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1.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

1.1

Lähtökohdat
Entrecon Oy on laatinut Säkylässä vuonna 2010 kaupallisten vaikutusten arvioinnin
asemakaavasta, joka mahdollistaa liikerakentamista keskustan tuntumaan. Kyseinen
asemakaava-alue on kunnallistekniikan osalta pääosin valmistunut ja alueelle on mm. avattu Ksupermarket (korvasi aiemman K-marketin), samoin S-market on siirtymässä alueelle. Uutena
toimijana on sijoittumassa Hesburger ja muita mahdollisia pienempiä toimijoita houkutellaan
alueelle.
Ramboll Finland Oy:stä tämän raportin ovat laatineet KTM Tiina Kuokkanen ja KTM Eero
Salminen. Raportin on tarkastanut KTM Mari Pitkäaho.

1.2

Työn tavoite
Asemakaavan valmistumisen jälkeen on ilmennyt tarve tarkistaa asemakaava osalla liikealueen
tontteja (ks. luku 1.3.). Pääosin on kyse kaavamääräysten mahdollisesta väljentämisestä
esimerkiksi toimialarajoitusten suhteen eikä niinkään rakentamisoikeuden lisäämisestä.
Kaavamääräysten mahdollinen väljentäminen edellyttää vuonna 2010 laaditun kaupallisten
vaikutusten arvioinnin päivittämistä ja nyt esitettävien kaavamuutosten vaikutukset on arvioitava
uudelleen.

1.3

Kaavamuutokset
Seuraavassa kuvassa on esitetty liikealueen asemakaavan toteutumistilanne ja tontit, joille
mahdollisia kaavamuutoksia on tarpeen esittää. Numeroidut pallot kartalla viittaavat kartan
jälkeen sijaitsevan taulukon numerointiin.

2.
1.

Kuva 1

3.

Liikealueen asemakaavan toteutumistilanne vuoden vaihteessa 2013-2014
(Lähde: Airix Ympäristö Oy 2013)
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Seuraavassa taulukossa on esitetty kaavamuutostonttien nykyinen kaava. Tulevat
kaavamääräykset eivät ole vielä tätä selvitystä laadittaessa selvillä, mutta tarkoituksena on sallia
alueella myös päivittäistavarakauppaa ja väljentää rajoituksia erikoiskaupan toimialojen suhteen
alueella KTY-1.
Taulukko 1

Kaavamuutostontit

Nro
1.

Sijainti
Koppalantien ja
Koppalankujan kulma,
etelä

Nykyinen kaavamääräys
AK = Asuinkerrostalojen korttelialue.
Rakennusoikeus 3 000 k-m2

2.

Koppalantien,
Koppalankuja ja
Palomiehentien kulma

KL-1 = Liikerakennusten korttelialue,
tarkoitettu erikoiskaupalle ja paljon
tilaa vievälle erikoiskaupalle. Alueelle
ei saa sijoittaa
päivittäistavarakauppaa.
Rakennusoikeus 2 000 k-m2.

Pakulantien ja
Säkyläntien väliin jäävä
alue

KTY-1 = Toimitilarakennusten
korttelialue. Kaavamääräys sallii paljon
tilaa vievän erikoiskaupan, mutta ei
päivittäistavaramyymälöitä, ei laajan
tavaravalikoiman myymälöitä eikä
vähittäiskaupan suuryksikköä.
Rakennusoikeus kahdella tontilla
yhteensä 7 000 k-m2 (2 *3 500 km2).

3.

Muutos
Tarjolla oleva vapaa
korttelialue. Ei
kaavamuutoksia tässä
yhteydessä.
Päivittäistavarakielto halutaan
poistaa.

Päivittäistavarakaupan kielto
halutaan poistaa ja väljentää
kaavamääräyksiä
erikoiskaupan toimialojen
osalta.
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2.

KAUPAN TARJONTA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN
MUUTOKSET

2.1

Kaupan tarjonnan muutokset Säkylässä
Säkylän kaupan tarjonnassa on tapahtunut jonkin verran muutoksia vuoden 2010 jälkeen.
Keskustassa toimintansa ovat siirtäneet uudelle liikealueelle K-market, joka laajennettiin samalla
suuremmaksi supermarket-kokoluokan myymäläksi, Alko ja Kipa-kirjakauppa. Em. toimijoiden
vanhat liiketilat ovat vielä tyhjillään vuoden 2013 lopussa tapahtuneen muuton jälkeen, mutta
ainakin K-marketin vanha tila on myyty uudelle yrittäjälle. Liikealueelle on tulevaisuudessa
siirtämässä toimintansa myös nyt keskustassa toimiva S-market. Uutena toimijana liikealueelle
on tulossa Hesburger. Vuoden 2010 jälkeen Säkylässä toimintansa on lopettanut kokonaan
Specsavers-optikko, Sportia-urheilumyymälä sekä Autofit-autokorjaamo.
Seuraavalla kartalla (Kuva 2) on esitetty kaava-alueen sijainti ja nykyinen myymäläverkosto.
Kartalla on esitetty vain ketjuihin kuuluvat merkittävimmät toimijat. Säkylässä toimii lisäksi
joitakin ketjuihin kuulumattomia pieniä myymälöitä ja palveluita.

Kuva 2

Kaava-alueen sijainti ja ketjuihin kuuluvat myymälät (Pohjakartta © Logica/ MML)

Ketjuihin kuuluvat myymälät ja keskeiset muutokset on esitetty seuraavassa taulukossa
(Taulukko 2). Taulukossa on korostettu punaisella kirjasinvärillä lopettaneet/tulevaisuudessa
lopettavat myymälät ja vihreällä uudet avatut myymälät/valmisteilla olevat hankkeet. Säkylässä
on lisäksi muutamia pieniä, ketjuihin kuulumattomia yrityksiä ja niissä on saattanut tapahtua
muutoksia, mutta tässä on huomioitu vain merkittävimmät, ketjuihin kuuluvat myymälät ja niissä
tapahtuneet muutokset.
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Taulukko 2

Säkylän kaupan rakenne ja siinä tapahtuneet muutokset 2010-2014

Ketju

Pintaala,
k-m2

Tila

Avausajankohta

Ksupermarket

1410

Uusi myymälä,
toiminnassa

11/2013

K-market

450

Alko

150

Toiminta siirretty.
Tila vielä tyhjillään,
mutta myyty
uudelle yrittäjälle.
Uusi myymälä,
toiminnassa

Alko

400

Toiminta siirretty.
Tila vielä tyhjillään

S-market

1100

Toiminnassa
(korvautuu uudella
myymälällä)
Hanke valmisteilla.
Uusi tontti ostettu
uudelta
liikealueelta
Uusi myymälä,
toiminnassa

