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HIUKKAVAARAN KAUPALLINEN SELVITYS
Loppuraportti 8.5.2007

Johdanto ja yhteenveto

OULUn kaupungilla on meneillään Hiukkavaaran asemakaavan kaavarunkotyö. Kaupallisen
selvityksen tarkoituksena on toimia yhtenä kaavarunkotyön perusselvityksenä.
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 suuryksiköiden kasvava osuus
kokonaismarkkinoista. Hypermarkettien markkinaosuuden kasvusta huolimatta lähikauppa ei ole
menettänyt rooliaan, vaan pikemminkin lisäämässä osuuttaan. Päivittäistavarakaupassa selkeimpinä
häviäjinä ovat pienet alle 200 neliön myymälät. Kaupan kannattavuuden kannalta lähikaupan kriittisen
myynnin taso on kuitenkin noussut merkittävästi. Liikepaikkasijoittautumisen keskeiset tarpeet ovat
hyvä sijainti, suuret yksikkökoot ja muiden liikkeiden asiakasvirtojen keskinäinen hyödyntäminen.
Oulun Hiukkavaaran aluetta on ryhdytty kaavoittamaan asutuskäyttöön 15 000 – 20 000 asukkaalle.
Yleiskaavassa Hiukkavaaran alueelle on suunniteltu muodostuvaksi pitkällä tähtäimellä aluekeskus,
jossa toimisi päivittäistavarakaupan suuryksikkö, keskeiset julkiset palvelut ja tilaa vievää kauppaa.
Kaupallisessa selvityksessä todettiin, että Hiukkavaaran alue itsessään ei sijaitse kaupallisesti
vetovoimaisella alueella alueen sijoittuessa 4-tien ja Kuusamontien kainaloon. Tästä johtuen alueelle
ei nähty tarpeen suunnitella vetovoimaista kaupan yksikköä vaan pyrittiin suunnittelemaan ratkaisu,
joka palvelee Hiukkavaaran asukkaita mahdollisimman tehokkaasti sekä kaupan, että ympäristön
näkökulmasta. Tämä tarkoittaa tehokkaan, alueen ostouskollisuutta lisäävän, päivittäistavaraverkon
luomista keskelle asutusta.
Selvityksen tuloksena esitetään parhaana vaihtoehtona varata aluekeskuksen yhteyteen tilaa
kahdelle noin 2 000 kem² päivittäistavarakaupalle sekä yhteensä noin 3 000 kem² tiloja
erikoistavarakaupalle. Päivittäistavarakaupalla tulisi olla kaksinkertainen laajenemisvara.
Laajennusvara on mahdollista käyttää myös yhden toimijan isommaksi supermarketiksi.
Aluekeskusyksikön lisäksi Hiukkavaaran alueelle tulisi sijoittaa kaksi alle 400 myymälä-m² kokoista
lähikauppaa voidakseen olla avoinna myös sunnuntaisin. Ehdotetulla kaupan rakenteella on
mahdollista saavuttaa päivittäistavarakaupassa jopa 70 % ostouskollisuus Hiukkavaaran alueen
sisällä. Tämä vähentää seudun liikennöintitarvetta.
Kaupallinen selvitys toteutettiin Oulun kaupungin teknisen keskuksen Maan ja mittauksen
toimeksiannosta. Työtä ovat ohjanneet asuntotoimen päällikkö Kaija Puhakka ja kaavoitusarkkitehti
Leena Kallioniemi Selvitys käynnistettiin 29.9.2006 suunnitteluryhmätyöskentelyllä. Väliraportti
luovutettiin 20.12.2006, jonka myötä selvityksessä päätettiin syventyä annetuista kolmesta
vaihtoehdosta ns. kahden marketin aluekeskusmalliin.
Tämän raportin ovat valmistelleet Martti Ronkainen, Ilkka Rajakallio ja Mikko Ronkainen
Konsulttitoimisto Martti Ronkainen Oy:stä. Asemakaavarakenneselvityksessä alihankkijana toimi
arkkitehti Matti Saksanen. Kuluttajan asiointitutkimuksen (02/2007) teki Tietoykkönen Oy.
Oulussa 4.5.2007

________________
Martti Ronkainen

________________
Ilkka Rajakallio
Konsulttitoimisto Martti Ronkainen Oy´
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Mikko Ronkainen
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2.

