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1. JOHDANTO 

1.1 Tausta 

 

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi on tärkeää vähentää kasvihuoneilmiötä kiihdyttäviä 

päästöjä ja kehittää yhteiskuntaa suuntaan, joka tukee kestävämpää elämäntapaa (Euroo-

pan komissio 2011, IPCC 2015, Delbeke & Vis 2016, Työ- ja elinkeinoministeriö 2017). 

Palveluiden sijainti ohjaa liikennevirtoja (Hay 2005, Wegener 2005), joten maankäytön 

suunnittelun tulisi kyetä sijoittamaan ne siten, että liikenteen aiheuttamien päästöjen 

määrä voidaan minimoida. Tätä edesauttaa tiivis ja kestäviä kulkumuotoja tukeva kau-

punkirakenne (Cervero & Duncan 2006, Hickman & Banister 2007, Boussauw 2011), 

jonka vuoksi rakentamisessa tulisi suosia kaupunkirakenteen eheyttämistä (Laakso & 

Loikkanen 2004: 54) sen hajauttamisen (Rodrigue ym. 2006: 173) sijaan. Tämä tutkielma 

pyrkii antamaan vastauksia kestävämpää maankäytön suunnittelua koskeviin kysymyk-

siin ja lähestyy asiaa saavutettavuuden näkökulmasta. Palveluiden hyvä saavutettavuus 

vähentää liikkumisen tarvetta (Sultana 2017) ja siten päästöjä. Saavutettavuus on oleelli-

nen liikennemaantieteellinen käsite, jonka tutkimiseen paikkatietojärjestelmien kehitys 

on tarjonnut hyviä työkaluja. Liikennesuunnittelussa on käynnissä paradigmanmuutos 

(Willson 2001, Deakin 2008, Asian Development Bank 2009, Litman 2013), jossa huo-

mio kiinnittyy liikkuvuuden sijaan saavutettavuuteen, pelkän autoliikenteen sijasta myös 

muihin kulkumuotoihin ja ruuhkien vähentämisen sijasta päästöjen, energiankulutuksen 

ja kaupunkirakenteen hajoamisen vähentämiseen. Uudessa paradigmassa liikennesuun-

nittelua ei nähdä erillisenä muusta suunnittelusta, vaan se sidotaan tiiviisti maankäytön 

suunnitteluun (Litman 2013). Tässä tutkielmassa sivutaan kaikkia näitä teemoja. 

Tutkielman aihe pohjautuu Kempeleen kunnalle tehtyyn selvitykseen. Sel-

vitys on syntynyt Kempeleen kunnan tarpeesta arvioida kauppapaikkojen saavutetta-

vuutta ja liikenteen tuottamia CO2-päästöjä paikkatietomenetelmien avulla. Kempeleen 

kunnan puolesta ohjaajana toimi Ruusa Degerman ja Oulun yliopiston puolesta Jarmo 
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Rusanen ja Ossi Kotavaara. Tutkielmassa hyödynnetty paikkatietopohjainen toiminta-

malli CO2-päästöjen ja saavutettavuuden arvioimiseen on kehitetty Ilmastoystävällinen 

kaavoitus (ILKA) -hankkeessa. Malli kehitettiin tapausesimerkkien avulla. Niitä olivat 

Hiukkavaaran asuinalueen sisäisten henkilöautopäästöjen arviointi sekä uusien mahdol-

listen asuinalueiden sijoittumisen vertailu saavutettavuuden ja päästöjen näkökulmasta. 

Hankkeen loppuraportti ilmestyi vuonna 2013 (Määttä-Juntunen, Pöllänen & Rusanen). 

Toinen tärkeä esimerkki mallin käytöstä on Oulun seudun kaupallisiin keskittymiin liit-

tyvien CO2-päästöjen arviointiin liittyvä artikkeli (Määttä-Juntunen, Antikainen, Kota-

vaara & Rusanen 2011).  

  Suomalainen kaavoitusjärjestelmä asettaa vaatimuksia maankäytölle. Val-

takunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa ”Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että 

palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja henkilöautoliiken-

teen tarve on mahdollisimman vähäinen”, ”Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elin-

keinoelämän toiminnot suunnataan hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle” ja ”Kau-

punkiseuduilla on myös varmistettava palvelujen saatavuutta edistävä keskusjärjestelmä 

ja palveluverkko sekä selvitettävä vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen” (Ympä-

ristöministeriö 2013). Nämä tavoitteet huomioidaan kysymyksenasettelussa. Pyrkimyk-

senä on löytää vastauksia, jotka antavat tietoa tavoitteiden toteuttamista varten. Tutkiel-

man aiheen voi siten arvioida palvelevan hyvin maankäytön suunnittelua. 

 

1.2 Tutkimusalue 

 

Kempeleen kunta sijaitsee aivan Oulun kaupungin eteläpuolella ja kuuluu sen asiointi- 

sekä työssäkäyntialueeseen (Suomen ympäristökeskus 2012). Suomen ympäristökeskuk-

sen kaupunki-maaseutu-luokituksessa lähes koko Kempeleen kunta kuuluu kaupungin 

kehysalueeseen. Määritelmän mukaan kaupungin kehysalue on kaupungin ja maaseudun 

välistä vyöhykettä, joka on ”välittömässä fyysisessä ja toiminnallisessa yhteydessä kes-

kustaajamaan” (Helminen ym. 2014). Niinpä erityisesti Kempeleen tapauksessa kaupan 
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saavutettavuutta tutkittaessa on järkevää ottaa huomioon myös Kempeleen kunnanrajan 

ulkopuolelta tulevat asiakkaat. Vertailtavana ovat kuusi eri vaihtoehtoista kaupan sijain-

tipaikkaa Kempeleen kunnan sisällä. Vaihtoehdot ovat Linnakallio, keskusta, Tupos, Vi-

hiluoto, Zatelliitti ja Zeppelin. Vertailtavista vaihtoehdoista vähittäiskauppaa käydään 

tällä hetkellä Kempeleen keskustassa sekä kauppakeskus Zeppeliinissä. Linnakallio, Tu-

pos, Vihiluoto ja Zatelliitti olisivat kaupan näkökulmasta uusia kohteita.  

 

Kuva 1. Vertailtavien kohteiden sijainnit. 1. Linnakallio, 2. keskusta, 3. Tupos, 4. Vihi-

luoto, 5. Zatelliitti, 6. Zeppelin. Kehystetyt järjestysnumerot ovat nykyisiä vähittäiskau-

pan sijainteja. 

 

Kempeleen keskusta poikkeaa muista kohteista, sillä sen palvelut sijaitsevat useissa eri 

kiinteistöissä ilman yhteistä kauppakeskusrakennetta. Alueella on useita päivittäis- ja eri-

koistavaraliikkeitä sekä muita kaupallisia palveluita. Käynnissä olevassa kaavarunko-
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työssä tavoitteena on kehittää ja laajentaa kävelypainotteista kaupallista keskustaa (Sal-

minen ym. 2017). Linnakallio sijaitsee Oulun ja Kempeleen rajalla ja on siten mahdolli-

sesti houkutteleva asiointikohde myös alueen lähistöllä asuville oululaisille. Kempeleen 

kunta suunnittelee kehittävänsä aluetta matkailukohteena (Kempeleen kunta 2015). Tu-

pos sijaitsee moottoritien varrella Kempeleen ja Limingan rajalla. Tällä hetkellä Limin-

gan puolella on huoltoasema ja muita palveluita. Vihiluoto sijaitsee Oulun ja Ouluun kuu-

luvan Oulunsalon eksklaavin välisellä kaistaleella lentokentän ja Oulun keskustan välisen 

tien varrella. Zatelliitti sijaitsee Kempeleen keskustan koillispuolella moottoritien ja rau-

tatien välissä. Alue on tällä hetkellä rakentumaton, mutta vuonna 2018 valmistuvaksi 

suunnitellun moottoritieliittymän rakennustyöt on aloitettu. Zeppelin on Kempeleen kes-

kustan itäpuolella, moottoritien varrella. Kauppakeskuksen lisäksi alueelle on myös muita 

tilaa vieviä palveluita. Kohteet ovat keskenään hyvin erisuuruisia. Suurimman vaihtoeh-

don, Zatelliitin, kerrosalaksi on arvioitu 70 000 kerrosneliömetriä (kem), kun pienin, Vi-

hiluoto, on kooltaan yksi neljästoistaosa siitä. Arviot ovat peräisin Kempeleen kunnalta 

ja perustuvat kaavoituksessa asetettuihin rajoituksiin sekä tämänhetkiseen tietoon tule-

vista hankkeista. 

 

Taulukko 1. Vertailtavien kohteiden arvioidut kerrosalat. 

kohde keskusta Linnakallio Tupos Vihiluoto Zatelliitti Zeppelin 

arvioitu 

kerrosala 

(kem) 

30 000 10 000 20 000 5000 70 000 50 000 

 

Kempeleen taajaman uudessa osayleiskaavassa Zatelliitin ja Zeppeliinin alueita ollaan 

esittämässä kaupallisten palveluiden alueiksi ja keskustaa keskustatoimintojen alueeksi. 

Linnakalliolle ollaan esittämässä seudullista matkailukohdetta erillisessä osayleiskaa-

vassa (Salminen ym. 2017). 
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1.3 Tutkielman rakenne 

 

Kirjallisuuskatsauksessa taustoitetaan aihetta ja tärkeimpiä teoreettisia käsitteitä. Luku 

alkaa käsittelemällä lyhyesti saavutettavuuden määritelmää. Sen jälkeen esitellään lii-

kenne- ja verkostoanalyysien kannalta oleellinen graafiteoria. Käsitteellisen pohjustuksen 

jälkeen esitellään tarkemmin paikkatietojärjestelmiä, joihin tutkielma menetelmällisesti 

pohjautuu. Liikennettä käsitellään erityisesti kaupunkiliikenteen ja erilaisten kulkumuo-

tojen näkökulmasta. Liikenne ja maankäyttö nivoutuvat tiiviisti toisiinsa. Maankäyttöä ja 

sen kehitystä pohditaan niin taustalla vaikuttavien megatrendien kuin kaavoituksen näkö-

kulmasta. Maankäytöstä ja liikenteestä on luontevaa jatkaa niistä riippuvaisiin ilmasto-

vaikutuksiin. 

 Ensimmäisessä luvussa esitetyn ongelman ja toisessa luvussa käsitellyn 

taustateorian pohjalta johdetaan tutkimuskysymykset. Tämän jälkeen esitellään käytetty 

väestö-, tieverkko- ja joukkoliikenneaineisto. Menetelmissä kuvataan saavutettavuuden 

selvittämiseen käytetyt paikkatietoanalyysit ja CO2-päästöjen sekä kulkutapaosuuksien 

arvioimiseen käytetyt laskukaavat. Tulokset esitellään menetelmien kannalta loogisessa 

järjestyksessä. Myöhemmin tuloksia tarkastellaan yksityiskohtaisemmin ja peilataan niitä 

taustateoriaan. Lopuksi johtopäätöksissä pohditaan tutkimustulosten antia maankäytön 

suunnittelulle sekä arvioidaan menetelmää ja sen jatkokäyttöä. 

 

2. KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1 Paikkatietoperusteinen saavutettavuusanalytiikka 

2.1.1 Saavutettavuus 

 

Tärkeä asiakkaiden ja palveluiden tilallista suhdetta kuvaava käsite on saavutettavuus. 

Tässä tutkielmassa saavutettavuudesta käytetään samaa määritelmää kuin Huotari ym. 
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(2017), ja sitä ennen Penchansky ja Thomas (1981), jonka mukaan saavutettavuus kuvaa 

sitä, kuinka helposti asiakas pääsee fyysisesti palvelun ääreen (Moseley 1979, Wysze-

wianski & McLaughlin 2002). Hieman abstraktimman määritelmän mukaan saavutetta-

vuus kuvaa infrastruktuurin kapasiteettia tukea liikkuvuutta (Rodrigue, Comtois & Slack 

2006: 89). Näiden lisäksi saavutettavuudelle on esitetty useita hieman toisistaan eroavia 

määritelmiä. Eri määritelmiä kuitenkin yhdistää saavutettavuuden liittäminen yksilön 

mahdollisuuksiin tavoittaa eri toimintoja tilassa. Erityisesti viime vuosikymmenien tutki-

muksessa saavutettavuus on ymmärretty suhteessa tilaan ja aikaan (Neutens 2017). 

 

2.1.2 Graafiteoria 

 

Päästäkseen hyödyntämään palveluita asiakas saattaa käyttää tiestöä, bussilinjastoa tai 

junaraiteita. Nämä kaikki muodostavat verkostoja. Niitä ja niiden rakennetta tutkii mate-

matiikan osa-alue nimeltä graafiteoria (Curtin 2008). Sen juuret ovat Leonhard Eulerin 

vuonna 1735 esittelemässä Königsbergin siltojen kiertämistä koskevassa matemaattisessa 

ongelmassa (Ducruet 2017). Graafiteoria ei ole kiinnostunut verkostojen täsmällisestä 

muodosta vaan rakenteesta – toisin sanoen ominaisuuksista, jotka eivät muutu esimer-

kiksi verkostoa esittävää mallia venytettäessä. Näitä ovat yhtenäisyys (connectivity), vie-

rekkäisyys (adjacency) ja liittyneisyys (incidence). Itse verkostot koostuvat solmuista 

(nodes, risteykset, vaihtoasemat) ja kaarista (edges, risteysten väliset tie- tai rataosuudet) 

(Curtin 2008). Suuremmassa mittakaavassa solmukohtia ovat myös satamat, rautatiease-

mat ja lentokentät. Kaupunkirakenteessa nämä muodostavat keskuksia, joihin toiminnot 

keskittyvät. Solmut muodostavat keskinäisen hierarkian riippuen niiden merkityksestä 

kaupungin toiminnoissa. Myös kaaret järjestyvät hierarkkisesti, esimerkiksi asuntoka-

duista moottoriteihin (Rodrigue ym. 2006: 172). Saavutettavuus heikkenee kehämäisesti 

solmukohdista poispäin ja puskurivyöhykemäisesti kaarista poispäin (Rodrigue ym. 

2006: 89). Tosin saavuttavuutta tutkittaessa tulee huomioida, ettei esimerkiksi linja-au-
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tosta voi poistua kuin pysäkkien kohdalla eikä moottoritiellä voi pysähtyä. Verkostoana-

lyysi (network analysis) on geoinformatiikan ala, joka käsittelee esimerkiksi sijainti- ja 

reittioptimointia erilaisissa verkostoissa (Curtin 2008). 

