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Johdanto 
 

JUHO KIURU* & HELI PONTO* 

 

*Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin yliopisto 

 

Tässä Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksen ”Metropolialueen 

talouskasvun alustat” -kurssilla toteutetussa kurssiraportissa tutkitaan Petikon ja Variston 

muodostamaa kaupan ja pienteollisuuden keskittymää Länsi-Vantaalla. Tutkimus on 

toteutettu osana ”Metropolialueen innovatiivisen kasvun alustat: Yrittäjien ja rahoittajien 

näkökulma II”-projektia. Petikko-Varisto valikoitui tutkimusalueeksi Vantaan kaupungin 

elinkeinopalveluiden tietotarpeista kyseistä aluetta kohtaan. Valmistuttuaan 1970-luvulla 

Petikko-Varisto oli koko maan johtavia kaupan, erityisesti huonekalukaupan, keskittymiä. 

Kuten tutkimusraporttimmekin osoittaa, uusien kauppakeskusten myötä Petikko-Variston 

merkitys kaupankäynnin kohteena on kuitenkin pienentynyt huomattavasti. 

 

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa verrataan Petikko-Varisto -keskittymän suhteellista 

asemaa yrityskeskittymänä pääkaupunkiseudulla viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Samalla tutkitaan Petikko-Variston suhteellista saavutettavuutta joukko- sekä 

henkilöautoliikenteellä verrattuna muuhun pääkaupunkiseutuun. Näiden 

tutkimuskysymysten kautta päästään käsiksi kysymykseen siitä syntyvätkö uudet yritykset 

pääasiassa alueille, joilla on hyvä saavutettavuus, ja jo olemassa oleviin klustereihin kuten 

Porter (2000) väittää klusteriteoriassaan. 

 

Toisessa osassa tutkitaan yrityskeskittymän sisäistä rakennetta visuaalisen havainnoin 

menetelmin. Analysoimalla Petikko-Variston sosio-fyysistä rakennetta voidaan tutkia 

kuinka Porterin teorian lähtökohta, hyöty yhteisistä markkinoista ja infrastruktuurista sekä 

toisiaan tukevista toiminnoista, toteutuu tutkimusalueella. Kuten raportin edellisen osan 

tutkimusongelma, myös kaupan alan klusterin sisäinen rakenne on vähän tutkittu aihe niin 

Suomessa kuin kansainvälisesti. 

 

Kolmas osa tarkastelee asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksia Petikko-Varistosta 

kaupankäynnin keskittymänä. Raportin kolmannen osan tavoite on tarkastella aluetta 
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käyttävien kokemuksia tutkimusalueen nykytilasta ja muutoksesta. Myös tässä osassa 

tutkitaan Porterin klusteriteorian toteutumista case-alueella: toteutuvatko alueella 

vähittäiskaupan klusteroitumisen synergiaedut, asiakkaiden mahdollisuus vertailevaan 

ostoskäyttäytymiseen. 

 

Pääkaupunkiseudun kaupankäynti ja kaupunkirakenne ovat muuttuneet viime vuosina. 

Esimerkiksi internet on kasvattanut suosiotaan kauppapaikkana ja toisaalta kantakaupunki 

houkuttelee urbaaniin elämäntyyliin. Tämän raportin tärkein havainto on, että Petikko-

Variston alue ei ole täysin pysynyt näissä muutoksissa mukana. Taantuvan kaupan 

keskittymät tarvitsivat kuitenkin lisää tieteellistä huomiota. 
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I. Saavutettavuus, sijaintipäätös, klusterit ja uudet yritykset 

pääkaupunkiseudulla 
 

LAURA ASIKAINEN*, KRISTIINA LAHTI* & LAURI VUORIO** 
 
*Helsingin yliopisto **Aalto-yliopisto 
 
 
 

1 Johdanto  

 

Saavutettavuus on keskeinen kaupunkirakennetta muovaava tekijä. Vaikka yrityksen 

sijaintipäätöstä ohjaavat monet asiat, ovat useat tutkimukset osoittaneet 

saavutettavuuden olevan tärkein yksittäinen tekijä yrityksen päättäessä sijainnistaan (ks. 

esim. Kauppakamari 2016; Kepsu & Vaattovaara 2008). Kauppakamarin teettämän 

tuoreen alueiden kilpailukykyä kartoittavan selvityksen mukaan saavutettavuus ja 

toimivat liikenneyhteydet vaikuttavat yritysten sijaintipäätökseen yhtä paljon kuin 

sopivan työvoiman saatavuus. Yrityksistä noin 60 % oli sitä mieltä, että 

saavutettavuudella on erittäin paljon tai paljon merkitystä yrityksen sijaintiin ja 

toimintaedellytyksiin. (Kauppakamari 2016: 7.) 

 

1.1 Teoreettinen viitekehys 

 

Saavutettavuuden lisäksi on muiden yritysten ja asiakkaiden läheiselle sijainnilla 

merkittävä vaikutus yrityksen liiketoiminnan kannattavuuteen. Taloustieteessä yritys- ja 

toimialaryppäistä käytetään klusteri -nimitystä. Klustereilla tarkoitetaan toisiinsa 

sidoksissa olevien yritysten ja niihin liittyvien instituutioiden maantieteellistä 

keskittymistä. Klusterille on ominaista, että siellä sijaitsevien yritysten toimialat ovat 

toisiinsa sidoksissa niin, että verkostossa toimiessaan ne antavat toisilleen kilpailuetua 

verrattuna muualla toimiviin kilpaileviin yrityksiin. Klustereiden maantieteellinen laajuus 

voi vaihdella kaupungista, seudusta ja maakunnasta yksittäiseen valtioon tai sitä 

ympäröiviin naapurimaihin. (Porter 2000: 16.) Michael E. Porterin klusteriteoria 

pohjautuu ajatukselle synergiaetujen keskittymästä, jossa yritykset muodostavat toisiaan 

hyödyttävän verkoston. 

 



 

6 

Porter uskoo, että mahdollisesti kaikki uudet yritykset sijoittuvat ennemmin olemassa 

oleviin klustereihin kuin syrjäisiin sijainteihin. Tämä johtuu Porterin mukaan 

yksinkertaisesti siitä, että klustereissa on enemmän etuja ja pienemmät riskit. Klusterin 

olemassaolo on siis merkki mahdollisuudesta. Tarvittavat taidot, voimavarat, 

tuotannontekijät, henkilökunta ja potentiaaliset asiakkaat ovat yleensä valmiiksi saatavilla 

klusterin alueella. Tietoa alueen mahdollisuuksista on enemmän ja tieto kulkee paremmin 

lyhyiden välimatkojen ja olemassa olevien verkostojen ansiosta. Uusia yrityksiä syntyy 

myös klustereissa jo sijaitsevien yritysten sisällä (ns. spin-off yrityksiä), sillä paikan 

päältä on helpoin havaita mille tuotteelle tai palvelulle on alueella kysyntää. (Porter 2000: 

26.) Klustereissa on siis jo pysyvät markkinat, joiden rakoihin uuden yrityksen on helppo 

asettua. Alueella toimii jo ennestään suuri määrä yrityksiä, joista uuden yrityksen on 

mahdollista hyötyä. 

 

Samankaltaisia lokalisaatioetuja tunnisti Alfred Marshall (1920: 156) jo 1890-luvulla. 

Toimialojen keskittyessä ajatukset ja ideat leviävät, yhdistyvät ja luovat uusia ajatuksia ja 

ideoita. Toimialakeskittymiin sijoittuu myös varsinaista toimialaa tukevia toimialoja, jotka 

tarjoavat varsinaiselle toimialalle suunnattuja tuotteita ja palveluita usein edullisemmin. 

Tällaisia tukevia toimintoja ovat esimerkiksi tuotannossa tarvittavien välineiden 

toimittaminen ja lopputuotteen kuljettaminen. Lisäksi ammattitaitoisen työvoiman on 

tapana sijoittua sinne, missä sille on kysyntää. Toimiala hyötyy paikallisista markkinoista, 

joissa työnantaja ja työntekijä helposti kohtaavat. 

 

Porter (2000:26) huomauttaa, etteivät klustereihin sijoitu ainoastaan uudet yritykset, 

vaan ennemmin tai myöhemmin myös olemassa olevat yritykset tapaavat 

uudelleensijoittua klustereiden sisälle. Päätökseen siirtää toiminta klusteriin vaikuttaa 

sekä sama helpompi mukaantulo kuin tulokkailla, mutta myös taloudellinen hyöty ja 

tuottavuuden kasvu verrattuna syrjäisiin seutuihin. 

 

1.2 Tutkimusongelma 

 

Saavutettavuuden ja talouskehityksen suhdetta on tutkittu aiemmin empiirisessä 

tutkimuksessa spatiaalisen regressioanalyysin avulla. Andersson ja Karlsson (2007:143) 
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havaitsivat, että tiedon saavutettavuus korreloi kolmella spatiaalisella tasolla: 

kaupunkiseuduilla, kunnissa sekä kuntien sisällä. Lisäksi kunnan tietointensiivisyys 

vaikuttaa positiivisesti naapurikuntien talouskehitykseen. Sen sijaan kaupunkiseutujen 

välillä ei havaittu spatiaalista autokorrelaatiota. Lisäksi uusien yritysten on havaittu 

sijoittuvan samoille alueille kuin sellaiset olemassa olevat yritykset, joiden kanssa uudet 

yritykset voivat hyötyä toisistaan esimerkiksi työvoimamarkkinoiden tai samankaltaisen 

teknologian käytön suhteen (Jofre-Monseny ym. 2011). 

 

Klustereiden ja saavutettavuuden korrelaatiota sekä uusien yritysten sijoittumista on 

tutkittu kuitenkin verrattain vähän erityisesti seudullisella tai sitä pienemmällä tasolla. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin selvittää, onko uusien yritysklustereiden 

muodostuminen pääkaupunkiseudun alueille yhteydessä alueiden saavutettavuuteen. 

Tutkimuskysymyksiä on kolme: 

 

1. Sijoittuvatko uudet yritykset hyvän saavutettavuuden alueelle? 
 
2. Millä tekijöillä voidaan ennustaa uusien yritysten syntyä parhaiten? 
 
3. Kuuluuko Petikko-Variston alue pääkaupunkiseudun potentiaalisin kasvualueisiin? 
 

 

Tavoitteenamme on GIS- ja tilastollisten analyysien avulla etsiä koko pääkaupunkiseudulta 

nopeasti kasvaneita ja saavutettavuudeltaan potentiaalisia klustereita. Tarkastelemme 

työssämme erityisesti Vantaan Petikko-Variston kehitystä. Aineisto mahdollistaa 

kuitenkin koko pääkaupunkiseudun metropolialueen tarkastelun, joten otamme muutkin 

alueet huomioon analysoidessamme uusien yritysklustereiden muodostumista, niiden 

yhteyttä saavutettavuustietoihin ja ennustaessamme potentiaalisia kasvun ympäristöjä. 

 

Ennustavina muuttujina käytämme SAVU-vyöhykkeitä sekä laskemme matka-ajat 

Helsinki-Vantaan lentokentälle, Vuosaaren satamaan, Helsingin keskustaan ja Petikkoon 

Helsingin yliopiston kehittämän MetropAccessin avulla. Helsingin seudun liikenteen 

saavutettavuustarkastelussa (SAVU) kuvataan seudullista saavutettavuutta vyöhykkeittäin 

tietyin kriteerein, jotka selvitämme seuraavassa luvussa (HSL 2012:11). Koska pyrimme 

lisäksi luomaan yritysten syntymistä mahdollisimman hyvin selittävän mallin, käytämme 

selittävinä muuttujina saavutettavuuden lisäksi myös alueen asukkaiden, yritysten ja 
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työpaikkojen lukumäärää. Alueella olevat asukkaat ilmentävät etenkin kaupan ja palvelun 

alojen kysyntää. Olemassa olevat yritykset ja työpaikat puolestaan kuvaavat Porterin 

(2000: 26) teorian mukaan uusien yritysten syntyä alueelle ja alueen houkuttelevuutta: 

mitä enemmän alueella on yrityksiä, sitä todennäköisempää sinne sijoittuu uusia yrityksiä. 

 

2 Aineisto ja menetelmät 
 
2.1 Aineiston muodostaminen 

 

Uusien yritysten osalta käytimme aineistona Patentti- ja hallintorekisterin dataa. Osa 

malleissa käyttämistämme muuttujista saatiin suoraan SeutuCD:ltä. Ajalliset 

saavutettavuusmuuttujat puolestaan muodostimme itse MetropAccess-työkalun avulla. 

 

SeutuCD on HSY:n paikkatietopaketti, joka sisältää hyvin kattavasti paikkatietoa 

pääkaupunkiseudulta. SeutuCD:ltä tutkimustamme varten hankimme perusdataa 

pääkaupunkiseudusta, kuten kuntarajat, postinumeroalueet, tiestön, asukasmäärät ja 

työpaikkojen ja yritysten lukumäärän. 

 

SeutuCD:ltä otimme analyysiin yritysten sijoittumista selittäviksi tekijöiksi paitsi 

olemassa olevien yritysten, asukkaiden ja työpaikkojen määrän, myös kullekin sijainnille 

määritetyt SAVU-vyöhykkeet. SAVU-malli on YKR-aineiston (yhdyskuntarakenteen 

seuranta, SYKE) 250x250 metrin ruuduista muodostettu saavutettavuusmalli Helsingin 

seudun liikenteen (HSL) alueella. Se kuvastaa kunkin ruudun seudullista saavutettavuutta 

suhteessa muihin ruutuihin korostaen ekologisia liikkumismuotoja. Helsingin seutu on 

ruuduittain jaettu seitsemään eri saavutettavuusluokkaan. Luokat kuvaavat sitä, ovatko 

asukkaan seudulliset liikkumistarpeet tyydytettävissä kestävillä kulkumuodoilla eli 

kävellen, pyöräillen tai nopein julkisin liikenneyhteyksin yhdessä ruudussa paremmin kuin 

toisessa. Mallissa vyöhykkeet on järjestetty kokonaissaavutettavuuden perusteella 
 
luokkiin. Kokonaissaavutettavuus on puolestaan saatu laskemalla matkaryhmäkohtaiset 

saavutettavuusluvut vastaavilla matkamäärillä painotettuina yhteen. Vyöhykkeet ovat 

erilaisia seudullisen saavutettavuuden suhteen, mutta HSL:n mukaan niiden 

“hyvyysastetta” ei ole tarkoitus mitata. Ensimmäisellä vyöhykkeellä asuvat saavuttavat 
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päivittäin tarvitsemansa palvelut pääosin kävellen, pyörällä tai tihein julkisen liikenteen 

yhteyksin. Vyöhykkeen numeron kasvaessa, myös auton käyttö liikkumisvälineenä 

suhteessa muihin kulkuvälineisiin lisääntyy. SAVU-mallia on käytetty varsinkin 

maankäyttöä, asumista ja liikennettä suunniteltaessa. (HSL 2012.) 

 

SeutuCD:n mahdollistamien muuttujien lisäksi arvioimme uusien yritysten sijoittumista 

myös MetropAccess-reitittimellä lasketuilla etäisyyksillä Helsingin keskustaan, 

Vuosaaren satamaan, Helsinki-Vantaan lentokentälle ja Petikkoon. MetropAccess on 

Helsingin yliopiston ja yksityisen startup-yritys BusFaster Oy:n kehittämä 

saavutettavuustyökalu. Sen sisältämä data rakentuu Yhdyskuntarakenteen seurannan 

aineistoon (YKR), joka koostuu 250x250 metrin koko pääkaupunkiseudun kattavista 

ruuduista. MetropAccess sisältää jokaista ruutua kohden tiedot siitä, kuinka pitkä matka 

ruudusta on toisiin ruutuihin sekä ajassa että metreinä mitattuna. Tiedot ovat saatavilla 

autolla sekä julkisella- ja kevyellä liikenteellä, ja matka-ajat on eritelty sekä ruuhka-

aikoina että niiden ulkopuolella (MetropAccess & BusFaster Oy 2014.) Autoilun matka-

aikojen määrittäminen perustuu hankkeessa kehitettyyn laskentamalliin, joka pyrkii 

arvioimaan matkaan tarvittavaa aikaa mahdollisimman realistisesti. Laskennan pohjana 

käytetään Liikenneviraston ylläpitämää avointa Digiroad-tieverkkodataa, joka sisältää 

tiedot teiden nopeuksista, risteysten sekä liittymien odotusajoista sekä tiedot tieosuuksien 

tavanomaisista ruuhka-ajoista (Liikennevirasto/Digiroad 2014.) Julkisen liikenteen matka-

aikojen määrittäminen perustuu Helsingin seudun liikenteen (HSL) julkaisemaan 

avoimeen joukkoliikennedataan. 

