuruista vähittäiskaupan myymälää.  Suuryksiköitä ovat hypermarketit, tavaratalot, 
suuret laajan tavaravalikoiman myymälät (ns. halpahallit), suuret supermarketit sekä erikoiskau-
pan suurmyymälät sekä lainsäädännön muutoksen myötä myös tilaa vaativan erikoiskaupan 
suurmyymälät. Vähittäiskaupan tilastoinnissa ei käytetä määritteenä kerrosneliömetrejä vaan 
myyntineliömetrejä. 2000 kerrosneliömetriä vastaa noin 1500 myyntineliömetriä.  

Kaupallisten keskusten määritelmiä 

Kauppakeskus muodostuu liikerakennuksesta, jossa myymälät ja palvelut avautuvat sisäänpäin 
käytäville tai keskusaukiolle. Vuokrattavan liiketilan määrä on yleensä vähintään 5000 h-m2. 
Kauppakeskuksessa on vähintään 10 myymälää. Kauppakeskuksessa on yksi tai useampi ankku-
ri- tai veturiyritys ja joukko avainyrityksiä sekä muita myymälöitä ja palveluja. Palvelut voivat ol-

la joko kaupallisia tai julkisia. Yksittäisen ankkuriyrityksen osuus liiketilan kokonaismäärästä ei 
ylitä 50 %:ia.  
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Hypermarketkeskus muodostuu yhdestä liikerakennuksesta, jossa on hypermarket ja vähintään 
kymmenen muuta myymälää tai muita palveluja. Ne kaikki aukeavat katetulle käytävälle. Hy-
permarketkeskus toimii tavallisesti yhdessä tasossa. Hypermarketin osuus on yli 50 prosenttia lii-
ketilan kokonaismäärästä. 

Erikoiskauppojen keskus (Retail park) muodostuu useammasta liikerakennuksesta. Keskuksessa 
toimii lähinnä erikoiskaupan suurmyymälöitä. Erikoiskauppojen keskus sijaitsee yleensä keskus-
ta-alueen ulkopuolella yhdessä tasossa ja aukeaa ulkotilaan yhteiselle pysäköintialueelle. Lii-
keidea perustuu toimialojen keskittymiseen, mikä lisää kaupan keskuksen vetovoimaa. Esim. va-
paa-ajan tuotteiden, asumisen, sisustamisen ja rakentamisen tuotemaailmat muodostavat ehjän, 
kuluttajaa kiinnostavan kokonaisuuden. Tilaa vaativan erikoiskaupan lisäksi tällaiseen keskitty-
mään sijoittuu usein myös pienempiä erikoiskauppoja kuten urheiluliikkeitä. Suomen Retail Park -

keskusten koko vaihtelee markkinoista ja kilpailutilanteesta riippuen. Pienimmät sijoittuvat koko-
luokkaan 15 000 k-m2 ja suurimmat kokoluokkaan 100 000 k-m2. 

Vähittäiskaupan myymäläkeskittymällä tarkoitetaan yksittäistä liikerakennusta, jossa on useita 
myymälöitä tai usean liikerakennuksen muodostamaa kokonaisuutta, jossa myymälöillä on yhtei-
siä toimintoja kuten yhteinen pysäköintialue tai kokonaisuudella on yhteinen johto ja markkinoin-
ti. Sellaisen vähittäiskaupan myymäläkeskittymän toteuttamiseen, joka vaikutuksiltaan vastaa 
vähittäiskaupan suuryksikköä, sovelletaan vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevia säännöksiä. 
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Liite 3. Päivittäistavarakaupan myymälätyypit ja erikoiskaupan toimialaryhmät 

A.C.Nielsen Finland Oy:n päivittäistavarakaupan myymälätyypit 

Hypermarket 
- myyntipinta-ala 2 500 m² tai yli, päivittäistavaroiden osuus myynnistä alle 2/3  
- Citymarketit ja Prismat  
 

Tavaratalo 
- myyntipinta-ala 1 000 m² tai yli, päivittäistavaroiden osuus myynnistä alle 2/3  

- esim. Anttila, Sokos, Maxi-Makasiini 
 

Supermarket, iso 

- myyntipinta-ala 1 000 m² tai yli, päivittäistavaroiden osuus myynnistä yli 2/3  
- esim. K-supermarketit, Lidl-myymälät, S-marketit  
 

