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Oulun seutu
Kaupallinen palveluverkkoselvitys

ALKUSANAT
Oulun seudun kaupallisen palveluverkkoselvityksen laatiminen käynnistettiin
syksyllä 2009 Oulun seudun seutuhallituksen päätöksellä. Selvityksen tavoitteena oli määritellä Oulun seudun tavoitteellinen kaupan palveluverkko
2030. Kaupallinen palveluverkkoselvitys toimii lähtöaineistona Oulun seudun
yleiskaavan laadinnassa. Palveluverkkoselvitys koostuu kahdesta osasta:
-

Osa 1: Nykytila, kehitysnäkymät, vaihtoehdot ja vaikutusten arviointi
Osa 2: Esitys kaupan toimintojen sijoittamisesta

Osassa 1 on kuvattu Oulun seudun vähittäiskaupan nykytila, kehitysnäkymät ja kaupan palveluverkon kokonaisuus osana toimivaa ja kestävää yhdyskuntarakennetta sekä laadittu viisi kaupan palveluverkkovaihtoehtoa ja
arvioitu niiden vaikutukset. Osa 2 sisältää esityksen ja perustelut kaupan
toimintojen sijoittamisesta Oulun seudulla: ”millaista, minne, kuinka paljon
ja milloin siten, että vaikutukset kauppaan ja palvelurakenteeseen, alue- ja
yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen ja liikkumiseen, ympäristöön sekä
asukkaiden arjen sujuvuuteen olisivat mahdollisimman positiivisia”. Esityksen ovat työstäneet konsulttien avustuksella Oulun seudun seuturakennetiimi ja liikennejärjestelmätyöryhmä.
Seuturakennetiimin jäsenet ovat:
-

Hailuodon kunta
Haukiputaan kunta
Insinööritoimisto Liidea Oy
Kempeleen kunta
Kiimingin kunta
Limingan kunta

-

Lumijoen kunta
Lumijoen ja Tyrnävän kunnat
Muhoksen kunta
Oulun kaupunki

-

Oulunsalon kunta
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
ympäristö ja luonnonvarat
osastopäällikkö Liisa Koski-Ahonen
Oulun seutu
seutusuunnittelija Anne Leskinen

-

kunnanjohtaja Matti Soronen
kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa
toimitusjohtaja Vesa Verronen
kaavoitusinsinööri Pekka Salmela
kaavoitusarkkitehti Ritva Kuusisto
kunnanarkkitehti Pentti Kela
tekninen johtaja Simo Pöllänen
kunnaninsinööri Eino Jakkula
aluearkkitehti Mari Kuukasjärvi
tekninen johtaja Mikko Kari
johtaja, talous ja strategia Esa Katajamäki
yleiskaavasuunnittelija Paula Korkala
yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen
kaupungininsinööri Jaakko Ylinampa
tekninen johtaja Jouko Leskinen
kaavoituspäällikkö Olli Eskelinen

Liikennejärjestelmätyöryhmän jäsenet ovat:
-

-

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
liikenne ja infrastruktuuri
vs. yksikön päällikkö Heino Heikkinen
liikennesuunnittelija Ari Hoppania
Liikennevirasto, rautatieosasto
ylitarkastaja Arja Aalto
Liikenne ja viestintäministeriö
hallitusneuvos Kaisa-Leena Välipirtti
Liikenne- ja viestintäministeriö
yli-insinööri Risto Murto
Pohjois-Pohjanmaan liitto
suunnittelujohtaja Tuomo Palokangas
Oulun kaupunki
liikenneinsinööri Erkki Martikainen
Oulun kaupunki
liikenneinsinööri Minna Soininen
Insinööritoimisto Liidea Oy
toimitusjohtaja Vesa Verronen

Kaupallisen palveluverkkoselvityksen ovat laatineet FCG Finnish Consulting
Group Oy:ssä FM Taina Ollikainen, FM Kimmo Koski, FM Mikko Keskinen ja
YTM Jouni Mäkäräinen. Palveluverkkoselvityksen liikenteelliset tarkastelut ja
vaihtoehtojen liikenteellisten vaikutusten arvioinnin ovat tehneet Ramboll
Finland Oy:ssä DI Matti Jäntti ja Insinööritoimisto Liidea Oy:ssä DI Tuomo
Vesajoki.
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Oulun seutu
Kaupallinen palveluverkkoselvitys

Palveluverkkoselvityksen laadinnan aikana Haukiputaan, Kiimingin, Oulun,
Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat ovat tehneet päätöksen yhdistymisestä Oulun
kaupungiksi vuoden 2013 alusta lukien. Yhdistymisen jälkeen Oulun seudun
muodostavat Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kunnat sekä Oulun kaupunki. Yhdistyneen Oulun kaupungin alueella
asuu runsaat 80 % Oulun seudun väestöstä. Liitosalueen kunnista Yli-Ii
(noin 2 200 as.) ei kuulunut kaupallisen selvityksen tarkastelualueeseen.
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ESITYS KAUPAN TOIMINTOJEN SIJOITTAMISESTA
Seuturakennetiimi ja liikennejärjestelmätyöryhmä ovat määritelleet kaupallisen palveluverkkoselvityksen ja palveluverkkovaihtoehtojen vaikutusten arvioinnin tulosten sekä määriteltyjen kehittämistavoitteiden pohjalta
esityksen kaupan toimintojen sijoittamisesta Oulun seudulla. Tavoiteltava
kaupan palveluverkko kuvaa Oulun seudun palveluverkon kehitystä vuoteen 2030. Lähtökohtana tavoiteltavassa kaupan palveluverkossa on kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen sekä keskustojen kaupallisen vetovoiman vahvistaminen.

1.

Kaupallisen palveluverkon kehittämisen lähtökohdat

Oulun seudun kaupallisen palveluverkon kehittämisen lähtökohdat on esitelty raportissa ”Oulun seudun kaupallinen palveluverkkoselvitys 2030, Osa 1:
Nykytila, kehitysnäkymät, vaihtoehdot ja vaikutusten arviointi”. Palveluverkon kehittämisen lähtökohtia ovat:
-

2.