 

2.1.3 Paikkatietojärjestelmät 

 

Maantieteellisiä menetelmiä on jo pitkään käytetty avuksi vähittäiskaupan sijoittamisessa 

ja maankäytön suunnittelussa (esim. Benoit & Clarke 1997, Hernández & Bennison 2000, 

Okabe & Okuniki 2001, Murad 2003, Nasirin & Birks 2003, Määttä-Juntunen ym. 2011, 

Suárez-Vega ym. 2012, Carling ym. 2013, Roig-Tierno ym. 2013). Usein tarkoituksena 

on ollut ennustaa myyntipotentiaalia eri sijainneissa. Tässä on käytetty erityisesti paikka-

tietojärjestelmiä (Geographic Information Systems, GIS). Markkina-alueanalyysistä, joka 

ennen paikkatietojärjestelmiä oli hyvin abstraktia ja epätarkkaa, on tullut käytännöllinen 

ja suhteellisen helppo työkalu, kunhan käytettävissä on siihen sopivaa dataa (Rodrigue 

ym. 2006: 98). 

Käsitteenä paikkatietojärjestelmät pitävät sisällään siihen tarkoitetut ohjel-

mistot, maantieteellisen tiedon digitaalisen esitysmuodon eli datan, näitä työkaluja käyt-

tävän yhteisön sekä paikkatietojärjestelmien käytön tieteessä ja ongelmanratkaisussa. 

Kaikkein riisutuimmassa muodossaan paikkatietojärjestelmät voivat muodostaa inven-

taarion maankuoren pinnalla olevista ja tapahtuvista asioista tai ilmiöistä sekä niiden si-

jainneista. Pohjimmiltaan kyse on kuitenkin pyrkimyksestä vastata kysymyksiin, miten 

ja miksi asiat tai ilmiöt jakaantuvat tilassa ja ajassa. Jotta paikkatiedon avulla voitaisiin 

kuvata todellisuutta selkeästi ja vastata sitä koskeviin kysymyksiin, on kiinnitettävä huo-

miota myös datan käsittelyyn ja visualisointiin. Paikkatietojärjestelmiä käyttävässä on-

gelmanratkaisussa yhdistyvät kuvaileva idiografinen ja säännönmukaisuuksia etsivä 

nomoteettinen tutkimustraditio (Longley 2008). Maantieteen historiassa idiografinen ja 

nomoteettinen näkökulma ovat esiintyneet vastakkaisina toisilleen, hallitsevan lähesty-

mistavan vaihdellen aikakausittain. Vastakkainasettelun sijasta paikkatietojärjestelmien 
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voidaan nähdä tarjoavan välineen tutkimustraditioiden dialogiin ja siten paluun maantie-

teen juurille (Waters 2017). 

Hyödyntämällä sähköisiä kartta-aineistoja ja tietokantoja voidaan paikka-

tietomenetelmillä kuvata dataa väestöstä ja vähittäismyynnistä tilallisesti (Wood & Rey-

nolds 2012). Käsitteellä GIS-T (Geogprahic Information Systems for Transportation) vii-

tataan paikkatietomenetelmien käyttöön liikennemaantieteellisten ongelmien ratkaisemi-

sessa. Tätä varten liikennejärjestelmiä koskevat tiedot täytyy saada sopivaan sähköiseen 

muotoon, esimerkiksi yksinkertaistetuksi verkostomalliksi. Näihin yhdistetään liikenne-

järjestelmiä koskevaa laadullista ja määrällistä dataa. Tienpätkää kuvaavalla mallilla voi 

esimerkiksi olla ominaisuustietona tien leveys, kaistojen määrä, suunta tai liikenteen 

määrä. Kun digitaalinen informaatio on hallinnassa, voidaan siirtyä analyysiin, jolla ha-

luttuihin kysymyksiin etsitään vastauksia. Paikkatietojärjestelmillä on helppo visuali-

soida löydettyjä vastauksia kuvien ja karttojen muotoon (Rodrigue ym. 2006: 32–33). 

Tämä on etu tulosten havainnollistavassa ja ymmärrettävässä esittelyssä. 

 

2.1.4 Sijainninoptimointi 

 

Lokaatio-allokaatio -analyysi on paljon käytetty menetelmä palveluiden optimaalisen si-

jainnin selvittämiseksi. Se käsittelee matemaattisten mallien avulla tosielämän paikanva-

lintaan ja toimintojen sijoittamiseen liittyviä ongelmia (Tanaka & Furuta 2017). Lokaa-

tio-allokaatio -mallinnus pyrkii optimoimaan samanaikaisesti sekä lokaatiota eli toimin-

nalle parasta mahdollista sijaintia että allokaatiota eli tietyissä kohteissa tarjottujen toi-

mintojen jakamista vastaamaan maantieteellisesti jakautunutta kysyntää (Church 2008). 

Lokaatio-ongelmien perusosaset ovat kysyntäpisteet, sijoitettavat toiminnot ja tila, johon 

kysyntä ja toiminnot sijoittuvat (Tanaka & Furuta 2017). Kyse voi olla esimerkiksi siitä, 

miten koululaiset jakaantuvat tieverkkoa pitkin lähimpänä kotia sijaitseviin alakouluihin 

kaupungin sisällä. Sitä varten tarvitaan tietoa siitä, miten kysyntä vaihtelee alueellisesti 

(eli missä koululaiset asuvat) ja kuinka kauan matka mistä tahansa pisteestä mihin tahansa 
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toiseen pisteeseen kestää. Näiden tietojen avulla on mahdollista määrittää optimaaliset tai 

lähes optimaaliset sijainnit kouluille tai koulupiirijaot olemassa oleville kouluille. Lokaa-

tio-allokaatio -mallinnus eroaa pelkästä lokaation eli sijainnin mallinnuksesta siten, että 

siinä jaotellaan kysyntää eri paikoissa sijaitseviin palveluihin ennalta määrättyjen kritee-

rien mukaisesti (esimerkiksi koululaisia lyhimmän koulumatkan tarjoavaan kouluun). 

Yksi yleisimmistä lokaatio-allokaatio -malleista on p-mediaanin ongelma. Siinä pyritään 

sijoittamaan annettu määrä fasiliteetteja niin että asiakkaan keskimääräinen etäisyys pal-

veluun on minimoitu. Muissa malleissa voidaan esimerkiksi pyrkiä minimoimaan fasili-

teettien määrä niin että kaikki asiakkaat jäävät määrätyn palvelutason (esimerkiksi enim-

mäismatka-ajan) ”peiton” alle, tai pyrkiä sijoittamaan kauppa niin, että markkinaosuus 

saadaan maksimoitua kilpailijoihin nähden. Kun käytössä on paljon dataa, optimaalisinta 

tulosta on laskennallisten mahdollisuuksien suuren määrän vuoksi usein käytännössä 

mahdoton saada selville. Silloin tyydytään lähes optimaaliseen tai riittävän optimaaliseen 

tulokseen. Tätä kutsutaan heuristiseksi menetelmäksi (Church 2008). 

 David Huffin kehittämä vetovoimamalli on kehitetty helpottamaan liiketoi-

minnan sijaintipäätöksiä ja niiden arviointia. Malli perustuu oletukseen, jonka mukaan 

ihmiset valitsevat eri vaihtoehdoista sen, josta arvioivat hyötyvänsä eniten. Minkä tahansa 

vaihtoehdon valinnan todennäköisyys on siis suhteessa kaikkien vaihtoehtojen hyödyn 

summaan. Mallissa hyöty riippuu kohteen houkuttelevuudesta ja etäisyydestä (Huff 

2008). Kaupallisessa arvioinnissa vetovoiman kuvaajana käytetään tyypillisesti kaupan 

kokoa (Birkin 2005). Asiakkaan etäisyys taas kuvaa saavutettavuutta. Huffin mallin help-

pous ja ymmärrettävyys on tehnyt siitä suositun paikkatietoanalyysimenetelmän, jota on 

käytetty esimerkiksi markkinapotentiaalin ja kaupan vaikutusalueiden arvioimiseen, 

myynnin ennustamiseen sekä taloudellisten tai ympäristöllisten vaikutusten arviointiin 

(Huff 2008). 
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2.2 Kaupunkialueiden sisäinen liikkuvuus 

 

Puhuttaessa kaupunkien yhdyskuntarakenteen kehityksestä ja sen vaikutuksista on vaikea 

täysin eritellä liikennettä, infrastruktuuria ja maankäyttöä aihealueina toisistaan. Seuraa-

vat alaluvut käsittelevät tarkemmin näiden aiheiden yhteen nivoutumista, taustalla vai-

kuttavia tekijöitä ja niissä tapahtuneiden muutosten seurauksia. Rodriguen ym. (2006: 2) 

määritelmän mukaan liikenteen tarkoituksena on täyttää liikkuvuuteen kohdistuvaa ky-

syntää. Toisin sanoen liikenne syntyy tarpeesta toimintoihin, joita ei ole mahdollista suo-

rittaa yksilön senhetkisessä sijainnissa (Wenglenski 2017). Sen haasteena on ylittää ti-

lassa olevat rajoitteet, kuten etäisyys, matkaan kuluva aika, poliittiset rajat ja maaston-

muodot (Rodrigue 2017). Liikennemaantiede tutkii tavaran, ihmisten ja informaation liik-

kuvuutta. Liikenneverkkojen vaikuttaessa olennaisesti spatiaalisiin suhteisiin ja vuoro-

vaikutukseen ovat ne myös maantieteellisesti kiinnostava tutkimuskohde (Rodrigue ym. 

2006: 2–3). Liikenteen roolia maantieteellisenä kysymyksenä havainnollistaa esimerkiksi 

liikenneinfrastruktuurin olemassaolo ja sijoittuminen, millä voi sijantien välisiä virtoja 

ohjaamalla olla ratkaiseva merkitys eri paikkakuntien tai alueiden menestykselle tai hii-

pumiselle (Shaw 2017). 

Kaupunkiliikenne jakaantuu kollektiiviseen, individuaaliseen ja rahtiliiken-

teeseen. Kollektiivinen liikenne eli joukkoliikenne sisältää linja-autot, junat ja muut jul-

kiset liikennevälineet. Individuaaliseen liikenteeseen sisältää henkilökohtaisella vastuulla 

olevat liikkumistavat, kuten henkilöautoilun, kävelyn, polkupyöräilyn ja moottoripyöräi-

lyn. Rahtiliikenne tyydyttää tuotannon ja kulutuksen tarpeita. Ajan ja tilan suhde vaihte-

lee suuresti kulkutavan mukaan. Jos oletetaan valmius tunnin työmatkoihin, ehtii kaupun-

kiympäristössä liikkuva työmatkalainen kulkea viisi kilometriä kävellen, 15 km raitio-

vaunulla tai pyörällä ja tieverkosta riippuen 30–60 km autolla. Kävelyn, pyöräilyn ja ta-

vallista katuverkkoa käyttävän autoilun ajan ja tilan suhde muistuttaa ympyrää, jonka sä-

teenä on silloin kulkumuodosta riippuen 5, 15 tai 30 kilometriä. Joukkoliikenteen linjoja 

ei kulje kaikkiin mahdollisiin suuntiin, kuten ei myöskään moottoriteitä. Silloin ajan ja 

tilan suhde muistuttaa tähteä, jonka sakaroina ovat nopean liikkumisen mahdollistavat 

joukkoliikennereitit tai moottoritiet (Rodrigue ym. 2006: 172–174). 
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Kulkumuodoista riippumatta suurin osa yhdensuuntaisista työmatkoista kestää alle 30–

40 minuuttia. Työmatkoihin kulutettu aika myös pysyi suhteellisen vakaana koko 1900-

luvun, huolimatta merkittävistä muutoksista teknologiassa ja liikenneinfrastruktuurissa. 

Matkustamisen nopeutuessa ihmisillä on siis taipumus liikkua yhä pidempiä matkoja 

(Rodrigue ym. 2006: 176, 185–186). Matkustamisen nopeuteen vaikuttaa vahvasti käy-

tössä olevan rahan määrä. Ajankäyttö säilyy vakiona, kun nopeutuneesta matkustamisesta 

säästyvä aika käytetään yhä kauemmas matkustamiseen sen sijaan, että se osoitettaisiin 

muuhun käyttöön. (Zahavi & Talvitie 1980). Tämä tunnetaan työmatka-ajan paradoksina 

(commuting time paradox) (van Ommeren & Rietveld 2005). Van Ommerenin ja Rietvel-

din (2005) mukaan paradoksia voidaan selittää tuottavuuden kasvulla. Kasvanut tuotta-

vuus kasvattaa palkanmaksukykyä ja palkkoja. Suurempi palkka antaa työntekijöille syyn 

hyväksyä entistä pidemmät ja kalliimmat työmatkat. Pyrkiessään minimoimaan työmat-

kaan kuluvan ajan työntekijät käyttävät kasvanutta palkkaansa entistä nopeampaan mat-

kustamiseen. Niinpä keskimääräinen työmatka kasvaa työmatkaan käytetyn ajan pysy-

essä vakaana. Schwanenin ja Dijstin (2002) analyysin perusteella aika, joka ollaan val-

miita käyttämään matkustamiseen, vaihtelee henkilökohtaisten ominaisuuksien, kuten 

työpäivän pituuden, perhemuodon ja ammattiaseman perusteella. Myös tekijät, kuten 

kiintymys kotipaikkaan, perheen sisäiset kompromissit ja mahdollisuus tehdä töitä jo työ-

matkan aikana, vaikuttavat matkustamisvalmiuteen (Vincent-Geslin & Ravalet 2016). 

Matkojen pituudet ovat kasvaneet myös Suomessa. Helsingissä kaupungin 

rajojen ulkopuolelta päivittäin saapuvien työntekijöiden osuus nousi vuosien 1970 ja 

1996 välillä 25 %:sta 40 %:iin (Laakso & Loikkanen 2004: 101). Salonen, Broberg, Kyttä 

ja Toivonen (2014) ovat tutkineet helsinkiläisten esikaupunkialueen asukkaiden kulkuta-

pamieltymyksiä pehmo-GIS-menetelmällä (softGIS), jossa paikkatietoaineistoa kerättiin 

kyselytutkimuksella. Kyselyssä ilmoitettujen matkojen valittuja kulkumuotoja verrattiin 

kullakin matkalla nopeimpaan mahdolliseen kulkumuotoon. Käytännössä nopein kulku-

muoto oli yleensä henkilöauto. Matkoilla, joilla henkilöauto ei ollut nopein, oli erotus 

pieni. Nopein kulkumuoto oli valittu 44 %:ssa matkoista, 43 %:ssa matkoista oli valittu 

huomattavasti hitaampi kulkumuoto ja 13 %:ssa oli valittu lähes optimaalinen kulku-
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muoto. Suuri enemmistö matkoista, joille oli valittu hitaampi kulkumuoto, tuotti vähem-

män CO2-päästöjä kuin nopein mahdollinen kulkumuoto. Hitaampia kulkumuotoja käy-

tettiin suhteellisesti enemmän (50 %) työ-, koulu- ja päivähoitomatkoilla ja suhteellisesti 

harvimmin (33 %) ostosmatkoilla. Ilmoitetuista matkoista 30 % liittyi ostoksiin ja 17 % 

asiointiin (Salonen ym. 2014). 