 

2.2 Aineiston muokkaaminen ja rajaukset 

 

Aloittaneet yritykset poimittiin Vainu -palvelusta, josta saatiin Patentti- ja 

rekisterihallituksen (PRH) yritysten perustiedot. Tutkimuskysymyksen johdosta 

aineistoon rajattiin rekisterivuoden perusteella vuoden 2009 aikana tai sen jälkeen 

aloittaneet yritykset ja käyntiosoitteen perusteella Helsingissä, Espoossa, Vantaalla 

tai Kauniaisissa sijaitsevat yritykset. Perusaineistossa yksi yritys (ly-tunnus) esiintyi 

vain kerran. Perusaineiston perusteella vuosina 2009-2016 pääkaupunkiseudulla oli 
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perustettu 5704 yritystä, joista 64 % sijaitsi Helsingissä, 19 % Espoossa, 16 % 

Vantaalla ja alle 1 % Kauniaisissa . 

 

Perusaineisto tuotiin MapInfoon ja geokoodattiin SeutuCD:n katutietokannan avulla 

sijaintiosoitteen perusteella. Geokoodaus perustuu osoitteen (tai muun sijaintitiedon, 

kuten postinumeron) muuttamiseen sijainniksi (SGSI 2016.) SeutuCD:n osoitteiston 

sisältävä tietokanta esittää osoitteet perusmuodossa: tien nimi + tien numero. Osoitteiston 

tarkkuus siis jää tienumerotasolle, eli tarkat postisoitteet puuttuvat. Sijainnillisesti 

tienumerotaso riittää, mutta varsinainen ongelma aineistomme geokoodauksessa oli tarkat 

postiosoitteet, jotka sisältävät rappunumero ja ovinumeron.1 Koska alkuperäinen aineisto 

sisälsi 5704 yritystä, oli aineiston manuaalinen muokkaaminen mahdotonta. Geokoodaus 

päätettiin toteuttaa alkuperäisellä aineistolla. Lopputulos geokoodaukselle oli aluksi hyvä, 

noin 5000 yritystä, mutta datan kanssa työskentelemisen myötä havaitsimme, että useat 

yritykset olivat geokoodautuneet useaan kertaan. Prosessi suoritettiin uudelleen ja tulos oli 

heikko: 2295 uutta yritystä geokoodautui. Tutkimme puuttuneita yrityksiä ja havaitsimme, 

että kyseiset yritykset eivät sijainneet samoilla alueilla tai edustaneet samaa toimialaa, 

joten puuttuvat yritykset olivat rajautuneet pois satunnaisesti. 

 

Koska olimme erityisesti kiinnostuneita Petikosta, Varistosta ja Vantaankoskesta 

geokoodasimme manuaalisesti puuttuvat uudet yritykset alueille. Geokoodaus on prosessi, 

joka vaatii tietojen täsmäävyyttä kahden tason välillä, ja jos tiedot eivät täsmää, ei 

geokoodausta tapahdu. Pienempien aineistojen kanssa manuaaliseen geokoodamiseen 

tuleekin usein turvautua (SGSI 2016.) Tuhansien osoitteiden aineistot ovat 

geokoodaamiseen hyvin riskialttiita ja täydelliseen tulokseen pääseminen haastavaa. 

Parempaa geokoodaustulosta suurella aineistollamme ei pystytty saavuttamaan, joten 

jatkoimme tutkimusta kyseisellä aineistolla, joka sisälsi geokoodautuneet 2295 uutta 

                                                                 
1 Osoitteiden katkaiseminen kahden ensimmäisen tunnisteen jälkeen (jolloin osoitteen aakkoset ja 

ovinumerot jäävät pois) ei onnistunut, sillä osa datassa on runsaasti osoitteita, joiden katuosoite on 

kaksiosainen, kuten Thurmanin puistotie tai Pohjoinen Hesperiankatu. Tämän kaltaisen katkaisemisen 

lopputulos olisi ollut, että tienumero olisi jäänyt kokonaan pois. Lisähaasteen toi vielä se, että osa osoitteista 

oli hieman epäselviä, eivät tavanomaisen postiosoitteen perusmuotoa noudattelevia, kuten Tehtaankatu 25-

27 tai postilokeroita. 
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yritystä, sekä manuaalisesti geokoodatut 32 yritystä. Yhteensä tarkasteluun päätyi näin 

ollen 2327 yritystä. Kuvaamme sekä geokoodattujen uusien että kaikkien yritysten 

jakauman 20 suurimman uuden yrityskeskittymän sekä Petikon ja Martinlaakson kohdalla 

(taulukko 1). Alueet on jaoteltu postinumeroiden perusteella. 

 

Taulukko 1. Yrityskanta ja uudet yritykset. 

 
 

 

YKR-matriisi tuotiin SeutuCD:ltä, jonka jälkeen geokoodatut uudet yritykset liitettiin 

matriisiin. Saavutettavuustarkastelu aloitettiin liittämällä SAVU-tiedot SeutuCD:ltä ja 

liittämällä ne aikaisemmin luotuun YKR-dataan. Jokaisella YKR-ruudulla on oma 

yksilöivä tunniste (ID), jonka avulla YKR-matriisiin tuotujen datojen yhdisteleminen 

perustuu. 

 

MetropAccess-saavutettavuusdata ladattiin avoimesta latauspalvelusta (MetropAccess & 

BusFaster Oy 2014) ja tarvittavat saavutettavuustiedot valikoitiin YKR-ID:n mukaisesti, 

samaisen latauspalvelun tarjoaman sijaintikartan perusteella. Määrittämämme 

saavutettavuuspisteiden YKR-tunnisteet: Petikko 5885445, Vantaankoski 5885454, 

Helsinki-Vantaan lentokenttä 5863192, Helsingin keskusta 5975374 ja Vuosaaren satama 
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5940409. MetropAccess-data avattiin ArcGIS-ohjelmalla ja liitettiin YKR-matriisiin 

ruutujen tunnisteiden mukaan. Tutkimusta varten valikoimme tarkasteluun 

saavutettavuuden julkisella liikenteellä ja autolla sekä keskipäivällä että ruuhka-aikaan. 

Tarkastelu kahdella eri liikennemuodolla ja kahtena eri vuorokaudenaikana on tärkeää, 

koska tällöin nähdään poikkeavatko eri saavutettavuustiedot tilastollisesti toisistaan. 

Lisäksi kohdealue Petikko-Varisto on vahvasti autoiluun nojautuva alue läheisten kehä- ja 

valtateiden vuoksi. Tarvittavat tiedot valittiin ja liitettiin osaksi YKR-matriisia, joka sisälsi 

tiedot uusista yrityksistä. 

 

Saavutettavuustietojen ja geokoodattujen uusien yritysten lisäksi SeutuCD:ltä tuotiin 

sekä YKR-matriisiin että postinumeroaluetasoon tietoja yritysten kokonaismäärästä 

sekä työpaikkojen ja asukkaiden määrästä. ArcGIS -ohjelmasta vietiin YKR-matriisin 

tiedot laskentataulukoksi, jonka perustella voitiin jatkaa analyysia tilasto-ohjelmalla. 

 

2.3 Aineiston muuttujamuunnokset ja tunnusluvut 

 

Aineiston poimimisen jälkeen aineistoon tehtiin mallien estimointien 

mahdollistamiseksi useita muuttujamuunnoksia. Muuttujamuunnokset on esitetty 

liitteessä 1. 

 

YKR-ruudun uusien yritysten lukumäärä muunnettiin alkuvaiheessa logaritmiselle 

asteikolle, koska aineiston tarkastelun perusteella havaittiin muuttujan jakauman 

poikkeavan huomattavasti normaalijakautuneesta. Keskiarvoihin perustuvat tilastolliset 

analyysimenetelmät edellyttävät miltei aina normaalijakautuneita ja variansseiltaan 

samansuuruisia muuttujia. Box-Cox –menetelmän avulla voidaan valita muunnos siten, 

että yhtä aikaa on saavutettavissa normaalijakautuneisuus, virhevarianssin vakioisuus ja 

mallin rakenteen yksinkertaisuus (lineaarisuus).2 Lisäksi logaritmimuunnos tehdään YKR-

tason jatkuviin summamuuttujiin: yrityskanta, työpaikkojen lukumäärä, asukasluku ja 

                                                                 
2 Estimointimenetelmä on pienimmän neliösumman menetelmä (PNS, eng. OLS), jolla pyritään 
löytämään paras mahdollinen sovite kuvaamaan selitettävää muuttujaa selittävillä tiedoilla. 
Estimoinnissa käytettiin JASP -tilasto-ohjelmaa, jossa sovitevaihtoehdot estimoitiin Stepwise –

valintametodin avulla. 
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kaikki MetropAccessin saavutettavuustiedot. Shapiro-Wilk-testin perusteella kaikki edellä 

mainitut muuttujat ovat logaritmimuunnosten jälkeen tilastollisesti normaalijakautuneita. 

Lopullisesti muunnosten tehokkuutta voidaan arvioida parhaiten graafisesti siinä 

vaiheessa, kun malli on estimoitu ja tarkastelemalla muun muassa residuaalien jakaumaa. 

Mallien muodostamiseen käytetyt estimointiaineistojen jatkuvien muuttujien tunnusluvut 

on esitetty liitteessä 1 (taulukko 4). 

 

2.4 Mallin estimointi 

 

Mallin spesifikaatioksi valitaan usean muuttujan lineaarinen regressiomalli ns. 

hedoninen ennustemalli3. Sovitettava regressiomalli on muotoa: 

 

Yi=β0+β1Xi +…+ βnXn+ui, 
 
 

jossa Y on selitettävä muuttuja eli ennustettava uusien yritysten lukumäärä, Xi selittävä 

(ennustava) muuttuja ja βi selittävän muuttujan kulmakerroin sekä ui residuaali 

(virhetermi). Estimointitaso on tässä rasteritasoinen (250 m * 250 m, YKR-ruudukko). 

 

Koska keskeinen tutkimuskysymyksemme on saavutettavuuden vaikutus yritysten 

syntyyn, estimoitiin ensin mallit, joissa on mukana vain saavutettavuustiedot. Tämän 

jälkeen estimoitiin paras mahdollinen malli, jossa on mukana myös rasterin ominaisuuksia 

kuvaavat tiedot yritysten, työpaikkojen ja asukkaiden lukumääristä. Lisäksi haluttiin 

tarkastella klusteriteoriaan perustuen Petikon ja Variston kohdealueen kannalta erikseen 

kaupan toimialan (TOL G), liikenteen ja varastoinnin toimialan (TOL H) sekä 

osaamisintensiivisen liike-elämän palveluiden (KIBS, Knowledge Intensive Business 

                                                                 
3 Puutteellinen muuttujamuunnos voi aiheuttaa malliin myös heteroskedastisuutta ts. estimoitavan 

mallin residuaalien varianssin riippuu selittäjästä esim. suuri selittäjän arvo ja samaan aikaan 
residuaalien suuri varianssi. Heteroskedastisuus näkyy myös residuaalien jakauman poikkeamana 
normaalijakautuneesta ja residuaalien odotusarvon poikkeamana nollasta. Mallin heteroskedastisuus 
johtaa PNS-estimaattorin tehottomuuteen (Gauss-Markov teoreema 4.), estimaattorit voivat olla 
harhattomia ja tarkentuvia mutta mallin heteroskedastisuus johtaa ennusteen epätarkkuuteen. 
Logaritmimuunnos on yksi tyypillisimmistä ns. Box-Cox –menetelmän mukaisista transformaatioista, 
jonka avulla voidaan valita muunnos siten, että yhtä aikaa on saavutettavissa normaalijakautuneisuus, 
virhevarianssin vakioisuus ja mallin rakenteen yksinkertaisuus (lineaarisuus). 
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Services) syntymistä ennustavia tekijöitä. Yhteensä malleja estimoitiin kahdeksan: kaksi 

koko aineistolla ja kaksi edellä mainittujen toimialojen osajoukoilla. 

 

Automaattisia estimointimenetelmiä ja tilasto-ohjelmia käytettäessä on kuitenkin 

huolehdittava hyvien muuttuja transformaatioiden lisäksi siitä, että valikoituva malli 

on substanssimielessä looginen ja ilmiöalue huomioiden intuitiivinen sekä siitä, että 

selittävät muuttujat eivät ole keskenään korreloituneita (multikollineaarisuus). Näin 

ollen tarkasteltiin muuttujien korrelaatiomatriiseja sekä VIF- ja Tolerance-arvoja. 

 

Jatkoanalyysia varten valittiin tilastollisesti paras malli, jossa olisi korkein selitysaste 

(adjusted R
2
, miten suuri prosentuaalinen osuus selitettävän muuttujan vaihtelusta on 

mallin avulla selitettävissä) ja pienin keskineliövirhe (RSME). Lisäksi mallin jokaisen 

muuttujan pitäisi olla tilastollisesti merkitsevä, eikä muuttujien välillä saisi olla 

haitallisia korrelaatiorakenteita. 

 

Olemme koonneet parhaat ja intuitiivisesti soveltuvimpien mallien parametrit ja 

tilastolliset tunnusluvut vertailun helpottamiseksi (Taulukko 2). Taulukosta havaitaan, että 

saavutettavuustiedoilla kaikkien yritysten osalta mallin selitysaste on 18,1 %. Korkein 

selitysaste (38,4 %) saavutettavuustiedoilla saadaan liikenteen ja varastoinnin toimialan 

TOL G malliin ainoastaan yhdellä selittävällä muuttujalla: matka-aika keskustasta ruuhka-

aikaan (kesk_car_r_log). Tämän perusteella saavutettavuustiedoilla voidaan saada 

toimialakohtaisesti tyydyttävä uusien yritysten ennustemalli. Koko yritystasolla mallin 

ennustuskyky on heikko. Keskineliövirheet eivät eroa saavutettavuusennustemallien 

välillä merkittävästi. Muutettaessa logaritmiset keskineliövirheet suhdeasteikolliseksi 

tarkoittavat ennustevirheet 1,9-2,1 yritystä. 

 

Ennustemalleihin lisättiin seuraavaksi rasteritason taloudellista aktiviteettia ennustavat 

selittävät muuttujat. Sen perusteella kaikkien yritysten aineistolla mallin selitysaste 

nousee tyydyttävälle tasolle (46,8 %). Mallissa on yhteensä seitsemän muuttujaa, joista 

kaksi on saavutettavuusmuuttujia. Samoin kuin ennustettaessa saavutettavuustiedoilla 

uusien yritysten määrää, pystyttiin liikenteen ja varastoinnin (TOL H) toimialalle 
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estimoimaan paras selitysaste 73,7 %. Tulosta voidaan pitää tasoltaan hyvänä ottaen 

huomioon aineiston pienuus. Suurin osa muuttujista on tilastollisesti erittäin merkitseviä 

(p < 0.001) tai merkitseviä (p < 0.01). Lisäksi malleissa ei ollut havaittavissa 

multikollineaarisuutta eikä merkittäviä autokorrelaatiota4. 

 

Taulukko 2. Mallien vertailu. Regression mallin muuttujien kertoimet (kovarianssit) ja 

mallien tilastolliset tunnusluvut. Tilastollisesti erittäin merkitsevät *** (< 0,001), 

merkitsevät ** (< 0,01) ja melkein merkitsevät * (< 0,05). 