S-market

Kipakirjakauppa

100

Kipakirjakauppa

200

Hesburger

2.2

4

Lopetusajankohta

12/2013

11/2013
12/2013

2015
(arvio)

Toiminta siirretty.
Tila vielä tyhjillään
2015
(arvio)

Toimiala

Toimiala
tarkenne

Päivittäistavarakauppa

Supermarket

Päivittäistavarakauppa

Valintamyymälä

Päivittäistavarakauppa

Alko

Päivittäistavarakauppa

Alko

Päivittäistavarakauppa

Supermarket

Päivittäistavarakauppa

Supermarket

Keskustaerikoiskauppa

Kirjakauppa

Keskustaerikoiskauppa

Kirjakauppa

Palvelut ja
ravintolat

Pikaruokaravintola

Päivittäistavarakauppa

Valintamyymälä

Siwa

250

Hanke valmisteilla.
Tontti ostettu
uudelta
liikealueelta
Toiminnassa

Rautanet

2000

Toiminnassa

Tilaa vievä
kauppa

Rautakauppa

R-kioski

115

Toiminnassa

Päivittäistavarakauppa

Kioski

Metkahinta

1044

Toiminnassa

Tilaa vievä
kauppa

Laajan valikoiman
myymälä

Viherrinki

500

Toiminnassa

Tilaa vievä
kauppa

Puutarha ja piha

Specsavers

150

Lopettanut

2013

Keskustaerikoiskauppa

Optikko

Sportia

800

Lopettanut

2010

Keskustaerikoiskauppa

Urheilu

Autofitkorjaamot

300

Lopettanut

2010

Tilaa vievä
kauppa

Autotarvikeliike

Kaupan yleiset kehitystrendit
Vähittäiskaupan muutostrendit voidaan jakaa kysyntä- ja tarjontalähtöisiin muutoksiin, jotka ovat
toisistaan riippuvaisia; tarjonta muokkaa kysyntää ja päinvastoin. Viime aikojen suurimpia
muutostekijöitä ovat olleet verkkokaupan nousu, kaupan ketjuuntuminen, suuryksikköjen
määrän kasvu ja kaupan sääntelyn tiukentuminen. Näiden lisäksi tulevaisuudessa voidaan nähdä
esimerkiksi väestön ikääntymisen ja maahanmuuton aiheuttamia muutoksia kaupan
liiketoiminnassa mm. saavutettavuuden ja tarjonnan muutosten myötä. Säkylän kaavamuutosten
tarpeellisuutta ja vaikutuksia arvioitaessa onkin syytä arvioida, onko kaupan kehitystrendeillä
todennäköisesti vaikutuksia, jotka tulisi huomioida Säkylän liikealueen asemakaavassa?
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Kuluttajakäyttäytyminen ja kysyntätekijöiden muutokset

Kaupan kysyntään vaikuttaa merkittävästi asukkaiden ostovoiman kehitys ja se, missä määrin
ostovoima jatkossa suuntautuu kulutukseen ylipäänsä ja erityisesti vähittäiskaupan palveluihin.
Ostovoiman kehityksen taustalla ovat yleinen taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät,
jotka vaikuttavat esimerkiksi ihmisten palkkakehitykseen sekä työllisyyteen. Lisäksi asukkaiden
ostovoimasta kilpailevat vähittäiskaupan lisäksi monet muut kulutuskohteet, kuten viihde ja
vapaa-ajanpalvelut (esim. hyvinvointipalvelut, matkailu, harrastukset ja kulttuuri), joiden
liikevaihto on kasvanut viime vuosina vähittäiskauppaa nopeammin.
Säkylässä ostovoiman kasvu on tulevaisuudessa arvioitu maltilliseksi (ks. luku 2.5) johtuen
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan tapahtuvasta väestön määrän vähenemisestä sekä
taloudellisen tilanteen aiheuttamasta hitaasta ostovoiman kasvusta. Toisaalta Säkylän kohdalla
tulevaisuudennäkymät ovat hyvät, sillä alueella on oman asutuksen lisäksi merkittävä määrä
kesäasutusta sekä Huovinrinteen varuskunta, joiden tuoma ostovoiman lisäys tukee Säkylän
kaupan kehittymisedellytyksiä. Säkylän rooli vapaa-ajanviettopaikkana saattaa lisätä
tulevaisuudessa myös vapaa-ajanpalveluiden (esim. ravintolat, kahvilat ja hoitolat) määrää
kunnassa.
Yleisesti merkittävimpiä sosiodemografisia ilmiöitä ovat väestön ikääntyminen, perhekoon
pienentyminen ja yksinasuvien määrän kasvu. Väestön ikääntyminen ja suurten ikäluokkien
eläköityminen vaikuttavat vähittäiskaupassa lyhyellä aikavälillä siihen, että entistä suuremmalla
osalla väestöstä on entistä enemmän vapaa-aikaa, jota voidaan käyttää esimerkiksi viihteeseen,
kulttuuriin ja harrastuksiin. Eläkkeellä työpaikan sijainti ei enää määrittele asuinpaikkaa, mikä voi
mahdollistaa paluumuuttoa pienempiin keskuksiin tai ainakin lisätä merkittävästi vapaa-ajan
asunnolla vietettävää aikaa. Pidemmällä aikavälillä väestön ikääntyminen vaikuttaa tarpeeseen
turvata kauppapalveluiden saavutettavuus ja esteettömyys.
Säkylässä väestön ikärakenne on naapurikuntiin verrattuna lähes identtinen. Koko maahan
verrattuna yli 65-vuotiaiden osuus suhteessa koko väestöön on suurempi (Säkylässä 25 % ja
koko maassa 19 %) ja vastaavasti työikäisten (18–64-vuotiaat) pienempi. Tilastokeskuksen
väestöennusteen mukaan Säkylässä yli 65-vuotiaiden osuus koko väestöstä on vuonna 2030 jo
noin 35 %. Väestön ikääntymisen seurauksena myös Säkylässä nousee tärkeäksi tulevaisuuden
tavoitteeksi turvata mahdollisimman kattavat lähipalvelut niin julkisten kuin yksityistenkin
palveluiden osalta.

