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1. JOHDANTO 
 

Mikkelissä on tavoitteena kehittää Visulahden aluetta uutena kaupan alueena. Visulahden alueella on 
voimassa Visulahden osayleiskaava sekä kauppaa koskevia asemakaavoja. Visulahden Pohjoisosan 
asemakaava on vireillä. Visulahden osayleiskaavan aluetta tullaan käsittelemään uudelleen kantakau-
pungin osayleiskaavassa 2040. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut tie-
suunnitelman valtatie 5:n parantamiseksi Tuppuralan ja Vehmaan välillä. Rakentaminen on alkanut 
keväällä 2018. Uusi tielinja kulkee Visulahden läpi. 

Mikkelissä on tehty kaupallinen selvitys kantakaupungin osayleiskaavaa varten vuonna 2013. Selvi-
tyksessä arvoitiin markkinoiden kehitystä ja laskettiin kaupan palveluiden liiketilatarpeet vuoteen 
2025 ja 2035. Lisäksi selvityksessä arvioitiin kaupan alueiden kehityspotentiaaleja mukaan lukien Vi-
sulahden aluetta. Tämän jälkeen kaupan kehittämisen painopisteet ovat kaupungissa jonkin verran 
muuttuneet. Karilan aluetta ei ole nykyisten maaomistusolosuhteiden takia tarkoituksenmukaista ke-
hittää kaupan alueena lähimpään 10 vuoteen, joten lähivuosien kehityspotentiaalia halutaan painot-
taa Visulahden alueelle.  

Koska kaupan kehittämisen tavoitteet ovat kaupungissa muuttuneet vuoden 2013 kaupan selvityksen 
jälkeen, on päädytty arvioimaan uudelleen kaupan alueiden kehityspotentiaalia ja mitoitusta erityi-
sesti Visulahden ja Karilan osalta. Kaupan selvityksessä lasketun liiketilatarpeen arvioidaan edelleen 
olevan riittävän ajankohtainen, eikä sitä lasketa uudelleen. Mikkelin kaupan mitoitus kaupunginosit-
tain –selvitystyön on tilannut Mikkelin kaupungin kaavoitus WSP Finland Oy:ltä. Työn yhteyshenki-
lönä on kaupungin puolelta toiminut Kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen. Selvitystyöstä vastaavat 
kaupan asiantuntijat Tuomas Santasalo ja Katja Koskela.  
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2. LIIKETILATARVE VUOTEEN 2025 JA 2035 
Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan kaupallisessa selvityksessä (Santasalo Ky 2013) laskettiin lii-
ketilan tarve Mikkelin markkina-alueella vuoteen 2025 ja 2035. Selvityksessä todetaan, että vuoden 
2035 riittänee myös vuoden 2040 mitoitukseksi, koska mitoitus on laskettu kohtalaisen väljästi.  

Selvityksen mukaan vuoteen 2025 mennessä Mikkelin markkina-alueella tarvitaan uutta liiketilaa yh-
teensä noin 100.000 k-m2 ja vuoteen 2035 mennessä noin 250.000 k-m2. Osa tarpeesta suuntautuu Mik-
kelin keskustaan, osa kaupan alueille, osa Mikkelin paikalliskeskuksiin ja osa markkina-alueen muihin 
kuntiin. Muissa kunnissa on kuitenkin vain vähäisissä määrin uuden kaupan liiketilan kysyntää, joten 
tarve voidaan suunnata suurimmalta osin Mikkeliin.  

 

 
 

Kaupan toiminnan mukaan on liiketilan lisätarve (sis. kaavoitusvarauksen) aikaisemmassa selvityk-
sessä jaettu keskustahakuisiin toimintoihin ja keskustan ulkopuolisten alueiden toimintoihin. Puhdas 
toimialajako ei ole soveltuva, sillä keskustat ja muut kaupan alueet ovat yleensä monipuolisia ja alu-
eille sijoittuu monen toimialan myymälöitä, jotka täydentävät palvelukokonaisuutta. Eli keskusta-
alueilla on myös tilaa vaativaa kauppaa ja muilla kaupan alueilla jonkin verran päivittäistavarakaup-
paa ja erikoiskauppaa.  

