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1.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

1.1

Tausta ja tavoitteet

1

Jämsässä ollaan laatimassa osayleiskaavaa Jämsänkosken keskustan, Seppolan keskustan ja Himoksen väliselle alueelle sekä näitä ympäröiville lähialueille. Taajamaosayleiskaava laaditaan
keskustojen alueelle tarkempana ja ohjaavampana, mutta aluerajauksen reuna-alueille yleispiirteisempänä, ns. strategisena yleiskaavana. Osayleiskaavan laatimista varten on tarpeen tarkastella myös Jämsän palveluverkkoa sekä kaupallisten että julkisten palveluiden osalta. Taajamaosayleiskaava-alueen rajaus on esitetty seuraavalla kartalla (Kuva 1).
Jämsän palveluverkkoselvityksen tavoitteena on tuottaa osayleiskaavan laatimisen tueksi taustatietoa palveluiden kehitysnäkymistä ja -mahdollisuuksista sekä laatia suositus tulevaisuuden palveluverkosta.

Kuva 1

Kaava-alueen rajaus

Ramboll Finland Oy:ssä työn ovat laatineet KTM Tiina Kuokkanen ja KTM Eero Salminen.
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Maakuntakaava
Kaupan palveluiden osalta keskeinen lähtökohta on Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava (ympäristöministeriön vahvistama 24.9.2014) kaupan palveluverkon sijoittumisesta Keski-Suomen
maakunnassa. Vaihemaakuntakaavassa Jämsän keskusta on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (c), jonka vähittäiskaupan suuryksiköiden yhteenlaskettu enimmäismitoitus on 50 000 km². Keskusta-alueen rajaus maakuntakaavassa on pienempi kuin taajamakaava-alueen rajaus.
Keskustatoimintojen alue kattaa likimain Seppolan taajaman lähialueineen mukaan lukien ns.
market-alueen Seppolan länsipuolella ja tilaa vievän kaupan alueen lounaispuolella (ks. Luku
3.2).
Jämsänkosken keskusta on maakuntakaavassa keskustatoimintojen alakeskus (ca). Jämsänkosken taajamalle ei ole osoitettu vähittäiskaupan suuryksiköiden ensimmäismitoitusta, mutta sinne
ei saa sijoittaa seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä.
Jämsän ns. risteysalue on osoitettu maakuntakaavassa kaupalliseksi vyöhykkeeksi (km-1).
Suunnittelumääräyksen mukaisesti alueelle voi sijoittua paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan
seudullisesti merkittäviä yksiköitä, jotka eivät sovellu keskustatoimintojen alueelle (kuten auto-,
rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppaa). Risteysalueen vähittäiskaupan yhteenlaskettu enimmäismitoitus on 40 000 k-m².
Osayleiskaava-alue ulottuu Jämsän keskustan koillispuolella Himoksen matkailualueelle asti, jonka asema matkailupalveluiden ja myös matkailuun liittyvien muiden palveluiden ja kaupan alueena on osoitettu myös maakuntakaavassa merkinnällä Matkailupalveluiden alue (RM). Suunnittelumääräyksen mukaan alueelle sallitaan matkailupalveluja tukeva rakentaminen.1

Kuva 2

Ote Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavasta
(Ympäristöministeriön 24.9.2014 vahvistama, Keski-Suomen liitto)

Maakuntakaavassa on esitetty myös seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön koon
alarajat toimialoittain, jotka (ellei selvitysten perusteella muuta osoiteta) ovat päivittäistavarakaupan osalta 3 000 k-m² ja erikostavarakaupan osalta 5 000 k-m² Jyväskylän ulkopuolisella
”kuntakeskustaajamien yhtenäisellä asemakaava-alueella”. Muualla erikoistavarakaupan seudullisesti merkittävän suuryksikön koon alaraja on 3 000 k-m². Pienempiä paikallisesti merkittäviä

1

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava, Ympäristöministeriön 24.9.2014 vahvistama. Keski-Suomen liitto.
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vähittäiskaupan suuryksiköitä on mahdollista toteuttaa kunnan omaan suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin perustuen.
1.3

Jämsän rakennemalli
Jämsän rakennemallissa 2025 kehittämisen lähtökohdaksi on valittu ns. sydänmalli, jossa Jämsän
tiiviin toiminnallisen ydinalueen muodostaa Jämsänkoski–Seppola–Kaipola ja Himos -alue. Elinkeinojen, palveluiden ja työpaikkojen osalta rakennemallin tavoitteiksi on asetettu Jämsän keskustan (Seppolan) kehittäminen monipuolisena palvelukeskustana ja matkailupalvelujen kehittäminen Himoksella. Lisäksi kylien peruspalvelut pyritään ylläpitämään maankäytön keinoin ja valtateiden liittymiä kehitetään työpaikka- ja palvelualueina. Seuraavassa kuvassa (Kuva 3) on esitetty Jämsän rakennemalli elinkeinojen, palvelujen ja työpaikkojen näkökulmasta. 2

Kuva 3

2

Elinkeinot, palvelut ja työpaikat Jämsässä, Jämsän rakennemalli 2025,
(Lähde: Loppuraportti 5.3.2012, Airix Ympäristö Oy)

Lähde: Jämsän rakennemalli 2025, Loppuraportti 5.3.2012, Airix Ympäristö Oy.
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2.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

2.1

Väestö ja väestönkasvu

4

Tilastokeskuksen mukaan kaikkiaan Jämsässä asui noin 21 600 asukasta vuoden 2015 lopussa.
Väestön sijaintia ja määrää on kuvattu oheisessa kartassa (Kuva 4) vuoden 2014 lopussa 1x1 km
tilastoruuduissa. Kartalta voidaan havaita, että kunnan väestö on keskittynyt erityisesti Jämsän
ja Jämsänkosken muodostamalle taajama-alueelle. Taajamaosayleiskaavan rajaamalla alueella
asuu noin 15 000 asukasta, mikä on noin 70 prosenttia koko kunnan asukasluvusta. Lisäksi väestöä on keskittynyt kaava-alueen ulkopuolelle mm. Jämsän eri kyliin.
Väestön sijaintia ja määrää Jämsässä on kuvattu tarkemmin kaava-alueella seuraavan sivun kartalla (Kuva 5), jossa väestön määrä ja sijoittuminen on esitetty 250x250 metrin tilastoruuduissa.

Kuva 4

Väestön määrä Jämsässä 1 x 1 km tilastoruuduissa 31.12.2014
(Lähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta)
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5

Väestön määrä kaava-alueella 250 x 250 m tilastoruuduissa 31.12.2014
(Lähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta)

Jämsän väestö on vähentynyt voimakkaasti 2000-luvulla: vuosina 2000–2015 väestö on vähentynyt lähes 3 500 asukkaalla (−14 %). Väestömuutos johtuu pitkälti työpaikkojen vähentymisestä. Tarkemmin tarkasteltuna, taajamakaava-alueen väestö on vähentynyt noin 670 asukkaalla
(−5 %). Väestön väheneminen taajamakaava-alueella on ollut hieman nopeampaa kuin koko
kunnassa, jonka väestö samalla ajanjaksolla väheni 3,9 prosentilla (−880 asukasta).
Seuraavalla sivulla kuvat 6 ja 7 havainnollistavat väestön kasvua ja vähenemää alueella tarkemmin. Väestömuutoksia vuosina 2010–2014 Jämsässä on esitetty kuvassa 6. Kartassa pallon koko
kuvaa alueen väestön määrän muutosta 1x1 kilometrin ruuduissa. Väestönmuutosta vuosina
2010–2014 tarkemmin kaava-alueella havainnollistetaan kuvassa 7. Kartassa pallon koko kuvaa
alueen väestön määrän muutosta 250 x 250 metrin ruuduissa.
Kartoista nähdään, että vaikka väestö on Jämsässä keskittynyt erityisesti keskusta-alueiden lähelle, myös väestön väheneminen on pääasiassa tapahtunut keskusta-alueilla tai niiden tuntumassa. Useille kunnille tyypillinen väestön tiivistymiskehitys maaseutualueilta keskustaan puuttuu. Seppolaan on tullut uusia asukkaita, mutta samanaikaisesti alueen väestö on myös vähentynyt tietyiltä alueilta.
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Kuva 6

Väestön määrän muutos Jämsässä vuosina 2010–2014 250 x 250 m tilastoruuduissa
(Lähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta)

Kuva 7

Väestön määrän muutos kaava-alueella vuosina 2010–2014 250 x 250 m tilastoruuduissa
(Lähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta)
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Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan väestön väheneminen jatkuu Jämsässä voimakkaana
tulevaisuudessakin ja vuoteen 2030 mennessä väestö vähenisi arviolta yli 2 500 asukkaalla (−12
%). Tilastokeskuksen ennuste on trendiennuste, joka perustuu menneeseen kehitykseen: kuten
edellä todettiin, väestö on vähentynyt viimeisen viidentoista vuoden aikana noin 14 prosenttia.
Kehitystoimenpiteillä voidaan vaikuttaa tulevaan väestönkehitykseenkin ja Jämsän rakennemallin
ns. ylämallin mukainen väestökasvutavoite on 1 200 uutta asukasta vuoteen 2030 mennessä.
Tässä selvityksessä lähtökohdaksi on otettu, että Jämsän väestöpohja pysyy nykyisellä tasolla ja
negatiivinen kehitys saadaan pysäytettyä. Seuraavassa kaaviossa (Kuva 8) on esitetty Jämsän
väestömuutos vuosina 2000–2015 ja Tilastokeskuksen väestöennuste vuosille 2015–2030.

Väestönmuutos Jämsässä 2000-2015 ja
väestöennuste 2015-2030
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Kuva 8

Väestökehitys Jämsässä vuosina 2000–2015 ja väestöennuste vuosille 2015–2030
(Lähde: Tilastokeskus)
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Seuraavalla kartalla (Kuva 9) on esitetty Jämsän ja lähikuntien Tilastokeskuksen väestöennuste
vuosille 2015–2030. Kartalta nähdään, että Tampere-Jyväskylä kehityskäytävällä kaikkien muiden kuntien väestön on ennustettu kasvavan tai pysyvän vakaana lukuun ottamatta Jämsää. Valtatiestä E63 kauempana sijaitsevien Jämsän naapurikuntien väestön ennustetaan vähenevän. Periaatteessa sijainti keskellä kehittyvää Tampere-Jyväskylä vyöhykettä valtatien E63 varrella luo
hyvän pohjan myös Jämsälle kääntää negatiivinen kehitys positiiviseksi.

Kuva 9

Väestöennuste kunnittain vuosille 2015–2030
(Lähde: Tilastokeskus)

JÄMSÄN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA
PALVELUVERKKOSELVITYS

2.2

9

Väestön ikärakenne
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 1) on esitetty Jämsän ikärakenne vuonna 2015. Jämsän ikärakenteessa nuoret aikuiset ja työikäiset ovat hivenen aliedustettuja tällä hetkellä verrattuna koko Suomen ikäjakaumaan. Senioriväestö, erityisesti 65–79-vuotiaat, puolestaan ovat yliedustettuina.
Taulukko 2 kuvaa Tilastokeskuksen ennustetta ikärakenteen muutoksesta vuoteen 2030 asti. Kuten edellä todettiin, Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Jämsän väestömäärän kehitys jatkaa
laskuaan ja osin sen seurauksena ennusteen mukaan kaikkien ikäluokkien henkilömäärä laskee
voimakkaasti Jämsässä lukuun ottamatta yli 80-vuotiaiden osuutta. Yli 80-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan väestön vanhenemisen ja pidentyvän elinajan takia vaikka koko kunnan väestömäärä laskisikin. Tämän takia vuosina 2015–2030 yli 80-vuotiaiden määrä kasvaa lähes 60 %, kun vastaavana ajanjaksona työikäisten määrä vähenee 20–30 % ikäryhmästä riippuen. Kunnan talouden ja elinvoimaisuuden kannalta ennuste on huolestuttava ja kehittämistoimenpiteillä on pyrittävä vaikuttamaan trendin suuntaan.
Jämsän rakennemallin matkailukeskusten erillisselvityksessä (Airix Ympäristö, 22.1.2012) oli ehdotettu panostamista Jämsässä ns. ”perhekonseptiin”: hyvien peruspalvelujen ja viihtyisän
asuinympäristön lisäksi tarjolla on oltava työtä molemmille vanhemmille. Työmahdollisuuksien
puute näkyy jo nykyisessä ikärakenteessa, jossa työikäiset ovat aliedustettuina.

Taulukko 1

Ikäluokka
0-6 v.
7-12 v.
13-15 v.
16-18 v.
19-29 v.
30-49 v.
50-64 v.
65-79 v.
80Yhteensä
Taulukko 2

Jämsän ikärakenne vuonna 2015
(Lähde: Tilastokeskus)

Jämsä
Jämsä
lkm
osuus %
1 307
6%
1 248
6%
727
3%
762
4%
1 956
9%
4 566
21 %
4 995
23 %
4 444
21 %
1 557
7%
21 562
100 %

Koko
Suomi
Erotus %osuus %
yks.
8%
-2 %
7%
-1 %
3%
0%
3%
0%
14 %
-5 %
25 %
-4 %
21 %
3%
15 %
6%
5%
2%
100 %
0%

Jämsän ikärakenne 2015 ja ennuste vuodelle 2030
(Lähde: Tilastokeskus)

Asukkaat

Muutos 2015–2030

2015

2030

As.

%

0–6 v.

1 307

1 041

−266

−20 %

7–12 v.

1 248

1 000

−248

−20 %

13–15 v.

727

532

−195

−27 %

16–18 v.

762

549

−213

−28 %

19–29 v.

1 956

1 596

−360

−18 %

30–49 v.

4 566

3 737

−829

−18 %

50–64 v.

4 995

3 594

−1 401

−28 %

65–79 v.

4 444

4 509

65

1%

80–

1 557

2 470

913

59 %

21 562

19 028

−2 534

−12 %

Yhteensä
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Matkailijat
Matkailijat lisäävät omalta osaltaan kaupan ja muiden palveluiden kysyntää. Merkittävin matkailukeskittymä Jämsässä on Himos, joka sijaitsee noin 7 kilometriä Jämsän keskustasta koilliseen
valtatien E63 varrella. Himoksen matkailukeskuksessa toimivat mm. laskettelurinteet, golf-kenttä
ja alueella järjestetään kesäkaudella useita tapahtumia.3
Jämsän seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset vuonna 2015 olivat yhteensä 204 500,
mikä on noin 6,7 prosenttia vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Sekä ulkomaisten että kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät, mutta pudotus oli suurempi ulkomaalaisten matkailijoiden osalta. Kotimaisten yöpymisten määrä vuonna 2015 oli 164 700 yöpymistä, mikä oli
2,5 prosenttia vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Ulkomaalaisten yöpymisten määrä oli
kaikkiaan 39 800 yöpymistä, mikä oli 20,9 prosenttia vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna.
Ulkomaalaisyöpymisiä tuli eniten Virosta (11 200, −26 %), Ranskasta (10 400, +16 %) ja Venäjältä (10 100, −44 %). Verrattuna koko maahan, Jämsä menetti suhteellisesti enemmän matkailijoita. Koko maassa yöpymiset vähenivät vuonna 2015 0,2 prosenttia. Kotimaasta tuli lisäystä
1,2 prosenttia ulkomaalaisyöpymisten vähentyessä 3,6 prosenttia. Jämsän matkailu painottuu
sekä talvi- että kesäsesonkiin matkailijoiden yöpymisten määrällä mitattuna. Vilkkaimmat kuukaudet ovat joulu–maaliskuu ja kesä–heinäkuu.4
Valtaosa matkailijoiden yöpymisistä kohdistuu todennäköisesti Himokselle, mutta kaikkiaan Himoksen kävijämäärä on suurempi. Himoksen alueen matkailijamääräksi on arvioitu noin 350 000
kävijää/vuosi sisältäen sekä yöpyvät matkailijat että päiväkävijät. 5 Jämsän rakennemallin mukaan tavoitteena on 1,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta vuonna 2020 koko Jämsän alueella6. Tavoite ei käytännössä ole realistinen vuoteen 2020 mennessä huomioiden lyhyen aikajänteen ja
verrattaessa tavoitetta esimerkiksi muiden matkailukeskusten kävijämääriin. Esimerkiksi Vuokatissa, jossa on eniten yöpymisiä matkailukeskuksista, on noin 630 000 yöpymistä vuodessa. Vuokatti on päässyt tähän mm. alueella toimivan urheiluopiston ja talvimatkailun lisäksi panostamalla voimakkaaseen kesämatkailuun.
Kävijämäärien kasvattaminen Himoksen alueella vaatii voimakkaita investointeja. Himoksen alueelle on suunnitteilla kylpylähotellihanke, jossa alueelle rakentuu noin 3 000 m²:n viihdekylpylä
ja 120 huoneen hotelli. Rakentamisen on arvioitu alkavan vuonna 2017.7 Kylpylä itsessään ei lisää Himoksen kävijämääriä tavoitellulle tasolle, mutta Himoksen kävijämääriä pyritään joka tapauksessa kasvattamaan, millä voi olla merkitystä myös Jämsän palveluverkon kehittämiselle.

3

Himos – Ympärivuotinen matkailukeskus, Jämsek, saatavilla: http://www.jamsek.fi/sijoitu-jamsaan/toimitilat-ja-tontit/himos/, haettu
6.4.2016.
4

Lähde: Jämsek, Majoitustilastot, saatavilla http://www.jamsek.fi/tutustu-toimintaamme/tilastot/majoitustilastot/, haettu 6.4.2016.

5

Himos – Ympärivuotinen matkailukeskus, Jämsek, saatavilla: http://www.jamsek.fi/sijoitu-jamsaan/toimitilat-ja-tontit/himos/, haettu
6.4.2016.
6
7

Jämsän rakennemalli 2025, Loppuraportti 5.3.2012, Airix Ympäristö Oy.

Himos – Ympärivuotinen matkailukeskus, Jämsek, saatavilla: http://www.jamsek.fi/sijoitu-jamsaan/toimitilat-ja-tontit/himos/, haettu
6.4.2016.
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Matkailijoiden lisäksi Jämsässä on myös huomattava määrä kunnan ulkopuolelta tulevia kesämökkeilijöitä, vuonna 2011 kunnassa oli noin 4 100 kesäasukasta (Tilastokeskus). Seuraavalla kartalla (Kuva 10) on esitetty kaikki Jämsässä sijaitsevat vapaaajanrakennukset, joita on kaikkiaan myös noin 4 100. Kartalta nähdään, että varsinaisella kaavaalueella vapaa-ajanrakennuksia on lähinnä vain Jämsänkosken taajaman pohjoispuolella. Muutoin
vapaa-ajanasuntoja on melko tasaisesti koko kunnan alueella. Kartalla ei ole mukana liiketoimintaa palvelevia lomamökkejä ja lomakyliä. Jämsän alueella onkin kaikkiaan runsaat 4 300 lomaasuntoa8. Vuokrattavia, liiketoimintakäytössä olevia loma-asuntoja on em. lukujen erotuksen perusteella kunnassa siis vain noin 200 kappaletta. Toisen arvion mukaan vuokrattavia mökkejä on
noin 400 kappaletta9. Joka tapauksessa, liiketoimintakäytössä olevien, vuokrattavien mökkien
osuus on pieni verrattuna vapaa-ajanasuntojen kokonaismäärään.

Kuva 10

Vapaa-ajan asunnot Jämsässä vuonna 2014
(Lähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta 2015)

8

Jämsän kunta, vapaa-ajan asunnot, saatavilla http://www.jamsa.fi/asuminen/asunnot/loma-asunnot, haettu 16.2.2016.

9

Jämsän kunta, vapaa-ajan asunnot, saatavilla http://www.jamsa.fi/asuminen/asunnot/loma-asunnot, haettu 16.2.2016.
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Työpaikat ja niiden sijoittuminen
Työpaikkojen sijainti ja liikennemäärät ovat kaupan sijaintisuunnittelussa tärkeitä ympäristötekijöitä. Vaikka suurin osa ostoksista yleensä tehdään kotoa käsin ja lähiasutus on erityisen tärkeää
varsinkin päivittäistavarakaupalle, on myös työpaikkojen läheisyys kaupalle hyväksi. Työmatkojen yhteydessä hoidetaan usein jonkin verran kauppa-asiointeja ja toisaalta työssäkäynti eri
paikkakunnalla laskee kynnystä hoitaa myös kauppa-asiat työssäkäyntipaikkakunnalla. Näin ollen
kunnan matala työpaikkaomavaraisuus voi osaltaan aiheuttaa vähittäiskaupan ostovoiman ulosvirtausta.
Seuraavalla kartalla on esittetty työpaikkojen sijoittuminen Jämsässä (Kuva 11). Kartassa pallon
koko kuvaa työpaikkojen määrää 1x1 kilometrin tilastoruuduissa vuoden 2013 lopussa. Koko
Jämsän aluetta kuvaavalta kartalta voidaan havaita, että työpaikat ovat keskittyneet pääosin taajamaosayleiskaavan rajaamalle alueelle. Työpaikkoja on lisäksi keskittynyt kunnan länsiosaan ns.
Hallin alueelle, jossa toimii mm. sotilaskoneiden huoltoliiketoimintaa. Hallissa sijainnut ilmavoimien teknillinen koulu on kuitenkin lopettanut toimintansa vuoden 2013 lopulla.10 Muita kartalla
näkyviä työpaikkakeskittymiä ovat kunnan lounaisosassa Länkipohjan alue sekä Seppolasta etelään sijaitseva Kaipolan alue.