 

 

3 Tulokset 
 

3.1 Uusien yritysten syntymistä selittävät tekijät 

 

Seuraavaksi mallien vertailu perustuu selittävien muuttujien (Taulukko 2) kertoimien 

vertailuun. Ennustemallien muuttujakohtaisen tarkastelun perusteella havaittiin uusien 

yritysten syntyä selitettävän seuraavasti. Sama on esitettynä myös taulukossa 3. 

 

 Kaikkiin saavutettavuustietoihin perustuviin malleihin nousee tilastollisesti 

merkittäväksi muuttujaksi matka-aika ruuhka-aikaan Helsingin keskustasta 

                                                                 
4 Peukalosäännön mukaan, Durbin-Watson –arvon ollessa lähellä 2 ei mallissa ole autokorrelaatiota. 

Havaintojen välisen autokorrelaation tarkastelu ei ole saavutettavuustarkasteluissa oleellista (vrt. 
normaalin autokorrelaation ero spatiaaliseen autokorrelaatioon). 
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(kesk_pt_r_log) julkisilla liikennevälineillä ja TOL H mallissa selittävänä tekijänä 

on matka-aika ruuhka-aikaan autolla (kesk_car_r_log). Etäisyys keskustasta on 

tarkastelumme perusteella tilastollisesti selvästi paras saavutettavuustieto 

ennustamaan uusien yritysten syntymistä (Taulukko 3). Kiinnostavana huomiona 

voidaan pitää, että KIBS:n kaikkien muuttujien malliin nousee selittäjäksi matka-

aika keskustasta ja lentokentältä ruuhka-aikaan julkisilla liikennevälineillä.



Taulukko 3. Mallien saavutettavuusmuuttujat tilastollisen merkitsevyyden (t-arvot) 

mukaan paremmuusjärjestyksessä. 

 




 Matka-aika keskustasta on kaikissa malleissa tilastollisesti selvästi negatiivinen 

(ks. Taulukko 2 ja Taulukko 3). Tämä tarkoittaa, että uusien yritysten lukumäärä 

laskee mitä pidemmälle keskustasta mennään (korrelaatio 

keskustasaavutettavuuden ja uusien yritysten logaritmisten arvojen välillä -0,40).


 Saavutettavuus (keskipäivällä ja ruuhka-aikaan) Petikosta autolla ja Helsinki-

Vantaan lentokentältä julkisilla liikennevälineillä nousevat myös 

ennustemalleihin. Kummankin saavutettavuuden vaikutus uusien yritysten 

lukumäärään on negatiivinen, eli mitä pidempi matka-aika kohteista on, sitä 

vähemmän uusia yrityksiä on syntynyt. Huomioitavaa on, että saavutettavuus 

Helsinki-Vantaan lentokentältä julkisilla liikennevälineillä (ei autolla) selittää 

uusien KIBS -yritysten lukumäärää hyvin. Saavutettavuus Petikosta nousee 

selittäjäksi kaikkien yritysten malleissa mutta ei toimialakohtaisissa malleissa. 
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Tämän taustalla voi olla se, että saavutettavuus Petikosta kuvaa hyvin 

pääkaupunkiseudun geometrista keskipistettä, ja soveltuu tämän takia hyvin 

keskiarvoksi.

 SAVU-muuttuja nostaa mallin ennustekykyä kaikkien muuttujien mallissa mutta 

se jätettiin pois lopullisesta mallista, koska sen vaikutus heijastuu jo 

keskustasaavutettavuus tiedoissa ja näin vältetään muuttujien mahdollinen 

multikollineaarisuus.


 YKR-ruututasoinen yrityskanta (Yr_log) ja työpaikkojen lukumäärä (Tyop_log) 

nousevat selittäväksi muuttujiksi sekä kaikkien yritysten että toimialakohtaisissa 

malleissa. Tilastollisen analyysin tulokset olivat siis linjassa Porterin (2000) 

klusteriteorian kanssa. Vaikutus on selvästi positiivinen ja tilastollisesti 

merkitsevä.

• Yrityskannan selitysvoimaa testattiin myös postinumerotasolla, jonka perusteella 

havaittiin sen selittävän yksinään 52 % (ks. liite 1, kuva 10). 

• Toimialakohtaiset dummy-muuttujat D_KIBS, D_TOLG ja D_TOLH selittävät 

tilastollisesti merkitsevästi uusien yritysten määrää ja vaikuttavat niihin 

positiivisesti. Tämä perusteella voidaan osoittaa, että uusien yritysten syntyyn 

vaikuttaa alueella olevan yrityskannan lisäksi myös se minkä tyyppisiä yrityksiä 

alueella on (vrt. klusteriteoria). 

• YKR-ruudun asukasmäärä ei noussut yhteenkään malliin. Lisäksi testattiin 

asukasluvulla normeerattuja työpaikkojen ja yritysten lukumäärätietoja, jotka myös 

osoittautuivat tilastollisesti huonoiksi selittäjiksi. Saavutettavuustiedoista etäisyys 

Vuosaaren satamasta ja Vantaankoskelta ei noussut selittäjäksi mihinkään malliin. 

 

3.2 Uusien yritysten synty ja saavutettavuus Petikko-Varistossa 

 

Vuonna 2009-2016 Petikon postinumeroalueelle on perustettu 41 uutta yritystä. 

Eniten uusissa yrityksissä on tukku- ja vähittäiskaupan toimijoita (39 % uusista 

yrityksistä). Kauppa on keskittynyt etenkin huonekalumyyntiin, 

urheiluvarusteisiin, rakentamiseen ja moottoriajoneuvoihin. Alueelle on 

sijoittunut viime vuosina myös rakentamisen (17 % uusista yrityksistä), 
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teollisuuden (7 %), kuljetuksen ja varastoinnin (7 %) sekä osaamisintensiivisiä 

liike-elämän palvelun (7 %) aloja. Uusien yritysten toimialoja tarkastelemalla 

voidaankin Petikko-Variston alueen havaita houkutelleen etenkin kotiin ja 

rakentamiseen liittyviä yrityksiä, mutta jonkin verran myös liiketoiminnan 

konsultoinnin ja urheilualan yrityksiä. 

 

Vuosittain Petikko-Varistoon on perustettu 2-10 uutta yritystä. Uusien yritysten 

perustaminen on vähentynyt selvästi vuoden 2011 jälkeen. Tilanne ei kuitenkaan ole 

poikkeava, sillä samankaltainen kehitys on nähtävissä koko Vantaalla. 

 

Petikko sijoittuu maantieteellisesti tarkasteltuna pääkaupunkiseudun keskiosaan. 

Kehäteiden ja kantateiden ansiosta Petikon saavutettavuus moottoriajoneuvoilla on hyvin 

kattava: lähes koko pääkaupunkiseutu on saavutettavissa päiväaikaan maksimissaan 31-45 

minuutissa (kuva 1). Kehä III ansiota lentokenttä saavutetaan Petikosta 16-30 minuutissa 

ja Vuosaaren satamakin 31-45 minuutissa. Hämeenlinnanväylä ja Vihdintie puolestaan 

takaavat hyvän suoran yhteyden kohti Helsingin keskustaa. Ruuhka-aikana Petikon 

saavutettavuus ei laske merkittävästi: muutos on nähtävissä ainoastaan 

pääkaupunkiseudun eteläisimmissä osissa (kuva 2). Voidaankin siis todeta, ettei 

ruuhkaisuus ole ongelma Petikon alueen saavutettavuudelle. 
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Kuva 2. Petikon saavutettavuus autolla keskipäivän aikaan. MetropAcces 2014. 

 
 

 
Kuva 3. Petikon saavutettavuus autolla ruuhka-aikaan. MetropAcces 2014. 
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Petikon saavutettavuus julkisella liikenteellä on maantieteellisestä asemastaan huolimatta 

selvästi yksityisautoa heikompi (kuva 3). Ainoa nopea runkoyhteys alueen läheisyyteen 

on Vantaankosken juna-asema kehäradan varressa, mutta yhteydet asemalta Petikkoon 

eivät ole mitä kattavimmat. Vihdintietä kohti Pohjois- Espoota kulkevat bussit parantavat 

Petikon saavutettavuutta pohjois-etelä suunnassa. Matka Petikosta Helsingin keskustaan 

kestää julkisella liikenteellä noin 50 minuuttia. 

Kuva 4. Petikon saavutettavuus julkisella liikenteellä keskipäivän aikaan. MetropAcces 

2014. 

 

3.3 Pääkaupunkiseudun potentiaaliset kasvualueet 

 

Tarkastelimme yritysten syntymiselle potentiaalisia alueita pääkaupunkiseudulla 

laskemalla malliemme ennusteiden ja toteuman välisen erotuksen eli regressioanalyysin 

rasteritasoisten residuaaliarvojen avulla. Suurimman erotuksen saavat ruudut kuvastavat 

siis alueita, joihin ennusteen mukaan olisi pitänyt syntyä uusia yrityksiä enemmän kuin 

todellisuudessa on syntynyt. Näiden alueiden täyttä potentiaalia ei ole siis hyödynnetty. 

Virhemarginaalin vuoksi määritimme arvot -1 ja 1 välillä neutraaleiksi. Alueet, jotka 
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saivat suurimmat erotukset, esitetään tummimman vihreällä värillä kuvaten suurinta 

potentiaalia. Puolestaan ne alueet, joissa ennusteen ja toteuman välinen erotus oli 

pienempi kuin -3, mutta suurempi kuin -1, on kuvattu vaaleammalla vihreällä. Punaisella 

ja oranssilla on merkitty karttoihin ne ruudut, joissa erotus on positiivinen eli alueelle on 

syntynyt tekemäämme ennustetta enemmän uusia yrityksiä. Petikko-Varisto-

Vantaankosken alue on merkitty karttoihin ympyrällä. 

 

 

Kuva 5. Potentiaaliset alueet liikenteen ja varastoinnin toimialalla 

saavutettavuusmuuttujien mallissa. MetropAccess 2014. 

 

Pelkän saavutettavuuden perusteella potentiaalisten kasvualueiden ennustaminen nostaa 

esiin vain muutamia rasteritason ruutuja. Ainoat selvät suuremmat potentiaaliset alueet 

saavutettavuusmuuttujien perusteella saatiin esiin liikenteen ja varastoinnin toimialalle 

(kuva 5). Sekä Petikko-Varistossa että Vantaankoskella on muutamia potentiaalisia 

ruutuja, jotka kuvaavat liikenteen ja varastoinnin toimialan yrityksille sopivia 

kasvualueita. Toimialalle potentiaaliset alueet ovat selvästi sijoittuneet suurimpien teiden 

ja ratojen varsille. Helsingin keskustaan on puolestaan muodostunut enemmän alan 
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yrityksiä kuin ennusteemme antaisi olettaa. Tähän voi olla useita syitä, joista inhimillisen 

pääoman kasautumisen (esim. t&k -panostukset, yliopistojen saavutettavuus) puuttuminen 

mallistamme on keskeistä. 

 

Kuva 6. Alueiden potentiaalisuus kaikkien muuttujien mallissa. MetropAccess 2014. 

 

Kaikkien muuttujien mallissa potentiaalisia alueita löytyy kartalta selvästi enemmän 

(kuva 6). Suurimman potentiaalin saavat alueet ovat keskittyneet etenkin Helsingin 

kantakaupunkiin sekä läntiseen Helsinkiin, mutta pikemmin pisteittäin kuin 

ryppäittäin. Petikon, Variston ja Vantaankosken alueella vaikuttaa olevan myös jonkin 

verran potentiaalia yritysten syntymiselle, kun tarkastellaan aluetta muidenkin kuin 

saavutettavuusmuuttujien perusteella. Nämä alueet ovat sijoittuneet erityisesti Petikon 

yritysalueelle Kehä III:n viereen sekä kehätien eteläpuolelle rajautuvaan ympäristöön 

Vantaankoskella. Poistamalla mallista SAVU-muuttuja, potentiaali Petikossa ja 

Vantaankoskella heikkenee (kuva 7). SAVU:n ja MetropAccessin 
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saavutettavuusmuuttujien havaittiin tukevan toisiaan ainoastaan Helsingin keskustan 

osalta. 

 

 
Kuva 7. Alueiden potentiaalisuus kaikkien muuttujien mallissa ilman SAVU-muuttujaa. 

MetropAccess 2014. 
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Kuva 8. Alueiden potentiaalisuus KIBS-toimialan yrityksille saavutettavuusmuuttujien 

mallissa. MetropAccess 2014. 

 

Tarkastelimme alueiden potentiaalia myös KIBS-yritysten syntymiselle sekä 

saavutettavuusmuuttujien (kuva 8) että kaikkien muuttujien mallilla (kuva 9). Pelkkiä 

saavutettavuuden muuttujia tarkastelemalla Kehä III:n varrelta löytyy niin Petikossa 

kuin Vantaankoskella sellaisia ruutuja, joissa malliemme mukaan olisi potentiaalia 

KIBS-yritysten synnylle. Yksi ruutu Petikossa vaikuttaa merkittävästi potentiaaliselta 

myös tarkasteltaessa selitysasteeltaan parasta muodostamaamme mallia. Suurin osa 

laskemastamme potentiaalista sijoittuu kuitenkin Helsinkiin (erityisesti 

kantakaupunkiin) ja Länsi-Espooseen sekä yksittäisin pistein alueille ympäri Vantaata, 

paikkoihin joissa on jo entuudestaan KIBS-yrityksiä. Helsingissä on havaittavissa 

kasaantunutta potentiaalia esimerkiksi Vallilassa Mäkelänkadun varressa (kuva 8). 

KIBS-potentiaalin osalta on syytä kiinnittää huomiota myös vaalean vihreisiin alueisiin. 

Otettaessa huomioon mallin ennustevirheen ulkopuolelle jäävät alueet (karttojen 
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tumman vihreät ruudut) havaitaan, ettei selkeitä suuria potentiaalikeskittymiä ole. 

Ainoana selkeämpänä potentiaalisena alueena kartoista (erityisesti kuva 6, 7 ja 8) 

erottuu Pitäjänmäen teollisuusalue, joka on hyvien liikenneyhteyksien varrella ja 

alueella on monipuolinen teollisuusrakenne. Lisäksi alueen etuna voidaan pitää hyvää 

sijaintia useaan korkeakouluun nähden, vaikka käyttämämme muuttujat eivät tätä edes 

mitanneet. Se olisi todennäköisesti nostanut alueen potentiaalia entisestään. 

 

 

Kuva 9. Alueiden potentiaalisuus KIBS-toimialan yrityksille kaikkien muuttujien 

mallissa. MetropAccess 2014. 

 

4 Pohdintaa ja johtopäätökset 
 

Tässä raportissa on tutkittu uusien yritysten määrää saavutettavuuden ja 

sijaintiperusteisten talouden aktiviteettia kuvaavien tietojen avulla. Hedonisen 

regressiomallin avulla on muodostettu rasteritason ennuste uusien yritysten määrästä, 

jonka perusteella on voitu arvioida sijaintiperusteista uusien yritysten potentiaalia. 

 



 

26 

Tilastollisen analyysin perusteella saavutettavuus selittää yksinään heikosti uusien 

yritysten syntyä5. Saavutettavuustiedoista matka-aika Helsingin keskustasta nousi 

selittäväksi muuttujaksi lähes kaikissa estimoiduissa malleissa ja se oli vähintään 

tilastollisesti merkitsevä (ks. Taulukko 3). 

 

Lisättäessä malliin rasteritason muut saatavilla olevat tiedot nousi ennustemallien 

selitysaste tyydyttävälle tai hyvälle tasolle6. Lisäksi toimialatasolla7 tarkasteltaessa 

mallien ennustekyky oli korkeampi kuin koko aineiston tasolla. Selitysasteet ovat samalla 

tasolla ja hieman korkeampia kuin muissa saavutettavuuden ja taloudellisen aktiviteetin 

yhteyttä tarkastelleissa tutkimuksissa (ks. Andersson & Karlsson 20078; Cheruiyot & 

Harrison 20149). 

