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Elinvoiman mittaaminen ja seuranta
Keskusten elinvoimalaskenta perustuu liiketilojen kartoittamiseen ja luokittamiseen.
Kehitystä mitataan ja seurataan päivittämällä liiketilatietoja vuosittain.
Tampereen keskustan elinvoimaa on seurattu vuosittain keväästä 2015 alkaen ja
vuodesta 2017 alkaen kahdesti vuodessa.

Kartoituksessa keskustan
kaikki liiketilat viedään /
päivitetään digitaaliselle
kartalle ALLin CityApp tietokantaan.

Elinvoimalaskenta on lahjomaton mittari

Kartoituksessa luokitellaan liiketilat niiden käytön mukaan:
lauantailiikkeet, ravintolat, arkiyritykset ja tyhjät liiketilat.
Laskennassa on mukana ne liiketilat, joilla on oma ovi kadulle tai
kauppakeskukseen.

Liikekeskustan elinvoiman laskenta
Lauantaina palvelevat kuluttajakaupat ja ravintolat ovat
keskeinen indikaattori liikekeskustan elinvoimasta.
Liiketilakartoituksen perusteella lasketaan tunnusluvut eri
liiketilaryhmien määristä ja keskinäisistä suhteista.
Lukuja voidaan vertailla eri kaupunkien välillä.
Keskustan elinvoimaa seurataan 30 kaupungissa.

Tampereen Kauppahalli on vilkas kauppa- ja ruokailupaikka

Hämeenkadun keskeisillä osilla on jalkakäytävän lumensulatusjärjestelmä

Liiketilojen luokittelu ja merkitseminen kartalle
LIIKETILALUOKAT
LAUANTAILIIKKEET
RAVINTOLAT
ARKIYRITYKSET
TYHJÄT TILAT
REMONTISSA OLEVAT
ISOT VÄHITTÄISKAUPAT
TILAA VAATIVAT

Satunnaista lauantaiasiakasta palvelevat yritykset
Satunnaista lauantaiasiakasta palvelevat ravintolat ja kahvilat
Liiketilat, jotka eivät tarjoa palvelua satunnaiselle lauantaiasiakkaalle
Tyhjillään olevat liiketilat – liikeyrityksille potentiaaliset tilat
Remontissa olevat tai kausiluonteisesti kiinni olevat liiketilat
Isot vähittäiskaupat (1000 - 4000 m2 / < 4000 m2)
Ns. tilaa vaativat vähittäiskaupan yksiköt (YM:n määritelmä)*

SYMBOLIT ALL-in CITYAPP -KARTALLA

Isot vähittäisliikkeet, lauantaisin (ei tilaa vaativat)
Tilaa vaativat, lauantaisin palvelevat liikkeet

Tampereen keskustassa on tehty tarkempi
toimialakohtainen luokittelu kaikille
liiketiloille (32 luokkaa). Ks. tarkemmin
raportin loppuosassa.
* Tampereen keskustassa ei esiinny tilaa
vaativan kaupan yksiköitä.

Tampereen keskustan elinvoimalaskenta 2018
Keskustan
elinvoimalaskennan päivitys
tehtiin Tampereen kaupungin
Viiden tähden keskusta –
kehitysohjelman
toimeksiannosta huhtikuun
lopussa 2018. Edellinen
päivitys on helmikuulta 2018.
Syy uudelle päivitykselle oli
uuden kauppakeskus Ratinan
avautuminen 19.4.2018, joka
toi merkittävän muutoksen
liiketilalukuihin.
Liiketilojen laskennan ja
luokituksen suoritti Martti
Wilhelms viemällä
liiketilatiedot ALL-in cityapp tietokantaan 28.4 -2.5.2017
välisenä aikana.

Tampereen elävä keskusta-alue
Elävän keskustan muodostavat
ns. kuumat korttelit ja sitä
ympäröivä +200 m elävä
keskusta-vyöhyke*.
Kuumat korttelit –alueella
vähintään 50 % katusivun
liiketiloista on lauantaiyritysten
käytössä.
Elävä keskusta =
liiketilojen laskenta-alue
(rajaus on tehty v. 2016)
* Rajausperiaatteet:
EKK ry, Citybook - Keskustan
kehittäjän käsikirja, 2014

Tampereen keskustan kuumat
korttelit 2018 (punaisella) ja
elävä keskusta (musta raja).