Kuva 11

10

Työpaikkojen sijoittuminen Jämsässä vuonna 2015
(Lähde: Tilastokeskus Ruututietokanta 2015)

Lähde: Halli – Datakeskuspuisto, Jämsek, saatavilla http://www.jamsek.fi/sijoitu-jamsaan/toimitilat-ja-tontit/halli-jalentokenttaalue/, haettu 6.4.2016.
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Seuraavalla kartalla on esitetty lisäksi tarkemmin työpaikkojen sijoittuminen taajamaosayleiskaava-alueella (Kuva 12). Kartoissa pallon koko kuvaa työpaikkojen määrää 250x250 metrin
ruuduissa vuoden 2013 lopussa. Taajamaosayleiskaava-alueella oli vuoden 2013 lopussa noin
5 750 työpaikkaa, joka on noin 75 %:a kunnan kaikista työpaikoista.

Kuva 12

Työpaikkojen sijoittuminen taajamakaava-alueella vuonna 2013
(Lähde: Tilastokeskus Ruututietokanta 2015)
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Seuraavassa kaaviossa (Kuva 13) on esitetty Jämsän työpaikkakehitys vuosina 2007–2013: työpaikkamäärä pienentynyt ko. ajanjaksolla noin 1 000 kappaleella. Valtaosa työpaikoista vuonna
2013 olivat palvelutyöpaikkoja.
Työpaikkakehitystä tarkemmin tarkasteltuna taajamaosayleiskaava-alueen työpaikkamäärä on
vähentynyt 943 työpaikalla (−14,1 %) vuosina 2009–2013 (Tilastokeskus, Ruutietokanta). Taajamakaava-alueen työpaikkamäärät ovat vähentyneet suhteessa enemmän kuin koko Jämsän
työpaikkamäärät vastaavana ajanjaksona. Koko Jämsän työpaikat ovat vähentyneet vuosina
2009–2013 noin 480 työpaikalla (−5,5 %). Työpaikkojen suuri vähentyminen on seurausta mm.
alueen paperitehtaiden vähentyneestä työvoiman tarpeesta. Lisäksi jo edelläkin mainittu Hallin
varuskunta-alue on lopettanut toimintansa vuoden 2013 lopussa.

Työpaikkakehitys Jämsässä 2007-2013
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Jalostus

Palvelut

Työpaikkakehitys Jämsässä vuosina 2007–2013
(Lähde: Tilastokeskus)
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Vaikka työpaikkojen määrä on vähentynyt voimakkaasti viime vuosina, on Jämsä tällä hetkellä
työpaikkaomavarainen kunta (Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto). Tämä johtuu siitä, että myös
väestönmäärä on vähentynyt viime vuosina voimakkaasti. Seuraavassa kuvassa (Kuva 14) on
esitetty pendelöintivirrat Jämsästä ja Jämsään vuonna 2012. Jämsästä pendelöidään erityisesti
Jyväskylään, Mänttä-Vilppulaan ja Tampereelle. Edellä mainituista kunnista pendelöidään Jämsään lähes yhtä paljon Tamperetta lukuun ottamatta.

Kuva 14

Pendelöintivirrat Jämsän ja lähikuntien välillä 2012
(Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto)

Vaikka Jämsä sijaitsee pendelöintietäisyydellä sekä Jyväskylästä että Tampereelta, on uusien
työpaikkojen luominen avainasemassa muuttotappion kääntämisessä positiiviseksi. Hallin alueelle
onkin syntymässä uusi datakeskuspuisto, joka tuo Jämsään työpaikkoja erityisesti sen rakentamisen aikana11. Myös edellä mainittu Himokselle suunnitteilla oleva kylpyläinvestointi luo työpaikkoja. Lisäksi Seppolan ja Jämsänkosken välisellä alueella on runsaasti yritystontteja teollisuuden
ja teknisten palveluiden tarpeeseen valmiina ns. Myllymäki II -alueella. 12

11

Lähde: Halli – Datakeskuspuisto, Jämsek, saatavilla http://www.jamsek.fi/sijoitu-jamsaan/toimitilat-ja-tontit/halli-jalentokenttaalue/, haettu 6.4.2016.
12

Lähde: Myllymäki II – Laadukas yrityspuisto teollisuuden tarpeisiin, Jämsek, saatavilla http://www.jamsek.fi/sijoitujamsaan/toimitilat-ja-tontit/myllymaen-teollisuusalue/, haettu 6.4.2016.
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Liikenne
Työpaikkojen lisäksi myös liikenteellä on merkitystä kauppapaikalle. Vilkkaat risteykset ja suurten väylien varret ovat perinteisesti hyviä kaupan paikkoja. Ohikulkuliikenne hyödyttää aina vähintään jossain määrin kaupan toimijoita. Maakuntakaavassa Jämsään ns. risteysalueelle osoitettu kaupallinen vyöhyke perustuisikin osaltaan valtatien E63 liikennevirtoihin ja sijaintiin Jämsän
sisääntuloliittymän kohdalla.
Seuraavalla kartalla (Kuva 15) on esitetty keskimääräiset ajoneuvomäärät vuorokaudessa tieverkolla vuonna 2014. Valtatien E63/Vt9 liikennemäärä vaihtelee taajamaosayleiskaava-alueen lounaispuolen keskimääräisestä 5 700 ajoneuvosta vuorokaudessa aina yli 7 500 ajoneuvoon vuorokaudessa Seppolan ja Himoksen välillä. Seppolan sisääntuloliittymän (kt 56) lounaispuolella liikennemäärä on keskimäärin 6 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Valtatieltä E63 Seppolaan ja edelleen Jämsänkoskelle johtavan kantatien 56 liikennemäärä on keskimäärin noin 6 100 ajoneuvoa
vuorokaudessa lähellä valtatien risteysaluetta ja noin 3 700 ajoneuvoa vuorokaudessa pohjoisempana Seppolan taajaman pohjoispuolella. Kantatie 56 onkin yksi vilkkaimmista pääteistä
Jämsän alueelle. Lisäksi Seppolan ja Jämsänkosken välinen tie 6040 on vilkas keskimäärin 5 600
ajoneuvolla vuorokaudessa.

Kuva 15 Keskimääräinen liikennemäärä vuorokaudessa 2014
(Lähde: Tierekisteri)
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Pääteiden liikenne-ennuste on esitetty kuvassa 16. Liikenne-ennusteen mukaan teiden keskinäiset suhteet eivät juuri muutu vaan em. kolme väylää pysyy edelleen vilkkaimpina (E63/Vt9, kt 56
ja 6040). Kaikkien niiden liikennemäärä kuitenkin tulee kasvamaan ennusteen mukaan edelleen.
Valtatien E63/Vt9 liikennemäärä kasvaa ennusteen mukaan Seppolan sisääntuloliittymän lounaispuolella keskimäärin 1 700 ajoneuvolla vuorokaudessa ollen kaikkiaan keskimäärin 8 400
ajoneuvoa vuorokaudessa. Seppolan ja Himoksen välillä ajoneuvomäärä keskimäärin 9 400
ajoenuvoa vuorokaudessa vuonna 2030 eli kasvua nykytilanteeseen nähden noin 1 900 ajoneuvoa. Kantatien 56 liikennemäärä kasvaa niin ikään: valtatien E63 kohdalla liikennemäärä vuonna
2030 keskimäärin 7 300 ajoneuvoa vuorokaudessa (+1 200 ajoneuvoa) ja Seppolan pohjoispuolella lähes 3 900 ajoneuvoa vuorokaudessa (+200 ajoneuvoa). Tien 6040 liikennemäärä kasvaa
noin 600 ajoneuvolla ollen vuonna 2030 keskimäärin 6 200 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kuva 16 Keskimääräinen liikennemäärä vuorokaudessa 2030
(Lähde: Ramboll Finland Oy, 2016)
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VÄHITTÄISKAUPAN TARJONTA JÄMSÄSSÄ, NYKYTILA

3.1

Jämsän kaupallinen vaikutusalue ja asema seudullisessa kaupan palveluverkossa
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Jämsä sijaitsee Keski-Suomessa, linnuntietä noin 50 kilometriä lounaaseen Jyväskylästä ja yli 80
kilometriä koilliseen Tampereelta. Jämsästä suuntautuu todennäköisesti asiointia molempiin em.
kaupallisesti vahvoihin keskuksiin, mutta huomioiden lyhyemmän etäisyyden Jyväskylään suuntautuu sinne todennäköisesti enemmän asiointeja ja Jämsän voidaankin katsoa kuuluvan Jyväskylän kaupallisen vetovoiman piiriin. TNS Gallupin tekemän vaikutusaluetutkimuksen mukaan
(2011) Jämsällä on kuitenkin myös oma asiointialueensa, johon kuuluu myös Kuhmoinen Jämsän eteläpuolelta. Asiointialueen muodostuksessa on huomioitu kaupan lisäksi myös
mm. julkisia palveluita. Kaikesta Jämsän ja Kuhmoisten asukkaiden asioinnista Jämsään suuntautuu vähintään 60 % ja erikoiskaupan asioinnista vähintään 50 %.13
Seuraavalla kartalla (Kuva 17) on esitetty vähittäiskaupan liikevaihto toimialoittain ja kunnitain.
Kartta havainnollistaa vielä Jämsän sijoittumisen kahden vahvan kaupallisen keskuksen, Tampereen ja Jyväskylän, väliin. Kartalta myös nähdään, että esimerkiksi Jämsän asiointialueeseen
kuuluvan Kuhmoisen kaupan liikevaihto on vaatimaton Jämsään nähden. Silmämääräisesti kartalta arvioituna Jämsän vähittäiskaupan liikevaihto on myös selvästi esimerkiksi Keuruuseen, Mänttä-Vilppulaan tai Oriveteen verrattuna korkeammalla tasolla. Vähittäiskaupan liikevaihtoa on käsitelty tarkemmin jäljempänä luvussa 3.2.

Kuva 17

13

Vähittäiskaupan liikevaihto toimialoittain ja kunnittain vuonna 2013
(Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri)

Lähde: TNS Gallup, SVT 2011, saatavilla http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B24F85F96-BA90-47D2-80C24A587ED3A30F%7D/74052, haettu 4.2.2016.

JÄMSÄN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA
PALVELUVERKKOSELVITYS

3.2

19

Vähittäiskaupan myymäläverkosto ja myymälöiden sijoittuminen
Jämsän kaupan ja kaupallisten palveluiden tarjonta on keskittynyt Jämsään ja Jämsänkoskelle,
minkä lisäksi kylissä on päivittäistavarakaupan tarjontaa. Seuraavassa kuvassa (Kuva 18) on esitetty ketjumyymälöiden sijainti Seppolan ja Jämsänkosken muodostamalla alueella. Kartasta
nähdään, että Seppolan tarjonta lähialueineen on Jämsänkoskea monipuolisempi pinta-alalla ja
toimialoilla mitattuna.

Kuva 18

Ketjumyymälät toimialoittain Seppolan ja Jämsänkosken alueella
(Lähde: Ketjutietokanta, Ramboll Finland Oy, 10/2015)

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 3) on esitetty Jämsän ja Seppolan keskusta-alueen nykyinen
vähittäiskaupan rakennusten kerrosala SYKE:n kaupan tietopankin mukaan. Kaikkiaan Jämsässä
on noin 50 000 k-m² vähittäiskaupan rakennuksia ja Seppolassa sijaitsee näistä yli puolet,
28 000 k-m². Pinta-alasta suurin osa on päivittäistavarakauppaa ja yli 75 prosenttia päivittäistavarakaupan pinta-alasta on keskittynyt Seppolaan. Myös valtaosa keskustahakuisen erikoistavarakaupan ja tavaratalokaupan pinta-alasta on keskittynyt ko. alueelle. Tilaa vievä kauppa ja
moottoriajoneuvojen kauppa taas on sijoittunut pääosin keskustan ulkopuolelle.

Taulukko 3

Vähittäiskaupan rakennusten kerrosala Jämsässä 2012 (Lähde: SYKE)

Toimiala

Jämsä, k-m²

Seppola keskusta-alue, k-m²

17 700

13 600

Tavaratalokauppa

5 400

3 500

Keskustaerikoiskauppa

9 600

6 200

Tilaa vaativa erikoistavarakauppa

8 700

2 200

Moottoriajoneuvojen kauppa

7 500

1 800

Päivittäistavarakauppa

Huoltoasemakauppa
Yhteensä

800

800

49 700

28 200
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3.2.1

Jämsän keskustan myymälät

Seuraavalla kartalla (Kuva 19) on esitetty Seppolan ja lähiympäristön ketjumyymälät. Kartalta
nähdään, että päivittäistavaramyymälät ja keskustahakuisen erikoiskaupan myymälät ovat
keskittyneet ydinkeskustaan Keskuskadun tuntumaan. Tilaa vievä kauppa taas on keskittynyt
ydinkeskustan ulkopuolelle sisääntuloväylälle Saarentien tuntumaan vilkkaasti liikennöidyn tien
varteen. Kaupalliset palvelut keskustan ulkopuolella Jyväskyläntien (E63) ja Kauhkialantien
varressa ovat huoltoasemia, jotka niin ikään ovat hakeutuneet vilkkaasti liikennöidyille alueille.

Kuva 19

Ketjumyymälät Jämsän keskustassa ja lähialueella
(Lähde: Ketjutietokanta, Ramboll Finland Oy, 10/2015)
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Yksityisten yrittäjien liikkeet puuttuvat edelliseltä kartalta. Ketjujen sijoittuminen kuvaa kuitenkin
hyvin kaupan rakennetta kokonaisuudessaan. Siellä, missä on paljon kaupan ketjuja, on yleensä
runsaasti myös yksityistä kaupan tarjontaa. Jämsän kaikki vähittäiskaupan ja palveluiden yritykset on esitetty seuraavalla kartalla (Kuva 20). Kartasta nähdään, että yksityisiä yrityksiä on eniten juuri ydinkeskustassa ja Saarentien tuntumassa, mutta yksityisten yritysten sijainnissa on
kuitenkin enemmän hajontaa kuin ketjuyritysten sijainnissa, jotka hakeutuvat yleensä ns. primealueille.

Kuva 20

Vähittäiskauppa ja palveluyritykset Seppolan lähialueella
(Lähde: Yritysrekisteri 2/2016, Jämsek)
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Seuraavalla kartalla on vielä esitetty vähittäiskaupan ja palveluyritysten sijoittuminen
ydinkeskustassa, Seppolassa (Kuva 20). Kartan tulkinnassa on huomioitava, että samassa
osoitteessa sijaitsevat myymälät menevät osittain päällekkäin ja myymälät on paikannettu kadun
osoitteen perusteella eivätkä ne näin välttämättä sijaitse varsinaisen liikerakennuksen kohdalla.
Kartta näyttää kuitenkin vielä tarkemmin, että Keskuskatu ja Koskentien ovat kaupallisesti
vilkkaimat alueet. Ydinkeskustan kaupallinen painopiste onkin perinteisesti ollut Keskuskadun ja
Koskentien risteysalueella, missä tori sijaitsee. Toria vastapäätä Keskuskadun eteläpäässä
sijaitsee myös Forumin liikekeskus. Kartan länsireunaan Siltakadun ja Yhdystien risteysalueelle
on kuitenkin muodostunut uusi kaupan painopistealue sinne sijoittuneiden päivittäistavarakaupan
markettien takia (K-citymarket, S-market). Etäisyyttä torilta ensimmäiselle marketille (S-market)
kertyy noin 400 metriä ja yksi mahdollisuus keskustan kaupallisen rakenteen kehittämiselle voisi
olla kehittää torin ja market-alueen väliä kaupallisena kävely-ympäristönä. Ihmiset ovat valmiita
kävelemään kaupunkiympäristössä yleisesti kohteiden välillä noin 250–350 m riippuen
kaupunkiympäristön kiinnostavuudesta, joten torin ja market-alueen väli vaatisi näin ollen
kiinnostavan ankkurikohteen ns. hyppykiveksi torin ja marketien välille.
Lukumääräisesti ydinkeskustan yrityksistä (Siltakadun länsipuolella) suurin osa on kauneus- ja
terveyspalveluita (48 kpl), erikoistavarakauppaa (28 kpl), ns. muita kaupallisia palveluita (21
kpl) ja kahviloita ja ravintoloita (11 kpl). Muiden toimialojen liikkeiden lukumäärä
ydinkeskustassa on alle kymmenen yritystä per toimiala.

K-citymarket

S-market

Tori
Forum

(

Kuva 21

Vähittäiskauppa ja palveluyritykset Seppolassa
Lähde: Yritysrekisteri 2/2016, Jämsek)
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Jämsänkosken myymälät

Seuraavilla kartoilla (Kuva 22 ja Kuva 23) on esitetty lähempää myös Jämsänkosken
ketjumyymälät ja yritysrekisterin mukaan kaikki vähittäiskaupat ja palveluyritykset. Kartalta
nähdään, että Jämsänkosken kaupalliset palvelut ovat keskittyneet Koskenväylän ja Kenraalitien
sekä niitä yhdistävän Koivutien varteen. Koivutie ja Kenraalintie on luonteeltaan astetta
pienimittakaavaisempia ja keskustamaisia katuja verrattuna Koskenväylään, jota voidaan pitää
Jämsänkosken mittakaavassa jo lähes keskustan ulkopuolisena market-alueena. Pienet
erikoisliikkeet ja palvelut ovat pääosin keskittyneet Koivutielle ja Kenraalintielle ja Koskenväylällä
taas toimivat päivittäistavarakaupat S-market ja M-market. Jämsänkosken kolmas
päivittäistavarakauppa (K-market) toimii Kenraalintiellä.

Kuva 22

Ketjumyymälät Jämsänkoskella
(Lähde: Ketjutietokanta, Ramboll Finland Oy, 10/2015)
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Neste

S-market
M-market

K-market

Kuva 23

Vähittäiskauppa ja palveluyritykset Jämsänkoskella
(Lähde: Yritysrekisteri 2/2016, Jämsek)
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Vähittäiskaupan liikevaihto ja sen kehitys
Liikevaihto kuvastaa hyvin kaupan tarjonnan laajuutta ja monipuolisuutta kunnassa. Seuraavissa
kaavioissa ja taulukoissa esitetyt liikevaihtotarkastelut perustuvat Tilastokeskuksen Yritysrekisterin tietoihin. Seuraavassa kaaviossa (Kuva 24) on esitetty Jämsässä vuonna 2014 toteutunut vähittäiskaupan liikevaihto, joka oli yhteensä 111 miljoonaa euroa. Valtaosa liikevaihdosta kertyi
päivittäistavarakauppa ja tavaratalot -toimialalta. Vähittäiskauppaan kuulumattomien polttoaineja huoltamotoiminnan liikevaihto oli Jämsässä vuonna 2013 noin 13 miljoonaa euroa ja ravintolaja kahvilapalveluiden noin 18 miljoonaa euroa. Kyseisten toimialojen osalta ei vielä ole saatavilla
vuoden 2014 tietoja.