 Oulun seudun erikoispiirre muihin suurin suomalaisiin kaupunkiseutuihin 

verrattuna on polkupyöräilyn suuri osuus. Vuonna 2009 osuus oli kaksinkertainen pää-

kaupunkiseutuun ja viisinkertainen Tampereeseen verrattuna. Henkilöautoilu oli siitä 

huolimatta yleisin kulkumuoto 60 %:n osuudella. Kävelyn ja joukkoliikenteen osuudet 

olivat verrokkikaupunkiseutuja hieman pienemmät (Kalenoja & Kiiskilä 2010). Vaikut-

taakin siltä, että pyöräilyn suosio Oulussa on tapahtunut kävelyn ja joukkoliikenteen, ei 

niinkään henkilöautoilun kustannuksella. Ostosmatkojen osuus kaikista matkoista Oulun 

seudulla on viidennes, mikä on jopa suurempi kuin työmatkojen osuus. Ostosmatkoista 

60 % johtuu päivittäistavaraostoksista, joista taas 40 % suuntautuu suuriin hypermarket-

teihin (Kalenoja & Kiiskilä 2010). 

Klassisen Walter Christallerin (1933) keskuspaikkateorian mukaan kaupal-

liset palvelut pyrkivät sijoittumaan keskuspaikkaan, joka palvelee koko ympäröivän vai-

kutusalueen väestöä. Kun myöhemmin autoliikenteen yleistyminen mahdollisti nopeam-

man liikkumisen ja kaupunkien reuna-alueiden laajenemisen, kauppa seurasi asiakkaita 

liikenneväylien varsille (Greene & Pick 2012: 108–109, 257). Kaupan sijoittumista oh-

jaava logiikka ei siis ole muuttunut, vaan kauppa mukautuu olosuhteisiin ja seuraa saa-

vutettavuudessa tapahtuvia muutoksia (Salonen, Toivonen & Vaattovaara 2012). Saavu-

tettavuuden ja sijainnin roolia on muuttanut kaksi trendiä. Liikenteen kehittyminen on 

vähentänyt liikkumisen esteitä ja laajentanut helposti saavutettavia alueita. Toiseksi tek-

ninen kehitys on mahdollistanut monet toiminnot myös huonommin saavutettavissa si-

jainneissa. Tästä seuranneet muutokset rakentamisessa tunnetaan kaupunkirakenteen ha-

joamisena (dispersion, urban sprawl) (Rodrigue ym. 2006: 89, 173). Ilmiössä on myös 

ongelmia liikenteen kasvun, kulutuksen ja ympäristön kannalta. Kehittyneimpien maail-

mankolkkien kaupungeissa väestön vaurastuessa tilankäyttö kasvaa samaan aikaan kun 
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liikkumisesta on tullut tehokkaampaa ja edullisempaa (Wegener 2005). Kaupunkikeskus-

toissa ja kaupunkiseutujen reuna-alueilla sijaitsevat ostoskeskukset eroavat merkittävästi 

toisistaan asiointiliikenteen kulkutapaosuuksien suhteen. Keskustojen ulkopuolella sijait-

sevissa kauppakeskuksissa suurempi osuus asiakkaista saapuu henkilöautolla (Ronse, 

Boussauw & Lauwers 2015). Karamychevin ja van Reevenin (2009) analyysi kauppaket-

jujen sijoittumisesta tarjoaa osittain vastakkaisen näkökulman. Analyysin mukaan kaup-

paketjujen taloudellinen logiikka on mukana aiheuttamassa kaupunkirakenteen hajoa-

mista, mutta liikkeiden pyrkiessä sijoittumaan asiakkaiden kannalta edullisesti ei liiken-

teen kokonaiskasvua. 

Maankäyttö ja liikenne ovat siis tiiviisti yhteyksissä toisiinsa. Eri toiminto-

jen sijoittaminen erilleen toisistaan synnyttää tarvetta matkustamiselle ja tavaraliiken-

teelle (Wegener 2005). Toisaalta myös liikenne ja uudet liikkumista muuttavat keksinnöt 

muokkaavat maankäyttöä itsessään (Laakso & Loikkanen 2004: 175–177, Wegener 

2005). Usein liikenteelle varatun maapinta-alan määrä korreloi liikkuvuuden määrän 

kanssa (Rodrigue ym. 2006: 176). Sijainnin lisäksi autoliikenteen osuuteen vaikuttavat 

myös saavutettavuus julkisella liikenteellä, pysäköintimahdollisuudet sekä kauppakes-

kuksen läheisyydessä asuvan väestön määrä (Ronse ym. 2015). Jalankulun ja pyöräilyn 

määrään voidaan vaikuttaa rakennetun ympäristön suunnittelulla. Sopivien kulkuväylien 

ja lähiympäristöstä löytyvän kaupallisen tarjonnan on havaittu lisäävän kävelyä ja pyö-

räilyä (Krizek & Johnson 2006). Tiiviisti rakennetut kaupunginosat, joissa kauppa ja asu-

minen sijaitsevat samalla alueella, vähentävät tarvetta matkustaa pitkiä matkoja palvelui-

den luokse (Sultana 2017). Henkilöautoliikenteen ongelmia on pyritty myös vähentämään 

busseille ja yhteiskyydeille varatuilla kaistoilla sekä tukemalla vaihtelevia työaikoja 

ruuhkahuippujen lievittämiseksi (Rodrigue ym 2006: 239).  

 

2.3 Liikenne ja kauppa yhdyskuntarakenteessa 

 

Mitä parempi saavutettavuus alueella on sitä houkuttelevampi kohde se on rakentamiselle 

(Hansen 1959). Alueiden kaavoittaminen teollisuuteen, asumiseen, kauppaan tai muihin 
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maankäyttömuotoihin määrittää inhimillisen toiminnan sijoittumista. Toisistaan erillään 

sijaitsevat toiminnot vaativat välilleen liikennettä, jotta siirtyminen eri sijaintien välillä 

olisi mahdollista. Liikenneinfrastruktuurin sijoittuminen taas luo mahdollisuuksia liikku-

miselle. Tätä mahdollisuuksien määrää mitataan saavutettavuudella. Alueelliset erot saa-

vutettavuudessa määrittävät paikanvalintaa ja siten aiheuttavat muutoksia maankäytössä 

(Wegener 2005). Tätä maankäytön ja liikenteen riippuvuutta toisistaan on havainnollis-

tettu kuvassa 2. Suomalaisessa kontekstissa sijoittajien halukkuus rakentamiseen ei kun-

nallisen kaavoitusmonopolin vuoksi välttämättä johda hankkeen realisoitumiseen. Siksi 

Wegenerin (2005) kaavioon voisi kohtien ”sijoittajien paikkavalinnat” ja ”rakentami-

nen” väliin lisätä kaavoituksen osuuden. On usein vaikea tunnistaa, ovatko muutoksen 

liikkeellepanevina voimina olleet liikenteessä vai maankäytössä vaihtuneet olosuhteet, 

mikä tekee liikenteen ja maankäytön suhteesta esimerkin ”muna vai kana” -ongelmasta 

(Rodrigue ym. 2006: 180, Sultana 2017).  

Kuva 2. Liikenteen ja maankäytön vaikutus toisiinsa. (Wegener 2005). 
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Koska suositut matkustusmuodot ja infrastruktuurin kehitys vaihtelevat eri puolella maa-

ilmaa ja eri kaupungeissa, myös kaupunkirakenteessa on suuria liikenteen ohjaamia eroja. 

Historiallisesti pääasiasillisin kulkumuoto oli kävely, mikä rajoitti kaupunkien maantie-

teellistä laajenemista ja johti tiiviiseen ja kompaktiin kaupunkirakenteeseen. Tämä näkyy 

edelleen monien eurooppalaisten ja aasialaisten kaupunkien keskustoissa. Monet pohjois-

amerikkalaiset kaupungit ovat sen sijaan rakentuneet huomattavasti vahvemmin autolii-

kenteen varaan heijastaen kaupunkien myöhempää rakennushistoriaa (Rodrigue ym. 

2006: 172–173).  Wegenerin (1996) mukaan autoliikenne ei tosin ole yksin syy kaupun-

kirakenteen hajoamiseen vaan osa laajempaa sosioekonomista muutosta, johon on liitty-

nyt tulojen nousu, naisten työssäkäynnin yleistyminen, kotitalouksien koon pienenemi-

nen ja työtuntien väheneminen. Tässä kontekstissa suhteellisen edullinen henkilöautoilu 

on mahdollistanut suuremmalle väestönosalle elämäntavan, joka ennen oli tyypillistä vain 

rikkaille. Wegenerin (2005) mukaan maankäytön ja liikenteen suhdetta voidaan tarkas-

tella teknisestä, taloudellisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Teknisissä malleissa yhdys-

kuntasuunnittelu nähdään teknisten olosuhteiden eli liikenneteknologian määräämänä. 

Taloudelliset mallit ottavat huomioon markkinat. Yritykset etsivät oman toimintansa kan-

nalta optimaalista yhdistelmää sijainnin ja tilankäytön suhteen, kun taas kotitaloudet ta-

sapainottelevat tilantarpeen, sijaintitoiveiden ja käytettävissä olevan rahan suhteen. Sosi-

aaliset teoriat ottavat huomioon eri ikä-, sukupuoli- ja sosiaalisten ryhmien toisistaan 

eroavat tilalliset toimintamallit (Wegener 2005). 

Kaupungistuminen on ollut yksi merkittävimmistä viime vuosikymmenten 

kehityssuunnista (Laakso & Loikkanen 2004, Rodrigue ym. 2006: 171). Kun vuonna 

1950 30 % maailman väestöstä asui kaupungeissa, vuonna 2014 osuus oli 54 %, ja kau-

punkilaisten osuuden odotetaan nousevan 66 %:in vuoteen 2050 mennessä. Euroopassa 

kaupunkiväestön osuus oli jo vuonna 2014 73 % ja Suomessa 84 %. Korkea kaupungis-

tumisaste on tyypillistä erityisesti Pohjois- ja Länsi-Euroopassa (UN 2014). Kaupunkira-

kenteen historiallinen kehitys voidaan jakaa esiteolliseen, teolliseen ja nykyiseen vaihee-

seen. Esiteollisena aikakautena kaupalliset ytimet olivat pieniä ja sijoittuivat yleensä to-

rikaupan ympärille, tyypillisesti vesistöjen sekä uskonnollisesti tai poliittisesti merkittä-

vien kohteiden läheisyyteen. Teollistuminen synnytti massatuotannon ja -kulutuksen. 
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Kauppa ja tuotanto eriytyivät selkeästi, kun keskustoihin syntyi ostosalueita ja tuotanto 

siirtyi ytimen ulkopuolelle. Kasvava talous aiheutti tarpeen toimistotilalle taloudellisissa 

keskuksissa. Liikenneyhteydet keskuksista periferiaan kehittyivät. Viime vuosikymme-

ninä uusia kaupallisia alakeskuksia on syntynyt kaupunkien reuna-alueille parantuneen 

saavutettavuuden ja näillä alueilla kasvaneen kysynnän vuoksi (Laakso & Loikkanen 

2004: 53, Rodrigue ym. 2006: 174–175). Vaiheet vastaavat karkeasti jalankulun ja he-

vosvaunujen, varhaisten raitiovaunujen sekä henkilöautoliikenteen hallitsemia aikakausia 

(Rodrigue ym. 2006: 186, Sultana 2017). Sama kaupungistumisen ja kaupunkirakenteen 

muuttumisen kehityskaari kuvaa myös suomalaisten kaupunkien historiaa. Helsingissä 

esikaupungistuminen, eli kaupunkien laajeneminen vanhan yhtenäisen kaupunkialueen 

ulkopuolelle, alkoi 1950-luvulla ja muissa Suomen suurissa kaupungeissa 1960 ja 1970-

luvuilla (Laakso & Loikkanen 2004: 64–65, 177). 

Roig-Tierno ym. (2013) määrittelevät neljä kriteeriä kauppapaikan tulevan 

menestyksen arvioimiseen. Ensimmäinen näistä liittyy kauppapaikan ominaisuuksiin eli 

houkuttelevuuteen. Näihin kuuluvat esimerkiksi kerrosala, pysäköintimahdollisuudet, va-

likoiman laajuus ja kassojen määrä. Toinen kriteeri liittyy sijaintiin. Tähän kuuluu saavu-

tettavuus, kaupan näkyvyys potentiaalisille asiakkaille ja lähialueella olevan kaupan vo-

lyymi. Kolmas kriteeri liittyy väestöön. Se sisältää alueella asuvan väestön määrän, asi-

akkaiden ominaisuudet kuten ostovoiman tai perhemuodon, ennusteet lähiympäristön ke-

hityksestä ja vuodenaikoihin liittyvät vaihtelut myynnissä. Neljäs kriteeri liittyy kilpaili-

joiden ominaisuuksiin. Niitä ovat kilpailijoiden etäisyys, tunnettavuus, koko ja kilpailu-

strategia. Kriteerejä voi verrata Rodriguen ym. (2006: 87–88) esittelemiin eri toimintojen 

sijoittumiseen vaikuttaviin tekijöihin. Heidän mukaansa ne voidaan tiivistää sijaintipai-

kan ominaisuuksiin, saavutettavuuteen ja sosioekonomiseen ympäristöön. Sijainnin omi-

naisuuksiin kuuluvat esimerkiksi käytössä oleva tila, palvelut, liikenne ja näkyvyys. 

Tässä yhteydessä saavutettavuudella ei viitata ainoastaan asiakkaiden saavutettavuuteen, 

vaan myös työvoiman, raaka-aineiden, energian ja muiden toiminnalle välttämättömien 

tekijöiden saatavuuteen. Sosioekonomisilla ominaisuuksilla viitataan yhteiskunnalliseen 

ympäristöön, kuten sääntelyyn, verotukseen ja pääomaan.  
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Markkina-alue tarkoittaa aluetta, jolla tietyssä pisteessä saatavilla oleva kysyntä tai tar-

jonta vaikuttaa, kuten aluetta, jolta kauppa kerää asiakkaansa. Markkina-alueen kokoon 

vaikuttavat markkinoiden kynnysarvo (market threshold) eli minimikysyntä, jolla kauppa 

on kannattavaa, sekä vaikutussäde (market range). Vaikutussäde on maksimietäisyys, 

jolta asiakkaat ovat valmiita matkustamaan, ja siihen vaikuttavat matkustamisen nopeus, 

hinta ja helppous suhteessa koettuun hyötyyn. Kilpaillessaan asiakkaista yritykset voivat 

käyttää erilaisia spatiaalisia strategioita. Yritys voi pyrkiä tyydyttämään palvelullaan 

mahdollisimman kattavasti tietyn maantieteellisen alueen kysynnän. Toinen yleinen vaih-

toehto on pyrkiä kasvattamaan vaikutussädettä ja houkuttelemaan asiakkaita entistä kau-

empaa (Rodrigue ym. 2006: 94–97).  

