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1 ALKUSANAT

Oulun seudulla käynnissä olevien kaavoitusprosessien yhteydessä
(maakuntakaava, seudun yhteinen yleiskaava, kuntien yleiskaavat) on noussut esille
tarve selvittää tarkemmin erikoiskaupan suuryksikköjen tulevaisuuden
sijaintivaihtoehtoja. Selvityksen tuloksia tullaan käyttämään hyödyksi yleispiirteissä
maankäytön suunnittelussa, erityisesti yhteisen yleiskaavan jatkotyössä ja kuntien
omissa kaavoissa.
Selvitys on luonteeltaan asiantuntijaselvitys, ei työryhmän kannanotto, eikä tässä
olevia esityksiä tai kannanottoja ole käsitelty vielä kaavoissa tai kunnallisessa
päätöksenteossa. Työn kuluessa on nähty välttämättömäksi tarkastella myös
päivittäiskauppaa, sillä erikoistavarakauppa ja päivittäistavarakauppa kytkeytyvät
monella tapaa yhteen.
Miten kysyntä ja tarjonta kohtaavat? Tässä selvityksessä pyritään ratkaisemaan,
miten liikepaikkakysyntä ja kaavallinen tarjonta saataisiin kohtaamaan Oulun
seudulla seuraavan noin kahden kymmenen vuoden aikana.
Kulutuksen kasvu ja varsin voimakas väestökasvu on taustana kaupan
kiinnostukselle Oulun seutua kohtaan. Oulua mitataan monella mittarilla
pääkaupunkiseudun jälkeen ykkösalueena. Kiinnostusta osoittaa sekä
kansainväliset, valtakunnalliset että alueelliset toimijat. Nyttemmin tapahtunut it-alan
taantuma ei ole tätä käsitystä liiemmin horjuttanut. Kasvu ja kehitys jatkuvat.
Kaupan toimijoiden kiinnostus heijastuu sijoittajien ja rakennusliikkeiden
aktiivisuuteen. Uusia liikepaikkoja etsitään. Viime aikojen kehitys on Oulussa
kohdistunut ydinkeskustan lisäksi lähinnä Limingantullin ja Kaakkurin alueelle.
Kaupan konseptien kehityksessä jo pitkään mm. Keski-Euroopassa toiminut retail
park on rantautunut Suomeen. Retail park on suurimmillaan usean kymmenen
tuhannen neliön tilaa vievän erikoiskaupan keskittymä. Parhaan toimivuuden
turvaamiseksi se pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan yhtenä kokonaisuutena.
Kaupan, rakentajien ja sijoittajien paineet keskustan ulkopuolelle sijoittuvan
kauppakeskuksen toteutukseen ovat ilmeiset. Tämä koskee pääsääntöisesti kaikkia
Suomen suurimpia kaupunkiseutuja mukaan lukien Oulu. Kokoluokka on markkinaalueesta riippuen 40.000–80.000 m2. Suomen kauppakeskusmallissa veturiksi
toteutetaan kaupan suurmyymälä, hypermarket.
Oulun seudulla viimeisen kahdenkymmenen vuoden kuluessa valtatie 4 on
kehittynyt valtasuoneksi. Moottoritieksi jalostuneena sen rooli sekä eurooppatienä
että seudullisena väylänä on keskeinen. Seuturakenteessa ”keskeltä halkovana”

ENTRECON OY 2003

KAUPAN SUURYKSIKÖIDEN SIJOITTUMINEN OULUN SEUDULLA

6

valtatienauha vetää puoleensa yritystoimintaa. Asuntotuotanto on sijoittunut väylän
kahden puolen. Tällä hetkellä Oulun asukkaista puolet asuu vt 4:n länsi- ja puolet
itäpuolella.
Vt 4:n risteysalueet ovat kaupan liikepaikkoina kiinnostavia. Tämä näkyy Kempeleen
Zeppelinissä, Kaakkurin rakennushankkeina ja Linnamaan kaupan suunnittelussa.
Tulisiko kehityspolkua jatkaa vai onko avautumassa muita maankäytön
mahdollisuuksia kaupan liikerakentamisen tarpeisiin?
Kaavalliset rakenteet ja niihin nojautuva kaupan sijoittuminen ei voi toteutuessaan
olla jättämättä jälkiä. Vaikutukset ovat moninaiset. Ne kohdistuvat liikenteeseen,
kaupunkikuvaan, palvelujen saavutettavuuteen ja asukkaiden arkeen. Autoton
asiakas esittää oikeutetun kysymyksen: tehdäänkö kaupan palvelut ainoastaan
autoilevia varten?
Suuret muutokset kaupan palveluverkossa ja sen rakenteessa vaikuttavat
kuntakeskusten, sekä pienten että suurten palvelukykyyn. Palvelujen karsiutuminen
Suomen pienistä kuntakeskuksista näkyy mm. apeana taajamakuvana.
Vähittäiskaupan uusien yksiköiden sijoittuminen Oulun ydinkeskustan ulkopuolelle
nostaa esiin kysymyksen: säilyykö keskustan kilpailukyky? Voiko Pohjois-Suomen
pääkaupunki olla ylpeä keskustastaan vuonna 2020? Vai riittääkö kasvavaa
kysyntää sekä keskustaan että sen ulkopuolelle?
Tämä työ on tehty Oulun seudun seutuhallituksen toimesta, joka on nimennyt työtä
ohjaavaan työryhmään seuraavat henkilöt:
Tuomo Palokangas, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puheenjohtaja
Rauno Malinen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, sihteeri,
Juha Karjalainen, Oulun kauppakamari,
Jaakko Mähönen, Oulun kaupunki, tekninen keskus,
Maria Ala-Siuru, Oulun kaupunki, suunnittelupalvelut,
Pekka Salmela, Kempele,
Markku Uusimaa, Haukipudas,
Jouko Leskinen, Oulunsalo,
Hilkka Lempiäinen, Kiiminki ja
Jukka Weisell, Liminka.
Työryhmän työskentelyyn on lisäksi osallistunut asiantuntijoina tai sijaisena:
Tapio Tuuttila Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus,
Risto Leppänen ja Keijo Pulkkinen Oulun tiepiiri,
Jaakko Okkonen Oulun kauppakamari,
Olli Eskelinen Pohjois-Pohjanmaan liitto,
Claes Krüger Oulun seutukunta,
Kristiina Anttonen, Paula Korkala ja Jukka Kokkinen Oulu,
Kalle Huusko Muhos,
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Kalevi Sarsila Tyrnävä,
Aila Lomperi, Haukipudas ja
Anne Leskinen Ympäristötaito Oy.
Laajempaan seurantaryhmään, joka on työn kuluessa kokoontunut kaksi kertaa, on
em. tahojen lisäksi kuulunut kaupan eri ryhmittymien edustajia. Seurantaryhmän
puheenjohtajana on toiminut apulaiskaupunginjohtaja Matti Pennanen. Työryhmä ja
seurantaryhmä on nähnyt selvityksen luonteeltaan asiantuntijaselvityksenä, joten se
ei ole puuttunut varsinaisiin tuloksiin.
Työn kuluessa on konsultin toimesta tehty laaja haastattelukierros kunnissa. Tällöin
on pyritty pureutumaan kuntalähtöisesti maankäytön tavoitteisiin, elinkeinoelämän
kehitysnäkymiin sekä konkreettisiin kaupan investointihankkeisiin. Haastattelukierros
kaupan keskusliikkeissä on antanut syvyyttä arvioida kaupan kehityskuvaa sekä
sijoittumisen strategioita.
Työstä on vastannut Entrecon Oy. Alikonsulttina on toiminut SCC Viatek Oy, joka on
laatinut liikennettä, kaupunkikuvaa ja sosiaalisia vaikutuksia koskevan arvion.
Viatekissa työhön ovat osallistuneet diplomi-insinööri Matti Jäntti (Oulu) ja arkkitehti
Eevaliisa Härö (Espoo).
Espoossa 10. päivänä lokakuuta 2003
ENTRECON OY
Kyösti Pätynen
Konsultti, KTM

Saku Järvinen
Konsultti, KTM
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TIIVISTELMÄ

LÄHTÖKOHTA
Oulun seudun kasvu on ollut viimeisen kahden vuosikymmenen ajan erittäin nopeaa.
Ennusteet merkitsevät kehityksen jatkuvan. Tämä näkyy väestömäärän ja työpaikkojen
määrän kasvuna.
Oulun seudun kymmenen kuntaa käsitti vuonna 2003 noin 196.000 asukasta.
Vuonna 2020 väestömäärä on noin 245.000. Lisäystä tulisi olemaan yksi neljännes.
Oulun kaupungin väkiluvun ennustetaan kasvavan 20 vuoden aikana 120.000
hengestä 150.000 henkeen.
Väestömäärä yhdessä yksityisen kulutuskysynnän kanssa merkitsee ostovoiman
kasvua. Päivittäistavarakaupan ostovoiman ennustetaan kasvavan vuoteen 2020
mennessä noin 45 %. Erikoistavarassa kasvu olisi noin 70 %. Keskimäärin kasvu on
siten lähes 60 %. Kasvu merkitsee vähittäiskaupan kapasiteetin tuntuvaa lisäämistä.
Laskennallinen nettolisäpinta-alan tarve Oulun seudulle vuoteen 2020 mennessä on
noin 160.000 krs-m2. Minne uudet kaupan neliöt tulisi sijoittaa? Miten kauppa itse
toimisi? Miten rakentaminen sijoitetaan yhdyskuntarakenteen kannalta järkevästi? Tämä selvitystyö pyrkii hakemaan vastaukset näihin kysymyksiin.
YHDYSKUNTARAKENNE
Oulun seudun yhdyskuntarakenteen kehityssuunta määritellään meneillään olevissa
kaavoitusprosesseissa. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on saanut
maakuntavaltuuston hyväksynnän. Oulun seudun yleiskaava on seutuvaltuuston
hyväksymä. Valmisteltavana oleva Oulun yleiskaava ohjaa kaupungin toimintaa
seuraavat 20 vuotta. Muiden kuntien yleiskaavat ohjaavat osaltaan kaupan
sijoittumista.
Kaupan tulevat investoinnit määrittävät osaltaan mm. Oulun seudun
keskusjärjestelmää. Ja päinvastoin, kaavoissa osoitettava keskusjärjestelmä antaa
keskeiset puitteet kaupan uusille sijaintikohteille.
Oulun seutu muodostuu Oulusta ja sen ympärille sijoittuvista yhdeksästä kunnasta.
Sormimainen malli kuvaa hyvin yhdyskuntarakennetta ja siinä tieverkon
jäsentymistä. Seudun rakenteessa vt 4 muodostaa valtasuonen. Merkittävä osa
uusista asunnoista ja uusista työpaikoista tullaan sijoittamaan väylän välittömään
vaikutuspiiriin. Onkin ymmärrettävää, että suuri osa liikenteen kasvusta sijoittuu vt
4:lle.
Nykyinen tie- ja katuverkon kapasiteetti ei monin paikoin vastaa liikenteen määrää:
merkittävimmät ongelmakohteet ovat eri selvitysten mukaan Limingantullissa
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Maantien 847 (vanha vt 4) risteyksissä, Limingantien ja Lentokentäntien
risteyksessä, vt 4:llä Oulujoen silloilla sekä vt 4:n ja Linnanmaan risteyksessä.
Asiointi- ja työpaikkaliikenteen sijoittuminen samaan paikkaan ja samaan aikaan
synnyttää ko. liikenteelliset ongelmat. Tuoreessa selvityksessä, joka koskee vt 4:n
kehittämistä Oulun kaupungin kohdalla, pyritään muun muassa osoittamaan keinoja
liittymien välityskyvyn parantamiseksi.
VÄHITTÄISKAUPPA MUUTOKSESSA
Vähittäiskaupan toimintatavat tuntuvat Suomessa olevan jatkuvan muutoksen
alaisena. Päivittäistavarakaupassa hypermarketit ovat saavuttamassa rationaalisen
maksimikokoonsa 12.000–16.000 krs-m2. Tämän suurempia yksiköitä tuskin
toteutetaan Suomessa. Vuorostaan alle 8.000 krs-m2 hypermarketteja toteutetaan
harvoin. Suuret, pelkästään elintarvikekauppaan keskittyvät supermarketit
syrjäyttävät heikkoja, kuluttajien ostokäyttäytymiseen soveltumattomia
pienmyymälöitä. Lähimyymäläverkkoon haetaan kuitenkin uusia konsepteja monista
eri lähtökohdista. Paikallisia pienmarkkinoita ei haluta jättää kilpailijalle!
Erikoistavarakaupassa on nähtävissä kolme merkittävää toimintalinjaa.
1. Suuret tilaa vievät erikoisliikkeet sijoittuvat retail park -tyyppisiin keskittymiin. Ne
ovat yhtenäisesti suunniteltu ja toteutettu. Niiden koko vaihtelee 10.000 m2:n
muutaman suurmyymälän keskuksista aina 50–70.000 m2:n, useita kymmeniä
erikoisliikkeitä käsittäviksi kokonaisuuksiksi. Monissa tapauksissa vetovoiman
lisäämiseksi retail parkin yhteyteen pyritään liittämään hypermarket. Retail parkit
ovat tällä hetkellä mm. rakennusliikkeiden ja sijoitusyhtiöiden aktiivista liiketoimintaaluetta.
2. Suurilla markkina-alueilla (pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, Oulu)
kauppakeskukset etsivät sijoittumiskohteita kaupunkikeskustan ulkopuolelta.
Markkinoiden kasvu luo painetta tyypillisesti keskustassa toimiville muoti-, vapaaaika- ja kodinsisustamisen erikoisliikkeille lisätä pinta-alaa. Usein varsin mittavat
keskustakortteiden saneeraukset eivät tavoitteista huolimatta synnytä riittävän
laajaa, yhtenäistä liikepintaa rationaalisten ketjujen tarpeisiin. Monissa tapauksissa
lupaavasti alkanut korttelisuunnittelu kilpistyy toimimattomaan katuverkkoon ja
kapasiteetiltaan liian pieneen pysäköintiin. Liiketilaa on haettava keskustan
ulkopuolelta uusista shopping mall -tyyppistä kauppakeskuksista.
3. Markkinoilla toimii eräitä kansainvälisiä ”megaketjuja”, jotka sijoittumisessaan
noudattavat usein ns. free standing -periaatetta eli pyritään hankkimaan oma tontti
hyvältä paikalta. Kilpailukyky muodostuu oman toiminnan kautta – muista kaupan
yksiköistä vetoapua ei juuri tarvita. Päinvastoin, muut sijoittuvat – kaavan salliessa –
ko. suuryksikön viereen. Tämä merkitsee alkua kohti suurempaa kaupallista
keskittymää. Onko tämä kasvu kokonaisuudessaan hallittua vai onko kehitys tontti
tontilta” improvisaatiota”, riippuu pitkälle kaavoittajan valmiuksista ennakoida
tulevaa, joskus nopeaa ja voimakasta kehitystä.
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KAUPAN UUDET SIJAINTIPAIKAT
Voidaan arvioida, että vähittäiskaupan sijaintikohteina erityisen kiinnostavia ovat vt
4:n Oulun seudulla olevat liittymät. Tähän voidaan osoittaa seuraavat syyt:
liikenteellinen saavutettavuus, näkyvyys ja useissa tapauksissa riittävästi vapaata
maa-aluetta erilaisiin kaupan konsepteihin. Niin ikään pitkällä aikavälillä oleellinen
osa Oulun seudun ostovoiman kasvusta keskittyy juuri vt 4:n tuntumaan.
Uudet erikoiskaupan keskittymät ovat vaikutusalueeltaan seudullisia - useiden
kuntien alueelle ulottuvia yksiköitä. Tässä suhteessa sijoittuminen valtatien ääreen
on johdonmukaista.
KOLMEKYMMENTÄ KOHDETTA TARKASTELUSSA
Tässä selvityksessä on arvioitu kolmekymmentä kaupan potentiaalista kohdetta.
Niistä kahdeksan on kuntakeskuksia. Yksitoista sijoittuu vt 4:n liittymiin.
Kaupan kehityskuva Oulun seudulla vuoteen 2020 mennessä voidaan kiteyttää
seuraavaan:
•

Kaupan rakentaminen jatkuu erittäin voimakkaana.

•

Vähittäiskaupan sijaintipolitiikassa vt 4 nousee keskeiseksi
elementiksi.

•

”Viiden vitja”: vt 4:n liittymiin syntyy viisi mittavaa kaupallista
keskittymää, joiden toimialarakenne, mitoitus sekä seudullinen rooli
vaihtelevat. Keskukset ovat pohjoisesta lukien: Ritaharju, Linnanmaa,
Välivainio-Laanila, Kaakkuri ja Zeppelinin alue.

•

Ritaharjuun osoitetaan Oulun seudun pohjoisen sektorin tilaa vievän
kaupan keskus. Keskuksen mitoituksessa varaudutaan hypermarketin
toteutukseen.

•

Linnanmaa jäsentyy päivittäistavaravetoiseksi paikalliskeskukseksi,
joka yhdessä Kaijonharjun kanssa vastaa laajan asujaimiston
päivittäisistä kaupan tarpeista.

•

Hiukkavaara kehittyy väestön kasvun myötä pieneksi
aluekeskukseksi. Mitoitukseltaan suhteellisen pieni hypermarket on
mahdollista. Hypermarketin ajoitus lienee kuinekin on vuoden 2020
jälkeen. Uusi siltayhteys ja katuyhteyden jatkuminen Kuusamontielle
parantaa Hiukkavaaran kaupallista asemaa.