HIUKKAVAARAN KAUPALLINEN SELVITYS
Loppuraportti 8.5.2007

Taustasuunnitelmat Hiukkavaaran alueella

2.1. Yleiskaava
Hiukkavaaran alueelle on yleiskaavassa 2020 (14.1.2004) määritetty pientaloalueita,
kerrostaloalueita, työpaikka-alueita sekä aluekeskus. Aluekeskusalue varataan suuralueen tai
useamman kaupunginosan asukkaiden käyttämille julkisille palveluille, kaupalle ja muille yksityisille
palveluille. Yleiskaavassa aluekeskus on sijoitettu kaksiosaisena Vaalantien varteen jatkuen
Hiukkavaaran keskelle.
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Hiukkavaaran alueelle on suunniteltu uusi siltayhteys, joka johtaa Vaalantieltä Poikkimaantietä pitkin
4-tien yli aina Äimärautioon saakka. Tämä yhteys muodostaa Ouluun kehäyhteyden Äimärautiosta
Hiukkavaaraan ja Hiukkavaarasta aina Pateniemeen.

2.2. Tavoitesuunnitelma
Hiukkavaaran tavoitesuunnitelmassa on kirjattu keskeisesti Hiukkavaaran kaupalliseen selvitykseen
liittyen seuraavaa:
”Hiukkavaaraan suunnitellaan noin 11 000 asukkaan kaupunginosa, jossa varaudutaan myös
myöhempiin laajennustarpeisiin. Hiukkavaaraan varataan lähipalveluiden lisäksi tilaa Oulun
kolmannelle aluekeskukselle, joka tulee palvelemaan koillisten kaupunginosien asukkaita. ”
”Yleiskaavan mitoituksen mukaan Hiukkavaaraan varataan alueita noin 5 000 asuntoa ja 11 000
asukasta varten sekä aluekeskusta ja noin 1 000 työpaikkaa varten vuoteen 2025 mennessä.
Yleiskaavaluonnoksen mukainen asuntojakauma Hiukkavaarassa:
AK
AR
AP

1 750 asuntoa (35 %)
1 500 asuntoa (30 %)
1750 asuntoa (35 %)

”Aluekeskus toimii aluksi paikalliskeskustasoisena, mutta voi kehittyä vuoden 2020 jälkeen
aluekeskukseksi. Kaavarungon aluevaraukset on tehty lopputilannetta varten. Aluekeskukseen on
suunniteltu sijoittuvan seuraavat palvelut:
yhtenäisperuskoulu: ala-aste ja yläaste
kaksi päiväkotia
vanhusten palvelukeskus
kirjasto/nuorisotilat, asukastilat
kaupan suuryksikkö (>2 000 kem²)
tilaa vievä kauppa
muut kaupalliset palvelut
varaus seurakuntatiloille
varaus huoltoasemalle
pieni urheilukeskus
keskusleikkipuisto
väestönsuojatilat”
”Mustikkakankaalle on suunniteltu lähikeskus, jonka asukaspohja on noin 3200 henkeä. Tavoitteena
on ollut saada riittävä väestöpohja päivittäistavaraliikettä varten.”
”Yksittäisiä lähipalveluita voi edellisten lisäksi sijoittua asuntoalueille. Niille ei ole tässä vaiheessa
esitetty aluevarauksia.”
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Vuoden 2020 liikenne-ennusteen mukaan Poikkimaantien sillalla on noin 15 000 autoa/vrk ja
Poikkimaantien jatkeella välillä Hiukkavaaran uusi kokoojakatu – Parkkisenkankaantie 4 000-7 000
autoa/vrk. Vaalantien liikennemääräksi Puntarikankaantien länsipuolella on ennustettu 9 000
autoa/vrk. Vaalantien suuntaisella Hiukkavaaran uudella kokoojaväylällä ennen Poikkimaantien
liittymään on enimmillään 7 000 autoa/vrk.¨