Liikevaihto Jämsässä 2014 (milj. €)
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Kuva 24

Tilaa vaativa erikoiskauppa

Muu erikoistavarakauppa

Vähittäiskaupan liikevaihto Jämsässä vuonna 2014 (milj. €)
(Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri)

Väestön ja kaupan liikevaihdon suhdetta voidaan tarkastella suhteuttamalla vähittäiskaupan liikevaihto väestön määrään. Näin saadaan liikevaihto euroa/asukas -tunnusluku. Asukaskohtainen
liikevaihto kuvaa tarjonnan kattavuutta ja se antaa myös viitteitä ostovoiman siirtymistä, vaikka
liikevaihtotarkastelu ei huomioikaan kuluttajien ostovoimaa. Ostovoimaa on lisäksi käsitelty tarkemmin jäljempänä luvussa 6.3.
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Seuraavassa kaaviossa (Kuva 25) on esitetty Jämsän ja muutamien vertailukuntien sekä koko
maan asukaskohtainen liikevaihto toimialoittain vuonna 2014. Kaaviosta nähdään, että vähittäiskaupan liikevaihto on Jämsässä yhteensä noin 5 110 €/asukas, kun koko maassa se on 6 260
€/asukas. Jämsän asukaskohtainen liikevaihto on siis noin 18 % alhaisempi verrattuna koko
maan tasoon eli asukaskohtaisen liikevaihdon perusteella Jämsästä siis virtaa ostovoimaa muualle, noin 1 150 €/asukasta kohden. Vuonna 2013 asukaskohtainen liikevaihto oli noin 25 % alhaisempi koko maan tasoon verrattuna, joten periaatteessa tilanne on hivenen parantunut. Vähittäiskaupan liikevaihto on Jämsässä hivenen noussut edelliseen vuoteen verrattuna erityisesti päivittäistavara- ja tavaratalokaupan osalta samanaikaisesti, kun koko maassa vähittäiskaupan liikevaihto on supistunut.
Toimialoittain tarkasteltuna asukaskohtainen liikevaihto päivittäis- ja tavaratalokaupan osalta on
Jämsässä noin 3 290 €/asukas, mikä on noin 390 euroa ja 10 prosenttia alle koko maan tason.
Vuonna 2013 Jämsän asukaskohtainen liikevaihto oli 850 euroa (22 %) alle koko maan tason.
Asukaskohtainen liikevaihto Jämsässä on noussut samanaikaisesti, kun koko maassa se on supistunut. Tilaa vievän kaupan asukaskohtainen liikevaihto Jämsässä on noin 530 €/asukas, mikä on
noin 420 euroa (44 %) alle koko maan tason. Verrattuna edelliseen vuoteen, liikevaihdon taso on
pysynyt suunnilleen ennallaan sekä Jämsässä että koko maassa. Keskustahakuisen erikoistavarakaupan liikevaihto Jämsässä on noin 1 300 €/asukas, mikä on 330 euroa (20 %) alle koko maan
tason. Verrattuna edelliseen vuoteen, liikevaihdon taso on pysynyt suunnilleen ennallaan sekä
Jämsässä että koko maassa. Suhteellisesti tilaa vievän kaupan liikevaihtotaso on alhaisin koko
maan tasoon verrattuna eli tilaa vievän kaupan liikevaihtoa virtaa Jämsästä suhteellisesti eniten
ulos.
Kaaviosta myös nähdään, että Jyväskylän ja Tampereen asukaskohtainen liikevaihto ylittää koko
maan vertailuluvun. Toisin sanoen ne saavat ostovoiman siirtymiä muista kunnista. Verrattessa
Jämsää Keuruuseen ja Mänttä-Vilppulaan havaitaan, että asukaskohtainen liikevaihto on Jämsässä kaikilla toimialoilla niitä alhaisempi. Vaikka Jämsän kokonaisliikevaihto em. kuntiin verrattuna
on lähes kaksinkertainen, asukasmäärään suhteutettuna Keuruun ja Mänttä-Vilppulan palvelutarjonta vaikuttaa kuitenkin kattavammalta liikevaihdon perusteella.
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Seuraavalla kartalla (Kuva 26) on vielä esitetty vähittäiskaupan kokonaisliikevaihto asukasta
kohden indeksinä vuonna 2013. Kunnista, joiden indeksiluku on alle sata, valuu ostovoimaa
muualle ja kunnat, joiden indeksiluku on yli sata, vastaanottavat ostovoiman siirtymiä muista
kunnista.

Kuva 26

Vähittäiskaupan liikevaihto euroa/asukas 2013
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Seuraavassa kaaviossa (Kuva 27) on kuvattu vähittäiskaupan liikevaihdon kehitystä asukaskohtaisen liikevaihdon avulla vuosina 2002–2012. Jämsän ja kaikkien vertailukuntien liikevaihto on
kehittynyt pääpiirteissään koko maan kehityksen tahdissa muutamia yksittäisiä pieniä notkahduksia lukuun ottamatta.
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3.4

Kaupan kehitystrendit

3.4.1

Kysynnän trendit

Kaupan palveluiden kysyntään vaikuttavat erilaiset asiakkaiden kyvyissä, tarpeissa, arvoissa,
elämäntilanteissa ja kiinnostuksen kohteissa tapahtuvat muutokset. Osa muutoksista on mitattavia, kuten väestön demografiassa tapahtuvat muutokset tai asukkaiden tulotason kehittyminen.
Kaupan kysyntään vaikuttaa merkittävästi kuluttajien ostovoiman kehitys ja myös se, missä
määrin ostovoima jatkossa suuntautuu kulutukseen ylipäänsä ja erityisesti vähittäiskaupan palveluihin. Ostovoiman kehityksen taustalla on yleinen taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät, mitkä vaikuttavat esimerkiksi ihmisten palkkakehitykseen sekä työllisyyteen. Asukkaiden
ostovoimasta kilpailevat vähittäiskaupan lisäksi myös monet muut kulutuskohteet, kuten viihde
ja vapaa-ajanpalvelut (esim. matkailu, harrastukset ja kulttuuri). Lisäksi kulutuksen määrään
vaikuttavat muissa merkittävissä kulutuskohteissa, kuten asumis- ja liikkumiskustannuksissa, tapahtuvat muutokset.
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Vähittäiskauppaan kohdistuvan kulutuksen muutosten lisäksi ostovoimaan vaikuttavat väestön
määrässä tapahtuvat muutokset. Makrotasolla Suomessa väestön muuttoliike kohti suurimpia
asutuskeskuksia on edelleen voimakkaasti jatkuva ilmiö. Paikallisemmalla mikrotasolla erityisesti
suuremmilla kaupunkiseuduilla on ollut havaittavissa yhdyskuntarakenteen hajautumista, mikä
on seurausta muuttuneista asumispreferensseistä; asumiseen on haluttu lisää väljyyttä, luonnonläheisyyttä ja rauhaa. Toisaalta liikkumismahdollisuudet ovat kasvaneet ja ihmisillä on ollut jatkuvasti yhä enemmän rahaa käytettävissään, mikä on mahdollistanut keskustojen ulkopuolelle
muuttamisen ja taajamien laajentumisen. Viime vuosina kehitys on kuitenkin kääntynyt jälleen
enemmän keskusta-alueita suosivaksi. Osa tästä kehityksestä on kuluttajien asumismieltymisen
muutoksia, esimerkiksi seniorit muuttavat lähellä palveluita, osa taas seurausta taloudellisesta
taantumasta. Asumisväljyyttä ei ole mahdollista välttämättä kasvattaa taantumassa. Asumismieltymykset myös muuttuvat ns. urbaanin elämäntyylin arvostuksen noustessa. Keskustat eivät ole
ainoastaan työssäkäynnin ja kulutuksen alueita, vaan niistä haetaan sosiaalisia kohtaamisia, kulttuurielämyksiä ja esimerkiksi kahvila- ja ravintolapalveluita. Väestön keskittyminen vaikuttaa erityisesti haja-asutusalueilla heikentäen palveluiden toimintamahdollisuuksia.
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.
Yksinasumisen lisääntyminen vaikuttaa esimerkiksi kestokulutushyödykkeiden kulutukseen. Entistä merkittävämpänä ilmiönä näkyy maahanmuutto ja sen tuoma monikulttuurisuus, millä on
pitkällä tähtäimellä vaikutuksia esimerkiksi kaupan valikoimiin. Yhtä kaikki, kulutustottumukset
eriytyvät toisaalta 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 vapaaaikaan. Kauppa toimii sosiaalisten kohtaamisten näyttämönä ja shoppailusta haetaan yhä enemmän yhdessäoloa, nautintoa ja mukavaa ajanvietettä. Tämä on heijastunut palveluiden yhä merkittävämpään rooliin kauppojen yhteydessä; ostosten teon lisäksi voidaan esimerkiksi mennä ravintolaan, käydä elokuvissa tai yöpyä hotellissa. Erityisesti erikoistavarakaupan ostoksia tehdäänkin enenevässä määrin muun vapaa-ajan vieton yhteydessä. Lisäksi myös myymälöiden sisälle tuodaan palveluita ja trendi näyttäisi tulevaisuudessa vahvistuvan. Kaupan tavoitteena on
saada asiakas viihtymään ja viettämään mahdollisimman paljon aikaa myymälässä. Tämä voi
tarkoittaa esimerkiksi päivittäistavarakaupassa sijaitsevaa ravintolaa, vaatekaupan alakerrassa
sijaitsevaa baaria tai keittiötarvikeliikkeen järjestämää kokkauskurssia. Esimerkiksi kirjakaupat
ovat yhä enemmän ajanviettopaikkoja kahviloineen ja lukunurkkauksineen. Tällöin kaupan tavoitteena ei olekaan pitää koko valikoimaa esillä vaan ainoastaan valikoitu osa – loput voidaan tilata
lähetettäväksi asiakkaan kotiin keskusvarastolta.
Ihmisten arvoissa tapahtuvat muutokset näkyvät myös kaupan kehityksessä. Kulutusta ei nähdä
vain positiivisena tarpeiden tyydyttämisenä ja mielihyvän tuottajana, vaan yhä useammin siihen
suhtaudutaan kriittisesti. Erilaiset yhteisölliset lainaus- ja kierrätyspalvelut ja myös kuluttajien
välinen kauppa ovat varsinkin nuorempien sukupolvien suosiossa, vaikka toiminnan volyymi on
toistaiseksi vielä pientä verrattuna vähittäiskaupan volyymiin. Vanhemmissa ikäluokissa tavaroiden kulutukseen suhtaudutaan usein jo vanhastaan epäilevämmin. Palveluiden kuluttaminen sen
sijaan on nousussa. Varsinkin hyvinvointipalveluiden kysyntä kasvaa jatkuvasti. Ympäristötietoisuuden nousu taas voi vaikuttaa esimerkiksi henkilöauton käyttötottumuksiin ja kertakäyttöisten
tai lyhytikäisten tuotteiden ostamisen vähentymiseen. Auton omistusta tai ajokorttia ei pidetä
nykyään samanlaisina statussymboleina kuin ennen ja auton omistus onkin laskenut huomattavasti nuorten perheiden keskuudessa esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa. Tästä on viitteitä myös
Suomessa pääkaupunkiseudulla, mutta muualla Suomessa henkilöauton käyttö ei todennäköisesti
vähene vielä lähivuosikymmeninä. Erityisesti haja-asutusalueilla, joissa väestöpohja vähenee, autoriippuvaisuus jopa kasvaa heikkenevien joukkoliikenneyhteyksien takia.
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Tarjonnan trendit

Tarjonnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä kaupan sijaintiin että valikoimiin liittyviä kysymyksiä. Tarjontaa muokkaamalla ja laajentamalla kauppa pyrkii vastaamaan liiketoiminnassaan
kysynnässä tapahtuviin muutoksiin. Toisaalta tarjonnassa tapahtuvat muutokset ovat myös seurausta kaupan pyrkimyksistä tehostaa toimintaansa ja hakea kilpailuetua suhteessa muihin toimijoihin. Myös teknologinen kehitys luo mahdollisuuksia uusille konsepteille ja edellytyksiä toimia
uusia tai useita tarjontakanavia pitkin. Muutosten taustalla saattaa myös olla muita ulkoisia muutosvoimia kuten poliittisen sääntelyn vaikutukset kaupan sijaintilogiikkaan tai tarjontaan.
Poliittisena tarjontaa muokkaavana tekijänä tärkein on kaupan sijaintisääntely. Maankäyttö- ja
rakennuslaki tiukentui vuonna 2011 ja muutos lisäsi kaupan sijainnin ohjauksen tarkkuustasoa ja
kattavuutta, kun myös paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa otettiin ohjauksen piiriin. Muutoksen jälkeen myös kaupan suuryksiköiden eli yli 2 000 kerrosneliömetrin kokoisten myymälöiden sijoittumista ohjattiin entistä tarkemmin jo maakuntakaavatasolla. Muutoksen tavoitteena oli
ohjata kauppa entistä enemmän sinne, mihin asukkaat ovat sijoittuneet. Kaupan ensisijaisia sijaintipaikkoja ovat keskusta-alueet, vaikkakin kaupan laatu huomioon ottaen myös muu sijaintipaikka on mahdollinen. Muutokset tavoitteena oli tukea keskustojen elinvoimaisuutta ja turvata
lähipalvelujen säilyminen. Vastaava trendi on olemassa myös muiden toimintojen ohjaamisessa,
sillä entistä enemmän myös asuminen ja työpaikat pyritään ohjaamaan nykyisen yhdyskuntarakenteen yhteyteen tiivistämällä sitä. Erityistavoitteena on luoda edellytykset tehokkaalle ja kilpailukykyiselle joukkoliikenteelle sekä kevyen liikenteen kulkutapaosuuden kasvulle. Teemaan liittyy
ympäristötavoitteiden lisäksi muitakin yhdyskuntataloudellisia tavoitteita kuten julkisten palveluiden tehokkaampi järjestäminen ja infrastruktuurin ylläpidosta aiheutuvien kustannusten hillitseminen.
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistaminen ja normien purkaminen on yksi nykyisen hallituksen kärkihankkeista. Tähän liittyvien lainsäädäntöhankkeiden tavoitteena on keventää vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumisen ohjausta luopumalla kaupan laatuluokituksesta kaavoituksessa ja keventämällä suuryksikkösääntelyä keskustoissa mm. luopumalla kaupan suuryksiköiden enimmäismitoituksesta keskustatoimintojen alueilla. 14 On myös harkittu kaupan suuryksikön kokorajan nostamista nykyisestä 2 000 kerrosneliömetristä. Kaupan ohjauksen alueidenkäyttöratkaisujen luonteeseen ja sisältöön voi aiheutua välillisiä muutoksia myös mahdollisesta kaavamerkintäasetuksen ja siihen liittyvän ohjeistuksen muutoksista. Kilpailu- ja kuluttajavirasto
(KKV) onkin nostanut nimenomaan kaupan sijainnin sääntelyn ja kuntien tontinluovutusmenettelyt esille yhtenä toimivan kilpailun esteenä15. Monivaiheinen ja maankäytön suunnittelujärjestelmän tuntemusta edellyttävä sijainnin ohjaus jo sinänsä suosii järjestelmän tuntevia vakiintuneita
toimijoita. Kaupan sijainnin ohjauksella olisi pystyttävä tasapainottelemaan kilpailun ja elinkeinojen kehittymisen mahdollistavan väljän mitoituksen ja toisaalta yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehittymistä tukevan sijainnin ohjaamisen välillä.
Yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä, 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. Pienemmistä keskuksista katoavat julkiset palvelut saattavat aiheuttaa kaupallekin paineita lopettaa toimintansa, koska alueelle asiointivirtoja tuovat muut palvelut
katoavat.
Muita kaupan sääntelyyn liittyviä poliittisia ja lainsäädännöllisiä tekijöitä ovat kaupan aukioloaikoihin sekä alkoholin myyntiin liittyvät rajoitukset. Kaupan aukioloajat vapautettiin 1.1.2016 alkaen, minkä seurauksena kaikilla kaupoilla on mahdollisuus itse määritellä aukioloaikansa. Aukioloaikojen vapautumisen myötä aikaisemmin pienemmillä kaupoilla (alle 400 m²) ollut kilpailuetu on aukioloaikojen suhteen poistunut. Aukioloaikojen vapautus tulee osaltaan vaikuttamaan

14

Hallituksen asuntorakentamisen lisääminen –kärkihanke – Maankäyttö ja rakennuslain (MRL) uudistaminen ja normien purkaminen,

muistio 21.9.2015 Ympäristöministeriö, saatavilla http://www.ym.fi/fiFI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Maankayton_ja_rakentamisen_valmisteilla_oleva_lainsaadanto, haettu
1.3.2016.
15

Kilpailu- ja kuluttajavirasto, tiedote 6.6.2013: KKV suosittaa kaupan sijainnin sääntelyn pikaista uudistamista kilpailun edistämiseksi.
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kaupan konseptien kehitykseen. Lähimyymälät ovat tyypillisesti olleet alle 400 m²:n myymälöitä
aukiololainsäädännön takia, mutta rajoituksen ja aukioloaikoihin liittyneen kilpailuedun poistuessa kaupalla on tältä osin vapaus kehittää konsepteja ja myymäläkokoja muista lähtökohdista käsin. Myös alkoholilainsäädäntöä koskevat muutostarpeet ovat olleet viime vuosina keskustelun
aiheena; toisaalta on keskusteltu viinien tuomisesta ruokakauppoihin, toisaalta keskioluen siirtämisestä ruokakaupoista Alkoihin. Alkoholin myynti on kaupan toimintaedellytysten ja kilpailun
kannalta keskeinen aihe, sillä Alkon sijoittuminen päivittäistavaramyymälän yhteyteen on merkittävä kilpailuvaltti ja tuo arvioiden mukaan lähes 10 %:n lisäyksen myyntiin verrattuna myymälöihin, joiden yhteydessä ei ole Alkoa16. Keskioluen siirtämisellä Alkoon olisi vaikutuksia mm. lähikauppojen toimintaedellytyksiin; useimmille lähimyymälöille ja elintarvikekioskeille keskioluen
myynnillä on oheismyynti huomioiden keskeinen ja oleellinen vaikutus liikevaihtoon. Onkin arvioitu, että tällaisen päätöksen seurauksena koko maan tasolla jopa 1 000 myymälää joutuisi lopetusuhan alle17.
Taloudellisista muutostrendeistä merkittävin on kansan- ja maailmantalouden kehitysnäkymät.
Vuosien 2008–2013 välillä talous on ollut maailmanlaajuisesti taantumassa eikä laskusuhdanteen
jälkeiselle nousu-uralle ole päästy. Kysymys kuuluukin, milloin ja kuinka voimakkaana talous lähtee jälleen kasvamaan. Kaupan liiton mukaan lähivuodet ovat hitaan kasvun aikaa, sillä aitoja kysynnän kasvutekijöitä ei juuri ole. Taloudellisen epävarmuuden vallitessa kauppa vähentää investointejaan, mikä näkyy liiketilarakentamisen vähentymisenä. Kehitysnäkymät vaihtelevat alueittain, sillä toisilla paikkakunnilla taantuman vaikutukset näkyvät selkeämmin kuin toisilla. Pitkällä
aikavälillä taloudellisen tilanteen voidaan arvioida tasaantuvan keskimääräisesti, jolloin pitkälle
tulevaisuuteen ulottuvia arvioita ei kannata perustaa pelkästään nykyisiin heikkoihin talousnäkymiin.
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 myymäläkoko on kasvanut pitkään samalla, kun myymäläverkosto on
harventunut, mutta kehitys on nyt kääntynyt päinvastaiseen suuntaan ja esimerkiksi suuret kaupan keskusliikkeet panostavat lähikauppakonseptien kehittämiseen. 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. Erilaiset rakennusten ja tilojen tilapäiskäytöt yleistyvät esim. pop up -kulttuurin levitessä entistä laajemmin palveluiden ja vähittäiskaupan piiriin.
Toinen merkittävä tilojen käyttöön liittyvä trendi on palveluiden määrän lisääntyminen; erilaiset
yksityiset ja julkiset hyvinvointi-, viihde- ja kulttuuripalvelut sijoittuvat entistä enemmän esimerkiksi kauppakeskusten yhteyteen.
Vähittäiskaupan yritysten kansainvälistyminen ja ketjuuntuminen on ollut erityisen näkyvä ilmiö
2000-luvulla. Ketjuuntumisen myötä yritykset voivat hakea kilpailu- ja synergiaetuja mm. tehokkaamman toiminnan ja yhteisen markkinoinnin kautta. Vähittäiskauppa on jo voimakkaasti ketjuuntunut. Palvelujen osalta sama kehitys on kiihtymässä. Erityisesti nähtävillä on ollut globaalien ketjujen esiinmarssi ja kaupunkikuvaa ilmentävätkin monien kansainvälisten suuryritysten logot. Toisaalta globaalin 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 luomutuotanto tulee näkymään yksittäisten liikkeiden lisäksi yhä enenevissä määrin myös suurempien ketjujen valikoimissa.