 

Tarkastelumme perusteella voidaan arvioida uusien yritysten syntyyn vaikuttavan hyvän 

saavutettavuuden lisäksi alueen muut ominaisuudet sekä etenkin muiden yritysten 

läheisyys. Toisaalta rasteritason taloudelliset tunnusluvut ja toimialatiedot toimivat 

mallissa proxy-muuttujina, jotka heijastelevat klusteriteorioiden mukaisesti alueen muita 

ominaisuuksia mutta voidaan perustellusti esittää, että yritys tekee sijaintipäätöksensä 

laajemman kuin rasteritasoisen kokoluokan perusteella (vrt. Andersson & Karlsson 2007: 

141-142). Myös saavutettavuus kuvaa pelkän puhtaan saavutettavuuden lisäksi esim. 

alueellista interaktiota ja kysynnän ja välituotannon mahdollisuuksia (Andersson & 

Karlsson 2007: 134). Tällaisia tekijöitä ovat käytännössä inhimillisen pääoman määrä ja 

työvoiman saatavuus. Voidaan esittää, että jatkotutkimuksissa yritysten sijaintipäätöksiä 

analysoidessa tulisi huomioida samalla sekä rasteritasoiset että postinumerotasoa vastaavat 

saavutettavuustiedot ja muut laajemmat aluetason mittareiden interaktiot. 

 

                                                                 
5 R2 = 18 % (ks. Taulukko 2). 
6 R2 = 47 % (ks. Taulukko 2). 
7 KIBS R2 = 56 %, TOL G R2 = 58 % ja TOL H R2 = 74 % (ks. Taulukko 2).   
8 Selitysasteet vaihtelivat riippuen vastemuuttujasta: liike-elämän t&k (43 %),  yliopistojen t& (41 %) ja 

patenttien lukumäärä (45 %). 
9 Selitysasteet vaihtelivat mallinnusmetodin mukaan OLS (3,4 %), Spatial auto regressive ( 33,9 %), Spatial 

error (33,8 %) ja Geographically weighted regression (26,4 %) 
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Siitä huolimatta, että saavutettavuus ja alueen muut tiedot ovat tärkeimpiä yrityksen 

sijaintipäätöksen valintaan vaikuttavia tekijöitä (ks. esim. Kauppakamari 2016; Kepsu 

& Vaattovaara 2008), on olemassa etenkin laadullisia tekijöitä, joita ei tässä 

tutkimuksessa pystytty tarkastelemaan. Kauppakamarin (2016) selvityksessä 

saavutettavuuden lisäksi klusteriteorian voidaan katsoa selittävän yritysten mielestä 

tärkeimpiä alueen kilpailukykyyn liittyviä seikkoja. Tällaisia ovat sopivan työvoiman 

saatavuus ja oikeiden markkinoiden läheisyys; siis samat tekijät, jotka selittävät 

klustereiden muodostumista. Noin kaksi kolmesta yrityksestä piti kuitenkin alueen 

turvallisuutta ja viihtyisyyttä vähintään jonkin verran tärkeänä alueen kilpailukyvyn 

kannalta. Myös Kaisa Kepsun ja Mari Vaattovaaran (2008) tutkimuksen mukaan 

sijainnin lisäksi alueen maine oli erityisesti uusille yrityksille tärkeä tekijä 

sijaintipäätöstä tehtäessä. Etenkin uudet yritykset kokivat saavansa lisäarvoa 

valitsemalla hyvämaineisen sijainnin. Tämän kaltaisia laadullisia tekijöitä on vaikea 

ottaa suoraan huomioon tilastollisissa analyyseissa mutta niiden vaikutus on kuitenkin 

mahdollista saada malliin korvaavien muuttujien mm. sosioekonomisten tekijöiden 

avulla. Muita alueen ominaisuuksia kuvaavia tekijöitä voisivat olla erityisesti Petikon 

alueen ja vastaavien yritysalueiden tapauksessa kiinteistöjen ominaisuudet ja 

vuokrataso. 

 

Tarkastelussamme havaittiin, että ennustemallit olivat toimialatasolla parempia kuin koko 

yritystasolla. Tulos vastaa intuitiota, koska sijaintipäätökseen voidaan arvioida liittyvän 

paljon toimiala- ja yritystasoisia tekijöitä. Mitä homogeenisempi tarkastelujoukko, sitä 

luotettavammin voidaan dekomponoida eri selittävien tekijöiden vaikutus. Lisäksi 

saavutettavuustarkasteluiden yhtenä havaintona voidaan pitää sitä, kuinka paljon jää aina 

selittämättä eli kuinka paljon yrityksen sijaintipäätökseen liittyy satunnaisia tekijöitä, 

jotka vaihtelevat toimialoittain tai yrityskoon mukaan. Asian taustalla on 

kaupunkitaloustieteen peruskysymyksiä siitä, miksi tapahtuu hajaantumista ja ovatko 

yritykset rationaalisia omaa sijaintipäätöstä valitessaan.  

 

Alueellisen potentiaalitarkastelumme perusteella suurin osa potentiaalista sijoittuu hyvien 

kulkuyhteyksien lähelle teiden ja ratojen varteen. Selkeää potentiaalisten alueiden 
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ryvästymistä ei ollut havaittavissa kuin Pitäjänmäen teollisuusalueen lähellä. Pitäjänmäen 

teollisuusalueella on siis tarkastelumme perusteella enemmän potentiaalia uusille 

yrityksille kuin sinne on tarkastelujaksomme aikana niitä syntynyt. On mielenkiintoista 

mitä alueen potentiaalille tapahtuu, kun Helsingin uuden yleiskaavan 2050 suunnitelmat 

Vihdintien muuttamiseksi niin kutsutuksi kaupunkibulevardiksi toteutuvat. Toisaalta 

perinteiset raskasta teollisuutta palvelevat liikenneyhteydet heikkenevät mutta toisaalta 

julkiset liikenneyhteydet ja koulutetun työvoiman saatavuus paranevat.  
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Liite 1. Aineiston kuvaus ja tilastolliset tunnusluvut 
 

Taulukko 4. Mallien jatkuvien muuttujien tunnusluvut koko havaintoaineistossa. 

 

Kuva 10. Uusien yritysten ja koko yrityskannan hajontakuvio postinumerotasolla 

(N=173, corr = 0.72). 
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Taulukko 5. Aineiston muuttujien kuvaukset. 

 

Muuttuja Kuvaus 
  

Uudet_yrit_log YKR-ruudun uusien yritysten lukumäärä, logaritminen 
  

Yr_log YKR-ruudun kaikkien yritysten lukumäärä, logaritminen 
  

Tyop_log YKR-ruudun työppaikkojen lukumäärä, logaritminen 
  

SAVU YKR-ruudun SAVU-indeksi (1-7 portainen) 
  

D_KIBS Jos YKR-ruudussa KIBS-yrityksiä niin arvo 1, muuten 0, 

 dummy 
  

D_TOL_G Jos YKR-ruudussa kaupan toimialan yrityksiä niin arvo 1, 

 muuten 0, dummy 
  

D_TOL_H Jos YKR-ruudussa liikenteen ja varastointi toimialan yrityksiä, 

 niin arvo 1, muuten 0, dummy 
  

finav_pt_log Saavutettavuus (matka-aika) lentokentältä keskipäivällä 

 julkisilla liikennevälineilla, logaritminen 
  

finav_car_log Saavutettavuus (matka-aika) lentokentältä keskipäivällä autolla, 

 logaritminen 
  

finav_pt_r_log Saavutettavuus (matka-aika) lentokentältä ruuhka-aikaan 

 julkisilla liikennevälineilla, logaritminen 
  

  

 

finav_car_r_log Saavutettavuus (matka-aika) lentokentältä ruuhka-aikaan 
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 autolla, logaritminen 
  

kesk_pt_log Saavutettavuus (matka-aika) Helsingin keskustasta 

 keskipäivällä julkisilla liikennevälineilla, logaritminen 
  

kesk_car_log Saavutettavuus (matka-aika) Helsingin keskustasta 

 keskipäivällä autolla, logaritminen 
  

kesk_pt_r_log Saavutettavuus (matka-aika) Helsingin keskustasta ruuhka- 

 aikaan julkisilla liikennevälineilla, logaritminen 
  

kesk_car_r_log Saavutettavuus (matka-aika) Helsingin keskustasta ruuhka- 

 aikaan autolla, logaritminen 
  

vuos_pt_log Saavutettavuus (matka-aika) Vuosaaren satamasta keskipäivällä 

 julkisilla liikennevälineilla, logaritminen 
  

vuos_car_log Saavutettavuus (matka-aika) Vuosaaren satamasta keskipäivällä 

 autolla, logaritminen 
  

vuos_pt_r_log Saavutettavuus (matka-aika) Vuosaaren satamasta ruuhka- 

 aikaan julkisilla liikennevälineilla, logaritminen 
  

vuos_car_r_log Saavutettavuus (matka-aika) Vuosaaren satamasta ruuhka- 

 aikaan autolla, logaritminen 
  

petik_pt_log Saavutettavuus (matka-aika) Petikosta keskipäivällä julkisilla 

 liikennevälineilla, logaritminen 
  

petik_car_log 

Saavutettavuus (matka-aika) Petikosta keskipäivällä autolla, 

logaritminen 
  

petik_pt_r_log Saavutettavuus (matka-aika) Petikosta ruuhka-aikaan julkisilla 

 liikennevälineilla, logaritminen 
  

petik_car_r_log Saavutettavuus (matka-aika) Petikosta ruuhka-aikaan autolla, 

 logaritminen 
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II. Petikko-Varisto sosio-fyysisenä kaupankäynnin alueena: 

Havainnoiva näkökulma 
 

CAMILLA RAND* & SUVI VÄLIMÄKI* 

*Helsingin yliopisto 

 

Johdanto  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa alueen yritystoiminnan sosio-fyysisen ympäristön 

piirteitä siitä näkökulmasta, millaiset edellytykset ne luovat kaupankäynnille ja millaista 

toimintaa ne käytännössä synnyttävät. Tutkimus tarkastelee Petikon ja Variston 

kaupunginosien alueelle sijoittuvaa yrityskeskittymää Länsi-Vantaalla. Keskittymällä on 

ennen ollut vahva seudullinen merkitys kaupan keskuksena, mutta sen elinvoimaisuuden 

koetaan alkaneen hiipua.  

Tutkimuksen tieteellisenä motivaationa on ottaa osaa keskusteluun siitä, miten 

klusterin sisäinen rakenne vaikuttaa sen toiminnan muotoutumiseen, ja miten klusteriteoria 

soveltuu jo taantuvaksi koetun keskittymän tutkimiseen. Tutkimuksen käynnistävänä 

intressinä on Vantaan kaupungin elinkeinopalveluiden mielenkiinto alueen kehittämistä 

kohtaan. Kaupunki on havainnut tutkimusalueella kaupankäynnin hiipumista ja alueen 

roolin muuttumista seudullisesta keskuksesta pikemminkin alueelliseksi toimijaksi. 

Aluetta halutaan elinvoimaistaa ja sen vetovoimaa lisätä (Petikko-Varisto -kaupan alueen 

elinkeinopoliittinen kehittäminen 2016). Vantaan kaupunki on jättänyt aiheeseen liittyen 

myös tarjouspyynnön tutkimusalueen elinkeinopolitiikan kehittämiseen tähtäävän 

toimenpidesuunnitelman laatimisesta. Vantaan kaupungin ja Helsingin yliopiston 

yhteistyönä toteutettavan tutkimushankkeen on  tarkoitus osaltaan tukea Vantaan 

kaupungin tavoitetta taustoittamalla Petikko-Variston tilannetta akateemisen tutkimuksen 

keinoin.  

Vantaan kaupungin elinkeinopalveluiden intressin mukaan tutkimusalueena on 

Petikko-Varistoksi arkikielessä kutsuttu yrityskeskittymä, joka sijaitsee Petikon ja 

Variston kaupunginosien rajalla Kehä III:n ja Vihdintien risteyksen itäpuolella. Alue 

sijaitsee melko keskeisellä paikalla ajatellen koko Uuttamaata. Täydennysrakentamisen 

kannalta on otettava huomioon muun muassa melualueet sekä se, että aluetta ei ole 

kaavoitettu asumiskäyttöön (Vantaan yleiskaava 2007). 

Koska tutkimuksen lähtökohtana on Petikko ja Varisto kaupankäynnin 

ympäristönä, on tutkimuksen näkökulma kaupallisissa palveluissa, ja aluerajaus tältä osin 
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toiminnallinen. Erityisesti Petikon puolella sijaitsee kuitenkin myös teollisuutta, jonka 

voidaan katsoa kuuluvan vähittäiskaupan toimijoiden kanssa rakenteellisesti samaan 

yrityskeskittymään yhteisen tieinfrastruktuurin ja rakennusten sijoittumisen perusteella. 

Muut kuin vähittäiskaupan toimijat on tutkimuksessa otettu huomioon osana ympäristön 

muotoutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimusalueen rajaus on näiden tekijöiden pohjalta 

toteutettu niin, että työssä tarkastellaan Vihdintien ja Raappavuorentien välistä aluetta 

Martinkyläntien ja Petikontien varsilla.  

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys  

 

Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana on muun muassa Michael Porterin esittämä 

näkemys siitä, että globalisaatiosta ja tietotekniikan kehittymisestä huolimatta yritys- ja 

liiketoiminnan sijainnin merkitys ei ole kadonnut, vaan se on vain muuttanut muotoaan. 

Porterin mukaan sijainnin merkitys menestyvälle yritys- ja liiketoiminnalle välittyy 

alueellisista klustereista saatavista eduista. Klusterit ovat Porterin mukaan  maantieteellisiä 

keskittymiä, joissa yritykset toimivat yhdessä niitä tukevien ja täydentävien toimijoiden 

kanssa. Klusterissa toimimisen etu taas muodostuu sen rakenteen mahdollistamasta 

toiminnan tehostumisesta, joka liittyy muun muassa nopeaa tiedonkulkuun, yhteiseen 

infrastruktuuriin ja erikoistuneiden tuotantopanosten sekä osaavan työvoiman 

saatavuuteen alueella. Keskeistä klusterille on siis taloudellinen hyöty, joka 

maantieteellisestä sijainnista saadaan. (Porter 2000).  

Klustereiden rajautuminen on Porterin mukaan ennen kaikkea toiminnallista, ja 

samassa klusterissa voi toimia yhdessä myös toisistaan hyötyviä eri toimialojen yksikköjä. 

Klustereiden on menestyäkseen oltava institutionaalisesti ja maantieteellisesti tarpeeksi 

tiiviitä, mutta tiiviyden oikea aste määräytyy erikseen kunkin klusterin toiminnan tyypin 

mukaan. Alueellisen hallinnon rooli klusterikehityksessä taas määrittyy usein toimintaa 

tukevaksi ja kehityksen mahdollistavaksi tahoksi (Porter 2000; Inkinen & Ponto 2017).  

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vähittäiskaupan  klusteria, joka edustaa sellaista 

toimintaa, jossa asiakkaat ovat suuressa roolissa. Tutkimusalueen luonteen vuoksi Porterin 

(2000) huomio klustereiden hyödyistä paikallisten markkinoiden suhteen on syytä ottaa 

huomioon tarkastelussa. Porterin mukaan uutta toimintaa syntyy todennäköisemmin jo 

olemassa oleviin klustereihin, joilla on valmiit paikalliset markkinat ja jotka viestivät 

mahdollisuudesta menestykseen tällä sijainnilla. Tutkimamme Petikko-Variston alue 

edustaa nimenomaan jo olemassa olevaa kaupan klusteria, jolla on historiassa ollut vahva 

asema edustamansa toiminnan keskittymänä.  
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Tämän työn kannalta on huomioitava, että klustereita käsittelevä kirjallisuus 

keskittyy usein tarkastelemaan eri teollisuusalojen tai tietointensiivisten yritysten 

keskittymiä (Porter 2000; Andersson & Karlsson 2007). Vähittäiskaupan keskittymiä 

käsittelevää kirjallisuutta juuri klusterinäkökulmasta on vähemmän, ja sama koskee myös 

klusterin sisäistä rakennetta käsittelevää kirjallisuutta. Erityisesti Suomessa on tehty vähän 

tutkimusta koskien juuri vähittäiskaupan klustereiden optimaalista sisäistä rakennetta, ja 

tämä tutkimus pyrkii ottamaan osaa tähän keskusteluun.  

