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1.

Johdanto

Vähittäiskauppa toimii jatkuvassa muutosympäristössä erilaisten kaupan toimintaan vaikuttavien tekijöiden kehittyessä ja vaihdellessa ajan kuluessa. Keskeisiä tällaisia tekijöitä
ovat lainsäädäntö, ostovoiman muutokset ja kuluttajien kulutustottumusten muutokset.
Vähittäiskaupan merkittäviä nykytrendejä ovat ketjuuntuminen, kaupan yksikkökoon
kasvu ja niiden kasvava osuus kokonaismarkkinoista. Liikepaikkasijoittautumisen keskeiset tarpeet ovat hyvä sijainti, suuret yksikkökoot ja muiden liikkeiden asiakasvirtojen keskinäinen hyödyntäminen.
Oulun Ritaharjun aluetta on ryhdytty kaavoittamaan pääasiassa asutuskäyttöön. Ritaharjun tavoitesuunnitelmassa on myös hyväksytty alueelle merkittävä kerrosala tilaa vievälle kaupalle ja vähintään yksi hypermarket. Tämän selvityksen tarkoituksena on havainnollistaa kaupan mahdollisuuksia ja intressejä Ritaharjun alueella. Selvitys on luonteeltaan asiantuntijaselvitys, eikä tässä raportissa olevia esityksiä tai kannanottoja ole
käsitelty kunnallisessa päätöksenteossa.
Tämä työn varsinaiseen työryhmään kuuluivat konsulttien lisäksi seuraavat henkilöt Oulun teknisestä keskuksesta:
•
•
•
•

Jaakko Mähönen
Kaija Puhakka
Leena Kallioniemi
Jorma Heikkinen

Lisäksi kokouksiin osallistuivat Ritaharjun suunnittelutyöryhmän jäsenet.
Ritaharjun alueen kaavoitusprosessi oli käynnistetty Ritaharjun risteysalueen II- eli kaakkoissektorista, jolle on kaavoitettu pientaloasutusta noin 3000 asukkaalle, työpaikkaalueita sekä 10 000 kem² kaupan käyttöön (KM -1). II-sektorin suunnittelun jälkeen ryhdyttiin valmistelemaan I-sektorin kaavarunkoa ja kaupallinen selvitys toteutettiin samanaikaisesti tämän Ritaharjun risteysalueen I-sektorin kaavarunkotyön yhteydessä.
Tämä kaupallinen selvitys käynnistyi, kun risteysalueen I- eli koillissektorin kaavarunkotyön
ensimmäiset havainnekuvat olivat valmistuneet. Kaupallisen selvityksen ryhmä kommunikoi suunnittelukokouksissa kaavarunkotyöryhmän kanssa. Kaavarunkotyössä päädyttiin
alla olevassa esitettyyn Ritaharjun I-sektorin kaavarunkoehdotukseen, jossa kaupan
suuryksiköitä ei sijoiteta Ritaharjun I-sektorin alueelle lukuun ottamatta lähipalvelukeskuksen päivittäistavarakauppaa.
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Kuva 1. Ritaharjun I-sektorin kaavarunkosuunnitelma

Kaupallisessa selvityksessä huomioitiin kaavarunkotyön ratkaisut ja kaavarunkotyöryhmä
huomioi kaupallisen selvityksen tulokset omassa työssään. Kaupallinen selvitys pidettiin
kuitenkin erillisenä selvityksenä, eikä kaavarunkotyön annettu vaikuttaa kaupallisen selvityksen peruslähtökohtiin.
Kaupallinen selvitys toteutettiin Oulun kaupungin teknisen keskuksen M aan ja mittauksen toimeksiannosta.

Oulussa 26.1.2005

__________________
Martti Ronkainen
Konsulttitoimisto Martti Ronkainen Oy

__________________
Risto Lassila
RTJ Advising Oy
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2.

Yhteenveto

Kaupallisen suunnittelun ja sijoittautumisen lähtökohtana toimii riittävän ostovoiman paikallistaminen ja kuluttajien ostotottumusten tunteminen. Ritaharjun alue on tällä hetkellä
Oulun paras rakentamaton paikka kaupallisten suuryksiköiden sijoittumiselle.
Ritaharju sijaitsee valtatie neljän pohjoisimmassa liittymässä Oulun alueella. Valtatie 4 on
Oulun merkittävin sisääntuloväylä pohjoiselle liikenteelle. Ritaharjussa on lähiasutusta
tällä hetkellä n. 30 000 ja vuonna 2025 sitä odotusten mukaan on noin 38 000 - 39 000.
Jo tämän asutuksen ostovoima luo edellytykset kaupan suuryksikölle ja asettaa haasteen nykyisen lähikauppaverkoston kehittymiselle sekä synnyttää mielenkiintoisen mahdollisuuden erikoistavarakaupan uusperustannalle.
Ritaharjun alueelle arvioitu myyntipotentiaali mahdollistaa Ritaharjuun n. 14 000 myymäläneliötä päivittäistavarakauppaa ja yli 110 000 myymäläneliötä erikoistavarakauppaa
vuoteen 2025 mennessä. Selvityksen perusteella Ritaharjuun voidaan suunnitella 5 suurta
kaupallista yksikköä lisää II-sektorille kaavoitetun 10 000 kem²:n lisäksi. Näitä olisivat liikennemyymälä, hypermarketkeskus1, erikoiskauppojen keskus, rautatavaratalo ja kodin
keskus. Nämä yhteensä 90 000 kem² käsittävä kokonaisuus tulisi sijoittaa mahdollisimman
yhtenäisesti toinen toisensa toimintaa tukien.
Selvityksessä päätettiin tehdä kaksi rakenne-ehdotusta, joissa toisessa massat sijoitetaan
pääasiassa I-sektorille ja toisessa IV-sektorille. Selvityksen viimeisessä kokouksessa konsultit esittivät toimivimmaksi kaupalliseksi ratkaisuksi vaihtoehto I:stä, jossa massat on sijoitettu IV-sektorille.
Ritaharjun alue koetaan vähittäiskaupan kannalta erittäin houkuttelevaksi erinomaisen
sijaintinsa ja myyntipotentiaalinsa ansiosta. Nämä ovat ensisijaisia kriteereitä myös kiinteistösijoittajille liikekiinteistösijoituksia harkittaessa. Alue tulee suunnitella yhtenä kokonaisuutena, jolloin mm. pysäköintialueiden tehokas yhteiskäyttö sekä alueen sisäinen
liikenne saadaan toimivaksi. Sijoittajien houkuttelevuutta lisää mahdollisuus reservitilojen
hyödyntämiseen jatkossa.
Alueen toteuttaminen tulisi aloittaa toteuttamalla I-sektoriin lähipalvelukeskuksen päivittäistavarakauppa ja IV-sektoriin liikennemyymälä, jotka tarjoavat uusille asukkaille päivittäistavarakaupan palveluita. Seuraava luonteva tulija alueelle on hypermarketkeskus,
joka tuo alueelle merkittävimmän asiakasvirran. Tämän jälkeen rautavaratalon on helpompi tulla alueelle, jonka jälkeen alue on mieluisa erikoistavarakaupan keskittymälle ja
kodin keskukselle.
Ritaharjun alueen asemakaavoituksessa, kunnallistekniikan ja liikenteen suunnittelussa
on huomioitava tässä selvityksessä esitetyt rakennevaihtoehdot, massoittelut ja mitoitukset.