Liiketilan lisätarve jakautuu niin, että hieman yli puolet lisätarpeesta suuntautuu keskusta-alueille. 
Keskusta-alueet tarkoittavat selvityksessä keskustatyyppisiä alueina, joita ovat mm. Mikkelin kes-
kusta, alakeskukset, asuinalueiden keskukset ja kuntakeskukset. Muut alueet ovat vähittäiskaupan 
suuryksikköalueita, tilaa vaativan kaupan alueita, matkailupalvelualueita sekä liikenneasema-alueita.  

Jako keskusta-alueilla ja muille alueille on vain suuntaa antava. Keskustassa ei todennäköisesti pysty 
toteuttamaan laskennallista tarvetta, sen sijaan liiketilakysyntää on enemmän kaupan alueilla. Kau-
pan alueiden mitoituksessa on tärkeää kaupan toiminnan laatu sekä kaupan alueiden kehityspotenti-
aali.  

Liiketilan laskennallinen lisätarve kaavoitusvarauksella 

Mikkelin markkina-alueella vuoteen 2025 ja 2035

 -> 2025

k-m2

Yhteensä

Keskusta-

alueet Muut alueet

Päivittäistavarakauppa 16 000 14 400 1 600

Erikoiskauppa ja palvelut 45 000 40 500 4 500

Tilaa vaativa ja autokauppa 39 000 2 000 37 100

Yhteensä 100 000 56 900 43 200

 -> 2035

k-m2

Yhteensä

Keskusta-

alueet Muut alueet

Päivittäistavarakauppa 36 000 32 400 3 600

Erikoiskauppa ja palvelut 115 000 103 500 11 500

Tilaa vaativa ja autokauppa 105 000 5 300 99 800

Yhteensä 256 000 141 200 114 900

Lähde: Santasalo Ky 2013
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3. KAUPAN ALUEIDEN KEHITTÄMINEN  
Kaupalliset palvelut ovat Mikkelissä keskittyneet useaan keskukseen. Kaupan pääkeskus on ydinkes-
kusta ja sitä täydentävät erilaiset alakeskukset. Ydinkeskustaan on sijoittunut pääosa Mikkelin eri-
koiskaupoista ja kaupallisista palveluista. Keskustan reuna-alueella on hajanaisesti jonkin verran tilaa 
vatiavaa kauppaa.  

Graanin alueelle sijoittuvat hypermarketit ja tavaratalot sekä joitakin tilaa vaativaa kaupan toimi-
joita. Urpolassa keskustan tuntumassa on niin ikään päivittäistavarakauppaa, laajan tavaravalikoi-
man kauppaa ja tilaa vaativaa kauppaa. Pursialaan on keskittynyt tilaa vaativaa kauppaa. Karilassa on 
pääosin autokauppaa ja vähäisesti muuta tilaa vaativaa kauppaa. Niiden ohelle on Karilaan lähivuo-
sien aikana rakentunut myös kaksi supermarkettia. Kaupan alueiden lisäksi on Mikkelissä pienempiä 
kaupan keskuksia kuten Rantakylä ja Tusku, joissa molemmissa on mm. päivittäistavarakauppaa ja 
muita palveluita.  

Kaupan alueita kehitetään niiden nykyisistä lähtökohdistaan. Nykyisten kaupan alueiden rinnalle ke-
hitetään uutta kauppapaikkaa Visulahteen. Selvityksessä keskitytään Karilan ja erityisesti lähivuosina 
kehittyvän Visulahden kuvaamiseen.  

3.1. Karila 

Keskustan lounaispuolella olevalle Karilan alueelle on sijoittunut tällä hetkellä pääosin autokauppaa 
ja autonhuoltopalveluita sekä muuta tilaa vaativaa kauppaa. Myymälät ovat sijoittuneet yksittäisiin 
keskikokoisiin liikerakennuksiin, joista jokaisella on oma pysäköintialueensa rakennuksen edessä. 
Kaupan lisäksi alueella on myös muuta työpaikkatoimintaa.  

Alue on viime vuosina täydentynyt päivittäistavarakaupalla. Alueelle on sijoittunut Lidl ja K-super-
market, joka on siirtynyt Rantakylästä ja samalla laajentunut palvelemaan asiakkaita entistä parem-
min saavutettavissa olevalla sijaintipaikalla.  