Kuumat korttelit -alueen muutokset

Muutokset kuumien kortteleiden
alueessa: kevät 2017 – kevät 2018
Kaventuneet alueet (harmaalla):
1. Hämeenkatu (pohj.puoli), välillä
Hämeenpuisto – Näsinlinnankatu.
2. Tuomiokirkonkatu (länsipuoli),
välillä Rongankatu – Kyttälänkatu.
Kasvaneet alueet (oranssilla):
1. Kyttälänkatu (eteläpuoli), välillä
Pellavatehtaankatu –
Aleksanterinkatu
2. Koskipuiston eteläisen sivun
ravintolakiinteistö
3. Pinninkatu (länsipuoli), välillä
Väinölänkatu – Ilmarinkatu.
4. Ratinan kauppakeskus

Tampereen keskustan
kuumat korttelit 2018
(punaisella) ja elävä keskusta
(musta raja).

ALL-in elinvoiman laskentakaavat
Kaupunkien vertailuluvut lasketaan aina liiketilalaskennan
perusteella rajatulta Elävä keskusta-alueelta.

Elinvoimaluku (Vitality Index) = _(Kuumat yritykset – Tyhjät liiketilat)__
kaupungin asukasluku* (x 1000)
Kuumat yritykset = lauantaisin palvelevat liikkeet ja ravintolat/kahvilat
Muita elinvoiman tunnuslukuja ovat:
SaFe % = Lauantaiyritysten määrä / kaikki liikeyritykset
ResBu % = Ravintolat ja kahvilat / kaikki kuumat yritykset
Black hole % = Tyhjien liiketilojen määrä / kaikki liiketilat
*Elinvoimalaskennassa käytetään asukaslukua 31.12.2015

Tampereen liiketilat ja vertailuluvut 2018
Liiketilat

Vertailuluvut

Vitality Index = (Kuumat yritykset – tyhjät liiketilat)
kaupungin as.luku (x 1000)
SaFe-% = Kuumat yritykset / kaikki liiketilat
ResBu-% = Ravintolat ja kahvilat / kaikki kuumat
Black hole-% = Tyhjät liiketilat / kaikki liiketilat

Liiketilojen kehitys: Tampereen Elävä keskusta
TAMPEREEN ELÄVÄ KESKUSTA
03/2016 02/2017 10/2017
Lauantailiikkeet
616
631
617
Ravintolat / kahvilat (lauantaisin)
325
330
341
Kuumat yritykset yhteensä
941
961
958
Arkiyritykset
423
440
447
Tyhjät liiketilat
102
96
90
Remontissa / kausiluonteiset
37
26
19
*Liiketilat Ratinan kauppakeskuksen avauksen jälkeen

Liiketilojen kehitys keväästä 2017 kevääseen 2018
(ennen Ratinan kauppakeskuksen avausta):
Lauantailiikkeiden määrä väheni (- 20 kpl), mutta
ravintolat/kahvilat lisääntyivät (+ 7 kpl). Tyhjien
liiketilojen määrä oli syksyllä 2017 hieman nousussa,
mutta on talven aikana tasoittunut ja oli samalla tasolla
(+1 kpl) vuoden takaiseen verrattuna.
Liiketilojen muutos Ratinan kauppakeskuksen
avaamisen jälkeen:
Lauantailiikkeiden ja ravintoloiden määrä kasvoi
(yht. +95 kpl), joka on 10% lisäys kokonaismäärään.

Muutos 1 v.
Muutos 2 kk
02/2018 2017-2018 04/2018* 02-04/2018
611
-20
674
+63
337
7
369
+32
948
-13
1043
+95
444
4
444
0
97
1
107
+10
19
-7
29
+10

Liiketilojen ja elinvoiman kehitys
VERTAILULUKUJEN KEHITYS: TAMPERE 2016 - 2018
Vitality Index
SaFe-%
ResBu-%
Black hole-%

2016 k
3,724
62,6
34,5
6,8

2017 k
3,84
63,1
34,3
6,3

2017 s
3,831
63,23
35,59
5,94

2018 k Muutos 5 kk
3,778
laskua
62,86
laskua
35,55 sama taso
6,43
kasvua

04/2018 Muutos 2kk
4,146
nousua
64,22
nousua
35,25 pientä laskua
6,60
kasvua

Tilanne ennen Ratinan kauppakeskuksen avausta (2017-2018):
Elinvoimaluku (Vitality Index) oli kuumien yritysten vähenemisen vuoksi
laskenut hieman vuoden aikana, samoin SaFe-% eli kuumien yritysten
osuus oli hieman laskenut.
Tyhjien liiketilojen osuus (Black hole-%) oli hieman kasvanut, vaikka
absoluuttisessa määrässä ei ollut juuri muutosta – kasvu johtui kaikkien
liiketilojen kokonaismäärän pienestä vähenemisestä.
Tilanne Ratinan kauppakeskuksen avaamisen jälkeen:
Elinvoimaluku on noussut ennätystasolle, johtuen kuumien yritysten
määrän kasvusta. Samoin SaFe-% eli kuumien yritysten osuus liiketiloista
on luonnollisesti noussut.
Tyhjien liiketilojen määrä on hieman noussut ja siten myös Black hole-%.
Kauppakeskuksissa on paljon myös liikunta-tiloja.
Kuva Tullintorin kauppakeskuksesta.

