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Keskustelu  

Kaupan nykytila ja murros: 

Keskusteltiin kaupan murroksesta. Kaupan sijaintimuutosten taustalla nähtiin myös kysynnän 
muutos, asutuksen hajautuminen kaupunkien reunoille eli kaupunkiseudun laajentuminen ja 
hajautuminen. Hajautuneelta uudisrakentamisen alueilta matka kauppaan ja palveluihin 
huomattavasti pidempi kuin täydennysrakentamisen ja tiiviin kaupunkiasumisen alueilta. Lisäksi 
nykyinen kaupunkirakenne ja liikenneyhteydet tukevat uudisrakentamiseen liittyvää 
palvelukeskittymämallia (vilkkaiden teiden ja raideliikenteen asemien yhteyteen).  

Verkkokaupan ulottuvuudet ja tulevaisuus keskustelutti jonkun verran. Verkkokauppa j a sen 
tuleminen nähtiin enemmän kaupankäynnin kulttuurin kuin rakenteen muutoksena: täytyy 
seurata kaupan kulttuuria, ei pelkkää kivijalkakauppa vastaan peltomarket – keskustelua. 
Erikoiskaupan näkökulmasta muutos nähdään monensuuntaisena, lähi- ja pikkukaupat 
kantakaupungissa ovat osa urbaania kulttuuria, julkista tilaa ja sosiaalista ympäristöä ja 
houkuttelevat siten elämää ympärilleen. Pienet puodit ovat myös hyvin muuntautumiskykyisiä, 
niissä on erityistä potentiaalia vastata joustavasti kaupan murrokseen.  

Yhteiskunnan näkökulmasta urbaania elämää koetetaan toiminnallisella tasolla parantaa mm. 
Helsingissä ja eräällä lailla siirtää Laajasalon ja Pohjois-Haagan ostoskeskuksiin: kirjasto ja 
nuorisotila ostarille työväenopiston yhteyteen tai kahvila, joka samaan aikaan kirjastomainen ja 



 

 

lähiruokakauppa mahdollistaisi julkis- yksityis- kansalais- kumppanuuden ja toiminnan, sekä 
Senioritalon keskuskeittiön asukaskahvila, second-hand –kaupat, huoltoaseman tuunauspajat ym. 
käyttötarkoitustaan muuttaneet toimintatilat ja sosiaaliset ympäristöt. Keskustelussa nostettiin 
esille myös se, että purkaminen ja muualle siirtäminen on vaihtoehto, jos monipuoliseen 
asumiseen sopivin kohde on vanha ostari. Tällöin ostarin tai muun keskittymän tai sen 
parkkialueen  voi korvata asuinkortteleilla ja rakentaa uusi tai siirtää sopivampaan kohtaan.  

Pelisäännöt ja niiden uudistaminen:  

Yhteiskunnassa tarvitaan pelisääntöjen muuttamista, jotta kivijalkakaupoilla ja 
jalankulkuympäristöillä on mahdollisuus kukoistaa. Tarvittaisiin kunnon taloudellista porkkanaa 
valita autoton vaihtoehto. Vaihtoehtona voisi toimia automarkettien tmv. kaupunkirakenteen 
ulkopuolisten kauppakeskusten väylämaksu, josta asiakas voisi saada vapautuksen tullessaan 
ostoksille pyörällä/julkisella kulkuneuvolla. Lisämaksu herätti keskustelua, yhtälailla kuin 
pohdiskelevaa kritiikkiä; keskisuuressa kaupungissa toimintojen sekoittumiselle ei oikein ole 
edellytyksiä. Keskustelussa myös ehdotettiin, että väylä- tai lisämaksujen sijaan olisi tartuttava 
palvelukiinteistö, tontti- ja infrakustannusten hinnoittelupolitiikkaan, esim. autopaikkakysymyksiin.  

Poliittisesti tarvittaisiin myös lisäohjausta ja kannustusta kestäviin valintoihin. Asukkaat eivät 
monesti tiedä omien valintojensa, kuten haja-alueelle muuttamisen taloudellisia vaikutuksia, sillä 
esimerkiksi infraan kohdennetun budjettiosuuden määrää ei kerrota julkisuudessa. Tampereella 
on oltu avoimia infran hinnoista, vaikuttanut toimijoiden reagointiin strategioiden ja 
suunnitelmien suhteen. Tämän muuttaminen auttaisi ymmärtämään asumispäätöksen vaikutukset 
laajemmassa mittakaavassa. Kaupungin ja/tai kaupunkiseudun koko voi vaikuttaa toimintatapoihin 
ja päätöksentekoon. Päätöksenteko on oletettavasti läpinäkyvämpää suurimmissa kaupungeissa ja 
kaupunkiseuduilla, kun taas pienemmissä vaikeampaa vaikuttaa päätöksentekoon. Lisäksi 
infratuotannon kulut voivat olla helpommin eroteltavissa.  