Lähivuosina Karilan alueella on pienimuotoista kehittämispotentiaalia mm. tiivistymisen muodossa, 
mutta risteysalueen lounaispuolinen merkittävä kaupan rakentamisen paikka ei tule toteutumaan lä-
himpään 10 vuoteen. Alueella toimii tällä hetkellä Luonnonvarakeskuksen alainen MTT Mikkeli –tut-
kimusasema ja aluetta käytetään tutkimustoimintaan.  

Karilan kaupan rakenne painottuu myös tulevaisuudessa nykyisen tyyppiseen kauppaan, market-
kauppaan, autokauppaan ja tilaa vaativaan kauppaan sekä näitä tukeviin erikoiskauppoihin ja palve-
luihin. Pitkällä aikavälillä voidaan tutkia mahdollisuutta siirtää Graanin alueelta toinen hypermarket 
Karilaan, mikä monipuolistaisi Karilan kaupan palveluita. Suurta määrää keskustahakuista erikois-
kauppaa ei alueelle suositella sijoitettavan.  

Karilaan on maakuntakaavassa osoitettu vähittäiskaupan suuryksikkö –kohdemerkintä Länsisilta. 
Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa osoittaa seudulli-
sesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksikköjä. Aluetta kehitettäessä ja suuryksikköjä sijoitettaessa 
on varmistettava, etteivät tehtävät toimenpiteet heikennä mitoituksen tai ajoituksen suhteen palve-
luiden saatavuutta keskustoissa ja seudun muissa osissa. Alueen yksityiskohtaisempi suunnittelu on 
toteutettava siten, että alue muodostaa kestävän ja toiminnallisesti yhtenäisen kokonaisuuden osana 
seudun palvelu- ja yhdyskuntarakennetta. Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
alueen liikennejärjestelyihin ja saavutettavuuteen eri kulkumuodoilla. Vähittäiskaupan yhteenlas-
kettu enimmäiskerrosala alueella on 130 000 k-m2.  

Tällä hetkellä Karilan alueella on liiketilaa yhteensä noin 40.000 k-m2. 
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3.2. Visulahti 

Visulahden alueella ei ole kaupan palveluita tällä hetkellä. Visulahden alue on laaja. Alueen raken-
netta ja saavutettavuutta muuttaa valtatien 5 kehittäminen ja uusi tielinjaus, jota ollaan nyt rakenta-
massa. Visulahdelle tämä merkitsee kysynnän kasvua kaupan alueen toteutumiselle.  

Visulahden aluetta on tavoitteena kehittää erityisesti tilaa vaativan kaupan alueena. Visulahden alue 
soveltuu hyvin suurille tilaa vaativan kaupan yksiköille. Tällä hetkellä tilaa vaativat kaupat ovat ha-
janaisesti sijoittuneet ympäri kaupunkia. Uuden alueen etuna on se, että aluetta voidaan alusta läh-
tien suunnitella kaupan alueena ja näin ollen kehittää alueetta mahdollisimman toimivana ja veto-
voimaisena kauppapaikkana. Alueen saavutettavuus on hyvä sekä paikallisesti että seudullisesti.  

Visulahden alueelle ei suositella sijoitettavan merkittävästi keskustahakuista erikoiskauppaa, koska 
sen paras sijaintipaikka on Mikkelin keskusta. Jonkin verran tilaa vaativaa kauppaa täydentävää eri-
koiskauppaa voi alueelle kuitenkin hyvin sijoittaa. Mikäli kaupungissa on tarvetta uuden hypermar-
ketin rakentamiselle, on Karila Visulahtea parempi sijoittumispaikka. Karilan lähiympäristössä on 
enemmän asutusta ja se on keskeisemmällä paikalla kaupunkirakenteessa. Visulahden alueelle voi-
daan sijoittaa kuitenkin lähipalveluna päivittäistavarakauppaa esimerkiksi liikenneaseman yhtey-
teen liikennettä ja lähialuetta palvelemaan. 

Maakuntakaavassa ei Visulahden alueella ole vähittäiskaupan suuryksikkömerkintää, mutta alueella 
on voimassa Visulahden osayleiskaava. Osayleiskaavaan on nyt osoitettu laajoja kaupan alueita. Alu-
eella on kauppaa mahdollistavia merkintöjä (KM, K, KTY) yhteensä yli 280.000 k-m2. Vireillä oleva 
Kantakaupungin osayleiskaava 2040 tulee korvaamaan Visulahden osayleiskaavan ja kaupan mitoi-
tusta tullaan kaavassa laskemaan. Suosituksena onkin, että kauppaa sijoitetaan tasaisemmin kaupun-
kirakenteeseen ja kehityspotentiaalia jätetään myös muille kaupan alueille.  