 

2.4 Kaupan suuryksiköt ja kaavoitusjärjestelmä 

 

Vähittäiskaupan sijaintia säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki. Sitä koskevat erityiset 

säädökset ovat omassa luvussaan 9a (8.4.2011/319). Yhteiskunnallisten muutosten lisäksi 

vähittäiskauppaa koskevien säädösten laatimisen syynä olivat ilmastotavoitteet, joiden 

saavuttamisessa säädösten tuli auttaa (HE 309/2010). Näitä säädöksiä muutettiin edelleen 

1.5.2017 voimaantulleessa lakimuutoksessa nostamalla kaupan suuryksikön kokoraja 

2000 kerrosneliömetristä 4000 kerrosneliömetriin ja mahdollistamalla niiden sijainti 

myös muualla kuin keskusta-alueella. Tavoitteena oli helpottaa rakentamista ja edistää 

kilpailua (HE 251/2016). Maankäyttö- ja rakennuslain 9a luvun 71 c §:n mukaan yli 4000 

kerrosneliömetrin kokoisten yksiköiden ensisijainen sijainti on keskustassa. 1.5.2017 voi-

maantullut lakimuutos (21.4.2017/230) kuitenkin mahdollistaa sijainnin myös muualla, 

mikäli se on saavutettavuuden osalta perusteltua. Lisäksi 71 b § edellyttää, ettei keskustan 

kaupallisille palveluille aiheuteta haittaa, palvelut ovat joukko- ja kevyen liikenteen saa-

vutettavissa ja että lyhyiden asiointimatkojen ja vähäisten liikennehaittojen yhdyskunta-

rakennetta edistetään. 
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Keskustojen ulkopuolella sijaitsevien kaupan suuryksiköiden säätelyyn alettiin Suomessa 

kiinnittää huomiota 1990-luvulla. Ympäristöministeriö asetti vuonna 1990 selvittämään 

kaupan rakennemuutoksen vaikutuksia. Vuonna 1991 ilmestyneen mietinnön ”Keskusto-

jen kehittäminen kauppapaikkoina” perusteella alettiin vuonna 1992 laatia ehdotuksia 

lainsäädännön muuttamiseksi. Työ valmistui vuonna 1993 nimellä ”Maankäytön ohjauk-

sen uudistaminen”. Muutosehdotukset kuitenkin kaatuivat eduskunnassa vuonna 1994 

(Koistinen 2006: 122–124). Samat paineet yhteiskuntarakenteellisiin muutoksiin ovat 

esiintyneet myös muualla Euroopassa, kuten Belgiassa, Espanjassa, Isossa-Britanniassa, 

Portugalissa, Ranskassa ja Saksassa (van der Krabben 2009). Kaupunkikeskustojen ulko-

puolista kaupallista rakentamista alettiin rajoittamaan Alankomaissa jo toisen maailman-

sodan jälkeen (Evers 2005). Vastaavia rajoituksia on otettu käyttöön myös muualla Eu-

roopassa parin viime vuosikymmen aikana. Samaan aikaan Alankomaat ovat luopuneet 

tiukasta sääntelystään päinvastaisesti yleiseurooppalaiseen trendiin nähden (van der 

Krabben 2009). 

Maankäytön ratkaisujen heijastuessa liikenteeseen on kaavoituksessa tehtä-

villä ratkaisuilla myös ilmastovaikutuksia. Hreljan, Isakssonin ja Richardsonin (2012) ta-

paustutkimus Ikean ja ruotsalaisten kaupunkien kaavoituksen välisistä suhteista osoittaa 

tasapainottelun taloudellisen kehityksen ja ympäristöystävällisen kaavoituksen välillä ai-

heuttavan ristiriitoja. Kuten myös Suomessa, Ruotsissa kunnilla on paljon valtaa maan-

käytön päätösten suhteen. Autoliikenteen varaan rakentuvasta kehityksestä kieltäytymi-

nen tulee erityisen vaikeaksi, jos kunta kokee menettävänsä mahdollisuuden yrityksen 

sijoittuessa sen sijaan toiseen kuntaan (Hrelja, Isaksson & Richardson 2012).  

 

2.5 Ostosliikenteen ilmastovaikutukset 

 

Liikenne on merkittävä hiileen pohjautuvien polttoaineiden käyttäjä ja siten CO2-päästö-

jen lähde (Hickman & Banister 2007). Maailmanlaajuisesti se on vastuussa 16 %:sta kas-

vihuonekaasuista. Näistä merkittävin on CO2 (hiilidioksidi) joka edustaa 95 % kaikista 



22 

 

 

 

 

 

liikenteen aiheuttamista kasvihuonekaasuista (Nicolas & David 2009). Kehittyneissä 

maissa liikenteen osuus päästöistä on tyypillisesti suurempi. (Rodrigue ym. 2006: 205). 

Kansallisilla ja ylikansallisilla tasoilla asetetuttujen päästötavoitteiden (Euroopan komis-

sio 2011, Työ- ja elinkeinoministeriö 2017) seurauksena myös liikenteen aiheuttamia 

päästöjä tulee vähentää. Liikenne- ja kaupunkisuunnittelun keinoin, kuten tukemalla kä-

velyä, pyöräilyä ja julkista liikennettä sekä keskittämällä tiivistä kaupunkirakentamista 

julkisen liikenteen varaan, voidaan saavuttaa merkittäviä vähennyksiä päästöissä. Merki-

tystä on sekä matkustettujen etäisyyksien pituudella että kulkumuodoilla. Suunnittelupo-

litiikan muutokset vaikuttavat nopeasti uudessa rakentamisessa, mutta hitaammin ja vä-

hitellen koko kaupunkirakenteen tasolla (Hickman & Banister 2007). Liikenteestä aiheu-

tuvien päästöjen määrässä on eroa väestöryhmien välillä. Työssäkäyvät, varakkaat ja kau-

punkien lähiseudulla asuvat liikkuvat pidempiä matkoja ja tuottavat siten enemmän pääs-

töjä. Erityisen vähän liikenteen päästöjä aiheuttavat eläkeläiset ja pienituloiset. Kaupun-

kikeskustoissa asuvat aiheuttavat vähiten päästöjä päivittäisessä liikkumisessaan ja maa-

seudulla asuvat puolestaan aiheuttavat vähiten päästöjä pitkien etäisyyksien matkailussa 

(Nicolas & David 2009). Taloudellinen kehitys ja korkeat tulot korreloivat vahvasti ener-

giankulutuksen ja siten päästöjen kanssa (Rodrigue ym. 2006: 205).  

Energiaa kuluu ajoneuvojen valmistamiseen ja ylläpitoon, ajoneuvojen 

käyttöön, liikenneinfrastruktuurin rakentamiseen ja ylläpitoon, liikennejärjestelmien hal-

lintoon sekä polttoaineiden tuotantoon, jakeluun ja kauppaan (Rodrigue ym. 2006: 205). 

Merkittävimpiä liikenteen aiheuttamia saasteita ovat CO2 (hiilidioksidi), Pb (lyijy), CO 

(hiilimonoksidi), CH4 (metaani), NO (typpioksidi), N2O (dityppioksidi), CFC (kloo-

rifluorihiilivedyt), PFC (perfluorihiilivedyt) ja SF6 (rikkiheksafluoridi). Ilmastonmuutok-

sen lisäksi liikenne vaikuttaa ilman-, veden- ja maaperänlaadun heikkenemiseen, meluun 

sekä luonnon monimuotoisuuden häviämiseen (Rodrigue ym. 2006: 211–212).  

Liikenteestä syntyviä päästäjä on mahdollista vähentää sijoittamalla kaup-

papaikat ilmaston kannalta optimaalisesti. Carlingin, Håkanssonin ja Rudholmin (2013) 

tapaustutkimuksessa määritettiin CO2-päästöt minimivoiva sijainti erikoiskaupalle p-me-

diaanimallilla. Aineistona käytettiin Taalainmaan väestön sijaintitietoja, tieverkkoa ja 

olemassa olevaa kaupan sijaintia. Kauppapaikkojen optimaalisella sijoittamisella voitiin 
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vähentää asiakkaiden aiheuttaman liikenteen päästöjä 22 %. Vertailun vuoksi, autokou-

luissa opetettu taloudellinen ajotapa voi vähentää päästöjä 10 % (Carling, Håkansson & 

Rudholm 2013). Jia, Carling ja Håkansson (2013) ovat tutkineet ostoskeskukseen suun-

tautuvaa liikennettä ja sen päästöjä Borlängessa Ruotsissa. Asiointiliikennettä selvitettiin 

GPS-seurannalla. Päästöjen arvioinnissa käytettiin muuttujina matkustusaikaa, matkan 

pituutta, ajonopeutta ja GPS:llä mitattujen sijaintien määrää. Enemmistö mitatuista mat-

koista kulki päästöjen kannalta optimaalisinta eli lyhintä reittiä. CO2-päästöjä arvioitaessa 

voidaan siis olettaa lyhimmän mahdollisen reitin kuvaavan myös ihmisten todellista käy-

töstä. Näin voidaan myös määrittää vähiten päästöjä tuottava sijainti tieverkosta (Jia, Car-

ling & Håkansson 2013). Aiempi paikkatietomenetelmiä hyödyntävä tutkimus kaupan 

aiheuttaman liikenteen hiilidioksidipäästöistä viittaa kaupunkien ulkopuolella sijaitsevien 

kauppakeskusten lisäävän CO2-päästöjä (Määttä-Juntunen ym. 2011, Carling, Håkansson 

& Jia 2013). 

 

3. TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tutkimuskirjallisuuden pohjalta tärkeimmiksi aihealueiksi nousivat saavutettavuus ja il-

mastovaikutukset. Henkilöautoliikenne on tässä suhteessa merkittävimmässä roolissa, 

johtuen alueen yhdyskuntarakenteesta ja autoliikenteen CO2-päästöistä. Jotta kaupan eri 

sijaintipaikat saataisiin keskinäiseen paremmuusjärjestykseen saavutettavuuden sekä asi-

ointiliikenteestä aiheutuvien CO2-päästöjen suhteen, saataisiin tietoa vaikutuksista eri vä-

estöryhmille ja eri kulkutapojen suhteellisesta merkityksestä, määriteltiin kolme tutki-

muskysymystä. 

1. Mikäli Kempeleeseen rakennetaan uusi vähittäiskaupan suuryksikkö, missä si-

jainnissa 

a. kaupalliset palvelut olisivat parhaiten saavutettavissa eri kulkumuodoilla?  

b. henkilöautolla saapuva asiointiliikenne tuottaisi vähiten CO2-päästöjä?  
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2. Millaisia eroja saavutettavuudessa voidaan havaita sosioekonomisten väestöryh-

mien välillä? 

3. Mikä on eri kulkumuotojen suhteellinen merkitys Kempeleeseen suuntautuvassa 

asiointiliikenteessä? 

Saavutettavuus eri kulkumuodoilla mitataan väestöruuduista käsin, samoin kuin henkilö-

autoliikenteen CO2-päästöt. Sosioekonomisina muuttujina käytetään ikää ja koulutusta-

soa. 

 

4. AINEISTO 

4.1 Väestöaineisto 

 

Väestöaineistona käytettiin Tilastokeskuksen yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmää 

eli YKR-aineistoa. Aineisto sisältää tietoa väestöstä ruutuaineistona. Tutkielmassa käy-

tettiin tarkinta saatavilla olevaa aineistoa eli 250 metrin x 250 metrin ruutukokoa. Tämä 

oli perusteltua, sillä suuremmat ruutukoot olisivat olleet tarkkuudeltaan epätarkoituksen-

mukaisia vertailtavien sijaintien keskinäisen läheisyyden vuoksi. Kaikki kohteet sijaitse-

vat Kempeleen kunnassa, joka on pinta-alaltaan Suomen 311 kunnasta 19. pienin (Maan-

mittauslaitos 2017). Tämän tutkielman kannalta ehdottomasti olennaisinta olivat tiedot 

väestön määrästä ruuduittain.  

Muita hyödynnettyjä tietoja olivat ikä ja koulutustaso. Maankäyttö- ja ra-

kennuslain 5 luvun 39 § edellyttää, että yleiskaavaprosessissa otetaan huomioon mahdol-

lisuudet tasapainoiseen elinympäristöön eri väestöryhmien kannalta. Niinpä oli syytä 

myös selvittää, onko saavutettavuudessa eroja eri väestöryhmien välillä. Iän ja koulutus-

tason valintaan muuttujiksi vaikutti toisaalta se, että molemmista oli saatavilla helposti 

tietoa YKR-aineistosta, toisaalta ne kertovat epäsuorasti myös muista asioista. Koulutus 

on usein yhteydessä tulotasoon, joten muuttujan voi olettaa korreloivan myös eri varalli-

suusluokkien kanssa. 
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Kuva 3. Nykyinen väestö henkilöautolla 30 minuutin ajoetäisyydellä vertailtavista kaup-

papaikoista. Tiheämpi asutus näkyy sinisillä ja vihreillä sävyillä, harvempi asutus keltai-

sella. Valkoisilla alueilla ei asu ketään alle 30 minuutin henkilöautomatkan päässä ver-

tailtavista kauppapaikoista. 

 

Koska alueelle on lähitulevaisuudessa tulossa merkittävää lisärakentamista, oli perustel-

tua ottaa mukaan arviot tulevista asukasmääristä.  Kempeleen kunnan väestötavoitteena 

on noin 10 000 uutta asukasta vuoteen 2040 mennessä, minkä uusi yleiskaava mahdollis-

taa. Uudessa yleiskaavassa rakentaminen tiivistää yhteiskuntarakennetta rautatieaseman 

ympäristössä, jossa junaliikenne alkoi uudestaan kesällä 2016. Ruutukohtaiset arviot vä-

estölisäyksestä saatiin Kempeleen kunnalta. Kempeleen kunnan arvioitu väestönlisäys 

vuoteen 2040 mennessä on mukana kaikissa analyyseissä lukuun ottamatta analyyseja, 

joissa vertaillaan eri väestöryhmien saavutettavuutta. Vaikka YKR-aineisto sisältää tar-

kan tiedon väestöstä sukupuolen ja muiden muuttujien mukaan, näin tarkkaa tietoa olisi 
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ollut hyvin epärealistista arvioida vuodelle 2040. Niinpä väestöryhmätarkastelussa tyy-

dyttiin vuoden 2015 tietoihin. Kempeleen aineistoa vastaavaa aineistoa mahdollisesta vä-

estönkasvusta ei ollut käytettävissä tarkastelualueen muiden kuntien osalta, joten muiden 

kuntien väestötiedot pohjautuvat täysin YKR-aineistoon. 