1

Katso termit esityskalvoista 14-15 041025 päiv ättynä.
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3.

Kaupallisen selvityksen puitteet

3.1.

Tavoitteet

Selvityksen tavoitteena on hahmottaa Ritaharjun alueelle mahdollisesti sijoitettavat
kaupan palvelut sekä niiden laajuus ja massoittelu. Työn aluksi tavoitteiksi asetettiin seuraavat asiat:
1.

2.
3.

kaavarunkotyöryhmässä mukana ollen tuottaa materiaalia maankäyttösuunnittelua, kaavallista mitoitusta, liikenteellistä jäsentelyä ja pysäköintiä varten sekä illustraatiokuvin havainnollistaa kaupallista ilmettä.
Tarkastelu käsittää Ritaharjun risteysalueen kaikki neljä sektoria.
Tuottaa tarpeelliset ja riittävät kaupan alan mitoitustiedot ja perusteet.
Laatia tilaajalle yhteenveto, joka sisältää Oulun kaupungin ohjauksella
olevien kaupallisten alueiden pääasialliset käyttötarkoitukset, merkittävimmät liiketoimintakonseptit ja kauppa-alueiden luovutuksien ja käyttöönoton priorisoinnin ja toteutuksien tavoitteeksi esitettävät ajankohdat.

Kolmannessa kohdassa mainittu kaupallisten alueiden käyttötarkoitukset käsiteltiin kokousmateriaalissa ja on löydettävissä erillisestä liitteestä 3. Samoin esitetty illustraatiokuvien tuottaminen päätettiin siirtää myöhäisemmäksi.

3.2.

Lähtötiedot

Oulun seudulla ja Ritaharjuun liittyen on käytetty taustamateriaalina seuraavia aineistoja:
•
•
•
•
•

Ritaharjun kaavarunkotyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Ritaharjun kaavarunkotyön aikataulukaavio
Ritaharjun tavoitesuunnitelma 2004
Kaupan suuryksiköiden sijoittuminen Oulun seudulla 2003
Oulun seudun päivittäistavarakaupan rakenneselvitys 2002

Tämä taustamateriaali oli konsulttien käytössä työn käynnistyessä. Muuten lähtötietoina
toimivat konsulttien omat aineistot, Ritaharjun kaavarunkosuunnitteluryhmän kokoukset
sekä kaupallisen selvityksen ohjausryhmän kokoukset.

3.3.

Työmalli

Konsulttien työ koostui valmistelevasta työstä ja työryhmätyöskentelystä. Varsinaisia
työkokouksia oli neljä kappaletta 23.9.2004, 25.10.2004, 12.11.2004 ja 17.12.2004. Näissä
kokouksissa konsultit esittelivät valmistelevan työn tuloksia ja kommunikoivat ratkaisuvaihtoehdoista.
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4.

Ritaharju kaupallisena kohteena

4.1.

Oulun kaupan kehitys

Oulun seutu on suomen neljänneksi2 merkittävin kaupallinen keskittymä. Oulun väestömäärä kasvaa ennusteiden mukaan nopeasti. Samaan aikaan kuluttajalle jää joka päivä keskimäärin enemmän rahaa käytettäväksi muuhun kuin hänen pakollisiin menoihinsa. Nämä seikat asettavat Oulun kaupalle positiivisen tulevaisuuden, mutta lisäävät samanaikaisesti kaupan liikepaikkatarpeita. Kaupan kehitykseen vaikuttavat ensisijaisesti
seuraavat seikat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Väestön määrän muutos ja kasvualueet
Väestön kasvun laatu kaupan kannalta: ikärakenne, ansiotaso, perhekoko ja
työpaikkojen sijainti, asumismuoto
Talouksien lukumäärän kasvu ja keskikoon pieneneminen
Kuluttajan ostovoiman kehittyminen
Kuluttajan ostotottumuksien muutos
Ostovoiman siirtymän muutokset
Kaupan rakenteen muutos yleensä
Erikoistavarakaupan rakenteen muutos
Kaupan omat toimenpiteet: ketjuuntuminen, keskikoon kasvu
Autoistuminen

Alla olevassa graafissa on esitetty Tilastokeskuksen arvioima Oulun seudun3 väestön kehitysennuste.

Oulun seudun väestö
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Kuva 2. Oulun seudun väestöennuste (Tilastokeskus)

1. Pääkaupunkiseutu, 2. Turun seutu ja 3. Tampereen seutu
Oulun seudun kunnat: Oulu, Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos,
Oulunsalo, Tyrnävä
2
3
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Vuoteen 2025 mennessä Oulun seudulle on asettumassa n. 43 000 asukasta lisää vuoteen 2003 verrattuna. Tämä luku vastaa Kemin ja Tornion yhteen laskettua asukasmäärää.
Uudet kuluttajat käyttävät päivittäis- ja erikoistavaraostoksiin saman keskimääräisen
summan rahaa, jolloin nykyiseen kauppaverkkoon kohdistuu merkittävä lisäpaine, mikäli
uutta kaupan alaa ei rakenneta. Lähtötietoina käytettyjen aineistojen perusteella arvioitiin, että Oulun seudulla päivittäistavarakaupan vuotuinen ostovoima asukasta kohden
olisi ollut vuonna 2003 n. 2 200 €/asukas ja erikoistavarakaupan n. 2 800 €/asukas. Alla
olevassa kuvassa on esitetty elinkustannusindeksin ja ansiotasoindeksi kehittyminen viimeisen 20 vuoden aikana

Ansiotason ja elinkustannusten indeksit
225
Ansiotasoindek si
Elinkustannusindeksi
200