•

Erikoiskaupan pinta-alan kasvutarve on suurempi kuin Oulun
ydinkeskusta pystyy tiloja tarjoamaan - paine keskustan ulkopuoliseen
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kauppakeskukseen kasvaa. Uusi ”yliseudullinen” kauppakeskus tulisi
voida saavutettavuuden maksimoimiseksi sijoittaa Välivainio-Laanila liittymäsysteemiin.
•

Ydinkeskusta laajenee. Hallituskatu integroituu keskustaan uuden
Matkakeskus- liikekeskus-hankkeen myötä. Raksilan kolmen marketin
keskusta tulisi pitkällä aikavälillä jalostaa yhden hypermarketin ja
erikoistavarakaupan suuntaan.

•

Kaakkurin aluekeskuksen kaupallinen kompetenssi pohjautuu
hypermarkettiin ja sen yhteyteen sijoittuviin varsin vähäisiin
erikoisliikkeisiin. Oulunlahdentien pohjoispuolelle pyritään sijoittamaan
retail park, jonka koko jäänee maankäytöstä johtuen suhteellisen
pieneksi.

•

Zeppelinin alue kasvaa vuoteen 2020 mennessä
päivittäistavarakaupan, erikoistavarakaupan ja tilaa vievän kaupan
monipuoliseksi, joskin hieman hajanaiseksi keskittymäksi. Vapaaajan ja julkiset palvelut täydentävät tarjontaa. Alueella varaudutaan
erikoiskaupan suurmyymälöiden toteutukseen sekä mahdollisesti
Zeppelinin laajennuksena ja saneerauksena hypermarketin
rakentamiseen.

•

Pohjoiset liittymät Murtoperä ja Holstinmäki sekä eteläiset liittymät
Tupos ja Haaransilta kehittyvät liikenne- ja matkailumarkkinoiden ja
toisaalta ei-keskushakuisen, erityisen paljon tilaa vievän
yritystoiminnan pohjalta.

•

Limingantullin ja Karjasillan alueella ilmenevät kaupan rakentamisen
paineet tulisi mahdollisuuksien mukaan voida kanavoida vt 4:n edellä
mainittuihin liittymäkohteisiin. Perusteet: alueella olevat nykyiset
liikenteelliset ongelmat, keskusta-asumisen luonnollinen kasvusuunta
(Lyötty) sekä markkina-alueen siirtyminen vaiheittain idemmäksi. On
kuitenkin selvää, että mm. Karjasillan nykyiset huonekalu- ja
sisustamisen suurmyymälät jatkavat toimintaansa vielä pitkään senkin
jälkeen, kun vaihtoehtoinen sijaintipaikka on toteutettu.

•

Kuntakeskukset kasvavat paikallisten markkinoiden puitteissa.
Kunnissa toteutuva mittava väestökasvu mahdollistaa kaupan kasvun
ja sitä kautta lähipalvelujen kehittymisen. Tämä toteutunee jo lyhyellä
aikavälillä mm. Oulunsalossa, Haukiputaalla ja Tyrnävällä.

•

Pienten kuntakeskusten missiona tulisi minimissään olla nykyisen
palveluvarustuksen säilyttäminen.
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KAUPALLISET VAIKUTUKSET
Oulun seudulla tapahtuva varsin voimakas rakennemuutos 20 vuoden aikajänteellä
aiheuttaa seurausvaikutuksia.
•

Kaupan ”uudet avaukset” Oulujoen pohjoispuolella lisäävät noin
50.000 asukkaan palvelujen omavaraisuutta. Kauppa-asioinnit
Oulujoen eteläpuolelle vähenevät oleellisesti, mikä vähentää
asiointiliikennettä Oulujoen silloilla. Ritaharjuun mitoitettava noin
50.000 m2:n kaupallinen keskittymä merkitsee statuksena Oulun
seudun pohjoista aluekeskusta. Ostovoiman virtaus Oulun
pohjoisosista sekä ympäröivistä kunnista tulisi olemaan suuri.
Valmiina Ritaharju edustaisi vaihtoehtoista tulevaisuuden
asiointipaikkaa Kemi-Tornio -vyöhykkeellä asuville kotitalouksille.
Ritaharju tarjoaa vaihtoehtoisen sijoituspaikan esimerkiksi suurille
kansainvälisille ketjuille.

•

Ritaharjun toteutus tuntuu Haukiputaan ja Iin kuntakeskusten
erikoistavarakaupassa. Kiristyvät markkinat näkyvät mm.
hintakilpailussa. Niin ikään Ritaharju rajoittaa Kellon
päivittäistavarakaupan kehitystä.

•

Mahdollinen uusi kauppakeskus Välivainion-Laanilan alueelle tulisi
vähentämään asiakasliikennettä ydinkeskustaan. Tulevasta kaupan
kasvusta vain osa suuntautuisi keskustaan. Merkittävä osa
kasvavasta ostovoimasta markkinoista virtaisi uuteen VälivainioLaanilan kauppakeskukseen. Se tulisi saamaan ostoeuroja
suhteellisen tasaisesti sekä pohjoisen että eteläisen Oulun seudun
kotitalouksilta. Myös saavutettavuus Kuusamontien ja Oulujoen
suunnasta tulisi olemaan hyvä.

•

Tavoitteena tulisi pitää, että Raksilan market-keskus muunnetaan
yhden hypermarketin ja erikoiskaupan keskukseksi. Tämä edellyttää
kaupungin ja ao. toimijoiden kokonaisvaltaista tarkastelua, jossa
tähtäimessä on vuoden 2020 optimaalinen kauppapaikkaverkko.
Toimintamalli vahvistaisi kokonaisuudessaan Oulun keskustan
kilpailukykyä erikoistavarakaupan keskuksena.

•

Limingantullin ja Karjasillan alueelle kohdistuvaa kaupan
rakentamispainetta kanavoidaan vt 4:n liittymiin. Tämä kehityskuva
vapauttaisi alueen kiinteistökantaa aikaa myöten uusiin toimintoihin.
Asuntotuotannon asteittainen laajentaminen Etu-Lyötyn tapaan
voinee jatkua.

•

Sekä Kaakkuriin että Zeppelinin alueelle osoitetaan tilaa vievän
kaupan retail park -konseptit. Kummassakin toiminee aikaa myöten
hypermarketit. On selvää, että Kaakkurin ja Zeppelinin alueen kehitys
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verottaa voimavaroja Oulunsalon ja Kempeleen sekä seudun
eteläisten kuntien kaupan kasvusta. Kuluttajan kannalta
kokonaistarjonnan kehitys on voittopuolisesti positiivista. Palvelut
tulevat lähemmäksi. Asiointimatkat Oulun keskustan alueelle
(Limingantulli, Raksila) harvenevat.
KYSYNTÄ JA TARJONTA: KOHTAAVATKO?
Oulun seudun laskennallinen vähittäiskaupan lisäpinta-alan tarve vuoteen 2020 on
nettolukuna noin 160.000 krs-m2 (pois lukien auto- ja konekauppa). Tämä merkitsee
vuosittain noin 9.500 krs-m2:n toteutusta. Lisäksi myymäläpoistumat ja siirtymät
uuteen paikkaan (edellyttäen, että vähittäiskauppa lakkaa entisessä paikassa)
edellyttävät korvaavaa lisärakentamista.
Tässä selvityksessä on kolmeenkymmeneen kohteeseen hahmoteltu kaupan uusi
pinta-ala olisi yhteensä noin 215.000 krs-m2. Kaikkien kohteiden ei ole kuitenkaan
tarkoituksenmukaista toteutua ainakaan täydessä mitassaan.
Päivittäistavarakaupan lisätilan tarve on nettona noin 40.000 krs-m2. Kohteisiin
osoitetaan noin 33.000 krs-m2. Tämä antaa mahdollisuuksia lukuisten
supermarkettien ja lähimyymälöiden toteutukseen eri puolille Oulun seutua.
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LÄHTÖKOHDAT

3.1

Työn tavoitteet

Laadittava työ palvelee mm. seuraavia tehtäväalueita:
•
•
•
•

Maakuntakaavoitus
Seudullinen yleiskaavoitus
Kuntakohtaiset yleiskaavat
Asemakaavat

Tavoitteena on määrittää Oulun seudun erikoistavarakaupan tavoiteverkoston puitteet
vuodelle 2020.
3.2

Aluerajaus

”Karttapohja” muodostuu Oulun seutukunnan alueesta. Kunnat ovat seuraavat:
Tavoitteena on muodostaa
selkeä kuva todellisista
asiointialueista riippumatta
kunta- ja seutukuntarajoista.
Makrotasolla tarkastellaan
Oulua koko Pohjois-Suomen
palvelujen keskuksena1.

Haukipudas
Haukipudas
Kiiminki
Kiiminki

Hailuoto
Hailuoto

Oulu
Oulu
Oulunsalo
Oulunsalo
Kempele
Kempele
Lumijoki
Lumijoki

Muhos
Muhos
Liminka
Liminka

Tyrnävä
Tyrnävä

1

Oulun rooli laajemman alueen kaupallisena keskuksena on otettu huomioon kulutuslukua (euroa/seutukunnan asukas) määrittäessä. Oulun
kaupallinen vaikutusalue vaihtelee tuoteryhmittäin: pienimmillään se on päivittäistavaroissa (seutukunta) ja suurimmillaan harvoin ostetuissa
erikoistavaroissa (Oulun ja Lapin lääni).
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Haastattelut

Työn alkuvaiheessa suoritettiin konsultin toimesta kuntien haastattelukierros, jossa käytiin
verrattain yksityiskohtaisesti läpi kuntien maankäytön perustavoitteet, kirjattiin merkittävät
kaupan investointihankkeet sekä arvioitiin tulevaa kaupan palveluverkon kehitystä.
Keskusliikkeiden näkemyksiä verkoston kehityksestä kartoitettiin puhelinhaastatteluin.

3.4

Kaupallinen tarkastelukulma

Työn yleinen kulku hahmottuu seuraavasta kaaviosta.

Erikoiskaupan
suuryksiköiden
sijoitusvaihtoehdot

Päivittäistavarakaupan
muutokset

Vaikutukset

Olemassa
oleva
erikoiskauppa

Yhdyskuntarakenne

Liikenne

Ympäristö

Sosiaaliset
vaikutukset

VERKOSTO
Työn focus on osoittaa erikoistavarakaupan verkoston pääpiirteet vuoden 2020 aikajänteellä.
Tässä tilaa vievän kaupan merkitys on suuri. Vaikka tarkastelu kohdistuu voittopuolisesti
erikoistavarakauppaan, on selvitystyössä arvioitu myös päivittäistavaraverkoston
kehityskulkua. Oulun seudun päivittäistavarakaupan verkosto myy erikoistavaraa noin 100
miljoonalla eurolla vuosittain. Tästä Oulun neljä hypermarkettia myy runsaan kolmanneksen.
Verkoston pääpiirteet konkretisoidaan paikkoina, vyöhykkeinä tai alueina: ne ovat suosituksen
mukaan nykyisiä tai tulevia, kaavassa huomioon otettavia kaupan rakentamisen kohteita.
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Miten paikat on määrätty? Taustana on mm. seuraavat tekijät:
•
•
•
•
•

väestöennuste (suuralue- ja kuntatarkkuudella) ja siitä johdettu ostovoima
nykyinen maankäyttö (kaavalliset lähtökohdat)
kaupan nykyinen varustustaso ja sijoittuminen
arvio merkittävien kaupan toimijoiden strategisesta verkostotavoitteesta
(”simulointia” siitä, mihin yksiköt mahdollisesti haluaisivat sijoittua)
liikenteellinen toimivuus

Kunkin esitetyn kohteen osalta on liikenteellinen kehityskuva käyty läpi yhdessä SCC Viatek
Oy:n kanssa. Erityisesti vt 4:n liittymiin esitettävät kohteet on arvioitu käyttäen hyväksi juuri
valmistunutta vt 4:n kehittämissuunnitelmaa (SCC Viatek Oy)
VAIKUTUKSET
Tavoiteverkoston vaikutukset on pyritty arvioimaan riittävällä laajuudella. Kaupalliset
vaikutukset näkyvät nykyisen verkoston muutoksina. Kilpailu ja sen seurauksena mahdollinen
”pudotuspeli” saattaa merkitä palvelujen heikkenemistä. Asiaa arvioidaan. Kaupan
keskittymisen ilmiö vaikuttaa palvelujen saavutettavuuteen – ei ainoastaan fyysiseen
ostosmatkan pituuteen vaan myös mentaaliseen saavutettavuuteen: ollaanko valmiit
asioimaan uusissa kaupan kohteissa? Vaikutuksia autottoman ja ikäihmisen näkökulmasta
arvioidaan niin ikään.
Voimakas kaupan rakentaminen muuttaa parhaimmillaan (tai pahimmillaan) kaupunkikuvaa.
Oulun seudun ”laatukäytävä”-ajattelu Oulunsalosta Oulun kautta Haukiputaalle antaa
maankäytön suunnittelulle raameja. Tämä koskee työpaikkarakentamisen ohella myös kaupan
hankkeita.
Kaupan hyväksyttävää sijaintia yhdyskuntarakenteessa ja rakennetussa ympäristössä voidaan
tarkastella suhteessa neljään tekijään:

Liikenneverkko

Työpaikat

Liikepaikka

Väestömäärä

Julkiset
palvelut
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Kaupan sanastoa ja määritelmiä

Kuluttajan ostotapahtuma voidaan jakaa päivittäisiin, usein tapahtuviin ostotapahtumiin ja
harvoin suoritettaviin erikoistavaraostoihin. Päivittäistavaraan luetaan elintarvikkeet ja usein
kotitaloudessa tarvittavat pesu-, puhdistus- ja kodintarvikkeet (ns. non-food-tuotteet).
Normaalin elintarvikemyymälän valikoima koostuu juuri em. tuotteista.
Erikoistavaraa ostetaan harvemmin. Erikoistavaraostokset käsitteenä pitää sisällään lähes
kaiken muun yksityisen vähittäiskauppaan kohdistuvan kulutuksen: vaatetus, jalkineet, vapaaajan tuotteet, kodintekniikka, optiikka-alan tuotteet, asumisen ja sisustamisen tuotealat jne.
Autokauppa voidaan niin ikään lukea erikoistavaraostosten piiriin (ostotapahtuma varsin
harvoin!).
3.5.1

Päivittäistavarakauppa

Seuraavassa on kuvattu keskeiset vähittäiskaupan termit:2
Suurmyymälät:
Tavaratalo
Tavaratalo on monen alan tavaroita myyvä vähittäismyymälä, jonka myyntipinta-ala on
vähintään 2.500 m2 . Tavaratalossa minkään tavararyhmän osuus myyntipinta-alasta ei ylitä
puolta kokonaismyyntialasta. Tavaratalon osastot vastaavat alan erikoisliikkeiden
valikoimaa. Tavaratalossa on korkea palvelu-aste ja kassat sijaitsevat osastoilla. Tavaratalo
voi sijaita kaupungin ydinkeskustassa, aluekeskuksessa tai muualla sijaitsevassa
kauppakeskuksessa.3 Tyypillisiä tavarataloja Oulussa ovat Stockmann ja Anttila.
Hypermarket
Hypermarket on monen alan tavaroita myyvä pääosin itsepalveluperiaatteella toimiva
vähittäismyymälä, jonka myyntipinta-ala on yli 2.500 m2.4 Hypermarketissa elintarvikkeiden
osuus on vähemmän kuin puolet kokonaispinta-alasta, mutta myynnin painopiste on
päivittäistavaroissa. Hypermarket voi sijaita kaupungin keskustassa, sen tuntumassa,
kauppakeskuksessa tai muualla liikenteellisesti hyvin saavutettavissa paikoissa. - Oulussa
toimii tällä hetkellä neljä hypermarkettia: Raksilassa kolme ja Limingantullissa yksi.
Kaakkuriin on rakentumassa uusi hypermarket. Linnamaalle suunnitellaan kahta pientä
hypermarkettia.
Supermarket
Supermarket on pääosin itsepalveluperiaatteella toimiva päivittäistavaramyymälä, jonka
myynti-pinta-ala on vähintään 400 m2 ja jossa elintarvikkeiden osuus on yli puolet
2

Lähde. Kauppa 2005. Keskuskauppakamari i.