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
maakuntakaavan ja yleiskaavojen kauppapaikat
yhdyskuntarakenne ja keskusverkko
nykyinen kaupan palveluverkko ja kaupan keskittymät/alueet
vireillä olevat kaupan hankkeet ja varaukset
potentiaaliset uudet kaupan sijoittumisalueet
ostovoiman kasvu ja liiketilan lisätarve vuoteen 2030

Kaupallisen palveluverkon kehittämisen tavoitteet

Seuturakennetiimin ja liikennejärjestelmätyöryhmän määrittelemät Oulun
seudun kaupan palveluverkon kehittämistavoitteet:

-

-

-

-

-

-

Oulun seudun kaupallisen vetovoiman vahvistaminen kaupan sijaintipaikkana ja asiointikohteena valtakunnallisesti ja koko Barentsin alueen näkökulmasta
Oulun keskustan kaupallisen vetovoiman vahvistaminen  riittävä liiketilatarjonta yhdessä muiden keskustan kehittämistoimenpiteiden (mm.
pysäköintijärjestelyt) kanssa
Keskustojen kehittäminen vetovoimaisina asuin-, palvelu-, työpaikkaja vapaa-ajan alueina  keskustojen kaupan vahvistaminen ja monipuolistaminen
Kaupan kilpailun ja valinnan mahdollistaminen  vaihtoehtoisten sijoittumispaikkojen tarjoaminen, riittävä kaavallinen kapasiteetti
Haitallisten ilmastovaikutusten vähentäminen ja yhdyskuntarakenteen
eheyttäminen  kaupan sijoittaminen nykyisen ja tulevan yhdyskuntarakenteen sisälle ja hyvien liikenneyhteyksien hyödyntäminen
Liikkumistarpeen minimointi  päivittäistavarakaupan tasainen sijoittuminen koko seudulle ja mitoitus alueiden väestöpohjan mukaisesti
Kaupan saavutettavuuden turvaaminen  palveluverkoston rakentaminen siten, että kaupat ovat hyvin saavutettavissa koko seudulla, kaikille
väestöryhmille ja kaikilla kulkumuodoilla
Ekologisuuden huomioon ottaminen ja ympäristöhaittojen minimointi
(ympäristö, turvallisuus, laatu, kevyt liikenne, joukkoliikenne, ruuhkat)
Liikenneinvestointien järkevä kohdentaminen realististen raamien puitteissa
Viihtyisän, turvallisen, esteettömän ja miellyttävän asiointiympäristön
luominen
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Kaupan sijoittumisperiaatteet ja liiketilan lisätarve

Tavoiteltava kaupallinen palveluverkko kuvaa Oulun seudun kaupan palveluverkon optimitilannetta vuonna 2030. Kaupan tavoiteverkko perustuu palveluverkon kehittämisen lähtökohtiin, palveluverkon kehittämisvaihtoehtojen
vaikutusten arvioinnin tuloksiin sekä seuturakennetiimin ja liikennejärjestelmätyöryhmän määrittelemiin kaupallisen palveluverkon kehittämisen tavoitteisiin.
Tavoiteltavan kaupallisen palveluverkon lähtökohtana on kehittämisvaihtoehto 1 ”Keskustojen vetovoimaa vahvistetaan”, jota vaikutusten arvioinnin
perusteella voidaan pitää kaikilla mittareilla mitattuna tarkastelluista vaihtoehdoista parhaana. Esitetty palveluverkko luo parhaat edellytykset valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumiselle ja vastaa parhaiten Oulun
seudun seuturakennetiimin ja liikennejärjestelmätyöryhmän asettamiin tavoitteisiin. Esitetty palveluverkko on myös liikenteen kannalta suositeltavin,
koska siinä tuetaan kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen kulkumuotoja ja
niiden lisäämistä, minimoidaan liikenteen ympäristöhaittojen kasvu ja tuetaan järkevää liikenneinfran rakentamista kehittämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta.
Kaupan palveluverkon kehittämisvaihtoehdon 1 mukainen uuden liiketilan
kokonaismitoitus ei täysin vastaa Oulun seudun kysynnän kasvuun, joten
vaihtoehdon 1 mukaista liiketilan mitoitusta on tarpeen lisätä. Liiketilan mitoituksen lisäys perustuu liiketilan lisätarvelaskelmaan ja on kohdistettu niihin keskuksiin ja sellaisille potentiaalisille kaupan alueille, joilla nykyinen
kysynnän ja tarjonnan epätasapaino (palveluaukko) ja/tai odotettavissa oleva kysynnän kasvu luovat kaupalle toimintaedellytyksiä. Tarjoamalla kaupalle riittävästi vaihtoehtoisia sijoittumismahdollisuuksia edistetään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja luodaan edellytykset toimivalle kilpailulle.
Sijoittumisperiaatteet
Päivittäistavarakaupan palveluverkon kehittämisen tavoitteena on kysynnän
ja tarjonnan alueellinen tasapaino. Erikoiskaupassa tavoitteena on mahdollisimman monipuolinen tarjonta Oulun keskustassa, kuntakeskuksissa, aluekeskuksissa ja sellaisissa taajamissa, joissa on riittävä väestöpohja. Kaupan
sijoittumisperiaatteet ovat seuraavat:
-

-

-

-

Uusi liikerakentaminen toteutuu pääosin keskustatoimintojen alueilla ja
nykyisissä kaupan keskittymissä.
Päivittäistavarakaupan seudullisesti merkittävät yksiköt sijoittuvat Oulun keskustaan, kuntakeskuksiin ja aluekeskuksiin. Paikallis-, lähi- ja
kyläkeskusten sekä asuinalueiden lähikaupat täydentävät myymäläverkkoa.
Tilaa vaativa erikoiskauppa sijoittuu pääosin keskuksiin ja niiden välittömään läheisyyteen sekä keskustojen reuna-alueille nykyisiin ja rakenteilla oleviin kaupan keskittymiin hyvien liikenneyhteyksien varteen.
Keskustahakuinen erikoiskauppa sijoittuu pääosin Oulun keskustaan,
kuntakeskuksiin ja aluekeskuksiin sekä sellaisiin taajamiin, joissa on
riittävä väestöpohja.
Kaupan sijoittamisessa edistetään kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen
käyttömahdollisuuksia ja tuetaan olemassa olevan liikenneinfran järkevää kehittämistä.
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Liiketilan laskennallinen lisätarve
Taulukossa 1 on esitetty Oulun seudun vähittäiskaupan nykyinen liiketila ja
laskennallinen liiketilan lisätarve vuoteen 2030 mennessä. Liiketilan lisätarve
on arvioitu ostovoiman kasvun perusteella muuttamalla kasvu liiketilan lisätarpeeksi kaupan keskimääräisen myyntitehokkuuden (€/myynti-m2) avulla.
Taulukko 1. Liiketilan laskennallinen lisätarve vuoteen 2030 Oulun seudulla.