175
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125

1983

1985

1987

1989

1991
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100
2003

Kuva 3. Ansiotaso- ja elinkustannusindeksi 1983 - 2003

Kuvasta voidaan todeta, että ihmisten reaalinen ostovoima on jatkuvasti kasvanut.
Voidaan myös olettaa, että ostovoiman kasvu kohdistuu vahvemmin erikoistavarakaupan puolelle kuin päivittäistavarakaupan puolelle, koska kuluttajien tarpeet ovat rajallisemmat päivittäistavarakaupassa kuin erikoistavarakaupassa. Tässä selvityksessä oletettiin päivittäistavarakaupan ostovoiman kasvavan vuotuisesti 1,5 % ja erikoistavarakaupan 2,5 % asukasta kohden.
Näiden oletusten perusteella Oulun seudun kaupallinen volyymi tulee kehittymään alla
esitetyn kuvan mukaisesti.
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Vähittäiskaupan myyntipotentiaali Oulun
seudulla
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Kuva 4. Vähittäiskaupan kehitysarvio Oulun seudulla
Kuvassa esitetyistä päivittäis- ja erikoistavarakaupan kasvuarvioista osa muodostuu suoraan väestön määrän kasvusta ja osa väestön ostovoiman kasvusta. Väestön kasvun
osuus esitetystä erikoistavarakaupan kasvusta on noin 120 M EUR ja päivittäistavarakaupan kasvusta noin 97 M EUR. M uu kasvu on ostovoiman kasvua, joka on erikoistavarakaupassa arvioitu olevan 2,5 % ja päivittäistavarakaupassa 1,5 %.
Myyntipotentiaali-arvoja, väestömääriä sekä neliömyyntitehokkuusarvoja käyttämällä
voidaan arvioida myyntipinta-alatarve Oulun seudulla tulevaisuudessa. Erikoistavarakaupan myyntitehokkuudeksi on arvioitu 2 300 €/my-m²/v ja päivittäistavarakaupan
myyntitehokkuudeksi 8 300 €/my-m²/v. Alla olevassa taulukossa on esitetty tulokset em.
oletuksin Oulun seudun kaupan lisäpinta-alatarpeista.
Oulun seudun
Vähittäiskaupan lisämyyntipintaalatarve
(my-m2)
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Kuva 5. Vähittäiskaupan pinta-alatarvearvio Oulun seudulla
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4.2.

Kaupan rakenne Oulussa

Päivittäistavarakauppa toimii merkittävimpänä kuluttajien liikkumista aiheuttavana
tekijänä kaupan alalla. Kaupungin keskustan kaupan takaamiseksi on tärkeää tutkia
päivittäistavarakaupan nykyistä rakennetta
Oulun seudulla. Oheisessa kuvassa on esitetty päivittäistavarakaupan suurmyymälöiden4 myynnin jakaantuminen Oulun keskustan, aluekeskuksien, hypermarkettien ja
muiden keskuksien5 kesken.

Suurmyymälöiden PT-myynnin
jakautuminen Oulun seudulla
(> 1 000 m², yhtee nsä 290 MEUR)

Aluekeskus
33 %

Hyperm arket
50 %

Taulukosta voidaan todeta, että 50 %
myynnistä tapahtuu hypermarketeissa, 33 %
aluekeskuksissa kuten Pateniemessä ja Herukassa, 9 % muissa keskittymissä ja 8 % Oulun keskustassa. M ikäli päivittäistavarakaupan rakenne halutaan säilyttää samana,
tulee tämä rakenne huomioida myös kaavoitusta kehitettäessä.

4.3.

Keskusta
Muu
8%
keskittymä
9%

Ritaharjun kaupallinen ympäristö

Ritaharju sijaitsee 4-tien viimeisellä risteysalueella Oulun rajojen sisällä. Alue on laajasti
kehitteillä asuin-, työpaikka- ja kaupalliseen käyttöön. Risteysalueen läheisyydessä (< 4
km) asuu tällä hetkellä n. 30 000 ihmistä ja suunniteltujen asuinalueiden toteuttamisen
jälkeen n. 38 000 – 39 0000 ihmistä. Risteysalueelta 4 km:n säteellä on nykyisellään kattava lähikauppaverkosto, vaikkakaan Ritaharjun välittömässä (alle 1,5 km) läheisyydessä
ei ole lainkaan päivittäistavarakauppoja.
Lähikauppaverkoston myyntiosuus alueen päivittäistavaraostovoimasta on n. 50 % ja
yhteenlaskettu pinta-ala n. 5 400 m² sekä lukumäärä 12. Työpaikkoja n. 4 km säteellä on
tällä hetkellä n. 8 500. Alueen kehityksen jälkeen työpaikkojen määräksi on arvioitu n.
10 000 kpl.
Lähimmät päivittäistavarakaupat sijaitsevat Pateniemessä ja Herukassa. Linnanmaalla
avattiin vuoden 2004 lopussa uusi kokonaisalaltaan 11 000 kem²:n kahden kaupan suuryksikön keskus, jossa on 4 800 myymäläneliötä päivittäistavarakauppaa. Yhteensä päivittäistavarakaupan myymäläpinta-alaa n. 4 km säteellä on n. 10 000 m².
Alla olevassa kuvassa on esitetty päivittäistavarakauppojen sijainti ja päivittäistavarakaupan myymäläpinta-ala kyseisissä kaupoissa. Kuvaan on myös arvioitu Ritaharjun väestömäärään perustuva lähipäivittäistavarakaupan potentiaalinen volyymi Ritaharjun
risteysalueen eri sektoreissa.

4
5

Tässä huomioitu n. 1 000 m² ja suuremmat PT-myymälät
Muita keskuksia ovat mm. liikennemyymälät
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Kuva 7. Ritaharjun lähialueen päivittäistavarakauppaverkko

Ritaharjun ympäristössä on varsin kattava päivittäistavarakaupan verkosto nykyiselle
asutuskannalle. Ritaharjun uuden asuinalueen välittömässä läheisyydessä ns. lähikauppaetäisyydellä ei kuitenkaan ole päivittäistavarakaupan yksiköitä.
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4.4.

Kaupan jakautuminen kulutustottumusten mukaan

Vähittäiskaupan pinta-alan sijainnillinen jakautuminen kaupan näkemyksen mukaan6
on alla olevan taulukon mukainen.
Päivittäistavarakauppa-m²

Erikoistavarakauppa-m²

Lähipalvelut

40–50%

5-10 %

Ydinkeskusta

20–30 %

65–70%

Alakeskukset ja liikennesijainti

20–30%

20–25%

Päivittäistavarakauppa on keskittynyt lähipalveluihin ja erikoistavarakauppa ydinkeskustaan. Alakeskukset ja liikennesijainti, johon ryhmään Ritaharjun luetaan ovat toiseksi
merkittävimmässä roolissa.

4.5.

Ritaharjun kaupallinen potentiaali

4.5.1

Päivittäistavarakaupan markkinaosuusarviot

Ritaharjun päivittäistavarakaupan myyntipotentiaali laskettiin arvioimalla Ritaharjuun
mahdollisesti kohdistuvasta lähialueen ja ympäristökuntien asukkaiden ostovoimaosuudesta.
Päivittäistavarakaupan ostovoima (2.200€) jakautuu keskimäärin siten, että 50 % hankinnoista kohdistuu lähikauppaan ja 50 % ostoista kohdistuu suuriin kaupan yksikköihin
kuten hypermarkettien päivittäistavaraosastoille. Arvioitiin, että Ritaharjun uuden kaupallisen keskuksen päivittäistavarakaupalle muodostuvat seuraavat markkinaosuudet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.5.2

4 kilometrin säteellä asukkaat
4 kilometrin säteellä työpaikat
Haukipudas 7
Kiiminki
Ii ja Yli - Ii
Kuivaniemi
Simo
Pudasjärvi
Kemi
Keminmaa

50 %
30 %
20 %
20 %
20 %
10 %
10 %
10 %
5%
5%

Erikoistavarakaupan markkinaosuusarviot

Ritaharjun erikoistavarakaupan myyntipotentiaali laskettiin arvioimalla Ritaharjuun
mahdollisesti kohdistuvasta lähialueen ja ympäristökuntien asukkaiden ostovoimaosuudesta.