Kehitettävä kaupan alue Visulahdessa jakautuu etäpuoliseen Itäportin alueeseen ja Visulahden poh-
joiseen alueeseen. Visulahden osayleiskaavassa on kaupan alueita (KM) myös alueen lounaisosissa, 
mutta ne jäävät hyödyntämättä mm. uusien tiejärjestelyjen takia.  

Visulahden pohjoispuolella on vireillä asemakaavan muutos. Tavoitteena on sijoittaa alueelle tilaa 
vaativaa kauppaa 0,4 tehokkuudella eli yhteensä 42.000 k-m2.  

Itäportissa on asemakaavoja, jotka mahdollistavat vähittäiskaupan suuryksikön rakentumisen sekä 
muuta kauppaa alueelle. Kaupan rakentumismahdollisuuksia on asemakaavoissa noin 70.000 k-m2. 
Itäportin rakentuminen ei ole edennyt, joten tavoitteena on mahdollistaa kauppaa tasaisemmin koko 
Visulahden alueelle. Näin ollen Itäportin mitoitusta voitaisiin laskea samaan suuruusluokkaan kuin 
Visulahden pohjoisosan mitoitusta eli 43.000 k-m2:iin. Itäporttiin suunnataan myös pääosin tilaa vaa-
tivaa kauppaa eli 40.000 k-m2. Tämän rinnalle voi sijoittaa myös jonkin verran erikoiskauppaa ja päi-
vittäistavarakauppaa. 

3.3. Keskusta  

Keskustaa kehitetään edelleen kaupunkiseudun pääkeskustana. Keskustahakuinen kauppa suunna-
taan Mikkelissä pääosin keskustaan, jolloin keskusta säilyttää asemansa erikoiskaupan pääkeskuk-
sena. 

Keskusta on rakentunut jo kohtalaisen tiiviisti ja ytimeen keskustakortteleihin on rakentunut kaup-
pakeskuksia. Lähivuosina ei keskustassa ole laajemmin kysyntää uudelle liiketilalle, vaan keskusta ke-
hittyy nykyisessä rakenteessaan sekä uusien asuintalojen kivijalkatiloissa. Pitkällä aikavälillä aluetta 
tulee kehittää ottamalla keskeisten korttelien sisäosia tehokkaampaan käyttöön tai osoittamalla kau-
palle muita laajennusmahdollisuuksia kaupallisessa ytimessä. Keskustan kehittäminen on kuitenkin 
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myös muuta kuin liiketilan lisäämistä keskustassa, se on mm. kaupunkiympäristön, kaupan konsep-
tien, toiminnallisuuden ja yhteistyön kehittämistä. Keskustan kehittämisen tuleekin olla jatkuvaa ve-
tovoiman vahvistamista. 

Keskustan reuna-alueelle ja satamaan sijoittuneet tilaa vaativan kaupan yksiköt hakeutunevat tule-
vaisuudessa tilaa vaativan kaupan alueille mm. Visulahdelle tai Karilaan. Satama-alueelle sijoittuu 
alueen kehittyessä lähipalveluita sekä vapaa-aikaan ja matkailuun liittyviä palveluita. Pinta-alan 
kasvu ei tule kuitenkaan olemaan niin suurta kuin mm. tilaa vaativan kaupan alueilla. Nettolisäys voi 
myös olla negatiivinen laajojen hallien siirtyessä muualle.  

Keskustassa koko laskennallisen keskustan liiketilatarpeen toteuttaminen ei ole todennäköistä. Las-
kelma pohjautuu siihen, että koko kasvava ostovoima toteutuu uusina neliöinä. Osa kasvusta kohdis-
tuu kuitenkin myös nykyisiin myymälöihin. Keskustassa kauppa on tehokasta ja laskennallista tar-
vetta selvästi pienemmällä kehittämisellä voidaan saada merkittävää aikaan. Hyvä esimerkki tästä 
ovat Akselin ja Stellan kauppakeskukset, joiden rakentamisella saatiin keskustaan kokonaan uutta lii-
ketilaa lähes 20.000 k-m2. 