Toimialat Tampereen keskusta: kauppa
Tampereen keskustan liikkeet /liiketilat on jaettu tarkempiin toimialaluokkiin (32
toimialaa). Toimialat on jaettu kolmeen luokkaa: kauppa, palvelut ja toimistot ym.
KAUPPA
Päivittäistavarakauppa
Elintarvikkeiden ja juomien erikoisliike
Muotikauppa (vaate- ja kenkä- ja korukauppa)
Terveys- ja hyvinvointialan kauppa (apteekki, optikko, ym.)
Sisustus- ja kodintavarat, käsityöt & kukka (pienet)
Vapaa-ajan erikoiskauppa (urheilu, erä-, ym. harrasteet)
Tekninen erikoiskauppa (tietotekn.-, elektroniikka-) + teleliittymät
Kodin tavaratalot, kodinkone- ja huonekaluliikkeet
Kioski ja lipunmyynti (asiakaspalvelutilalla)
Kirpputorimarket
Rauta- ja rakennustarvikekauppa
Auto- ja konekauppa
Muut erikoistavaraliikkeet
yhteensä

02/2108 04/2018 lisäys
23
24
1
50
53
3
122
150
28
36
40
2
50
59
9
11
12
1
29
33
4
11
14
3
17
17
0
9
9
0
1
1
0
0
0
0
126
126
0
485
538
53

Kauppaliikkeistä eniten on Muotikauppaa (vaate- kenkä- ja korukauppa) (59 kpl) muotikaupan määrä lisääntyi eniten kaikista kaupan toimialoista Ratinan
kauppakeskuksen myötä (+28 kpl).
Toiseksi yleisin kaupan luokka on Sisustus-, kodintavarat, käsityöt & kukka (59 kpl) ja
kolmantena on Elintarvikkeiden ja juomien erikoisliikkeet (53 kpl).
Luvut ovat keskustan nettolukuja.

Toimialat Tampereen keskustassa: palvelut
Palveluissa suurin toimiala kaupunkikeskustoissa on ravintolat, jotka on
toimialaluokituksessa jaettu kolmeen osaluokkaan.
Palvelutoimialalla aukioloajat ovat vaihtelevia.
02/2108 04/2018 lisäys
PALVELUT
22
225
203
Ruokaravintolat ja kahvilat
7
66
59
Pikaravintolat ja pizzeriat
3
97
94
Viihderavintolat, pubit
32
388
356
Ravintolat yht.
3
203
200
Henk. koht. palvelut (kampaaja, kosmetologi, ym.)
0
13
13
Majoituspalvelut
1
53
52
Terveys- ja sosiaalipalvelut (yksit. & julkiset)
0
17
17
Kulttuuripalvelut (teatteri, elokuvat, museo..)
1
13
12
Viihde ja virkistys (Pelisalit..)
2
25
23
Korjauspalvelut (suutari, ompelimo, kännykkäkorjaamo..)
1
17
16
Liikunta-, kunto- ja tanssisalit
-1
5
6
Pesula- ja vuokrauspalvelut
0
5
5
Liikenne- ja postipalvelut (ml. autonvuokraus)
0
12
12
Huoltoliikkeet + varaosien kauppa
39
751
712
yhteensä

Ravintoloiden määrä lisääntyi Ratinan kauppakeskuksen avaamisen jälkeen (+32 kpl)
– lisäys oli lähes 10% entiseen määrään verrattuna.
Ravintolapalveluiden jälkeen, isoin palveluluokka on Henkilökohtaiset
kauneudenhoitopalvelut (kampaamo-parturi, kosmetologi ym.) (203 kpl).
Luvut ovat koko keskustan nettolukuja.