Hailuoto
Haukipudas
Kempele
Kiiminki
Liminka
Lumijoki
Muhos
Oulu
Oulunsalo
Tyrnävä
Oulun seutu

LIIKETILA 2010
PäivittäisErikoisVähittäistavarakauppa
kauppa
kauppa
yhteensä
yhteensä
1 186
375
1 561
13 481
12 065
25 546
9 573
31 496
41 069
4 162
3 168
7 330
4 501
1 420
5 921
1 107
70
1 177
5 595
908
6 503
78 560
367 074
445 634
2 962
3 105
6 067
2 908
140
3 048
124 035
419 821
543 856

Laskennallinen liiketilan lisätarve 2008-2030, k-m2
Päivittäis- ErikoisTilaa
Muu
Vähittäistavarakauppa
vaativa
erikoiskauppa
kauppa
yhteensä kauppa
kauppa
yhteensä
900
1 300
300
2 200
2 500
14 700
26 200
6 300
40 900
47 200
12 500
22 300
5 300
34 800
40 100
9 900
17 600
6 400
27 500
33 900
10 700
19 200
5 800
29 900
35 700
1 400
2 500
1 000
3 900
4 900
6 300
11 200
2 600
17 500
20 100
92 200
164 800
46 600
257 000
303 600
7 000
12 400
5 000
19 400
24 400
5 400
9 500
3 700
14 900
18 600
83 000
448 000
161 000
287 000
531 000

Päivittäistavarakaupan palveluverkon kehittämisen tavoitteena on kysynnän
ja tarjonnan alueellinen tasapaino. Tällöin päivittäistavarakaupan liiketilan
lisätarve koko seudulla on suuruusluokaltaan 73 000 k-m2. Seudun ulkopuolelta tuleva ostovoima lisää päivittäistavarakaupan liiketilan tarvetta Oulun
seudulla vuoteen 2030 mennessä noin 10 000 k-m2:llä. Seudun ulkopuolelta
tulevan ostovoiman kasvun edellyttämän liiketilatarpeen voidaan olettaa
kohdistuvan nykyisille kaupan alueille ja pääosin Ouluun. Eri tason keskuksiin sijoittuvat päivittäistavarakaupan yksiköt on tarkoituksenmukaista mitoittaa keskuksen ja sen vaikutusalueen väestöpohjan mukaan.
Erikoiskaupassa kysynnän ja tarjonnan tasapaino kunta- ja aluetasolla ei
välttämättä toteudu kaikilla toimialoilla, koska monipuolinen ja houkutteleva
erikoiskaupan tarjonta on mahdollinen vain riittävän suurella väestöpohjalla.
Erikoiskaupan mitoitus perustuu Oulun seudun oman väestön ostovoiman ja
seudun ulkopuolelta tulevan ostovoiman kasvuun. Ostovoiman kasvun edellyttämä erikoiskaupan liiketilan lisätarve on koko seudulla suuruusluokaltaan
448 000 k-m2. Liiketilan lisätarpeesta kohdistuu tilaa vaativaan erikoiskauppaan noin 161 000 k-m2 ja muuhun erikoiskauppaan noin 287 000 k-m2.
Liiketilan mitoitusta tarkasteltaessa on syytä muistaa, että kyseessä on laskennallinen liiketilan lisätarve, joka kuvaa liiketilan lisätarpeen suuruusluokkaa, ei täsmällistä liiketilan lisätarvetta. Edellä esitetyt luvut kuvaavat liiketilan lisätarvetta tilanteessa, jossa kaikki ostovoiman kasvu kohdistuu uusperustantaan. Käytännössä osa ostovoiman kasvusta kohdistuu nykyisten yritysten myynnin kasvuun ja vain osa vaatii uutta liiketilaa. Toisaalta myös
myymäläkannan poistuma lisää liiketilan tarvetta. Keskeinen tilatarpeeseen
vaikuttava tekijä on myös myyntitehokkuus. Myyntitehokkuus vaihtelee
myymälätyypeittäin, joten myös uusperustannan rakenne vaikuttaa lopulliseen tilatarpeeseen.
Osa liiketilan lisätarpeesta on mahdollista toteuttaa voimassa olevien asemakaavojen mukaisilla varauksilla. Osassa asemakaavoista rakennusoikeus
on merkittävästi laskennallista liiketilan lisätarvetta suurempi. Tällöin tulee
harkita laskennallisen liiketilan lisätarpeen ylittävän kerrosalan toteuttamista
vuoden 2030 jälkeen. Tärkeää on turvata kaupan toimintaedellytykset ja
sijoittuminen seudun palveluverkon ja yhdyskuntarakenteen kestävyyden ja
toimivuuden kannalta parhaaseen paikkaan.
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Keskusten ja kaupan alueiden rooli kaupallisessa
palveluverkossa

Oulun seudun yleiskaavassa on määritelty keskusverkko, joka muodostuu
Oulun keskustasta (C-1), kuntakeskuksista (C-2), Oulun aluekeskuksista (C3), paikalliskeskuksista, lähikeskuksista ja kyläkeskuksista. Kaupan palveluverkon kehittämisessä lähtökohtana on seudun yleiskaavan mukainen keskusluokitus. Keskusten kaupalliset roolit ovat seuraavat:
•
-