3

Raja tavaratalon ja halpahintatavaratalon välillä on hämärä. Halpahintatavaratalossa lajitelma on laaja, usein päivittäistavara käsittää ainoastaan
kuivan teollisen elintarvikkeen, palvelu on minimissään. Tyypillinen esimerkki on Oulun seudulla toimiva Säästökuoppa. Suurimmat niistä voidaan
osoittaa kolmeen kategoriaan: tavaratalo, halpatavaratalo ja hypermarket.
4

2

Käytännössä uudet hypermarketit ovat paljon suurempia, jopa yli 10 000 m .
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myyntipinta-alasta. Toimialan käytännön tilastoinnissa supermarketmyymälät jaetaan pintaalaltaan suuriin yli 1.000 m2 ja pieniin 400–1.000 m2 supermarketteihin, joita kutsutaan myös
yleisesti marketeiksi. – Oulussa Ruskon K-supermarket on uusin toteutus. Haukiputaan
keskustaan suunnitellaan uutta supermarkettia. Niin ikään Oulunsalon keskustaan on
kehitteillä kaupan keskus johon sijoittuu supermarket.
Lähikauppa
Lähikauppa on tavallisesti pieni, kuluttajia lähellä oleva ja helposti myös jalan
saavutettavissa oleva asuinalueella sijaitseva päivittäistavaramyymälä. Vaikka varsinaista
myyntipinta-alarajaa ei olekaan, lähikauppa on yleensä alle 400 m2. Lähikauppoihin kuuluvat
valintamyymälät, kyläkaupat, laatikkomyymälät ja kioskit.
Valintamyymälä: Isot valintamyymälät ovat pinta-alaltaan 200-399 m2:n
päivittäistavaramyymälöitä ja pienet valintamyymälät ovat pinta-alaltaan 100-199 m2.
Kyläkauppa: Kyläkauppa on haja-asutusalueella taikka pienissä taajamissa sijaitseva
päivittäistavaramyymälä, jonka myyntipinta-ala on alle 400 m2 ja vuosimyynti alle 1.6
miljoonaa euroa.
Laatikkomyymälä: Laatikkomyymälät toimivat täysin itsepalveluperiaatteella ja niiden
valikoimat ovat valintamyymälöitä suppeammat.
Pienmyymälä ja kioski: Pienmyymälä ja kioski on myynti-pinta-alaltaan alle 100 m2:n
päivittäistavaramyymälä. Elintarvikekioskin myynti voi tapahtua luukun kautta taikka
itsepalvelu- tai palvelumyymälän tapaan. Kioskin myyntivalikoima on rajoitettu, mutta sen
aukiolo on vapaa myös kaava-alueilla.
Huoltoasema- ja liikennemyymälät: Asutuskeskuksissa sijaitsevien huoltamoiden ja
valtateiden varsilla sijaitsevien liikennemyymälöiden päivittäistavaroiden myynti on
lisääntynyt viime aikoina merkittävästi, vaikka niiden hintataso on market-hintatasoa
korkeampi. Kehityksen pääasiallisena syynä on näiden myymälätyyppien vapaa
aukiolomahdollisuus.
Lisäksi päivittäistavaroita myydään vähäisessä määrin tuotekohtaisissa erikoismyymälöissä, kauppahalleissa, suoramyyntinä, torikaupassa ja myymäläautoissa. Näiden
jakelukanavien osuus kokonaismarkkinoista on viime vuosina ollut vähenemässä.
Päivittäistavaroiden sähköinen kauppa puolestaan ei ole kehittynyt ennustetulla tavalla
johtuen ruoan jakelua koskevista, toistaiseksi ratkaisua vaille olevista logistisista ongelmista.
Päivittäistavaroiden sähköisen kaupan vuosimyynti oli vuonna 2000 alle 10 miljoonaa euroa.
Tämä vastaa yhden n. 1.000-neliöisen supermarketin vuosittaista myyntiä.
3.5.2

Erikoistavarakauppa

Erikoistavarakaupassa voimakas ketjuuntuminen, nopeasti uudistuvat toimintatavat ja
konseptit ovat kehityksen avainsanoja. ”Hinta-laatu-palvelu -kolmion” erilaiset yhdistelmät
kuvastuvat kaupan tarjonnassa ja sitä esittelevässä mainonnassa.
Ulkomaisten ketjujen etabloituminen Suomen markkinoille on merkittävää. Konsepteina ovat
mm. suuripintaiset, usean tuhannen neliömetrin myymälät keskustojen ulkopuolelle 5. Ns. tilaa
5

Esimerkkeinä Gigantti ja Biltema. Rauta- ja rakennustarvikekaupassa markkinoita valtaa saksalainen Bauhaus. Vapaa-ajan ja urheilun
toimialalla ruotsalainen Stadium. Kotimaiset Mustapörssi ja Kesport/Intersport kasvattaa voimakkaasti myymäläkokoaan.
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vievä erikoistavarakauppa on voimakkaasti keskittynyt ko. markkina-alueella muutamiin
keskittymiin.
RETAIL PARK
Kaupallisten keskusten erilaisissa konsepteissa ja toimintamalleissa on viime vuosien aikana
noussut voimalla esiin ns. retail park. Se perustuu lähinnä erikoiskaupan toimialojen osalta
suurmyymälöiden keskittämiseen yhteen keskukseen. Rakennusmassat sijoitellaan
perusmallin mukaan yhteisen pysäköintialueen ympärille usein I:n, L:n, U:n tai neliön
muotoiseen kaavioon. Sijainti on pääsääntöisesti taajaman reuna-alueella tai kokonaan sen
ulkopuolella välityskapasiteetiltaan suurten liikenneväylien
risteysalueilla. Toimialojen keskittäminen lisää kaupan
keskuksen vetovoimaa. Esimerkiksi vapaa-ajan tuotteiden,
Retail Park uutena kaupan
asumisen, sisustamisen ja rakentamisen tuotemaailmat
konseptina tarjoaa tilaa vievälle
muodostavat varsin ehjän, kuluttajaa kiinnostavan
erikoiskaupalle kokonaisuutena
kokonaisuuden. Monissa ulkomaisissa toteutuksissa
suunnitellun, toimivan ja kaupallisesti
vetovoimaisen toimintaympäristön.
keskukseen on sijoittunut myös päivittäistavarakaupan
Yksiköiden lukumäärä 10-70.
suuryksikkö. Suomen retail park -keskusten koko vaihtelee
Kokoluokka 15.000 – 70.000 krs-m2
markkinoista ja kilpailutilanteesta riippuen. Pienimmät retail
park -konseptiin lukeutuvat ovat kokoluokkaa 15.000 m2.
Suunnitteilla olevat yksiköt pääkaupunkiseudulla
tavoittelevat suurimmillaan 60-70.000 m2:n kerrosalaa. Ulkomaiset retail park -keskukset
yltävät suurimmillaan 150.000 m2:n pinta-alamäärään!
Retail parkit pyritään suunnittelemaan ja toteuttaman yhtenä kokonaisuutena. Markkinoiden
kuitenkin kasvaessa täyteen mittaansa vaiheittain rakentaminen on useissa tapauksessa
realismia. Ihannetapauksessa kaavoituksessa tulisi varata retail parkille kaupallisen
mitoituksen osoittama hehtaarimäärä. Liikenneverkon ja massojen sijoittelussa tulisi huomioida
kokonaistoimivuus tavarahuollon, pysäköinnin, näkyvyyden ja kaupunkikuvan suhteen.
Kaupallinen fasadi, pituutta suurimmillaan muutama sata metriä, pitäisi asiakkaan nähdä
”yhdellä pyyhkäisyllä”.
KAUPPAKESKUS
Kaupungin ydinkeskustaan perinteisesti vapaa-ajan ja pukeutumisen erikoismyymälät ovat
viime vuosien aikana pyrkineet sijoittumaan kauppakeskuksiin (”shopping mall”). Suurin ja
Suomen ensimmäinen kauppakeskus on Helsingin Itäkeskus, jonka vuokrattava pinta-ala on
nykyään lähes 100.000 m. Kauppakeskuksen kotimaisia esimerkkikohteita ovat esim. Espoon
Iso Omena ja Raision Mylly. Näiden kokoluokka on noin 50.000 m2. Oulun seudun toistaiseksi
ainut kauppakeskus on reilun 20.000 neliön Zeppelin.
Kauppakeskuksen muotoa on löydettävissä eräissä Oulun ydinkeskustan korttelissa: eri
toimialan erikoisliikkeitä sisäkadun varrella. Laajuus ja johdonmukainen rakenne niistä
kuitenkin puuttuu.
Keskustaan toteutettava kauppakeskus edellyttää toimivaa pysäköintiä. Kehitteillä oleva
kallioparkki-hanke antanee keskustan kortteleille niiden tarvitseman kehitysruiskeen. On
kuitenkin mahdollista, että keskustaan ei voida teknisistä syistä kehittää kokoluokkaa 30–
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40.000 m2 käsittävää, toiminnallisesti tehokasta kauppakeskusratkaisua. Paineet rakentaa
kauppakeskus ulos ydinkeskustasta lisääntyy.

3.5.3

Tilaa vievän kaupan käsite

Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan Maankäyttö- ja rakennuslaissa yli 2.000
kerrosneliömetrin suuruista vähittäiskaupan myymälää. Lain mukaan vähittäiskaupan
suuryksikköä ei saa sijoittaa maakunta- tai yleiskaavan keskustatoiminnoille tarkoitettujen
alueiden ulkopuolelle, ellei asemakaavassa ole erityistä merkintää vähittäiskaupan
suuryksiköstä. Vähittäiskaupan suuryksikkösäädökset eivät koske paljon tilaa vaativaa
erikoistavaran kauppa.6
Mitkä toimialat eivät ole ohjauksen piirissä:
Moottoriajoneuvojen kauppa, moottoriajoneuvojen varaosien ja tarvikkeiden kauppa, rengaskauppa, venekauppa
ja veneilytarvikkeiden kauppa, matkailuvaunujen kauppa, huonekalukauppa, Sisustustarvikekauppa
(rakenteellinen sisustus: maalit, tapetit, keittiökalusteet jne.), rautakauppa, rakennustarvikekauppa,
maatalouskauppa, puutarha-alan kauppa, kodintekniikkakauppa

Mitä toimialat ovat vuorostaan ohjauksessa:
Sisustuskauppa (asumiseen liittyvä sisustus: valaisimet, peitteet, verhot yms.), urheilukauppa, muu
vähittäiskauppa

6

Ympäristöministeriö on laatinut suosituksen maankäyttö- ja rakennuslain 114 § 2 momentissa tarkoitetun paljon tilaa vaativan erikoiskaupan
toimialoista (Kontio – Santasalo 2000).
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4 VÄESTÖ, OSTOVOIMA JA KAUPAN TILANTARVE

4.1

Väestöennusteet

Tässä selvityksessä on käytetty Oulun, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Oulunsalon,
Muhoksen ja Hailuodon osalta Oulunseudun yleiskaavan ennusteita keväältä 2000. Limingan,
Tyrnävän ja Lumijoen osalta on käytetty kuntien omia, tuoreimpia ennusteita. Seuraavassa
taulukossa on esitetty väestömäärä kunnittain v. 2002 sekä ennusteet vuosille 2010 ja 2020.
Lisäksi on esitetty prosentuaalinen kasvu v. 2002-2020. 7

Taulukko 1 Väestömäärät ja -tavoitteet kunnittain vuosina 2002, 2010 ja 2020 sekä kasvu (%) v.20022020
Kunta
v. 2002 v. 2010 v. 2020 kasvu
Oulu
124 588 135 000 150 000
20 %
Haukipudas
16 400 17 330 18 400
12 %
Oulunsalo
8 704 10 000 12 000
38 %
Kiiminki
11 113 12 000 14 000
26 %
Muhos
7 919
8 300
9 000
14 %
Liminka
6 186
7 600
9 000
45 %
Tyrnävä
5 248
6 400
8 000
52 %
Kempele
13 229 15 000 18 000
36 %
Lumijoki
1 741
1 812
1 900
9%
Hailuoto
968
1 000
1 020
5%
Oulunseutu
196 096 214 442 241 320
23 %

Väestömäärä kasvaa yli 240.000 vuoteen 2020 mennessä. Kasvua on 23 prosenttia vuodesta
2002. Oulun seudun suhteellinen väestökasvu on nopeinta koko Suomessa.

7

Kuntien väestötavoitteiden maltillisuudessa on suuria eroja. Tämän selvityksen kannalta on kuitenkin tärkeämpää, että koko seudun
väestömääräennuste on suuruusluokaltaan oikea. Yksittäisen kunnan kasvulukuihin ei kannata kiinnittää liian suurta huomiota.
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Väestön alueelliset painopisteet

Oulun seudun yleiskaava 2020 raportissa seudun väestömäärät vuonna 2020 on jaettu
vyöhykkeisiin:
”Oulun seudun väestöstä suuri osa sijoittuu kaupunkiseudun keskusalueelle,
Oulun keskustaan ja sen lähiökehälle. Pohjoiselle vyöhykkeelle (Haukipudas ja
Kaijonharju-Linnanmaa) sijoittuu viidennes väestöstä samoin kuin eteläiselle
vyöhykkeelle (Kempele, Oulunsalo ja Kaakkuri). Loput väestöstä sijoittuvat
puoliksi koilliselle (Kiiminki, Korvensuora) ja kaakkoiselle (Muhos, HiukkavaaraSaarela, Maikkula) vyöhykkeelle.”
Seuraavassa taulukossa on esitetty väestömäärien jakautuminen vyöhykkeittäin vuonna
20208:
Taulukko 2 Vuoden 2020 asukasmäärän sijoittuminen vyöhykkeittäin

Vyöhyke

Asukasmäärä
likimääräisesti

Keskusalue
77 300
Pohjoinen vyöhyke
47 100
Koillinen vyöhyke
27 400
Alueelliset
kasvuennusteet
Kaakkoinen vyöhyke
25 300
Eteläinen vyöhyke
64 200
Oulunseudun
pohjoisosa
Yhteensä
241 300

Osuus koko
asukasmäärästä
32 %
20 %
11 %
10 %
27 %
100 %

Edellisessä tarkastelussa eteläinen vyöhyke on pohjoista väestömäärältään vahvempi vuonna
2020. Pohjoista vyöhykettä vahvistavat kuitenkin Keskusalueen pohjoiset, väestömäärältään
suuret alueet (mm. Tuira ja Puolivälinkangas).
Tässä tarkastelussa voidaan vetää selvä, kaupan pitkän
aikavälin rakennetta koskeva keskeinen johtopäätös:

8

Kaupan palvelut ovat
keskittyneet Oulun
keskustaan sekä
eteläiselle vyöhykkeelle.
Pohjoisella vyöhykkeellä
on selvä palveluaukko.

Lähde: Oulun seudun yleiskaava 2020, jonka tietoja on päivitetty lisäämällä eteläiseen vyöhykkeeseen aiemmin seutukuntaan kuulumattomien
Limingan, Tyrnävän ja Lumijoen väestötavoitteet.
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Kulutuskysyntä kaupan kasvun pohjana

Tilastokeskus tilastoi vähittäiskaupan liikevaihtoa toimialoittain ja alueittain. Seuraavassa
taulukossa on esitetty Oulun seutukunnan vähittäismyymälöiden myynti (pl. moottoriajoneuvot
ja polttoaineet) vuonna 2001 jaettuna päivittäistavaroihin ja erikoistavaroihin:
Taulukko 3 Vähittäiskaupan myynti v. 2001 Oulun seudulla
Myynti, Myynti, €
milj. €
per asukas
Päivittäistavarat
515
2 671
Erikoistavarat
467
2 419
Yhteensä
982
5 090

Vähittäiskaupan myynti9 Oulun seudulla oli yhteensä lähes miljardi euroa, josta
päivittäistavaroiden osuus oli hieman yli puolet. Edellisessä
taulukossa on myös esitetty myynti asukasta10 kohti euroina, noin
Myynti/asukastunnusluvun käyttö
viisi tuhatta euroa. Tämä tunnusluku sisältää ostovoiman
mitoituksen lähtökohtana
virtauksen Oulun seudun ulkopuolelta. Itse asiassa
merkitsee, että Oulun
kysymyksessä on alueen myyntitehokkuus €/asukas. 11

seudun kaupallinen
vetovoima PohjoisSuomen markkina-alueella
jatkuu suhteellisesti
nykyisellä tasollaan.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana vähittäiskaupan kasvu on
ollut keskimäärin jopa 5 % vuodessa. Tässä selvityksessä
ennakoidaan kulutuksen kasvua vuoteen 2020 asti. Kulutuksen
kasvulla on väestönkasvua selvästi suurempi merkitys laskettaessa mm. lisäpinta-alojen
tarpeita vuoteen 2020 mennessä. Kulutuksen kasvu arvioidaan seuraavien, varsin varovaisten
kasvulukujen (% / v.) mukaan:
Päivittäistavara
Erikoistavara

v. 2001-2010 v. 2011-2020
1,0
0,7
2,0
1,5

9

Myynti on saatu, kun Tilastokeskuksen ilmoittamaan liikevaihtoon on lisätty arvonlisävero (päivittäistavarassa 17 % ja erikoistavarassa 22 %).
Myyntilukuihin tulee suhtautua hieman varauksella, ja jako päivittäis- ja erikoistavarakauppaan on osittain arvio. Suuruusluokaltaan varsinkin
kokonaismyyntilukua voidaan pitää riittävän tarkkana.
10

Oulun seudun asukkaat yhteensä

11

Menetelmänä toinen tapa olisi ottaa mitoituksen lähtökohdaksi Tilastokeskuksen kotitaloustutkimuksen luvut kulutus/asukas. Tällöin seudulle
sisäiänvirtaava ostovoima tulisi arvioida erikseen. Samoin jäisi huomioimatta nykyinen kaupan verkoston suorituskyky eli todellinen myynti. Valittu
tunnusluku huomioi ns. business-to-business- kulutuksen, josta huomattava osa kulkee vähittäiskaupan ”neliöiden” kautta. Menetelmän valintaan
vaikuttaa se, että tässä työssä kaupan tarkka mitoitus ei ole ensisijainen tehtävä, vaan huomio työssä kiinnitetään alueelliseen tarkasteluun.
Mitoitus toimii tässä ainoastaan karkeana suunnannäyttäjänä.
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Päivittäistavaroiden kulutuksen ennakoidaan siis kasvavan keskimäärin 0,7 – 1 prosenttia
vuodessa vuoteen 2020 asti. Erikoistavaroiden kasvu on hieman voimakkaampaa eli 1,5 – 2
prosenttia vuosittain. Kasvu on määrällistä. Inflaatiota ei ole huomioitu.
Väestömäärän ja kulutuksen ”kertolaskulla” saadaan ostovoima. Kulutuslukuna käytetään
myyntiä asukasta kohti. Tämä laskelma huomioi myös ostovoiman virtauksen Oulun seudulle.
Seuraavassa taulukossa on esitetty ostovoiman muutokset vuoteen 2020 mennessä.
Taulukko 4 Ostovoima Oulun seudulla 2002, 2010 ja 2020 miljoonina euroina
Muutos-%
v. 2002 v. 2010 v. 2020 v. 2002-2020
Asukkaita
196 096 214 442 241 320
23 %
Pt-myynti (ostovoima)
529
626
756
43 %
Et-myynti (ostovoima)
484
620
810
67 %
Yhteensä
1 013
1 246
1 566
55 %

Ostovoiman prosentuaalinen kasvu on selvästi väestömäärän kasvua suurempi. Vuosina
2002-2020 päivittäistavaroiden ostovoima kasvaa yli 40 prosenttia ja erikoistavaroiden lähes
70 prosenttia.