6
7

Lähde Kauppa 2005: taulukko 29
Esimerkinomaisesti Haukiputaan päiv ittäistavarakaupan siirtymä on tällä hetkellä n. - 20 %
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Erikoistavarakaupassa ostovoimasta (2.800 €) n. 1/3 (900€) kohdistuu hypermarkettien
erikoistavaraosastoille ja 2/3 (1.900€) muihin erikoistavarakauppoihin. Erikoistavarakaupalle arvioitiin seuraavat markkinaosuudet:
•
•

1/3 ostovoimasta (hypermarketkeskuksien erikoistavarakauppa)
– 4 kilometrin säteellä asukkaat 35 %
– 4 kilometrin säteellä työpaikat 30 %
2/3 ostovoimasta (muu erikoistavarakauppa)
– 4 kilometrin säteellä asukkaat 80 %
– 4 kilometrin säteellä työpaikat 30 %
– Oulun kaupunki 25 % (muut kauppapaikat: Limingantulli-Äimärautio-Karjasilta.
Välivainio-Laanila, Oulu keskusta ja uutena Kaakkuri)

Muissa ympäristökunnissa 2/3 erikoistavarakaupan ostovoimasta on arvioitu siirtyvän
Ritaharjuun alla olevassa kuvassa esitettyjen prosenttien mukaisesti.

5%
10 %

10 %
10 %
20 %
20 %

5%
15 %

20 %
20 %
5%

25 %

5%

i

20 %

5%

5%

5%

5%
5%
5%
5%

Kuvat 8. Arvio Ritaharjun erikoistavarakaupan osuudesta Oulun ympäristössä
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4.5.3

Ritaharjun myynti- ja tilapotentiaali

Edellä esitettyjä oletuksia käyttäen päästään alla olevassa kuvassa esitettyihin myyntipotentiaaleihin Ritaharjussa.
Ritaharjun myyntipotentiaali esitetyin
markkinaosuuksin (MEUR)
300

Päivittäistavara
Erikoistavara

268
244

250

200
158

150
116
95

100
72

50

0
2005

2015

2025

Kuva 9. Ritaharjun myyntipotentiaaliarvio
Kun käytetään edellä mainittuja neliömyyntitehokkuuksia, voidaan arvioida edellä esitetylle myyntivolyymille tarvittava myymäläneliömäärä. Myymäläneliömääräarvio on
esitetty alla.
Ritaharjun tilapotentiaali esitetyin
markkinaosuuksin
(my-m²)
200 000
180 000
160 000
140 000

Päivittäistavara
Erikoistavara
116 609

120 000

106 261

100 000
80 000

68 522

60 000
40 000
20 000

8 614

11 410

13 964

0
2005

2015

2025

Kuva 10. Ritaharjun kaupallinen tilatarvearvio
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Ritaharjuun voidaan näiden myyntipotentiaaliarvioiden perusteella sijoittaa vuoteen
2025 noin 65 % erikoistavarakaupan ja päivittäistavarakaupan edellä kappaleessa 4.1
arvioidusta uudisperustantaisesta liiketilasta. Tätä osuutta ei kuitenkaan ole rakennevaihtoehdoissa kokonaisuudessa huomioitu. Lopulliset osuudet on esitetty sivulla 22 yhteenvetotaulukossa.
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5.
5.1.

Kaupalliset rakennevaihtoehdot
Ritaharjun liiketyyppijakaumaehdotus

Selvityksessä päädyttiin seuraavanlaiseen 90 000 + 10 000 kem² + 4 000 kem² kaupalliseen kokonaisuuteen, joka voidaan toteuttaa Ritaharjussa vuoteen 2025 mennessä,
jopa 2015 mennessä. Perusteet ja taustaselvitykset on esitetty jäljempänä tässä kappaleessa.
1) 16 000 kem² hypermarketkeskus8,
• n. 10 000 kem² hypermarket
– 1/3 on päivittäistavarakaupan alaa
– 2/3 erikoistavarakaupan käytössä alaa
• 6000 kem² erikoistavarakaupan etumyymäläliikkeitä
– 10 – 20 kpl pinta-alaltaan 40 – 1 000 kem²
2) 25 000 kem² erikoiskauppojen keskus kahdessa kerroksessa
• 1 iso yksikkö
• 10 muuta etumyymälää
• Vaihtoehtoisesti 1- kerroksinen 15 000 - 20 000 kem² usean erikoiskauppojen keskus
3) 20 000 kem² kodin keskus
• 5-7 sisustuskaupan suuryksikköä
4) 20 000 kem² rautatavaratalo (rauta, sisustus ja puutarha)
• 1 iso yksikkö
5) 2 500 - 5 000 kem² liikennemyymälä
• Ravintola
• Market-myymälä 24 h
• Mittarikenttä
• Autonpesupaikka
6) 10 000 kem² KM -1-alaa II-sektorissa (Kuivasranta)
• Esimerkiksi varaosakauppa ja puutarhakauppa
7) 2 000 + 2 000 kem² lähipäivittäistavarakauppaa
• I-sektorille, lähipalvelukeskuksen yhteyteen
Edellä suunnitellulla liiketyyppijakaumalla on Ritaharjun liittymään toteutettavissa Oulun
pohjoisen alueen kaupallinen keskittymä, jossa
• 100 000 kem² uusperustantamahdollisuus kaupalle
• 30 000 kem² laajennusmahdollisuus reservialueelle (III-sektorille)
• Seudun runsain valikoima tuotteita, myös tuotteita joita ei saa muualta
• yhteensä 50–55 liikettä
• yhteensä 300–350 palvelusektorin työpaikkaa
• 150 -170 M EUR myyntipotentiaali (1/5 Oulun markkinasta)
• maksuttomat 3000 pysäköintipaikkaa

8

Katso termit esityskalvoista 14-15 041025 päiv ättynä.
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5.2.

tyypit

5.2.1

Kaupan rakenteen ja kuluttajien ostokäyttäytymisen mukaiset liikePäivittäistavarakauppa