•
•
-

-

•

Kaupallinen pääkeskus; merkitys valtakunnallinen
Oulun keskusta (C-1)
Keskustatoimintojen aluetta  voi sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön
Oulun yleiskaavassa Oulun keskusta-alueeseen sisältyy ruutukeskustan
alue, Raksila ja Matkakeskuksen alue (ei Limingantulli ja Äimärautio)
Monipuoliset kaupan palvelut (päivittäistavarakauppa, kattavat keskustahakuisen erikoiskaupan palvelut, muut kaupalliset palvelut), keskustatoiminnot, julkiset palvelut sekä kulttuuri- ja matkailupalvelut
Tiivis rakenne, kaupunkimainen ympäristö
Hyvä saavutettavuus joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä
Kaupallinen keskus; merkitys seudullinen, osin paikallinen
Kuntakeskukset (C-2): Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulunsalo, Tyrnävä
Oulun aluekeskukset (C-3): Kaakkuri, Ritaharju/Ritaportti, Hiukkavaara
Keskustatoimintojen aluetta  voi sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön
Väestöpohja n. 10 000 as. muutaman kilometrin säteellä ja n. 20 000 as.
vaikutusalueella
Monipuoliset kaupan palvelut (päivittäistavarakauppa, erikoisliikkeet,
muut kaupalliset palvelut), keskustatoiminnot, julkiset palvelut
Kaupunki-/taajamaympäristö
Hyvä saavutettavuus joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä
Lähipalvelukeskus; merkitys paikallinen
Paikalliskeskukset
- väestöpohja yli 5 000 as. lähivaikutusalueella
- Kello, Jääli, Tupos ja Oulussa 13 kpl
Lähikeskukset
- väestöpohja yli 3000 as. 1-1,5 km säteellä
- yhteensä 22 kpl, joista Oulussa 18 kpl
Kyläkeskukset
Kaupan yksiköt alle 2000 k-m2
Alueen peruspalvelukeskittymä (lähikauppa/kioski, yksittäisiä erikoisliikkeitä ja kaupallisia palveluja, julkisia palveluja)
Hyvä saavutettavuus kevyellä liikenteellä
Kaupan alueet (KM ja P); merkitys maakunnallinen, osin seudullinen
- Nykyiset, laajennukset ja uudet kaupan alueet
- Keskustojen reunoilla tai ulkopuolella olevia seudullisia kaupan keskittymiä, monipuolinen kaupan tarjonta, hyvä saavutettavuus henkilöautolla
- Vähittäiskaupan suuryksiköt (päivittäistavarakauppaa tai muuta erikoiskauppaa yli 2000 k-m2)
- Tilaa vaativan kaupan keskittymät (päivittäistavarakauppaa tai muuta erikoiskauppaa alle 2000 k-m2)
- Tavoitteena hyvä saavutettavuus myös joukkoliikenteellä ja kevyellä
liikenteellä
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5.

Esitys kaupan palveluverkoksi 2030

Sijaintipaikat
Seuraavassa kuvassa on esitetty kaupalliseen toimintaan soveltuvat sijaintipaikat sekä vähittäiskaupan optimimitoitus Oulun seudulla. Optimimitoitus
perustuu selvitystyötä varten laaditun kehittämisvaihtoehdon 1 "Keskustojen vetovoimaa vahvistetaan" mitoitukseen, jota on täydennetty vastaamaan Oulun seudun kysynnän kasvua. Optimimitoitus antaa raamit liiketilan
lisärakentamiselle kunnittain. Kunnat voivat raamien sisällä ohjata kaupan
sijoittumista ja yksittäisten hankkeiden mitoitusta määriteltyjen tavoitteiden
ja sijoittumisperiaatteiden mukaan.
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Mitoitus ja perustelut
Seuraavassa taulukossa on esitetty Oulun seudun liikerakentamisen optimimitoitus ja laskennallinen liiketilan lisätarve vuoteen 2030. Optimimitoitus
on määritelty laskennallisen liiketilatarpeen ja palveluverkkovaihtoehtojen
vaikutusten arvioinnin tulosten pohjalta. Optimimitoituksen tavoitteena on
seudun näkökulmasta ohjata kaupan tulevaa sijoittumista ja mitoitusta oikeaan suuntaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioon ottaen.
Keskusten ja kaupan sijaintipaikkojen osalta on määritelty niiden luonne ja
optimimitoitus sekä arvioitu rakentamisen aloitusvuosi. Esitetty kerrosalan
kuntakohtainen jako on ohjeellinen. Laskennallisesta liiketilan lisätarpeesta
jää optimimitoituksen jälkeen käyttämättä päivittäistavarakaupassa noin
8 700 k-m2 ja erikoiskaupassa noin 7 000 k-m2. Ylijäävä liiketilan lisätarve
mahdollistaa nykyisten myymälöiden myynnin kasvun ja lähikaupan toimintaedellytykset pienissä keskuksissa ja asuinalueilla.
Taulukko 2. Esitys kaupan mitoitukseksi.
Kunta

Kaupan sijaintipaikat

Hailuoto

Keskusta

LASKENNALLINEN LISÄTARVE k-m2
VähittäisPTErikoiskauppa
kauppa kauppa
yhteensä

C-2
2 500

300

2 200

Haukipudas Kirkonkylä Haukiväylä
Kirkonkylän keskusta
Kellonväylä ja Kellon keskusta

pt (C-2)
pt, ek (C-2)
pt, tiva, ek (c)
47 200

Kempele

Kempele, asemanseutu, 1.vaihe
Kempeleen etl (Agrimarket)
Zeppelinin laajennus

Kiiminki

Keskusta
Jääli
Välikylä, 1. vaihe

Liminka

Liminganportti ja keskusta, 1.vaihe
Ankkurilahti ja Tuposkeskus, 1.vaihe

Muhos
Oulu

Oulunsalo

Tyrnävä

SEUTU

6 300

40 900
pt, ek (C-2)
tiva
pt, ek (KM)

40 100

Lumijoki

KAUPPAPAIKAN
LUONNE

5 300

34 800
pt, ek (C-2)
pt, ek (c)
pt, tiva (P)

33 900

6 400

27 500

35 700

5 800

29 900

4 900

1 000

3 900

20 100

2 600

17 500

pt, tiva, ek (C-2)
pt, tiva, ek (c)

Keskusta

C-2

Koivikon alue ja keskusta

pt, tiva, ek (C-2)

Rusko
Keskusta ja Raksila
Äimärautio ja Limingantulli
Vasaraperä
Ouluntulli-Ketola
Hiukkavaara
Ritaportti, 1. vaihe
Ritaharju
Länsi-Toppila
Liitintie ja Talvikangas
Kaakkurinkeskus
Sisustajantori / Karjasilta
Linnanmaa
Välivainio

pt, ek (KM)
pt, ek (C-1)
pt, tiva, ek
tiva, ek
tiva
pt, ek (C-3)
pt, tiva, ek (C-3)
pt, tiva, ek (C-3)
pt, tiva, ek
pt, tiva, ek
pt, tiva, ek (C-3)
tiva, ek
pt, ek (KM)
tiva, ek
303 600

46 600

257 000

24 400

5 000

19 400

Keskusta ja Kapteenin laajennus
Hailuodontien liittymä

pt, ek (C-2)
pt (P)