16

A.C. Nielsen Finland Oy: Alkon myymälän vaikutus ympäristönsä päivittäistavaramyyntiin

17

PTT raportteja 233
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Taloustilanteen ohella merkittävin kaupan toiminta- ja sijaintilogiikkaa muokkaavista trendeistä
on verkkokaupan kasvu. Verkkokauppa on ollut esillä jo 90-luvulta saakka, mutta vasta viime
vuosina on konkreettisesti ollut havaittavissa nopeaa kasvua. Vuosina 2010–2014 verkkokaupasta tehdyt ostokset ovat kokonaisuudessaan kasvaneet noin yhdeksästä miljardista eurosta lähes
10,5 miljardiin euroon (+17 %). Vuonna 2014 noin 4,7 miljardia euroa (45 %) verkkokaupassa
tehtävistä ostoksista kohdistui tavaroihin ja 5,7 miljardia euroa (54 %) vastaavasti palveluihin.
Tavaroiden osto on vuosina 2010–2014 kasvanut yhteensä noin 34 %, mikä on erityisen merkittävää siihen nähden, että koko vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu on samana ajanjaksona ollut
varsin maltillista. Verkkokaupan kasvu onkin pääsääntöisesti tapahtunut ja tulee tapahtumaan
kivijalkakaupan kustannuksella. Merkittävimpiä verkkokaupasta ostettavia tuoteryhmiä vuonna
2014 olivat elektroniikka ja tietotekniikka (1,1 miljardia euroa), pukeutuminen (790 miljoonaa
euroa) sekä moottoriajoneuvot ja tarvikkeet (688 miljoonaa euroa).18 Myös ruuan verkkokauppa
näyttää nyt lähteneen vakavammin käyntiin, myös suuret ruokakaupat kokeilevat erilaisia tilausja toimituspalveluita (esim. Kauppakassi, Citymarket.fi).
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 videoiden suoratoistopalvelut sekä nettijakelu ovat vähentäneet tarvetta ostaa fyysinen tuote kaupasta. Verkkokauppa muokkaa myös palveluiden tuottamista; esimerkiksi matkatoimistot, pankit ja vakuutusyhtiöt ovat supistaneet toimipisteverkostoaan ja vieneet toimintojaan nettiin. Verkko on myös luonut entistä parempia mahdollisuuksia kuluttajien
väliseen (C2C) kaupantekoon esimerkiksi nettihuutokaupoissa.
Nettikauppa ja -palvelut sekä virtuaalikulutus vähentävät tarvetta fyysisille liiketiloille. Osin liiketilatarve siirtyy erilaisiin varasto- ja logistiikkatiloihin. Tämä saattaa heikentää vähittäiskaupan
fyysistä palvelutarjontaa pitkällä tähtäimellä. Toisaalta nettikauppa luo kuluttajille myös paljon
mahdollisuuksia; tuotteiden tilaaminen syrjäseuduille helpottuu ja kuluttajalla on helposti saatavilla laaja ja monipuolinen tarjonta. Erilaisia kokeiluita jakelujärjestelmien kehittämisestä onkin
käynnissä, esimerkiksi Posti on kokeillut robottikopterien käyttöä tavaroiden kuljetuksessa ja
ruokaostosten toimitukseen suunniteltuja postilaatikoita haja-asutusalueilla.
Vähittäiskaupan kilpailu on noussut jatkuvaksi puheenaiheeksi Suomessa, jossa kaksi keskusliikettä hallitsee erityisesti päivittäistavarakauppaa. Päivittäistavarakauppa näyttää keskittyvän yhä
enemmän kahden suurimman toimijan käsiin: Kesko julkisti ostavansa Suomen Lähikauppa Oy:n
koko osakekannan 18.11.2015.19 Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi kaupan 11.4.2016, mikä
siirsi Siwat ja Valintatalot Ruokakesko Oy:n omistukseen20. K- ja S-ryhmän yhteenlaskettu päivittäistavarakaupan markkinaosuus on em. kaupan jälkeen 85 prosenttia. Kolmanneksi suurin toimija on Lidl Suomi Ky, jonka markkinaosuuden arvioidaan olevan alle 10 prosentin luokkaa. 21 Erikoistavarakaupassa toimijoita on enemmän eikä kahden keskusliikkeen ylivalta ole yhtä selkeä
kuin päivittäistavarakaupassa, vaikka tietyillä toimialoilla niiden markkinaosuus onkin huomattava. Lisääntyvä verkkokauppa on tuonut myös ulkomaisia toimijoita ja avoimempaa kilpailua erityisesti erikoistavarakauppaan. Päivittäistavarakaupassa tuoretuotteiden kuljetukseen ja säilytykseen liittyvät tekijät ovat ensinnäkin hidastaneet verkkokaupan kasvua ja toisaalta tukeneet
suurten toimijoiden asemaa myös verkkokaupassa. Nykyisin toimivat päivittäistavarakaupan
verkkokaupat ovat joko suoraan suurten keskusliikkeiden alaisia tai ainakin hankkivat merkittävän osan tuotteistaan niiden tukuista.

18

TNS Gallup Oy / Kaupan liitto (2015) Verkkokauppatilasto 2014.

19

Kesko Oyj pörssitiedote 18.11.2015 klo 09.00, saatavilla http://www.kesko.fi/media/uutiset-jatiedotteet/porssitiedotteet/2015/kesko-investoi-suomeen-ostamalla-suomen-lahikaupan---siwat-ja-valintatalot-siirtyvat-takaisinsuomalaisomistukseen/, haettu 1.3.2016.
20

Ks. esim. Helsingin sanomat 11.4.2016, saatavilla Yrityskaupan toteutuminen edellyttää yhä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää, mutta toteutuessaan kauppa siirtää Siwat ja Valintatalot Ruokakesko Oy:n omistukseen., haettu 14.4.2016.
21

Markkinaosuudet 2015, Nielsen Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri ja Päivittäistavarakauppa ry, saatavilla
http://www.pty.fi/julkaisut/tilastot/, haettu 29.4.2016.
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Seuraavalla kartalla (Kuva 28) on esitetty ala- ja yläkoulut, lukiot ja päiväkodit tai ryhmäperhepäiväkodit Jämsässä. Jämsässä toimii seitsemän alakoulua, joista neljä on sijoittunut taajamaosayleiskaava-alueelle. Yksi Seppolaan, kaksi Jämsänkoskella ja yksi Seppolan eteläpuolella Kaipolassa. Muut koulut ovat sijoittuneet kunnan muihin kyläkeskuksiin. Kartalla näkyvä Kuoreveden
alakoulu on todellisuudessa yhtenäiskoulu, jossa toimii luokat 1–9. Varsinaisia yläkouluja on
Jämsässä kaksi, Paunun koulu Seppolassa ja Kankarisveden koulu Seppolan ja Jämsänkosken välillä.22 Kankarisveden koulu toimii tilapäisissä tiloissa sisäilmaongelmien takia ja yläkoulun toiminnot ovat palaamassa Jämsänkoskelle, kun siellä toimiva Mäntykallion koulu laajennetaan yhtenäiskouluksi23.
Lukioita Jämsässä on kaksi, Seppolassa ja Jämsänkoskella, mutta Jämsänkosken lukio ollaan lakkauttamassa. Jämsän ammattiopisto tarjoaa toisen asteen ammatillista koulutusta ja sijaitsee
Seppolan ja Jämsänkosken välillä. Muita oppilaitoksia Jämsässä ovat kristillinen kansanopisto,
musiikki- ja työväenopistot. Päiväkoteja tai ryhmäperhepäiväkoteja Jämsässä on yhteensä kymmenen, joista suurin osa on keskittynyt taajamakaavan alueelle, mutta myös esimerkiksi Kuorevedellä kunnan länsiosassa toimii päiväkoti. Lisäksi Jämsässä toimii kaksi yksityistä päiväkotia,
jotka eivät näy kartalla. Toinen näistä toimii Seppolan eteläpuolella Saarentien tuntumassa ja
toinen Seppolan ja Jämsänkosken välillä.24 Lisäksi Jämsässä on noin 40 perhepäivähoitajaa.25

Kuva 28

22

Koulut ja päiväkodit Jämsässä 11/2015
(Lähde: Jämsän kaupunki)

Jämsän kunta, http://www.jamsa.fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/hallinto-ja-aluejako, haettu 15.4.2016.

23

Keskisuomalainen 23.1.2016,, http://www.ksml.fi/keski-suomi/Kankarisveden-koulu-siirtyy-v%C3%A4ist%C3%B6%C3%B6nJ%C3%A4ms%C3%A4n-Auvilaan/351199, haettu 29.5.2016.
24

Jämsän kunta, http://www.jamsa.fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/hallinto-ja-aluejako, haettu 15.4.2016.

25

Jämsän kunta, http://www.jamsa.fi/kasvatus-ja-koulutus/paivahoito/perhepaivahoito, haettu 15.4.2016.
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Oheisella kartalla (Kuva 29) on kuvattu Jämsän alakoulujen oppilaaksiottoalueita sekä alakouluikäisten (7–12-vuotiaat) lasten määrää kullakin alueella. Kartalta voidaan havaita, että muutamilla oppilaaksiottoalueilla alakouluikäisten lasten määrä jää nykyisellään hyvin pieneksi, vain
noin 40–60 oppilaaseen. Jämsän väestön ikärakenne-ennuste huomioiden voidaan olettaa, että
kyseisillä alueilla sijaitsevissa kouluissa oppilaiden lukumäärä tulee jatkossa pienenemään. Jämsän kunnan sisäisistä pitkistä välimatkoista johtuen oppilasmääriltään pienimpien koulujen lakkauttaminen aiheuttaisi kuitenkin alakouluikäisten näkökulmasta jopa kohtuuttoman pitkiksi venyviä koulumatkoja. Oppilaaksiottoalueet kartalla eivät sikäli enää täysin täsmää, että Jokivarren koulu on muutettu lukioksi ja oppilaat sijoitettu Vitikkalan kouluun ja Paunun yläkoulun yteyteen. Näin ollen Jokivarren ja Vitikkalan oppilaaksiottoalueet ovat yhdistyneet yhdeksi isoksi alueeksi.

Koskenpää

Mäntykallio
Kuorevesi
Juokslahti
Jokivarsi
Vitikkala
Kaipola
Länkipohja

Kuva 29

Oppilaaksiottoalueet ja 7–12-vuotiaiden lasten määrä 31.12.2014

Seuraavassa kaaviossa (Kuva 30) on esitetty väestön määrä viiden kilometrin säteellä ala- ja
yläkouluista. Kaaviosta voidaan selkeästi havaita, miten Juokslahden, Koskenpään ja Länkipohjan
koulujen kohdalla lähiasutuksen vähäisyys asettaa haasteen riittävän suurille oppilasmäärille tulevaisuudessa.

Juokslahden koulu (alakoulu)
Kaipolan koulu (alakoulu)
Kankarisveden koulu (evakossa)
Korven koulu, Jämsänkoski (1-2 lk)
Koskenpään koulu (alakoulu)
Kuoreveden koulu (yhtenäiskoulu)
Länkipohjan koulu (alakoulu)
Mäntykallion koulu, Jämsänkoski (3-6 lk)
Paunun koulu, Seppola (yläkoulu)
Vitikkalan koulu, Seppola (alakoulu)
Kuva 30

279
1466
7839
5639
312
2484
668
5563
9005
9051

Väestön määrä 5 km:n säteellä alakouluittain
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Muut julkiset palvelut
Seuraavalla kartalla (Kuva 31) on esitetty Jämsän muut julkiset palvelut. Seppolassa toimii Jämsän pääterveysasema, mutta myös taajamakaava-alueen ulkopuolella Kuorevedellä, Länkipohjassa ja Koskenpäässä sijaitsevat terveysasemat. Seppolassa toimii myös Jämsän terveysaseman
kanssa samoissa tiloissa erikoissairaanhoidon palveluita tuottava Jokilaakson Terveys Oy, joka on
yksityisen ja julkisen sektorin yhteisomistuksessa oleva yritys. 26 Jämsän kirjasto toimii taajamaosayleiskaava-alueella Jämsänkoskella väistötiloissa. Lisäksi Jämsässä on kaksi lähikirjastoa Kuorevedellä ja Länkipohjassa. Kunnan virastotalo sijaitsee Seppolassa.

Kuva 31

4.3

Muut julkiset palvelut Jämsässä 11/2015
(Lähde: Jämsän kaupunki)

Tiedossa olevat hankkeet
Jämsän kirjasto toimii väistötiloissa ja uutta kirjastoa on esitetty rakennettavaksi entisen Seppolan koulu tontille Jämsän ydinkeskustan itäreunaan (Koulukadun ja Keskuskadun kulma). Toisena
vaihtoehtona on tutkittu kirjaston sijoittamista myös ns. meijerialueen tontille satama-alueelle.
Alustavan aikataulun mukaan uusi kirjasto otettaisiin käyttöön vuonna 2019.27

26

Ks. lisätietoja esim. http://www.jokilaaksonterveys.fi/yritys, haettu 11.4.2016.

27

Ks. esim. Sivistyslautakunta ehdottaa: uusi pääkirjasto ydinkeskustaan, Jämsän kaupungin tiedote 29.5.2015, saatavilla:

http://www.jamsa.fi/en/ajankohtaista/tiedotteet/2632-sivistyslautakunta-ehdottaa-uusi-paakirjasto-ydinkeskustaan, haettu
11.4.2016.
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Kotitaloudet Suomessa tekevät keskimäärin 3,2 päivittäistavarakaupan ostoskäyntiä per viikko 28
ja suurin osa päivittäistavarakauppaostoksista hoidetaan kotoa käsin. Esimerkiksi vuonna 2012
toteutetun Henkilöliikennetutkimuksen mukaan 63 % ostosasioinneista on kotoperäisiä. Näin ollen, korkean asiointitiheyden takia erityisesti päivittäistavarakaupan sijainnilla lähellä kotoa on
merkitystä arjen sujuvuuden kannalta.
Seuraavalla kartalla (Kuva 32) on esitetty nykyiset päivittäistavarakaupan myymälät ja niiden
saavutettavuus tieverkkoa pitkin. Kartalta nähdään, että taajamakaavan alueella päivittäistavarakaupan palvelut ovat melko hyvin saavutettavissa: suurimmalle osalle asukkaita päivittäistavarakauppaan on korkeintaan kolme kilometriä matkaa. Myös kunnan muiden taajamien osalta päivittäistavarakaupan saavutettavuus on kohtuullinen, mutta taajamien välillä on alueita, joista
etäisyys päivittäistavarakauppaan on yli 10 kilometriä.

Kuva 32

28

Päivittäistavarakaupan saavutettavuus tieverkkoa pitkin

Päivittäistavarakauppa Ry: http://www.pty.fi/fileadmin/user_upload/tiedostot/Tilastot/Tilastot_2014_2015/Pt_ostomenot_2014.pdf
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Taulukossa 4 on tarkasteltu päivittäistavarakaupan saavutettavuutta väestöön suhteututtuna.
Reilulle 9 000 asukkaalle (44 % kaikista asukkaista) päivittäistavarakauppa on Jämsässä korkeintaan yhden kilometrin etäisyydellä kotoa tieverkkoa pitkin. Koko Suomessa päivittäistavarakauppa on korkeintaan kilometrin etäisyydellä noin 57 prosentille asukkaita. Yli 16 000 asukkaalle,
mikä vastaa 75 prosenttia Jämsän kokonaisväestöstä, päivittäistavarakauppa on korkeintaan
kolmen kilometrin etäisyydellä kotoa tieverkkoa pitkin. Koko Suomessa päivittäistavarakauppa on
korkeintaan kolme kilometrin etäisyydellä noin 82 prosentille asukkaita.
Edellisen kartan perusteella Jämsässä on taajamien välillä alueita, joista etäisyys lähimpään päivittäistavarakauppaan on yli 10 kilometriä. Taulukon 4 perustella nähdään, että kuitenkin vain
noin 8 prosentilla Jämsän asukkaita etäisyys lähimpään päivittäistavarakauppaan on yli 10 kilometriä. Toisin sanoen, etäisyydet päivittäistavarakauppaan ovat pitemmät haja-asutusalueilta
kuin tiheämmin asutuilta alueilta. Tämä on luonnollista, sillä päivittäistavarakauppa hakeutuu
sinne, missä väestö sijaitsee.
Mediaanimatka päivittäistavarakauppaan on Jämsässä noin 1 600 metriä ja koko maassa noin
830 metriä.
Taulukko 4

Väestö suhteessa lähimpään päivittäistavarakauppaan

Väestö suhteessa lähimpään pt-kauppaan
Etäisyys

5.2

Säde

Kumulatiivinen

Osuus

0–1 km

9 491

9 491

44 %

1–3 km

6 954

16 445

75 %

3–5 km

1 214

17 659

81 %

5–10 km

2 382

20 041

92 %

yli 10 km

1 767

21 808

100 %

Julkisten palveluiden saavutettavuus
Seuraavassa kaaviossa (Kuva 33) on esitetty peruskoulujen saavutettavuus suhteessa kouluikäisiin. Noin 21 prosenttia oppilaista asuu korkeintaan yhden kilometrin etäisyydellä alakoulusta ja
64 prosenttia korkeintaan kolmen kilometrin säteellä. Alakouluikäisistä noin 22 prosenttia asuu
yli 5 kilometrin säteellä alakoulusta. Yläkouluverkosto on harvempi, joten vain 8 prosenttia oppilaista asuu korkeintaan kilometrin säteellä ja 37 prosenttia korkeintaan kolmen kilometrin säteellä yläkoulusta. Noin 55 prosenttia yläkoululaisista asuu yli 5 kilometrin säteellä koulusta.

Peruskoulun saavutettavuus

Ala- ja yläkouluikäisten suhteellinen osuus etäisyysvyöhykkeittäin lähimmästä
koulusta
0%

10 %

Alakoulut

Yläkoulut

20 %

30 %

21%

8%

50 %

60 %

43%

29%

0-1 km
Kuva 33

40 %

7%

1-3 km

Peruskoulujen saavutettavuus

70 %

14%

37%

3-5 km

5-10 km

80 %

90 %

14%

8%

18%

yli 10 km

100 %
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Seuraavassa kaaviossa on (Kuva 34) on esitetty päivähoito- ja neuvolapalveluiden saavutettavuus. 28 prosenttia alle kouluikäisistä lapsista asuu korkeintaan kilometrin päässä päivähoitopalveluista ja 71 prosenttia asuu korkeintaan 3 kilometrin säteellä päivähoitopalveluista. Vain 18
prosenttia alle kouluikäisistä lapsista asuu yli 5 kilometrin etäisyydellä päiväkodista. Päivähoitopalveluiden saavutettavuus etäisyydellä arvioituna on näin ollen varsin hyvä huomioiden erityisesti, että tästä puuttuu yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoito, mitkä osaltaan parantavat saavutettavuutta.
Neuvolapalveluiden palveluverkosto on harvempi kuin päivittäin tarvittavien lastenhoitopalveluiden palveluverkosto. Alle kouluikäisistä lapsiosta vain 7 prosenttia asuu korkeintaan kilometrin
säteellä neuvolapalveluista ja 32 prosenttia korkeintaan kolmen kilometrin säteellä neuvolapalveluista. Yli 50 prosenttia alle kouluikäisistä lapsista asuu yli 5 kilometrin säteellä neuvolapalveluista.

Päivähoito- ja neuvolapalveluiden saavutettavuus

Alle kouluikäisten suhteellinen osuus etäisyysvyöhykkeittäin lähimmästä
palvelupisteestä
0%

10 %

40 %

7%

50 %

60 %

70 %

43%

25%

0-1 km
Kuva 34

30 %

28%

Päivähoito

Neuvola

20 %

11%

17%

1-3 km

3-5 km

80 %

37%

5-10 km

Päivähoito- ja neuvolapalveluiden saavutettavuus

yli 10 km

90 %

11%

100 %

7%

14%
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Seuraavassa kaaviossa (Kuva 35) on esitetty muiden julkisten palveluiden saavutettavuus suhteessa väestöön. Kaaviosta nähdään, että noin 10 prosenttia väestöstä asuu korkeintaan kilometrin säteellä terveyskeskuksesta, kirjastosta ja lukiosta. Korkeintaan kolmen kilometrin säteellä
terveyskeskuksesta asuu 39 prosenttia väestöstä, kirjastosta 28 prosenttia ja lukiosta 32 prosenttia. Yli 5 kilometrin säteellä terveyskeskuksesta asuu lähes 50 prosenttia väestöstä, kirjastosta 64 prosenttia ja lukiosta 59 prosenttia. Em. palvelut sijoittuvat väkirikkaille alueille, minkä
vuoksi alle kolmen kilometrin säteellä niistä asuu noin noin 30 prosenttia tai yli kunnan väestöstä. Palvelupisteverkostot ovat kuitenkin harvoja ja siksi puolet tai yli väestöstä asuu em. palveluista yli viiden kilometrin säteellä.
Kaaviossa on tarkasteltu myös ammattioppilaitoksen ja opiston saavutettavuutta. Jämsän ammattioppilaitos sijaitsee Jämsänkosken taajaman reunalla ns. kehätien varrella alueella, jossa ei
ole lähiasutusta. Siksi alle kilometrin säteellä siitä asuu vain 2 prosenttia väestöstä. Korkeintaan
kolmen kilometrin säteellä ammattioppilaitoksesta asuu 19 prosenttia väestöstä ja yli 70 prosenttia väestöstä asuu 5 kilometrin säteellä ammattioppilaitokseta. Jämsässä toimivista eri opistoista
korkeintaan kilometrin säteellä asuu 16 prosenttia väestöstä ja korkeintaan kolmen kilometrin
säteellä 52 prosenttia. Vain 36 prosenttia väestöstä asuu niistä yli 5 kilometrin säteellä. Jämsän
kristillinen opisto ja musiikkiopisto sijaitsevat Seppolan taajaman molemmin puolin, joten ne sijaitsevat alueilla, joissa väestötiheys on Jämsän mittakaavassa suuri.

Muiden palveluiden saavutettavuus

Väestön suhteellinen osuus etäisyysvyöhykkeittäin lähimmästä palvelupisteestä
0%

10 %

Terveyskeskus

10%

Kirjasto

10%

Lukio

11%

Ammattioppilaitos 2%

Opisto

20 %

40 %

60 %

14%

27%

35%

11%

36%

1-3 km

90 %

24%

38%

7%

16%

80 %

35%

32%

9%

21%

70 %

40%

7%

18%

17%

50 %

13%

29%

0-1 km
Kuva 35

30 %

3-5 km

Muiden julkisten palveluiden saavutettavuus

5-10 km

12%

yli 10 km

24%

100 %
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Tavoitettavuusvyöhykkeet
Seuraavalla kartalla (Kuva 36) on esitetty tavoitettavuusvyöhykkeet henkilöautolla ja Jämsän
palveluiden sijainti. Mitä punaisempi vyöhyke, sitä enemmän väestöä tavoittaa kyseisen alueen
kotoaan käsin korkeintaan 15 minuutin ajoajan sisään.
Kartasta nähdään, että taajamakaavan rajaus on kokonaisuuteena hyvin saavutettavissa henkilöautolla: noin 15 000–17 000 asukasta saavuttaa alueen tässä ajassa. Myös valtaosa palveluista
on keskittynyt tänne hyvin saavutettavalle vyöhykkeelle. Taajamakaava-alue kokonaisuutenakin
on hyvin saavutettavissa Jämsän mittakaavassa: myös sen reuna-alueet ovat saavutettavissa
vähintään 6 000–10 000 asukkaalle korkeintaan 15 minuutin ajoajan sisään. Kartalta nähdään,
reuna-alueilla onkin sijoittunut erityisesti liikuntapalveluita, kuten urheilu- ja pallokenttiä, jotka
eivät toiminnan laadun ja tilavaatimustensa puolesta välttämättä sovellu ydinkeskustaan, mutta
ovat kuitenkin hakeutuneet hyvin saavutettavissa oleville alueille.