2.3. Hiukkavaaran suunnittelun ohjausryhmän päätökset
Hiukkavaaran suunnittelun ohjausryhmä päätti kokouksessaan 17.4.2007, että alueen
väestömitoituksena tulisi käyttää 20 000 asukkaan lukua. Tätä lukua on käytetty myöhemmin
esitetyissä laskelmissa.
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Oulun kaupan kehitys ja kehityksen edellytykset

Konsulttitoimisto Martti Ronkainen Oy:n 26.1.2005 luovuttamassa Ritaharjun kaupallisessa
selvityksessä arvioitiin vähittäiskaupan kehittymistä Oulun seudulla. Arvion perusteella 20 vuoden
kuluessa Oulun seudun päivittäistavarakaupan vuotuinen myyntivolyymi on kasvamassa 162
miljoonaa euroa ja erikoistavarakaupan volyymi 377 miljoonaa euroa.
Vähittäiskaupan myyntipotentiaali
Oulun seudulla
(MEUR)

Oulun seudun
Vähittäiskaupan lisämyyntipintaalatarve (my-m2)
200 000

1 200
1 000

Päivittäistavara
Erikoistavara

175 000

968

Päivittäistavara
Erikoistavara

176 368

150 000
756

800
591

600

125 000

629
542

100 000

84 299

467

75 000

400

50 000
200
21 172

25 000

12 374

10 686

1 651

0
2005

2015

0

2025

2005

2015

2025

Lisämyynti edellyttää kaupalta lisämyymäläpinta-alaa, jonka tarve vuoteen 2025 mennessä arvioitiin
olevan päivittäistavarakaupassa noin 19 500 myymäläneliötä ja erikoistavarakaupassa 164 000
myymäläneliötä. Ritaharjun selvityksessä päivittäistavarakaupan tehokkuuslukuna on käytetty 8300
?/m2/v, jota on käytetty kaupan suuryksikkömitoituksessa. Erikoistavarakaupassa on käytetty 2300
?/m2/v. Hypermarket-liiketyypissä edellä mainittu erikoistavarakaupan tehokkuusluku on 3000
?/m2/v.
Hiukkavaaran selvityksessä on käytetty alla olevassa taulukossa esitettyjä oletusarvoja.
2006
Ostovoima
Ostovoiman reaalikasvu
Neliömyynti
Myyntitehokkuuden kasvu

Päivittäistavarakauppa
2 600
1,5
5000**
2,0

Erikoistavarakauppa
2700*
2,5
2 300
4,0

Yksikkö
?/asukas
%/v
?/m²/v
%/v

*'+ Alko, Apteekki, ravintolat
** lähikauppa

Erikoistavarakaupan ostovoima-arvioon eivät sisälly alkoholikaupan, apteekin ja ravintolapalveluiden
volyymiä. Näiden osuus on noin 1 100 ?/asukas/v ja volyymierittely on esitetty alla olevassa
taulukossa.
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Erikoistavarakaupan jakautuminen sortimentteihin
Muotikauppa
566
?/asukas/v
Kodintekniikka-kauppa
427
?/asukas/v
Rautakauppa
330
?/asukas/v
Sisustuskauppa
269
?/asukas/v
Kodin käyttötavarat
250
?/asukas/v
Vapaa-aika
250
?/asukas/v
Muu erikoiskauppa
625
?/asukas/v
2717
?/asukas/v
Alko
100
?/asukas/v
Apteekki
422
?/asukas/v
Ravintolat ja kahvilat
577
?/asukas/v
3816
?/asukas/v

8 (30)

Konsulttitoimisto Martti Ronkainen Oy

4.