Säkylä

18%

11%

Köyliö

18%

10%

Huittinen

18%

Eura

20%

Koko maa

20%

0%

Kuva 3

22%

13%

22%

12%

22%

15%
20 %

0-17

22%

18-29

22%

14%

8% 3%

25%

14%

8% 3%

13%

8% 3%

13%

8% 4%

23%
22%

25%
40 %

30-49

50-64

21%
60 %
65-74

11%
80 %

75-84

6%2%
100 %

yli 85

Väestön ikärakenne 2013 Säkylässä ja naapurikunnissa (Lähde: Tilastokeskus)
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Kulutustottumukset eriytyvät yhtäältä kuluttajien ja kulutustottumusten erilaistuessa, toisaalta
kulutusmahdollisuuksien monipuolistumisen ja kaupan sekä palveluiden tarjontaan syntyvien
erilaisten konseptien myötä. Kaupalta odotetaan yhä enenevissä määrin perustarpeiden
täyttämisen lisäksi elämyksiä vapaa-aikaan. Tämä on heijastunut palveluiden yhä
merkittävämpään rooliin kauppojen yhteydessä; ostosten teon lisäksi voidaan esimerkiksi mennä
ravintolaan, käydä elokuvissa tai yöpyä hotellissa. Lisäksi myös myymälöiden sisälle tuodaan
palveluita, mikä näyttäisi olevan tulevaisuudessa vahvistuva trendi. Kaupan tavoitteena on saada
asiakas viihtymään ja viettämään mahdollisimman paljon aikaa myymälässä – kilpailla muiden
vapaa-ajanviettotapojen kanssa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi päivittäistavarakaupassa
sijaitsevaa ravintolaa, vaatekaupan alakerrassa sijaitsevaa baaria tai keittiötarvikeliikkeen
järjestämää kokkauskurssia. Tällöin kaupan tavoitteena ei olekaan pitää koko valikoimaa esillä
vaan ainoastaan valikoitu osa – loput voidaan tilata lähetettäväksi asiakkaan kotiin
keskusvarastolta. Tähän "showroom"-ajatteluun liittyy myös verkkokaupan ja fyysisen myymälän
yhdistäminen ja kauppojen moni- ja ylikanavaisuuden tavoitteet.
2.2.2

Kaupan konseptit ja tarjontatekijöiden muutokset

Yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä, kaupungistumisella, kuntarakenteen muutoksilla ja julkisen
palveluverkon tehostamisella on vaikutuksensa myös kaupan palveluverkkoon. Kaupan painopiste
siirtyy tehostustoimenpiteiden seurauksena tiivistyville ja kilpailukykyisimmille alueille jättäen
reuna-alueet vähäisemmille investoinneille. Pienempien keskusten hiipuvat asukasmäärät ja
keskuksista katoavat julkiset palvelut saattavat aiheuttaa kaupallekin paineita lopettaa
toimintansa, koska alueelle asiointivirtoja tuovat muut palvelut katoavat.
Säkylän kohdalla on puhuttu lähiaikoina erilaisista kuntaliitosvaihtoehdoista naapurikuntien
kanssa. Esillä on ollut kuntaliitoksia mm. Euran, Huittisten ja Köyliön kanssa erilaisilla
kokoonpanoilla1. Kuntaliitosvaihtoehdoista Eura ja Huittinen ovat kaupallisesti vahvempia kuin
Säkylä, joten vaarana saattaa olla tiettyjen palvelujen keskittyminen suurempiin keskuksiin pois
Säkylästä. Kaupan sijoittuminen ei kuitenkaan määräydy kuntarakenteen, vaan kysynnän ja
tarjonnan perusteella. Jos muut sijaintitekijät eivät muutu, eivät myymälätkään automaattisesti
siirry mihinkään kuntarajan siirtyessä.
Heikon taloudellisen tilanteen ja kiristyvän kilpailun myötä vähittäiskaupassa korostuu
myyntitehokkuus (€/m²) entistä tärkeämpänä mittarina. Myymäläverkoston rakenteessa tämä
tarkoittaa enemmän pienen mittakaavan konsepteja, joiden investoinnit ja sitä myötä myös riskit
ovat pienempiä. Samalla tämä tarkoittaa parempia edellytyksiä optimoida myymäläverkon
tiheyttä, niin että voidaan sijoittua lähemmäksi kuluttajaa ja reagoida nopeammin väestön
rakenteessa tapahtuviin muutoksiin. Kaupan konsepteissa nopeasti tapahtuvien muutosten
myötä tulevaisuuden trendinä on myös laajemmin ottaen tilojen elinkaaren lyheneminen.
Tulevaisuuden myymälärakennuksissa korostuvat tilojen joustavuus ja monikäyttöisyys – tilojen
on oltava muuntautumiskykyisiä ja kaupan konsepteissa tapahtuviin muutoksiin on pystyttävä
vastaamaan nopeasti. Toinen merkittävä tilojen käyttöön liittyvä trendi on palveluiden määrän
lisääntyminen; näistä esimerkkeinä voidaan mainita erilaiset yksityiset ja julkiset hyvinvointi-,
viihde- ja kulttuuripalvelut.
Vähittäiskauppa on jo voimakkaasti ketjuuntunut. Palvelujen osalta sama kehitys on kiihtymässä.
Toisaalta ketjuuntumisen rinnalle on tullut yhä enenevissä määrin lokaalisuus, paikallisuuden,
luomun ja lähituotannon korostaminen. Lähi- ja luomuruoka on kansainvälisesti jo merkittävässä
roolissa ja erilaisia pieniä maatilatoreja ja luomupuoteja on viime vuosina näkynyt
suomalaisissakin kaupungeissa. Lähi- ja luomuruokatrendi ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita
pieniä paikallisia myymälöitä, vaan kuluttajien kaipaamat tuotteet voidaan myydä myös suurten

1

http://yle.fi/uutiset/koylio_huittinen_ja_sakyla_yhteen/6651483

http://www.satakunnankansa.fi/Satakunta/1194838005815/artikkeli/puheenjohtajat+koylio+ja+sakyla+yhteen+2014+alusta.html
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ketjujen valikoimista. Erityisesti luomuruoka on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi suurten
ketjujen valikoimissa.
Verkkokauppa on näkynyt erityisesti erikoistavarakaupassa, jossa kulutus on siirtynyt
voimakkaasti verkkoon esimerkiksi vaatteiden, elektroniikan, kirjojen, musiikin ja videoiden
kohdalla. Joissain tuotteissa nopeutuneet verkkoyhteydet ovat mahdollistaneet tuotteiden
virtuaalikulutuksen, esimerkiksi musiikin ja elokuvien osalta. Verkkokauppa muokkaa myös
palveluiden tuottamista; esimerkiksi matkatoimistot, pankit ja vakuutusyhtiöt ovat supistaneet
toimipisteverkostoaan ja vieneet toimintojaan nettiin. Nettikauppa ja -palvelut sekä
virtuaalikulutus vähentävät tarvetta fyysisille liiketiloille, mutta tässä vaiheessa ei ole selvillä,
kuinka paljon. Viime aikoina tehdyissä maakuntatason kaupan palveluverkkoselvityksissä
vähennyksen on arveltu olevan 5-10 % liiketilatarpeesta, mutta tutkittua tietoja aiheesta ei ole.
Verkkokaupan osuus koko vähittäiskaupan liikevaihdosta on jo nyt noin 10 % tasolla, mutta
vaihtelee paljon eri toimialoilla. Liikevaihdon vaikutus liiketilantarpeeseen ei kuitenkaan
välttämättä ole aivan suoraviivainen. Toisaalta nettikauppa luo kuluttajille myös paljon
mahdollisuuksia; tuotteiden tilaaminen syrjäseuduille helpottuu ja kuluttajalla on helposti
saatavilla laaja ja monipuolinen tarjonta.
2.3