Täydennysrakentamisella voidaan tukea palvelujen säilymistä jo asutuilla alueilla. Tosin 
keskustelussa huomioitiin sekä kaupunkien ja kaupunkiseutujen että käyttäjien/ asukkaiden 
erilaisuus; osalle automarketkin voi olla lähikauppa. Lisäksi nykyinen trendi on ollut sellainen, että 
julkiset palvelut siirtyvät lähiöistä pois, eikä niihin jää yhteiskunnan tarjoamia luonnollisia 
vetonauloja. Lähiö-ostoskeskusten saavuttaminen on usein hankalaa jalan, sillä sijoittelu on 
perustunut työmatka- ja koululaisliikenteen syöttöliikenteelle. Tilanne ei ole mustavalkoinen 
(automarket vs. kivijalkakauppa), olisi tärkeää ottaa huomioon monipuolinen tarjonta yksityis-
julkis-akselilla sekä alueiden asiakaskunta. 

Ikärakenteen muutoksen vaikutukset palvelujen sijoittumiseen: ikääntyminen, lähipalveluiden 
merkitys eri-ikäisille?  

Keskusteltiin ikäihmisten tilanteesta ja sijoittamisesta palvelukeskittymiin ja palvelutaloihin. 
Todettiin, että ikäihmisten osalta suuntana ovat palvelukampukset, ne ovat taloudellisesti 
kannattavimpia ja myös toiminnallisesti mietittyjä. Palveluiden suuntaaminen ja varmistaminen 
erityisesti ikäihmisille on ensiarvoisen tärkeää, huonosti liikkuvat ikääntyneet eivät välttämättä 
kykene kauppaan tai muille asioille pitkiä matkoja eivätkä ainakaan autolla. Toisaalta tutkimuksissa 
on huomattu aktiivisten ikäihmisten mieltymys suuriin kauppakeskuksiin, heille ostoskeskukset 
ovat miellyttäviä oleskelupaikkoja ja sosiaalisten suhteiden ylläpitopaikkoja.  



 

 

Yleisesti todettiin, että toimintojen kehittäminen kaupunkirakenteessa ja 
täydennysrakentamisessa on haastavaa – on löydettävä keino herättää hiipuvat, vanhat keskukset, 
jotka usein ovat rapistuvissa ja ikääntyvissä lähiöissä, jollakin tapaa eloon. Yleisesti tulisi korostaa 
lähipalveluiden merkitystä eri ikäisille sekä julkisten palvelujen sijoittaminen ja työpaikkojen 
sekoittumista asumiseen yhteyteen tai ala- ja aluekeskuksissa. Nykyisin on tilanteena se, että 
useat asutuskeskukset ovat irrallisina työpaikka-alueista.  

Yleisesti ja yhteenvetona: 

Viihtyisän ja sujuvan jalankulkuetäisyyden luominen vaatisi huomattavaa tiivistämisrakentamista 
ala- ja aluekeskusten yhteyteen. Tosin täydennysrakentamisen ja alakeskusten määritelmistä tulisi 
ensin päästä yhteisymmärrykseen, täydennysrakentaminen vaihtelee nyt korttelitasoisesta 
täydentämisestä parannettavien liikennereittien varrelle ulottuviin tiivisiin uudisrakentamisen 
alueisiin.  

Toimintojen sekoittuneisuuden (asuminen, työpaikat, palvelut, liikkuminen) lisäksi tulisi huomioida 
toimijoiden sekoittuneisuus ja edistää kaupunginosien ja alakeskusten omaa yhteisöllisyyttä 
tarjoamalla luontevat toimintatilat ja ympäristöt. Palvelujen sijoittelussa tulisi päästä eroon 
tuotantoprosessiohjatusta sopimuspolitiikasta: kaupunkien tulisi sijoittaa palvelunsa kokonaisedun 
perusteella lähipalvelukeskusten yhteyteen ja näiden julkis-yksityis-yhdistyspohjaisen toiminnan 
ylläpitämiseksi.  

Jalankulkukaupunkimainen kaupunkirakenne voisi tuoda katutilan, yhteisen julkisen tilan jälleen 
suunnittelun keskiöön. Katuelämä ja jalankululle, pyöräilylle ja kaupankäynnille pyhitetyt aukiot ja 
julkiset tilat tuovat viihtyisyyttä ja lisäävät positiivisen sosiaalisen kontrollin osuutta 
kaupunkitilassa. Suuremmissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa tämä toimii hyvänä vaihtoehtona 
hajautuneelle rakenteelle. Pienemmissä kaupungeissa ei välttämättä ole kasvun tuomaa tarvetta 
sijoittaa runsaasti asukkaita vanhojen asutuskeskusten yhteyteen.  

Kokonaisuutena vilkkaat ydinkeskustat pärjäävät ilman kauppojakin, tärkeämpää olisi alue—ja 
alakeskusten nostaminen toiminnan keskiöön. Alakeskusten elinvoimaan tulisi kiinnittää huomiota 
erityisesti ja luoda malli tai toimintakoodisto, jolla tuetaan alakeskusten elinvoimaisuutta myös 
jatkossa.  