Supermarket, pieni 
- myyntipinta-ala 400 - 999 m², päivittäistavaroiden osuus myynnistä yli 2/3 
- esim. K-supermarketit, K-marketit, S-marketit 
 

Valintamyymälä, iso 
- myyntipinta-ala 200 - 399 m²  
- esim. K-marketit, S-marketit, Sale-myymälät, M-marketit, Valintatalot  
 

Valintamyymälä, pieni 
- myyntipinta-ala 100 - 199 m²  
- esim. K-extrat, Sale-myymälät, Siwa-myymälät 
 

Pienmyymälä  
- esim. Siwa-myymälät, kyläkaupat  
 

Erikoismyymälä 

- osa päivittäistavaravalikoimaa  
- esim. luontaistuotemyymälät, kosmetiikkamyymälät, terveyskaupat, leipomot  
 

Kauppahallimyymälä / Suoramyyntihalli 
- osa päivittäistavaravalikoimaa 
 

 

Erikoiskaupan toimialaryhmät ja toimialat 

Alkot ja apteekit ym.  
47250 Alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa 

47730 Apteekit 

47740 Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa 
47750 Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa 
 

Muotikauppa 
47711 Naisten vaatteiden vähittäiskauppa 
47712 Miesten vaatteiden vähittäiskauppa 
47713 Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäiskauppa 
47714 Lastenvaatteiden vähittäiskauppa 

47715 Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa 
47719 Vaatteiden yleisvähittäiskauppa 
47721 Jalkineiden vähittäiskauppa 
47722 Laukkujen vähittäiskauppa 
 

Tietotekninen erikoiskauppa 
47410 Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen väh.k. 
47420 Televiestintälaitteiden vähittäiskauppa 

47430 Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa 
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Muu erikoiskauppa 
47511 Kankaiden vähittäiskauppa 
47512 Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa 
47531 Mattojen vähittäiskauppa 

47592 Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäiskauppa 
47593 Kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskauppa 
47594 Taloustavaroiden vähittäiskauppa 
47595 Soittimien ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa 
47596 Lukkoseppä- ja avainliikkeet 
47599 Muualla luokittelemattomien kotitaloustavaroiden väh.kauppa 
47610 Kirjojen vähittäiskauppa 

47621 Paperi- ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa 
47622 Aikakausjulkaisujen ja lehtien vähittäiskauppa 

47630 Musiikki- ja videotallenteiden vähittäiskauppa 
47641 Urheiluvälineiden, polkupyörien vähittäiskauppa 
47650 Pelien ja leikkikalujen vähittäiskauppa 
47761 Kukkien vähittäiskauppa  
47762 Kukkakioskit 

47764 Lemmikkieläinten, niiden ruokien ja tarvikkeiden vähittäiskauppa 
47770 Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa 
47781 Taideliikkeet 
47782 Valokuvausalan vähittäiskauppa 
47783 Optisen alan vähittäiskauppa 
47784 Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden vähittäiskauppa 

47785 Lahjatavaroiden ja askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa 
47789 Muiden uusien tavaroiden vähittäiskauppa 
47791 Antiikkiliikkeet 
47792 Antikvariaattikauppa 

47793 Huutokauppakamarit 
47799 Muiden käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa 
 

Rautakauppa 
47521 Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa 
47522 Maalien vähittäiskauppa 

47523 Keittiö- ja saniteettitilojen kalusteiden väh.kauppa 
47529 Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa 
 

Kodintekniikkakauppa 
47540 Sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa 
 

Huonekalukauppa 
47591 Huonekalujen vähittäiskauppa 
 

Muu tilaa vaativa kauppa 

47532 Tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa 
47642 Veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskauppa 
47763 Puutarha-alan vähittäiskauppa 
 

Autokauppa ja huoltamot 
45112 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 
45192 Matkailuvaunujen ja muiden moottoriajoneuvojen väh.kauppa 

45321 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa 
45322 Renkaiden vähittäiskauppa 
45402 Moottoripyörien sekä niiden osien vähittäiskauppa 
47301 Huoltamotoiminta 
47302 Polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista 

 



 

 

 