Kuva 4. Vasemmalla Kempeleen keskustan väestötiheys vuonna 2015 YKR-aineiston 

mukaan ja vasemmalla väestötiheys vuonna 2040 Kempeleen kunnan tavoitteen mukaan. 

 

4.2 Tieverkkoaineisto 

 

Toinen keskeinen aineisto tutkielmassa on Maanmittauslaitoksen, Liikenneviraston ja 

kuntien ylläpitämä Digiroad-aineisto. Aineisto kuvaa liikenneverkkoa ja sisältää esimer-

kiksi teiden geometrian, nopeusrajoituksen, kulkusuunnan sekä tieluokan. Käytetty ai-

neisto on vuodelta 2016. Valmiin Digiroad-aineiston lisäksi on otettu huomioon tulevia 

tiehankkeita, kuten Zatelliitin itäpuolelle rakenteilla oleva moottoritieliittymä. Tämä oli 

välttämätöntä, sillä ramppi toteutuu jo vuoden 2018 aikana, joten Zatelliitin saavutetta-

vuus olisi tuloksissa muuten vääristynyt todellisuutta huonompaan suuntaan. Autoliiken-

teen osalta käytettiin nykyisiä nopeusrajoituksia. Kävelylle asetettiin aikaisemman tutki-

muksen pohjalta vakionopeudeksi 4,2 kilometriä tunnissa (Salonen & Toivonen 2013, 

Toivonen ym. 2014). Pyöräilynopeudeksi asetettiin 16 kilometriä tunnissa (Jäppinen ym. 
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2013).  Risteyksissä annettaviksi autoliikenteen aikasakoiksi asetettiin 10 sekuntia va-

semmalle käännyttäessä, 7 sekuntia oikealle käännyttäessä ja 3 sekuntia mentäessä ris-

teyksestä suoraan läpi. Aikasakot perustuvat Jeneliuksen ja Koutsopouloksen (2013) tu-

loksista laskettuihin keskiarvoihin, pyöristettynä täysiin sekunteihin. Salosen ja Toivosen 

(2013) mukaan Network Analysis -menetelmät jättävät huomiotta monia kaupunkiliiken-

teessä oleellisesti matka-aikoihin vaikuttavia tekijöitä, kuten ruuhkat, pysäköintipaikan 

etsimiseen kuluvan ajan sekä pysäköintipaikalta ja -paikalle kävelyyn kuluvan ajan. Tässä 

tutkielmassa kaikki vertailtavat kohteet sijaitsevat kuitenkin kaupunkikeskustojen ulko-

puolella, joten ruuhkautumisen ja pysäköintivaikeuksien vaikutuksen voi olettaa melko 

pieneksi. Digiroad-aineiston pohjalta muodostetun reititysaineiston toimivuus varmistet-

tiin vertaamalla saatuja matka-aikoja Google Maps -reittioppaan antamiin tuloksiin. 

Kuva 5. Rakenteilla oleva moottoritieliittymä. 
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4.3 Joukkoliikenneaineisto 

 

Linja-autoliikenteen osalta aineistona oli Oulun kaupungin avoimen datan joukkoliiken-

teen reitti- ja aikatauluaineisto. Aineisto päivittyy aikataulukausittain ja sisältää tiedon 

Oulun joukkoliikenteen reiteistä, pysäkeistä ja aikatauluista. Tutkielmassa käytetty ai-

neisto oli aikataulukaudelta 10.8.2016 – 4.6.2017. Formaattina oli GTFS (General Tran-

sit Feed Specification). Aineisto koostuu erillisistä tekstitiedostoista, jotka sisältävät ai-

kataulujen kellonajat ja päivämäärät, reittien nimet ja muodot, pysäkit ja niiden kellonajat 

sekä muuta tietoa. GTFS-muotoiset aineistot ovat valmiiksi yhteensopivia paikkatietojär-

jestelmien kanssa, joten niillä voidaan tutkia joukkoliikenteen saavutettavuutta suurella 

aineistolla. Koska Oulun joukkoliikenteen reitit yltävät myös Oulun kunnanrajojen ulko-

puolelle, Kempele mukaan lukien, aineisto oli erittäin sopiva tutkimusalueen suhteen. Ai-

kataulut vaihtelevat viikonpäivien mukaan. Analyysiä varten viikonpäiväksi asetettiin 

tiistai. Junaliikenteen reittejä ja aikatauluja ei ollut saatavissa GTFS-muodossa, joten ju-

naliikenteen tulokset eivät kuvaa mitään yksittäistä ajankohtaa, vaan yleistä ajallista etäi-

syyttä Oulun ja Kempeleen välisellä rataosuudella. 

 

5. MENETELMÄT 

5.1 Saavutettavuusanalyysi 

 

Työn analyysit perustuivat ruutumuotoiseen tietoon väestöstä, pistemuotoiseen tietoon 

kauppapaikoista ja viivamuotoiseen tietoon tieverkosta. Paikkatietojärjestelmien hyödyn-

täminen pohjautuu ominaisuustietojen yhdistämiseen sijaintitietoon. Ominaisuustiedot eli 

attribuutit voivat olla lähes mitä tahansa, mutta tässä tutkielmassa sellaisia ovat esimer-

kiksi kauppojen kerrosalat, väestön määrä ja teiden nopeusrajoitukset. Maantieteellisiä 

ilmiöitä voidaan kuvata digitaalisesti joko rasteriaineistoina tai vektoriaineistoina. Raste-

riaineistoissa maailma jaetaan soluihin, jotka ovat usein ruudukkomuodossa. Tässä tut-

kielmassa väestöruutuaineistot ovat rastereita, ja niiden väestöruudut sisältävät tilastotie-

toa jokaisen ruudun sisäpuolella asuvasta väestöstä. Aineisto ei kuitenkaan kerro, miten 
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tiedot ruudun sisällä vaihtelevat. Vektoriaineistot ovat joko pisteitä, viivoja tai viivojen 

yhdistämien pisteiden ympäröimiä alueita eli polygoneja. Tässä tutkielmassa pistemuo-

toisia vektoreita ovat esimerkiksi kauppojen sijainnit, jotka sisältävät tiedot kauppojen 

kerrosalasta. Viivamuotoisia vektoreita ovat esimerkiksi tielinjaukset, jotka sisältävät tie-

don teiden kulkusuunnasta ja nopeusrajoituksista (Longley ym. 2011). 

 Markkinaosuuksia arvioivissa paikkatietoanalyyseissa menetelmät ovat 

voineet perustua esimerkiksi puskurivyöhykkeisiin (concentric circles), aluejakoon 

(share by polygon) tai suoraan etäisyyteen (star map). Tässä tutkielmassa käytössä on 

kuitenkin tarkkaa tieverkko- ja väestöaineistoa, joten tulosten on mahdollista perustua 

todellisiin matka-aikoihin (transport distance) (Rodrigues ym. 2006: 98–100). Aikaisem-

massa tutkimuksessa (Määttä-Juntunen ym. 2011) samaa toimintamallia sovellettaessa 

oli käytetty lähimmän palvelun mallia. Siinä jokaisen oletetaan valitsevan lähimpänä it-

seään oleva palvelu. Tässä tapauksessa esimerkiksi Vihiluodon ja Zatelliitin hankkeet ei-

vät suuren kokoeron vuoksi kuitenkaan ole vertailukelpoisia. Pienen supermarketin vai-

kutus on todennäköisesti paikallinen, kun taas suureen kaupan keskittymään tullaan laa-

jemmalta alueelta. Siksi tarkoituksenmukaisinta oli käyttää Huffin (2003) mallia. Siinä 

tarkoituksena on selvittää kaupan kysyntä määrätyllä maantieteellisellä alueella, ja sen 

jälkeen jakaa kysyntä kaupallisten keskusten välillä suhteessa niiden saavutettavuuteen 

ja muihin ominaisuuksiin (Birkin 2005). Huffin mallissa vertailtavilla sijainneilla on hou-

kuttelevuus, joka painottaa tuloksia. Asiakas tekee siis valinnan toisaalta matkan pituu-

den, toisaalta kohteen houkuttelevuuden perusteella. Tässä tutkielmassa houkuttelevuu-

tena käytettiin arvioitua kerrosalaa, joka on myös yleisimmin käytetty muuttuja houkut-

televuudelle (Birkin ym., 1996: 91). Erityisesti päivittäistavara- ja vähittäiskaupassa ker-

rosala vaikuttaa vahvasti kohteen houkuttelevuuteen (Stillwell & Clarke 2004: 48). Tosi-

asiassa houkuttelevuuteen voivat vaikuttaa myös muut asiat, kuten tuotemerkit, kaupan 

ikä, useiden liikkeiden kasautuminen yhteen tai yksittäisen myymälän kyky saada tuotteet 

myydyksi asiakkaalle (Birkin 2005). Kuitenkin monista mahdollisista tekijöistä kerrosala 

oli paras kaikista vertailtavista kohteista saatavissa oleva muuttuja.  

Analyysissä oletetaan, että kaikki hankkeet toteutuvat ja ovat olemassa yh-

täaikaisesti. Kaikkien kulkumuotojen osalta otettiin huomioon ainoastaan 30 minuutin 
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etäisyydellä asuva väestö. Henkilöautolla 30 minuutissa saavutettava alue (Kuva 3) kattaa 

käytännössä koko Oulun asiointialueen (Ympäristöministeriö 2012: 50). Samaa aikara-

joitetta oli syytä käyttää myös muilla kulkutavoilla sillä ihmisten valmius käyttää aikaa 

matkustamiseen ei riipu ajoneuvon nopeudesta (Rodrigue ym. 2006: 176, 185–186). Ai-

karajoite on eri kulkumuotoja tarkasteltaessa kilometrirajoitetta tarkoituksenmukaisempi, 

sillä ihmisten voi olettaa valitsevan pitkillä matkoilla todennäköisemmin nopean kulku-

neuvon, kun taas hyvin lyhyet matkat voidaan olettaa tehtävän kävellenkin. Kaikki paik-

katietoanalyysit tehtiin Esrin ArcGIS-ohjelmistolla. Käytössä oli ArcMap 10.3 ja ArcCa-

talog 10.3. Lisäksi käytössä oli ArcMapin lisätyökalupakit MarketAnalysisTools ja Add 

GTFS to network dataset. Käytännössä analyysi tapahtui ArcMapin työkaluilla Market 

Analysis Tools > Huff Model ja Network Analyst Tools > Analysis > Make Location-Al-

location Layer. 

 Tässä tutkielmassa käytetyssä menetelmässä määritetään ensin asiakkaiden 

sijainti, joka on pistemuotoisena aineistona. Pisteet kuvaavat 250 metrin x 250 metrin 

ruutujen keskikohtia ja sisältävät tiedot ruutujen sisällä asuvasta väestöstä. Toiseksi tar-

vitaan pistemuotoinen aineisto kauppojen sijainneista. Tämä aineisto sisältää tiedon pai-

notettavasta muuttujasta eli tässä tapauksessa kerrosalan. Kolmanneksi tarvitaan vielä vii-

vamuotoinen aineisto teistä ja niillä ajamisessa kuluvasta ajasta. Jokaisesta väestöpis-

teestä siirrytään lähimpään tieviivaan ja kuljetaan nopeinta liikennesääntöjen mukaista 

reittiä kohteeseen, joka valikoituu sekä matka-aika että kaupan houkuttelevuus huomioon 

ottaen. Kaupan sijaintipisteeseen siirrytään lähimpänä sitä olevalta tieviivalta. Tämä 

matka suoritetaan niin monta kertaa kuin väestöpisteessä on asukkaita. Pyöräilyn ja ja-

lankulun osalta menetelmä oli lähes identtinen autoilun kanssa. Erona oli pienempi mat-

kustusnopeus. Lisäksi moottoriteiden käyttö oli kielletty. 

 Linja-autoliikenteen osalta matkat muodostuivat matkaketjuista, joissa lii-

kutaan sekä jalan että linja-autolla. Matkaketjun lähtöpisteenä on väestöruudun keski-

kohta, josta siirrytään kävelyvauhtia tieverkkoa pitkin lähimmälle pysäkille. Siitä jatke-

taan joukkoliikenteen aikataulujen ja reitin mukaisesti päätepistettä lähimmälle pysäkille, 

josta vielä jatketaan kävelyvauhtia tieverkkoa pitkin päätepisteeseen. Aiempi esimerkki 
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vastaavan menetelmän käytöstä on Härkösen (2015) pro gradu -tutkielma. Käytetty me-

netelmä vaatii GTFS-muotoista dataa. Koska sellaista ei ollut saatavissa junaliikenteestä, 

sen mallintamisessa täytyi käyttää eri menetelmää. Silti myös junaliikenteen matkat muo-

dostuivat matkaketjusta, jossa lähtöpisteestä asemalle ja viimeiseltä asemalta päätepistee-

seen kuljetaan kävellen. Rautatie digitoitiin erilliseksi liikenneverkon osaksi, jonka mat-

kustusajaksi asetettiin VR:n aikataulujen mukaisesti 10 minuuttia. Väestöpisteistä tarkas-

teluun otettiin mukaan vain ne, jotka ovat 20 minuutin kävelyetäisyydellä Oulun rauta-

tieasemasta, joskin matkaketjun kokonaismatka-ajan rajana oli 30 minuuttia kuten muis-

sakin liikennemuodoissa. 

 

5.2 Saavutettavuusanalytiikkaan pohjautuva CO2-päästöarvio 

 

Kauppapaikkojen CO2-arvot arvioitiin kertomalla kumuloituneet edestakaisten automat-

kojen arvot väestön määrällä. Arvojen laskemisessa käytetty kaava oli: 

 𝐶𝑂2𝑗 = ∑𝑖2 ∗ 𝑐𝑖𝑗 ∗ 𝑊𝑖 

jossa j on päätepiste (kauppapaikka), i lähtöpiste (väestöruudun keskipiste) ja 𝑐𝑖𝑗 näiden 

pisteiden välinen kustannuspinta, eli matkan aikana kumuloituneet CO2-arvot. Tieverk-

koa pitkin kumuloituvina arvoina käytettiin Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ar-

vioita, joissa moottoritieajossa CO2-päästöjä syntyy 170 g/km ja katuajossa 197 g/km. 𝑊𝑖 

on lähtöpisteen i massa, eli väestöruudun sisällä asuvien ihmisten määrä. 