Keskusta
Murto

C-2
pt (c)
18 600
531 000

3 700
83 000

14 900
448 000

OPTIMIMITOITUS, k-m2
ALOITUSVähittäisPTErikoiskauppa
VUOSI
kauppa
kauppa
Yhteensä
TIVA
MUU EK
yhteensä
20112 900
300
2 600
2 600
2 900
300
2 600
0
2 600
3 000
3 000
20117 000
3 000
4 000
20114 000
21 000
1 000
15
000
5
000
201320 000
31 000
7 000
15 000
9 000
24 000
20 000
1 500
18 500
18 500
20124 500
4 500
0
2010
4 500
16 000
4 000
12 000
201112 000
40 500
5 500
4 500
30 500
35 000
10 000
2 000
8 000
20168 000
4 000
2 000
2 000
20142 000
28 400
2 400
12 000
14 000
201226 000
42 400
6 400
12 000
24 000
36 000
17 700
3 300
14 400
8 700
5 700
201118 500
2 500
9 300
6 700
201016 000
36 200
5 800
18 000
12 400
30 400
20113 000
1 000
2 000
2 000
3 000
1 000
2 000
0
2 000
21 500
2 600
18 900
6 900
12 000
201121 500
2 600
18 900
6 900
12 000
3 500
2 000
1 500
1 500
201290 000
10 000
80 000
80 000
201057 000
2 000
55 000
33 000
22 000
201223 000
23 000
18 400
4 600
20109 000
9 000
9 000
0
201525 000
8 000
17 000
5 000
12 000
201950 000
8 000
42 000
22 000
20 000
201313 500
1 500
12 000
11 000
1 000
201111 000
3 000
8 000
5 000
3 000
20122 500
1 500
1 000
1 000
201115 000
1 000
14 000
4 000
10 000
201115 000
15 000
7 500
7 500
20158 600
323 100
7 000
2 000
9 000
4 700
1 000
5 700
515 300

37 000
3 000
2 000
5 000
2 700
1 000
3 700
74 300

8 600
286 100
4 000

4 600
119 500

4 000
166 600
4 000

4 000
2 000

0

4 000
2 000

2 000
441 000

0
175 900

Kauppapaikan luonne:
pt= päivittäistavarakauppa
tiva= tilaa vaativa erikoiskauppa
ek= muu erikoiskauppa
C-1= Oulun keskusta
C-2= kuntakeskus
C-3= Oulun aluekeskus
c=
paikallis- tai lähikeskus
KM= kaupan alue, jolle voi sijoittua vähittäiskaupan suuryksikkö