4.4

Paljonko kaupan pinta-alaa tarvitaan v 2020?

Seututasolla toteutuneesta myynnistä johdettu ostovoima = seudun myyntipotentiaali.
Oulun seudun vähittäiskaupan myyntipotentiaali (siis huomioiden sisään virtaus) kasvaa
vuoteen 2020 mennessä noin 550 miljoonalla eurolla.12
Voiko nykyinen myymäläverkko käsitellä tätä myynnin lisäystä – ”tultaisiinko nykyisellä
toimeen?” Myyntitehokkuus on kaupan lähihistorian aikana kasvanut; myydään enemmän
nykyisistä neliöistä.13 Uusinvestoinnit ovat pudottaneet keskimääräistä myynti/m2- tehokkuutta
mutta usein vain väliaikaisesti. Valikoiman laajentuminen, uudet esillepanoratkaisut sekä
käytäväleveydet syövät pinta-alaa. Toisaalta uudet logistiset ratkaisut vähentävät tavaran
vastaanotto- ja aputilojen määrää. Ja tunnettu lainalaisuus on se, että myyntitehokkuuden
kasvaessa uusia kaupan toimijoita ilmaantuu markkinoille.

12

Vertailun vuoksi: 1) Pohjoismaiden suurin kauppakeskus Itäkeskus Helsingissä myy vuodessa noin 300 miljoonaa euroa. Oulun seudun kasvu
vuoteen 2020 mennessä merkitsee samaa kuin Itäkeskuksen 22 kuukauden myynti. Oulun seudun päivittäistavarakauppojen kokonaismyynti oli
vuonna 2002 noin 500 miljoonaan euroa.
13

2

Oulun seudulla päivittäistavarakaupan myyntitehokkuus oli vuonna 2002 noin 6300 euroa/m , mitä on pidettävä koko verkostoa kuvaavana
2
2
2
kohtuullisen hyvänä. Kokonaismyyntialaltaan yli 3000 m :n pt-myymälöiden myyntitehokkuus (pt.my/m ) oli noin 9.200 euroa/m . Suuret ovat
tehokkaampia kuin pienet.
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Olettamalla, että uusien päivittäistavaramyymälöiden myyntitehokkuus on vuodessa noin 7.500
€/m2 ja erikoistavaramyymälöiden 3.500 €/m2 saadaan seuraavat kaupan pinta-alan
lisätarpeet:
Taulukko 5 Kaupan pinta-alan (my-m2) laskennallinen lisätarve Oulun seudulla vuoteen 2020
mennessä
Lisäpinta-ala
v. 2002-2010 v. 2010-2020 Yhteensä
päivittäistavara
12 991
17 261
30 252
erikoistavara
38 885
54 203
93 088
Yhteensä
51 876
71 464
123 339

Uutta päivittäistavarakaupan pinta-alaa tarvitaan noin 30.000 myyntineliötä eli noin 40.000 krsm2.14 Nykytilanteeseen verrattuna tämä merkitsisi pt-pinta-alan kasvua lähes 50 prosenttia.
Erikoistavarakaupan pinta-alaa tarvittaisiin laskelman mukaan yli 90.000 myyntineliötä eli noin
120.000 krs-m2. Lisäksi rakentamisen painetta kasvattaa uuteen sijaintipaikkaan siirtyvä
kauppa15 sekä lopettavan myymälätarjonnan korvaaminen uudella.
Pinta-alan tarvelaskelma on teoreettinen ja pohjautuu seuraaviin olettamuksiin:
väestö kasvaa seutusuunnittelun antamien lukujen mukaisesti
vähittäiskaupan kulutus kasvaa pitkällä aikavälillä kansantuotteen kasvun
tahdissa
• Oulun seudun kaupallinen status suhteessa Pohjois-suomen muihin
markkinoihin pysyy nykyisen kaltaisena
2
• Myynti/m - tehokkuudet ovat v. 2010 ja 2020
realistisen tiukkoja
Kaava osoittaa
mahdollisuudet,
Minne uudet, runsaat 123.000 myyntineliötä pitäisi sijoittaa, kun
kauppa tekee
huomioon otetaan yhdyskuntarakenteen tavoitteet? Entä mihin
päätökset.
kauppiaat itse ne sijoittaisi, jos päätösvalta olisi heillä?
•
•

14

Myyntipinta-ala on muunnettu kerrosalaksi kertoimella 1.3.

15

- olettaen, että ko. liiketilaan tulee muuta toimintaa kuin vähittäiskauppaa. Monissa tapauksissa yhdyskuntarakenteen muutokset, erityisesti
katuverkon muutokset ja liikenteen ruuhkautuminen, heikentävät liikepaikkasijaintia merkittävästi. Hylättyjä myymälähuoneistoja näkee
katukuvassa runsaasti!
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5 KOHTAAVATKO KYSYNTÄ JA TARJONTA?
5.1

Saavutettavuuden keskeiset ongelmat

Kuluttajan oletetaan olevan rationaalinen. Sen pyrkimyksenä yleensä on
•
•
•
•
•

saada riittävä informaatio tuotehankintapäätökseen
minimoida tuotteen hankintaan käytettävä aika
maksimoida taloudellinen hyöty
maksimoida tuotteen hinta- ja laatusuhde
minimoida fyysinen suorite.

Edellä esitetty hieman teoreettinen tarkastelu merkinnee kuluttajan arjessa seuraavaa:

5.2

•

On helppo ostaa, kun on mistä vertailla. Tämä tarkoittaa pääsääntöisesti laajaa valikoimaa
joko erikoisliikkeessä tai suurissa tavarataloissa. Kauppakeskukset tarjoavat ”samassa
paketissa” laajan valikoiman ja usein laadultaan vaihtelevan kokonaisuuden.

•

Haetaan hinnaltaan edullista. Tässä pärjäävät kustannustehokkaat myymälät ja ketjut –
esimerkiksi halpahallit tai hypermarketit. Pienet lähimyymälät eivät kykene hintakilpailuun
suurten sarjassa.

•

Nopeus on valttia. Päivittäiset ostokset yhdistetään muuhun asiointiin. Myymälän tulisi
sijaita päivittäisen matkareitin varrella. Autoa käyttävien kannalta pysäköintipaikan
löytyminen on avainasia. Kuluttaja laskee kokonaisaikaa ovelta ovelle. Tässä julkinen
liikenneväline osoittautuu usein liian hitaaksi verrattuna omaan autoon.

•

Päivittäisistä ostoksista pyritään saamaan mahdollisimman vaivattomia.
Perheellisen ostoskassi saattaa painaa viisitoista kiloa. On selvää, ettei sitä kanneta
pitkiä matkoja. Myymälän ostoskärry-auton peräkontti -yhdistelmä on arjen
logistiikkaa. Pyrkimys viikoittaisten ostoskertojen vähentämiseen merkitsee tietysti
lisää painoa ostoskassiin! Auto on monelle itsestään selvä kulkuväline
ostosmatkalla. Autoton joutuu käymään lähimmässä myymälässä ja monta kertaa.
Pyöränsarvi on monelle oululaiselle kätevin väline ostosten kuljettamiseen.

Tarjonnan keskittymät ja aukot
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Oheiseen karttaa on merkitty Oulun seudun merkittävimmät kaupan keskittymät tällä hetkellä:
•
•
•
•
•

Oulun keskusta
Raksila
Limingantulli/Karjasilta/Äimärautio
Kaakkuri (valmistumassa)
Zeppelinin alue

Keskusta/Raksila
Limingantulli
Kaakkuri

Zeppelin
Kuvio 1 Seudullisesti merkittävät kaupan keskittymät vuonna 2003

On huomattavaa, että kaikki merkittävimmät kaupan keskittymät sijaitsevat Oulujoen
eteläpuolella. Väestö jakautuu kuitenkin melko tasaisesti Oulujoen molemmille puolille
keskustan ulkopuolella. Merkittävä tarjonta-aukko on siis Oulujoen pohjoispuolella.
5.3

Päivittäistavarakaupan ostovoiman siirtymät
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Ostovoiman siirtymien tarkastelulla voidaan karkeasti jäljittää ne alueet, joissa
•
•

tarjontaa on liian vähän tai
tarjonta ei tyydytä alueen asukkaita (hinta- ja laatutaso, valikoimat, palvelu jne.)

Seuraavassa kuviossa on esitetty päivittäistavaroiden ostovoimien virtaukset suuralueittain ja
kunnittain miljoonina euroina.
Pt-ostovoiman virtaukset v. 2002
milj. euroa
49 - 74
0 - 49
-2 - 0
-6 - -2
-10 - -6
-14 - -10

Hailuoto
Hailuoto
0.3
0.3

(2)
(3)
(3)
(5)
(8)
(3)

Haukipudas
Haukipudas
-4.1
-4.1

Pateniemi
Pateniemi
-9.1
-9.1
Kaijonharju
Kaijonharju
-10.6
-10.6
Koskela
Koskela

Kiiminki
Kiiminki
-7.5
-7.5

Korvensuora
Korvensuora
Puolivälinkangas
Puolivälinkangas
2.8
2.8
Tuira
Tuira
Myllyoja
Myllyoja
-7.2
-7.2
1.4
1.4
-8.6
-8.6
Keskusta
Keskusta
Oulunsuu
Oulunsuu
73.5
73.5
Höyhtyä
Höyhtyä -8.3
-8.3
-5.3
Nuottasaari
Nuottasaari -5.3
Kaukovainio
Kaukovainio
49.1
49.1
-8.6
-8.6
Sanginsuu
Sanginsuu
Oulunsalo
Oulunsalo
Kaakkuri
Kaakkuri
-4.6
-4.6
-9.6
-9.6
-7.8
-7.8
Maikkula
Maikkula
-12.3
-12.3
-13.5
-13.5

Kempele
Kempele
-1
-1
Muhos
Muhos
-0.8
-0.8
Lumijoki
Lumijoki
-1.4
-1.4

Liminka
Liminka
-2.9
-2.9

Tyrnävä
Tyrnävä
-4.1
-4.1

Kuvio 2 Päivittäistavarakaupan ostovoiman siirtymät v. 2002 (milj. euroa)
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Keskustan ja Nuottasaaren alueet vetävät yhteensä yli 130 miljoonaan euroa ostovoimaa
alueidensa ulkopuolelta. Ko. alueille sijoittuvat Raksilan ja Limingantullin hypermarketit. Tämä
merkitsee noin 30.000 kotitalouden vuosittaisen kulutuksen suuntautumista pois omilta
asuinalueiltaan. Korvensuoran alue kokoaa niin ikään ostovoimaa ulkoa. Selittävänä tekijänä
on vastikään rakennettu supermarket.
Ostovoiman virtaukset voidaan esittää myös indekseinä kuten seuraavassa:

Pt-ostovoiman virtaukset v. 2002
indeksi
5 570 - 5 580
310 - 5 570
100 - 310
80 - 100
60 80
40 60
040
Hailuoto
Hailuoto
115
115

(1)
(1)
(3)
(3)
(5)
(7)
(4)

Haukipudas
Haukipudas
88
88

Pateniemi
Pateniemi
Kiiminki
Kiiminki
67
67
67
67
Kaijonharju
Kaijonharju
54
54
Koskela
Koskela
Korvensuora
Korvensuora
35
35 Puolivälinkangas
Puolivälinkangas
126
126
Tuira
Tuira
Myllyoja
Myllyoja
52
52
109
109
56
56
Keskusta
Keskusta
Oulunsuu
Oulunsuu
313
313
Höyhtyä
Höyhtyä 48
48
70
Nuottasaari
Nuottasaari 70
Kaukovainio
Kaukovainio
5576
5576
40
40
Sanginsuu
Sanginsuu
Oulunsalo
Oulunsalo
Kaakkuri
Kaakkuri
00
46
46
37
37
Maikkula
Maikkula
39
39
Kempele
Kempele
96
96
Muhos
Muhos
95
95

Lumijoki
Lumijoki
59
59

Liminka
Liminka
77
77

Tyrnävä
Tyrnävä
62
62

Kuvio 3 Päivittäistavarakaupan ostovoiman siirtymät v. 2002 (indeksi)

Indeksi sata merkitsee, että alueen väestön oma ostovoima = alueella toteutunut myynti.
Tuiran indeksi 109 merkitsee että alueella myydään yhdeksän prosenttia enemmän kuin
ostovoima edellyttäisi. Tyrnävän kunnan indeksi 62 osoittaa että 40 % ostovoimasta ”karkaa”
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ulos. Tässä osoitteena lienee Kempeleen Zeppelin. Kempele pitääkin ostovoiman jokseenkin
omalla alueellaan (indeksi 96). Oulunsalolaisista enemmän kuin joka toinen kantaa
ostoeuronsa pois omasta kunnasta. Tässä suhteessa palveluvarustuksen kohentaminen on
hyvin perusteltua. Kaakkuri tulee ottamaan suuren osan Oulunsalosta poisvirtaavasta
ostovoimasta. Haukipudas, Hailuoto ja Muhos omat päivittäistavarakaupan suhteen lähes
omavaraisia. Näyttäkin siltä että mitä kauempana Oulusta, sen suurempi omavaraisuus.
Selitys vaikuttaa johdonmukaiselta. Etäisyyden lisäksi ostovoimavirtauksiin vaikuttaa jonkin
verran työpaikkaomavaraisuus.
Edellä tarkastelu koski päivittäistavarakauppaa. Erikoistavarakaupassa ostovoimavirtaukset
ovat huomattavasti rajumpia, koska kauppa on keskittynyttä: suuri osa erikoistavakaupasta
tehdään keskustassa, Karjasillassa, Limingantullissa ja Zeppelinissä. Tarjonta on suhteellisen
heikkoa etenkin pienissä kuntakeskuksissa. Haukiputaan ja Muhoksen tarjonta arvioidaan sitä
vastoin tällä hetkellä varsin hyväksi.
Tarkastellaan hieman teorian valossa verkoston tiheyden ja saavutettavuuden suhdetta. Suuri
keskus on monipuolinen, valikoimaltaan suuri, käsittää ”kaikki” toimialat ja siten voidaan
olettaa, että se on kuluttajalle varsin houkutteleva. Suuria keskuksia Oulun seudulle mahtunee
muutama. Ostosmatka muodostuisi suhteellisen pitkäksi. Yleensä varsinkin erikoiskaupan
keskittyminen suuriin kokonaisuuksiin on sekä kuluttajan että kaupan kannalta toivottavaa.
Pieni keskus on valikoimiltaan rajattu, toimialoja puuttuu ja on ehkä toiminnaltaan
tavanomainen, ei ”sykähdyttävä”. Se ei luultavasti liiemmin houkuttele. Mikäli verkosto
muodostettaisiin pienistä keskuksista, niiden lukumäärä olisi ilmeisesti huomattava. Ne
sijoittuisivat suhteellisen lähelle asujaimistoa. ostosmatka olisi suhteellisen lyhyt.
Kaksi vaihtoehtoa: muutama suuri kaupallinen keskus vai paljon pieniä kaupan keskittymiä?
Vertailua: ”isosilmäinen lohiverkko vai pienisilmäinen muikkuverkko?”
Seuraava kaavio pyrkii havainnollistamaan verkoston tiheyden, keskittymän houkuttelevuuden
ja saavutettavuuden ristiriitaa:
suuri vetovoima

Sa a

Valikoima
Toimialat
houkuttelevuus
saavutettavuus
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v

tt
u te
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, to

lyhyt ostosmatka
hyvä
saavutettavuus
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pitkä ostosmatka,
heikko
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Muutama
keskus

Verkostorakenteen vaihtoehdot
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pieni
vetovoima

Lukuisa määrä
keskuksia

ENTRECON OY 2003

KAUPAN SUURYKSIKÖIDEN SIJOITTUMINEN OULUN SEUDULLA

5.4

31

Kaupan sijaintisuunnittelu: eräitä lähtökohtia

Kaupan liikepaikkapolitiikka saa lähtökohtansa seuraavasti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ketjun liikeidea ja ketjun rakennetavoitteet
Ketjuyksikön kannattavuuden edellyttämä myyntivolyymi
Väestö ja ostovoima
Liikenteellinen sijainti (perusasia saavutettavuudessa)
Sijaintiperiaate: ydinkeskus, kauppakeskus, kaupallinen keskittymä (retail park)
Sijainti suhteessa kilpailijoihin (hajauttava vai ryhmittyvä, lähelle vai etäälle)
Tontin käyttö, autopaikkavaatimus
Näkyvyysvaatimus
Maan hinta, rakentamisen kustannukset, tilakustannukset

Pääsääntöisesti edellä oleva koskee ketjumaista toimintaa, mutta yksittäisen
vähittäiskauppayksikön suunnittelussa pätevät samat periaatteet.
Edellä esitetyt seikat ovat taustalla, kun Oulun seudun kaupan kehitystä on katsottu kartalla;
”mitä, minne ja kuinka paljon?”
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6 ERIKOISTAVARAKAUPAN VERKOSTO VUONNA 2020
6.1

Kaupan sijaintikohteet v. 2020

Tässä selvityksessä on arvioitu kolmekymmentä kaupan potentiaalista sijaintikohdetta.
Seuraavassa kohteet käydään läpi alueittain.
6.1.1

Pohjoiset alueet

Haukiputaalla on neljä potentiaalista kaupan sijaintialuetta. (1.) Haukiputaan keskustaa
voidaan vahvistaa kaupallisena keskuksena lähinnä päivittäistavarakaupan lisäinvestoinnein.
Läheisellä teollisuusalueella on mahdollisuudet kehittää pienimuotoista tilaa vievää kauppaa
paikallista kysyntää varten.
(2.) Murtoperän alue vt 4:n ja
Haukiväylän risteysalueella on
kaukana väestön painopisteestä
kehittyäkseen esimerkiksi tilaa
vievän kaupan alueeksi. Sen sijaan
liikennepalvelujen tai matkailuun
liittyvien toimintojen sijoittuminen
alueelle voisi olla mahdollista.
(3.) Kellon kaupallinen keskus voi
kehittyä päivittäistavaroiden osalta
lähialueen väestömäärän kasvaessa.
Sen sijaan erikoiskaupan
keskuksena Kello ei houkuttele
mittaviin investointeihin.