Klusterien sisäisen rakenteen tutkimuksesta löytyy esimerkkejä luovien 

klustereiden näkökulmasta.  Muun muassa S. Bahar Durmaz (2015) on tutkinut luovien 

klusterien sisäistä rakennetta vertailevalla laadullisella tapaustutkimuksella. Hänen 

tutkimusalueinaan ovat Soho Lontoossa sekä  Beyoğlu Istanbulissa. Tutkimus yhdistelee 

useita laadullisia menetelmiä, kuten erilaisia haastatteluja ja havainnointia. 

Analyysivaiheessa tuloksille tehtiin sisällönanalyysi teemallisen koodauksen avulla, jossa 

havaintoja ryhmiteltiin erilaisten klusterikehitykseen ja yhteyksiin liittyvien muuttujien, 

kuten toimijoiden sijaintipäätöksen perusteella. Tutkimustuloksissa tunnistetaan muun 

muassa alueen sisäiset yhteydet klusterikehitystä tukevaksi tekijäksi. Artikkelissa 

esimerkiksi todetaan, kuinka jotkut toimijat ovat lähteneet Sohosta korkeiden vuokrien 

takia edullisemmille alueille, mutta halunneet silti pysytellä kävelyetäisyyden päässä 

Sohosta.  

Myös Pedro Costan ja Ricardo Lopesin (2015) tuoreessa tutkimuksessa 

tarkastellaan luovien klusterien sisäistä rakennetta ja todetaan, että fyysisellä ympäristöllä 

on yhteys luovan toiminnan muodostumiseen alueella. Tutkimuksessa on käytetty 

menetelmänä visuaalista havainnointia valokuvauksen avulla ja pyritty näin 

hahmottamaan ympäristöstä monipuolisesti eri ulottuvuuksia. Valokuvaus toteutettiin 

kuvaamalla useana eri ajankohtana kiinnittäen huomiota tutkimustavoitteeseen. Costan ja 

Lopesin tutkimus puoltaa myös osaltaan klusterin sisäisen rakenteen tutkimisen 

merkitystä, sekä tukee visuaalista havainnointia tarkastelun menetelmänä. Seuraten Costan 

ja Lopesin menetelmällistä lähestymistapaa, käytämme myös tässä tutkimuksessa 

visuaalista havainnointia muokkaamalla menetelmää perinteisen kaupankäynnin 

ympäristön tarkasteluun sopivaksi.  

 

Tutkimuskysymykset  

 

Tarkastelemme miten Petikko-Variston klusterin rakenteelliset ja toiminnalliset 

ominaisuudet vaikuttavat sen mahdollisuuksiin hyötyä maantieteellisestä keskittymisestä, 
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joka on Porterin (2000) klusteriteorian keskeinen lähtökohta. Klusteriteorian mukaan 

yritysten tulisi hyötyä toiminnassaan muun muassa yhteisistä markkinoista ja 

infrastruktuurista sekä toisiaan tukevista toimijoista, ja tutkimuksen onkin tarkoituksena 

selvittää, millaiset lähtökohdat tällaiselle kehitykselle alueella on. Tutkimuksessa 

keskitytään alueen sisäiseen tarkasteluun, koska se on aikaisemman tutkimuksen (Durmaz 

2015; Costa & Lopes 2015) valossa perusteltu, mutta vähän tutkittu näkökulma. Näin 

ollen teoreettisen viitekehyksen, tutkimusintressin ja aikaisemman tutkimuksen pohjalta 

määriteltiin kaksi tutkimuskysymystä:  

1) Millainen kaupankäynnin alue Petikko-Varisto on sosio-fyysisenä ympäristönä, ja 

miten toimijat käyttävät tätä ympäristöä?  

2) Miten Petikko-Variston sosio-fyysinen rakenne mahdollistaa klusterirakenteesta 

hyötymisen?  

 

Aineistot ja menetelmät 

 

Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisia menetelmiä hyödyntäen käyttäen ei-osallistuvaa 

havainnointia ensisijaisena tutkimusmenetelmänä. Havainnoinnilla pyrittiin hahmottamaan 

ympäristöä toimijoiden näkökulmasta sekä tunnistamaan sen erityispiirteitä. Ei-osallistuva 

havainnointi tarkoittaa tilanteen tarkkailua ilman, että tutkittavat tietävät siitä. (Saarinen-

Kauppinen & Puusniekka 2006).  

Ympäristön ominaisuuksien tutkimiseen on käytetty visuaalista havainnointia, 

jossa aineistona ovat alueelta kenttäkäyntien yhteydessä otetut valokuvat. Tässä 

tutkimuksessa visuaalisella havainnoinnilla etsitään vastauksia erityisesti sosio-fyysisen 

ympäristön ja toimintojen hahmottamiseen. Käytetty visuaalinen havainnointimenetelmä 

on valokuvadokumentaatiometodi (photo-documentation), jossa valokuvien avulla 

tallennetaan tutkimuskysymyksiin liitettäviä kenttähavaintoja (Rose 2012). 

Valokuvadokumentaatiota ohjaa kuvauskäsikirjoitus (shooting script), jonka avulla 

kentältä tallennetaan tutkimuskysymysten kannalta olennaisia havaintoja. Käsikirjoitus 

koostuu tutkimuskysymyksiin pohjautuvista alakysymyksistä, ja sitä voidaan muokata, 

kun kenttätöissä havaitaan uusia huomioon otettavia ominaisuuksia. Valokuvien lisäksi 

aineistoa voidaan täydentää valokuviin liittyvillä kenttämuistiinpanoilla (Suchar 1997).  

Aikaisempi tutkimus puoltaa visuaalisen havainnoinnin käyttöä klusterin rakenteen 

tutkimusmenetelmänä (Durmaz 2015; Costa & Lopes 2015). Valokuvadokumentaatiota ja 

ei osallistuvaa havainnointia soveltaessa analysoitava aineisto on tutkijoina meidän 

itsemme kuvaamaa. Tutkimustuloksia tulkitessa onkin siis tärkeää ottaa huomioon, että 
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analysoidut valokuvat toimivat muistiinpanojen omaisesti eivätkä ne pyri olemaan 

representaatioita tutkimusalueen ympäristöstä. Costan ja Lopesin (2015) mukaan 

tällaisessa dokumentoivassa menetelmässä tutkijan subjektiivisuus korostuu, jolloin on 

ensiarvoisen tärkeää noudattaa tarkasti tutkimuksen rungoksi laadittuja teemoja. Tässä 

tutkimuksessa objektiivisuuteen on pyritty noudattamalla kirjallisuudesta nousevien 

tutkimuskysymysten pohjalta laadittua kuvauskäsikirjoitusta, jonka lisäksi tehtiin 

kenttämuistiinpanoja samojen teemojen mukaisesti.   

Sosio-fyysisen ympäristön tarkastelussa  kuvauskäsikirjoitukseen kuuluivat 

seuraavat kysymykset.  

 

- Millainen alueen rakennuskanta on? 

- Millainen palvelurakenne alueella on? 

- Millainen infrastruktuuri on sisäisesti ja miten se yhdistyy alueen 

            ulkopuolelle? 

- Miten asiakkaat tulevat alueelle? 

- Millaisia ajanviettomahdollisuuksia alueella on ja miten näitä käytetään? 

- Millaisia ajallisia rajoitteita alueen käytöllä on? 

- Millainen alueen sisäinen rakenne on ja eroavatko Petikko ja Varisto 

            toisistaan tutkittavien muuttujien pohjalta? 

 

Ensimmäisen havaintokäynnin jälkeen huomasimme, että kokemus alueella 

liikkumisesta on ajoneuvopainotteinen, ja käsikirjoitukseen on syytä lisätä myös kysymys 

alueen sisällä liikkumisesta.  

 

- Ketä alueella liikkuu ja miten? 

 

Valokuvaus toteutettiin kahdella kenttäkäynnillä 17.11.2016 sekä 27.11.2016. 

Ensimmäinen havainnointikerta oli arki-iltapäivänä torstaina noin kello 13-16. Toinen 

havainnointikerta oli viikonloppuna keskipäivän aikaan noin kello 12-15. Alueella 

haluttiin käydä toisistaan eroavina ajankohtina, koska aikaisempi tutkimus osoittaa, että 

näin ilmiöistä saadaan laajempi kuva (Costa & Lopes 2015). Kahden havainnointi kerran 

aikana keräsimme valokuva-aineistoa noin 120 kappaletta.  

Valokuva-aineiston analyysi toteutettiin teema-analyysinä mukaillen aikaisemman 

tutkimuksen menetelmiä (Durmaz 2015; Costa & Lopes 2015).  Teema-analyysillä 

päästään käsiksi yksityiskohtaisemmin aineiston sisältämiin ilmiöihin, ja voidaan havaita 
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sen erilaisia nyansseja. Aineistosta tunnistettu teema toimii analyysivälineenä nostamalla 

aineistosta esiin tutkimuskysymyksen kannalta keskeisiä seikkoja. (Braun & Clarke 2006).  

Tässä tutkimuksessa teema-analyysi toteutettiin muodostamalla 

kuvauskäsikirjoituksen teemoihin vastaavia koodeja Atlas.ti -ohjelmalla. Jokaiseen kuvaan 

merkittiin koodeille siinä esiintyvät tutkimuskysymysten kannalta olennaiset ilmiöt, minkä 

jälkeen syntyneistä koodeista muodostettiin ryhmiä sen mukaan, millaista laajempaa 

kokonaisuutta ne edustavat. Valokuviin lisättiin kuvauskäsikirjoituksen ulottuvuuksiin 

perustuvia koodeja sen mukaan, millaisia ilmiöitä kuvissa esiintyi. Koodit pyrkivät 

olemaan kuvailevia ja siten tutkimuskysymyksen kannalta relevantteja, kuten “valaistu 

kevyenliikenteen väylä”. Koodeista muodostettiin edelleen koodiperheitä ja lopulta neljä 

avaintekijää, jotka kätkevät sisäänsä muodostetut koodiperheet ja kuvaavat 

tutkimusalueella hahmotettuja laajempia ulottuvuuksia.    

Koska havainnoinnin avulla emme välttämättä saa tarpeeksi selkeää ymmärrystä 

tutkittavasta asiasta, olemme triangulaatio-periaateeen mukaisesti liittäneet 

tutkimukseemme myös toisen menetelmän. Triangulaatiolla tarkoitetaan erilaisten 

tutkimusmenetelmien yhdistämistä (Saarinen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 

Havainnoinnin lisäksi alueen merkityksen laajuutta tutkittiin  haastatteluotannan avulla, 

jonka keräsimme paikan päällä satunnaisesti. Tarkoituksena oli selvittää ihmisten 

saapumista alueella yksinkertasen lomakekysen avulla.  

Haastattelu toteutettiin lomakekyselynä, jonka täytimme itse haastateltavan 

vastausten pohjalta tablettitietokoneelle paikan päällä. Kysymykset käsittelevät sitä, ketä 

alueella käy, mistä alueelle saavutaan, miten sinne saavutaan ja mikä on alueella vierailun 

keskeinen syy. Lisäksi avoin tekstikenttä mahdollistaa muiden huomioiden kirjaamisen.  

Otannan satunnaisuutta ja edustavuutta pyrittiin parantamaan käymällä alueella kahtena eri 

ajankohtana, jotka ovat samat kuin valokuvadokumentaatiolla. Tuloksia tulkittaessa on 

kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että ne ovat ennen kaikkea suuntaa-antavia, sillä otannan 

koko on 11 haastattelua, joka on otantana hyvin suppea.  

 

Tulokset 

 

Pyrkimyksemme oli vastata tutkimuksessamme kysymyksiin siitä, millainen 

kaupankäynnin alue Petikko-Varisto on sosio-fyysisenä ympäristönä, ja miten toimijat 

käyttävät tätä ympäristöä. Tutkimme myös millaisia täydentäviä ja toisiaan tukevia 

toimintoja alueelta löytyy? Tunnistimme valokuvien koodien luokittelun avulla neljä 

avaintekijää: alueen kaupalliset toimijat, liikkuminen alueella, alueen rakennuskanta sekä 

http://onlinelibrary.wiley.com.libproxy.helsinki.fi/doi/10.1111/nhs.12048/full#nhs12048-bib-0006
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viihtyvyystekijät ja ajanviettomahdollisuudet (Taulukko 1.). Seuraavassa käydään läpi 

tutkimuksen tulokset teema kerrallaan.  

 

Taulukko 1. Taulukko teema-analyysissä muodostetuista teemoista sekä niiden 

osatekijöistä pohdintoineen.  

 

Taulukossa on tiivistettynä havainnoinnin tuloksena tunnistetut teemat ja niiden sisällään 

pitämät osatekijät. Esitykseen on lisätty myös pohdintaa siitä, millaisia kysymyksiä 

Petikko-Variston kehittämisen kannalta voitaisiin pohtia tutkimustulosten pohjalta. 

 

Alueen kaupalliset toimijat 

 

Tarkasteltaessa koko Perikko-Variston aluetta yrityskanta on melko heterogeeninen, mutta 

yhtenäisempi, kun katsotaan Petikon ja Variston sisäisiä rakenteita. Petikon puolella osa 

toimijoista on business to business -suuntautuneita tai erikoistuneita rakentamisen ja 

remontoinnin alan toimijoita (Kuva 1.). Alueella toimii myös muun muassa tukkuliikkeitä. 

Varisto on puolestaan selvästi erikoistunut kuluttajakauppaan, jonka toimijoista suurin osa 

huonekalu- ja sisustuskauppoja (Kuva 2.). Urheiluun sekä lastentarvikkeisiin 

erikoistuneita liikkeitä löytyy myös useampia, mutta pääpaino on selvästi kodintuotteissa.  

Muut palvelut ovat koko alueella hyvin vähäisiä. Kaupallisten toimijoiden sijoittumisessa 

huomattavaa on niiden alakohtainen keskittyminen lähelle toisiaan erityisesti Varistossa.  

Petikonkin puolella kuitenkin sijaitsee myös muutama kodinsisustamisen vähittäismyyjä 

erillään Variston keskittymästä (Kuva 1.).  

TEEMA
ALUEEN KAUPALLISET 

TOIMIJAT
LIIKKUMINEN ALUEELLA ALUEEN RAKENNUSKANTA

VIIHTYVYYSTEKIJÄT JA 

AJANVIETTOMAHDOLLISUUDET

TEEMAN 

OSATEKIJÄT

B to B erityisesti Petikossa, B to 

C huonekalu- ja sisustusliikkeet 

Varistossa, urheiluyritykset, 

muut palvelut vähäisiä 

sijainti isojen autoteiden varrella, 

alueiden välinen silta, 

jalankulkuyhteydet melko hyvät, 

jalankulkuväylien kunnossa 

puutteita, pysäköintikenttiä ja -

halleja liikkeiden yhteydessä, 

linja-autoliikennettä alueelle, 

raskas liikenne Petikossa

matalahko rakentaminen, 

saneerauksen tarve liiketiloissa, 

yleisesti vanha rakennuskanta, 

vapaa ja tyhjenevä toimitila, osin 

epäselvät sisäänkäynnit 

liikkeisiin

kulkemisen esteitä sisällä ja ulkona, 

valaistut ja  hiekoitetut ajoväylät ja 

jalkakäytävät, somisteita liiketilojen 

yhteydessä, 

oleskelumahdollisuuksien 

vähäisyys, harmaus, vehreys, 

lähinnä lounasravintoloita, vähän 

julkista tilaa

HAVAINNOT
Erikoistuneet keskittymät, 

huomattavaa poistuvat liikkeet.  