 

5.3 Kauppapaikkoihin suuntautuvan liikenteen kulkutapaosuusarvio 

  

Ihmisten tekemiä valintoja eri kulkutapojen välillä on pyritty selittämään ja arvioimaan 

erilaisilla malleilla (esim. Limtanakool ym. 2006, Buehler 2011), jotka ottavat huomioon 

väestöön, infrastruktuuriin ja maankäyttöön liittyviä tekijöitä. Tämän tutkielman kannalta 

kulkutapaosuuksien arvioinnissa oli hyödyllistä käyttää Ronsen, Boussauwin ja Lauwer-

sin (2015) mallia, jota on käytetty erityisesti kaupunkien reuna-alueilla sijaitsevien kaup-

pakeskusten kulkutapaosuuksien ennustamiseen. Malli ottaa huomioon autolla, joukko-
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liikenteellä ja kävellen saapuvan asiointiliikenteen. Ilmeisenä puutteena on pyöräliiken-

teen huomiotta jättäminen. Ronsen ym. (2015) mukaan malli onkin käyttökelpoisin ja 

tarkin ennustamaan autoliikenteen osuutta. Käytettävät muuttujat liittyvät kauppapaikko-

jen lähellä asuvan väestön määrään, tarjolla olevien pysäköintipaikkojen määrään sekä 

saavutettavuuteen joukkoliikenteellä. Auto- ja joukkoliikenteen osalta muuttujana oli kol-

men kilometrin ja kävelyn osalta yhden kilometrin säteellä asuva väestö.  Pysäköintipaik-

kojen määrä pohjautui Zeppelinin osalta kauppakeskuksen internetsivulla ilmoitettuun 

tietoon, ja muiden sijaintien osalta Kempeleen kunnan arvioon. Kaikista edellä maini-

tuista arvoista käytettiin logaritmeja. Joukkoliikenteen saavutettavuutta mitattiin sillä 

määrällä ihmisiä, joka asuu 25 minuutin joukkoliikennematkan päässä. Tämä luku jaettiin 

25 minuutissa joukkoliikenteen saavutettavissa olevan alueen pinta-alalla.  

 Kauppapaikkojen sijaintien ominaisuuksiin liittyvät arvot kerrottiin Ron-

sen, Boussauwin ja Lauwersin (2015) työssä esitellyillä regressiokertoimilla. Logistisessa 

regressioanalyysissä käytetty kaava oli: 

𝑃(𝑦) =
1

1 + 𝑒−(𝐵0+𝐵1𝑥1+𝐵2𝑥2+𝐵3𝑥3)
 

jossa e on Neperin luku 2,718…, Bi:t ovat regressiokertoimia ja xi:t ovat kauppapaikkojen 

ominaisuuksiin liittyviä arvoja. 

 

6. TULOKSET 

6.1 Saavutettavuus kulkumuodoittain 

 

Keskeisenä tutkimustuloksena erottuu kaupan yksiköiden jakautuminen kahteen selkeään 

ryhmään. Pienempien yksiköiden vaikutusalue on selvästi paikallinen. Kempeleen kes-

kusta, Linnakallio, Tupos ja Vihiluoto houkuttelevat asiakkaita omasta lähiympäristös-

tään. Sen sijaan Zatelliitti ja Zeppelin keräävät asiakkaita koko Oulun seudulta. 

Puolen tunnin automatkan päässä olevan väestön osalta Zatelliitti olisi Huf-

fin mallin mukaan todennäköisin valinta 38 %:n osuudella. Toiseksi todennäköisin va-

linta olisi Zeppeliini 28 %:n osuudella muiden vaihtoehtojen saadessa huomattavasti pie-

nempiä osuuksia. Zeppelinin jälkeen seuraisivat suuruusjärjestyksessä keskusta, Tupos, 
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Linnakallio ja Vihiluoto. Vertailun vuoksi sama analyysi toistettiin vaihtaen Zatelliitin 

kerrosalaksi 40 000. Siinä tapauksessa Zeppeliini nousisi osuudeltaan suurimmaksi 34 

%:n osuudella. Zatelliitin pienempi koko nostaisi keskustan osuutta kaksi prosenttiyksik-

köä, Linnakallion osuutta prosenttiyksikön ja Tupoksen osuutta kaksi prosenttiyksikköä. 

Näissä tuloksissa on mukana Kempeleen arvioitu väestönkasvu. 

Keskustan markkina-alue painottuu Kempeleen länsiosaan, Linnakallion 

koilliseen, Tupoksen etelään ja Vihiluodon Oulunsalon suuntaan. Moottoritien merkitys 

on suuri. Niiltä alueilta jotka eivät ole minkään vaihtoehdon välittömässä läheisyydessä, 

tullaan todennäköisimmin moottoritien varrella sijaitsevaan kauppaan. Myös kaupan 

koko vaikuttaa käytetyssä mallissa hyvin paljon: neliöiltään suuremmat keskittymät ke-

räävät asiakkaita laajemmalta alueelta ja siten kasvattavat asiakasmääräänsä verrattuna 

pienempiin kaupallisiin kohteisiin. 

 

Kuva 6. Markkinaosuuksien jakaantuminen Zatelliitin kahdella eri kokovaihtoehdolla. 

 

Keskustassa asioidaan todennäköisimmin Kempeleen keskustan ja Oulunsalon alueelta. 

Epätodennäköisintä asiointi on Linnakallion ympäristöstä. Kauempana asuvien asiakkai-

den kannalta välimatkaerot Kempeleen sisällä menettävät merkitystään ja asiointitoden-
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Vihiluoto

Tupos

Linnakallio

Keskusta

Henkilöautolla 30 min ajomatkan päässä asuvien 
asiakkaiden prosentuaalinen jakauma

Zatelliitin kem 70 000 Zatelliitin kem 40 000



34 

 

 

 

 

 

näköisyys keskustassa asettuu 5–20 %:n väliin. Linnakalliolla asioidaan todennäköisim-

min Linnakalliolta ja Oulun puolelta Metsokankaalta. Epätodennäköisimmin Linnakalli-

olla asioidaan Kempeleen keskustasta. Linnakalliolla asioidaan todennäköisemmin Kem-

peleen pohjois- kuin eteläpuolelta. Tupoksella asioidaan todennäköisimmin Limingan 

pohjoisosista. Epätodennäköisintä asiointi Tupoksella on Kempeleen keskustaajamasta. 

Asiointi Vihiluodossa on todennäköisintä Oulunsalosta ja Lentokentäntien varrelta. Epä-

todennäköisimmin Vihiluodossa asioidaan Kempeleestä, Limingasta, Lumijoelta tai Tyr-

nävältä. Zatelliitissa asiointi on todennäköisintä Kempeleestä moottoritien varrelta. Za-

telliitti saa kuitenkin korkeita todennäköisyysarvoja koko Oulun seudulta, joten sen mer-

kitys on pienempiä vaihtoehtoja laajempi. Zeppelinissä asioidaan todennäköisimmin 

Kempeleestä moottoritien itäpuolisilta alueilta. Epätodennäköisimmin Zeppelinissä asi-

oidaan Kempeleen keskustasta. Zeppelin saa kuitenkin Zatelliitin tavoin korkeita arvoja 

koko Oulun seudulta, joten sen merkitys on paikallista laajempi. 

 

Kuva 7. Asiointitodennäköisyys henkilöautolla alle 30 minuutin etäisyydellä olevista vä-

estöruuduista keskustaan. 
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Kuva 8. Asiointitodennäköisyys henkilöautolla alle 30 minuutin etäisyydellä olevista vä-

estöruuduista Linnakalliolle. 

 

Kuva 9. Asiointitodennäköisyys henkilöautolla alle 30 minuutin etäisyydellä olevista vä-

estöruuduista Tupokselle. 
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Kuva 10. Asiointitodennäköisyys henkilöautolla alle 30 minuutin etäisyydellä olevista 

väestöruuduista Vihiluotoon. 

 

Kuva 11. Asiointitodennäköisyys henkilöautolla alle 30 minuutin etäisyydellä olevista 

väestöruuduista Zatelliittiin. 
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Kuva 12. Asiointitodennäköisyys henkilöautolla alle 30 minuutin etäisyydellä olevista 

väestöruuduista Zeppeliniin. 

 

Kuva 13. Kauppapaikkojen saavutettavuus 30 minuutissa eri kulkutavoilla. 
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30 minuutin matka-alue on pyörällä ja jalkaisin paljon pienempi kuin autolla, joten pal-

velujen läheinen asutus korostui ja moottoritien merkitys hävisi. Kävely oli ainut kulku-

muoto, jolla Zeppelinin osuus oli suurin. Zateliitin merkitys osuus oli muihin kulkumuo-

toihin verrattuna pienempi. Kävelijöiden kohdalla myös keskustan, Linnakallion ja Vihi-

luodon merkitys korostui. Pyöräilyn kohdalla Zatelliitin osuus oli suurin. Kuten käve-

lyssä, myös pyöräilyn osalta Zatelliitin ja Zeppelinin suhteellinen merkitys oli pienempi 

verrattuna autoiluun, vaikka ne säilyivätkin kahtena suurimman osuuden keräävänä kaup-

papaikkana. Tupos sai kaikista kulkuvälineistä suurimman osuuden pyöräilyn kohdalla. 

Vaikka juuri Zatelliitin kohdalla ei ole linja-autopysäkkiä, sen osuus oli suurin myös 

linja-automatkustajien kohdalla. Linja-automatkustuksen kohdalla Tupoksen ja Vihiluo-

don osuus oli muita kulkumuotoja pienempi, ja keskustan sekä Linnakallion osuus suu-

rempi. 

 

Kuva 14. Markkinaosuuksien jakautuminen eri kulkumuotojen sisällä. Junamatkustus 

(Zatelliittin osuus 100 %) puuttuu taulukosta luettavuuden helpottamiseksi. 

 

Tuloksia tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että Zatelliitti on vertailluista kohteista ai-

nut, jonka vierestä ei tällä hetkellä kulje linja-autolinjaa. Mallissa ei kuitenkaan ole enim-

mäispituutta käveltävälle osuudelle, mikäli matkan yhteiskesto pysyy alle 30 minuutissa. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Zeppelin

Zatelliitti

Vihiluoto

Tupos

Linnakallio

Keskusta

30 min. etäisyydellä asuvien asukkaiden jakaantuminen 
prosenttiosuuksittain

Linja-autolla Jalan Pyörällä Autolla



39 

 

 

 

 

 

Junamatkustuksen tulokset poikkesivat muista kulkuvälineistä. Ilman kävelyä nopeampia 

jatkoyhteyksiä kuudesta vaihtoehdosta vain kaksi on saavutettavissa junalla Oulusta alle 

30 minuutissa: kaikki asiakkaat kulkevat kahteen mahdolliseen vaihtoehtoon, keskustaan 

tai Zatelliittiin Kempeleen rautatieaseman kautta. Koska reitin pituudessa ei näiden kah-

den vaihtoehdon välillä ollut eroa sen mukaan, mistä asiakkaat ovat tulossa, ratkaisu tuli 

Huffin mallin mukaisesti kohteen houkuttelevuuden eli tässä tapauksessa kerrosalan mu-

kaan. Niinpä Zatelliitin osuus oli 100 prosenttia. Mikäli kaupan laatua olisi huomioitu 

muuten kuin kerrosalalla, tulokset olisivat voineet olla toisenlaiset. 

 

6.2 Saavutettavuus väestöryhmittäin 

 

Iän ja koulutuksen mukaan jaoteltujen väestöryhmien välillä oli hyvin vähän eroja. Yli 

65-vuotiaiden ja 18–64 -vuotiaiden osuus Linnakalliolla ja Vihiluodossa asioivista oli 

hieman muita ryhmiä pienempi, ja vähemmän koulutettujen osuus Zatelliitissa oli hieman 

muita ryhmiä suurempi. Pohdittaessa eri ryhmien liikkumista, on syytä kiinnittää huo-

miota myös eri kulkumuotoihin. Esimerkiksi ajokortittomille autolla liikkuminen on 

mahdollista vain jonkun toisen kyydissä. Rodrigue ym. (2006) käyttävät termiä pakotetut 

markkinat (captive market) väestöryhmistä, kuten vanhuksista, joille julkinen liikenne on 

ainoa mahdollinen kulkumuoto. 
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Kuva 15. Markkinaosuuksien jakautuminen eri väestöryhmien sisällä. 

 

6.3 Henkilöautoliikenteen CO2-päästöt 

 

Aiempien esimerkkien mukaisesti (Hay 2005, Määttä-Juntunen ym. 2011) CO2-arvot esi-

tettiin suhteellisina arvoina. Yksi arvoista toimii siis vertailulukuna, johon muut luvut 

suhteutetaan. Tässä tapauksessa arvo 1 asetettiin perinteisesti keskeiselle sijainnille, eli 

Kempeleen keskustalle.  Keskustan valintaa vertailuluvuksi tukee myös se, että maan-

käyttö- ja rakennuslain 9 a luvun 71 d § mukaan keskusta on vähittäiskaupan suuryksikön 

ensisijainen sijoituspaikka. Muiden vaihtoehtojen arvot ovat suhteessa keskustan arvoi-

hin. Pienimmän suhdeluvun sai Zeppelin ja suurimman Vihiluoto. Zatelliitti ja Zeppelin 

olivat alle keskustan suhdeluvun ja muut sen yli. Matalan suhdeluvun saaneita kohteita 

yhdisti keskeinen sijainti ja nopeat moottoritieyhteydet. Erityisen korkean suhdeluvun sai 

Vihiluoto. Tähän luultavasti vaikuttavat hitaammat tieyhteydet ja syrjäisempi sijainti, 

mutta erityisesti arvioidun asiakasmäärän vähäisyys. 
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Kuva 16. CO2-arvojen suhteelliset määrät. Karttamerkkien koko kuvaa keskinäistä järjes-

tystä, ei todellisia arvoja. 