HIUKKAVAARAN KAUPALLINEN SELVITYS
Loppuraportti 8.5.2007

Hiukkavaaran rooli Oulun kaupallisessa rakenteessa

Yleisestä näkökulmasta kaupallisen sijoittautumisen perusteet ovat:
alueen väestömäärän suuruus
lähiasutuksen (säde < 1,5 km) väestömäärä
liikennevirtojen määrä
kauppapaikan näkyvyys pääväylille ja jalankulkuvirroille
alueen asema seudullisessa vetovoimassa
paikan kaupan kokonaismäärä ja potentiaali
Oulun kaupallinen rakenne on nauhamainen etelästä pohjoiseen. Nauhamaisuuden muodostuu mm.
seuraavista asioista.
Oulun kaupunki sijaitsee meren rannalla ja muodostaa vaikutusalueeltaan puoliympyrän
Oulun kaupunkirakenne on rakentunut rannan mukaisesti
Oulun seudun liikenne on painottunut 4-tielle
Oulun seudulla on kuusi kaupan keskittymää uuden ja vanhan 4-tien yhteydessä: Zeppelin,
Kaakkuri, Limingantulli, Keskusta, Raksila ja Linnanmaa
Oulun pohjoiselle puoliskolle Ritaharjuun on suunnitteilla merkittävä kaupan keskittymä
Nykyisellään kauppa on painottunut Oulujoen eteläpuolelle
Edellä mainittuihin lähtökohtiin perustuen Hiukkavaaran suunnittelualue asemoituu ekologisen
tarkoituksen mukaiseen maastoon eikä ole suorassa yhteydessä 4-tiehen, Kuusamontiehen eikä
Kajaanintiehen. Kaupallisesta näkökulmasta Hiukkavaara asemoituu irralleen keskeisistä kaupan
sijoituspaikoista ja liikenteellisesti valtaväylien kainaloon.
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Hiukkavaara muodostaa kaupallisesta näkökulmasta lähiön, mikä on ohjaava tekijä Hiukkavaaran
kaupallisessa suunnittelussa.
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Hiukkavaaran kaupallinen ympäristö

5.1. Väestöpohja
Hiukkavaaran lähiympäristössä, joka rajautuu Oulunjokeen, Kuusamontiehen, Hiukkavaaran
metsäalueisiin ja Sanginsuun alueeseen, on ollut kirjoilla 15 462 asukasta 1.1.2006.

Hiukkavaaran seudun asukkaat 1.1.2006
Haapalehto
2 478
Hintta
943
Hiukkavaara
172
Kirkkokangas
691
Korvensuora
2 329
Kynsilehto
1 122
Myllyoja
2 685
Niiles
25
Parkkisenkangas
291
Saarela
1 490
Sanginsuu
268
Talvikangas
2 881
Ulkosanki
87
15 462
5.2. Kaupalliset palvelut
Hiukkavaaran välittömässä läheisyydessä, Vaalantien varressa on Myllyojan liikekeskus.
Keskuksessa on kaksi lähikauppaa sekä keskeiset palvelut kuten posti, apteekki, ravintoloita ja
parturi-kampaamo. Lisäksi Myllyojassa sijaitsee koulu, terveysasema, päiväkoti ja seurakuntatalo.

Myllyojalta Kuusamontielle päin edettäessä Haapaojalla sijaitsevat noin tuhannen myymäläneliön Lidl
sekä pieni Valintatalo. Samalla risteysalueella Kynsilehdon puolella sijaitsevat Shell-huoltamo ja
Hesburger-pikaravintola. Kuusamontien varressa Raitotien risteysalueella sijaitsee konseptikokoinen
K-Supermarket, jolla on merkittävä laajennusmahdollisuus KM kaavan mukaisesti.
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5.3. Ostovoima
Hiukkavaaran ympäristön asukasluku vastaa päivittäistavarakaupan ostovoimassa 40 miljoonan
euron ja erikoistavarakaupassa 41 miljoonan euron ostovoimaa vuoden 2006 arvioilla.
Myymäläneliöissä nämä luvut vastaavat lähikauppamaisessa päivittäistavarakaupassa noin 8 000 m²
ja erikoistavarakaupassa 18 000 m² pinta-alatarvetta.
Lähikaupan osuus päivittäistavarakaupasta on noin 50 % ja erikoistavarakaupasta 5 %. Näiden
oletusarvojen pohjalta neliötarpeet Hiukkavaaran ympäristössä ovat päivittäistavarakaupalle noin 4
000 m² ja erikoistavarakaupalle 900 m². Nykyisellään päivittäistavarakaupan myymäläpinta-ala on
noin 4 400 m² ja erikoistavarakaupan myymäläpinta-ala noin 200 m²