Alue on autopainotteinen. Osa 

huonekaluliikkeistä Petikon 

puolella, johon on kävellen 

matkaa. Alueiden väliset 

yhteydet ovat melko hyvät, 

kuten sijainti isojen väylien 

varrella.

Rakennuskanta on melko 

vanhaa ja koostuu useista 

melko pienistä rakennuksista.

Pulaa kauppaa tukevista 

palveluista, jotka mahdollistaisivat 

ajanvieton alueella pidempään.

POHDINTA

Onko liian yksipuolinen 

toimialarakenne asiakkaiden 

näkökulmasta?

Liikenneyhteydet eivät vaikuta 

ensisijaiselta ongelmalta. 

Raskaan liikenteen takia 

alueiden jakautuminen ei 

välttämättä huono asia?

Joustaako rakennuskanta 

muuttuviin tarpeisiin?

Klusteriteorian korostamat 

tukipalvelut puuttuvat kaupalta?
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Kuva 1. Kollaasi Petikon puolella sijaitsevista yrityksistä. Monet alueen rakennuksista 

ovat pienteollisuusalueelle tyypillisiä.  

 

 

Kuva 2. Kollaasi Variston yritysten toimialarakenteesta ja tyypillisistä liikekiinteistöistä. 

Variston puolella monessa rakennuksessa sijaitsi useampi toimija, joilla oli suuressa 

osassa tapauksista omat sisäänkäyntinsä.  

 

Liikkuminen alueella  

 

Petikko-Varisto sijaitsee seudullisten pääväylien varrella, ja sekä Petikkoon että Varistoon 

on liittymät Kehä III:lta ja Vihdintieltä. Petikon ja Variston halki kulkevat Kehä III:n 

suuntaisesti omat kokoojakatunsa, jotka toimivat alueiden sisäisen tiehierarkian 

pääväylinä. Tutkimusalueella on myös Petikon ja Variston yhdistävä silta, josta kulkee 

sekä kevyt liikenne että ajoneuvoliikenne. Kokoojakadut yhdistävät liikkeet nauhamaisesti 

yhteen, joka kasvattaa etäisyyksiä eri toimijoiden välillä erityisesti kävelijän 

perspektiivistä.  

Tutkimusalueella liikkuu runsaasti autoja ja liikkuminen oli ajoneuvopainotteista 

(Kuva 3.). Myös valokuvadokumentoinnin yhteydessä toteutettu haastattelu osoitti, että 

lähes jokainen alueella asioiva saapuu sinne henkilöautolla. Pysäköintimahdollisuudet ovat 

hyvät ja myös sunnuntaina vilkkaampaan aikaan löytyi paljon vapaita paikkoja. Variston 
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puolella on liikerakennusten yhteydessä pysäköintikenttiä ja niiden lisäksi muutama 

parkkihalli. Pysäköintikentiltä- ja halleilta oli lyhyt matka siihen liikekeskukseen, jonka 

yhteydessä ne sijaitsivat, mutta esimerkiksi Petikon puolella oli eri liikekeskusten 

parkkipaikkojen välissä myös aitoja, jotka tekivät alueella liikkumisen 

joustamattomammaksi.  

 

 

 

 

Kuva 3. Kollaasi Variston ja Petikon ajoneuvoliikenteestä. Autoja kulki kummallakin 

alueella runsaasti ja Petikossa oli myös huomattavasti raskasta liikennettä.  

 

Erityisesti Variston puolella on kattavat valaistut ja hiekoitetut jalankulkuväylät, 

mutta alueella näkyy hyvin vähän jalankulkijoita. Toisaalta jalankulkijoiden määrään 

saattaa myös vaikuttaa vuodenaika sekä sää. Kummankin alueen kokoojakatujen varsilla 

kulkevat jalkakäytävät, ja tienylitysmahdollisuuksia on kohtuullisesti. Paikoittain 

kevyenliikenteenväylät ovat huonossa kunnossa ja voivat näin vaarantaa esimerkiksi 

pyörillä liikkuvien turvallisuuden, sekä yleisesti hankaloittaa kulkua (Kuva 4.).  

Petikossa sijaitsee vähittäiskaupan lisäksi myös teollisuutta, jonka vuoksi alueella 

liikkuukin erityisesti arkena paljon raskasta liikennettä. Kenttäkäynneillä raskaan 

liikenteen havaittiin tekevän kävellen liikkumisesta epämukavaa Petikossa. Kaikilla 

pienemmillä sivukaduilla ei myöskään ole jalkakäytäviä, mikä osaltaan vahvistaa 

raskaanliikenteen seassa liikkumisesta epämiellyttävävyyttä. Käveltävyyden suhteen on 

hyvä huomata, että kaupunkiliikkumisen sisältäessä useita eri kulkumuotoja, myös 

autoilijat kävelevät alueella ollessaan.  
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Kuva 4. Kollaasi jalankulkuun ja kevyeeseen liikenteeseen vaikuttavista tekijöistä 

tutkimusalueella. Kevyenliikenteenväylien verkosto oli yleisesti kattava ja esimerkiksi 

hyvin hiekoitettu. Väylissä kuitenkin esiintyi myös vaurioita. 

Alueelle pääsee melko kätevästi linja-autolla lähialueilta. Helsingistä kulkee linja 

alueelle, mutta koska linja poikkeaa muilla alueille, kestää matka keskustaan 

havaintojemme mukaan jopa tunnin. Osa linjoista poikkeaa sekä Variston että Petikon 

puolella, mikä parantaa osaltaan myös alueiden välistä saavutettavuutta. Julkinen liikenne 

keskittyy kokoojakatujen varteen. Kenttäkäyntien aikana ihmisten ei juurikaan havaittu 

saapuvan alueella tai lähtevän sieltä linja-autolla. Osa linja-autopysäkeistä oli katettuja 

(Kuva 5.).  
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Kuva 5. Kollaasi julkisen liikenteen yhteyksiä havainnollistavista kuvista. Alueella oli 

sekä katettuja että kattamattomia linja-autopysäkkejä.  

 

 

Alueen rakennuskanta 

 

Petikko-Variston rakennuskanta on melko vanhaa ja monin paikoin julkisivut ovat 

kunnostuksen tarpeessa. Suurin osa rakennuksista on yksi- tai kaksikerroksisia eli 

maankäyttö ei ole kovin tehokasta tutkimusalueella. Variston puolella liikerakennukset 

olivat suureksi osaksi hallimaisia, mutta erityisesti Petikon itäosassa oli myös verraten 

pienipiirteisiä ja rakenteeltaan moniuloitteisia kiinteistöjä, joissa osassa huomattavaa oli 

ikkunoiden vähäinen määrä. 

Alueella on jonkin verran vapaata tai vapautumassa olevaa toimitilaa (Kuva 6.). 

Sekä Petikossa että Varistossa on potentiaalia täydennysrakentamiselle vapaiden tonttien 

ja rakennusten korottamisen kautta. Kehä III tuntumaan suunniteltaessa 

täydennysrakentamista, on otettava huomioon melu- ja ilmansaaste sekä molemmin puolin 

kulkevat voimalinjat.  
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Tutkimusalueella sijaitsee vain muutamia asuintaloja, eikä sitä ole kaavoitettu 

asumiskäyttöön. Petikko-Variston alue on määritelty Vantaan vuoden 2007 yleiskaavassa 

kaupallisten palveluiden alueeksi (Vantaan yleiskaava 2007). Tämän lienee yksi pääsyy 

siihen miksi alue on kovin hiljainen aukioloaikojen ulkopuolella, jota havainnointiin 

sunnuntaina hieman ennen kauppojen aukeamista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Kollaasi kylteistä, joilla ilmaistiin vapautuvaa tai vapaata 

liiketilaa. Sekä Variston että Petikon puolella oli liikkeitä, jotka 

mainostivat loppuunmyyntiä tai muuttomyyntiä. 
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Viihtyvyystekijät ja ajanviettomahdollisuudet 

 

Petikko ja Varisto eivät eroa 

toisistaan viihtyvyyteen 

vaikuttavien elementtien 

puolesta. Kumpikin alue on 

hyvin karun oloinen, johon 

varmasti vaikuttaa harmaa 

vuodenaika, sillä alueilla on 

kuitenkin melko runsaasti 

puita ja pensaita. Alueella 

havaittiin myös liikkeiden 

omia somistuksia, jotka 

lisäsivät osaltaan   

viihtyisyyttä (Kuva 7.). 

Toisaalta alueella oli muun 

muassa hylätty auto 

parkkipaikalla ja näkyvällä 

paikalla mahdollisesti 

työntekijöiden tupakointipaikka.  

 

Oleskeluun ja ajanviettomahdollisuuksiin liittyen kiinnitettiin huomiota 

ravintoloiden ja kahviloiden määrään sekä muihin kauppojen ulkopuolella tapahtuviin 

oleskelun mahdollistaviin tiloihin. Varistossa sijaitsevan kauppakeskus Viisarin aulatilassa 

oli julkista sisätilaa, joka ei kuulunut suoraan millekään liikkeelle. Viisarissa oli myös 

ilmaiset ja siistit WC-tilat. Muuten liiketilojen ulkopuolista julkista sisätilaa oli hyvin 

vähän. Oleskelun kannalta huomio kiinnittyi myös siihen, ettei alueella juuri ollut 

penkkejä sisällä eikä ulkona.  

Alueella havaittiin muutamia lounasravintoloita sekä Variston että Petikon puolella 

(Kuva 8.). Useimmat olivat auki keskellä päivää lounasaikaan, yhdessä kohteessa ei 

ilmoitettu aukioloaikoja kokonaisuudessaan ja yksi kohde vaikutti kokonaan suljetulta. 

Esimerkiksi kauppakeskus Viisarin kahvila-ravintola ei palvellut sunnuntaina, kun teimme 

toisen havaintokäyntimme. Laajemmat aukioloajat on esimerkiksi Petikon puolella 

sijaitsevalla ABC-huoltoasemalla.  

 

Kuva 7. Ylhäällä viihtyvyyttä lisääviä ja alhaalla vähentäviä 

tekijöitä. 
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Kuva-analyysissa kiinnitettiin huomiota myös alueen esteettömyyteen. On tärkeää 

miettiä esimerkiksi liikuntarajoitteisten ja lastenvaunujen kanssa liikkuvien kannalta 

palveluiden saavutettavuutta. Toisaalta mikäli alue on esteetön, helpottaa se myös ei 

liikuntarajoitteisten liikkumista. Petikko-Varisto on pääasiassa melko esteetön alue. Siellä 

täällä, niin ulko- kuin sisätiloissakin on kuitenkin jalankulkua vaikeuttavia tekijöitä, kuten 

A-telineitä kulkuväylällä (Kuva 3).  

 

 

Kuva 8. Osa tutkimusalueen ravintoloista. Suurin osa ravintoiloista tarjoaa vain lounasta. 

 

Johtopäätökset  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millainen kaupankäynnin alue Petikko-

Varisto on sosiofyysisenä ympäristönä ja mahdollistaako tämä rakenne klusteriteorian 

(Porter 2000) mukaisen hyötymisen keskittymässä sijaitsemisesta. Klusteriteorian mukaan 

yritysten tulisi pystyä hyötymään muun muassa yhteisistä markkinoista, yhteisestä 

infrastruktuurista ja toisiaan tukevista palveluista. Aikaisemmassa luovien klusterien 

sisäistä rakennetta käsittelevässä tutkimuksessa edellä mainituista muun muassa 

infrastruktuuri oli myös nostettu esiin klusterin toimintaa edistävänä tekijänä (Durmaz 

2015). 

Klusterin sisäistä rakennetta tarkasteltaessa todettiin, että toimialarakenteeltaan 

Petikko ja Varisto muodostavat kaksi toisistaan eroavaa keskittymää. Alueet fyysisesti 

jakava Kehä III ei sinällään ole este näiden alueiden väliselle vuorovaikutukselle, mutta on 

ymmärrettävä muut tekijät, jotka heikentävät niiden välistä toimintaa. Alueiden 

erilaisuuteen pohjaten tulisi harkita olisiko niitä syytä kehittää omina alueinaan, jotta 

elinvoimaistaminen kävisi helpommin, kun tarpeet voitaisiin yksilöidä.  

Toimialarakenne Petikon ja Variston välillä eroaa toisistaan, mutta alueiden sisällä 

se on yhtenäisempi etenkin Variston puolella. Saman alan toimijoiden alueellinen 

keskittyminen edesauttaa klusterin yhteisistä markkinoista hyötymistä, mutta erityisesti 

Variston puolella tyhjenevät liiketilat herättävät kysymyksen siitä, voiko toimialarakenne 

olla asiakkaan kannalta jopa liian yksipuolinen tai yritysten kokonaismäärä liian pieni sekä 
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onko alueen mahdollinen yksipuolisuus tehnyt siitä erityisen suhdanneherkän. Vanha ja 

melko pienistä rakennuksista koostuva rakennuskanta etenkin Petikon puolella herättää 

myös kysymyksen siitä pystyykö alueen rakennuskanta mukautumaan kaupan muuttuviin 

tarpeisiin.  

Petikko-Variston infrastruktuuri yhdistää melko hyvin eri toimijat etenkin 

kummankin alueen sisällä. Yritykset pystyvätkin hyötymään yhteisestä infrastruktuurista, 

sillä kummallakin puolella on oma kokoojakatunsa, jonka varrella suuri osa yrityksistä 

sijaitsee. Lisäksi Petikko ja Varisto yhdistyvät etenkin ajoneuvoliikenteen kannalta hyvin 

toisiinsa sillan ja ympäröivien väylien kautta. Toisaalta erityisesti Petikossa esiintyvä 

raskas liikenne on epämukavuustekijä kävelijöiden kannalta, joiden kulkua heikentää 

lisäksi se, että yritysten nauhamainen sijoittuminen kokoojakatujen varsille kasvattaa 

kävelyetäisyyksiä liikkeestä toiseen.   

Kaupankäynnin klusterina Petikko-Varistossa huomiota herättää ennen kaikkea 

toisiaan tukevien toimintojen vähäisyys. Alueella on vähän sellaisia palveluita tai julkista 

tilaa, mitkä mahdollistaisivat oleskelun kauppojen ulkopuolella. Olemassa olevien 

palveluiden, kuten ravintoloiden, hyödyntämistä rajoittavat niiden suppeat aukioloajat. 

Myös ajanvieton mahdollistavaa kauppojen ulkopuolista julkista sisätilaa alueella on hyvin 

niukasti.  

Tämä tutkimus osoittaa, että Petikko-Variston sosio-fyysisessä rakenteessa on 

klusterisijainnista hyötymisen kannalta useita suotuisia elementtejä. Porterin (2000) 

teorian mukaan tarkasteltuna puutteita voidaan kuitenkin katsoa olevan nykyistä 

yritystoimintaa tukevissa palveluissa, joiden kehittäminen voisi toimia yhtenä 

vaihtoehtona alueen uudistamiselle. Monista toimivaksi todetuista tekijöistä huolimatta 

erityisesti Varistossa huomio kiinnittyi myös poistuvien liikkeiden määrään. Teorian 

kannalta tämä herättää kysymyksen siitä, soveltuuko Porterin (2000) klusteriteoria 

lähtökohdaksi vähittäiskaupan klusterien taikka jo hiipumisen merkkejä osoittavan 

keskittymän tarkasteluun. Porterin mukaan parasta olisi investoida jo olemassa oleviin 

klustereihin, mutta kaupan nopeasti vaihtuvat tarpeet saattavat muuttaa lyhyessäkin ajassa 

jonkin alueen edellytyksiä suotuisaksi kaupan sijainniksi.  