Kuva 36

15 minuutin tavoitettavuusvöhykkeet henkilöautolla
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Seuraavalla kartalla (Kuva 37) on esitetty tavoitettavuusvyöhykkeet polkupyörällä ja Jämsän palveluiden sijainti. Mitä punaisempi vyöhyke, sitä enemmän väestöä tavoittaa kyseisen alueen kotoaan käsin korkeintaan 15 minuutin polkupyörämatkan sisään.
Seppolan taajama on polkupyörällä parhaiten saavutettavissa: noin 6 000–8 000 asukasta saavuttaa Seppolan korkeintaan 15 minuutin pyörämatkan sisään. Jämsänkosken saavuttaa noin
4 000–6 000 asukasta 15 minuutin pyörämatkan sisään. Polkypyöräsaavuttettavuusvyöhykkeet
ovat pienempiä verrattuna autosaavutettavuusvyöhykkeisiin, mutta edelleen Seppola ja Jämsänkoski ovat saavutettavimmat alueet. Seppolan ja Jämsänkosken välinen vyöhyke ei enää korostu
yhtä paljon kuin autosaavutettavuuskartassa. Samoin taajamakaava-alueen reuna-alueiden saavutettavuus (erityisesti lounainen osuus) on myös selvästi heikompi polkupyörällä kuin autolla.

Kuva 37

15 minuutin tavoitettavuusvyöhykkeet polkupyörällä
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Seuraavalla kartalla (Kuva 38) on esitetty tavoitettavuusvyöhykkeet kävellen ja Jämsän palveluiden sijainti. Mitä punaisempi vyöhyke, sitä enemmän väestöä tavoittaa kyseisen alueen kotoaan
käsin korkeintaan 15 minuutin polkupyörä matkan sisään.
3 600 asukasta asuu Sepppolasta korkeintaan 15 minuutin kävelyetäisyydellä ja Jämsänkoskesta
taas noin 1 500–2 000 asukasta. Jälleen kartalla korostuvat Seppola ja Jämsänkoski, mutta saavutettavuusalueet ovat jälleen pienemmät kuin mitä polkupyörällä.

Kuva 38

15 minuutin tavoitettavuusvyöhykkeet kävellen

Yhteenvetona voidaan todeta, palvelut kannattaa keskittää niillä alueilla, jotka ovat helposti saavutettavissa mahdollisimman monelle. Seppola ja Jämsänkoski ovat parhaiten
saavuttevia alueita mahdollisimman monelle kaikilla liikennemuodoilla. Kuitenkin myös
pienemmät taajamat, kuten Kaipola taajamaosayleiskaava-alueen eteläreunassa nousee esille. Palveluverkon tiheydestä riippuu, keskitetäänkö palvelut vain Seppolaan vai
esimerkiksi kaikkiin taajamiin, joista esimerkiksi pyöräilyetäisyydellä asuu vähintään 1 000
asukasta.
Toisaalta myös väestöä kannattaa pyrkiä tiivistämään olemassa olevien palveluiden lähelle, jolloin voidaan tukea sekä kaupallisten että julkisten palveluiden toimintaedellytyksiä. Esimerkiksi
pieni lähikauppa vaatii tyypillisesti noin 1 500–2 500 asukasta pystyäkseen toimimaan kannattavasti.
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6.

VÄHITTÄISKAUPAN JA PALVELUIDEN KYSYNTÄTEKIJÄT

6.1

Vähittäiskaupan ostovoima
Vähittäiskaupan ostovoimaa arvioidaan henkilökohtaisen kulutusluvun kautta. Kulutusluku tarkoittaa yhden henkilön vuodessa vähittäiskauppaan kuluttamaa summaa. Kertomalla kulutusluku
alueen väestömäärällä saadaan arvio alueella vähittäiskauppaan suuntautuvasta ostovoimasta eli
markkinoiden koosta.
Päivittäistavaroiden ryhmään kuuluvat elintarvikkeet, tupakkatuotteet, usein kotitaloudessa
tarvittavat ns. non-food-tuotteet, kuten teknokemian tuotteet (pesu- ja puhdistustuotteet) sekä
joukko muita tuotteita, kuten kodintarvikkeet, kodinpaperit, lehdet ja päivittäiskosmetiikka.
Erikoistavarakauppa pitää sisällään lähes kaiken päivittäistavarakaupan ulkopuolelle kohdistuvan vähittäiskaupan yksityisen kulutuksen: pukeutumisen, vapaa-ajan tuotteet, kodintekniikan,
optisen alan tuotteet, asumisen ja sisustamisen jne.
Tilaa vaativaan erikoistavarakauppaan kuuluvia toimialoja ovat huonekalukauppa, rautakauppa, rakenteellinen sisustuskauppa, kodintekniikkakauppa, puutarha- ja maatalouskauppa,
venekauppa ja moottoriajoneuvojen sekä niiden tarvikkeiden kauppa. Seuraavissa ostovoima- ja
lisäpinta-alantarvelaskelmissa autokauppa ja huoltamot on eriytetty tilaa vaativasta kaupasta.
Keskustaerikoiskauppa tarkoittaa ns. keskustahakuista erikoistavarakauppaa, joka ei ole tilaa
vaativaa kauppaa. Tärkeimpiä tuoteryhmiä ovat mm. muoti-, urheilu-, kirja- ja optisen alan ja
vapaa-ajan kauppa.
Tässä selvityksessä ostovoimalaskelmien perusteena on käytetty Santasalo Ky:n vuoden 2012
kulutuslukuja, jotka on korjattu vuoden 2015 tasolle. Vuoteen 2030 mennessä on käytetty seuraavia kulutuksen kasvuoletuksia:
·

Päivittäistavarakauppa 0,5 %/vuosi 2025 asti, 1 %/vuosi 2025-2030

·

Erikoistavarakauppa 1 %/vuosi 2025 asti, 2 %/vuosi 2025-2030

·

Autokauppa ja huoltamot 1 %/vuosi 2025 asti, 2 %/vuosi 2025-2030

·

Ravintolat ja kahvilat 1 %/vuosi 2025 asti, 2 %/vuosi 2025-2030

Vuoteen 2020 asti kasvuoletus on pienempi kuin mitä kaupan palveluverkkoselvityksissä on yleisesti käytetty. Lähivuosien talouden näkymät ovat kuitenkin niin heikot, että hitaamman kasvun
oletus on perusteltu. Vuosien 2025–2030 vuosikasvu on vakiintuneen käytännön mukainen 1–2
%/vuosi toimialasta riippuen. Laskelmissa käytetyt asukaskohtaiset kulutusluvut esitetään oheisessa taulukossa.
Taulukko 5

Vähittäiskaupan kulutusluvut (euroa/asukas/vuosi)

Kulutus

Kulutuksen kasvu

€/asukas
2015

%/vuosi
2020

2025

2030

2015-25

2025-30

Päivittäistavarakauppa (ml. Alko)

3 250

3 332

3 416

3 591

0,5 %

1,0 %

Tilaa vievä erikoistavarakauppa

1 286

1 351

1 420

1 568

1,0 %

2,0 %

Keskustahakuinen erikoistavarakauppa

2 270

2 386

2 507

2 768

1,0 %

2,0 %

6 806

7 069

7 344

7 927

2 561

2 691

2 829

3 123

1,0 %

2,0 %

686

721

758

837

1,0 %

2,0 %

10 053

10 482

10 930

11 887

Vähittäiskauppa yhteensä
Autokauppa ja huoltamot
Ravintolat ja kahvilat
YHTEENSÄ
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Ostovoima voidaan laskea kertomalla edellä esitetty kulutusluku väestön määrällä. Oheisessa
ostovoimalaskelmassa (Taulukko 6) on oletettu Jämsän väestöpohjan pysyvän nykyisellä tasolla. Mikäli väestökatoa ei saada pysäytettyä, oheiset ostovoimalaskelmat ovat
liian optimisisia ja Jämsän ostovoima todellisuudessa laskee rajusti. Asukkaiden ostovoiman lisäksi ostovoima-arvioissa on huomioitu Jämsän vapaa-ajanasukkaat, koska vapaa-ajan
asukkaiden määrä on Jämsässä huomattava (ks. Luku 2.3). Kesäasukkaiden on oletettu viettävän vapaa-ajan asunnolla 80 vuorokautta vuodessa ja määrän on oletettu pysyvän nykyisellä tasolla.
Tällä hetkellä Jämsän asukkaiden ja kesäasukkaiden yhteenlaskettu vähittäiskaupan ostovoma on
Jämsässä noin 150 miljoonaa euroa, minkä lisäksi autokaupan ja huoltamopalveluiden ostovoima
on lähes 60 miljoonaa euroa ja ravintola- ja kahvilapalveluiden ostovoima noin 15 miljoonaa euroa. Kaikkiaan ostovoima on siis yhteensä noin 226 miljoonaa euroa. Mikäli väestöpohja pysyy
ennallaan, kasvaa Jämsän ostovoima todennäköisesti tulevaisuudessa jonkin verran kulutuksen
kasvun seurauksena. Vuonna 2030 ostovoima kaikkiaan noin 267 miljoonaa euroa eli kasvua nykytilanteeseen nähden yli 40 miljonaa euroa (+18 ). Kesäasukkaiden osuus kokonaisostovoimasta on noin 4 prosenttia, joten niiden huomattavasta määrästä huolimatta vaikutus jää pieneksi
verrattuna kunnan omien asukkaiden ostovoimaan.

Taulukko 6

Minimivaihtoehto, Vähittäiskaupan ostovoima 2015–2030, milj. €

VARSINAISET ASUKKAAT
Ostovoima (milj. €)
2015
2020
2025
Päivittäistavarakauppa (ml. Alko)
Tilaa vievä erikoistavarakauppa
Keskustahakuinen erikoistavarakauppa
Vähittäiskauppa yhteensä
Autokauppa ja huoltamot
Ravintolat ja kahvilat
Muut kaupalliset palvelut
YHTEENSÄ

Päivittäistavarakauppa (ml. Alko)
Tilaa vievä erikoistavarakauppa
Keskustahakuinen erikoistavarakauppa
Vähittäiskauppa yhteensä
Autokauppa ja huoltamot
Ravintolat ja kahvilat
Muut kaupalliset palvelut
YHTEENSÄ

Päivittäistavarakauppa (ml. Alko)
Tilaa vievä erikoistavarakauppa
Keskustahakuinen erikoistavarakauppa
Vähittäiskauppa yhteensä
Autokauppa ja huoltamot
Ravintolat ja kahvilat
Muut kaupalliset palvelut
YHTEENSÄ

2030

Kasvu 2015–2030
Milj. €
%

70,1
27,7
48,9
146,7
55,2
14,8

71,9
29,1
51,4
152,4
58,0
15,5

73,7
30,6
54,1
158,4
61,0
16,3

77,4
33,8
59,7
170,9
67,3
18,0

7,3
6,1
10,7
24,2
12,1
3,2

10 %
22 %
22 %
16 %
22 %
22 %

216,8

226,0

235,7

256,3

39,5

18 %

KESÄASUKKAAT
Ostovoima (milj. €)
2015
2020
2,9
3,0
1,1
1,2
2,0
2,1
6,1
6,3

2025
3,0
1,3
2,2
6,5

2030
3,2
1,4
2,5
7,1

Kasvu 2015–2030
Milj. €
%
0,3
10 %
0,3
22 %
0,4
22 %
1,0
16 %

2,3
0,6

2,4
0,6

2,5
0,7

2,8
0,7

0,5
0,1

22 %
22 %

8,9

9,3

9,7

10,6

1,6

18 %

YHTEENSÄ
Ostovoima (milj. €)
2015
2020
73,0
74,8
28,9
30,3
51,0
53,6
152,8
158,7
57,5
60,4
15,4
16,2

2025
76,7
31,9
56,3
164,9
63,5
17,0

2030
80,6
35,2
62,2
178,0
70,1
18,8

245,4

266,9

225,7

235,3

Kasvu 2015–2030
Milj. €
%
7,6
10 %
6,3
22 %
11,2
22 %
25,2
16 %
12,6
22 %
3,4
22 %
41,2

18 %
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Matkailijoiden rahankäyttö
Jämsässä sijaitsevan Himoksen matkailukeskittymän takia myös matkailijat ovat potentiaalinen
lisäasiakaskunta Jämsän kauppa- ja palvelutoimijoille. Himoksen matkailijoiden rahankäyttöä on
selvitetty viimeksi vuosina 2010–2011 ja tällöin 56 % kyselyn 948 vastaajasta ilmoitti käyttävänsä rahaa Jämsän keskustan palveluihin. Rahaa käytettiin keskimäärin 182 euroa pääosin ruokakauppaan ja muihin kaupan palveluihin. Kyselyn tuloksista ei kuitenkaan selviä, kuinka monelle
päivälle rahankäyttö jakaantuu ja käytetäänkö em. rahasumma per henkilö vai per talous.
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 7) on arvioitu Himoksen matkailijoiden potentiaalista rahankäyttöä Jämsän keskustassa em. rahankäyttötutkimuksen lukuihin perustuen eri matkailijamäärillä. Taulukossa on arvioitu suuntaa-antavasti, että 50 % ostoksista kohdistuisi päivittäistavarakauppaan, 25 % erikoistavarakauppaan ja 25 % kahviloihin ja ravintoloihin sekä muihin kaupallisiin palveluihin. Himoksen nykyisillä kävijämäärillä tämä tarkoittaisi noin 36 miljoonaan euron
edestä ostoksia Jämsän keskustassa, mikä taas tarkoittaisi jopa neljännestä koko kunnan yhteenlasketusta vähittäiskaupan ja ravintoloiden myynnistä. Vähittäiskaupan ja ravintoloiden ja
kahviloiden liikevaihto vuonna 2013 oli yhteensä 125 miljoonaa euroa, mikä arvonlisäverollisena
myyntinä on arviolta 145 miljoonaa euroa. Ostovoiman ulosvirtaus huomioiden (ks. Luku 6.3)
matkailijoiden rahankäyttötutkimuksessa kertoma ostosten taso Jämsän keskustassa kuulostaa
erittäin korkealta. Todennäköisesti matkailijat arvioivat oman rahankäyttönsä liian suureksi tai
rahankäyttö on talouskohtainen tai vaihtoehtoisesti jämsäläisten omasta ostovoimasta jopa 40–
50 prosenttia virtaa ulos muihin kuntiin ja matkailijoiden rahankäyttö paikkaa tätä ulosvirtausta.
Taulukko 7

Arvio Himoksen matkailijoiden vuosittaisesta rahankäytöstä keskustassa eri matkailijamäärillä, milj. €

Himoksen matkailijat, Rahankäyttö keskustassa vuodessa, milj. €
Rahaa keskustassa käyttää 56 %

Lkm

Päivittäistavarakauppa

Erikoiskauppa

Kahvilat ja
ravintolat

Yhteensä

350 000

196 000

18

9

9

36

500 000

280 000

25

13

13

51

750 000

420 000

38

19

19

76

1 000 000

560 000

51

25

25

102

1 300 000

728 000

66

33

33

132

Vertailun vuoksi ja matkailijoiden rahankäyttöpotentiaalin merkityksen selvittämiseksi, seuraavssa taulukossa (Taulukko 8) on esitetty matkailijoiden ostovoimapotentiaalia perustuen matkailijoiden rahankäyttöön Tampereen seutukunnan matkailutulo- ja työllisyystutkimuksen mukaisilla
luvuilla.29 Oheiset rahankäyttöarviot ovat näin ollen vain suuntaa-antavia huomioiden, että Tampereella tarjonta on monipuolisempi. Näin ollen rahankäyttö saattaa olla hivenen korkeampi kuin
Jämsän seudulla todellisuudessa. Rahankäyttö sisältää arvonlisäveron ja yöpyvien matkailijoiden
keskiviipymä on em. rahankäyttötutkimuksen mukaisesti 1,7 vuorokautta. Tutkimuksen mukaan
matkailijoiden rahankäyttö jakautuu eri kohteisiin seuraavasti:

Kuva 39

29

Matkailijoiden rahankäyttö eri kulutuskohteisiin (Lähde: Manka & Wallenius 204)

Manka & Wallenius 2014. Lähde: Pekka Kauppila, Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Oulussa, Kajaanin ammattikorkeakoulun
julkaisusarja B, Raportteja ja selvityksiä 46.
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Päiväkävijöiden ostovoima näiden lukujen valossa arviolta reilut 10 miljoonaa euroa (päiväkävijöitä arviolta 150 000–200 000), mutta kohdistunee Jämsän keskustan sijasta pitkälti Himoksen
alueelle. Yöpyvien matkailijoiden ostovoima tällä hetkellä arviolta jopa 45 miljoonaa euroa, josta
ostoksiin ja kahvila- ja ravintolapalveluihin kohdistuu 27 miljoonaa euroa.

Taulukko 8

Arvio päiväkävijöiden ja yöpyvien matkailijoiden vuosittaisesta rahankäytöstä, milj. €, eri
kävijämäärillä

Päiväkävijät, Rahankäyttö v uodessa, milj. €
Ostokset Ravitsemus Viihde ja
virkistys
Lkm
100 000
1
2
2
150 000
2
3
4
200 000
2
3
5
500 000
6
9
12
750 000
8
13
18
1 000 000
11
17
24

Muu rahan- Majoitus
käyttö
1
2
3
7
10
13

Yöpyvät matkailijat, Rahankäyttö v uodessa, milj. €
Ostokset Ravitsemus Viihde ja Muu
Majoitus
virkistys rahankäytt
Lkm
ö
250 000
12
15
9
10
16
300 000
15
18
11
12
19
500 000
25
30
18
20
32
750 000
37
45
27
31
48
1 000 000
49
60
36
41
65
1 300 000
64
77
46
53
84

Yhteensä
7
10
13
33
49
65

Yhteensä
46
56
93
139
185
241

Edellisten taulukoiden (Taulukko 7ja Taulukko 8) perusteella matkailijoiden rahankäyttöpotentiaali Jämsässä on nykyisillä kävijämäärillä 35–45 miljoonaan euron paikkeilla vähittäiskauppaan ja kahvila- ja ravintolapalveluihin. Taulukot myös havainnollistavat, että
matkailijoiden määrän lisäys toisi seudulle lisää ostovoimaa. Verrattuna vakituisten kesäasukkaiden ostovoimaan (ks. Luku 6.1) matkailijoiden ostovoima on merkittävämpi lisäpotentiaali Jämsän yritysten kannalta.
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Ostovoiman siirtymät
Ostovoiman siirtymä, jota kutsutaan myös virtaukseksi, lasketaan vertaamalla alueella tapahtuvaa myyntiä alueen ostovoimaan. Ostovoiman siirtymä kuvaa alueen kaupallista omavaraisuutta
(myynnin ja ostovoiman erotus). Mikäli kunnan ostovoima on myyntiä suurempaa, tapahtuu kunnasta ostovoiman ulosvirtaamista. Jos taas myynti on ostovoimaa suurempaa, virtaa kuntaan ostovoimaa muualta.
Edellä luvussa 3.3 vertailtiin asukaskohtaista liikevaihtoa toimialoittain ja sen perusteella Jämsästä virtaa noin 18 prosenttia ostovoimasta muualle vuonna 2014. Jämsän ostovoiman siirtymiä on
myös arvioitu seuraavassa taulukossa (Taulukko 9) vertailemalla asukkaiden ostovoimaa myynniksi muutettuun liikevaihtoon. Ko. vertailun perusteella ostovoiman siirtymä Jämsästä ulos
vuonna 2013 oli noin 20 miljoonaa euroa eli noin 13 prosenttia. Luku on pienempi kuin asukaskohtaisen liikevaihdon perusteella. Molemmat luvut ovat suuntaa-antavia ja tuloksiin vaikuttavat
esimerkiksi ostovoima vertailussa muunnoskertoimet, joilla liikevaihto on muutettu myynneiksi.
Asukaskohtaisen liikevaihdon osalta taas esimerkiksi tulotason huomioinen saattaisi pienentää
arviota ostovoiman ulosvirtauksesta. Joka tapauksessa, yhteenvetona voidaan todeta, että Jämsästä virtaa arviolta noin 15–20 prosenttia ostovoimasta muualla. Todellisuudessa
asukkaiden ostovoimasta vielä suurempi osa virtaa muualle huomioiden, että matkailijat myös tuovat positiivista ostovoiman siirtymää. Ilman matkailijoita ostovoiman ulosvirtaus luvut olisivat vieläkin suuremmat. Taulukosta 9 nähdäänkin, että ostovoiman ulosvirtaus on
kasvanut merkittävästi vuonna 2013 verrattuna edellisiin vuosiin, jolloin myös erityisesti venäläisten matkailijoiden määrä laski. Vertailukunnissa Keuruulla ja Mänttä-Vilppulassa vastaavan
suuruista muutosta ei ole havaittavissa vaan ne ovat pitäneet tasaisesti oman kunnan ostovoiman. Matkailijat ovat joka tapauksessa Jämsän kannalta merkittävä lisäasiakaspotentiaali.