2 000
265 100

20152010201320112011-
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Seuraavassa on esitetty kuntakohtaisesti perustelut optimimitoitukselle.
Perusteluissa on nostettu esiin ne alueet, joissa optimimitoitus poikkeaa
merkittävästi mahdollisten hankkeiden mitoituksesta ja asemakaavojen rakennusoikeudesta.
Hailuoto
Liiketilan laskennallinen lisätarve on yhteensä noin 2 500 k-m2 ja optimimitoitus noin 2 900 k-m2. Kuntakeskuksen päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan mitoitus vastaa kysyntää ja johtaa toteutuessaan kysynnän ja tarjonnan tasapainoon. Hailuodon erikoiskaupan liiketilan mitoitus perustuu
paitsi oman väestön ostovoiman kasvuun myös matkailijoiden kysyntään.
Haukipudas
Liiketilan laskennallinen lisätarve on yhteensä noin 47 000 k-m2 ja optimimitoitus noin 31 000 k-m2. Päivittäistavarakaupan optimimitoitus vastaa oman
väestön kysyntää. Erikoiskaupan optimimitoitus ei vastaa laskennallista lisätarvetta. Haukiputaalta asioidaan tulevaisuudessakin osittain kunnan ulkopuolella, pääosin Oulussa. Haukiputaan keskustaan ei ole mahdollista sijoittaa laskennallisen lisätarpeen mukaista liikerakentamista. Keskustan ohella
kaupan alueita ovat Haukiväylä ja Kellonväylä. Tulevaisuuden reservialueena
on kirkonkylän osayleiskaavan mukainen Haukiharjun alue, joka turvaa laskennallisen lisätarpeen.
Kellonväylän optimimitoitus on 21 000 k-m2. Seudun yleiskaavassa alue on
osoitettu merkinnällä K-1. Kellon osayleiskaavan laatiminen on vireillä. Tavoitesuunnitelma toimii kehittämisen lähtökohtana. Tavoitesuunnitelman
mukainen kokonaismitoitus on 62 000 k-m2. Tavoitesuunnitelman mukaan
Kellonväylän alue soveltuu tilaa vaativalle erikoiskaupalle, tehtaanmyymäläoutlet -keskittymälle sekä liikenne- ja logistiikkapalveluille, mutta ei päivittäistavarakaupan suuryksikölle. Jatkosuunnittelussa suhde Kellon keskukseen ja Ritaporttiin on selvitettävä. Toteutus vaiheittain. Sijaitsee suunnitellun nopean joukkoliikennereitin varrella. Kevyen liikenteen saavutettavuus
on hyvä suunnitelmien toteuduttua.
Kempele
Liiketilan laskennallinen lisätarve on noin 40 000 k-m2 ja optimimitoitus noin
40 500 k-m2. Tavoitteena on mitoittaa päivittäistavarakaupan liiketila niin,
että se vastaa kunnan oman väestön kysynnän kasvua. Erikoiskaupassa mitoitus perustuu oman väestön ostovoiman kasvuun ja kunnan ulkopuolelta
tulevaan kysyntään.
Zatelliitin ja asemanseudun 1. vaiheen optimimitoitus on 20 000 k-m2. Alueiden nykyisissä asemakaavoissa rakennusoikeus on noin 60 000 k-m2, joka
on osoitettu tilaa vievälle erikoiskaupalle ja työpaikkarakentamiselle (ei päivittäistavarakauppaa). Kempele 2030 vision suunniteltu kokonaismitoitus on
150 000 k-m2, josta on liiketilaa 140 000 k-m2 (Zatelliitti 85 000 k-m2 ja
asemanseutu 65 000 k-m2). Vision toteuttaminen edellyttää Kempeleen taajaman osayleiskaavan ja asemakaavan muuttamista. Zatelliitti ja asemanseutu toteutetaan vaiheittain siten, että 1. vaiheessa kehitetään asemanseutua yhdessä kuntakeskuksen kanssa optimimitoituksen mukaisesti (noin
20 000 k-m2). Vaiheen 1 jälkeen toteutetaan asemanseudun lisärakentaminen ja Zatelliitin liikerakentaminen tarkastelujakson loppupuolella ja vuoden
2030 jälkeen.
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Zatelliitti on jätetty optimimitoituksesta pois, koska tilaa vaativan erikoiskaupan lisääminen ei ole seudun näkökulmasta perusteltua ennen vuotta
2030 ja koska alueen toteuttaminen lisää epätasapainoa kaupan tarjonnassa
seudun pohjois- ja eteläosien välillä. Zatelliitin työpaikkatoimintaan varatut
alueet voidaan toteuttaa suunnitellusti.
Zatelliitti ja asemanseutu sijaitsevat nykyisten ja suunniteltujen joukkoliikennereittien varrella. Myös kevyen liikenteen saavutettavuus on hyvä
suunnitelmien toteuduttua. Zatelliitin liikenneyhteys moottoritieltä on selvitettävänä. Yhteys voi olla joko täydellinen eritasoliittymä, asemakaavan mukainen suuntaisliittymä tai liittyminen Oulun tullista.
Kiiminki
Liiketilan laskennallinen lisätarve on noin 34 000 k-m2 ja optimimitoitus noin
42 400 k-m2. Tavoitteena on mitoittaa päivittäistavarakaupan liiketila niin,
että se vastaa kunnan oman väestön kysyntää. Erikoiskaupassa mitoitus
perustuu oman väestön ostovoiman kasvuun ja kunnan ulkopuolelta tulevaan kysyntään.
Välikylän optimimitoitus on 28 000 k-m2. Seudun yleiskaavassa alue on osoitettu merkinnöillä TP ja P. Voimassa olevassa asemakaavassa liikerakentamisen rakennusoikeus on 37 000 k-m2. Tavoitesuunnitelma toimii kehittämisen lähtökohtana. Tavoitesuunnitelmassa alueet on osoitettu merkinnöillä
KL-1 ja KTY. (KL-1 on liikerakennusten alue, jolle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan myymälää. Alue on tarkoitettu erikoistavarakaupan myymälöitä varten. Alueelle saa sijoittaa sellaisen vähittäiskaupan suuryksikön, jossa
on ainoastaan erikoistavarakaupan myyntiä). Välikylän alue soveltuu esimerkiksi erikoiskaupalle ja matkailupalveluille. Alue on olemassa olevan
joukkoliikennereitin varrella. Myös kevyen liikenteen saavutettavuus on hyvä
suunnitelmien toteuduttua. Edellyttää eritasoliittymää tie- ja katujärjestelyineen Kuusamontieltä. Selvitettävänä oleva kehäyhteys Kuusamontien ja
Pohjantien välillä helpottaa Pohjantien, Raitotien ja Kuusamontien liikennekuormitusta.
Liminka
Liiketilan laskennallinen lisätarve on noin 36 000 k-m2 ja optimimitoitus noin
36 200 k-m2. Tavoitteena on mitoittaa päivittäistavarakaupan liiketila niin,
että se vastaa kunnan oman väestön kysyntää. Erikoiskaupassa mitoitus
perustuu oman väestön ostovoiman kasvuun ja kunnan ulkopuolelta tulevaan kysyntään.
Liminganportin ja keskustan 1. vaiheen optimimitoitus on 17 700 k-m2. Optimimitoitus perustuu kysynnän kasvun pohjalta laskettuun liiketilan tarpeeseen. Liminganportti on seudun yleiskaavassa P-aluetta ja Keskusta Caluetta. Liminganportissa on rakennettu noin 2 000 k-m2. Liminganportin ja
keskustan maksimirakennusoikeus liikerakentamiseen lainvoimaisissa asemakaavoissa on yhteensä noin 41 000 k-m2 (keskustassa n. 20 000 k-m2 ja
Liminganportissa 21 000 k-m2). Alueet toteutetaan vaiheittain. 1. vaiheessa
toteutetaan optimimitoituksen mukainen kerrosala. 2. vaihe toteutetaan sen
jälkeen, kun ensimmäisen vaiheen liikerakentaminen on toteutettu. Alueet
ovat joukkoliikennereittien varrella ja kevyen liikenteen saavutettavissa.
Liminganportin edellyttämät valtatie 8:n liittymäjärjestelyt on tehty vuonna
2010.
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Ankkurilahden ja Tuposkeskuksen 1. vaiheen optimimitoitus on 18 500 k-m2.
Optimimitoitus perustuu kysynnän kasvun pohjalta laskettuun liiketilan tarpeeseen. Ankkurilahti on seudun yleiskaavassa P-aluetta. Tuposkeskuksessa