1.
2.

3.

4.

(4.) Holstinmäen alue vt 4:n ja
Kellonväylän risteysalueella olisi
Haukiputaan kohteista edullisin tilaa vievän kaupan sijaintikohteena. Ritaharjun sijaintietu
Holstinmäkeen nähden rajoittaa kuitenkin alueen kehitysnäkymiä. Vuoteen 2020 mennessä
alueelle tuskin kehittyy mittavaa tilaa vievää erikoiskauppaa. Sen sijaan alue saattaa kehittyä
liikenne- ja logististen palveluiden sijaintipaikkana.
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(5.) Ritaharjun alueella on erittäin hyvät
edellytykset kehittyä Oulun pohjoisen
alueen erikoistavara-kaupan
keskukseksi. Mittava retail park ja
hypermarket täyttäisivät vähittäiskaupan
tarjonta-aukkoa Oulun pohjoispuolella.
Valtatie ja kehäväylä tarjoavat helpot
yhteydet alueelle. Lisäksi alueella on
tilaa rakentaa, mikä mahdollistaa
kaupan yksiköiden sijoittumisen
liittymään. Kauppakeskittymän sijainti
ensimmäisessä neljänneksessä tulisi
olla maankäyttösuunnittelun
lähtökohtana.
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5.

6.

(6.) Linnanmaa on pohjoisin Oulun
kolmesta aluekeskuksesta. Alueelle on
suunniteltu kaksi 5.000 neliön marketyksikköä etumyymälöineen.
Nykyaikaiset, asiakkaan monipuolisiin kysyntätarpeisiin vastaavat hypermarketit ovat yleensä
keskimäärin 10.000 neliön yksiköitä. Näin Linnanmaan kaupan keskus jää
paikalliskeskustasoiseksi tarjoten alueen asukkaille kuitenkin suhteellisen monipuoliset
päivittäistavarapalvelut sekä erikoiskaupan lähipalvelut. Suhteessa Linnamaahan Ritaharju
nousee pohjoisen alueen kaupalliseksi aluekeskukseksi ja Ritaharjun vaikutusalue
seudulliseksi.
(7.) Ruskon teollisuusalueen kaupallinen ankkuri on tuore K-Supermarket. Lisäksi alueella on
mm. halpatavaratalotoimintaa. Alueelle olisi mahdollista sijoittaa jonkin verran uutta
erikoistavarakaupan pinta-alaa. Tämä onnistuisi mm. toimialamuutosten myötä. Ruskon
alueella voisi sijaita yksiköt, jotka eivät sijoittuisi vt 4:n varteen sijoittuviin retail park –
keskuksiin, mm. rakentamiseen liittyvää vähittäiskauppaa ja varastointia edellyttävää teknistä
tukkukauppaa.
(8.) Välivainion alue sijaitsee valtateiden 4 ja 20 risteysalueen tuntumassa koko seudun
väestöä nähden hyvin saavutettavalla paikalla. Ydinkeskustan ulkopuolisen kauppakeskuksen
sijaintipaikkana Välivainion/Laanilan alue olisi erittäin varteenotettava. Alueella sijaitsee tällä
hetkellä Rautakauppa, puutarhamyyntiä ja suuri urheilukauppa, jotka nykyään yhä useammin
pyrkivät sijoittumaan retail parkkeihin. Näin alueella voisi tapahtua käyttötarkoituksen muutos
kohti keskustahakuisen erikoiskaupan kauppakeskusta sekä uusia asuntoja.
Kauppakeskuksen vaihtoehtoisina sijaintikohteina voitaisiin tutkia
1) Kiertotien ja Paulaharjun välisen vyöhykkeen itäistä päätä (Korjaamotie) tai
2) vt 4:n, Tulliväylän ja Kuusamontien muodostamaa kolmiota, Kanervapuistoa.
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- Kanervapuiston osoittaminen liikerakentamiseen laajentaisi maankäyttöön
liittyvän keskustelun koskemaan myös Oulun
kaupungin teollisuuspolitiikkaa: mikä tulisi
olemaan Kemira Chemicals Oy:n toiminnan luonne ja laajuus alueella 30–40 vuoden kuluttua?
Mitkä olisivat vaihtoehtoiset maankäytön muodot?
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Oulun keskinen alue

(9.) Raksilan market-alueella sijaitsevat vierekkäin Arinan, Keskon ja Tradekan pienehköt
kaksitasoiset hypermarketit yhteisen pysäköintikentän reunustamana. Liiketiloja voitaisiin
uudelleenjärjestellä yhden hypermarketin ankkuroiman kauppakeskusmaisen yksikön
suuntaan. Tämä edellyttäisi kuitenkin Keskon, Arinan, Tradekan, Sparin ja muiden toimijoiden
intressien sovittamista osana laajempaa verkoston suunnittelua. Kaupan kokonaispinta-ala ei
Raksilassa kuitenkaan kasvaisi.
(10.) Oulun keskusta on koko PohjoisSuomen erikoiskaupan suvereeni
keskus. Keskustakortteleita kehittämällä
ja liiketiloja lisäämällä siitä saisi entistä
vetovoimaisen asiointikohteen.
Kortteleiden sisäosia tulisi kehittää
kauppakeskusmaiseen suuntaan. Tämä
edellyttäisi pysäköinnin ratkaisua
Kallioparkin avulla. Keskustan
laajeneminen Hallituskadun kautta
Matkakeskuksen suuntaan voisi myös
olla yksi ratkaisu liiketilojen määrän
kasvattamiseksi.
(11.) Karjasillan alue on PohjoisSuomen merkittävin huonekalukaupan
keskus. Näin aivan keskustan
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tuntumaan ovat sijoittuneet maan merkittävimmät huonekalukaupan ketjuyritykset. Vuoteen
2020 mennessä tilaa vaativa kauppa siirtynee kuitenkin vähitellen pois alueelta antaen tilaa
mm. asumiselle. Tilaa vievä kauppa hakeutuu pääasiassa vt 4:n varrelle sijoittuviin uusiin retail
park –keskuksiin.
(12.) Mikäli maankäyttöön liittyvät päätökset vt 4:n uusista kaupan keskittymistä toteutuvat,
merkitsee se Limingantullin alueen kaupallisen roolin suhteellisen nopeaa heikkenemistä.
Uudet investointikohteet sijoittuvat Oulun seudun markkinoita ajatellen edullisempaan
paikkaan. Osa tilaa vievästä kaupasta siirtynee pois alueelta mm. vt 4:n risteysalueille.
Autokaupan keskus siirtynee Äimäraution suuntaan ja siitä etelään. Limingantullista vapautuu
Karjasillan tapaan mahdollisuuksien mukaan tilaa asumiselle.
Limingantullin alueen kehitys on nähtävä historian valossa: vanhan 4-tien ja rautatien
yhtymäkohta ollut varsin sopiva teollisuudelle ja varastotoiminnoille. Toimialamuutoksessa
kaupalle on tarjottu alueelta edullista tilaa (vrt. Prisma, Kärkkäinen), joka on kumuloinut muuta
kauppaa alueelle. Vaihtoehtoisia, mahdollisesti edullisempia kaupan sijaintikeskittymiä ei ole
ollut tarjolla. Kysyntäpaine kohdistuu luonnollisesti realistiseen, nopeasti toteutettavaan
kohteeseen eli Limingantulliin. Seuturakenteen kehityskuva vuoteen 2020 (asuminen, liikenne)
edellyttää kokonaisvaltaista arviointia kaupan keskittymien kehittämisessä.
(13.) Hiukkavaara on Oulun yksi kolmesta tulevasta aluekeskuksesta. Hiukkavaara saavuttaa
kuitenkin lopullisen väestömääränsä vasta vuoden 2020 jälkeen. Kaupalliset palvelut pitäisi
pystyä toteuttamaan alueelle vaiheittain.
Aluksi alueelle toteutunee supermarket13.
vetoinen keskus. Myöhemmin
laajeneminen hypermarket-vetoiseksi
keskukseksi voi olla mahdollista.
(14.) Hiironen sijaitsee vt 4:n ja
poikkimaantien risteyksessä. Alue on
melko tiheään rakennettu, mutta tarjoaisi
hyvän sijaintipaikan kahdelle n. 3.000
neliön tilaa vievän kaupan yksikölle
helposti saavutettavalla paikalla.

14.

(15.) Maikkulan alueelle Kainuuntien
varrelle on syntynyt uusi tilaa vievän
kaupan keskittymä. Alue on kuitenkin
hieman sivussa pääliikennevirroista ja
jäänyt hieman vaatimattomaksi
kaupallisesti. Aluetta voitaisiin kuitenkin
vahvistaa tilaa vievän kaupan
keskuksena.
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Eteläiset alueet

(16.) Kaakkurista on kehittymässä
Oulun eteläisen alueen
aluekeskus, myös kaupallisesti.
Citymarket etumyymälöineen takaa
vilkkaat asiakasvirrat alueelle.
Citymarketin pohjoispuolella (1.
neljännes) olisi ihanteellinen retail
parkin sijaintipaikka. Tontille
mahtunee korkeintaan n. 20.000
neliön suuruiset liiketilat
pysäköintikenttineen. Kaakkurin
liittymäalueen kaikki neljännekset
ovat kaupan kannalta kiinnostavia,
tosin kolmas neljännes on varattu
työpaikkarakentamiselle. Myös
luoteinen neljännes (4. neljännes)
olisi kaupan kannalta kiinnostava, kunhan riittävän suuri maa-alue pystytään osoittamaan
kaupan käyttöön. Saavutettavuus Kaakkurin risteysalueelle kaikista ilmansuunnista on
erinomainen. Kokonaismitoitus alueella voisi tulevaisuudessa olla suuruusluokkaa 45.000
neliötä.
Kaakkurista seuraava liittymä etelään on (17.) Ouluntulli. Alueella sijaitsee tällä hetkellä
mittava liikennepalveluasema. Sivuttaisyhteydet alueelle paranevat, joten saavutettavuus
paranee jonkin verran. Ouluntullin vetovoima perustuu kuitenkin lähinnä vt 4:n liikenteeseen.
Pienimuotoinen tilaa vievä kauppa tai mahdollisuuksien mukaan tulevan lähialueen lähipalvelut
voisivat sijoittua alueelle.
(18.) Oulunsalon keskustaan suunnitellaan kunnan omaan ostovoimaan suhteutettuna
mittavaa kauppakeskusta. Keskusta on suunniteltu nimenomaan kunnan oman väestöpohjan
mukaan ja se hidastaisi ostovoiman siirtymistä Ouluun. Pääasiassa kauppakeskus toisi kuntaa
kokonaan uusia kaupallisia palveluita, osittain voisi kuitenkin tapahtua siirtymää nykyisestä
keskuksesta. Lentokentälle suuntautuva liikenne ei keskukseen tuo merkittävää lisäostovoimaa
– ihmiset eivät ole tällöin
ostomatkalla. Sen sijaan
alueelle työssäkäyvät
ulkopaikkakuntalaiset ovat
tulevaisuudessa yhä
suurempi lisäpotentiaali.
(19.) Zeppelinin alue on
kehittynyt merkittäväksi
kaupan keskukseksi.
Alueella sijaitsee Oulun
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seudun toistaiseksi ainoa keskustan ulkopuolinen kauppakeskus. Lisäksi Zeppelinin ympärille
on sijoittunut ja sijoittumassa tilaa vaativaa kauppaa. Alueella on mm. Oulun seudun
ensimmäinen Lidl. Tilaa vievän kaupan sijaintikohteen alue kiinnostaa edelleen. Oulun seudun
eteläisin retail park voisi perustellusti sijaita alueella. Myös Zeppelinin kauppakeskuksen
laajennus ja mahdollinen saneeraus hypermarket-vetoiseksi parantaisi alueen vetovoimaa
merkittävästi. Vt 4:n länsipuolella olevat maa-alueet soveltuvat niin ikään tilaa vievälle
kaupalle16 Oheisen kartan pohjoisen soikio edellyttäisi toimiakseen hyvää liikenneyhteyttä
pohjoiseen rakentuvasta Ouluntullin liittymästä.
(20.) Kempeleen kuntakeskus kehittyy kerrostalorakentamisen lisääntyessä paikallisten
markkinoiden mukaan. Kunnalta saatujen tietojen mukaan tavoitteena on kahden n. 1600 m2:n
päivittäistavaraliikkeen saaminen alueelle nykyisen yhden marketin sijalle. Erikoistavarat
haetaan Zeppelinistä tai Oulusta.

16

Aluetta suunniteltiin aikoinaan Oulun seudun autokaupan keskukseksi.
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(21.) Tupoksen liittymä sijaitsee aivan
Kempeleen ja Limingan rajalla. Alueelle on
tulossa mittava ABCliikennepalveluasema ja sen
läheisyydessä olisi potentiaalisia kaupan
paikkoja. On arvioitavissa, että mittavaa
tilaa vievän kaupan keskittymää Tupoksen
liittymään ei syntyne lähitulevaisuudessa.
Lähempänä väestön painopistettä on liian
monta ”väliin tulevaa” asiointipaikkaa
(Kaakkuri, Zeppelin). Alueen nopea
saavutettavuus moottoritietä mahdollistaa
kuitenkin eräiden paljon tilaa vaativan
yritystoiminnan sijoittumisen alueelle.
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19.

20.

21.

(22.) Haaransilta sijaitsee moottoritien
22.
päässä kahden valtatien risteysalueella.
Sijainti on erinomainen liikennepalvelu23.
asemalle. (23.) Limingan
kuntakeskuksessa sisäänmenoteiden varrella olisi potentiaalisia pienimuotoisen tilaa vievän
kaupan sijaintipaikkoja. Niiden olisi kuitenkin tultava toimeen suhteellisen pienellä paikallisella
ostovoimalla. Kauppatoiminnan keskittäminen valtatien liittymään heikentää toisaalta
kuntakeskuksen kaupallisten palvelujen kehitysnäkymiä.
(24.) Tyrnävän kuntakeskuksessa on vireillä kaupan hankkeita. Keskustan
palveluvarustuksen parantaminen hidastaa ostovoiman karkaamista kunnan ulkopuolelle.
Tyrnävän kuntakeskuksesta länteen on suunnitteilla uusi 4-tien linjaus. Uutta risteysaluetta
suositellaan kuitenkin muun kuin kaupan toimintojen sijaintialueena.
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Muut kohteet

(25.) Muhoksen kuntakeskustan kaupan palveluvarustus on kohtalaisen hyvä kunnan
väestöön nähden. Jos keskustan väestömäärää onnistutaan kasvattamaan, voidaan
keskustan palveluvarustusta entisestään parantaa. Suunniteltu ohitustie toteutunee
aikaisintaan v. 2030. Tällöin on mahdollista, että kaupan uusinvestoinnit suuntautuvat
ohitustien liittymiin.
(26.) Kiimingin keskustassa kiinnostavin kaupan uussijaintipaikka olisi vt 20:n liittymässä.
Liittymän maavaraukset syövät jo nyt
vähäistä liikerakentamiseen soveltuvaa
aluetta. Erikoiskauppatarjonnan
lisäämiseenkin on mahdollisuudet
väestömäärän kasvun myötä –
ostovoiman virtaus Ouluun on kuitenkin
suurta. (27.) Jäälin väestöpohjan
kasvaminen mahdollistaa jonkun verran
lisää lähipalveluita alueelle. Vaarana on
nykyisen varsin monipuolisen keskuksen
27.
hajaantuminen. Kaupan kasvun
edellyttämä lisäpinta tulisi toteuttaa
nykyistä keskusta laajentamalla.

26.

28.
Tilaa vievän kaupan sijaintialueena
Kiimingin kiinnostavin alue on (28.)
Yrityspuisto. Ylikiimingintien uusi linjaus
ja uudet liittymät helpottavat alueen
saavutettavuutta. Alueella on myös tilaa
rakentaa tarvittaessa vaikka suurempikin
retail park -keskittymä. Alue on kuitenkin
suhteellisen kaukana väestön
painopisteestä ja ostovoiman virtaus Kuusamon suunnasta on heikkoa. Oulun seudulla löytyy
monia Yrityspuistoa optimaalisempia sijaintipaikkoja. Näin Yrityspuisto kehittynee ensisijaisesti
muun kuin kaupan alueena.
(29.) Lumijoella ja (30.) Hailuodossa ei ole odotettavissa merkittävää kaupan kasvua.
Kuntien keskustaajamat tarjoavat asukkailleen kohtuulliset lähipalvelut. Erikoistavarat
joudutaan pääosin hakemaan kauempaa.
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Retail park -konsepti

Retail park -konsepti perustuu lähinnä erikoiskaupan toimialojen osalta suurmyymälöiden
keskittämiseen yhteen keskukseen. Rakennusmassat sijoitellaan perusmallin mukaan yhteisen
pysäköintialueen ympärille. Kooltaan Oulun seudulle mahdollisesti toteutettavat retail parkit
voisivat olla luokkaa 15.000–50.000 krs-m2. Sijainti moottoritien liittymässä hyvien
liikenneyhteyksien varrella sekä riittävän suuri ja hinnaltaan edullinen maa-alue ovat retail
parkkien edellytyksiä. Seuraavaan karttaan on ympyröity kolme retail parkin optimaalisinta
sijaintipaikkaa: Ritaharju, Kaakkuri ja Zeppelinin alue.