Taulukko 9

Vähittäiskaupan ostovoiman siirtymät, milj. €
(Lähde: Keuruun kaupan tunnusluvut, Ramboll Finland Oy, 15.5.2015)

Luvussa 3.3 esitetyn asukaskohtaisen liikevaihdon perusteella päivittäistavara- ja tavaratalokaupan osalta Jämsästä siirtyy noin 10 prosenttia ostovoimaa muualle. Verrattaessa Nielsenin myymälärekisterin päivittäistavarakaupan myyntiä ostovoimaan, havaitaan, että otovoiman ulosvirtaus kohdistuu kuitenkin enemmän tavarataloihin ja niiden erikoistavarakaupan tavaravalikoimaan
kuin varsinaiseen päivittäistavarakauppaan. Nielsenin myymälärekisterin mukaan Jämsän päivittäistavaramyynti oli vuonna 2014 yhteensä noin 67 miljoonaa euroa. Jämsän asukkaiden päivittäistavarakaupan ostovoima vuonna 2014 oli noin 70 miljoonaa euroa, joten päivittäistavarakaupan osalta Jämsää voidaan pitää ns. omavaraisena. Tarjonta vastaa hyvin kysyntää eikä ostovoiman merkittäviä siirtymiä ole. Pienessä mittakaavassa ostovoiman siirtymiä tapahtuu aina:
jämsäläiset tekevät päivittäistavarakauppaostoksia myös esimerkiksi Jyväskylästä muiden ostosmatkojen yhteydessä ja kesämökkeilijat ja matkailijat taas tuovat ostovoimaa Jämsään.
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KEHITTÄMISTARPEET JA -MAHDOLLISUUDET
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Ostovoiman avulla voidaan arvioida vähittäiskaupan pinta-alan tarvetta. Ostovoima jaetaan tavoitteellisella neliömyyntiteholla ja saadaan laskennallinen pinta-alan tarve. Pinta-ala on suuntaaantava, sillä myyntiteho voi vaihdella paljonkin erilaisissa kaupan yksiköissä. Luonnollisesti myös
ostovoiman kasvun ennustamiseen pitkällä aikavälillä liittyy epävarmuustekijöitä. Sekä kulutus
että väestö voivat kasvaa eri tavalla kuin ennusteissa on oletettu, esimerkiksi taloussuhdanteiden
muutosten vuoksi.
Kaupan liiketilan lisätarve on arvioitu ostovoiman kasvun perusteella muuttamalla kasvu liiketilan
lisätarpeeksi kaupan keskimääräisen myyntitehokkuuden (€/myynti-m²/vuosi) avulla. Ostovoiman kasvu ja siinä tehdyt oletukset on esitetty edellä luvussa 6.1. Myyntitehot toimialoittain kerrosneliömetriä kohden ovat seuraavat:

·

Päivittäistavarakauppa 7 000 €/my-m²

·

Keskustahakuinen erikoistavarakauppa 3 000 €/my-m²

·

Tilaa vaativa kauppa 3 000 €/my-m²

·

Autokauppa- ja huoltamot 7 000 €/my-m²

·

Ravintolat ja kahvilat 3 500 €/my-m²

Muut laskelmissa tehdyt oletukset ovat seuraavat:
·

Kulutuksen kasvu, ks. taulukko 6

·

Myyntineliömetrit on muutettu kerrosneliömetreiksi kertoimella 1,3

·

Laskennalliseen tarpeeseen on lisätty kaavaylimitoitusta kertoimella 1,3, koska
kaikki kaavoitettava kaupan pinta-ala ei toteudu ja toisaalta kilpailun mahdollistamiseksi kaupan sijaintipaikkoja pitää olla tarjolla enemmän kuin laskennallinen tarve edellyttää.

·

Palveluliiketilojen tarpeeksi on arvioitu 20 % vähittäiskaupan pinta-alan tarpeesta

Laskennallinen liiketilatarve on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 10). Jämsän laskennallinen liiketilantarve on tällä hetkellä kaikkinensa 90 000 k-m². Varsinainen vähittäiskaupan tilantarve Jämssä on tällä hetkellä noin 63 000 k-m². Lisättynä autokaupalla ja huoltamoilla, vähittäis- ja autokaupan yhteenlaskettu tilantarve on tällä hetkellä Jämsässä reilut 76 000 k-m². Edellä mainittujen toimitilojen yhteenlaskettu liiketila Jämsässä on tällä hetkellä noin 50 000 k-m²
(ks. Taulukko 3) eli nykyinen liiketila ei vastaa laskennallista tarvetta. Ostovoiman siirtymien valossa tämä pitää paikkansa: Jämsän tarjonta ei vastaa kysyntää vaan ostovoimaa siirtyy Jämsästä muualle.
Toimialoittain tarkasteltuna, päivittäistavarakaupan nykyinen pinta-ala (n. 18 000 k-m²) vastaa
hyvin laskennallista tämän hetken tilantarvetta, eikä lisäpinta-alan tarvetta nykytilanteessa ole.
Päivittäistavarakaupan pinta-alan tarpeen kasvu tulevaisuudessa on muutenkin maltillinen ja
kaikkiaan vuonna 2030 päivittäistavakaupan laskennallinen tilantarve on noin 19 500 k-m². Näin
ollen, päivittäistavarakaupan osalta merkittävää lisätilantarvetta ei ole.
Keskustahakuisen erikoistavarakaupan laskennallinen tilantarve on tällä hetkellä lähes 29 000 km² ja Jämssä on tällä hetkellä arviolta 15 000 k-m² erikoistavarakapan liiketilaa mukaan lukien
tavararatalot. Keskustahakuisen erikoistavarakaupan laskennallinen lisätilantarve on huomattava
jo nykytilanteessa, lähes 14 000 k-m². Lisäksi tilantarve kasvaa vielä yli 6 000 k-m² vuoteen
2030 mennessä kulututuksen kasvun seurauksena.
Tilaa vievän erikoistavarakaupan laskennallinen tilantarve on nykytilanteessa noin 16 000 k-m²
ja Jämsässä on tällä hetkellä noin 9 000 k-m² tilaa vievän kaupan liiketilaa. Lisätilantarve nykyti-
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lanteessa on siis noin 7 000 k-m² ja lisäksi tilantarve kasvaa 3 500 k-m² vuoteen 2030 mennessä.
Autokaupan ja huoltamopalveluiden laskennallinen tilantarve nykytilanteessa on 14 000 k-m².
Huoltamopalveluiden tilantarvetta ei kuitenkaan voi laskea täysin vain asukkaiden ostovoimaan
perustuen vaan myös matkailijamäärät ja liikennemäärät vaikuttavat niiden kysyntään. Nykytilanteessa autokaupan ja huoltamoiden liiketila Jämsässä on reilut 8 000 k-m², joten niidenkin
osalta kunnassa on lisäliiketilantarvetta. Tilantarve lisäksi kasvaa 3 000 k-m² vuoteen 2030
mennessä.
Ravintoloiden ja kahviloiden ja muiden kaupallisten palveluiden osalta ei ole käytettävissä tietoa
Jämsän tämän hetkisestä liiketilamäärästä. Laskennallinen tilantarve em. toimialoilla on kuitenkin
yhteensä noin 17 000 k-m² asukkaiden ja kesäasukkaiden ostovoimaan perustuen. Tilantarve lisäksi kasvaa noin 4 000 k-m² vuoteen 2030 mennessä.

Taulukko 10

Laskennallinen kokonaistilantarve k-m²

VARSINAISET ASUKKAAT

Päivittäistavarakauppa (ml. Alko)
Tilaa vievä erikoistavarakauppa
Keskustahakuinen erikoistavarakauppa
Vähittäiskauppa yhteensä
Autokauppa ja huoltamot
Ravintolat ja kahvilat
Muut kaupalliset palvelut*
YHTEENSÄ

Tilantarve
2015
16 900
15 600
27 600
60 100
13 300
7 100
12 000
92 500

(k-m²)
2020
17 300
16 400
29 000
62 700
14 000
7 500
12 500
96 700

2025
17 800
17 300
30 500
65 600
14 700
7 900
13 100
101 300

2030
18 700
19 000
33 600
71 300
16 300
8 700
14 300
110 600

Kasvu 2015–
2030
k-m²
%
1 800
11 %
3 400
22 %
6 000
22 %
11 200
19 %
3 000
23 %
1 600
23 %
2 300
19 %
18 100
20 %

2030
800
800
1 400
3 000
700
400
600
4 700

Kasvu 2015–
2030
k-m²
%
100
14 %
200
33 %
300
27 %
600
25 %
100
17 %
100
33 %
100
20 %
900
24 %

KESÄASUKKAAT

Päivittäistavarakauppa (ml. Alko)
Tilaa vievä erikoistavarakauppa
Keskustahakuinen erikoistavarakauppa
Vähittäiskauppa yhteensä
Autokauppa ja huoltamot
Ravintolat ja kahvilat
Muut kaupalliset palvelut
YHTEENSÄ

Tilantarve (k-m²)
2015
2020
700
700
600
700
1 100
1 200
2 400
2 600
600
600
300
300
500
500
3 800
4 000

2025
700
700
1 300
2 700
600
300
500
4 100

YHTEENSÄ

Kasvu 2015–
Tilantarve (k-m²)
2030
2015
2020
2025
2030
k-m²
%
Päivittäistavarakauppa (ml. Alko)
17 600
18 100
18 500
19 500
1 900
11 %
Tilaa vievä erikoistavarakauppa
16 300
17 100
18 000
19 800
3 500
21 %
Keskustahakuinen erikoistavarakauppa
28 700
30 200
31 700
35 000
6 300
22 %
Vähittäiskauppa yhteensä
62 600
65 400
68 200
74 300 11 700
19 %
Autokauppa ja huoltamot
13 900
14 600
15 300
16 900
3 000
22 %
Ravintolat ja kahvilat
7 400
7 800
8 200
9 100
1 700
23 %
Muut kaupalliset palvelut
12 500
13 100
13 600
14 900
2 400
19 %
YHTEENSÄ
96 400
100 900
105 300
115 200 18 800
20 %
* muiden kaupallisten palveluiden tilantarve 20 % vähittäiskaupan tilantarpeesta

Yhteenvetona voidaan todeta, että päivittäistavarakaupan osalta merkittävää lisäliiketilantarvetta ei ole, mutta muiden toimialojen osalta laskennallinen lisäliiketilantarve
on huomattava jo nykytilanteessa.
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Matkailijoiden ostovoimaan perustuen

Edellä luvussa 6.2 esitetyn matkailijoiden ostovoimapotentiaalin perusteella on laskettu seuraavat suuntaa antavat arviot matkailijoiden rahankäytön vaikutuksesta lisäliiketilatarpeisiin. Matkailijoiden rahankäytön osalta tilantarvelaskelmissa ei ole huomioitu kaavaylimitoituskerrointa eikä
pinta-aloja ole muutettu kerrosneliömetreiksi toisin kuin asukkaiden ostovoimaan perustuvissa lisäliiketilantarvelaskelmissa. Erityisest viihde ja virkistyspalveluden osalta arvioon tulee suhtautua
varauksellisesti suuntaa-antava: palveluiden neliöteho vaihtelee toiminnan luonteesta riippuen ja
osa viihde- ja virkistyspalveluihin kohdistuvasta rahankäytöstä kohdistunee ulkoaktiviteetteihin,
kuten laskettelu tai golf, mitkä eivät varsinaisesti aiheuta uutta liiketilarakentamista, mutta muuten niiden tarvitsemat aluevaraukset ovat huomattavan suuria.
Nykyisilä matkailijamäärillä päiväkävijoide laskennallinen liiketilantarve on kaikkiaan noin 2 000–
3 000 m². Ilman viihde- ja virkistyspalveluita tilantarve on noin 600–1 000 m². Päiväkävijöiden
merkitys Jämsän kaikkien liiketilojen kannalta on melko vähäinen nykyisillä kävijämäärillä ja kysyntä kohdistuu muutenkin pitkälti todennäköisesti Himokselle.
Yöpyvien matkailijoiden laskennallinen liiketilantarve on nykyisillä matkailijamäärillä ilman viihde
ja virkistyspalveluita noin 6 000–7 000 m². Viihde- ja virkistyspalvelut mukaan lukien liiketilan
kokonaistarve on kaikkiaan arviolta 12 000–14 000 m². Yöpyvät matkailijat lisäävät selvästi potentiaalia vähittäiskaupalle sekä ravintola- ja kahvilayrittäjille, jopa enemmän kuin kesäasukkaat.

Taulukko 11

Suuntaa-antava arvio matkailijoiden vaikutuksesta liiketilatarpeeseen eri kävijämäärillä

Päiväkävijät, Tilantarve, m2
Ostokset Ravitsemus Viihde ja
Lkm
virkistys
100 000
400
200
1 600
150 000
600
300
2 400
200 000
700
400
3 200
500 000
1 800
1 100
8 000
750 000
2 800
1 600
12 000
1 000 000
3 700
2 100
16 000
Yöpyvät matkailijat, Tilantarve, m2
Ostokset Ravitsemus Viihde ja
virkistys
Lkm
250
300
500
750
1 000
1 300

000
000
000
000
000
000

4 100
4 900
8 200
12 300
16 400
21 400

1
2
3
5
7
9

900
200
700
600
400
700

6 000
7 100
11 900
17 900
23 800
30 900

Yhteensä
2 200
3 300
4 300
10 900
16 400
21 800

Yhteensä
12
14
23
35
47
62

000
200
800
800
600
000

Keski-Suomen kaupan palveluverkkoselvityksessä vuonna 201230 oli arvioitu, että Himoksen seudulla asuisi tulevaisuudessa keskimäärin 5 500 asukasta ympäri vuoden. Tästä johdettu laskennallinen liiketilantarve yhteensä noin 23 000 k-m², joka jakautuu toimialoittain seuraavasti: päivittäistavarakauppa 4 000 k-m²; erikoistavarakauppa 10 000 k-m²; tilaa vievä erikoiskauppa 5
000 k-m² ja autokaupat ja huoltamot 4 000 k-m².

30

Finnish Consuting Group 1.6.2012
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Päivittäistavarakauppa
Päivittäistavarakaupan tarjonta Jämsässä on hyvä alueen ostovoimaan nähden ja merkittävää ostovoiman ulosvirtausta ei ole. Päivittäistavarakaupan nykyinen pinta-ala vastaa hyvin laskennallista tämän hetken tilantarvetta eikä lisäpinta-alan tarvetta nykytilanteessa ole. Päivittäistavarakaupan kehittämistarpeita ei noussut esille myöskään Seppolan keskustan kehittämistä käsitelleessä työpajassa 24.2.2016 (Ks. Liite 1).
Mikäli väestön vähenemistrendi jatkuu, ei uudelle päivittäistavarakaupan pinta-alalle ole tarvetta
vaan paremminkin osa nykyisistä myymälöistä on lopettamisvaarassa. Päivittäistavaramyymälöiden neliöteho Jämsässä oli vuonna 2014 Nielsenin myymälärekisterin mukaan hieman alle
6 300 €/m². Koko Suomessa keskimääräinen neliömyynti vuonna 2014 oli Päivittäistavarakauppa
Ry:n mukaan 7 400 €/m². Jämsässä päivittäistavaramyymälöiden tehokkuus on siis jo nyt noin
15 prosenttia alle koko maan keskiarvon. Tämä huomioiden, jatkuva väestön vähenemiskehitys
tulisi supistamaan päivittäistavarakaupan verkostoa.
Vähenevän väestökehityksen jatkuessa palvelut todennäköisesti keskittyisvät entistä enemmän
Seppolaan, minne myös valtaosa väestöstä on keskittynyt.
Väestö on vähentynyt nopeasti erityisesti Jämsänkoskella ja mikäli väestön väheneminen jatkuu,
vaikuttaa se myymälöiden toimintaedellytyksiin. Tällä hetkellä Jämsänkosken päivittäistavarakaupan tarjonta ei ole ylimitoitettu sen väestöpohjaan nähden, mutta mikäli väestön väheneminen jatkuu, todennäköisesti ainakin yksi kolmesta myymälästä voi olla lakkautusuhan alla.
Pienikin päivittäistavarakauppa tarvitsee yleensä vaikutusalueelleen vähintään noin 2 000 asukasta kannattavan toiminnan varmistamiseksi. Taajamaosayleiskaava-alueen ulkopuolella Jämsän taajamissa Längelmäellä ja Koskenpäässä sijaitsevien päivittäistavarakauppojen osalta em.
väestöpohja ei täyty. Taajamien myymälöiden toimintaedellytykset vaikuttavat kuitenkin tällä
hetkellä hyviltä myymälöiden neliömyyntitehojen perusteella. Myymälöiden toimintaedellytykset
ovat kuitenkin uhattuina, mikäli väestön vähentymiskehitys em. taajamissa jatkuu. Erityisesti
Hallissa, jossa on tällä hetkellä kaksi myymälää, on todennäköistä, että toinen myymälä lopettaa
toimintansa jollain aikavälillä. Päivittäistavarakaupan toimintaedellytykset em. taajamissa riippuvat myös muiden julkisten ja yksityisten palveluiden kehittymisestä. Yksityisiä palveluita em. taajamissa on vain niukasti, mutta kaikissa toimii edelleen julkisia palveluita, jotka parantavat myös
kaupan toimintaedellytyksiä.
Taajamaosayleiskaava-alueen ulkopuolella Kuoreveden/Hallin taajamassa ja kaava-alueella sijaitsevan Kaipolan väestöpohja on tällä hetkellä riittävä myymälän toimintaedellytysten kannalta,
vaikkakin erityisesti Kuorevedellä ko. väestöpohja muodostuu osin suhteellisen kaukaa hajaasutusalueelta kertyvistä asukkaista. Myymälöiden toimintaedellytyksiä voidaan edelleen parantaa keskittämällä mahdollinen tulevaisuuden väestönkasvu, tai nykyisen väestön tiivistämiskehitys, olemassa olevien taajamoiden lähialueelle. Myös em. taajamissa sijaitsevat julkiset palvelut
parantavat kaupan toimintaedellytyksiä.
Mikäli väestöpohjan väheneminen saadaan pysäytettyä, päivittäistavarakaupan pinta-alan tarpeen kasvu tulevaisuudessa on maltillinen ja kasvaa vuoteen 2030 mennessä noin 2 000 k-m².
Jämsän rakennemallin ns. ylämallin mukainen väestökasvutavoite 1 200 uutta asukasta lisäisi toteutuessaan päivittäistavarakaupan lisätilantarvetta edelleen noin 900 kerrosneliömetrillä. Päivittäistavarakaupan lisätilantarve voisi tarkoittaa esimerkiksi yhtä uutta supermarket-kokoluokan
myymälää tai useita pieniä lähimyymälöitä edellyttäen, että noin 2 000–3 000 asukkaan lähiasutusvaatimus täyttyy. Pinta-ala voi toteutua myös olemassa olevien myymälöiden laajennuksina.
Mihin uusi pinta-ala Jämsässä sijoittuu, riippuu alueen väestönkasvun suuntautumisesta. Todennäköisesti palvelut keskittyvät Seppolan taajamaan ja sen lähiympäristöön, liikenteellisiin sijainteihin ja myös Himokselle, jos sen matkailijamäärät kääntyvät nousuun. Matkailijoiden ja liikennevirtojen tuoma lisäasiakaspotentiaali voi pienentää lähipalveluiden vaatimaa lähiasutuksen
määrää jossain määrin. Selviä päivittäistavarakaupan katvealueita, joissa nykyinen väestöpohja
olisi riittävä päivittäistavaramyymälän kannalta tai väestöpohja kasvaisi merkittävästi, ei ole tällä
hetkellä havaittavissa vaan päivittäistavarakaupan saavutettavuus on Jämsässä kohtuullinen.
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Erikoistavarakauppa ja kaupalliset palvelut
Erikoistavarakaupan laskennallinen lisäliiketilantarve on jo nykytilanteessa huomattava ja liiketilantarve myös kasvaa todennäköisesti kulutuksen kasvun seurauksena, jos negatiivinen väestökehitys saadaan pysäytettyä. Kuten edellä luvussa 7.1.1. on todettu, keskustahakuisen erikoistavarakaupan osalta laskennallinen tilantarve nykytilanteessa on lähes 14 000 k-m². Lisäksi tilantarve kasvaa vielä yli 6 000 k-m² vuoteen 2030 mennessä kulututuksen kasvun seurauksena. Yhteensä laskennallinen tilantarve siis 20 000 k-m². Huomioiden ostovoiman siirtymät, ei voida realistisesti odottaa, että kaikki em. lisäliiketilan laskennallinen tarve toteutuisi Jämsässä. Esimerkiksi jos 60 prosenttia ostovoimasta jäisi Jämsään, todellinen liiketilan lisätarve vuoteen 2030
mennessä olisi 12 000 k-m². Tilaa vievän kaupan lisätilantarve nykytilanteessa on noin 7 000 km² ja tilantarve kasvaa 3 500 k-m² vuoteen 2030 mennessä. 60 prosentin ostovoimatavoitteella
tilaa vievän kaupan lisäliiketilantarve olisi siis yhteensä noin 6 000 k-m². Autokaupan ja huoltamopalveluiden tilantarve nykytilanteessa on 6 000 k-m² ja tilantarve kasvaa 3 000 k-m² vuoteen
2030 mennessä.
Seuraavassa kuvassa (Kuva 40) on esitetty Suomessa toimivia kauppa- ja palveluketjuja, jotka
eivät toimi Jämsässä, mutta toimivat muualla päin Suomea vastaavankokoisilla markkina-alueilla
ja voisivat näin ollen potentiaalisesti sijoittua myös Jämsään. Ketjujen kiinnostusta sijoittumiseen
ei ole kartoitettu. Paikkatietoanalyysin avulla kuitenkin tunnistettiin yli 25 Jämsän kannalta potentiaalista ketjutoimijaa. Jos näistä ketjutoimijoista edes puoletkin saataisiin houkuteltua Jämsään esimerkiksi uuden liikerakentamishankkeen yhteydessä, voisi tämä tarkoittaa liiketilana
noin 4 000 m² (noin 5 000 k-m²). Potentiaalisia toimijoita on siis selvästi vähemmän tunnistettavissa nykytilanteessa, kuin mitä ostovoimaan perustuva laskennallinen liiketilantarve on.