Kaupan toimintaympäristön muutokset
Säkylän kaupallisella vaikutusalueella, johon kuuluu Säkylän keskustan lisäksi Pöytyän kuntaan
kuuluva Yläneen keskusta sekä Köyliön keskusta, asui vuonna 2009 noin 9 900 asukasta. Väestö
oli kasvanut vuosien 2002–2009 välillä yhteensä vain noin 1 prosentilla (+ 100 asukasta).
Vuonna 2012 vastaavalla alueella asui 9 660 asukasta, joten väestön määrä on vähentynyt
vuodesta 2009 hieman yli 200 asukkaalla. Vuoden 2010 selvityksessä määritelty vaikutusalue on
esitetty seuraavassa kartassa (Kuva 4).

Kuva 4

Säkylän kaupallinen vaikutusalue (Pohjakartta © Logica/ MML)

Seuraavassa kaaviossa (Kuva 5) on kuvattu Säkylän ja naapurikuntien väestön määrässä
tapahtuneita muutoksia vuosina 2010–2013 sekä Tilastokeskuksen vuonna 2012 julkistettu

Säkylän liikealueen asemakaava –Kaupallisten vaikutusten arviointi

8

päivitetty väestöennuste vuosille 2013–2040. Vuosina 2010–2013 Säkylän väestömäärä on
jatkanut hienoista laskuaan (noin -200 asukasta) ja Säkylän väestömäärän vuonna 2013 on noin
4 600 asukasta. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Säkylän väestömäärä tulee edelleen
laskemaan vuoteen 2040 mennessä noin 300 asukkaalla. Verrattuna aikaisemmassa vuoden
2010 selvityksessä käytettyyn Tilastokeskuksen väestöennusteeseen muutosta ei ole juurikaan
tapahtunut: aikaisemmassa väestöennusteessa Tilastokeskus on ennustanut vuonna 2040
Säkylän väestömäärän olevan 4 250, kun vastaavasti uudemmassa ennusteessa väestömääräksi
vuonna 2040 arvioidaan 4 170.

Kuva 5

Väestönmäärässä tapahtuneet muutokset 2010-2013 ja Tilastokeskuksen väestöennuste
2013-2040 (Lähde: Tilastokeskus)

Kesämökkien määrä Säkylässä on hieman noussut vuosina 2005–2012; vuonna 2005
kesämökkejä oli yhteensä 714 kappaletta, kun vuonna 2012 niitä oli Tilastokeskuksen mukaan
750 kpl. Kesäasukkaita vastaavasti Säkylässä oli vuonna 2011 yhteensä 807 henkilöä (huomioitu
ainoastaan muualla kuin Säkylässä asuvat vapaa-ajan asunnon omistavat taloudet).
Kesämökkien määrän hienoisella kasvulla ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta edellisessä
selvityksessä laskettuun kaupan ostovoimaan.
Säkylän varuskunta on säilyttänyt asemansa puolustusvoimien verkostossa. Valmiusprikaatina
Säkylän varuskunnan asema on melko turvattu tulevaisuudessa; muiden varuskuntien
lakkauttamisten myötä puolustusvoimien koulutusta siirtyy jopa lisää Huovinrinteelle, mikä
vankistaa varuskunnan asemaa.
Yhteenvetona voidaan todeta, että verrattuna vuoden 2010 kaupallisten vaikutusten arviointiin,
Säkylän kaupan toimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka
vaikuttaisivat oleellisesti esimerkiksi ostovoimaennusteisiin.
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Säkylän rooli kaupan palveluverkossa
Edellä kuvassa 4 on esitetty Säkylän kaupallinen vaikutusalue ja Säkylän voidaan todeta olevan
paikallinen keskus. Säkylän vaikutusaluetta rajaavat Eura, Huittinen, Loimaa ja Turun seutu,
joiden kaupan tarjonta on Säkylään verrattuna huomattavasti laajempi. Säkylän seudullisessa
asemassa ei voida havaita tapahtuneen muutoksia vähittäiskaupan osalta suhteessa edelliseen
vuoden 2010 selvitykseen: vähittäiskaupan liikevaihto Säkylässä on vuosina 2007–2009 noussut
hienoisesti ja vuosina 2009–2012 pysynyt lähes ennallaan. Naapurikunnista eniten on kasvua
ollut Eurassa (lähes 30 %:a vuosina 2007–2012) ja vastaavasti laskua Köyliössä (laskua noin
12 %:a). Vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys on esitetty seuraavassa kaaviossa (Kuva 6).
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Säkylä

Vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys vuosina 2007–2012 (indeksi, 2007=100)

Säkylän vähittäiskaupan liikevaihto on vuonna 2012 ollut noin 22,5 miljoonaa euroa, josta
hieman yli 15 miljoonaa on syntynyt päivittäistavarakaupoissa ja tavarataloissa ja loput, noin 7
miljoonaa euroa erikoistavarakaupassa (Kuva 7). Päivittäistavarakaupan liikevaihto ei ole viime
vuosina oleellisesti kasvanut vaan muutokset johtuvat pääosin inflaatiosta. Vuoden 2013 lopussa
avatun uuden K-supermarketin vaikutukset eivät ole vielä nähtävissä. Erikoistavarakaupan
liikevaihto on vuosittain supistunut.
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Kuva 7

Erikoiskauppa

Liikevaihdon kehitys toimialoittain Säkylässä 2009–2012 (Lähde: Tilastokeskus,
Toimipaikkarekisteri)

Säkylän liikealueen asemakaava –Kaupallisten vaikutusten arviointi

10

Seuraavassa kaaviossa (Kuva 8) on kuvattu vähittäiskaupan asukaskohtaista liikevaihtoa
toimialoittain vuonna 2012 ja verrattu lukemia koko maan keskiarvoon. Säkylässä
vähittäiskauppa on jokaisella toimialalla suhteessa pienempää kuin koko maassa keskimäärin.
Pienin ero on päivittäistavarakaupassa, jossa ostokset tehdään tyypillisesti läheltä kotia.
Erikoistavarakaupan toimialoilla vastaavasti Säkylän tarjonta ei riitä, vaan ostoksia tehdään
kauempaa, suuremman palvelutarjonnan keskuksista. Säkylästä siis virtaa erityisesti tilaa vievän
ja keskustahakuisen erikoiskaupan ostovoimaa ulos kunnasta ja Säkylässä on tältä osin selvä
tarjonta-aukko.