Toimialat Tampereen keskustassa: toimistot ym.
Toimistot ja virastot eivät pääsääntöisesti palvele lauantaisin. Tässä luokassa on myös
työhuoneet, varastot ja tukkuliikkeet, jotka eivät yleensä palvele kuluttajia lainkaan.
TOIMISTOT ym. (arkisin)
02/2108 04/2018 lisäys
Pankki-, vakuutus-, kiinteistönväl.-, isännöinti-, työnväl.- ja lakipalvelut
64
65
1
Suunnittelutoimistot (mainos- arkkitehti-, ym.)
37
39
2
Julkiset palvelut ja virastot (pl. Sote-palvelut)
14
14
0
Muut palvelut kuluttajille / toimistot (matkat., hautauspalv., autokoulu)
32
32
0
Yhdistykset / seurakunnat / ammattiliitot
18
19
1
Työhuoneet, varastot ja tukkuliikkeet (ei kuluttajille)
27
25
-2
yhteensä
192
194
2

Suurin toimialaluokka Toimistot -kategoriassa on Pankki- kiinteistönvälitys- isännöintityönvälitys- ja lakipalvelut, Toiseksi eniten on erilaisia suunnittelutoimistoja (mainosarkkitehti-ym.) ja kolmantena tulevat Muut palvelut kuluttajille / toimistot (matkat,
hautauspalvelut, autokoulut etc.)

Tampereen keskustan voimakartta ja keskipiste
Tampereen keskustan
voimakartta kertoo ns.
kuumien yritysten eli
lauantaisin palvelevien
yritysten keskittymisen ja
epäjatkuvuuskohdat.
Voimakartta osoittaa, että
keskustan länsipuoli on
edelleen kaupallisesti vahva,
vaikka toisin on epäilty.
Lauantaisin palvelevien
liikeyritysten maantieteellinen
keskipiste on Hatanpään valtatien
varrella, lähellä Tammerkoskea.
Keskipisteen siirtymä Ratinan
kauppakeskuksen avaamisen
jälkeen on n. 50 metriä
Hämeenkadun reisteyksestä
etelään.

Voimakartta:
keskustan länsipuoli
Voimakartta lähemmäs
tarkennettuna paljastaa keskittymät
ja epäjatkuvuuskohdat.
Keskustan länsipuolella voimakkain
lauantaikaupan keskittymä on
Tampereen Kauppahalli ja Sokoksen
tavaratalo.
Hämeenkadun pohjoisreuna väliltä
Hämeenpuisto – Näsinlinnankatu on
kärsinyt raitiotietyömaasta – kuumat
yritykset ovat nyt pudonneet alle 50 %:iin
tällä katuosuudella.

Voimakartta:
keskustan itäpuoli
Voimakartta lähemmäs
tarkennettuna paljastaa
keskittymät ja
epäjatkuvuuskohdat.
Keskustan itäpuolella voimakkaimmat
lauantaikaupan keskittymät ovat
luonnollisesti Koskikeskus ja Ratinan
kauppakeskus - myös Kauppakeskus
Tullintori erottuu selvästi.
Kivijalkakauppaa ja ravintoloita on
kuitenkin vahvasti Otavalankadun ja
Rongankadun välisellä alueella.
Rakennustyömaat hankaloittavat
liikkumista jonkin verran
Itsenäisyydenkadulla, etenkin sen
Rautatieaseman puoleisessa päässä.

Tampereen keskustan elinvoimalaskenta – yhteenveto
Tampereen elinvoimaluku on vahva. Ratinan
kauppakeskuksen avaaminen katkaisi viimeisen
vuoden aikana koetun laskukehityksen. Koetun
laskun syyksi on nimetty raitiotien rakentamiseen
liittyvät työmaat ja niistä koituneet haitat
liikeyritysten toiminnalle. Uuden kauppakeskuksen
avaaminen keskustarakenteen sisällä vahvisti
elinvoimaa selvästi ja Tampereen keskustan
elinvoimaluku ja lauantaikaupan osuus ovat
valtakunnan huippua.

Hämeenkadun katutyömaat aiheuttavat harmia liikenteelle ja jalankulkijoille ja
vaikuttaa sitä kautta yritysten toimintaan.

Tyhjien liiketilojen määrä on hieman noussut, mutta on
edelleenkin varsin kohtuullisella tasolla. Keskustan
länsipuolen pelättyä tyhjenemistä ei ole nähtävissä.
Seurannan myötä nähdään, miten Ratinan avaaminen ja
toisaalta raitiotien valmistuminen vaikuttaa
kokonaisuuteen ja liikkeiden menestykseen keskustan eri
alueilla.

Ratinan kauppakeskuksen avaaminen lisäsi keskustan liiketiloja yli sadalla
kappaleella ja lisää liikkeitä on avautumassa Ratinassa.

ALL-in elinvoimalaskennan toteutus
Sovelluksen käyttöönotto, tiedonkeruu ja tulosten tulkinta:
FM Martti Wilhelms
TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy.
p. 050-538 4334
martti.wilhelms@salokorpi.com
www.allincityapp.com
Sovelluksen ylläpito: ohjelmistotalo Silmu Software Oy
Kehittämisyhteistyössä mukana: Elävät Kaupunkikeskustat ry