on asemakaavassa P-alueita. Ankkurilahden ja Tuposkeskuksen maksimirakennusoikeus liikerakentamiseen lainvoimaisissa asemakaavoissa on yhteensä noin 28 000 k-m2 (Tuposkeskuksessa n. 3 000 k-m2 ja Ankkurilahdessa n.
25 000 k-m2). Toteutus vaiheittain. 1. vaiheessa toteutetaan optimimitoituksen mukainen kerrosala. Toisen vaiheen rakentaminen toteutetaan vuoden
2020 jälkeen. Ankkurilahti soveltuu liikenteeseen tukeutuvalle toiminnalle.
Alueet sijaitsevat joukkoliikennereittien varrella ja ovat kevyen liikenteen
saavutettavissa.
Lumijoki
Liiketilan laskennallinen lisätarve on noin 5 000 k-m2 ja optimimitoitus noin
3 000 k-m2. Päivittäistavarakaupan mitoitus vastaa oman väestön kysyntää.
Kunnan sijainnista ja pienestä väestömäärästä johtuen erikoistavarakaupassa ei ole realistista tavoitella kysynnän ja tarjonnan tasapainoa.
Muhos
Liiketilan laskennallinen lisätarve on noin 20 000 k-m2 ja optimimitoitus noin
21 500 k-m2. Tavoitteena on mitoittaa päivittäistavarakaupan liiketila niin,
että se vastaa kunnan oman väestön kysyntää. Erikoiskaupassa mitoitus
perustuu oman väestön ostovoiman kasvuun ja kunnan ulkopuolelta tulevaan kysyntään.
Oulu
Liiketilan laskennallinen lisätarve on noin 304 000 k-m2 ja optimimitoitus
noin 323 000 k-m2. Oulu on maakunnan ja koko Pohjois-Suomen kaupan
pääkeskus. Oulun keskustassa ja kaupan keskuksissa asioi huomattava
määrä myös naapurikunnista ja seudun ulkopuolelta tulevia asiakkaita. Ostovoiman siirtymä naapurikunnista ja seudun ulkopuolelta Ouluun jatkuu
tulevaisuudessakin. Päivittäistavarakaupassa Oulun liiketilan mitoitus vastaa
kaupungin oman väestön kysyntää. Sen sijaan erikoiskaupan liiketila on perusteltua mitoittaa vastaamaan oman väestön kysynnän lisäksi myös kaupungin ulkopuolelta, naapurikunnista ja erityisesti seudun ulkopuolelta, tulevaan kysyntään.
Hiukkavaara on tuleva aluekeskus, jossa lähiasutuksen määrä noin 33 000
asukasta vuonna 2030. Optimimitoitus on noin 25 000 k-m2. Vaikutusten
arvioinnin mukaan kaavarunkovaiheen mukaista liiketilan mitoitusta (11 000
k-m2) on perusteltua lisätä. Alue toteutuu vaiheittain asuntorakentamisen
tahdissa. Alue soveltuu päivittäistavarakaupalle ja erikoiskaupalle. Kaavarunko on suunniteltu hyvän joukko- ja kevytliikennetarjonnan ehdoilla.
Ritaportti/Ritaharju on uusi aluekeskus. Oulun seudun yleiskaavassa alueelle
on osoitettu merkinnät KM ja P. Alueen asemakaavoitus on vireillä. Ritaportin 1. vaiheen optimimitoitus on 50 000 k-m2. Suunniteltu kokonaismitoitus
on 97 000 k-m2. Toteutus kahdessa vaiheessa siten, että 1. vaiheessa toteutetaan hypermarket ja tilaa vaativaa erikoiskauppaa noin 50 000 k-m2 (optimimitoitus) ja 2. vaiheessa muuta erikoiskauppaa. Toisen vaiheen toteutus
ajoitetaan sen jälkeen, kun keskustan kehittäminen on varmistettu ja edennyt.
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Oulun keskusta on seudun, maakunnan ja pohjoisen Suomen kaupallinen
pääkeskus. Keskustan (sis. Raksilan) optimimitoitus on 90 000 k-m2. Oulun
keskustan kaupallisen vetovoiman vahvistaminen ja turvaaminen on tavoite,
joka tulee ottaa huomioon koko seudun kaupan kehittämisessä ja liiketilan
rakentamisessa. Kaupallisen vetovoiman vahvistaminen edellyttää esim.
kauppakeskus-/keskustatavaratalotyyppistä liikerakentamista. Keskusta on
joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä hyvin saavutettavissa kaikista
suunnista. Toimiva ja vetovoimainen keskusta edellyttää myös hyvää saavutettavuutta henkilöautolla.
Oulunsalo
Liiketilan laskennallinen lisätarve on noin 24 000 k-m2 ja optimimitoitus noin
9 000 k-m2. Päivittäistavarakaupan mitoitus vastaa oman väestön kysyntää.
Kunnan sijainnista johtuen erikoistavarakaupassa ei ole realistista tavoitella
kysynnän ja tarjonnan tasapainoa. Erikoiskaupan ostovoima suuntautuu
pääosin Ouluun.
Hailuodontien liittymän alueen optimimitoitus on 2 000 k-m2, joka on kokonaisuudessaan päivittäistavarakauppaa. Toteutuksella ei ole vaikutuksia seututasolla, mutta kunnan sisällä optimimitoitusta suurempi mitoitus ja esim.
erikoiskaupan sijoittaminen alueelle hajauttaa kaupallista rakennetta ja heikentää Oulunsalon keskustan kehitysedellytyksiä.
Tyrnävä
Liiketilan laskennallinen lisätarve on noin 19 000 k-m2 ja optimimitoitus noin
5 700 k-m2. Päivittäistavarakaupan mitoitus vastaa oman väestön kysyntää.
Kunnan sijainnista ja pienestä väestömäärästä johtuen erikoistavarakaupassa ei ole realistista tavoitella kysynnän ja tarjonnan tasapainoa
Reservialueet kaupalle, matkailutoiminnoille ja yritystoiminnalle
Oulun seudun yleiskaavan tarkistuksessa on syytä varata optimimitoitusta
enemmän reservialueita kauppa-, logistiikka- ja matkailutoiminnoille sekä
ennakoimattomille isoille kaupan hankkeille. Liiketilan lisätarvelaskelmaan
sisältyy 30 %:n kaavallinen ylimitoitus, jonka tarkoitus on turvata kaupan
yksiköiden kehitys- ja laajennusmahdollisuudet pitkällä tähtäimellä. Tämän
lisäksi kaavassa voidaan esittää varauksia, jotka toteutetaan tarkastelujakson jälkeen, mutta jotka voidaan ottaa käyttöön aikaisemminkin seudun kysynnän niin salliessa. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi seuraavat:
Haukipudas, Haukiharju
- kirkonkylän osayleiskaavassa PK-1, seudun yleiskaavassa P-1 eli palvelujen ja hallinnon alue, molemmissa kaavoissa alueelle on osoitettu myös
matkailupalvelujen alueita RM
- suhde Haukiputaan keskustaan selvitettävä
- ei seudullisesti merkittäviä päivittäistavarakaupan eikä keskustahakuisen
erikoiskaupan yksiköitä
- soveltuu esimerkiksi liikennepalveluille ja matkailupalveluille
Liminka, Haaransilta
- seudun yleiskaavassa palvelujen ja hallinnon alue (P) ja matkailupalvelujen alue (RM)
- ei seudullisesti merkittäviä päivittäistavarakaupan eikä keskustahakuisen
erikoiskaupan yksiköitä
- soveltuu esimerkiksi logistiikka-, matkailu- ja liikennepalvelujen alueeksi
sekä valtakunnallisille ja kansainvälisille tilaa vaativan kaupan toimijoille
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Kiiminki, Välikylä
- seudun yleiskaavassa TP ja P, tavoitesuunnitelmassa KL-1 ja KTY
- ei seudullisesti merkittäviä päivittäistavarakaupan eikä keskustahakuisen
erikoiskaupan yksiköitä
- soveltuu sijaintipaikaksi esimerkiksi erikoiskaupalle ja matkailupalveluille
Alueiden varaaminen kaavassa ei tarkoita sitä, että alueet myös käytännössä toteutuvat, sillä lopulliset investointipäätökset tehdään toiminnanharjoittajan eli kaupan toimesta. Kaavoituksen tehtävä on hallita kokonaisuutta ja
luoda kaupalle mahdollisimman hyvät toiminta- ja kehitysedellytykset osana
toimivaa ja kestävää yhdyskuntarakennetta.