Selvityksen tavoitteena oli kehittää ratkaisu, jossa huomioidaan nykyinen Oulun seudun
kaupan rakenne. Kuten kappaleessa 4.2 esitettiin, Oulun seudun päivittäistavarakaupan myynnistä 50 % tapahtuu tällä hetkellä hypermarketeissa. Kun edellä kappaleessa
4.1 esitettyjen arvioiden perusteella päivittäistavarakaupalle tarvitaan Oulun seudulla
vuoteen 2025 mennessä lisämyyntipinta-alaa n. 21 500 myymäläneliötä, voidaan tästä
n. 11 000 m² kohdistaa hypermarketteihin, jotta kaupan rakenne säilyisi nykyisellään.
Kaupallisesti toimivan kokoisessa hypermarketissa on n. 3 000 m² päivittäistavaraosasto,
joten hypermarketteja voidaan nykyisen päivittäistavarakaupan rakenteen puitteissa
seuraavan 20 vuoden aikana kehittää 3-4 kpl. Alla olevassa kuvassa on esitetty esimerkki uuden päivittäistavarakaupan pinta-alojen jakautumisesta Oulun seudulla. Lisärakentamisen kohdentaminen jaettiin kolmeen osaa: Ydinkeskustaan, Ritaharjuun ja M uihin
paikkoihin. Näin jaoteltuna voidaan havainnollistaa uusperustantaisen kaupan jakautumista Oulun eri alueille Ritaharjun suureksi esitetystä massasta huolimatta.
Päivittäistavarakauppa

21 500 my-m²

2 000 my-m²

Ydinkeskusta

11 600 my-m²

Muut

4 900 - 7 900 my-m²

Ritaharju

Ritaharjuun suunniteltu päivittäistavarakaupan pinta-ala riippuu valitusta rakennevaihtoehdosta. Vaihtoehto I:ssä päivittäistavarakauppaa ehdotetaan n. 7 900 my-m² ja
vaihtoehto II:ssa n. 4 900 my-m²9.
Hypermarketkeskus ja sen päivittäistavaraosasto sisältyy molempiin vaihtoehtoihin. Rakennevaihtoehdossa II Hypermarketkeskus korvaa lähipalvelukeskuksen. Läheisyys kotiin,
arkiostaminen, uusi asutus, kaupassa käynnin nopeus, kaupparyhmäkilpailun mahdollistaminen ja riittävät lähimarkkinat luovat rakennevaihtoehdossa I edellytykset laskennallisen mitoituksen toteutukselle. Linnanmaan kauppojen päivittäistavarakaupan laajennukset (+1000 m2) sisältyvät kuvassa kohtaan muut.

9

Tarkemmat selvitykset pinta-alajakoihin kalvoissa 15–21 041112 päiv ättynä
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5.2.2

Erikoistavarakauppa

Erikoistavarakauppa on tilastoinnissa jaettu kuuteen osa-alueiseen10. Alla esitetyssä listassa on esitetty kunkin osa-alueen arvioidut myyntitehokkuudet.
•
•
•
•
•
•

Apteekki
Muotikauppa
Kodintekniikkakauppa
Rautakauppa
Sisustuskauppa
Muu erikoistavarakauppa

N/A
2200 €/m²/v
3400 €/m²/v
2100 €/m²/v
1500 €/m²/v
2300 €/m²/v

Väestön ostovoima jakautuu näille kuudelle osa-alueelle alla olevan kuvan mukaisesti.
Kuvassa esitetyistä apteekkikauppa ei ole merkittävä tekijä pinta-alatekijöitä tutkittaessa
Erikoistavarakaupan ostovoiman
jakautuminen Suomessa
Apteekki
16 %

Muu
erikoiskauppa
24 %

Muotikauppa
21 %

Sisustus kauppa
10 %

Rautakauppa
13 %

Kodintekniikkakauppa
16 %

Kuva 12. Erikoistavarakaupan ostovoiman jakautuminen Suomessa
Oulun seudun myyntipotentiaalien, ostovoiman jakautumisen ja esitettyjen myyntitehokkuuksien perusteella Oulun seudun erikoistavarakaupan lisätilatarpeen jakauma on
alla esitetyn kuvan mukainen.

10

Myös alkoholikauppa sisältyy eräissä tilastoinneissa erikoistavarakauppaan
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Arvio Oulun seudun et-kaupan lisätilatarpeista pääaloilla vuoden
2002 kulutustottumusten mukaisesti
(my-m²)
45 000
2015
40 000

2025

38 839

36 772

35 000
30 000

25 632

25 000

22 460

20 000

17 950

15 000
10 000
5 000
0
Muotikauppa

Kodintekniikkakauppa

Rautakauppa

Sisustuskauppa

Muu erikoistavarakauppa

Kuva 13. Arvio erikoistavarakaupan lisäpinta-alatarpeesta
Näiden lukujen valossa tutkittiin erikoistavarakaupan sijoitusmahdollisuuksia Oulun seudulla. Lisärakentamisen kohdentaminen jaettiin kolmeen osaa: Ydinkeskustaan, Ritaharjuun ja M uihin paikkoihin. Näin jaoteltuna voidaan havainnollistaa uusperustantaisen
kaupan jakautumista Oulun eri alueille Ritaharjun suureksi esitetystä massasta huolimatta.
Muotikauppa

37 000 my-m²

20 000 my-m²

Ydinkeskusta

10 000 my-m²

Muut

7 000 my-m²

Ritaharju

Keskustahakuisen erikoistavarakaupan pinta-alan kasvutarve on yli puolet koko erikoiskaupan pinta-alan kasvutarpeesta. Tähän luetaan erityisesti muotikauppa. Ritaharjuun
on selvityksessä suunniteltu Hypermarketkeskukseen ja erikoiskaupan keskukseen sijoittuvan muotikauppaa vajaa viidennes koko kasvutarpeesta.
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Kodintekniikkakauppa

18 000 my-m²

1 500 my-m²

Ydinkeskusta

12 000 my-m²

4 500 my-m²

Muut

Ritaharju

Kodintekniikkakauppa on toimialakeskittymiin ja vetovoimaisille kauppa-alueille sijoittuvaa tilaa vaativaa kauppaa. Ritaharjuun on suunniteltu sijoittuvan erikoiskaupan keskukseen ja rautatavaratalon osastona neljännes koko toimialan kasvutarpeesta.
Rautakauppa

22 500 my-m²

0 my-m²

Ydinkeskusta

7 000 my-m²

Muut

15 500 my-m²

Ritaharju

Rautakauppa on keskustatoimintojen ulkopuolelle sijoittuvaa tilaa vaativaa kauppaa.
Asiointi edellyttää henkilö- tai pakettiautolla ja peräkärryllä asiointia joustavasti niin pysäköintialueen kuin noutopihan puolelta. Palvelun tarjoajalle sijoittumisen edellytyksenä
on vetovoimainen kokonaisuus sekä näkyvä ja väljä liikepaikka lähellä asumisen ja sisustamisen markkinoita. Liikepaikkaan tulee olla mahdollista rakentaa korkeudeltaan,
muodoltaan erilaista katos-, varasto- ja myymälätilaa edullisesti. Ritaharjuun on suunniteltu merkittävää toimialan suuryksikköä, joka on yli 2/3 koko toimialan kasvutarpeesta.
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Sisustuskauppa