Ritaharju

Kaakkuri
Zeppelin

Kuvio 4 Retail park -keskusten sijaintialueet Oulun seudulla vuonna 2020

Ritaharju nousee kohteista selvästi houkuttelevimmaksi retail parkin sijaintipaikaksi. Tähän
syynä ovat:
• Hyvät liikenneyhteydet moottoritietä pitkin sekä ”kehätieltä”
• Tilaa suunnitella ja rakentaa jopa 50.000 neliön yhtenäinen kokonaisuus
• Vähittäiskaupan tarjonta-aukko Oulun pohjoispuolella mahdollistaisi hypermarketin
sijoittamisen Retail Parkin yhteyteen
Kaakkurin sijainti on myös erinomainen Retail Parkin kannalta. Ongelmana on kuitenkin
yhtenäisen tilan puute: retail park jäisi korkeintaan n. 20.000 neliön suuruiseksi, mikäli se
sijoitettaan ensimmäiseen neljännekseen. Neljäs neljännes voisi toimia myös tilaa vievän
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kaupan alueena, mutta yhtenäisen retail park -kokonaisuuden sijoittaminen sinne olisi vaikeaa.
Kolmas neljännes varattaneen työpaikkarakentamiseen. Kaakkuriin valmistuva Citymarket
toimii joka tapauksessa retail parkista erillään omalla neljänneksellään.
Zeppelinin alueella olisi potentiaalia toimia Oulun seudun eteläisimmän tilaa vievän kaupan
keskittymänä ja retail parkin sijaintipaikkana. Ongelmana on Kaakkurin tapaan yhtenäisen tilan
puute aivan moottoritieliittymän vierestä. Zeppelinin ja Kaakkurin tilaa vievän kaupan
suurmyymälät kilpailisivat osittain samoista asiakkaista, toisaalta ne voisivat täydentää toisiaan
muodostaen vetovoimaisen eteläisen kokonaisuuden.

6.3

Kauppakeskukset

Keskustahakuisen erikoistavarakaupan pinta-alan kasvutarve on yli puolet koko erikoiskaupan
pinta-alan kasvutarpeesta. Voidaan joutua tilanteeseen, jossa tarvitaan uusi kauppakeskus
tyydyttämään kasvavaa kysyntää.
Oulun seudulla toimii yksi keskustan ulkopuolinen kauppakeskus Zeppelin.
Keskustakortteleita uudistamalla on mahdollista sijoittaa keskustakauppakeskuksia aivan
Oulun ytimeen. Matkakeskuksen ja Limingantullin kauppakeskussuunnitelmia on esitelty
julkisuudessa. Myös Raksilan market-liikekiinteistöistä olisi mahdollista jalostaa pienehkö
hypermarket-vetoinen kauppakeskus. Näiden vaihtoehtojen lisäksi seuraavan karttaan on
sijoitettu pisteet Välivainioon (Korjaamotie) ja Laanilaan (Kanervapuisto) aivan valtateiden 4 ja
20 risteyksen tuntumaan. Lisäksi mukana on Kaakkuri, joka kuitenkin toteutunee
kauppakeskuksen sijasta tilaa vievän kaupan retail park -keskuksena (Citymarket-keskuksen
lisäksi).
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Välivainio Laanila

Keskusta

Raksila

Matkakeskus
Limingantulli

Kaakkuri
Kuvio 5 Uusien kauppakeskusten potentiaaliset sijaintipaikat Oulussa

Välivainio ja Laanila-Kanervapuisto ovat sijaintipaikkana vaihtoehtoisia. Kumpikin edustaa
sijaintia, jossa kohtaavat pohjoinen, eteläinen ja itäinen ostovoima. Sijainti kahden valtatien
risteyksessä tarjoaa mahdollisuudet monipuoliseen alueen kehittämiseen.

6.4

Ydinkeskustan kortteliuudistukset

Helppo ajoyhteys keskustaan idästä, etelästä ja pohjoisesta sekä riittävä yhtenäinen
pysäköintikapasiteetti ovat keskustakortteleiden kaupallisen kehittämisen avaimet.
Kiinteistönomistajat ja kaupan toteuttajat arvioivat keskustan kehitysnäkymiä em. tekijöiden
valossa.
Lukuisia hankkeita on piirustuspöydällä. Kallioparkkihanke on etenemässä. Toteutuessaan
kallioparkki vyöryttää liikkeelle useita korttelihankkeita. Niissä tyypillistä on sisäpihojen
kattaminen lämpimäksi liiketilaksi. Osa hankkeista tiivistää ja monipuolistaa keskustan
tarjontaa. Konkreettiset kortteliuudistukset ovat mahdollisia Pallas- ja Kauppurikortteleissa
suhteellisen nopealla aikaväillä. Nämä tuottavat karkean arvion mukaan uutta liikepintaa
yhteensä noin 14.000 m2.
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Matkakeskushanke tulisi toteutuessaan tiivistämään Hallituskadun osaksi ydinkeskustaa.
Samalla Matkakeskus olisi suhteellisen vahvana kaupan keskuksena välittävänä linkkinä
keskustan pitkän aikavälin laajentumisessa kohti Raksilaa.
Vastikään julkistettu Oulun keskustan katuympäristön yleissuunnitelma merkitsee
toteutuessaan ydinkeskustan laajentumista. Tämä vuorostaan luo mahdollisuuksia uusien
kiinteistöjen liittämiseen aktiivisen liiketilatarjonnan piiriin.

6.5

Erilliset kaupan kohteet

Tässä selvityksessä on keskitytty kolmenkymmenen kohteen arviointiin kaupan, markkinoiden,
maankäytön ja kaupunkiympäristön näkökulmasta.
On selvää, että Oulun seudun rakenne mahdollistaa em. lisäksi lukuisia otollisia liikepaikkoja.
Valtaosaltaan ne ovat erillistä tonttikohtaisia hankkeita.
Seuraavassa tarkastellaan päivittäistavarakaupan suurmyymälöiden sijoittumista vuoteen 2020
mennessä.
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7 PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN SUURMYYMÄLÄT
7.1

Lähtökohtana nykyinen suurmyymäläverkosto

Seuraavassa on esitetty päivittäistavaramyymäläverkosto Oulun seudulla. Teemakartoista
suurempi kuvaa koko seudun verkostoa ja pienempi on sama kartta ”zoomattuna” lähemmäs
Oulun keskustaa. Ympyrän koko kuvaa myymälän myyntipinta-alaa, sektorit
päivittäistavaroiden (punainen) ja erikoistavaroiden (vihreä) osuutta.

Kuvio 6 Päivittäistavaramyymälöiden myyntipinta-alat Oulun seudulla v. 2002

Päivittäistavaran suurimmat yksiköt sijoittuvat aivan Oulun keskustan tuntumaan. Suurimmat
ovat Limingantullin Prisma (hypermarket) sekä Stockmann (tavaratalo), jotka edustavat
tyypillisiä ja nykyaikaisia kaupan suurmyymälöitä. Prisman myyntialasta runsaat 75 prosenttia
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on erikoistavaraa. Stockmannin erikoistavaran osuus myyntipinta-alasta on tavaratalolle
tyypillisesti suuri, noin 80 prosenttia. Muita suuria myymälöitä, joiden valikoimiin kuuluvat myös
erikoistavarat, ovat Raksilan kolme markettia, Säästökuopan neljä myymälää, Halpa-Halli sekä
keskustan Anttila. Kaakkuriin valmistuu noin 14.000 krs-m2 (Limingantullin Prisman kokoinen)
Citymarket vuoden 2003 aikana.

7.2

Syntyykö uusia hypermarketteja - minne?

Uusien hypermarkettien sijaintipaikkoina kiinnostavimpia ovat vt 4:n liittymät. Linnanmaalle on
jo suunnitteilla kaksi pienikokoista hypermarkettia. Raksilassa toimii kolme ”alimittaista” ja
epärationaalista hypermarkettia. Raksilan kolmen marketin kokonaismyyntiala on yhteensä
noin 14.800 m2. Tämän päivän hypermarketit ovat kokoluokkaa 10.000–15.000 krs-m2 ja
toimivat yhdessä tasossa. Oulun seudulla tämän kriteerin saavuttavia hypermarketteja on
vuoden 2003 lopussa kaksi: Limingantullin Prisma ja Kaakkurin Citymarket.
Seuraavaan karttaa on kuvattu hypermarkettien mahdolliset sijaintipaikat vuonna 2020 Oulun
seudulla (punaiset pallot). Nykyisistä yksiköistä olisi jäljellä Limingantullin, Raksilan ja
Kaakkurin yksiköt. Raksilassa toimisi kolmen pienen yksikön sijasta yksi kookas, rationaalinen
ja monipuolinen hypermarket. Uusia hypermarketteja olisi Oulujoen pohjoispuolella
Ritaharjussa, Linnanmaalla (2 pientä) ja Välivainiolla-Laanilassa sekä eteläpuolella
Zeppelinissä.
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Ritaharju
Linnanmaa
Välivainio
Raksila
Limingantulli
Kaakkuri
Zeppelin

Kuvio 7 Mahdolliset hypermarkettien sijaintipaikat Oulun seudulla vuonna 2020

Em. seitsemän yksikön lisäksi Oulun seudulla toimisi muutamia hypermarket-tyyppisiä kaupan
suuryksiköitä eli ns. halpatavaratalomyymälöitä (mm. Säästökuoppa, Halpa-Halli, Kärkkäinen).
Myös Linnanmaan kaksi yksikköä olisi rationaalista yhdistää yhdeksi täysimittaiseksi
hypermarketiksi.

7.3

Kaupallinen keskusverkko vuonna 2020

Edellä esitetty tiivistetään. Oulun seudun erikoistavarakaupan verkosto vuonna 2020 voidaan
kiteyttää olennaisilta osiltaan seuraavaan:
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Kuvio 8 Oulun seudun erikoiskaupan verkosto vuonna 2020

Oulun ydinkeskus on Pohjois-Suomen kaupallinen pääkeskus.
Oulun seudulle sijoitettaisiin kaksi kauppakeskusta (shopping mall) joista yksi etelässä
(Zeppelin) ja yksi kaupunkiseudun keskiosassa Välivainio-Laanila-alueella. Ne toimisivat
valtaosin pukeutumisen, muodin, vapaa-ajan, kodinsisustamisen, lahjatavaran ja
ravintolatarjonnan toimialoilla. Kauppakeskusten ankkurina on hypermarket tai muuten vahva
tarjonta päivittäistavaraa. Kauppakeskusten sijainti on suhteellisen etäällä ydinkeskustasta,
joten sijainnin suhteen kolmella erikoiskaupan keskuksella on oma luonnollinen roolinsa: yksi
keskustassa, kaksi etäämpänä.
Tilaa vievä erikoiskauppa tultaisiin ohjaamaan suuressa määräin uusiin retail park
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-keskittymiin. Niistä pohjoinen sijaitsee Ritaharjussa. Sen ankkurina toimii hypermarket.
Ritaharjun maankäytön suunnittelussa tulisi varautua suuruusluokan 50.000–60.000 krs-m2:n
mitoitukseen. Eteläinen markkina-alue katetaan kahdella retail park keskittymällä. Niistä toinen
sijoitetaan Kaakkurin liittymään sen koilliseen neljännekseen. Kokoluokka lienee tilan
ahtauksesta johtuen noin 20.000 m2. Toinen, ehkä hajanaisempi tilaa vievän kaupan alue
kehittyy Zeppelinin pohjoispuolelle, mahdollisesti kahden puolen vt 4:a. Kaupan hierarkiassa
Ritaharjua ja Kaakkuria voidaan kutsua aluekeskuksiksi eli ydinkeskustan jälkeen toiseksi
ylimmiksi kaupan keskittymiksi. Linnanmaa on siis kaupallisesti Ritaharjulle alisteinen Oulun
keskuksista.
Erillinen kaupan keskittymä jäsennetään Limingantullin alueelle. Se käsittää pääasiassa
hypermarketin ja tilaa vievää kauppaa. Sen status kaupallisena keskuksena heikkenee uusien
keskittymien toteutuessa.
Oulun seudulle osoitetaan kuusi paikalliskeskusta. Näistä kuntakeskuksina ovat
Haukiputaan, Kiimingin Muhoksen ja Oulunsalon keskukset. Kaupallisen mitoituksen mukaan
paikalliskeskuksiin luettaisiin Oulussa Linnanmaan keskittymä (muodostaa yhdessä
Kaijonharjun kanssa paikalliskeskusparin). Niin ikään Hiukkavaara olisi paikalliskeskus. Se
tuskin ehtii kehittyä aluekeskusstatukseen ennen vuotta 2020. Lähivuosikymmenen aikana
kasvava väestö mahdollistaa suuren supermarketin. Hypermarket-konsepti ja sen mukana
syntyvä erikoistavaratarjonta on mahdollista ehkä vasta vuoden 2020 jälkeen. – Asia riippuu
luonnollisesti Oulun kaupungin maankäytön aikataulusta.
Lähipalvelukeskuksia on lukuisia. Oheiseen karttaan on merkitty ainoastaan tässä
selvityksessä mukana olleet seitsemän kohdetta. Kuntakeskukset Liminka, Tyrnävä, Lumijoki
ja Hailuoto toimivat kaupalliselta statukseltaan lähipalvelukeskuksina. Lähipalvelukeskuksesta
löytyvät kohtalaiset päivittäistavarapalvelut ja paikalliskeskusta selvästi rajoitetumpi
erikoiskaupan valikoima.
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8 VAIKUTUKSET
Tässä selvityksessä on käyty läpi lukuisia potentiaalisia liikepaikkoja. Työn kuluessa ne on
alustavasti arvioitu myös ympäristövaikutusten osalta. Tässä SCC Viatek Oy:n arviot paikan
”toimivuudesta” ovat olleet osaltaan vaikuttavassa siihen, onko kohde otettu selvityksessä
tarkempaan tarkasteluun17.
Työssä esitetty kolmenkymmenen kohteen luettelo on käynyt läpi kriittisen
ympäristötarkastelun. ”Mahdottomat” kohteet on hylätty.
8.1

Seudullinen palvelukyky

Oulun seutukunnan kaupallinen rooli tulee nykyisestään kasvamaan. Maakunnan ”ulkokehällä”
olevien kuntien palvelukykyä on vaikea ylläpitää: väestön väheneminen ja ikärakenteen
muutos sekä työpaikkojen niukkuus ovat taustatekijöitä. Kaupan palvelut joudutaan yhä
useimmin hakemaan Oulun seudun kaupan keskuksista. Tästä hyvänä esimerkkinä on
Kauppakeskus Zeppelinin vaikutusalue: huomattava osa ostoeuroista tulee Oulun seudun
eteläpuolella olevista kunnista.
Kaupan pinta-alan kasvu Oulun seudulla kiihdyttää osaltaan edellä kuvattua kehitystä.
Ylivoimainen tarjonta kaupunkiseudulla heikentää edelleen kuntakeskusten kilpailukykyä.
8.2

Keskusverkko

Esitetty kaupan hierarkkinen rakenne jäsentää keskusverkkoa kaupan näkökulmasta. Julkisten
palvelujen verkko eriytyy fyysisesti omaksi verkostokseen.
Verkkoon tulee uusia yksiköitä. Ritaharjun tilaa vievän kaupan ja hypermarketin muodostama
keskittymä on yksi voimakkaammin rakenteeseen vaikuttava tekijä. Ehdotus merkitsee
pohjoisen kaupunkiseudun kaupallista omavaraisuutta lukuun ottamatta keskustatyppistä
erikoistavarakauppaa.
Keskustatyyppistä erikoistavarakauppaa ehdotetaan sijoitettavaksi Välivainion – Laanilan
alueelle. Toimintamalli olisi kauppakeskus (shopping mall). Liikenteellisesti paikkaa voisi
luonnehtia lähes ihanteelliseksi: pohjoisen, etelän ja idän suhteen kaupunkiseudun
”keskipisteessä”. Keskustatyyppinen erikoistavarakauppa toimisi tämän jälkeen
pääsääntöisesti ydinkeskustassa, Zeppelinissä ja ko. uudessa kauppakeskuksessa. Lisäksi
Karjasiltaan ja Limingantulliin18 sijoittuu vähäisessä määräin keskustatyyppistä erikoiskauppaa.
17

Tämä luvun kohdat 8.6 - 8.9 ovat pääasiassa SCC Viatek Oy:n laatimia.