Alue todettiin tutkimuksessa autopainotteiseksi, joten mikäli kevyen liikenteen 

edellytyksiä halutaan parantaa, voitaisiin esimerkiksi tienylitysmahdollisuuksia lisätä, 

kevyen liikenteen väylien kuntoa parantaa ja esteettömyyttä edistää. Mikäli ajanviettoa 

alueella halutaan lisätä, voitaisiin sinne tuoda enemmän kauppaa tukevia ja oleskelun 

mahdollistavia palveluita, kuten ravintoloita ja kahviloita.  
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Tässä tutkimuksessa on keskitytty Petikko-Variston sisäiseen sosio-fyysiseen 

rakenteeseen. Kaupankäynnin edellytysten tutkimisen kannalta olennainen 

jatkotutkimuksen aihe olisi vertaileva tutkimus siitä, millainen Perikko-Variston asema on 

muihin pääkaupunkiseudun vastaaviin keskittymiin ja miten tämä vaikuttaa sen 

edellytyksiin menestyä.  

Tarkastellessa tutkimusaluetta taloudellisesta näkökulmasta on syytä nostaa myös 

esiin taloustieteen peruskysymys, jossa tarkastellaan kysyntää ja tarjontaa sekä niiden 

kohtaamista. Jatkossa olisi siis syytä pohtia tarjoaako Petikko-Variston tutkimusalue 

asiakkaille kysyntää vastaavia tuotteita.  
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III. Petikko-Variston kaupankäynnin tilan muutokset: 

Kokemukset, identiteetti ja ostoskulttuuri 
 

ARI-SANTERI TALJA* & ELINA VIRTANEN* 

*Helsingin yliopisto 

 

1. Johdanto 

Tässä raportissa selvitetään, miten Vantaan Petikon ja Variston perinteinen kauppa-alue 

näyttäytyy nykyaikaisen kaupankäynnin ja ostoskäyttäytymisen valossa. Vähittäiskauppa 

on kokenut muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikoina. Sähköinen kauppa on uusi 

kaupan muoto, joka houkuttelee asiakkaita ”perinteisen” kaupankäynnin tiloista. 

Ostoskäyttäytyminen eri kaupankäynnin tiloissa on myös muuttunut. Asiakkaat kokevat 

ostoksia tekemällä vahvistavansa omaa identiteettiään. Vapaa-ajan toivotaan olevan 

täynnä mielenkiintoisia kokemuksia, ja näitä kokemuksia saadaan esimerkiksi 

monimuotoisista, viihdytyksiä tarjoavista ostoskeskuksista. (Mäenpää 2015.)  

 Tutkimuksemme tavoitteena on selvittää, miten ”perinteisen” kaupankäynnin alue, 

jonka myynti pohjautuu paikan päällä käyviin asiakkaihin, selviää näistä muutoksista. 

Vantaan kaupungin tavoitteena on kehittää Petikko-Variston  -kaupan alutta 

elinkeinopoliittisesti, ja Vantaan kaupungin elinkeinopalvelut toimii tutkimuksessa 

yhteistyökumppanina. Tutkimuksemme teoreettinen lähtökohta pohjautuu klusteriteoriaan 

ja ostoskokemuksia tutkivaan kirjallisuuteen.  Tutkimuskysymyksiä on kaksi: 

1. Miten ”perinteisen” kaupankäynnin tila kohtaa kaupankäyntiin liittyviä 

muutoksia? 

2. Millaisena alueen käyttäjät eli asiakkaat ja työntekijät kokevat 

kaupankäynnin muutokset? 

 

Raportissa esitellään lyhyesti Petikon ja Variston kauppa-alueen olemusta kaupankäynnin 

keskittymänä, ja tuodaan ilmi teoreettista viitekehystä niin, että lukijan on helppo 

ymmärtää tutkimustuloksia ja analyysiä. Tutkimustulokset nojaavat ainoastaan liitteenä 

olevaan aineistoon. 
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2. Teoreettinen viitekehys 

2.1 Vähittäiskaupan klusteroituminen 

 

Vähittäiskauppa on vahvasti alueellista toimintaa, minkä vuoksi toiminnot ovat 

keskittyneet kaupunkeihin ja erilaisiin keskuksiin. Pääosa kaupasta tehdään siellä, missä 

ihmiset asuvat ja elävät arkeaan, ja siksi myymälät ja kaupan myyjät ovat tärkeä osa 

suomalaista vähittäiskauppaa. Petikko-Varisto alueen erikoistavarakaupat ovat pitkälti 

huonekalu-, kodinkone- ja rautakauppoja, jotka kuuluvat paljon tilaa vaativaan 

vähittäiskaupan alaan. 1970-luvulla alkaneen globaalin trendin mukaan alueen kaupat ovat 

sijoittuneet kauemmas keskusta-alueista. (Ahonen et al., 2014.)  

 Porterin (2000) mukaan klusterit ovat yritysten ja yhteisöjen muodostamia 

keskittymiä. Liiketoiminnassa on usein joko yhteisiä tai toisiaan täydentäviä piirteitä. 

Klusteriin kuuluvat yritykset hyötyvät monella tapaa toistensa läheisyydestä: niiden 

tuottavuus kohenee, innovointikyky kasvaa ja uusien liiketoimintamuotojen toteuttaminen 

on kannattavampaa. Klustereiden elinvoimaisuus ja kilpailukyky riippuvat kuitenkin 

monesta tekijästä. Esimerkiksi ihmissuhteiden, vuorovaikutuksen ja verkostojen 

syntyminen edesauttavat klustereita ja niiden elinvoimaisuutta. (Porter, 2000.) 

Klusteroitumisen syyksi nähdään myös kuluttajien tarve vertailevaan ostamiseen. Ennen 

ostopäätöstä kuluttaja haluaa vierailla useammassa saman alan yrityksessä vertaillakseen 

samankaltaisia tuotteita. Jos alan yritykset sijaitsevat lähekkäin, kuluttajan kustannukset 

informaation etsimiseksi alenevat. (Eaton & Lipsey, 1979.)  

 Globaalin talouden paradoksin mukaan kaupan alueellinen luonne on heikentynyt 

uusien jakelukanavien, kuten Internetin, myötä (Porter, 2000). Perinteinen kaupan tila, 

joksi myös Petikko-Variston kauppa-alue voidaan luokitella, on kohdannut haasteita 

uusien jakelukanavien yleistymisen ja ostoskäyttäytymisen muutoksen myötä. 

Kuluttamisen rooli on muuttunut kaksijakoiseksi. Ostostenteko on joko välttämätöntä 

tarpeiden tyydyttämistä eli tietyn tuotteen hankkimista, tai päämäärätöntä ja 

itsetarkoituksellista ajanviettoa, ”shoppailua”. (Mäenpää, 2005.) 

2.2 Kokemuksellisuus ja ostoskäyttäytyminen 

Viime aikoina tutkimusta vähittäiskaupasta on alettu laajentamaan kohti näkemystä, jonka 

mukaan ostosten teko on kulttuurista toimintaa. Sosiaalimaantieteilijät ovat kehittäneet 

kulutusteorioita, jotka korostavat kulutusta identiteetin rakentamisen näkökulmasta: 

ostosten teko on ikään kuin sosiaalinen “peli”, johon latautuu paljon eri merkityksiä. 

Ostoskäyttäytymiseen ja kulutusvalintojen tekemiseen liittyy tutkitusti monia 

henkilökohtaisia tekijöitä, kuten tulot, ikä ja sukupuoli. (Berkeley et al., 2001.) Toisaalta 

esimerkiksi Jackson (1999) esittää, että kuluttajien luovuutta ja sosiaalista puolta 
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korostavassa näkökulmassa aliarvioidaan kuluttajien todellisia materiaalisia tarpeita. 

Luovuuden ja sosiaalisuuden lisäksi kulutuskäyttäytymistä tulisi tarkastella alueellisesta 

näkökulmasta ja siitä, tuntevatko asiakkaat “kuuluvansa” paikkaan ja tilaan. (Berkeley et 

al., 2001.) Tilalla voidaan tarkoittaa niin fyysistä ulottuvuutta kuin sosiaalista, elettyä ja 

koettua tilaa, jota tarkastellaan osana yhteiskuntaa ja kulttuuria. Humanistisen maantieteen 

metodologiassa maisema, alue ja paikka viittaavat vahvasti inhimillisessä elämässä 

merkittäväksi koettuun ympäristöön, johon liittyy erilaisia tunteita, tulkintoja ja elämyksiä. 

Sense of place on tiedon ja tunteen siteitä arkielämän paikoista. Humanistisen maantieteen 

näkemyksen mukaan inhimillistä elämää ajatellen merkitykset ja erityisiin paikkoihin 

liittyvät tunteet ovat yhtä tärkeitä tai jopa tärkeämpiä kuin tilan fyysisyys. Fyysistä 

etäisyyttäkin voidaan ajatella riippuvaisena sille, millaisia merkityksiä ihmiset antavat 

etäisyydelle. (Häkli, 1999.)  

 Nykyajan kauppakeskukset ovat valtavia komplekseja, jossa viihdyttävyys ruokkii 

ihmisten halua katsella ja kuljeskella. Tarpeita voi tyydyttää käymällä esimerkiksi 

ravintolassa tai kahvilassa. Ostoksilla käyminen on muuttunut tavaroiden kanssa 

oleskeluksi: kuluttajalle on esillä laaja tarjonta tuotteita ilman, että hänellä on varmuutta 

siitä, aikooko hän välttämättä ostaa yhtään mitään. Uudenaikaisen kauppa-alueen, kuten 

ostoskeskuksen, käyttäjät ovat vapaita kulkemaan tilassa omaa aikataulunsa mukaan, ja 

siten heidät on ikään kuin vapautettu vuorovaikutuksesta henkilökunnan kanssa. 

Ilmailullisen aspektin sijaan asiakkaat voivat keskittyä elämyksellisyyteen ja 

kokemuksellisuuteen. Kuluttamisen ja ostosten teon rooli on jakautunut: välttämätön 

ostosten teko on tehokasta ja arkista tarpeiden tyydyttämistä, kun taas ”shoppailu” koetaan 

itsetarkoituksellisena ajanviettona, ikään kuin pakona arjesta. (Mäenpää, 2005.) Ostosten 

tekoa voidaan tarkastella siis hyvin monipuolisesti: sekä sosiaalisesta, alueellisesta että 

identiteettiä korostavasta näkökulmasta. 

 

3. Konteksti 

Petikko ja Varisto ovat Länsi-Vantaalla sijaitsevia kaupunginosia. Alue sijaitsee 

vilkasliikenteisten väylien, Vihdintien ja Kehä III:n välittömässä läheisyydessä. Varistossa 

varsinkin itä- ja eteläosat ovat säilyneet viheralueina, Petikon puoli on yritysaluetta lukuun 

ottamatta lähes täysin rakentamatonta metsä- ja peltoaluetta. Variston rakennuskanta on 

hyvin pientalovaltaista. Ensimmäiset omakotiasunnot rakennettiin 1930, ja 1970-luvulla 

tavoitteena oli rakentaa tiivis kaupunkimainen pientaloalue, joka koostuu omakoti- ja 

rivitaloista. Asukkaita Petikko-Variston alueella oli vuonna 2015 noin 2 500, joista lähes 

kaikki (2450) asuivat Variston puolella. Variston alueen asukasmäärät ovat vähentyneet 
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1980-luvulta, jolloin asukkaita oli yli 3 000. Muuttovirran on arvioitu jatkuvan 

negatiivisena. Varistossa asuu eläkeläisiä enemmän kuin keskimäärin Vantaalla.   

 Petikon kaupunginosassa teollisuudella on pitkät perinteet. Ensimmäinen tehdas, 

tiilitehdas, perustettiin 1950-luvulla nykyisen Petikon yritysalueen pohjoisosaan. Variston 

nykyisellä yritysalueella toimi 1840-luvulla rautakaivos. Varsinainen nykyinen yritysalue 

alkoi muodostua 1970-luvulla, kun ensimmäiset huonekaluliikkeet perustettiin. Petikko-

Variston alueen voidaan nähdä eriytyneen: Petikon puolella yritykset ja liikkeet ovat 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta suunnattu yrityksille tai rakentamisen 

ammattilaisille, kun taas Variston puolella on asiakkaille suunnattuja vähittäiskauppoja. 

(Vantaan kaupunki, 2016.) 

 

4. Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

Tutkimus suoritettiin tekemällä kyselyhaastatteluja Vantaan Petikon ja Variston 

yritysalueilla. Kyselyhaastattelu jaettiin kahteen osaan, joista toisessa haastateltiin alueen 

asiakkaita ja toisessa alueen liikkeiden työntekijöitä. Kysymykset tehtiin kumpaankin 

haastatteluun siten, että vastauksista voitaisiin mahdollisimman kokonaisvaltaisesti 

selvittää Petikko-Variston alueen kaupankäynnin muutoksia sekä asiakkaiden kokemuksia 

asioimisesta alueella. Haastattelukysymykset vastauksineen ovat raportin liitteinä. 

Haastattelut toteutettiin perjantaina 18.11., lauantaina 19.11. ja maanantaina 21.11. 

Liikkeiden työntekijöitä haastateltiin perjantaina ja maanantaina, ja asiakkaita lauantaina 

ja maanantaina. Perjantain haastattelu toteutettiin puolen päivän jälkeen, lauantain ja 

maanantain haastattelut lounasaikaan. Kullakin haastattelukerralla haastattelijat käyttivät 

alueella 3-4 tuntia.  

Haastattelujen teon jälkeen vastaukset litteroitiin ja asiakashaastattelun osalta taulukoitiin. 

Tämän jälkeen aineisto teemoiteltiin siten, että yleisimmät vastaukset nostettiin esille 

vastaajien kokemusten trendien löytämiseksi. Tämän jälkeen korrelaatiot ja ristiriidat 

kirjattiin analyysia varten.   

 

5. Analyysi 

5.1 Perinteisen kaupankäynnin tila ja kaupankäynnin muutokset Petikko-Varistossa 

Petikko-Variston kaupankäynnissä on tapahtunut muutoksia viime vuosina. 

Työpaikkamäärät ovat vähentyneet: vuonna 2013 Variston alueella oli työpaikkoja runsaat 

2 200, kun kymmenen vuotta sitten niitä oli 2 700. Alueen työpaikkaomavaraisuusaste oli 

vuonna 2013 kuitenkin 197, mikä tarkoittaa, että alueella oli kaksinkertainen määrä 

työpaikkoja verrattuna alueella asuvien työllisen työvoiman määrään. (Vantaan kaupunki 
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2016.) Alueella siis riittää työpaikkoja, mutta kehityssuunta on aiheuttanut huolta. 

Pääkaupunkiseudulla uudet kaupankäyntialueet ja kauppakeskukset ovat vetäneet 

asiakkaita ja kiristäneet kilpailua. Esimerkiksi toisiaan lähellä Itä-Vantaalla sijaitsevat 

Porttipuiston liikekeskus ja sisustustavaratalo Ikea kilpailevat Petikko-Variston kanssa 

huonekaluja ostavista asiakkaista. 

Haastatelluista 24 asiakkaasta vain kaksi mainitsi katsoneensa ennen alueelle 

saapumistaan internetistä tuotteita, joita aikoo ostaa. Kysyttäessä voisivatko asiakkaat 

kuvitella tekevänsä vastaavat ostokset tulevaisuudessa internet-kaupassa, enemmistö – 14 

vastaajaa – vastasi kieltävästi, kun taas kahdeksan vastasi internet-ostosten olevan 

mahdollisia. Nämä vastaukset, siis haluttomuus käyttää internetiä ostosten tukena tai 

fyysisen ostosympäristön korvaajana, viittaavat nuorten asiakkaiden vähäiseen määrään, 

jota päätelmää tukee myös liikkeiden työntekijöiden huomiot nuorten aikuisten 

vähentyneestä määrästä alueen asiakkaina. Liikkeiden työntekijät kertoivat myös 

lapsiperheiden määrän vähentyneen selvästi. Osa epäili, että lapset jätetään yhä useammin 

kotiin ostosten ajaksi, kun taas toiset sanoivat lapsiperheitä yksiselitteisesti vain käyvän 

vähemmän. Nämä voivat hyvin olla kaksi erilaista huomiota samasta asiasta: kertomus 

lasten kotiin jättämisestä perustuu kuultuun tietoon, kun taas lapsiperheiden vähäisempi 

määrä liikkeen asiakkaina perustuu näköhavaintoon. Haastatteluja tehdessä ja alueella 

liikkuessa kävi ilmi, että lapsiperheitä vieraili liikkeissä jonkin verran, mutta heidän 

saaminen haastatteluun oli vaikeaa: vain kahdella haastatteluun vastanneella oli mukana 

lapsia.  