3.4. Muut kaupan alueet 

Graanin alue on melko täyteen rakennettu ja hypermarketeilla ei alueella liene laajennuspaineita.  
Lähivuosien merkittävää kehittämistä ei nykyisellä kaupan alueella ole odotettavissa. Graanin alueen 
uudistuminen voi tulla ajankohtaiseksi, jos toinen hypermarketeista siirtyisi Karilan alueelle vuosi-
kymmenen päästä. Graaninrannan asuinalueen rakentuminen tuo lisää asiakaspotentiaalia Graanille, 
mutta vaikutus kohdistuu nykyisiin palveluihin, ei liiketilojen laajentamiseen alueella.   

Urpolan alueella ei ole suuria laajennusmahdollisuuksia. Tilaa vaativa kauppaa saattaa hakeutua alu-
eelta uusille kaupan alueille mm. Visulahteen, kun alue lähtee kehittymään.  

Pursialan kauppapalveluita kehitetään nykyisistä lähtökohdistaan. Alueelle ei ole merkittäviä pai-
neita kaupan liiketilan laajennukselle. 

Asuinalueilla ja niiden läheisyydessä voidaan kehittää lähipalveluita. Lähipalveluita tulee kehittää hy-
vin saavutettavissa olevilla sijaintipaikoilla, jotta ne tavoittamat mahdollisimman hyvin lähialueen 
asukkaita. 
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4. SUOSITUS KAUPAN MITOITUKSESTA ALUEITTAIN 
Mikkelissä lähivuosina voimakkaimmin kehittyvä kaupan alue on pinta-alalla tarkasteltuna Visulahti. 
Karilan kehittyminen siirtyy myöhäisempään ajankohtaan. Keskustassa ja muilla kaupan alueilla uu-
den liiketilan määrä lienee vähäinen.  

Vuoteen 2025 Mikkelin markkina-alueen laskennallinen uuden liiketilan tarve on n. 100.000 k-m2. 
Tästä noin puolet on ns. keskustakauppaa, mutta sen toteutuminen Mikkelin keskustassa lähivuosina 
on hyvin epätodennäköistä. Kokonaispinta-ala keskustan alueella reuna-alue mukaan lukien voi jopa 
vähentyä, jos tilaa vaativan kaupan yksiköt siirtyvät Visulahteen.  

Karilan alueella ei ole mittavia laajennuspaineita lähivuosina, joten suurin kaupan kehittämisen ky-
syntä kohdistuu Visulahden alueelle. Näin ollen merkittävä osuus liiketilatarpeesta kannattaa suun-
nata sinne. Kokonaisuudessaan Visulahden alueen kaavallinen mitoitus voi olla 85.000 k-m2. Se ei to-
dennäköisesti tule toteutumaan kokonaan vuoteen 2025 mennessä, mutta antaa hyvän lähtökohdan 
alueen kokonaisvaltaiselle kehittämiselle myös pitkällä aikavälillä. Osa alueelle sijoittuvasta kaupasta 
voi olla muualta Mikkelistä siirtyviä, joten kaikki ei ole ns. uutta kauppaa. Liikepinta-ala voidaan jakaa 
puoliksi Itäportin ja Visulahden pohjoisen osan välillä.  

Vuoden 2025 liiketilatarpeesta jää laskennallisesti 15.000 k-m2 keskustaan, muille kaupan alueille ja 
lähipalveluihin. Mikkelin keskustaan riittää laajennusvaraa vuoteen 2025 mennessä noin 10.000 k-m2, 
joten muille alueille jäisi laskennallisesti noin 5000 k-m2, tai toisin päin. Tämä riittänee hyvin keskus-
tan ja kaupan alueiden pienimuotoiselle täydentämiselle.  

Vuoteen 2035 mennessä laskennallinen liiketilan lisätarve Mikkelissä on yli 250.000 k-m2. Kymmenen 
vuoden päästä Karilan kehittäminen voi tulla ajankohtaiseksi ja sinne on hyvä varata kehittämispo-
tentiaalia noin 100.000 k-m2. Tai niin että alueen kokonaismitoitus (nykyiset ja uudet liiketilat) jää 
maakuntakaavan enimmäismitoitukseen eli 130.000 k-m2:iin. 

Visulahden kehittämiselle riittänee vuonna 2035 vielä lähivuosille osoitettu 85.000 k-m2. Kysynnän 
mukaan tätä voidaan myös tässä vaiheessa selvitysten pohjalta kasvattaa. Vuoden 2035 liiketilan lisä-
tarpeesta jää siten keskustan ja muiden kaupan alueiden laajennusvaraksi 70.000 k-m2.  