26 000 my-m²

0 my-m²

Ydinkeskusta

11 000 my-m²

15 000 my-m²

Muut

Ritaharju

Paljon myymäläalaa vaativa, harvoin asiointia edellyttävä sisustuskauppa on keskittymässä keskustojen ulkopuolelle toimialan sisältä useiden erilaisten toimijoiden kokonaisuuden käsittäväksi Kodin keskukseksi, missä toimitilojen vuokra ja ylläpitokulut muodostuvat kohtuullisiksi. Ritaharjuun on esitetty sijoittuvan tästä syystä 2/3 alan kasvutarpeesta.
Muu erikoistavarakauppa11

39 000 my-m²

10 000 my-m²

Ydinkeskusta

12 000 my-m²

Muut

17 000 my-m²

Ritaharju

Muuhun erikoistavarakauppaan sisältyy useita keskustahakuisen erikoiskaupan toimialoja, joiden liikekoko ei merkittävästi ole kasvamassa vapaa-ajan ja urheilukauppaa lukuun ottamatta. Halu sijoittua Suurien asiakasvirtojen yhteyteen ja keskittyminen muiden
alan yrityksien kanssa samaan taloon tai samalle alueelle on kuitenkin tyypillistä. Ritaharjuun on suunniteltu sijoittuvan n. 40 % muun erikoistavarakaupan kasvutarpeesta.

11

Katso muun erikoistavarakaupan sisältö esityskalvosta 21 041112 päiv ättynä.
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5.2.3

Yhteenveto

Oulun seudulla v 2025 mennessä tarvittavan kaupan lisäpinta-alan jakauma aloittain ja
Ritaharjun osuus:
Kaupan ala

Kokonaisuudistarve

Ritaharjun osuus (%/mym²)

Päivittäistavarat

21 500 my-m²

36% / 7 900 my-m²

Muotikauppa

37 000 my-m²

18% / 7 000 my-m²

Kodintekniikkakauppa

18 000 my-m²

25% / 4 500 my-m²

Rautakauppa

22 500 my-m²

68 % / 15 500 my-m²

Sisustuskauppa

26 000 my-m²

57% / 15 000 my-m²

Muu erikoistavarakauppa

39 000 my-m²

43% / 17 000 my-m²

Yhteensä

164 000 my-m²

40%/ 66 900 my-m²

5.3.

Kiinteistösijoittajien preferenssit

Kaupalliset ketjujen sijoitus- ja taserakennetavoitteet ovat vaihdelleet aika ajoin. Tällä
hetkellä liikeketjut ovat palaamassa vuokraus- ja sale and leaseback -malleista takaisin
omaan kiinteistöjen omistukseen. Tähän on syynä mm. vuokralaisena toimiessa todetut
sopimusvelvoitteet, jotka rajoittavat liikeketjun päätäntävapautta ja tekevät kohderiskien hallinnasta rajoitettua.
Kaupallisten kiinteistösijoittajien tavoitteena on sijoittaa kohteisiin, joissa saavutetaan
mahdollisimman suuri taloudellinen tuotto mahdollisimman pienellä riskitasolla. Sekä
tuotot että riskit liittyvät uudiskohteessa pitkälti kauppiaiden ja käyttäjien intresseihin. Eli,
mitä kaupallisesti toimivampi kohde, sen helpompi kauppiaiden on saada kauppaan
asiakkaita ja sen mieluummin he sopivat pitkiä, sijoittajan kannalta pieniriskisiä vuokratai alivuokrasopimuksia kohteisiin. Sijoittajasta riippuen myös suuri yksittäinen sijoitus suhteessa nykyiseen kiinteistöomistuksen määrään koetaan riskiksi.
Ritaharjun kiinteistösuunnittelussa ja tontin luovutuksissa on huomioitava seuraavat seikat:
•
•
•
•
•
•

5.4.

Alueen kaupallinen potentiaali on kaupan toiminnan kannalta riittävä
Alueen infrastruktuuri rakennetaan alun alkaen tukemaan kaupallista toimintaa
Alueesta muodostetaan selkeä kokonaisuus, jonka osat palvelevat ylläpidollisesti,
pysäköinnillisesti ja markkinoinnillisesti toisiaan
Alueella on mahdollista olla eri kiinteistönomistajia yhden sijaan
Alueelle jätetään rakennusoikeusreserviä, jota ei tarvitse lunastaa ensi tilassa
Mikäli tontti vuokrataan, vuokra-aika on oltava vähintään 30 vuotta ja sopimukseen on sisällytettävä jatkuva osto-optio

Kaupallisen suunnittelun kriteerit

Kaupallisen rakennesuunnittelun lähtökohtana olivat kappaleessa 3 esitetyt puitteet.
Kriteereissä otettiin huomioon kolme näkökulmaa: Oulun rakenne, Kuluttajien käyttäytyminen sekä kiinteistösijoittajien preferenssit. Nämä kolme näkökulmaa on esitetty alla.
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•

•

•

Oulun kaupan sijainnillinen tasoittaminen – rakenteellinen paine etelästä pohjoiseen
– Ritaharjun sijainti kasvun keskellä suuri kaupan potentiaali
– Päivittäistavarakaupan rakenne – uusi asutus
– Maankäytön suunnittelun kokoluokassa ei vaihtoehtoja Erikoistavarakauppa
ohjaavana voimana – kysyntää: isot talot & isot tilat
– Yleiskaava
Kuluttajien tarpeeseen suunniteltu kokonaisuus
– Helppo saavutettavuus ja käytettävyys läheltä ja kauempaa
– Hyvä näkyvyys moottoritielle
– Trendikkyys – kaikki samasta paikasta
– Monipuolinen kaupungin osa – elinvoimainen ympäristö
Sijoittajien kannalta houkutteleva keskus
– Kaupalla potentiaalia – ketjut asiakkaaksi
– Maapohjan arvolla potentiaalia
– Käyttäjälähtöisyys – toimivuus, kustannukset ja ylläpito

Seuraavassa kappaleessa Esitetyissä rakennevaihtoehdoissa on pyritty huomioimaan
nämä kriteerit mahdollisimman kattavasti, Vaihtoehdossa I kyetään toteuttamaan käyttäjäläheisyys paremmin kuin vaihtoehdossa II, koska kaikki massat saadaan sijoitettua
yhdelle melkein neliön muotoiselle alueelle ja pysäköinti voidaan toteuttaa toimivammaksi.

5.5.