18

Kodin Ykkönen, Mustapörssi. Tietojen mukaan Limingantulliin Atrian teollisuuskiinteistöön suunnitellaan erikoiskaupan keskusta.
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Kysymys ydinkeskustan kilpailukyvystä on aiheellinen: riittääkö ostovoimaa kolmeen
merkittävään keskukseen. Edellä arvioitu kaupan kasvu merkitsee keskustatyyppisen
erikoistavarakaupan kasvuna noin 65.000 krs-m2 vuoteen 2020 mennessä.19 Tämän mukaan
markkinat riittävät ydinkeskustan kasvulle sekä Välivainion-Laanilan alueelle esitettyyn
kauppakeskukseen. On selvää, että hetkellisesti luodaan ylikapasiteettia, mutta aikaa myöten
kysyntä ja tarjonta tasaantuvat.
Linnanmaa on Oulun maankäytössä luokiteltu aluekeskukseksi. Sen status heikkenee kahden
tekijän yhteisvaikutuksesta:
1) Linnanmaalle rakennetaan kaksi vain noin 5.000 m2:n suuryksikköä. Niiden valikoima ei tule
olemaan riittävä palvelevaan koko pohjoisen kaupunkiseudun erikoistavarakaupan tarpeita.
Kaupallinen painopiste Linnanmaalla tulee olemaan päivittäistavarakaupassa. Rooli jää –
huolimatta hyvästä liikenteellistä sijainnista - paikalliseksi. Palveluyhteistyö Kaijonharjun
kanssa korostaa niin ikään paikallisuutta.
2) Ritaharju ottaa toteutuessaan johtavan kaupallisen roolin Oulun seudun pohjoisen osan
keskuksena.
8.3

Kuntakeskusten palvelukyky

Kuntakeskusten kaupan palvelukyky rakentuu Oulun seudulla on kahden tekijän
yhteisvaikutuksena:
1) kunnan väestömäärä ja 2) etäisyys Oulusta.
Haukiputaan ja Muhoksen hyvä palveluvarustus on tästä hyvänä osoituksena. ”Etäisyysvastus”
näistä kunnista Ouluun on suuri. Päinvastoin esimerkiksi Oulunsalon omavaraisuus on jäänyt
heikko. Oulun kauppapalvelut on jokseenkin vaivattomasti saavutettavissa.
Kaupan keskittymien vahvistuminen muuttaa kuntakeskusten suhteellista asemaa; kuntalaisille
tarjotaan ostopaikkana uusia vaihtoehtoja. Pääasiallinen suuntautuminen osoitetaan kunnittain
seuraavasti:

19

2

Ks. taulukko 5. Erikoistavarakaupan myyntipinta-alatarve (netto) on noin 93.000 m . Noin 50 % erikoistavarakaupan pinta-alan kasvutarpeesta
2
on keskustatyyppistä kaupan alaa. Kertoimella 1.4 tämä merkitsee noin 65.000 krs-m .
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Ritaharju

Haukipudas
Kiiminki

Kaakkuri

Oulunsalo
Hailuoto
Muhos

Zeppelin

Kempele
Tyrnävä
Liminka
Lumijoki
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Ostosuuntautumisen voimakkuus vaihtelee toimialan ja kunnan oman palvelutarjonnan
mukaan. Kuntien palvelurooli kehittyy paikalliseksi. Pienissä kunnissa tarjonta keskittyy
päivittäistavarakauppaan ja erikoiskauppaan, jossa ostotiheys on suuri (fotokauppa jne.) sekä
kaupallisiin peruspalveluihin. Suurissa seudun kunnissa mahdollisuudet vaatetuksen, jalkineen,
erikoislahjatavaran, vapaa-ajan tuotteiden, sisustamisen erikoismyymälöiden toimintaan ovat
edelleen olemassa.
8.4

Paikallis- ja lähipalvelukeskukset

Paikallis- ja lähipalvelukeskukset ovat oman alueensa kulutuskysynnän parhaita asiantuntijoita.
Keskittyminen päivittäistavarakauppaan ja kaupallisiin peruspalveluihin takaa toiminnan myös
väestöpohjaltaan pienissä keskuksissa.
8.5

Vaikutukset Oulun ydinkeskustan kauppaan

Seuraavassa tiivistetään arvio kaupan rakenteen kilpailuvaikutuksesta ydinkeskustan
kauppaan.

ENTRECON OY 2003

KAUPAN SUURYKSIKÖIDEN SIJOITTUMINEN OULUN SEUDULLA

52

Vaikutus
Hypermarketit (päivittäistavaran osa)

1

Supermarketit

1

Tilaa vievän kaupan suuryksiköt /Retail Park

2

Kauppakeskukset (shopping mall)

4

Hypermarketit (erikoistavaran osa)

3

Päivittäistavarakauppa

Erikoistavarakauppa

Vaikutus kilpailuun ydinkeskustan näkökulmasta
1= erittäin vähäinen vaikutus
5= erittäin suuri vaikutus

Päivittäistavaratarjonnan kasvu ei juuri vaikuta keskustan toimintaedellytyksiin. Sen sijaan
erikoistavarakaupan puolella vaikutuksia voidaan osoittaa. Tilaa vievä kauppa ei voi toimia
keskustassa. Tässä suhteessa vaikutus arvioidaan kakkoseksi asteikolla 2-5. Kauppakeskus
tarjoaa samoja toimialoja kuin keskustassa. Esimerkiksi kauppakeskuksessa on tarjolla saman
kansainväliset ja valtakunnalliset muodin ketjut kuin ydinkeskustan kortteleissa. Vaikutus
ydinkeskustan arvioidaan neloseksi. Kilpailun paine riippuu luonnollisesti kauppakeskuksen
toteutusajankohdasta. Mikäli toteutus ajoittuu esimerkiksi vuoteen 2015, voidaan arvioida, että
kulutuskysyntä tuolloin on jo kasvanut uutta kapasiteettia vastaavaksi. Tähän mennessä
keskustan korttelit olisivat saaneet kehitysprojektinsa suurelta osaltaan toteutetuksi. Keskustan
fasiliteetit ml. kallioparkki olisivat siis kunnossa kilpailuun vastaamiseen.
Uudet hypermarketit vaikuttaisivat toteutuessaan jossain määrin keskustan kilpailukykyyn. Ne
tulisivat sijaitsemaan suhteellisen etäällä Oulun keskustasta. Suosituksissa on esitetty Raksilan
marketkeskuksen uudistamista. Lähtökohtana olisi yksi hypermarket ja erikoisliikkeiden ja palvelujen keskus. Esitetty konsepti vahvistaisi puolestaan keskustan palveluvarustusta ja sitä
kautta sen kykyä vastata ulkoispuolisten suurmyymälöiden taholta tulevaan kasvavaan
kilpailuun. Tätä samaa keskustan kilpailukyvyn vahvistamista edustaisi Matkakeskuksen
toteutus kaupallisena kokonaisuutena.
8.6

Yhdyskuntarakenne

Erikoiskaupan sijoittumisen strategiana on hyödyntää vt 4:n välityskyky ja niissä toimivat
nykyiset liittymät. Vt 4 on koko Oulun seudun keskeisin väylä. Työpaikat ja asujaimisto sijoittuu
tasaisesti kahden puolen valtatietä. Oulujoki puolestaan jakaa väestön 50/50- periaatteella
eteläiseen ja pohjoiseen sektoriin.
Kaupan kohteet sijoittuvat pääosin nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen. Uusia ”avauksia” ovat
vt 4:n pohjoiset liittymät sekä vt 4:n kaksi eteläistä liittymää. Merkittävä kohde on Ritaharjun
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liittymään ehdotettu kaupan keskittymä, jonka muodostavat retail park ja hypermarket. Sen
saavutettavuus pohjoisen sektorin väestöön nähden on hyvä.
Uusi näkökulma erikoiskaupan tarjontaan tarjoutuu Välivainioon tai vaihtoehtoisesti
Kanervapuistoon sijoitettavasta kauppakeskuksesta. Se sijoittuu kaupunkirakenteen keskelle
suurten väylien risteyskohtaan.
Valtaosiltaan kohteet tukevat nykyistä yhdyskuntarakennetta.
8.7

Liikenne

Uudet kaupan varaukset muuttavat asiointiliikenteen painopisteitä. Vt 4:llä liikenne lisääntyy.
Pohjoisen sektorin kaupallisen omavaraisuuden lisääntyessä asiointiliikenne Oulujoen silloille
vähenee. Niin ikään kaupan paineen hellittäessä Limingantullin ja Karjasillan alueella ko.
katuverkon toimivuus paranee.
Kaakkuriin mahdollisesti toteutettava retail park yhdessä toteutuvan aluekeskuksen kanssa
lisää liikennettä, joka on huomioitava väylä- ja liittymäratkaisuissa.
Välivainion-Kanervapuiston mahdollinen kauppakeskus edellyttää liikenteellisesti
kokonaistarkastelua. Alustavassa tarkastelussa ajoneuvoliikenteen osalta ratkaisut on
löydettävissä. Kanervapuiston käyttö liikerakentamiseen tuonee ongelmia: kahden
teollisuusraiteen siirto tai mahdollinen yhdistäminen on pitkäaikainen prosessi ja vaatii eri
osapuolten yhteistä näkemystä.
Vastikään laadittu vt 4:n perusparantamisesta välillä Kempele-Haukipudas tukee
liikenteellisesti esitettyjen kohteiden suunnittelua. Tieverkon suunniteltu välityskyvyn kasvu
mahdollistaa esitetyt kaupan volyymin lisäykset.
8.8

Ympäristö

Voimakkaasti ympäristöä muokkaavat seuraavat selvityksessä esitetyt hankkeet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaakkurin retail park liittymän ensimmäiseen neljännekseen
Zeppelinin alueen kehittyminen tilaa vievän kaupan alueena kahden puolen vt
4:ä
Oulunsalon kauppakeskus
Hiirosen eritasoliittymään sijoittuvat tilaa vievän kaupan liikerakennukset
Välivainion/Kanervapuiston kauppakeskus
Linnanmaan kahden suurmyymälän keskittymä
Ritaharjun tilaa vievän kaupan keskus ja hypermarket
Ruskon tilaa vievän kaupan mahdolliset hankkeet
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Pääosa edellä esitetyistä kohteista sijoittuu Oulun laatukäytävään. Oulun seudun yleiskaavan
ehdotuksessa 20 todetaan laatukäytävästä seuraavaa:
Yhdyskuntarakenteen kehittämisen merkittävän osan muodostaa Oulun lentoaseman,
Linnanmaan, Ruskon ja Kempeleen Ylikylän väliselle alueelle sijoittuva Oulun seudun
laatukäytävä. Tällä alueella edellytetään kuntien välistä tiivistä yhteistyötä ja hankkeiden
yhteensovittamista. Yhteistyön avulla pyritään seudun ominaispiirteitä vahvistavaan,
vetovoimaiseen ja korkeatasoiseen kaupunkirakenteeseen ja kaupunkikuvaan.

Esitettyjen kohteiden mahdollisen jatkosuunnittelussa tulisi ottaa huomioon korkeatasoisen
kaupunkikuvan vaatimukset.
8.9

Sosiaaliset vaikutukset

Arvioitaessa kaupallisten palvelujen sosiaalisia vaikutuksia kriteerien ydin lienee seuraava:
•
•
•
•
•
•
•

palvelujen monipuolisuus
hyvä laatu
riittävä valinnanvara
vaihtoehtoiset asiointikohteet
kohtuullinen hintataso
helppo saavutettavuus autolla, julkisilla välineillä, kävellen ja polkupyörällä
turvallinen ostoympäristö sekä vanhuksille että lapsille

Voidaan arvioida, että erikoistavarakaupan verkostorakenne vuonna 2020 tulisi ainakin
pääosiltaan täyttämään Oulun seudulla asuvan kuluttajan ankarat arviointikriteerit.
Kohteiden alueellinen sijoittelu, alustava mitoitus ja kaupallisen roolin määrittely noudattaa
oheista ”huoneentaulua”:
Verkoston ollessa valmis vuonna 2020 voitaneen osoittaa, että
•
•

•
•
•
•
20

Viedään kaupan
palveluja samaan
suuntaan kuin
väestön ja sen
kasvun painopiste
osoittaa.

Oulun ydinkeskustan rooli erikoiskaupan keskuksena on
kiistaton
Keskustatyyppiselle erikoiskaupalle osoitetaan uusi
sijaintipaikka Välivainion-Laanilan (Kanervapuisto) alueelta
(kauppakeskus).
Pohjoisen kaupunkiseudun noin 50.000 asukasta ovat saavuttaneet monilla
toimialoilla omavaraisuuden
Ritaharjusta Oulun pohjoisen alueen tilaa vaativan erikoiskaupan keskus
Linnanmaan keskus tarjoaa erittäin hyvä päivittäispalvelut
Hiukkavaaran kasvava väestö saa tyydyttävät päivittäis- ja erikoistavarapalvelut.

26.11.2002
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•
•
•

•
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Kaakkuri vahvistaa tarjontaansa monipuolisena päivittäis-, erikois- ja julkisten
palvelujen aluekeskuksena.
Zeppelinin alue toimii mm. tilaa vievän kaupan eteläistä kaupunkiseutua
palvelevana keskuksena.
Vt 4:n liittymiin sekä etelässä että pohjoisessa varataan toimintamahdollisuudet
ns. liikenne- ja matkailumarkkinoihin nojautuvalle yritystoiminnalle ja sen
edellyttämälle liikerakentamiselle.
Kuntakeskusten palvelut pohjautuvat paikallisiin markkinoihin. Uudet
päivittäistavarakaupan investoinnit turvaavat jatkossa hyvät peruspalvelut.

Kaupan kohteet on suhteellisien hyvin saavutettavissa. Käytännössä kaikki kohteet ovat
julkisen liikenteen piirissä. Lähiasutuksen väestö on jo nyt tuntuva ja väestön kasvu ohjataan
useissa tapauksissa lähelle ko. kaupan lähiympäristöä. Tässä suhteessa ne kotitaloudet, jotka
asioivat ilman omaa autoa, voisivat pitää ao. kohdetta lähipalvelukeskuksenaan.
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9 JATKOKYSYMYKSIÄ JA ONGELMAKOHTIA
Seuraavassa on tiivistetty eräitä kohteiden jatkokehittämiseen liittyviä kysymyksiä ja
ongelmakohtia:

Linnanmaa – Ritaharju- Kaijonharju

Keskustan ulkopuolinen kauppakeskus

•

•

•

•

Kaupallisen hierarkian selkeyttäminen
(aluekeskus- paikalliskeskus)
Linnanmaan ja Kaijonharjun
kaksoiskeskus- malli (toisiaan
täydentävät)
Vaikutukset Haukiputaan erikoiskaupan
kehittymiseen

Raksila
•
•
•
•
•

Peruskannanotto keskustan
ulkopuolisesta kauppakeskuksesta
Kauppakeskuksen vaikutukset Oulun
keskustaan
Välivainio ja Kanervapuisto: maankäytön
edellytykset
Osapuolten intressien yhteensovittaminen
Toteutusaikataulu

•
•
•
•

Limingantulli- Karjasilta

Osapuolten intressit
Liikepaikkojen koordinointi yhteistyössä
laajempaa verkosto-suunnittelua
Oulun kaupungin rooli hankkeen
kehittämisessä?
Nykyisten kaupan toimijoiden pitkän
aikavälin tavoitteet?
Yhden hypermarketin ja lukuisten
erikoisliikkeiden muodostama
kauppakeskus: toimintamallin
liiketaloudelliset edellytykset?

•

•

•

Erikoiskaupan uudet, vaihtoehtoiset
sijaintikohteet ja niiden vaikutus
Limingantullin ja Karjasillan kaupan
tarjonnan kehitykseen
Syntyykö alueelle uusia
investointihankkeita, hidastuuko kehitys,
lähtevätkö alueet taantumaan?
Onko nykyisillä toimijoilla riittävät
perusteet siirtyä uusiin liikepaikkoihin?

LIITE
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Erikoiskaupan sijaintivaihtoehtojen yleispiirteiset vaikutusarviot yhdyskuntarakenteen,
liikenteen, ympäristön ja sosiaalisten vaikutusten suhteen (SCC Viatek Oy, 26.9.2003)
Tyyppi
1
2
3
4

keskustapalvelut
lähipalvelut, päivittäistavara
tilaa vievä kauppa
muut, kuten matkailu ja liikenne

Kohde
1

Haukipudas
keskusta

tyyppi
2

yhdyskuntarakenne
•
•

aivan
keskustassa
julkiset palvelut
ja muut
kaupalliset
palvelut vieressä

liikenne
•
•

•

2

Murtoperä

4

•
•

3

Kello

2

•
•

asumaton alue,
vanha
soranottoalue
kaavallisesti
selvitysalue ja
matkailupalvelujen alue

•

lähellä nykyisiä
palveluita
tukee nykyistä
yhdyskuntarakennetta

•
•

•

4

Holstinmäki

3

•
•

asumaton alue,
YK:ssa Maluetta
ei tue
yhdyskuntarakennetta

•

hyvin
saavutettavissa
mt 847 (vanha 4tie) saneerattu ja
kestää
lisäliikennettä
hyvät kevyen
liikenteen ja
joukkoliikenteen
yhteydet
hyvin
saavutettavissa,
päätieverkko
valmis

hyvin
saavutettavissa
liikenteellisesti
sijoitettava tien
länsipuolelle,
muutoin
liikennejärjestelyjä
parannettava
(kiertoliittymä tai
porrastus mt 847)
hyvät kevyen
liikenteen ja
joukkoliikenteen
yhteydet
hyvin
saavutettavissa,
päätieverkko
valmis
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ympäristö
•

liikenneympäristö
laadukas

sos.vaikutukset
•
•
•

•

•

pohjavesialue,
rajoittaako
toimintoja ?

lähes
luonnontilainen,
rakentaminen
aiheuttaa isoja
muutoksia

myönteistä
lisäpalvelua
eheyttää
taajamarakennetta
hyvin
saavutettaviss
a

•

lisää
työpaikkoja ?