Liiketilatarpeet aikaisemmassa selvityksessä on laskettu väljästi, ja ne on tarkoitettu kaavoituksen 
tueksi. Mitoitus ei tule toteutumaan kokonaisuudessaan, mutta kaavoilla on hyvä luoda riittävästi 
mahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia paikkoja kaupan palveluiden kehittämiselle. Näin saadaan kaavoi-
hin vaihtoehtoja kaupan sijainnille ja jouston varaa. Pitkän aikavälin tavoitevuosi voi olla vuoden 2035 
sijaan myös 2040. Mitoituksen ohella tärkeä tekijä palveluverkon kehittämisessä on kaupan toimin-
nan laatu.  

Visulahteen suunnataan pääosin tilaa vaativaa kauppaa. Kaupan alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman 
vahvistamiseksi voidaan alueelle sijoittaa myös pienimuotoisesti tilaa vaativaa kauppaa tukevaa eri-
koiskauppaa sekä lähi- ja liikennepalveluna päivittäistavarakauppaa. Tällä kaupan rakenteella ei ole 
vaikutusta keskustan kehittämiseen.  

Karilaa voidaan kehittää pitkällä aikavälillä myös hieman nykyistä tarjontaa monipuolisempana kau-
pan alueena, mutta suurin osa keskustahakuisen erikoiskaupan kehittämisestä tulee osoittaa keskus-
taan. Muille kaupan alueille suunnataan lähipalveluita tai tilaa vaativaa kauppaa alueen muun palve-
lurakenteen mukaan.  
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Kaupan alueet ja uuden liiketilan mitoitus vuoteen 2025 ja 2035 
 
 
  

Uuden liiketilan mitoitus Mikkelissä

k-m2 2025 2035/40

Itäportti 43 000 43 000 Tilaa vaativaa kauppaa

Visulahti P 42 000 42 000 Tilaa vaativaa kauppaa

Visulahti yhteensä 85 000 85 000

Karila 0 100 000 Market- ja tiva-kauppaa

Keskusta Keskustakauppaa

Muut alueet Lähipalveluita ja tivaa

Keskusta ja muut alueet 15 000 70 000

Ynteensä 100 000 255 000
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Mikkelin kaupan alueet, nykyiset liiketilat sekä mitoitus vuonna 2025 ja 2035 
 
 

Yllä oleva kaavio kuvaa alueiden nykyistä liiketilamäärää ja alueille suunniteltua kaupan mitoitusta. 
Kuten jo edellä on todettu, mitoitus ei tule olemaan toteutuva liiketilamäärä. Mitoitus kertoo kuiten-
kin tavoiteltavasta suuruusluokasta alueiden kehittämisessä. Jollakin alueelle liiketilamäärä voi tule-
vaisuudessa myös vähentyä, jos kauppaa siirtyy keskustaan tai muille vetovoimaisille kaupan alueille. 
Tällöin alueiden kehittämisessä tulee panostaa muuhun kuin kaupan kehittämiseen.  

Tulevaisuudessa keskusta tulee säilymään liiketilamäärältään nykyisen suuruisena. Graanin, Urpolan, 
Pursialan alueiden liiketilamäärä tulevaisuudessa ei kasvane merkittävästi nykyisestä. Näissä missään 
ei ole odotettavissa suurta liiketilamäärän kasvua. Alueiden kehittäminen painottuu muuhun kuin 
uuden liiketilan rakentamiseen.  

Karilan alue tulee mitoituksen mukaan kasvamaan vuonna 2035 mennessä lähes samaan suuruusluok-
kaan kuin keskusta. Karilassa kaupan rakenne tulee olemaan kuitenkin hyvin erityyppinen kuin kes-
kustassa. Karilaan sijoittuu suuria kaupan yksiköitä, kun taas keskusta on tiivis pienten kauppojen 
kauppapaikka. Tarjonta on lukumääräisesti keskustassa moninkertaista Karilaan nähden.  

Visulahti on kokonaan uusi kaupan alue, joka kooltaan on noin kaksinkertainen nykyiseen Karilan 
alueeseen nähden. Jatkossa Karilan alueen liiketilan määrä kasvaa kuitenkin Visulahden ohitse.  
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