 

5.2 Asiakkaiden kokemus alueesta 

Asiakkaat kokevat Petikon ja Variston alueen palvelut yksipuolisina. Haastatelluista 24 

asiakkaasta selkeä enemmistö, 17 vastaajaa, tuli alueelle tiettyä tuotetta varten eivätkä 

olleet harkinneet ”shoppailua” tai heräteostoksia. Kysyttäessä ostopäätöksistä, selkeä 

enemmistö sanoi ostaneensa tai aikovansa ostaa yhden tuotteen. Seitsemän vastasi, ettei 

aio ostaa tuotetta lainkaan. Haastatelluista jokainen kävi tai kertoi aikovansa käydä alueen 

kymmenistä liikkeistä vain 1-5:ssä, yleisimmin kahdessa. Yhtä lailla selkeä enemmistö 

aikoi käyttää alueella aikaa tunnin tai alle tunnin. Näistä 14:sta yhdeksän vastasi aikovansa 

käyttää alueella alle puoli tuntia aikaa.  

Asiakkaiden toiveet liittyen alueen parantamiseen viittaavat niin ikään kokemukseen 

yksipuolisuudesta: yleisimmät toiveet liittyivät monipuolisuuteen ja viihtyvyyteen. Eniten 

alueelle toivottiin lapsiystävällisiä ravintoloita, kahviloita, vaatekauppoja sekä 

ruokakauppaa. Vain poistumassa olevan Kodin 1 Anttilan korvaaminen vastaavalla 
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liikkeellä oli yleisistä toiveista sellainen, joka koski olemassa olevien palveluiden 

parantamista. Asiakkaiden kokemukset Petikon ja Variston alueen viihtyisyydestä olivat 

siis ajankäytön ja parannustoiveiden näkökulmista yhdensuuntaisia. 

 

5.3 Työntekijöiden kokemus alueesta 

Niin lapsiperheiden kuin yleisesti asiakkaiden pienentyneiden määrien syiksi työntekijät 

arvioivat alueen yksipuolistumisen, hiipumisen ja kiihtyvän kilpailun. Työntekijät 

kokevat, ettei Petikon ja Variston alueella ole enää entisenlaista vetovoimaa, kun kilpailua 

on syntynyt monelle lähialueelle. Osa vastaajista huomioi, että kilpailevilla alueilla on 

huomattavasti monipuolisempia palveluita kuin Petikossa ja Varistossa. Työntekijöiden 

toiveet alueen palveluiden ja toimivuuden parantamiseksi koskivat ravintoloita, kahviloita, 

ruokakauppaa, vaateliikkeitä ja liikennejärjestelyjä sekä julkista liikennettä. Erityistä 

huolta aiheutti Kodin 1 Anttilan poistuminen alueelta.  

Haastatteluissa liikkeiden työntekijät korostivat Petikon ja Variston alueen 

huonoja liikennejärjestelyjä. Neljä työntekijää totesi julkisen liikenteen olevan alueella 

riittämätöntä tai täysin riittämätöntä. Julkisen liikenteen puutteellisuutta korostettiin 

Varistossa enemmän kuin Petikossa; kolme varistolaisen liikkeen työntekijää toivoi 

parannusta julkiseen liikenteeseen. Sen sijaan yleisten liikenneolosuhteiden tasoa 

kritisoitiin selkeästi enemmän Petikon kuin Variston puolella. Neljästä Petikossa 

haastatellusta työntekijästä kolme kritisoi alueen liikennejärjestelyjä epäselviksi, kun taas 

Varistossa vain yksi työntekijä mainitsi kaistojen ja parkkipaikkojen olevan ahtaita. 

Ryhmän 1 raportin tutkimustulosten perusteella Petikko-Variston alueen saavutettavuus 

autolla on erittäin hyvä. Yrittäjien näkemys liikenneolosuhteiden heikkoudesta on siis 

selvässä ristiriidassa verrattuna todelliseen saavutettavuuteen. Osa yrittäjistä toi 

haastattelussa ilmi, että myös asiakkailta on kuulunut palautetta alueella liikkumisen 

epäselvyydestä. Asiakashaastattelu tukee liikkeiden työntekijöiden näkemystä vaikeasti 

hahmotettavista liikennejärjestelyistä: vain viisi haastateltua asiakasta 24:stä oli käynyt tai 

aikoi käydä ostoksilla myös Petikon puolella. Haastattelun tekijöiden oma havainto oli, 

että osa haastatelluista ei tiennyt, miten Petikko ja Varisto eroavat toisistaan tai missä 

niiden välinen raja kulkee. Asiakkaat eivät tuoneet esille arvioitaan liittyen 

liikennejärjestelyihin tai julkiseen liikenteeseen.  

 Yhtä lukuun ottamatta kaikkien liikkeiden työntekijät korostivat asiakaspalvelun 

merkitystä myynnin edistäjänä ja mahdollistajana sekä ensisijaisena keinona erottautua 

muista. Työntekijät korostivat asiantuntija-avun olevan myyntityön keskeisin osa-alue, 

jota ilman on vaikeaa tai mahdotonta saada aikaan myyntiä. Toisaalta kysyttäessä 



 

54 

asiakkaiden antamista palautteista ja toiveista, kuusi työntekijää kertoi niiden määrän 

olevan joko vähäistä tai vähentyneen selvästi. Kolme työntekijää kertoi asiakkaiden 

välttelevän palvelua entistä enemmän, samoin korostettiin kilpailun koventuvan jatkuvasti 

lähiseuduilla.  

 Havainnot työntekijöiden kehonkielestä ja tavasta vastata esitettyihin 

haastattelukysymyksiin luovat mielikuvaa epätoivosta ja apatiasta. Kysymyksiin vastattiin 

usein jyrkin sanankääntein ja osa vastauksista oli korostetun melankolisia. Vastauksissa 

ilmaistiin selkeää pessimismiä, kun alueen tai yksittäisen liikkeen asiakasmääriä kuvailtiin 

”järkyttävän huonoina” tai ”surkeina”. Samoin alueen vetovoimaisuudesta käytettiin 

ilmaisuja kuten ”kuoleva” ja ”todella hiljainen”. Merkille pantavaa oli, että paria 

poikkeusta lukuun ottamatta haastatellut työntekijät olivat vakavailmeisiä vastatessaan 

kysymyksiin. Yhtä lailla suurin osa vastaajista oli lyhytsanaisia. Muutama työntekijä 

osoitti ”hartaita toiveita” haastattelijoille tilanteen parantamiseksi.  

 Haastatelluista 16 työntekijästä 11 kertoi asiakasmäärien olevan laskussa tai 

voimakkaassa laskussa. Viisi työntekijää ilmaisi positiivisia ajatuksia liittyen liikkeen 

asiakasmääriin. Toiveikkaista työntekijöistä neljä työskenteli Variston liikkeissä ja yksi 

Petikossa. Muut neljä Petikossa haastateltua työntekijää olivat voimakkaan pessimistisiä. 

Haastattelijoiden oma havainto oli, että Petikossa oli hyvin vähän asiakkaita. Kahtena eri 

päivänä tehdyistä haastatteluyrityksistä huolimatta Petikossa ei onnistuttu saamaan yhtään 

asiakasta haastatteluun. Asiakkaiden lähes olematon määrä kertoo siitä, että Petikon 

kauppa-alue on todella jo hiipunut. 

 

6. Lopputulokset 

 

Tässä raportissa eriteltiin yhtäältä muutoksia, joita perinteinen vähittäistavarakauppa on 

kohdannut Petikon ja Variston alueella ja toisaalta, miten alueen asiakkaat ja henkilökunta 

näkevät alueen kaupankäynnin nykytilanteen. Tutkimustavoitteena oli selvittää, kuinka 

kaupankäynnin muutokset vaikuttavat perinteiseen kauppapaikkaan ja kuinka asiakkaat ja 

työntekijät kokevat muutokset. Niin ikään tutkimme, miten edellisellä vuosisadalla Etelä-

Suomen keskeisimpiin huonekalukaupan keskittymiin kuulunut Petikon ja Variston sekä 

niissä sijaitsevien liikkeiden, pääasiassa vähittäistavarakauppojen vetovoima on säilynyt 

tai muuttunut asiakkaiden ja toisaalta työntekijöiden näkökulmasta. Alueen käyttäjien 

näkemykset ja kokemukset olivat raportin näkökulman keskiössä kummassakin 

varsinaisessa tutkimuskysymyksessä. 
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 Ensimmäinen tutkimuskysymys liittyy edellä mainittuun kaupankäynnin 

muutokseen ja siihen, kuinka se on toteutunut ja vaikuttanut Petikon ja Variston kauppa-

alueella. Kuten raportissa esitetään, nykyaikainen ostoskäyttäytyminen, etenkin 

vähittäiskaupankäynnin osalta, jakautuu selkeästi kahteen toisistaan poikkeavaan tapaan 

tehdä hankintoja. Toisaalta tehdään nopeita, arkisia ja pakollisiksi koettuja rutiiniostoksia, 

mutta toisaalta alati useammin ostosten tekeminen koetaan vapaa-ajan viettotavaksi. 

Jälkimmäinen tarkoittaa, että asiakkaat kokevat tarvetta viihdykkeille ostoskäyntien 

lomassa, mikä puolestaan merkitsee, että rahaa ollaan valmiita käyttämään myös muuhun 

kuin hankintoihin. Kaupankäynnin muuttuminen aiempaa selvästi kulttuuriltaan 

monipuolisemmaksi toiminnaksi on tarkoittanut, että perinteisten kauppaklusterien 

uudistaminen viihtyisämmiksi ja omaleimaisemmiksi on antanut mahdollisuuden luoda 

alueille uudenlaista identiteettiä. 

 Raportin tutkimustuloksista käy ilmi, että Petikon-Variston kauppa-aluetta ei koeta 

viihtyisäksi alueeksi, jolla voisi viettää aikaa ostosten teon lomassa. Alueelle ei tulla 

viettämään aikaa tai tekemään oheisostoksia, vaan pikemminkin asiakkaat tulevat alueelle 

tekemään nopeita täsmähankintoja. Nykyaikaiselle kaupankäynnille tyypillinen 

”shoppailu” ei ole Petikon ja Variston alueella suosittua. Sekä työntekijät että asiakkaat 

kuvailivat aluetta liian yksipuoliseksi. Samanaikaisesti lähistölle syntynyt kilpailu on ollut 

luonteeltaan modernia monipuolisine viihdykkeineen. 

 Toinen tutkimuskysymys käsittelee alueen nykytilaa ja sitä, kuinka alueen 

käyttäjät, asiakkaat ja työntekijät sen kokevat. Porterin klusteriteorian mukaisesti samalla 

alueella sijaitsevat yritykset saavat läheisestä sijainnistaan synergiaetua, ja vähittäiskaupan 

alalla tämä tarkoittaa muun muassa asiakkaiden mahdollisuutta vertailevaan 

ostoskäyttäytymiseen. Siinä missä asiakkaat kokevat edukkaaksi tulla alueelle, jolla voi 

suorittaa esimerkiksi tuotteiden ja palvelun välistä vertailua, liikkeet hyötyvät, kun 

asiakkaita liikkuu alueella enemmän ikään kuin muiden houkuttelemina. (Porter, 2000.) 

 Petikon-Variston alueella vertaileva ostoskäyttäytyminen ei toteudu: kysyttäessä 

vierailtujen liikkeiden lukumäärää, asiakkaat kertoivat käyvänsä tyypillisesti vain yhdessä 

tai muutamassa liikkeessä, ja valtaosa tuli tekemään tietyn, ennalta päätetyn ostoksen. 

Sekä asiakkaat että työntekijät toivat esille yhteneviä kokemuksia siitä, mikä tekisi 

alueesta sekä houkuttelevamman että viihtyisämmän. Yleisimmät mielipiteet koskivat 

ravintoloita, kahviloita sekä ruokakauppaa, joiden puuttumista alueelta pidettiin yleisesti 

vetovoimaa dramaattisesti heikentävänä. Toisaalta niin asiakkaat kuin työntekijätkin 

pitivät Kodin 1 Anttilan poistumista huolestuttavana ja harmillisena käänteenä, sillä se 
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koettiin niin sanotuksi vetonaulaksi. Alueen suurimman toimijan poistuminen vähentää 

haastateltujen vastausten perusteella muidenkin liikkeiden kiinnostavuutta. 

  

Tutkimustuloksiin pohjaten esitämme muutamia kehitysehdotuksia liittyen asiakkaiden ja 

työntekijöiden kokemuksiin Petikon ja Variston kauppa-alueen toimivuudesta. Kuten 

edellä esitetään, aluetta tulisi kehittää ensi sijassa monipuolisemmaksi ja viihtyisämmäksi. 

Olisi tarkoituksenmukaista, että asiakkaat kokisivat alueen sellaiseksi, että sinne voitaisiin 

tulla viettämään aikaa myös ostosten teon lomassa. Palveluita, erityisesti alueelta 

puuttuvia ravintoloita ja kahviloita on syytä lisätä, sillä asiakkaiden, keskeisimmin 

lapsiperheiden viihtyminen liittyy olennaisesti ruoka-aikojen huomioon ottamiseen. 

 Petikko-Varistolla on kaksijakoinen rooli tuttuna, mutta samalla nykyään 

näkymättömänä alueena. Jotta alueelle saataisiin lisää asiakasvirtoja, tulisi aluetta kehittää 

monipuolisemmaksi sekä kehittää vastaamaan paremmin asiakkaiden uudenlaisiin 

tarpeisiin, kuten viihtymiseen ja kokemuksellisuuteen.  Osa työntekijöistä mainitsi 

haastatteluissa mainostuksen puutteen, mikä varmasti vaikuttaa potentiaalisten asiakkaiden 

tekemien huomioiden puutteellisuuteen alueesta. Petikon ja Variston läpi kulkevan Kehä 

III:n potentiaalia asiakasmäärien kasvattajana tulisi lisäksi kasvattaa. Alue on Kehä III:n 

välittömässä läheisyydessä, mutta heikon mainonnan takia ohiajavat eivät välttämättä ole 

tietoisia koko kauppa-alueesta. Liikennejärjestelyt koettiin alueella riittämättömiksi, 

vaikka saavutettavuus on hyvä. 

 Identiteetin luominen ja sitä kautta modernin ostoskulttuurin aikaan saaminen ovat 

mahdollisia vasta, kun olennaisimmat puitteet, kuten edellä mainitut ravitsemusliikkeet, 

ruokakaupat ja liikenneolosuhteet, ovat kunnossa ja kunnollisia. Digitalisoituminen ja 

verkkokauppa uudistavat kaupankäyntiä, mutta Petikko-Variston alueen etuna on 

erikoistuminen suurikokoisiin huonekaluihin: valtaosa haastatelluista halusi perehtyä 

hankintoihin paikan päällä kaupassa. Verkkokauppaa voisi hyödyntää kuitenkin osana 

perinteistä kauppaa. Esimerkiksi laajat tuotetiedot kauppojen Internet-sivuilla ja 

mahdollisuus tilata erikoistuotteita kivijalkamyymälään palvelisivat asiakkaita. Sosiaalista 

mediaa tulisi hyödyntää mainoskanavana, jolla voidaan tavoittaa kaikenikäisiä asiakkaita. 
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