Kuva 40

Jämsästä puuttuvia potentiaalisia ketjuja

Yhteenvetona voidaan todeta, että erikoistavarakaupassa on Jämsässä suurempia haasteita kuin
päivittäistavarakaupan osalta. Tarjonta ei vastaa asukkaiden tarpeisiin. Samalla erikoistavarakaupassa on myös suuremmat kehittämismahdollisuudet.
Keskustahakuinen erikoistavarakauppa on suositeltavaa keskittää Seppolaan. Kuluttajakäyttäytymisessä on havaittavissa signaaleja kaupunkikeskustojen arvostuksen noususta ja erityisesti
erikoistavarakaupan ostoksia tehdään mieluusti muun vapaa-ajan vieton lomassa. Kaupunkikeskustat pystyvätkin tarjoamaan kaupan lisäksi muita elämyksiä viihteen, kulttuurin ja muun vapaa-ajanvieton ja asioinnin paikkoina helpommin kuin esimerkiksi keskustojen ulkopuolelle rakennettavat kaupan alueet. Erikoistavarakaupan kehittämismahdollisuuksia on käsitelty tarkemmin jäljempänä palvelualuekohtaisissa kapppaleissa, ks. luku 7.5.
Ravintolat ja kaupalliset palvelut sijoitetaan myös pääosin ydinkeskustaan. Ravintolapalveluille
löytyy toimintaedellytyksiä myös mahdollisten huoltoasemien yhteydessä.
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Julkiset palvelut
Julkisten palveluiden osalta suurimmaksi haasteeksi muodostuu yhtälö, jossa väestön ikärakenne
on ennusteiden mukaan vanhenemassa jyrkästi heikentäen näin kunnan huoltosuhdetta ja toisaalta pienenevät julkisten palveluiden käyttäjämäärät esimerkiksi haja-asutusalueen alakouluissa. Jämsän kunnassa asutus on hajautunut myös Jämsän ja Jämsänkosken muodostaman taajamavyöhykkeen ulkopuolella, eikä täten muodosta tiiviitä palvelukeskittymiä tai alakeskuksia. Tämä saattaa pitkällä tähtäimellä johtaa haja-asutusalueiden kohdalla palvelujen karkaamiseen
kauas asutuksesta heikentäen täten niin julkisten kuin yksityistenkin palvelujen saavutettavuutta. Pienenevien oppilasmäärien kohdalla tuleekin miettiä, mitä toimenpiteitä voidaan tehdä pienempien alakeskusten julkisten palveluiden säilyttämiseksi. Yksi konkreettinen toimenpide on ainakin pyrkiä ohjaamaan tuleva asutus tiukasti lähelle nykyisiä palvelukeskittymiä, jolloin niiden
toimintaedellytykset paranevat.
Julkiset palvelut ovat jo nykytilanteessa keskittyneet pääosin Seppolan taajaamaan, joka onkin
parhaiten saavutettavissa oleva alue lähiasutuksen määrään suhteutettuna. Lisäksi Jämsänkosken palveluiden osalta on jo tehty päätöksiä mm. lukion lakkauttamisesta. Harvemmin käytettävät julkiset palvelut voivatkin sijaita kauempana asutukseen nähden, mutta esimerkiksi alakoulujen ja päiväkotien sijainti lähellä kotia on keskeistä asukkaiden näkökulmasta. Em. palveluiden
palveluverkko onkin selvästi tiheämpi kuin esimerkiksi terveyspalveluiden osalta ja selkeitä puutteita saavutettavuudessa ei ole. Tulevaisuudessa alakouluverkon osalta Juokslahden, Koskenpään
ja Länkipohjan lähiasutuksen määrä asettaa kuitenkin haasteen riittävän suurille oppilasmäärille.
Keskustassa on vireillä julkisten palveluiden osalta kirjastohanke. Uuden kirjaston avulla on mahdollista tukea ydineskustan kehittämistä muutenkin ja hanke kirjasto tulisikin nähdä laajemmin
kokhtaamispaikkana, johon on mahdollista yhdistää muitakin julkisia ja kaupallisia toimintoja.
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Keskustahakuinen erikoistavarakauppa on suositeltavaa keskittää Seppolaan.
Seppolan keskustan kehittämistä käsitelleessä työpajassa 24.2.2016 (Ks. Liite 1) esille nousi, että keskustassa on toisaalta tyhjiä liiketiloja ja toisaalta samanaikaisesti on tarvetta myös uusille
liiketiloille. Uusien vähittäiskaupan toimijoiden houkutteleminen Jämsään ei ole mahdollista ilman
ajanmukaisia ja ketjujen tarpeisiin soveltuvia liiketiloja. Seppolassa on mahdollista rakentaa uutta liiketilaa esimerkiksi Keskuskadun varteen korvaamalla osa nykyisistä, kerroskorkeudeltaan
matalista rakennuksista tehokkaammalla rakentamisella yhdistäen liikerakentamishankkeeseen
myös muita toimintoja, kuten asuinrakentamista.
Kaupallista kehittämistä ei tulisi pitää irrallisena keskustan muista kehittämishankkeista. Uusi kirjastohanke olisi mahdollista yhdistää liikerakentamiseen. Yleisenä trendinä kauppakeskusrakentamisessa on julkisten palveluiden, kaupan, kahviloiden ja ravintoloiden, kulttuurin ja muiden
palveluiden yhdistäminen samaan kokonaisuuteen. Useamman toiminnon sijoittaminen samaan
kokonaisuuteen houkuttelee enemmän asiakasvirtoja ja tuo kaikille toimijoille enemmän potentiaalisia asiakkaita sekä ylipäänsä parantaa investointiedellytyksiä, kun hankkeessa on alusta alkaen mukana useampi vuokralaistaho. Tällaiset hankkeet vastaavat myös kuluttajien muuttuvaan
käyttäytymiseen, jossa ostoksia tehdään muun vapaa-ajanvieton lomassa. Yhtenä esimerkkinä
vastaavasta julkisia ja kaupallisia palveluita yhdistävästä hankkeesta voidaan mainita Lappeenrannassa kauppakeskus IsoKristiina, jonka laajennusosaan sijoittu Lappeenrannan kaupunginteatteri.
Keskustan kaupallinen painopiste on marketien myötä siirtynyt torilta itään päin kohti marketaluetta ja mahdollisella uudella liikerakentamisella voidaan joko vahvistaa perinteistä keskustaa,
torin ympäristöä, tai siirtää kaupallista painopistettä edelleen marketeja kohden. Keskeinen sijainti torin laidalla loisi kuitenkin paremmat edellytykset uuden, vetovoimaisen kaupallisen ytimen kehittämiseen kuin torista irralleen jäävä liikerakentaminen. Jos em. kirjastohankkeeseen
yhdistetään liikerakentamista, suositeltava sijainti on torin lähelle sijoittuva kortteli, jos torin
asemaa keskustan painopisteenä halutaan vahvistaa. Ns. entisen Seppolan koulun tilalle on mahdollista toteuttaa vaihtoehtoisesti muitakin toimintoja, esimerkiksi senioriasuntoja. Kokonaisuutena keskustan kaupallista ydinaluetta ei tulisi enää laajentaa vaan keskustahakuiset kaupalliset
palvelut suositellaan keskitettäväksi pääosin marketalueen ja joen väliin. Enemmän tilaa vaativia
myymälöille ja mm. päivittäistavarakaupoille on toki mahdollistettava muitakin sijainteja keskusta-alueella em. ydinalueen ulkopuolelta.
Asukaskadon pysäyttäminen on avainasemassa myös keskustan elinvoimaisuuden turvaamiseksi.
Näin ollen asuntorakentaminen ydinkeskustaan ja sen lähelle on tärkeää myös kaupallisen kehittämisen kannalta. Yhden ja kahden hengen talouksien lisääntyessä ja väestön ikääntyessä keskusta-asuntojen kysyntä todennäköisesti muutenkin kasvaa.
Keski-Suomen Vaihemaakuntakaavassa Jämsän keskusta on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (c). Keskustatoimintojen alue kattaa likimain Seppolan taajaman lähialueineen mukaan lukien ns. market-alueen. Keskustatoimintojen alue rajautuu maakuntakaavassa lounaassa likimain
Saarentien tuntumaan sijoittuvaan tilaa vievän kaupan alueeseen. Osayleiskaavatyön yhteydessä
on otettava kantaa keskusta-alueen ja ns. Risteysalueen rajaukseen. Keskeistä on, kuuluuko
Saarentie keskustan vai Risteysalueen kokonaismitoitukseen?
Suositeltavaa on, että erikoistavarakaupan tarjonta keskitetään mahdollisimman pitkälti Seppolaan keskustan elinvoimaisuuden turvaamiseksi. Tästä näkökukulmasta suositeltavaa on myös
varata varsinaiselle ydinkeskustalle riittävästi kehittymismahdollisuuksia. Tällöin Saarentie tulisi
laskea osaksi Risteysalueen kokonaismitoitusta, johon alue kaupan laadun puolesta paremmin
muutenkin liittyy.
Vaihemaakuntakaavassa keskustatoimintojen alueen vähittäiskaupan suuryksiköiden yhteenlaskettu enimmäismitoitus on 50 000 k-m². Osana tätä selvitystä ei ole kattavasti selvitetty vähittäiskaupan pinta-alan jakautumista suuryksiköihin ja ei-suuryksiköihin Jämsässä, mutta keskustassa suuryksiköitä ovat mm. market-alueen myymälät ja liikekeskus Forum. Keskustan kehittämismahdollisuuksien selvittämiseksi tarkemmin on käytävä läpi alueen nykyiset suuryksiköt ja
niiden pinta-ala.
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Keskustan kaupallisen kehittämisen tavoitteiksi Jämsässä vuoteen 2030 mennessä voidaankin
asettaa esimerkiksi, että se on päivittäisasioinnin keskus, jonne on helppo tulla asioimaan sekä
autolla että kevyellä liikenteelle ja jossa asiointi onnistuu myös iltaisin työpäivän jälkeen. Erikoiskaupan, elämysten ja ravintoloiden tarjonta on riittävän monipuolinen ja palvelee sekä oman vaikutusalueen asukkaita ja matkailijoita. Vain harvoin tarvitsee lähteä ostoksille Jyväskylään. Keskusta on viihtyisä, nykyistä kaupunkimaisempi ympäristö, jossa luonto on kuitenkin edelleen lähellä ja joka toimii asukkaiden kohtaamispaikkana ja harrastuskeskuksena. Lisäksi Jämsän keskusta on viihtyisä asuinympäristö, jossa kaikki palvelut ovat lähellä.
7.5.2

Risteysalue ja muut tilaa vievän kaupan alueet

Ydinkeskustaan soveltumaton tilaa vievä kauppa on suositeltavaa sijoittaa myös mahdollisimman
lähelle ydinkeskustaa. Mitä lähempänä tilaa vievä kauppa sijaitsee ydinkeskustaa, sitä paremmin
se tukee myös ydinkeskustan elinvoimaisuutta. Tilaa vievää kauppaa ei myöskään kannata hajauttaa usemmalle alueelle.
Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavassa Jämsän ns. Risteysalue on osoitettu kaupalliseksi vyöhykkeeksi (km-1). Suunnittelumääräyksen mukaisesti alueelle voi sijoittua paljon tilaa vaativan
erikoistavarakaupan seudullisesti merkittäviä yksiköitä, jotka eivät sovellu keskustatoimintojen
alueelle (kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppaa). Risteysalueen vähittäiskaupan yhteenlaskettu enimmmäismitoitus on 40 000 k-m².
Kuten edellä Seppolan kehittämisen yhteydessä todettiin, keskeinen ratkaistava kysymys on,
kuuluu olemassa oleva Saarentien tuntumaan sijoittuva tilaa vievä kauppa Risteysalueeseen vai
keskustaan. Huomioiden Seppolan keskusta-alueen nykyinen vähittäiskaupan kokonaispinta-ala
(28 000 k-m²), on maakuntakaavan Risteysalueelle mahdollistama 40 000 k-m² vähittäiskaupan
kokonaispinta-ala huomattavan suuri keskustaan nähden. Mikäli Risteysalueelle toteutuu kaikki
em. pinta-ala uutena kaupan pinta-alana, on tällä todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia Seppolan kaupan tarjontaan ja kehittämismahdollisuuksiin siitäkin huolimatta, että Risteysalueelle toteutuva kauppa olisi pääosin tilaa vievää kauppaa. Tästäkin näkökulmasta Saarentie olisi suositeltavaa huomioida osana Risteysalueen kokonaismoitusta. Tilaa vievän kaupan ja autokaupan
laskennallisen tilantarpeen huomioiden kokonaismitoitus 40 000 k-m² takaa riittävät kehittymismahdollisuudet Risteysalueelle ja Saarentielle.
7.5.3

Muut taajamat

Edellä on jo käsitelty Jämsän muiden taajamien haasteita. Väestöpohja ei niissä ole riittävä kaikilta osin päivittäistavarakaupan tai julkisten palveluiden toimintaedellytysten turvaamiseksi tulevaisuudessa. Tavoitteellisesti kaikissa taajamissa olisi kuitenkin tarpeen säilyttää päivittäistavarakaupat, alakoulut ja päiväkodit, joiden sijainti lähellä kotia on asiointitiheyden takia asukkaille
merkityksellistä. Mainittakoon tässä vielä erikseen Juokslahti, jossa toimii alakoulu, mutta ei esimerkiksi päivittäistavarakauppaa. Alueella ei ole edellytyksiä päivittäistavarakaupan tai muiden
lähipalveluiden kehittämiselle alueen väestöpohja huomioiden.
Himoksella on edellytyksiä kehittää alueen palvelutarjontaa matkailijamäärien lisääntyessä. Matkailu- ja viihdepalvelut toimivat alueen kehittämisen ankkureina ja houkuttelevat alueelle matkailijavirtoja. Näiden lisäksi Himoksella voi olla tulevaisuudessa edellytykset jopa supermarketkokoluokan päivittäistavaramyymälälle (2 000 k-m²), jos alueen loma-asunnot ja alueella yöpyvien matkailijoiden määrät lisääntyvät. Lisäksi alueelle voi sijoittua matkailijoille tarkoitettua erikoistavarakauppaa, kuten eri harrastusvälineiden ja urheiluvaatteiden kauppa, mutta pintaalaltaan kyseinen kaupan tarjonta ei ole merkittävää. Erikoistavarakaupan suuryksiköitä alueelle
ei ole tarpeen sijoittaa. Himokselle ei myöskään suositella sijotettavaksi varsinaisia julkisia palveluita, mutta muita erilaisia kaupallisia palveluita alueelle voi sijoittua, kuten hyvinvointi-, liikuntaja terveyspalveluita. Myös osa perinteisesti julkisen sektorin tuottamista palveluista voisi Himokselle toteutua yksityisen sektorin tuottamina kaupallisina palveluina kysynnän kasvaessa. Himoksella on myös mahdollista löytää uusia tapoja tuottaa palveluita ja yhdistellä matkailijoille ja
asukkaille suunnattuja palveluita. Esimerkkinä tällaisesta palvelusta mainittakoon lasten päivähoito, jossa yhdistyisi alueen työntekijöiden lasten päivähoito ja matkailijoiden lasten lyhyt aikainen, muutaman tunnin pituinen lastenhoito.
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Yhteenveto palvelualueista

Edellä kuvatut kaupan ja julkisten/yksityisten palveluiden kehittämispotentiaali ja -tarpeet taajamaosayleiskaava-alueella on vielä tiivistetty seuraavaan taulukkoon.
Taulukko 12

Potentiaaliset kaupan alueet ja niiden mitoitus

Alue
Seppola

Toimialat
-

päivittäistavarakauppa
keskustaerikoiskauppa
tilaa vievä kauppa
julkiset palvelut
monipuolisesti muita
viihde ja vapaaaikapalveluita ja kahviloita ja ravintoloita

Lisätietoja mitoituksesta
Suuryksiköiden yhteenlaskettu
enimmäismitoitus 50 000 k-m²
(maakuntakaava).
Valtaosa kaikesta lisäpintaalantarpeesta mitoitetaan tälle
alueelle. Myös tilaa vievän kaupan
palveluita keskitetään myös mahdollisimman lähelle Seppolan taajamaa.
Keskustatoimintojen alueelle voidaan mitoittaa seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä (pt 3 000
k-m², erikoistavarakauppa 5 000
k-m²).

Risteysalue
(sis. Saarentien alueen)

-

tilaa vievä kauppa
liikennepalvelut

Vähittäiskaupan enimmmäismitoitus 40 000 k-m² (maakuntakaava).
Vain tilaa vievän kaupan osalta
voidaan mitoittaa seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä (5 000 km²).
Päivittäistavarakaupan suuryksiköitä ei sallita.

Jämsänkoski

-

Himos

-

-

Längelmäki
Kuorevesi/Halli
Koskenpää
Kaipola

-

päivittäistavarakauppa
kaupalliset ja julkiset lähipalvelut (koulu, päiväkoti, terveysasema, kirjaston sivupiste)
kahviloita ja ravintoloita
päivittäistavarakauppa
vapaa-ajan erikoiskauppa (matkailijoille suunnattu)
kaupalliset lähipalvelut
(päiväkoti, ensiapuklinikka, hieronta, hyvinvointi jne)
viihde ja vapaa-aika
päivittäistavarakauppa
julkiset lähipalvelut
(päiväkoti, alakoulu)

Ei vähittäiskaupan enimmäismitoitusta, mutta alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä
(maakuntakaava).

Päivittäistavarakaupan pinta-ala
arviolta maks. 3 000 k-m² riippuen alueen asukaspohjan kehityksestä.
Ei sallita vähittäiskaupan suuryksiköitä erikoistavarakaupan osalta.

Päivittäistavarakaupan pinta-ala
arviolta maks. 500 k-m²–1 000 km².

LIITE 1
TYÖPAJAMUISTIO, SEPPOLAN KESKUSTA-ALUEEN KEHITTÄMINEN

SEPPOLAN KESKUSTAALUEEN KEHITTÄMINEN,
TYÖPAJAMUISTIO

1.

Projekti
Asiakas
Tilaisuus

Jämsän taajamaosayleiskaava
Jämsän kunta
Työpaja Seppolan keskusta-alueen kehittämisestä

Päivämäärä

24/02/2016 klo 13 alkaen

Paikka
Vastaanottaja
Lähettäjä
Tiedoksi

Jämsän kaupungintalon valtuustosali
Tilaisuudessa paikalla olleet 33 henkilöä
Ramboll Finland Oy
Muistio julkaistaan hankkeen internet-sivuilla

TYÖPAJAN SISÄLTÖ, TAVOITTEET JA AIKATAULU

Jämsän taajamaosayleiskaavaan 2030 liittyen järjestettiin 24.2.2016 työpaja Seppolan keskustaalueen kehittämisestä. Keskusta-alueen toimijat ja maanomistajat pohtivat mitä alueella tulisi olla, mitä tulisi muuttaa ja mitä säilyttää ja mihin toimintojen tulisi sijoittua. Työpajan tavoitteena
oli välittää ja saada tietoa, herättää keskustelua ja ideointia sekä luoda pohja menestyvän ja elävän keskusta-alueen kehittämiselle. Työpajaan osallistui yhteensä 33 henkilöä, jotka edustivat
alueen toimijoita, maanomistajia, Jämsän kaupunkia, Jämsän seudun kehittämisyhtiö Jämsek
Oy:tä ja konsultteja.

Työpajan ohjelma oli seuraava:
13.00

Tervetulosanat; Kari Stenlund, Jämsän kaupunki ja Ulla Haggren, Jämsek Oy

13.10

Kehittämisen lähtökohdat
Osayleiskaava ja Seppolan maankäyttö; Annu Tulonen, Ramboll
Taajamaosayleiskaavan kaupallinen selvitys; Tiina Kuokkanen, Ramboll

14.00

Ohjeistus työpajatyöskentelyyn; Hanna Herkkola, Ramboll

14.05

Jakautuminen ryhmiin ja iltapäiväkahvit

14.10

Ryhmätyöskentely

15.20

Ryhmäkeskustelujen purku ja yhteiskeskustelu

15.55

Loppuyhteenveto ja jatkotoimenpiteet

16.00

Tilaisuus päättyy

2.