Kuva 8

Vähittäiskaupan liikevaihto (e/asukas) toimialoittain vuonna 2012 suhteessa koko maan
keskiarvoon

Seuraavalla kartalla (Kuva 9) on havainnollistettu koko vähittäiskaupan asukaskohtaista
liikevaihtoa vuonna 2012. Säkylän lähellä sijaitsevista kunnista koko maan keskiarvoa
(6 333e/as) suurempi vähittäiskaupan liikevaihto on Raumalla (6 850e/as) ja Huittisissa
(6 480e/as). Vastaavasti selkeästi heikoimmat liikevaihdot ovat Köyliössä (1 250e/as) ja
Pöytyällä (2 900e/as).
Kuvassa 10 on vastaavasti tarkasteltu päivittäistavarakaupan asukaskohtaista liikevaihtoa
vuonna 2012. Koko vähittäiskauppaan verrattuna kuntien väliset erot ovat päivittäistavarakaupan
osalta huomattavasti pienempiä, sillä päivittäistavarakaupan verkosto on hajaantuneempi ja
ostokset tehdään pääsääntöisesti läheltä kotia. Kunnat ovat omavaraisempia
päivittäistavarakaupan suhteen.
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Vähittäiskaupan liikevaihto (e/asukas) kunnittain 2012 (Lähde: Tilastokeskus)

Kuva 10

Päivittäistavarakaupan liikevaihto (e/asukas) kunnittain vuonna 2012 (Lähde:
Tilastokeskus)
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Edellä taulukossa 2 on esitetty Säkylän ketjumyymälät. Kaikkiaan Suomessa on lähes 400 vähittäiskaupan ketjua, joten Säkylästä puuttuu suurin osa Suomessa toimivista ketjuista. Tämä kertoo Säkylän pienuudesta ja asemasta paikallisena palvelukeskuksena. Se kertoo kuitenkin myös
tarjonta-aukoista. Säkylän markkina-alueen rajallinen koko huomioiden Säkylä voisi olla potentiaalinen sijaintipaikka noin 75 % todennäköisyydellä noin 25–30 ketjutoimijalle, jotka toimivat
muualla päin Suomea Säkylän kokoisilla tai pienemmillä markkina-alueilla. Päivittäistavarakaupan
toimijoiden lisäksi joukkoon kuuluu lähinnä keskustahakuisen erikoiskaupan toimijoita (perusvaatteet, optikot, eläintarvikkeet), laajan lajitelman myymälöitä ja tilaa vieviä myymälöitä sekä
huoltamotoimijoita.
Yhteenvetona voidaan todeta, että Säkylän rooli seudullisessa kaupan palveluverkossa ei ole
oleellisesti muuttunut vuoden 2010 jälkeen vaan Säkylä on edelleen paikallinen palvelukeskus.
Säkylä saa jonkin verran asiointia Yläneeltä ja Köyliöstä, mutta kuitenkin seudun muiden suurempien keskusten vetovoima on Säkylää suurempi. Vähittäiskaupan ostovoimaa siirtyy Säkylästä suurempiin keskuksiin, todennäköisesti ennen kaikkea Raumalle, Huittisiin ja Euraan. Päivittäistavarakaupassa Säkylä on suhteellisen omavarainen.
2.5

Vähittäiskaupan ostovoima ja liiketilan lisätarve
Vähittäiskaupan ostovoiman ja liiketilan lisätarpeen arvioinnissa tukeudutaan tässä selvityksessä
vuoden 2010 selvitykseen. Säkylän markkina-alueen kysynnän ja tarjonnan kehityksessä ei ole
nähtävissä oleellisia muutoksia vuoteen 2010 verrattuna. Tämän työn yhteydessä seuraavassa
arvioidaan, paljonko lisäliiketilan tarpeesta on Säkylässä vielä toteutumatta huomioiden liikealueella vuoden 2010 jälkeen tapahtunut kehitys. Näin ollen nyt suunnitteilla olevia kaavamuutoksia
voidaan arvioida suhteessa jäljellä olevaan lisäliiketilan tarpeeseen.
Vuoden 2010 selvityksen mukainen ostovoiman kasvu vuosille 2009–2030 on Säkylän kunnan
osalta arviolta 7,6 miljoonaa euroa. Tästä 1,5 miljoonaa kohdistuu päivittäistavarakauppaan, 2,2
miljoonaa tilaa vievään erikoiskauppaan ja 3,9 miljoonaa euroa muuhun erikoistavarakauppaan.
Ostovoiman kasvu on seurausta ennustetusta kulutuksen kasvusta. Vuoden 2010 selvityksen
mukainen, ostovoiman perusteella laskettu vähittäiskaupan tilantarpeen kasvu vuosina 2009–
2030 on Säkylässä yhteensä noin 2 700 kerrosneliömetriä, josta noin 220 k-m2 olisi päivittäistavarakaupan, 950 k-m2 tilaa vievän erikoiskaupan ja 1 540 k-m2 muun erikoiskaupan tilantarpeen kasvua.
Edellä esitetty perustuu yksinomaan Tilastokeskuksen arvioimaan väestöennusteeseen ja kulutuksen kasvuennusteisiin. Vuoden 2010 selvityksessä on todettu, että lisäpinta-alan tarvetta
Säkylässä lisää Säkylän kaupallinen vetovoima, joka tuo kuntaan ostovoimaa Köyliöön ja Yläneelle ulottuvalta lähes 10 000 asukkaan vaikutusalueelta. Edelleen pinta-alan tarvetta lisäävät
kesäasukkaat, Säkylässä muualta työssä käyvät sekä varsinkin varuskunta, jossa on jatkuvasti
noin 1 500 varusmiestä. Em. tekijöihin ei ole tullut oleellisia muutoksia sitten vuoden 2010, joten
tässä selvityksessä voidaan pitäytyä samassa vuonna 2010 tehdyssä johtopäätöksessä, jonka
mukaan em. tekijöiden voidaan arvioida jopa kaksinkertaistavan Säkylän omaan väestöpohjaan
perustuvan laskennallisen pinta-alan tarpeen. Lisäksi kaavoituksella olisi pyrittävä luomaan tilanne, jossa vapaan kilpailun mahdollistamiseksi kauppapaikkoja olisi tarjolla kaikille markkinoille
haluaville yrittäjille – kaavoissa pitäisi siis olla jonkin verran ylimitoitusta. Säkylän vaikutusalueen
jäljellä olevaa vähittäiskaupan tilantarvetta toteutuneiden hankkeiden jälkeen on arvioitu seuraavassa luvussa kaupallisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä.
Toisaalta erityisesti erikoistavarakaupan osalta on realistista olettaa, että osa ostovoimasta
suuntautuu jatkossakin suurempiin kaupunkeihin eikä ostovoiman ulosvirtausta pystytä täysin
pysäyttämään. Erikoistavarakaupassa myös internet-kaupan merkitys on suurempi kuin päivittäistavarakaupassa ja verkkokaupan merkitys tulee todennäköisesti edelleen kasvamaan. Erikoistavarakaupan osalta ostovoimaan perustuvien laskelmien mukainen pinta-ala siis tuskin tulee
toteutumaan.
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3.

KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

3.1

Vaikutukset päivittäistavarakauppaan
Vuonna 2010 Säkylän päivittäistavarakaupan neliömyyntitehon todettiin olevan korkea ja
tarvetta päivittäistavarakaupan lisäpinta-alalle oli. Säkylän oma laskennallinen tilantarpeen kasvu
vuosille 2009–2030 oli 220 k-m2. Tilantarpeen kasvun todettiin kuitenkin olevan noin 1 000 k-m2
huomioiden Säkylän 9 900 asukkaan vaikutusalue (Yläne, Köyliö) ja sillä tapahtuva kulutuksen
kasvu (oletuksena väestön määrä pysyy vuoden 2009 tasolla).
Alla olevasta taulukosta 3 voidaan havaita, että Säkylän vaikutusalueen ostovoiman perusteella
arvioitu vuoden 2009 päivittäistavarakaupan laskennallinen tilantarve 5 400 k-m22 oli suurempi
kuin senhetkinen päivittäistavarakaupan toteutunut pinta-ala, joka oli noin 3 500 k-m2. Näin
ollen jo vuonna 2009 vaikutusalueen todellinen päivittäistavarakaupan pinta-alan lisätarve oli
1 900 k-m2. Toisin sanoen vaikutusalueen päivittäistavarakaupan ostovoimaa virtasi alueelta
ulos. Seuraavassa taulukossa on esitetty päivittäistavarakaupan pinta-aloissa tapahtuneet tai
tiedossa olevat muutokset ja laskennallinen tilantarve vuonna 2009 Säkylän vaikutusalueen
9 900 asukkaalle.
Taulukko 3

Säkylän vaikutusalueen toteutunut päivittäistavarakaupan pinta-ala ja laskennallinen
tilantarve, k-m2

Pinta-ala Säkylä 2009
Pinta-ala vaikutusalue 2009

Pt
(my-m2)
1 879
2 711

Pt
(k-m2)
Selite
2 440 Myrek pinta-ala 2009
3 520 Myrek pinta-ala 2009

Uusi liiketila
Hankkeet
Uusi liiketila yhteensä

1 560
1 300
2 860

2 030 K-Supermarket, Alko
1 690 Tuleva S-market
3 720

Tyhjentynyt liiketila
Tyhjentyvä liiketila
Tyhjentynyt liiketila yhteensä
Pinta-alan muutos yhteensä

850
1 100
1 950
910

1 110 K-market, Alko
1 430 Poistuva S-market
2 540
1 180 Uusi liiketila - tyhjentynyt liiketila

Nykyinen pinta-ala Säkylä
Nykyinen pinta-ala vaikutusalue

2 789
3 621

3 630 Pinta-ala 2009 + pinta-alan muutos
4 710 Pinta-ala 2009 + pinta-alan muutos

Tilantarve 2009
Tilantarve 2030

..
..

5 400 Säkylän vaikutusalue
6 400 Säkylän vaikutusalue

Nyt toteutuneiden tai tiedossa olevien muutosten jälkeen (toteutunut K-supermarket ja tiedossa
oleva, tuleva S-market) Säkylän vaikutusalueella on päivittäistavarakaupan pinta-alaa noin 4 700
k-m2. Tästä vuoden 2010 jälkeen syntynyttä uutta päivittäistavarakaupan pinta-alaa on noin
1 200 k-m2. Päivittäistavarakaupan pinta-ala ei vastaa väestön ostovoiman mukaiseen
tilantarpeeseen, vaan vajetta on uusienkin hankkeiden jälkeen noin 700 k-m2 vaikutusalueen
vuoden 2009 tilantarpeeseen nähden. Vuoden 2030 tilantarpeeseen nähden vaje on noin 1 700
k-m2. Tilannetta on havainnollistettu myös seuraavassa kaaviossa (kuva 11).

2

Ks. sivut 23-24 vuoden 2010 selvityksestä: ” Säkylä, Liikealueen laajentamisen kaupalliset ympäristövaikutukset, 28.11.2010,

Entrecon Oy.”
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Päivittäistavarakaupan nykyisen pinta-alan suhde laskennalliseen
pinta-alantarpeeseen Säkylän markkina-alueella
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Kuva 11

Tilantarve 2030

Uusi pinta-ala

Päivittäistavarakaupan nykyisen pinta-alan suhde laskennalliseen pinta-alantarpeeseen
Säkylän markkina-alueella