Ritaharjun kaupalliset rakenne-ehdotukset

5.5.1

Rakennevaihtoehto 1

Rakennevaihtoehto I:ssä kaupallinen kokonaisuus sijoitetaan Ritaharjun risteysalueen
luoteissektorille (IV). Vaihtoehdon ideana on toteuttaa yhtenäinen kokonaisuus, jossa
asiakkaiden ei välttämättä tarvitse käyttää autoja siirtyessään eri kauppakokonaisuuksiin. Vaihtoehdossa on maksimoitu julkisivujen näkyvyys 4-tielle ja pysäköintipaikkojen
yhteinen käyttömahdollisuus.
Kaupallisen alueen sisäinen liikenne tulee toteuttaa mahdollisimman kevyenä. Vastuu
sisäisten katu-alueiden ylläpidosta tulee olla kiinteistönomistajilla
Rakennevaihtoehto I on esitetty alla olevassa kuvassa.
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Erikoiskaupan
keskus

Rautatavaratalo
K
I
20 000

900 AP

KM
II
25 000

500 AP

600 AP
KM-1
I
20 000

Kodin
keskus

1000 AP

LH/K
I
2 500

KM
I
16 000

Liikennemyymälä

Lähipalvelukeskus
300 AP

Hypermarketkeskus

PL/KM
I-II
4 000

Mittariasema

RESERVIALUE
KM

I
10 000

Grilli

500 AP

RESERVIALUE
TP

Vene-, auto ja
vapaa-ajan
tarvikemaailma
sekä piha- ja puutarhamaailma

RAKENNEVAIHTOEHTO I

100 m

300 m

500 m

Rakennuksille ja pysäköintipaikoille tulee ensivaiheen suunnitelmissa jättää reserviä n. 20
– 30 % esitetystä lopullisista luvuista. Sektorille II kaavoitetulle polttoainejakelupisteelle
(Grilli) haetaan asemakaavoituksen muutoksella toinen käyttötarkoitus.
I-vaihtoehdossa on varauduttu 4 000 kem² lähikauppoihin ja polttoainemittarikenttään
Ritaharjun I-sektorilla, mikäli alueen uusi asutus ja hypermarketkeskuksen toteutusaikataulu näin edellyttävät. Lähipalvelukeskuksen päivittäistavarakaupan tarve kaupallisessa mielessä on 2 000 + 2 000 kem² yksikerroksista päivittäistavarakauppa-alaa, jossa 1
vaihe voisi olla 1 500 + 600 kem² ja laajennusreservi 500 +1 400 kem².
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5.5.2

Rakennevaihtoehto II

Rakennevaihtoehto II:ssa kaupallinen kokonaisuus sijoitetaan pääasiassa Ritaharjun risteysalueen koillissektorille (I). Tämä vaihtoehto on toteutettavissa nyt käynnissä olevan
kaavatyön yhteydessä. Vaihtoehdon ajatuksena on myös toteuttaa kokonaisuus, jossa
asiakkaiden ei välttämättä tarvitse käyttää autoja siirtyessään eri kauppakokonaisuuksiin. Poikkeuksena on liikennemyymälä, joka on sijoitettu 4-tien länsipuolelle siirtymäliikennöinnin tulosuunnan vuoksi. Vaihtoehdossa II näkyvyys 4-tielle on heikompi.
Rakennevaihtoehto II on esitetty alla olevassa kuvassa.

Rautatavaratalo

K
I
20 000

Kodin keskus
KM-1
I
20 000

RESERVIALUE
KM

Erikoiskaupan
keskus
KM
II
25 000

2 500 AP

Liikennemyymälä
300 AP

Mittariasema

LH/K
I
2 500

KM
I
16 000

Hypermarketkeskus

I
10 000

Grilli

500 AP

RESERVIALUE
TP

Vene-, auto ja
vapaa-ajan
tarvikemaailma
sekä piha- ja puutarhamaailma

100 m

RAKENNEVAIHTOEHTO II
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Rakennuksille ja pysäköintipaikoille tulee ensivaiheen suunnitelmissa jättää reserviä 20 –
30 % esitetystä lopullisista luvuista.
Sektorille II kaavoitetulle polttoainejakelupisteelle (Grilli) haetaan asemakaavoituksen
muutoksella toinen käyttötarkoitus. Vaihtoehdossa II hypermarketkeskus korvaa Ivaihtoehdossa esitetyn lähipalvelukeskuksen. Kaupallisen alueen sisäinen liikenne tulee
toteuttaa mahdollisimman kevyenä. Vastuu sisäisten katu-alueiden ylläpidosta tulee
olla kiinteistönomistajilla.

5.6.

Pinta-ala-, myynti-, työpaikka- ja liikennearviot

Muodostettavien kiinteistöjen minimikoko kokonaisuuden eri yksiköille on:
•
•
•
•
•

Hypermarketkeskus
Rautatavaratalo
Erikoistavarakaupan keskittymä
Kodin keskus
Liikennemyymälä

6 ha
3 ha
5 ha
3 ha
1,5 ha

Alla olevaan taulukkoon on arvioitu eri keskusten myyntivolyymit, työpaikkojen lukumäärä sekä maksimiliikearviot.

Määrä

Huom.

Hypermarketkeskus

50

pe-su 50%

Rautatavaratalo

20

to-la 50%

Erikoistavarakaupan keskittymä

50

to-su 50%

Kodin keskus

20

pe-la 50%

Liikennemyymälä

10

tasaisempi

YHTEENSÄ

150

Myyntiarvio (MEUR/v)

Työpaikka-arvio (Henkilötyövuotta)
Hypermarketkeskus

100

Rautatavaratalo

50

Erikoistavarakaupan keskittymä

80

Kodin keskus

20

Liikennemyymälä

20

YHTEENSÄ

280

Maksimiliikennearvio (Autoa/h)
Hypermarketkeskus

800

huippu pe 16-17, hajonta +-20%

Rautatavaratalo

400

huippu pe –la, arkipäiv isin50-60%
huipusta
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Erikoistavarakaupan keskittymä

600

Kodin keskus

300

Liikennemyymälä

500

YHTEENSÄ

2 600

Kun arvioidaan em. lukujen eroja vaihtoehto I:ssä ja II:ssa, liikennemyymälän osalta asiakkaat ovat eniten satunnaisia. Tällöin suhteet volyymille ovat vaihtoehto I 70 % ja vaihtoehto II 30 %. Niin sanotun matkailija-asiakkaan tuoma asiakasvirta ja myyntiosuus on
hypermarketkeskuksessa 10 - 15 % , jolloin vaihtoehtojen I ja II esitetyt luvut eivät juuri
muutu. M uissa liiketyypeissä vaihtoehto I ja II ovat aiheuttamassa saman liikennemäärän.

5.7.