6. Vaihtoehtoiset kehityskuvat ja epävarmuustekijät
Laskennallinen liiketilan lisätarve perustuu arvioon Oulun seudun oman väestön ostovoiman ja seudun ulkopuolelta tulevan ostovoiman kasvusta. Ostovoiman kehitykseen vaikuttavat merkittävästi väestömäärän ja yksityisen
kulutuksen kehitys. Mikäli Oulun seudun väestömäärän kasvu esim. työpaikkamäärän hitaamman kasvun myötä on ennustettua vähäisempää, ei ostovoima kasva arvioidulla tavalla. Tällöin myös uuden liiketilan tarve on laskennallista liiketilan lisätarvetta pienempää.
Ostovoiman kasvun hidastuminen siirtää todennäköisesti kaupan investointeja myöhemmäksi ja osa suunnitelmista voi jäädä kokonaan toteuttamatta.
Tällöin on tultava toimeen sen hetkisen palveluverkon tarjonnalla. Kaupallisen palveluverkon kehittäminen vaiheittain siten, että palveluverkko sopeutuu kulloiseenkin kysyntään mahdollisimman hyvin, onnistuu parhaiten vaihtoehdossa 1, joka perustuu olemassa olevien keskustojen vetovoiman vahvistamiseen. Kysynnän kasvun hidastuessa on suurten yksiköiden toteuttaminen siirrettävä tarkastelujakson loppupuolelle.
Jos asukas- ja työpaikkamäärien kasvu seudulla kiihtyy, lisääntyvät myös
kaupan palvelujen kysyntä ja liiketilan tarve laskelmia suuremmaksi. Palveluverkon kehittäminen vastaamaan kasvavaa kysyntää onnistuu parhaiten
tilanteessa, jossa vaihtoehdon 1 mukaista palveluverkkoa täydennetään sijoittamalla päivittäistavarakaupan liiketilaa keskuksiin ja uusille asuinalueille
sekä erikoiskaupan liiketilaa keskuksiin, joissa on kullekin toimialalle ja
myymälätyypille riittävän suuri väestöpohja.
Kasvavan kysynnän tilanteessa seudullisella kaupan sijainnin ohjauksella on
erityisen suuri merkitys, jotta kaupan toiminnot sijoittuvat olevaan ja suunniteltuun yhdyskuntarakenteeseen hyvien liikennejärjestelyjen yhteyteen.
Kaupan sijainnin ohjauksessa on tärkeää jatkuva seudullinen yhteistyö kuntien, kaupan toimijoiden ja mahdollisten muiden sidosryhmien kesken kaupan hankkeiden suunnittelussa ja sijoittamisessa. Keskuksiin ja olevaan yhdyskuntarakenteeseen sijoittuessaan kaupan lähellä on mahdollisimman
suuri kävijämäärä, joka voi käyttää asioinnissaan kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen kulkumuotoja.
Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen käyttöä tukevan kaupallisen palveluverkkovaihtoehdon 1 edut korostuvat myös tilanteessa, jossa mahdollisen
polttoaineen hinnan nousun myötä henkilöauton käyttömahdollisuudet vähenevät.
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7. Yleiskaavoituksessa pohdittavaa
Kaupan sijoittumista voidaan ohjata yleiskaavan aluevarauksilla ja tarvittaessa kaavamääräyksillä. Kaavoituksen tehtävä on hallita kokonaisuutta ja
luoda kaupalle mahdollisimman hyvät toiminta- ja kehitysedellytykset osana
toimivaa ja kestävää yhdyskuntarakennetta. Oulun seudulla tavoitteeksi on
asetettu kaupan toimintojen sijoittaminen pääosin keskustoihin. Tavoite tukee yhdyskuntarakenteellisesti myönteistä kehitystä. Jotta tavoite ”kauppa
keskustaan” voisi myös käytännössä toteutua, liikepaikkojen pitää vastata
kaupan toimijoiden asettamiin toiminnallisiin edellytyksiin.
Uutta yleiskaavaa laadittaessa tavoitteena tulee olla ns. mahdollistava yleiskaava. Tämä tarkoittaa sitä, että kaavassa määriteltäville kaupan alueille
osoitetaan riittävästi mahdollisia ja vaihtoehtoisia sijoittumispaikkoja yhdyskuntarakenteen ja olemassa olevan palveluverkon kannalta järkevällä tavalla. Mahdollistava kaava edistää kilpailua tarjoamalla sijoittumispaikkoja
myös vielä tuntemattomille kaupan toimijoille. Riittävä määrä kaupan alueita ei tarkoita sitä, että yleiskaavasta tehdään ”toiveiden tynnyri”, jolla ei ole
kaupan sijoittumista ohjaavaa vaikutusta. Oleellista on punnita yhdyskuntarakenteellisia tavoitteita yhdessä kilpailun turvaamisen tavoitteiden kanssa.
Kaavaratkaisuja tehtäessä olisi hyvä harkita merkitykseltään seudullisten
kaupan yksiköiden toteuttamisen ajoittamista koskevia määräyksiä: esimerkiksi toteuttamisen ajoittamisen sitominen muun yhdyskuntarakenteen kehitykseen kuten uusien asuinalueiden rakentumiseen. Kilpailunäkökulman
kannalta katsottuna suuryksiköiden toteuttamisen ajoittaminen on kuitenkin
kaksiteräinen miekka: kuka saa ensimmäisen ja parhaan paikan? Tällaista
tilannetta voidaan lieventää osoittamalla yksittäisten kauppapaikkojen sijasta sijoittumisalueita, joilla voi toteutua enimmillään tietty määrä kaupan
kerrosalaa. Enimmäiskerrosalan määrittelyn avulla voidaan lisäksi välttää
esimerkiksi tilanne, jossa ”yleiskaavan tavoitteena olevan pienen palvelukeskittymän sijasta toteutuukin mittava kaupan keskus”.
Lisäksi on muistettava maankäyttö- ja rakennuslakiin vireillä olevat muutokset, jotka selviävät aikaisintaan syksyllä 2010. Oulun seudulla tehty 10 kunnan kaavoitus- ja liikenneasiantuntijoiden yhteinen palveluverkkoselvitys
tulee osaltaan vaikuttamaan kaupan sijainnin ohjausta koskevan lainsäädännön sisältöön.