Jos tiedossa olevien muutosten jälkeistä päivittäistavarakaupan pinta-alaa verrataan vain
Säkylän kunnan omaan päivittäistavarakaupan tilantarpeeseen, ylittää Säkylän uusien
hankkeiden jälkeinen pinta-ala 3 600 k-m2 jo vuoden 2030 laskennallisen pinta-alantarpeen,
joka on 2 800 k-m2.
Säkylän vaikutusalue on kuntaa laajempi ja asemakaava-alueen jo tiedossa olevat kaupan
palvelut on mitoitettu vaikutusalueen mukaisesti eikä pelkän oman kunnan väestöpohjan
kysynnän mukaisesti. Ottaen huomioon mm. seudulla käynnissä olevan kuntaliitosselvityksen,
asiointikäyttäytymiseen perustuva Säkylän kaupallinen vaikutusalue onkin kaupan kannalta
relevantimpi mitoitusperuste kuin kuntarajat. Vaikutusalueella on edelleen päivittäistavarakaupan
lisätilantarvetta, joten päivittäistavarakaupan pinta-alan lisääminen kaava-alueella on siinä
mielessä perusteltua. Päivittäistavarakaupan pinta-alan lisääminen kaava-alueella lisää osaltaan
kaupan keskittymistä Säkylään, mutta haja-asutusalueilla ei todennäköisesti ole muutenkaan
edellytyksiä lisätä päivittäistavarakaupan pinta-alaa ja vaikutusalueen päivittäistavarakauppa
keskittyy joka tapauksessa Säkylään ja muihin isompiin keskuksiin riippumatta Säkylän kaavaalueelle tehtävistä kaavamuutoksista. Säkylän vaikutusalueelle jäävien pienempien keskusten
(esim. Yläne, Köyliö) roolina on toimia täydennysostopaikkoina ja päivittäistavarakaupan
pääasiointi hoidetaan muualla.
Kaava-alue sijoittuu liikenteellisesti hyvin saavutettavaan paikkaan, josta on mahdollista hakea
kattavasti päivittäistavarakaupan palveluita. Päivittäistavarakaupassa asiointimatkat eivät
tyypillisesti kasva kovin suureksi, vaan ostokset pyritään tekemään läheltä kotia. Mikäli kaavaalueella lisätään päivittäistavarakaupan pinta-alaa nyt tiedossa olevien muutosten lisäksi (Ksupermarket, S-market) eivät uudet, potentiaaliset päivittäistavarakaupan yksiköt muuta Säkylän
seudullista asemaa päivittäistavarakaupan ostopaikkana. Päivittäistavarakaupan pinta-alan
lisääminen Säkylässä lisää kilpailua Euran ja Huittisten kanssa, mutta Säkylän
päivittäistavarakaupan vahvistuminen ei kuitenkaan ole uhka ko. keskusten laajemmalle
palvelutarjonnalle. Vaikutukset päivittäistavarakaupassa ovat ainoastaan välillisiä; Eurasta ja
Huittisista ei tulla asioimaan Säkylään vaan pääosin vaikutus muodostuu siitä, että säkyläläiset ja
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vaikutusalueen muut asukkaat hoitavat päivittäistavaraostoksensa enenevissä määrin lähempänä
kotia.
3.2

Vaikutukset erikoistavarakauppaan
Erikoistavarakaupassa Säkylän tarjonta on suhteellisen kapea. Vuoden 2010 selvityksen
valmistumisen jälkeen Säkylässä on lopettanut muutamia erikoiskaupan toimijoita (mm. Sportia
ja Specsavers). Lisäksi erikoistavarakaupan liikevaihtoluvut (e/asukas) ovat selkeästi koko maan
keskiarvon alapuolella. Mitä tulee erikoistavarakaupan lisäpinta-alatarpeeseen, lisäpinta-alan
tarve on huomattava ja nykyinen erikoistavarakaupan pinta-ala jää alle laskennallisen,
ostovoimaan perustuvan laskennallisen tilantarpeen.
Tilanne kertoo siitä, että nykyisellään Säkylästä ja sen vaikutusalueelta virtaa
erikoistavarakaupan ostovoimaa ulos suurempiin keskuksiin. Säkylä ei pysty tarjoamaan riittävän
elinvoimaista kaupallista ympäristöä johtuen pääosin vaikutusalueen rajallisesta väestöpohjasta
ja ostovoimasta. Säkylästä ei myöskään löydy ajanmukaisia myymälätiloja erikoiskaupan
toimijoille. Erikoiskaupan myymälöiden lopettaminen johtaa helposti entistä suurempaan
kurjistumisen kierteeseen: erikoiskaupan tarjonnan vähetessä yhä suurempi määrä asiointeja
suuntautuu ympäröiviin keskuksiin, mikä puolestaan aiheuttaa lisää myymälöiden lopettamisia
Säkylässä. Mikäli kaava-alueen kaavamääräysten löysentämisellä alueelle voidaan houkutella
uusia erikoiskaupan myymälöitä tarjoamalla niille mahdollisuus rakentaa Säkylään ajanmukaisia
myymälätiloja, vaikuttaa tämä positiivisesti Säkylän kaupan tarjontaan.
Päivittäistavarakaupan sijoittuminen samalle kaava-alueelle luo paremmat toimintaedellytykset
myös uusille erikoiskaupan toimijoille. Päivittäistavarakaupoissa asioidaan useammin kuin
erikoistavarakaupoissa, joten ne toimivat alueen ankkurimyymälöinä ja tuovat alueelle vilkkaat
asiointivirrat. Tämä parantaa erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja tarjontaa mahdollisesti siinä
määrin, että ostovoiman ulosvirtaus kunnasta pienenee. Kaavamuutoksen mahdollistama kaupan
lisätarjonta ei kuitenkaan ole niin merkittävää, että siitä aiheutuisi seudullisia vaikutuksia.
Lähinnä lisätarjonnalla pystytään paremmin vastaamaan Säkylän asukasluvun edellyttämän
vähittäiskaupan tarjonnan määrään, joka on tällä hetkellä liian vähäistä.
Säkylää ympäröiviin keskuksiin kaavamuutoksen synnyttämällä mahdollisella kaupan lisäpintaalalla ei ole merkittävää vaikutusta. Säkylän suhteellisen pieni ja rajallinen vaikutusalue ja sen
pienehkö väestöpohja eivät luo markkinoita suurimmille vähittäiskaupan yksiköille, jotka
synnyttäisivät kaupalliseen keskusverkkoon epätasapainoa. Joskus pienempiin keskuksiin voi
syntyä huomattavia kaupan kohteita, jos ne ovat liikenteellisesti hyvin saavutettavissa, mutta
Säkylän kaupan alue ei sijoitu valtateiden vaikutuspiiriin. Ohikulkuliikenteen merkitys on pieni.
Tästä johtuen on hyvin epätodennäköistä, että ostovoiman kasvun perusteella laskettu liiketilan
tarve toteutuisi kokonaisuudessaan Säkylässä. Päivittäistavarakaupan kaltaisesti vaikutukset
lähimpiin keskuksiin ovat välillisiä ja aiheutuvat siitä, että säkyläläiset pystyvät hoitamaan entistä
suuremman osan erikoiskaupan asioinneistaan kotikunnassa.
Erikoistavarakaupan kaavamääräysten lieventäminen on perusteltua myös siitä näkökulmasta,
että selvien toimialarajojen asettaminen on haastavaa huomioiden kaupan konseptien
viimeaikaisen kehittymisen. Toimialarajat ovat hämärtyneet ja samasta liiketilasta voidaan
myydä hyvinkin erilaisia tuotteita ja palveluita. Varsinkin pienillä markkina-alueilla myymälän
laaja lajitelma on toimintaa tukeva ilmiö: eri tuoteryhmät ja niiden kausivaihtelut mahdollistavat
kannattavan yritystoiminnan. Sen sijaan pienille, vain kapeaan sektoriin keskittyville
erikoiskaupoille markkinoita ei välttämättä riitä.