Vaiheistus

Kaupallisen alueen vaiheistuksen lähtökohtana on kaupallisesti tunnetun tekijän saaminen alueelle ensimmäiseksi. Tämän tahon tulee tulla yksinään toimeen ja nähdä alue
itselleen kaupallisesti houkuttelevana. Tällaisia toimijoita ovat liikennemyymälät ja ketjuvetoiset hypermarketkeskukset.
Liikennemyymälä on kuitenkin nopeammin käynnistettävissä, joten ensimmäisessä vaiheessa alueelle kannattaa toteuttaa liikennemyymälä. Liikennemyymälässä on alueen
uudelle asutukselle perinteisten huoltoasemapalveluiden lisäksi 24 tuntia vuorokaudessa
auki oleva päivittäistavarakauppa sekä ravintolapalvelut.
I-vaihtoehdossa on esitetty I neljännekselle 2 000 + 2 000 päivittäistavarakauppa Ritaharjun tavoitesuunnitelmassa määritellyn lähipalvelukeskuksen vuoksi. Käytännössä vaihtoehtoja on kaksi:
1) I-sektorin alueelle ei sijoiteta päivittäistavarakauppaa, (ellei käyttäjä ole itse investoimassa) vaan tukeudutaan nykyiseen kauppaverkkoon ja odotetaan IVsektorin hypermarket-keskuksen valmistumista (2010–2012). Väliaikaa ”paikataan” myös liikennemyymälässä sijaitsevalla 24 h päivittäistavarakaupalla. Kaupalliset konsultit pitävät tätä ratkaisua pitkällä tähtäimellä parempana.
2) Varataan I-sektorille lähipalvelukeskuksen yhteyteen toimitilat julkisin investoinnein
kahdelle 2 000 kem² päivittäistavarakaupalle, jotka palvelevat Ritaharjun uutta
asutusta (8 000 – 9 000 henkeä). Koska uusi hypermarketkeskus (2010-2012) saattaa aiheuttaa toiminnallisia haasteita näille pienemmän kokoluokan kaupoille, tilat tulee suunnitella siten, että tiloja voidaan käyttää tarvittaessa myös muihin
palveluihin.
Yksi 2 000 m² päivittäistavarakauppa tarvitsee n. 5 MEUR vuosimyynnin. 9000
asukkaalla päivittäistavarakaupan ostovoima tulee olemaan luokkaa 20 M EUR,
josta 50 % = 10 M EUR menee tutkimusten mukaan ”lähikauppaan”. Täten kilpailun vuoksi alueella olisi hyvä olla kaksi päivittäistavarakaupan yksikköä. Mikäli lähipalvelukeskus valmistuu esim. vuonna 2006, on kaupalla 6 vuotta aikaa toimia
ilman hypermarketkeskuksen välitöntä läsnäoloa.
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Seuraava luonnollinen toimija alueelle on hypermarketkeskus, joka tulee toimeen ilman
muita erikoistavarakauppoja ja tuo alueelle yli miljoonan ihmisen vuotuisen asiakasvirran. Hypermarketkeskuksen jälkeen luontevin seuraaja alueelle on rautavaratalo. Tämän jälkeen alueella on erikoistavarakaupan keskittymälle tarpeeksi tukiasiakasvirtaa.
Ritaharjun kodin keskus voisi toimia Oulun uutena sisustuskaupan keskittymänä, jossa
useammat ketjut ovat saman katon alla ja yhteisillä aulatiloilla.
II-sektorilla sijaitseva valmiiksi kaavoitettu 10 000 kokonaisuus voidaan toteuttaa heti, kun
kiinteistölle löytyy soveltuva käyttäjä. Haasteena on alueen suora liittyminen asutusalueeseen, mikä asettaa tiettyjä vaatimuksia toiminnalle. Alueelle sopii ilman tukiasiakasvirtaa toimeentuleva toimija. Tällainen voisi olla mm. vene- auto- ja muun vapaa-ajan liikkumisen tarvikeliike sekä piha- ja puutarhaliike.
Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu Ritaharjun kaupallisen alueen toteutusvaiheistusta. Aikajanan yläpuolella on esitetty vaihtoehto I:n vaiheistus ja aikajanan alapuolella
on esitetty vaihtoehto II:n vaiheistus. Esitetyt vuosiluvut ovat viitteellisiä ja niiden toteutuminen on riippuvainen asemakaavoituksen etenemisestä.

2007
Vaihtoehto I

Lähipalvelukeskus
Liikennemyymälä

Vaihtoehto II

Liikennemyymälä

2012

2017

Hypermarketkeskus
Erikoistavarakaupan keskittymä
Rautavaratalo
Kodin keskus
Hypermarketkeskus

Erikoistavarakaupan keskittymä

Rautavaratalo
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6.

Toimintasuositus ja perusteet

Konsultit suosittelevat vaihtoehto I:n eli IV-sektorin toteuttamista. Tälle perusteluna seuraavat seikat:
1) Luoteissektori on toimivamman muotoinen alue (neliö) kuin koillissektori (suorakulmio)
2) Luoteissektorille voidaan toteuttaa alueen koosta ja muodosta johtuen kaikki viisi
kasvutavoitteiden mukaista konseptia
3) Alueelle on erinomainen näkyvyys ja saavutettavuus
4) Luoteissektorilla on muualla viikoittain asioiva lähiasutusväestö hypermarketkeskuksen perusvolyymiksi
5) Merkittävin ulkopuolinen ostovoiman siirtymä etenkin liikennemyymälän ja erikoistavarakaupan osalta tulee pohjoisesta, jolloin luoteissektori on kaupallisesti toimivampi, sen sijaitessa saapujiin nähden tien oikealla puolella
6) Alueen käyttötarkoitus muuhun kuin kauppaan on vaikeampaa
7) Alueen kehittäminen ei ole niin sidoksissa asuntotuotantoon kuin vaihtoehdossa II
8) Vaihtoehto I vapauttaa I-sektorille maata asuntotuotannolle
Ritaharjun alueen asemakaavoitus, kunnallistekniikan ja liikenteen suunnittelussa on
huomioitava tässä selvityksessä esitetyt rakennevaihtoehdot, massoittelut ja mitoitukset.
Varsinainen detaljikaavoitus tulisi tehdä yhteistyössä alueelle valittavan kehittäjän ja/tai
kaupan edustajien kanssa.
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LIITTEET
LIITE 1 Ritaharjun risteysalueen sektorit
LIITE 2 Alustava liikennesuunnitelma
ERILLINEN LIITE 3 Kokouskalvot ja muistiot
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LIITE 1 Ritaharjun risteysalueen sektorit

I-sektori kaavoituksen alla
–
–

Tulossa K/KM/KM-1 kaava-aluetta n. 25 ha
yksityiset omistavat

II-sektori kaavoitettu
–
–

KM-1 -alue rakennusoikeus
10 000 m²
LH-alue rakennusoikeus 300 m²

III-sektori määritelty yleiskaavassa TPalueeksi
–
–

n. 18 ha
kaupunki omistaa

IV-sektori määritelty yleiskaavassa P-2
alueeksi
–
–

100 m

300 m

500 m
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LIITE II Alustava liikennesuunnitelma
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