•

täydentää
palveluita ja
palvelutaso
paranee
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5

Ritaharju

3

•
•

•

6

Linnanmaa

2

•

•
•
•

7

Rusko

3

•

•

8

Välivainio

2

•
•

nykyisin
rakentamaton
maankäyttösuunnitelmissa
varauduttu isoon
työpaikka- ja
asutuskeskittymään
hajauttaminen
eri puolille
liittymää
heikentää
palvelutasoa,
joutuu
sukkuloimaan
pitkiä matkoja eri
puolille

•

varauduttu isoon
työpaikka- ja
palvelukeskittym
ään
asutus valmiiksi
rakennettua
yliopisto,
teknologiakylä,
jäähalli
yhtenäinen,
mutta
pienialainen
rakentamisalue

•

olemassa
olevaa teollisuus
ja pienteollisuusaluetta
alueella
päivittäistavarak
auppa

•

yhdyskuntarake
nteen keskellä
kaavakysymyks
et ?

•

•

•

•

•

•

•
•

hyvin
saavutettavissa
varauduttu
mittavaiin auto- ja
kevytliikenteen
järjestelyihin
tarvitaanko
moottoritien
alittavia poikittaisyhteyksiä ?
liikennevaraukset
mahdollistavat
hyvät kevyen
liikenteen ja
joukkoliikenteen
yhteydet

•

varauduttu (osa
rakennettu)
lisäkaistoihin ja
muihin
liikennejärjestelyihi
n
hyvin
henkilöautoliikente
en sekä joukko- ja
kevytliikenteen
saavutettavissa

•

edellyttää
Kuusamontien ja
Raitatien
liikennejärjestelyje
n parantamista
hyvät kevyen
liikenteen ja
joukkoliikenteen
yhteydet

•

hyvin
saavutettavissa
pääkatuverkkoa
pitkin
Paulaharjuntien
liittymiä/risteämisiä
parannettava
hyvät kevyen
liikenteen ja
joukkoliikenteen
yhteydet

•
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nteen reunalla,
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•

•

•

•

•

kauppakeskuks
en suunnittelu
käynnissä,
hanke
suunnitellaan
kaupunkikuvaan
sopivaksi

•

vireillä Ruskoimago -projekti,
jossa imagon
kohennus
teollisuudesta
yrityspuistoksi
erikoiskauppa
sovitettavissa
em. imagoon (?)

•

valmis yhdyskuntarakenne
alueella ollut
monenlaista
toimintaa ja
miljöö tarvitsee
parantamista
vieressä iso avooja, joka
laitettava
putkeen

•

•

•

tukee hyvin
Oulun
pohjoispuolen
asutuksen
palvelurakennetta
nykyiset
palvelut
vajavaisia,
joten ei ole
odotettavissa
kauppakuolemia

tukee hyvin
Oulun
pohjoispuolen
asutuksen
palvelurakenn
etta
nykyiset
palvelut
vajavaisia,
joten ei ole
odotettavissa
kauppakuolemia
asutus
Kuusamontien
eteläpuolella
erikoiskaupan
työpaikat
lähellä
asutusta

täydentää
Välivainion ja
lähialueen
palvelutasoa

KAUPAN SUURYKSIKÖIDEN SIJOITTUMINEN OULUN SEUDULLA

9

Raksila

1

•

•

•

keskustatoimintojen alue
olevan
keskustarakenteen
reunassa
3 isoa vanhaa
hypermarkettia,
joilla kaupallisen
uudistamisen
tarve
varauduttu
palveluiden
säilymiseen
maankäyttösuun
nitelmissa

•

•

10

Keskusta

1

•

keskustan
kehittämissuunni
telmia laadittu,
joiden
toteuttaminen
käynnissä

•

11

Karjasilta

2

•

liittyy laajaan
erikoistavamyynnin
alueeseen
varauduttu
maankäyttösuunnitelmissa

•

•

•

•

12

Limingantulli

3

•
•

liittyy laajaan
erikoistavamyyn
nin alueeseen
varauduttu
maankäyttösuun
nitelmissa

•
•

•

59

liikenteellisesti
ruuhkainen,
ongelmaa vaikea
korjata
hyvät kevyen
liikenteen ja
joukkoliikenteen
yhteydet

•

kallioparkki ja
muut suunnitelmat
parantavat
liikennetilannetta,
liikennejärjestelyt
mahdollistavat
mm. kävelykadun
laajennushankkeen
laajemman alueen
poikittaista
asiointiliikennettä
liikenteellisiä
ongelmakohtia,
joita
lisätoimintojen
sijoittaminen
pahentaa
hyvät kevyen
liikenteen ja
joukkoliikenteen
yhteydet
laajemman alueen
poikittaista
asiointiliikennettä
eräs Oulun alueen
liikenteellisesti
ongelmallisimmist
a alueista,
lisätoimintojen
sijoittamista ei
suositella
hyvät kevyen
liikenteen ja
joukkoliikenteen
yhteydet

•

kaupunkiympäristön
paraneminen

•

keskustakehittämisellä
laajat
myönteiset
sosiaaliset
vaikutukset

•

ratapiha katkaisee
yhteydet
laajemman alueen
sisällä
alueen
yleisvaikutelma
kaupunkikuvassa
siisti ja piha-alueet
toimivat

•

lisärakentamin
en lisää
liikennettä ja
haittaa
lähialueiden
viihtyisyyttä

ratapiha katkaisee
yhteydet
laajemman alueen
sisällä
vanhaa
saneerattua
aluetta, yleisilme
siisti
kadut ja
Limingantie
laadukkaasti
saneerattuja

•
•

irti asutuksesta
edellyttää
autolla
liikkumista
”pelon
maantiede”
(esim. paljon
kaistoja, laajat
liikennealueet)
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kaupunkikuvallise
sti kehitettäviä ja
uudistettavia
liikerakennuksia

•

•

•

•

•

•

kävelymatkoje
n päässä koko
keskustan
alueelta
korvaavia
kauppoja ei
keskustaalueella
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13

Hiukkavaara

2

•
•

ympärillä
asutusta
maankäyttösuun
nittelussa
esitetty uusi
asuntoalue

•

•

14

Hiironen

3

•
•
•

15

Maikkula

3

•

•

16

Kaakkuri

3

•
•

suunnitelmissa
ei ole varauduttu
lähellä
asuntoalueita
ahdas paikka,
etelästä rajaa
kevytliikenteen
alikulku

•

tilaa hyvin
kohtuulliselle
lisärakentamisell
e
viheralue
vieressä,
toimintojen
sijoittelussa
otettava
huomioon

•

rakenteilla iso
kauppakeskus
lähialueelle
asuinalueita ja
työpaikkaaluevarauksia

•

Poikkimaantien
jatkeen
rakentamisen
jälkeen erittäin
hyvien
liikenneyhteyksien
varrella
hyvät kevyen
liikenteen ja
joukkoliikenteen
yhteydet
hyvin
saavutettavissa

•

entistä armeijan
aluetta, joka
rakennetaan
uudestaan
asuntoalueeksi

•

nykyiset alueet
(mm. Saarela)
ja uusi
asuntoalue
edellyttävät
palveluita, jota
hanke tukee

•

uutta, laadukasta
asuntoaluetta
ympärillä
moottoritien ja
rinnakkaiskadun
välissä oleva
komea männikkö
tuhoutuisi

•

rakentaminen
moottoritien ja
rinnakkaiskadun välissä
toimisi
melunsuojana

•

uusi alue ja
uudet
peruspalvelut,
joita tämä
täydentää;
työpaikkoja
asuntoalueen
läheisyydessä

•

•

•

•

•

hyvin
saavutettavissa ja
hyvä sijainti
pääteiden suhteen
liikennejärjestelyis
sä varauduttu
eritasoliittymään,
jolloin ei
toimivuusongelmia
kevytliikenteen
alikulku vieressä,
bussireitti
Kainuuntiellä

•

pientalovaltaista
asuntoaluetta ja
viheralue ympärillä

hyvin
saavutettavissa
suunnitellut
liikennejärjestelyt
mitoitettu isoille
liikennemäärille
hyvät kevyen
liikenteen ja
joukkoliikenteen
yhteydet

•

keskellä uutta
yhdyskuntarakenn
etta, jonka
rakentamisessa
on toimintoon
varauduttu
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17

Ouluntulli

4

•
•

•

18

Oulunsalo
keskusta

2

•

•

•

19

Zeppelin

3

•

•
•

20

Kempele
keskusta

2

•
•
•
•

maankäyttösuunnitelmissa
on varauduttu
lähialueelle
kaavoitettu TPalueita ja isoja
asuntoalueita
liittymässä
Ouluntullin
liikenteen
palvelukeskus

•

maankäyttösuun
nitelmissa
varauduttu,
asemakaava
valitusvaiheessa
keskustan
julkiset palvelut
ja muut
kaupalliset
palvelut vieressä
keskustan
tuntumaan
kaavoitettu uusia
asuntoalueita

•

maankäyttösuunnitelmissa
varauduttu, alue
nykyisin jo varsin
täyteen
rakennettu
(riittääkö tila ?)
olisiko
Automaan alue
käytettävissä ?
lähistöllä vanhaa
pientaloasutusta

•

julkiset palvelut
lähellä
varauduttu
kerrostalo- yms.
rakentamiseen
kilpailutilanne
Zeppelinin
kanssa
kehittämissuunni
ttelu käynnissä

•

•

•

•

•

•

hyvin
saavutettavissa
liikennejärjestelyt
mitoitettu isoille
liikennemäärille
hyvät kevyen
liikenteen ja
joukkoliikenteen
yhteydet uusien
liikennejärjestelyj
en myötä
valmistuneet
liikennejärjestely
t huomioivat
kauppakeskuks
en (liikenneympyrät, alikulut,
katujärjestelyt
yms.)
hyvät kevyen
liikenteen ja
joukkoliikenteen
yhteydet

hyvin
saavutettavissa
liikenneverkkoa
kohennetaan
syksyn 2003
aikana
hyvät kevyen
liikenteen ja
joukkoliikenteen
yhteydet

•
•

•

•

•

•

•

hyvin
saavutettavissa
liikennejärjestelyj
ä saneerataan
parhaillaan,
lisäliikenne
mahdollista
hyvät kevyen
liikenteen ja
joukkoliikenteen
yhteydet
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keskellä uutta
yhdyskuntarakennetta
asumista ei
suunniteltu
lähietäisyydelle

•

ei liity
ympäröivän
alueen
palveluihin
(moottoritiehakuisia
toimintoja)

kehittyvä
kuntakeskus, jolle
rakennetaan
määrätietoisesti
korkealaatuista
imagoa

•

keskustassa
nykyisin
kaupallisten
palveluiden
puute
uudet palvelut
parantavat
oleellisesti
palveluvarustusta

Zeppelinin
ympäristöön
rakennettu
runsaasti
monipuolisia
palveluita
(uimahalli,
hampurilaispaikka,
huoltoasema,
kaupat)
yhtenäinen ilme
puuttuu
ehjä, vanha
keskustaympäristö
ympäristö
kohenee
kehittämissuunnite
lmien myötä

•

palveluiden
käyttäjä autoilija,
vaikka yhteydet
asuntoalueille
ovat hyvät,
jalankulkijan
mittakaava liian
suuri

•

täydentää ja
tukee keskustan
kaupallisia
palveluita

•
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21

Tupos

3

•

•

•

22

Haaransilta

4

•

ei rakennettua
yhdyskuntaa
ympärillä,
hieman irrallaan
yhdyskuntarake
nteesta
lähistössä
Tupoksen
omakotialuetta,
jota rakennetaan
vilkkaasti
alueelle
valmistuu iso
ABC-asema

•

maankäyttösuun
nitelmissa
varauduttu ?

•

Liminka
keskusta

2

•
•

maankäyttösuunnitelmissa
varauduttu
Limingan
keskusta
rautatien
länsipuolella

•

•

•

23

hyvin
saavutettavissa,
uusi
moottoritiejakso
valmistuu
syksyllä 2003

•

•

rakentamisolosuhteet
avoimella pellolla,
vanhalla
merenlahden
pohjalla,
geoteknisesti
haastava
maisemallisesti
haasteellinen

hyvin
saavutettavissa,
uusi
moottoritiejakso
valmistuu
syksyllä 2003,
liikenteellisesti
houkutteleva
paikka
toiminnot tulee
sijoittaa vanhaan
nelostiehen
tukeutuviksi
(liittymät)

•

Temmes- ja
Tyrnäväjoen
risteyskohta
maisemallisesti
haasteellinen
isolle
uudisrakenteelle

Lumijoentien ja
vt 8 risteysalue
liikenteellisesti
hankala, ellei
tehdä järeitä
parantamistoimenpiteitä
sijoitus Limingan
keskustaalueelle
liikenteellisesti
OK, jonne myös
hyvät kevyen
liikenteen ja
joukkoliikenteen
yhteydet

•

aukea
peltomaisema
valtatien 8
ympäristössä
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•

Tupoksen
kyläyhteisölle ja
kylän palveluille
syntyy kilpaileva
palvelupiste,
joka heikentää
lähipalveluita

•

sijoittuminen
Limingan
vanhan
keskustan
alueelle tukee
palveluita
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24

Tyrnävä
keskusta

2

•
•

25

Muhos
keskusta

2

•
•

•

•

26

Kiiminki
keskusta

2

•
•

•

•

maankäyttösuunnitelmissa
varauduttu
kaikki julkiset ja
kaupalliset
palvelut vieressä

•

maankäyttösuunnitelmissa
varauduttu
Muhoksen
keskustarakenne
nauhamainen
kaikki julkiset ja
kaupalliset
palvelut vieressä
keskustassa
valtatien 22
varrella
kaavoissa
varaus
ohikulkutielle,
joka on
ajankohtainen
vuoden 2020
jälkeen

•

maankäyttösuunnitelmissa
varauduttu ?
kaikki julkiset ja
kaupalliset
palvelut vieressä
nykyisessä
keskuksessa
yleiskaavan
tekeminen
käynnistynyt,
jossa
sijaintipaikka
tarkentuu
mahdollinen
eritasoliittymä
keskustan
pääristeyksessä
ristiriidassa
hyvän
kauppapaikan
sijainnin kanssa
(tilan puute)

•

•

•

•

•

•
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hyvin
saavutettavissa
hyvät kevyen
liikenteen ja
joukkoliikenteen
yhteydet

•

kaupparakennuksen koko
on sovitettava
keskustan
mittakaavaan

•

parantaa ja
täydentää
keskustan
palvelutasoa

hyvin
saavutettavissa
uudet toiminnot
nykyisen
valtatien 22
varrelle
huonontavat
valtatieliikenteen
sujuvuutta
hyvät kevyen
liikenteen ja
joukkoliikenteen
yhteydet

•

kaupparakennuksen koko
on sovitettava
keskustan
mittakaavaan
valtatie saneerattu
laadukkaasti

•

parantaa ja
täydentää
keskustan
palvelutasoa

hyvin
saavutettavissa
liikennejärjestelyjä
joudutaan
parantamaan
joka
tapauksessa
hyvät kevyen
liikenteen ja
joukkoliikenteen
yhteydet

•

kaupparakennuksen koko
on sovitettava
keskustan
mittakaavaan

•

parantaa ja
täydentää
keskustan
palvelutasoa
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27

Jääli

2

•
•
•

maankäyttösuunnitelmissa
tutkittava
keskustassa toimiva
kauppa-keskittymä
jos uusi palvelu
sijoittuu valtatien
itäpuolelle nykyiseen
taajamarakenteesee
n, hanke tukee
yhdyskuntarakenteen
eheytymistä

•

•

•

•

28

Yrityspuisto

3

•

•

•

29

Lumijoki

2

•
•

30

Hailuoto

2

•
•

Tyyppi
1
2
3
4

maankäyttösuunnitelmissa
varauduttu
lähipalveluille
(Yrityspuistoa
palveleville);
jatkokaavoituksessa
voidaan myös
varautua muihin
palveluihin
nykyinen työpaikkaalue
(pienteollisuutta,
väljä rakenne)
kohde sijoittuu
lähelle YliKiimingintien
oikaisua
maankäyttösuunnitelmissa
varauduttu ?
kaikki julkiset ja
kaupalliset palvelut
vieressä nykyisessä
keskuksessa

•

maankäyttösuunnitelmissa
varauduttu ?
kaikki julkiset ja
kaupalliset palvelut
vieressä nykyisessä
keskuksessa

•

•
•
•

•

64

hyvin
saavutettavissa
nykyisessä
rakenteessa
nykyisiä valtatien 20
liittymä-järjestelyjä
parannetaan
syksyllä 2003
pitkän tähtäyksen
suunnitelmissa
Kuusamontien
linjaus
pohjoisempaan
hyvät kevyen
liikenteen ja
joukkoliikenteen
yhteydet
hyvin
saavutettavissa
erityisesti
Kuusamontien
parannuksen
jälkeen

•

kaupparakennuksen
koko on
sovitettava
keskustan
mittakaavaan

•

parantaa ja
täydentää
keskustan
palvelutasoa

hyvin
saavutettavissa
palvelee hyvin myös
kevytliikennettä
hyvät kevyen
liikenteen ja
joukkoliikenteen
yhteydet

•

kaupparakennuksen
koko on
sovitettava
keskustan
mittakaavaan

•

parantaa ja
täydentää
keskustan
palvelutasoa

hyvin
saavutettavissa
palvelee hyvin myös
kevytliikennettä

•

kaupparakennuksen
koko on
sovitettava
keskustan
mittakaavaan

•

parantaa ja
täydentää
keskustan
palvelutasoa

keskustapalvelut
lähipalvelut, päivittäistavara
tilaa vievä kauppa
muut, kuten matkailu ja liikenne
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