3.3

Vaikutukset kaupan rakenteeseen ja yhdyskuntarakenteeseen
Kaava-alue sijoittuu kiinni ydinkeskustaan, lähelle nykyistä kaupallista keskusta. Tämän vuoksi
yhdyskuntarakenteen ja asiointimatkojen pituuden osalta on todettu vuoden 2010 selvityksessä,
että ne eivät juuri muutu. Ydinkeskustan painopiste kuitenkin siirtyy noin 200–400 metriä
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suhteessa nykyiseen. Vastaavaa kehitystä Säkylässä on kuitenkin tapahtunut jo aikaisemmin:
Rantatien varren vanhoja kivijalkaliiketiloja on tyhjillään ja uusimmat liiketilat sijaitsivat ennen
kaava-alueen valmistumista Pyhäjärventien varrella. Kaava-alueelle siirtyneet myymälät ovat
osin tyhjentäneet liiketiloja Pyhäjärventien varrelta, mutta kehitys lienee tilapäistä: muutosta on
vain muutama kuukausi ja ainakin yksi liikerakennus on jo siirtynyt uuden yrittäjän omistukseen.
Kaava-alueelle on myös tulossa sellaisia uusia toimijoita, joille vanhasta liikerakennuskannasta ei
olisi löytynyt sopivia tiloja. Pidemmällä aikavälillä osa Pyhäjärventien liiketiloista voi siirtyä
muuhun käyttöön, esimerkiksi toimistoiksi tai asumiseen. Tällaiset käyttötarkoituksen muutokset
vähentävät kaupan kokonaispinta-alaa ja siten edelleen pienentävät laajempaan seudun kaupan
rakenteeseen kohdistuvia, sinänsä lieviä, vaikutuksia.
Kaava-alue kerää Säkylän kaupalliset palvelut yhteen paikkaan ja tällainen tiivis kaupallinen
keskittymä saattaa muodostua vetovoimaiseksi alueeksi mahdollistaen sen, että Säkylään tulee
uusia toimijoita, jotka eivät Säkylän kokoiselle markkina-alueelle muutoin sijoittuisi. Tämä
parantaisi Säkylän kaupallista tarjontaa ja keskustan houkuttelevuutta. Nykyisille keskustassa
sijaitseville kaupallisille toimijoille uusi kaupan alue ei luo kovin suurta uhkaa: suurimmat kaupan
toimijat ovat jo siirtyneet ko. alueelle ja keskustassa jäljellä olevat kaupalliset toiminnot ovat
tyypiltään hyvin erikoistuneita tai palveluita, kuten parturi-kampaamoja ja pankkeja. Uuden
kaupan alueen muodostuminen Pyhäjärventien pohjoispäähän synnyttää keskustaan
potentiaalisen kehittämisakselin, jossa toisessa päässä on uusi kaupan alue ja toisessa päässä
vastaavasti Pyhäjärvi. Kehittämällä tätä ympäristöä visuaalisesti ja toiminnallisesti, esimerkiksi
lisäämällä asumista Pyhäjärventien ja Rantatien varteen sekä parantamalla liikenneympäristöä,
olisi mahdollista synnyttää uudenlaista vilkkautta Pyhäjärventien varteen. Tällöin myös vanhoihin
liiketiloihin löytyisi todennäköisesti helpommin uusia yrittäjiä esim. palveluiden ja vapaa-ajan
toimintojen sektorilta.
3.4

Vaikutukset kaupan palveluihin
Liikealue sijoittuu aivan nykyisen keskustan yhteyteen. Kaupan fyysinen saavutettavuus ei
muutu. Päivittäistavarakaupoista S-market ja K-supermarket ovat siirtyneet/siirtymässä uudelle
alueelle. Etäisyys uusien ja vanhojen sijaintien välillä on 200–400 metrin luokkaa. Edes jalan
asioiville muutos ei ole merkittävä ja kauempaa tuleville, autoileville asiakkaille merkitys on vielä
pienempi.
Mikäli päivittäistavarakaupan pinta-alaa lisätään kaava-alueella entisestään, Säkylässä ei enää
ole muita päivittäistavarakaupan toimijoita, jotka voisivat alueelle siirtyä. Pinta-alan lisääminen
tarkoittaisi siis todennäköisesti uuden päivittäistavarakaupan toimijan tulemista Säkylän
markkinoille, mikä parantaisi päivittäistavarakaupan tarjontaa ja mahdollistaisi myymälöiden
välistä kilpailua. Kaupan laadullinen saavutettavuus (valikoimien määrä ja monipuolisuus)
paranisi selvästi. Tarve asioida kauempana sijaitsevissa keskuksissa vähenisi ja tällöin myös
säkyläläisten ostosmatkat lyhenisivät.
Säkylän keskustasta on viime vuosina poistunut toimijoita ja liiketiloja on jäänyt tyhjilleen. Mikäli
keskustan ympäristöä ei kehitetä kaupallisesti, erityisesti erikoiskaupan osalta tilanne
todennäköisesti kurjistuu edelleen ja palvelutarjonta heikentyy entisestään. Uusi kaupan alue luo
signaalin vireästä kuntakeskuksesta, mikä edesauttaa koko keskusta-alueen palvelujen säilymistä
ja kehittymistä.

3.5

Vaikutukset Säkylän seudulliseen kaupan asemaan
Liikealueen laajentamisen on vuonna 2010 todettu vahvistavan Säkylän kaupallista asemaa,
mutta Säkylän seudullinen rooli kaupan palveluverkossa ei muutu oleellisesti. Säkylä on selvästi
Euraa ja Huittista pienempi keskus ja näin ollen paikallinen. Rajatun vaikutusalueen, pienen
väestöpohjan ja lähellä sijaitsevien suurempien keskusten vuoksi Säkylä ei tule kasvamaan oman
vaikutusalueensa väestöpohjan edellyttämää suuremmaksi kaupalliseksi keskittymäksi. Tilanne ei
muutu tästä, vaikka kaava-alueen kaavamääräyksiä nyt edelleen löysennetään. Nyt harkinnassa
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olevat kaavamuutokset ovat myös suhteessa pieniä jo alueelle tehtyyn laajempaan
asemakaavoitukseen. Säkylän kaupallisen tarjonnan laajentumisella ei ole seudullisia vaikutuksia,
eikä se uhkaa esimerkiksi Euran tai Huittisten kaupallisten palveluiden elinvoimaisuutta. Tilanne
on paremminkin päinvastainen: mahdollisten kuntaliitosten seurauksena vaarana saattaa olla
Säkylän palvelutarjonnan heikentyminen ja palveluiden keskittyminen Euraan tai Huittisiin.