 

6.4 Kulkutapaosuudet 

 

Kauppapaikkojen kulkutapaosuuksien arvioinnissa henkilöautoliikenteen osuus oli pie-

nin keskustassa 89 %:n osuudella. Keskustassa oli sen sijaan suurin kävelyliikenteen 

osuus, 15 %. Autoliikenteen osuuden arvioitiin olevan suurinta Linnakalliolla ja Vihiluo-

dossa 96 %:n osuudella. Kävelyn osuus Linnakalliolla oli kuitenkin 15 % kun se Vihiluo-

dossa oli 1 %. Linja-autoliikenteen osuus oli Linnanmaalla suurin, 14 % ja pienin Tupok-

sessa ja Zatelliitissa, 7 %. Ronsen, Boussauwin ja Lauwersin (2015) malli toimi käyte-

tyillä arvoilla vain osittain. Yhteenlasketut prosenttiosuudet nousivat säännönmukaisesti 

yli sadan. Ronsen ym. (2015) mukaan malli on luotettava lähinnä yli 15 %:n kulkutapa-

osuuksilla, joten voi olettaa henkilöautoliikenteen osuuksien vastaavan todellisuutta par-
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haiten ja linja-autoliikenteen sekä kävelyliikenteen osuuksien olevan jossain määrin yli-

arvioituja. Toinen ilmeinen puute on polkupyöräliikenteen puuttuminen mallista. Tulok-

sia on kuitenkin hyödyllistä verrata keskenään. 

 

Taulukko 2. Ennustetut kulkutapaosuudet. 

Kauppa-

paikka 

Autoliikenne 

(%) 

Linja-autoliikenne 

(%) 

Kävelyliikenne 

(%) 

Erotus 

(%) 

Keskusta 89 9 15 -13 

Linnakallio 96 14 12 -22 

Tupos 93 7 5 -5 

Vihiluoto 96 12 1 -9 

Zatelliitti 91 7 11 -9 

Zeppelin 95 11 10 -16 

 

Kulkutapaosuuksien ennustamisessa käytetyt muuttujat liittyivät lähellä asuvan väestön 

määrään, käytössä olevien pysäköintipaikkojen sekä joukkoliikenteen (eli linja-autolii-

kenteen) saavutettavuuteen. Väestön ja pysäköintipaikkojen määrää kuvasi mallissa ek-

saktin luvun logaritmi. Koska vertaillut kauppapaikat ovat suhteellisen lähellä toisiaan, 

olivat ne 25 minuutissa linja-autoliikenteen saavutettavissa hyvin pitkälle samoille hen-

kilöille. Kun saavutettavan väestön määrä vielä jaettiin saavutettavan alueen pinta-alalla, 

pienenivät kauppapaikkojen väliset erot entisestään. Koska joukkoliikenteen suhteellinen 

saavutettavuus oli käytetyssä mallissa siten lähes vakio, ratkaisevana tekijänä oli kauppa-

paikan lähellä asuvan väestön ja käytössä olevien pysäköintipaikkojen määrän suhde. Au-

toliikenteen osuuden ennustettiin olevan pienin keskustassa ja Zatelliitissa. Näiden koh-

teiden läheisyydessä asuu myös eniten ihmisiä. Kävelyliikenteen osuus oli selvästi suurin 

keskustassa ja pienin Tupoksella ja Vihiluodossa. Tulos on uskottava, sillä alle kilometrin 

säteellä Tupoksesta ja Vihiluodosta asuu hyvin vähän ihmisiä. 
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7. TULOSTEN TARKASTELU 

7.1. Tulosten suhde tutkimuskysymyksiin 

 

Kaikkiin kolmeen tutkimuskysymykseen löytyi vastaus. Zatelliitti on eri kulkumuotojen 

saavutettavuuden perusteella paras sijaintipaikka mahdolliselle vähittäiskaupan suuryk-

sikölle Kempeleessä väestöruuduista mitattuna. Se on myös henkilöautoliikenteen CO2-

päästöjen perusteella paras sijaintipaikka mahdolliselle vähittäiskaupan suuryksikölle 

Kempeleessä väestöruuduista mitattuna. Muuttujina ikä ja tulotaso, saavutettavuus ei 

vaihtele merkittävästi eri väestöryhmien välillä väestöruuduista mitattuna. Vähittäiskau-

pan yksiköihin suuntautuva asiointiliikenne tukeutuu kaikissa sijaintipaikoissa vahvasti 

henkilöautoliikenteeseen, tosin henkilöautoliikenteen osuus on pienin Kempeleen kes-

kustassa. Zatelliitin jälkeen Kempeleen keskusta ja Zeppelin ovat sopivimpia sijainteja 

vähittäiskaupan suuryksikölle. Linnakallio, Tupos ja Vihiluoto ovat sille huonoimpia si-

jainteja saavutettavuuden ja CO2-päästöjen kannalta.  

Saavutettavuuden osalta Zatelliitti vaikuttaa siis parhaalta sijaintipaikalta. 

Lähes kaikissa skenaarioissa Zatelliitti ja Zeppelin erottuivat muista vaihtoehdoista sel-

keästi. Kevyen liikenteen osalta tosin myös keskustan merkitys korostui. Tulokset heijas-

tavat toisaalta vertailtavien kohteiden lähellä olevan asutuksen määrää, mutta myös lii-

kenneverkkoa. Moottoritien merkitys oli suuri, ja moottoritien varrella olleet kohteet laa-

jensivat markkina-aluettaan sen avulla kauemmaksi. Junaliikenteen osalta tulokset poik-

kesivat eniten muista, sillä ainoastaan keskusta ja Zatelliitti ovat junamatkustajien saavu-

tettavissa puolessa tunnissa. Seudun väestön painottuminen Ouluun korosti niiden sijain-

tien merkitystä, jotka ovat Oulusta käsin nopeasti saavutettavissa. Tuloksia voidaan ver-

rata aiemmin Oulun seudulla tehtyihin saavutettavuusanalyyseihin. Pohjois-Pohjanmaan 

liitos tilaaman julkaisemattoman selvityksen (Strafica 2013) tulokset ovat samansuuntai-

sia tämän tutkielman kanssa. Selvityksen kysymyksenasettelu ja osa lähtöoletuksista 

poikkeavat hieman tästä tutkielmasta, mikä selittää tulosten pieniä eroavaisuuksia. Ver-

tailtavista kohteista yhteisiä olivat Tupos, Zatelliitti ja Zeppelin. Molemmissa analyy-

seissä nousi esiin moottoritien merkitys pohjois-eteläsuuntaisen liikenteen nopeuttajana, 
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Zatelliitin ja Zeppelinin hyvä saavutettavuus ja henkilöautoliikenteen toimivuus muihin 

kulkumuotoihin verrattuna. 

CO2-päästöanalyysien tulokset myötäilivät hyvin selkeästi saavutettavuus-

analyysin tuloksia. Tämä oli oletettavaa, sillä käytetty laskukaava pohjautui saavutetta-

vuusanalyysissä laskettuihin kumuloituneisiin ajokilometreihin. Tulokset ovat myös lin-

jassa aiemman tiedon kanssa. Carlingin ym. (2013) mukaan kauppamatkoista tulevissa 

päästöissä voi olla huomattavia eroja kaupan sijainnista riippuen. Määttä-Juntusen ym. 

(2011) tutkimuksessa päästöjen suhteen matalimmat suhdeluvut saivat tarkastelualueen 

keskellä, moottoritien läheisyydessä olevat kohteet. Reuna-alueiden suhdeluvut taas oli-

vat korkeimmat. Tämän tutkielman kohteista Zeppelin oli mukana myös kyseisessä tut-

kimuksessa. Siinä Zeppelin sai kahdeksasta vertaillusta kohteesta toiseksi korkeimmat 

suhdeluvut Ideaparkin jälkeen, kun tässä tutkielmassa Zeppelin sai kuudesta vaihtoeh-

dosta toiseksi matalimmat. Ero luultavasti selittyy vertailussa mukana olevien kohteiden 

sijainnilla. Määttä-Juntusen jne. työssä mukana oli myös koko Oulun seudun kannalta 

maantieteellisesti keskeisempiä sijainteja, kuten Rotuaari, Raksila ja Limingantulli. 

Kaikki kolme ovat myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan (2015) Oulun keskusta-

alueen (c-1) sisäpuolella. Tämän tutkielman vaihtoehdot sen sijaan rajoittuivat Kempe-

leen kunnanrajojen sisälle. Koska myös CO2-päästöanalyysissä hyödynnettiin Huffin 

mallia, kauppojen kerrosala vaikuttaa tuloksiin.  

Saavutettavuuden osalta tulokset eivät vaihdelleet merkittävästi eri väestö-

ryhmien osalta. Tämä voi johtua joko siitä, että alueen sosioekonominen rakenne on alu-

eellisesti melko tasainen, tai sitten alueelliset erot väestörakenteessa eivät jakaannu ver-

tailtujen kohteiden markkina-alueiden mukaisesti. Luultavasti aluerajaus 30 minuutissa 

henkilöautolla saavutettavaan väestöön on liian karkea väestöryhmien välillä mahdolli-

sesti esiintyvien saavutettavuuserojen havaitsemiseen. 

 Kulkutapaosuuksien arvion tulokset vahvistavat selvästi henkilöautoliiken-

teen olevan merkittävin kulkumuoto. Vuonna 2009 Oulun seudulla tehtävistä matkoista 

60 % tehtiin henkilöautolla, joten kaikki vertailun kohteet tukeutuvat henkilöautoliiken-

teeseen huomattavasti vahvemmin kuin seudulla keskimäärin. Tosin kauppakeskusmat-

koista henkilöautolla tehtiin 77 %, hypermarketmatkoista 82 % ja tilaa vievän kaupan 
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matkoista 92 % (Kalenoja & Kiiskinen 2010). Pääkaupunkiseudun esikaupunkialueisiin 

(Salonen ym. 2014) ero oli vielä suurempi. Autoilun keskeinen rooli huomioiden oli pe-

rusteltua kiinnittää huomiota juuri henkilöautoliikenteen CO2-päästöihin. Linja-autolii-

kenteen ja kävelyn osalta tuloksiin tulee suhtautua varauksellisemmin, puhumattakaan 

polkupyörä- ja junaliikenteestä. jotka puuttuivat mallista kokonaan. Kempeleessä käve-

lyn kulkutapaosuus oli vuonna 2009 11 % ja linja-autoliikenteen 4 % (Kalenoja & Kiis-

kinen 2010). Keskusta vaikuttaa joka tapauksessa parhaiten kävelyliikennettä tukevalta 

sijainnilta. Yleisesti ottaen tulokset ovat tyypillisiä kaupunkikeskustojen ulkopuolella si-

jaitseville kauppakeskuksille (Ronse ym. 2015). 

 

7.2. Tulosten suhde teoreettiseen viitekehykseen 

 

Sovellettaessa graafiteorian käsitteistöä Kempeleeseen merkittävimpiä solmuja ovat eh-

dottomasti Pohjantien liittymät Zatelliitin, kuntakeskuksen ja Zeppelinin sekä kunnanra-

jojen tuntumassa pohjoisessa ja etelässä. Kaikkien näiden läheisyydessä on vertailuun si-

sältyneitä kauppapaikkoja, mikä sopii hyvin yhteen käsityksiin solmujen liikenteellisestä 

merkityksestä. Pienemmässä roolissa olevia solmuja ovat Kempeleessä linja-autopysäkit 

ja rautatieasema. Merkittävin kaari on Pohjantie. Kempeleeseen suuntautuvien joukkolii-

kennelinjojen rooli jää pienemmäksi. Saavutettavuusanalyysi osoittaa, miten saavutetta-

vuus heikkenee solmuista poispäin teorian mukaisesti (Rodrigue ym. 2006: 89). 

 Ajan ja tilan suhde voi kulkumuodosta ja liikenneverkon rakenteesta riip-

puen muistuttaa ympyrää tai tähteä (Rodrigue ym. 2006: 172–174). Henkilöautoliiken-

teellä, polkupyöräilyllä ja jalankululla tavoitettavaa aluetta esittävä kuva 13 havainnollis-

taa, miten kaikilla kuvatuilla kulkumuodoilla saavutettavilla alueilla on sekä ympyrän että 

tähden piirteitä. Individualistisille kulkumuodoille tyypillisesti reittejä löytyy kaikkiin il-

mansuuntiin. Nopeimmat tiet kuitenkin erottuvat ympyrästä esiin työntyvinä sakaroina 

erityisesti polkupyöräilyn ja henkilöautoilun kohdalla. Arvioitaessa uuden palveluraken-

tamisen vaikutuksia on aiheellista pohtia, voidaanko työmatka-ajan paradoksista tehtyjä 

havaintoja (Zahavi & Talvitie 1980, Schwanen & Dijst 2002, van Ommeren & Rietveld 

2005, Rodrigue ym. 2006: 176, 185–186, Vincentin-Geslin & Ravalet 2016) yleistää 
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myös asiointiliikenteeseen. Aiheuttavatko nopeammat yhteydet palveluiden ääreen siis 

yhä kauempaa tulevaa asiointiliikennettä? Onko myös asiointiliikenteeseen käytettävä 

aika vakio kulkunopeudesta riippumatta? Tutkielmassa käytetyillä metodeilla kysymyk-

seen ei voida saada suoraa vastausta. Liikenteen ja maankäytön keskinäisriippuvuutta kä-

sittelevän kirjallisuuden (Hansen 1959, Wegener 2005, Greene & Pick 2012: 108–109, 

257, Salonen ym. 2012, Sultana 2017) pohjalta voi kuitenkin olettaa uuden liikerakenta-

misen aiheuttavan muutoksia liikkuvuudessa.  

Yleisesti ottaen Kempeleen kehitys on seurannut globaalia trendiä parantu-

neiden liikkumismahdollisuuksien kaupunkiseutujen liepeille levittämästä asutuksesta ja 

kaupankäynnistä. Henkilöautoliikenteen johtamaa kaupunkirakenteellista muutosta tar-

kastellessa on kiinnostavaa huomata, että Kempeleessäkin kuntakeskuksessa muiden lii-

kennemuotojen rooli on hieman suurempi. Krizekin ja Johnsonin (2006) sekä Sultanan 

(2017) havaintojen pohjalta tämän voi olettaa johtuvan tiiviimmästä ja toiminnoiltaan se-

koittuneemmasta yhdyskuntarakenteesta ja kevyelle liikenteelle hyvin sopivista kulku-

väylistä. Verratessa Kempeleessä sijaitsevia vaihtoehtoisia kauppapaikkoja vähäpäästöi-

sen kaupunkirakenteen teoriaan ei yksikään sijainti, ehkä Kempeleen keskustaa lukuun 

ottamatta, ole varsinaisesti ideaali. Päästöanalyysin tulokset kuitenkin osoittavat Määttä-

Juntusen ym. (2011) tavoin, että nopean autoliikenteen väylän vieressä, mutta silti kes-

keisellä paikalla sijaitsevat kauppapaikat saavan suhteessa hieman matalampia CO2-ar-

voja kuin kunta- tai kaupunkikeskuksen hitaamman liikenteen kaduilla sijaitsevat kaup-

papaikat. Kun otetaan huomioon myös arviot kulkutapaosuuksista, ilmaston kannalta ky-

symys kuuluu, ovatko nopean väylän tuomat säästöt päästöissä suuremmat kuin suurem-

masta autoliikenteen osuudesta aiheutuvat päästöt. 