TILAISUUDEN AVAUS JA ALUSTUKSET
Tilaisuuden avasivat vs. tekninen johtaja, kaavoitusarkkitehti Kari Stenlund Jämsän kaupungilta
ja Jämsek Oy:n toimitusjohtaja Ulla Haggren. Kehittämisen lähtökohdista ensimmäisen alustuksen osayleiskaavasta ja Seppolan maankäytöstä esitti Annu Tulonen Rambollilta. Toisen alustuksen taajamaosayleiskaavan kaupallisesta selvityksestä esitti Tiina Kuokkanen Rambollilta. Alustusten esitykset ovat tämän muistion liitteenä.

3.

TYÖPAJA

Hanna Herkkola Rambollilta ohjeisti työpajatyöskentelyn, jossa osallistujat jakautuivat neljään
ryhmään. Ryhmät kiersivät jokainen kullakin neljällä teemapisteellä ottamassa kantaa kaikkiin
aiheisiin. Jokaisella teemapisteellä oli omat vetäjänsä. Teemapisteillä oli käytössä karttoja, fläppitauluja ja tehtäväpaperit.

Iltapäivän ryhmätöiden teemat olivat seuraavat:
1. Miten keskusta-alue rajautuu tai miten sen tulisi rajautua? Mikä nykyisessä keskustassa on
hyvää, mikä parannettavaa tai poistettavaa?
2. Seppolan liikenteen ongelmakohdat ja niiden ratkaisut
3. Mitä toimintoja Seppolan keskusta-alueelta tulisi jatkossa löytyä ja millä painotuksilla?
4. Miten kuvailisitte tulevaisuuden Seppolan keskusta-aluetta?

3.1

Miten keskusta-alue rajautuu tai miten sen tulisi rajautua? Mikä nykyisessä
keskustassa on hyvää, mikä parannettavaa tai poistettavaa?

Ryhmän vetäjinä toimivat Kari Stenlund Jämsän kaupungilta ja Annu Tulonen Rambollilta. Teemapisteellä täytettiin taulukkoon keskusta-alueen hyviä ja huonoja ominaisuuksia sekä säilytettäviä ja kehitettäviä kohteita. Seuraavaan taulukkoon on koottu teemapisteellä kiertäneiden
ryhmien tehtäväpaperille kirjaamia asioita tiivistetysti. Eniten ideoitiin kehitettäviä kohteita.

Mitä hyvää keskusta-alueella:
-

Satama ja siihen liittyvä jokivarsi vesielementttinä
Tori ja sen rakennetun ympäristön mittakava ja miljöö; Tori/ keskusaukio
Tiivis, tunnistettava keskusta; Tiivis keskusta
Keskuskatu liikekeskustana
Toimiva pysäköinti
Maauimala

Ehdottomasti säilytettävää ja korostettavaa
-

Satama ja ilmava ympäristö
Tori ja sen lähiympäristön mittakaava
Jokilaakso Jämsänkoskelle asti
Maauimala
Kaupallinen ydinkeskusta liikekatujen varrella

Mitä kehitettävää?
-

KESKUSTAN RAJAUS:
o Keskustan laajempi rajaus, mukaan marketalue ja autokauppa.
o Laajemmalla kehällä myös rautatieasema, Lidl ja huopatehdas
o Koulut ja julkiset palvelut mukaan keskustaan (lukio, päiväkoti, virastot)
o Tiiviimpi mieluummin kuin laajempi.

-

-

-

-

SATAMA:
o Venepaikkoja (alueen ulkopuolelle), Päijänteen laivoille kääntymispaikka
o Kahvila-ravintola
o Uusi pieni liikekeskus
o Kirjasto, palveluita, kulttuuria / satamaan tai Seppolan koulun kortteliin
o Oleskelualueet puuttuvat – pienin toimenpitein toteutettavat kävelypolut – raput
SEPPOLAN KOULUN KORTTELI:
o Muuttuva alue
o Sekoittuneet toiminnot: kirjasto, kauppakeskus, asuminen
o Kirjasto, palveluita, kulttuuria / satamaan tai Seppolan koulun kortteliin
KAUPUNKIKUVA
o Tiiviimpi keskusta, korkeampi: 6à krs
o Sisääntulo idän suunnasta, portti ydinkeskustaan
o Saapuminen idästä, maauimala ja puistot “vihreä portti”
o Keskuskatu ja Koskentie: liikekatujen tuoreuttaminen
o Keskustan viherrakentaminen
o Maauimalan kehittäminen, päivämatkailukohteeksi
KESKUSTAN TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN
o Lisää toimintaa / liiketiloja tyhjillään
o Pienempiä liiketiloja
o Erikoisliikkeitä
o Liiketiloja, asumista
o Kulttuurirakentamienn
o Jokivarsiasutusta, veneellä pihaan

Poistettavaa
-

3.2

Seppolan koulu
Betoniarkut, kukkaruukut

Seppolan liikenteen ongelmakohdat ja niiden ratkaisut

Ryhmän vetäjinä toimivat Sanukka Lehtiö ja Marek Salermo Sweco Ympäristö Oy:stä. Alle on
koottu teemapisteellä kiertäneiden ryhmien tehtäväpaperille kirjaamia asioita:
A. Alkupohdintaa:
- mikä on kadun funktio/rooli liikenteellisesti (seudullinen, alueellista, …)
- mikä on kadun fyysinen rakenne?
- mikä on käyttö?
Funktio, Rakenne ja Käyttö tulee olla tasapainossa, jolloin saavutetaan liikenneturvallisuuden
kasvu.
B. Vapaata keskustelua / sana vapaa:
1. Paunun alueen ongelmana on koulun saattoliikenne erityisesti aamulla. Pysäköintiä ei käytetä
ja aiheuttaa oiretta muun työpaikkaliikenteen ruuhkan siirtymiseen.
2. Koulukujan ja Lukkoilantien välissä koulukeskuksen sisäinen ajoyhteys turha: ei kirjastoa, ei
koulua (po. vain kevytliik.). Koulukujan läpiajomahdollisuus turha.
3. Siltakatu-Yhdystie rakennettu seudulliseksi keskustan ohitustieksi, jolloin Keskuskatu voi profiloitua asiakastyytyväisyyden vuoksi ”kauppakaduksi” (mm. ostosten kantaminen, pysäköinti kaupan eteen, liikennemerkistöä tarkennettava)
4. Kaukoliikenteen kulku keskustan läpi, vaikka vasta Kivipankilla pysäkit – mahdollinen siirto Siltakadulle ja Pääskymäentielle. Ryhmä 4 huomautti, että Keskuskadulla on pysäkit, jolla asiakkaita ydinkeskustaan.
5. Pyöräilyn kannalta risteykset vaikeita, Koskentien ja Keskuskadun kiertoliittymä vaarallinen:
käyttäjämäärä on iso, näkyvyys heikko (tosin puut kauniita), liikenne puuroutuu nopeasti.

6. Seppolan koulun, kirjaston, jne. korttelin maankäytön muuttuminen tullee muuttamaan liikkumista, rakennukset purettavissa. Vaikea miettiä, kun ei käyttötarkoitusta tiedossa!
7. Keskuskadun sulkeminen autoliikenteeltä olisi mahdollista, väliaikaisia markkinoita onkin ja
liikkuminen onnistuu. Keskuskadun kävelykatu ei toimisi, liiketilojen huoltoajo/tavaran toimitus ei
toimi ilman Keskuskadun yhteyttä – rakennuksiakaan ei ole suunniteltu niin että toimitus takaa.
8. Ranta käyttämätön potentiaali: Hulkkiossa palveleva venesatama vain 7,5km, joten keskustassa ei tarvetta polttonesteenjakelulle. Keskustaan pitäisi saada kehitettyä, jotta veneilyä voisi
tuoda. Alue sosiaalisesti levotonta, levein Jämsäjoen kohta kääntöpaikkana – vieraspaikkoja ennemmin Nikkarinkuja Tippakujan kohdalla -> mikä heijaste nyk. vierasvenesatamaan. Paunun
koululta aina Virmapyhän paikalle kanoottiretkeilyä. Lisää toimintaa, jotta sosiaaliset haitat vähentyvät. Vastarannalle maihin vedettäviä venepaikkoja. Keskustan satama hyödyntämätön potentiaali. Fyysinen yhteys Keskunkadun eteläpuolelta rantaan: Ihmisiä, toimintoja, lähellä ei pysäköintiä selkeästi tarjolla, jotta pääsisi käyskentelemään.
9. Välttämättömiä läpiajokatu: Siltakatu, Koskentie, Lindemanninkatu, Mottilantie-Lukkoilantie,
Keskuskatu (ryhmä4 ja ryhmä 3).
10. Pysäköintipaikkoja on riittävästi, ei tarvi karsia. Pysäköintiongelmia: mm. Keskuskadulla aiheuttaa ruuhkaa -> pysäköinti vain toiselle puolelle? Koskentien 1 kohdalla mahdoton, tulisi olla
viistoparkkeja, ei peruutustilaa riittävästi vaan joutuu ajoradalle, Lindemanninkadun risteyksessä
(postilla liian vähän p-paikkoja, risteysalueella = vaarallista)
11. Jämsäläisellä jalankulkijalla ei ole itsesuojeluvaistoa. Kevyenliikenteen kulku katkeaa Vitikkalan kartanon kohdalla Koskentiellä.
12. Ruuhkapisteitä päästä Lindemaninkadulta vasemmalle Koskenkadulle, Vitikkalan koulu + jäähallilta ei pääse liittymään liikenteeseen, Poliisitalon, Lamminsuontien risteys sumppuna.
13. Palveluliikenteen reitti? Sisäinen julkinen liikenne?
14. Torin kasvupaine painottuu kesälauantaisin Säteritien jatke suljetaan ja otetaan myyntiin.
Kaavassa laajempi torialuevaraus. Kahvilatoiminta ja torin kesäkonsertit voisi sijoittua satamaan,
jolloin torin laajennus ei veisi pysäköintitiloja.
15. Julkinen sauna ja uimapaikka? Maauimala lähellä, taloudelliset resurssit niukat pitää virallista
uimapaikkaa, miksei sopisikin vierasvenesataman yhteyteen.

3.3

Mitä toimintoja Seppolan keskusta-alueelta tulisi jatkossa löytyä ja millä painotuksilla?

Ryhmän vetäjinä toimivat Marko Leppänen Jämsek Oy:stä, Eino Ruhanen Jämsän kaupungilta ja
Tiina Kuokkanen Rambollilta. Alle on koottu teemapisteellä kiertäneiden ryhmien keskustelussa
esille tuotuja asioita teemoittain.

Kohderyhmät:
-

-

-

Paikalliset asukkaat ovat ne varsinaiset asiakkaat. Kun palveluita kehitetään heille, myös
matkailijat saavat tarvitsemiansa palveluita.
Mietittävä, miten Himoksen kävijät saadaan myös keskustaan?
o Busseja keskustan ja Himoksen välille
o Myös pyöräilyn lisääminen Himokselta keskustaan
Väkimäärän ja matkailijoiden lisääntyminen avainasemassa keskustan kehittymisen kannalta, toimijat seuraavat perässä
Asutusta pitäisi tiivistää ja lisätä keskustassa, että saadaan asiakkaita
Paluumuuttajat
o Paluumuutto Jämsään on mahdollista, jos paikkakunnasta tykätään ja on työpaikkoja.
o Jämsässä on ammatilliset koulut, mutta korkeakouluun joudutaan lähtemään
Tampereelle tai Jyväskylään.
Erityisesti Jämsänkoskelta asiointi suuntautuu Keljoon eikä Jämsään

Vapaa-aika (kirjasto, kulttuuripalvelut ja viihde):
-

-

-

-

Kirjastolle kaksi vaihtoehtoista sijaintia, molemmat sijainnit saivat kannatusta ja esitettiin
mm. seuraavia perusteluita:
o Jokiranta, ns. Meijerin viereinen tontti puiston vieressä
§
Tämä olisi ydinkeskustassa ja tukisi sitä.
§
Myös läheinen joki pitäisi nostaa esille: vetovoimainen kulttuuripiste +
joen hyödyntäminen.
§
Keskustassa kirjastoon voisi yhdistää kaupallisia palveluita
§
Kirjast0 (+elokuvateatteri) joenrantaan, myös kahvila pysyisi hengissä
o Seppolan koulun tontti
§
Jos kirjaston yhteyteen kehitetään kaupallisia palveluita, tässä vaihtoehdossa keskustan painopiste siirtyy itään päin.
§
Kirjaston ei ole pakko olla Keskuskadulla, voisi olla koulujen lähellä
§
Ennemmin koulun lähelle, vanhuksille lähempänä
Kirjaston yhteyteen ehdotettiin muutakin toimintaa, mm. kaupallisia palveluita, muita
kulttuuri- ja vapaa-aikatiloja (mm. elokuvateatteri), monitoimitiloja, kahvilaa, julkisia
palveluita ja turisti-infoa.
o Eri ryhmät esittivät erilaisia yhdistelmiä ja kahteen em. sijaintiin
Kirjasto yhdistettynä muihin kulttuuritiloihin ja erikoisempi rakennus (esim. puusta), jota
tultaisiin katsomaan kauempaakin
o Erikoisempi vetovoimakohde esitettiin sijoitettavaksi jokirantaan
Viihdepalveluita lisättävä keskustassa, ns. koko perheen viihdepalvelut
Elokuvateatteri keskustaan, tuo elämään iltaisin
o nyt keskustan ulkopuolella
Kylpylä keskustaan
o Huom. on tulossa jo Himokselle, liian myöhäistä saada kylpylää keskustaan
Päivätoimintaa senioreille Seppolan koulun lähelle
o esim. senioriasumisen yhteyteen

Seppolan koulu
Kirjaston lisäksi Seppolan koululle ehdotettiin seruaavia toimintoja:
o Seppolan koululle kulttuurikeskus, johon myös info kuntalaisilla, palvelutiloja ja
turisti-info
o Seppolan koulun tilalle kivijalkaliiketila + asuminen
Seppolan koulun kaavoituksen yhteydessä myös eteläpuoliset omakotitalotontit uusiksi?
Pysäköinti ja saavutettavuuden kehittäminen:
Pysäköintiä oltava riittävästi ja osa voisi olla jatkossa katettuakin
Parkkeeraus ei kuitenkaan sinällään ole ongelma, jos autoa ei ole aina pakko saada oven
eteen
Autot ja parkkipaikat kuuluvat keskustaan, esim. Keskuskatua ei saa katkaista autoilta
o Torin ympärillä voi kävellä, mutta muuten on päästävä autolla liikkeiden luokse
Onnibussin pysäkki pitäisi saada valtatieltä keskustaan
o Tätä jo yritetty, mutta ei todennäköisesti onnistu
Pyöräilyn lisääminen Himokselta keskustaan, mm. parempi opastus matkan varrella (pikkuteitä pitkin)
Ostoskeskus ja muut liiketilat:
Liiketilaa sinällään on, mutta uudemmalle tilalle olisi tarvetta.
o Vanhalle tilalle ei kysyntää.
Pieni ostoskeskus tarvitaan (esim. Koljosen kiinteistön kohdalle)
o Erikoiskauppaa, palveluita, ravintola katolle jne.
o Ketjuliikkeiden keskittymä
o Mihin parkkipaikat, jos tehdään Koljosen kiinteistön kohdalle? Vaatii rakenteelliset
parkit, mikä kallista à vuokrat voivat nousta liian korkeiksi.
Toisaalta myös kivijalkaliiketiloja katutasossa (+asuminen yläkerroksissa) kannatettiin liikekeskuksen sijasta

o
o
o

Esim. Forum kauppakeskus on valmis, mutta tyhjiä tiloja, ei vedä
Kivijalkatiloissa voi esim. valita aukioloajat
ennemmin kivijalkatiloja kuin kauppakeskus

Puuttuvia palveluita:
-

-

Ketjuliikkeitä nuorisolle puuttuu mm: Kappahl, Lindex
Keilahalli on tulossa ehkä Himokselle, mutta sopisi myös keskustaan
o Esim. keskustan elokuvateatterin viereen
Matkailijat saavat mitä haluavat kaupoista
o Enemmän on kaivattu vapaa-aikaan liittyviä palveluita
o Matkailijat menevät varsinaisesti ostoksille Jyväskylään tai Tampereelle, Jämsää
ei edes harkita
Ravintoloita ovat matkailijat kaivanneet
Alko säilytettävä keskustassa
Monet julkiset palvelut, kuten valtion palvelut lähteneet. Valtion ja kunnan yhteispalvelupiste + videohuone kirjaston yhteyteen?
Kiipeilyseinä
o Superpark hanke
Kauppaliikkeet tulevan vähenemään, palveluita lisää, mm. hyvinvointipalveluita

Satama
-

-

Kirjasto satamaan (ks. edeltä)
Satamaan palveluita: polttoainejakelu, WC:t, kahvila, ravintola, musiikkilaitteet, myös
autojen polttoainejakelu
o Toisaalta esitettiin myös, että veneiden polttoainejakelua ei tarvita vaan päätankkauspisteet alueella muualla. Kysyntäpolttoaineelle tässä liian pieni.
Musiikkitapahtumat Satamapuistoon
Jokinäkymien korostaminen
Jokirannassa reitit kehitteillä, myös pyörätie Jämsään tarvitaan
Kanoottiyrittäjä satamaan
vesibussiyhteys, vesistön hyödyntäminen

Muut huomiot:
-

-

Keskuskadun kehittäminen avainasemassa
o Keskuskadun varrella mahdollisuus rakentaa ylöspäin
Korkeampaa rakentamista tarvitaan
Arkkitehtuurin oltava kaunista ja houkuttelevaa
Maauimalan varjot
o jos rakennetaan maauimalan viereen, illalla varjo
Yhteinen verkkokauppa keskustan liikkeille
Pääostoskatujen viihtyisyyden kehittäminen, viherrakentaminen
Onko torin paikka oikea?
o Yleensä torin paikka määrittää keskustan, mutta painopiste siirtynyt hivenen
marketien suuntaan
Myös vanhaa rakennuskantaa tulisi säilyttää
Aukioloajat voisivat olla pidemmät palveluiden saatavuuden parantamiseksi
o Esim. kahvilat auki iltaisin
Kaikki kehittämisideat vaativat uudisrakentamista
Himoksen yrittäjiä tulisi tukea, mm. markkinointi keskustaan

Lisäkommentit yhteiskeskustelun aikana:
-

Outlet-keskittymän kehittäminen Jämsään (vrt. Kyyjärvi) 9-tien ja keskustan tienvarren
välille

-

VT9:llä Jämsä näkyy esteettä, houkuttelee kävijöitä; maauimalan ympäristö rakentuu
viihtymiskeskukseksi; pysäköinti helppoa; opastus toimii ja matkailu on sujuvaa

3.4

Miten kuvailisitte tulevaisuuden Seppolan keskusta-aluetta?

Ryhmän vetäjinä toimivat Anna-Liisa Juurinen ja Joonas Nurminen Jämsek Oy:stä. Ryhmässä
pohdittiin nelikentän avulla tulevaisuuden Jämsän mahdollisia visioita (kuvat 1 ja 2). Yhteenvetokeskustelussa Anna-Liisa Juurinen kuvasi ryhäkeskustelujen pohjalta negatiivisen ja positiivisen
kierteen visiot Jämsän keskustasta 2030:
-

-

negatiivinen kierre:
o palvelut usein paikallisille (senioripainotus)
o hiljainen ”kuolema”
o autioituminen, hiljaisuus
o ei investoida
o kirjasto Jämsänkoskella tai vain pieni
Positiivinen kierre – haluttu tulevaisuus:
o Väliluku noussut 24 000
o väestörakenne ”terveempi”
o vähintään 0,5 miljoonaa matkailijaa
o asuin- ja liikerakentamista
o asuntotarjontaa
o kivijalkakaupoille kysyntää
o töitä tarjolla kaikille
o palvelukeskus
o satama kukoistaa

Kuva 1. Tulevaisuuden Seppolan keskusta-alueen kuvailua.

Kuva 2. Tulevaisuuden Seppolan keskusta-alueen kuvailua.

4.

YHTEISKESKUSTELU
Yhteiskeskustelun pohjaksi jokainen ryhmä esitteli pääkohdat ryhmäkeskusteluista muille ja muilla osallistujilla oli mahdollisuus kommentoida ja kysyä. Yhteenvedot on esitetty edellä ryhmäkohtaisten muistiinpanojen kohdalla.
Yhteenvetojen jälkeen käytiin vapaamuotoista yhteiskeskustelua. Keskustelussa esitettiin kysymys, miten normitalkoot näkyvät tämän työn etenemisessä. Tähän vastattiin, että MRL:n mukaan vähimmäisvaatimuksena tässä tapauksessa olisi yleisötilaisuus. Nyt on otettu ihan ”uusi
vaihde silmään” Jämsän keskustan kehittämisessä ja tällaiset tilaisuudet ovat osa sitä.
Yleiskaavan luonnos valmistuu kesään mennessä, jolloin järjestetään yleisötilaisuus ja kaavasta
on mahdollisuus jättää mielipide. Yleiskaavasta pyritään tekemään positiivisen kehityksen mahdollistava kaava.
Lopuksi työpajan vetäjät kiittivät osallistuja aktiivisesta osallistumisesta ja keskustelusta.