Wegenerin (2005) käsitystä liikenteen ja maankäytön suhteesta voidaan pei-

lata Kempeleen tapaukseen. Tulosten pohjalta on selvää, että myös Kempeleessä raken-

nettu liikenneinfrastruktuuri, erityisesti kunnan läpi kulkeva moottoritie, vaikuttaa suu-

resti matka-aikoihin ja siten saavutettavuuteen. Hyvä saavutettavuus lisää entisestään 

moottoritien varren suurten kaupan yksiköiden houkuttelevuutta. Tämä on jo ohjannut 

rakentamista, sillä Zatelliitin kohdalle tulevan moottoritieliittymän rakennustyöt ovat 

käynnissä. Aiemmin esitellyt tulokset tukevat oletusta, että tarjonta myös vetää asiakkaita 
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puoleensa.  On vaikea sanoa, kuinka paljon Zeppelin ja muu olemassa oleva kaupallinen 

tarjonta on vaikuttanut Kempeleeseen muuttaneiden asukkaiden muuttopäätökseen. Joka 

tapauksessa yhdyskuntarakenne on tukenut henkilöautoilusta riippuvaista liikennettä ku-

ten kulkutapaosuuksien arviot osoittavat. Tämä edelleen tekee moottoritien varren palve-

luista luonnollisen asiointikohteen. Tulevaisuudessa jää nähtäväksi, miten Kempeleen 

kunnan suunnitelmat taajaman keskustan täydennysrakentamisesta ja rautatieaseman vie-

reen junaliikenteen varaan rakennettavasta tiiviistä asumisesta vaikuttavat kulkumuotojen 

ja määränpäiden valintaan ja siten liikenteeseen. Kempeleen keskustan saadessa jo nyt 

pienimpiä arvioita henkilöautoliikenteen osuudesta ja suhteellisen hyviä saavutettavuus-

tuloksia muilla kulkumuodoilla on mahdollista, että yhdyskuntasuunnittelu tulee ohjaa-

maan ainakin keskustan liikennettä kestävämpään suuntaan. 

 Wegener (2005) erottelee maankäytön ja liikenteen suhteen tarkastelussa 

teknisen, taloudellisen ja sosiaalisen näkökulman. Kun tekninen malli näkee maankäytön 

liikenneolosuhteiden ja -teknologian ohjaamana, on se tässä tutkielmassa hallitseva nä-

kökulma. Kysymyksenasettelun keskittyessä saavutettavuuteen ja siitä riippuvaisiin il-

mastovaikutuksiin voisi mallia kutsua myös ekologiseksi näkökulmaksi. Taloudellinen 

ulottuvuus on tässä tutkielmassa ollut suoraa seurasta teknisestä saavutettavuudesta, ja 

sekä yritysten että kotitalouksien on oletettu toimivan rationaalisesti vaihtuviin olosuh-

teisiin mukautuen ja niitä hyödyntäen. Sosiaalisesta näkökulmasta tarkasteltaessa kaup-

papaikkojen saavutettavuudessa ei havaittu merkittäviä eroja eri väestöryhmien näkökul-

masta. Rodriguen ym. (2006: 87–88) esittelemistä toimintojen sijoittumiseen vaikutta-

vista paikan ominaisuuksista, saavutettavuudesta ja sosioekonomisesta ympäristöstä, tut-

kielma on keskittynyt saavutettavuuteen. Vertaillut kauppapaikat voidaan jakaa kahteen 

ryhmään sen mukaan, mikä spatiaalinen strategia (Rodrigue ym. 2006: 94–97) niille olisi 

sopivin saavutettavuus ja houkuttelevuus huomioiden. Saavutettavuusanalyysi osoittaa, 

että keskustan, Linnakallion, Tupoksen ja Vihiluodon merkitys on parhaimmillaankin 

paikallinen. Tällöin sopivin strategia olisi pyrkiä tyydyttämään mahdollisimman katta-

vasti oman lähiympäristön kysyntää. Sen sijaan Zatelliitti ja Zeppelin houkuttelevat saa-

vutettavuusanalyysin perusteella asiakkaita kaikkialta Oulun seudulta. Tässä tapauksessa 

sopivampi spatiaalinen strategia on pyrkiä vaikutussäteen kasvattamiseen. 
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Jian ym. (2013) tutkimuksessa enemmistö ihmisistä kulki ostoksille rationaalisesti lyhintä 

eli myös vähäpäästöisintä reittiä. Tässä tutkielmassa vertailtiin kuitenkin hyvin erikokoi-

sia, suhteellisen lähellä toisiaan sijaitsevia kauppapaikkoja. Oletus jokaisen kauppapai-

kan yhtäläisestä houkuttelevuudesta olisi tuonut harhaanjohtavia tuloksia. Lähimpänä 

Oulun kaupungin rajaa olevat Linnakallio ja Tupos saivat CO2-päästöarvioissa useita 

muita kohteita huonompia tuloksia. Pinnallisesti tarkasteltuna tutkielman tulokset olisivat 

siis ristiriidassa näkemyksen kanssa, jonka mukaan kaukana kaupunkien keskustoista ole-

vat kauppakeskukset ja kaupunkirakenteen hajoaminen lisäävät päästöjä. Tosiasiassa tu-

los osoittaa Määttä-Juntusen ym. (2011) tavoin nopean kulkuväylän vähentävän henkilö-

autolla ajamiseen kuluvaa aikaa ja siten ajamisesta aiheutuvia CO2-päästöjä. Vaikutusten 

osalta Zatelliitti ja Zeppelin ovat siis lähempänä kaupunkiseudun keskiosia kuin ne olisi-

vat ilman nopeaa tieyhteyttä. On myös huomioitava, että koko Kempeleen kunta on var-

sinaisen kaupunkialueen ulkopuolella (Helminen ym. 2014). 

 

7.3. Epävarmuustekijät 

 

Tutkielmassa on useita epävarmuustekijöitä. Luultavasti merkittävin niistä on, että ver-

tailussa oli mukana ainoastaan Kempeleessä olevia kohteita. Todellisuudessa kempele-

läiset kaupat kilpailevat kuitenkin koko seudun, erityisesti Oulun, kaupallisen tarjonnan 

kanssa. Mikäli Oulussa sijaitsevat kaupan suuryksiköt olisivat olleet mukana vertailussa, 

olisivat Kempeleessä sijaitsevat kauppapaikat oletettavasti saaneet suhteessa heikompia 

tuloksia. Toinen, tosin huomattavasti pienempi, epävarmuustekijä liittyy väestöennustei-

den toteutumiseen ja siihen, mikä väestökehitys tulee olemaan Kempeleen ulkopuolella. 

Käytetty malli, joka ottaa etäisyyden lisäksi huomioon myös yksikön suuruuden, on var-

masti lähempänä todellisuutta kuin malli, joka olettaisi jokaisen käyttävän vain lähintä 

palveluaan. On kuitenkin epävarmaa, missä määrin vertaillut sijainnit todellisuudessa kil-

pailevat toistensa kanssa, jos niiden palveluprofiilit ovat erilaisia. Tutkielmassa aluera-

jauksena ei käytetty hallinnollisia rajoja, vaan aluetta, jolta on mahdollista päästä johon-

kin vertailluista kohteista 30 minuutissa. Tämä parantaa tarkastelualueen keskiosien saa-

vutettavuuden tuloksia.  
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Kaikkia mainittuja epävarmuustekijöitä voisi tulevissa vastaavissa tutkimuksissa vähen-

tää, mikäli saatavilla olisi riittävän tarkkoja aineistoja koko seudun alueelta ruutumuotoi-

sista väestöennusteista sekä kauppojen sijainneista ja ominaisuuksista. Asiakkaiden läh-

töpisteinä pidettiin väestöruutuaineiston tietoja, siis kotiosoitteita. Voidaan kuitenkin 

olettaa, että osa asioinneista tehdään työmatkan tai muun liikkuvuuden yhteydessä. Oulun 

seudulla tehdyn henkilöliikennetutkimuksen mukaan kello 15 ja 16 välillä työpaikalta 

lähtevistä henkilöauton kuljettajista 14 % suuntaa johonkin kaupan yksikköön, yleisim-

min lähikauppaan, super- tai hypermarkettiin (Huotari 2011) eli luultavimmin päivittäis-

tavaraostoksille. Kempeleläisen ja yleisesti Oulun seudun eteläosien työmatkaliikenteen 

suuntautuessa vahvasti Oulun suuntaan (Huotari 2011) voidaan olettaa tämän lisäävän 

Kempeleen pohjoisosissa ja moottoritien varressa sijaitsevien kauppapaikkojen merki-

tystä. 

 

8. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tavoitteena oli tutkia Kempeleeseen suunniteltujen kaupan sijaintipaikkojen saavutetta-

vuutta ja niihin suuntautuvasta liikenteestä aiheutuvia päästöjä. Lainsäädännön mukaan 

vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumisen tulee olla saavutettavuuden näkökulmasta 

perusteltua (MRL 21.4.2017/230). CO2-päästöjen huomioonottaminen taas on välttämä-

töntä ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta. Tulosten oli tarkoitus tarjota tausta-

aineistoa Kempeleen kunnan maankäytön suunnittelua varten. Lisäksi näin saatiin koke-

musta menetelmän käytöstä. Ilmastoystävällinen kaavoitus (ILKA) -hankkeessa kehitet-

tyyn paikkatietopohjaiseen toimintamalliin ei ole aiemmin yhdistetty liikenteen kulkuta-

paosuuksien arviointia. 

Tutkielman tulokset osoittavat moottoritiellä olevan ratkaisevan merkityk-

sen henkilöautoliikenteen nopeuttajana ja siten myös CO2-päästöjen alentajana verrattuna 

siihen, että samanpituisia matkoja liikuttaisiin hitaampia tieosuuksia pitkin. Kun otetaan 

huomioon ihmisten matkustuspäätöksiin vaikuttavat tekijät (Wegener 2005) ja valmius 

käyttää aikaa matkustamiseen (van Ommeren & Rietveld 2005, Rodrigue ym. 2006: 176, 

185–186) on kuitenkin luultavaa, että ilman moottoritietä ja sen lähellä olevia palveluita 
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liikenne olisi vähäisempää. Tulokset osoittavat henkilöautoliikenteen olevan ylivoimai-

sesti merkittävin liikkumismuoto alueella. Siksi on erityisen aiheellista kiinnittää huo-

miota henkilöautoilun olosuhteisiin, vaikutuksiin ja päästöihin. Kehittämällä yhdyskun-

tarakennetta tiiviimpään ja sekoittuneempaan suuntaan sekä panostamalla kevyen liiken-

teen kulkureitteihin ja joukkoliikenneyhteyksiin voidaan erityisesti keskustan ja Zatellii-

tin seutua rakentaa paremmin kestävää elämäntapaa tukevaksi ympäristöksi. 

 Huffin (2003) malliin perustuva paikkatietopohjainen saavutettavuusana-

lyysi täydennettynä CO2-päästöjen määrää ja kulkutapaosuuksia arvioivilla malleilla vai-

kuttaa hyvältä menetelmältä kaupan suuryksiköihin suuntautuvan liikenteen ilmastovai-

kutusten arviointiin. Käytettyä mallia voisi siis kokonaisuudessaan käyttää myös muissa 

kohteissa. Mielenkiintoinen ja tarpeellinen tutkimusaihe olisi kaupan suuryksiköiden saa-

vutettavuus ja ilmastovaikutukset koko Pohjois-Pohjanmaan alueella tai ainakin Oulun 

seudulla. Vireillä olevaan 3. vaihemaakuntakaavaan sisältyy Oulun seudun liikenne ja 

maankäyttö. Tällöin olisi aiheellista tarkastella saavutettavuutta tarkan väestödatan avulla 

ja ottaa huomioon myös ilmastovaikutukset ja mahdollisiin uusiin kauppapaikkoihin 

suuntautuvan liikenteen kulkutapaosuudet. Kun mukana olisi lisäksi Kempeleen ulkopuo-

lisia kauppapaikkoja, ratkaisisi se myös monia aiemmin mainittuja epävarmuustekijöitä. 

Kysymys kaupan optimaalisesta sijainnista on mielenkiintoinen ja yhteis-

kunnallisesti oleellinen lisäpohdinnan aihe. Tämän tutkielman lähtökohtana ei ollut löy-

tää absoluuttisen optimaalista sijaintia kaupan suuryksikölle Oulun seudulla tai edes 

Kempeleessä, sillä vaihtoehtoina olivat ainoastaan kuusi Kempeleessä sijaitsevaa, kun-

nallisen kaavoituksen kannalta realistista kohdetta. Talousmaantieteellisten teorioiden 

(Christaller 1933, Hansen 1959, Wegener 2005) mukaan kaupan pitäisi automaattisesti 

ohjautua saavutettavuudeltaan optimaalisiin sijainteihin. Kirjallisuuskatsauksessa tarkas-

teltiin, miten rakentamista kuitenkin rajoittavat monet reunaehdot. Yhteiskunta ohjaa 

maankäyttöä kaavoitusjärjestelmän kautta, johon taas vaikuttavat poliittiset näkemykset 

siitä mikä on suotuisaa tai epäsuotuisaa kehitystä. Kuten ihmisyhteisöjen päätöksenteko 

yleensäkin, myös kaavoitus on vääjäämättä intressien välisten ristiriitojen ratkomista. Mi-

käli saavutettavuus mitataan asiakkaiden pääsynä palvelun luokse (Moseley 1979, 
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Wyszewianski & McLaughlin 2002), sama sijainti voi olla optimaalinen monelle eri toi-

minnolle. 

 Saavutettavuusanalyysit ja niihin perustuvat CO2-päästöjen arviot ovat hyö-

dyllistä aineistoa maankäytön suunnittelua varten. Tulokset tuovat lisää tietoa päätöksen-

teon tueksi ja suunnitelmien vaikutusten arviointiin. Erityisesti tulevaisuuden väestöen-

nusteisiin perustuvat analyysit tuovat oleellista tietoa pitkäjänteiseen maankäytön suun-

nitteluun. Saavutettavuusanalyysien käyttö suunnittelussa on tärkeää ekologisista, sosi-

aalista ja taloudellisista näkökulmista. Päästöarviot auttavat valitsemaan ilmaston kan-

nalta vähemmän vahingollisia sijainteja. Suunnittelussa voidaan kiinnittää huomiota eri-

laisten asukkaiden asemaan vertailemalla saavutettavuutta väestöryhmittäin. Samalla saa-

daan taloudellisesti arvokasta tietoa potentiaalisille kaupan asiakkaille parhaiten saavu-

tettavissa olevista paikoista. 
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