Hiukkavaaran ympäristö 2006
Väestömäärä
Ostovoima/asukas/v
Kokonaisostovoima/v
Neliötarve 5000 & 2300 ?/m²/v
Lähikaupan osuus myynnistä
Lähikaupan myymäläneliötarve

Päivittäistavarakauppa
15 462
2600
40 000 000
8 000
50 %
4 000

Erikoistavarakauppa
15 462
2700
42 000 000
18 000
5%
900

Nykyinen myymäläneliömäärä

4395

200*

*arvio

Hiukkavaaran lähiympäristön nykyinen kaupallinen rakenne on riittävä palvelemaan nykyisen
asiakaskunnan lähikauppatarvetta. Nykyväestöpohjalla ja kaupunkirakenteella kaupalliset palvelut
ovat siten riittävät erikoistavarakaupan ostovoiman ohjautuessa kaupallisesti vetovoimaisemmille
paikoille.
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5.4. Ostokäyttäytyminen Hiukkavaaran alueen ympäristössä
Kaupallisen selvityksen ohella selvitettiin Hiukkavaaran ympäristön nykyisten asukkaiden
ostokäyttäytymistä. Selvityksessä haastateltiin paikallisia asukkaita Kynsilehdosta, Haapalehdosta,
Hintasta, Parkkisenkankaalta, Hiukkavaarasta, Myllyojalta, Kirkkokankaalta, Niileksestä, Saarelasta,
Sanginsuusta, Ulkosangista, Korvensuorasta ja Talvikankaalta.
Selvityksessä ilmeni, että päivittäistavarakaupan osalta alueelta asioidaan viikoittain eniten, lähes 60
% asukkaista Raksilassa. Raksilan Citymarket, Prisma ja Euromarket liikuttavat siten eniten nykyisiä
Hiukkavaaran ympäristön asukkaita. Sekä Stockmann että Limingantullin Prisma palvelevat
päivittäistavarakaupan osalta noin 15 % seudun asukkaista viikoittain.
Erikoistavarakaupoista eniten viikoittaista asiointia tapahtuu Stockmanniin, Oulun keskustaan muilta
osin sekä Anttila-tavarataloon.

ASIOINTI KAUPPA-ALUEILLA
Kaikki vastaajat (n=200)
Päivittäin
tai lähes
päivittäin

Anttila
Citymarket, Raksila
Prisma, Raksila
Oulun keskustan erikoisliikkeet
Stockmann
Prisma, Limingan Tulli
Euromarket, Raksila
Kärkkäinen, Limingan Tulli
Rintamäki
Intersport
Sisustajan Tori, Limingan Tulli
K-Rauta, Välivainio
Säästökuoppa/ Tokmanni
Citymarket, Kaakkuri
Pukumies
K-Supermarket Isokatu (Anttila)
K-Rauta, Äimärautio
Vima
Zeppelin, Kempele
Oulun keskustan elintarvikeliikkeet
Prisma, Linnanmaa
Euromarket, Linnanmaa
Starkki
Erätukku

Vähintään
kerran
viikossa

1-3 kertaa
kuukaudessa

Kerran
kahdessa
kuukaudessa

Muutaman
kerran
vuodessa

84%
84%
80%
79%
74%
73%
71%
67%
64%
63%
60%
56%
54%
51%
50%
46%
46%
43%
43%
35%
34%
30%
28%
18%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Alueen kaupallisista palveluista tyytyväisimpiä oltiin päivittäistavarakaupan tarjontaan. Vain 7 %
Selvityksen mukaan Hiukkavaaran ympäristön nykyisistä asukkaista kokee ympäristönsä nykyiset
päivittäistavarakaupan palvelut riittämättömiksi. Positiivisen palautteen tuottavat myös erilaiset julkiset
palvelut. Ravintola- ja kahvilapalvelut sekä erikoistavarakaupan kaupallinen tarjonta koetaan lähes
yksimielisesti heikoiksi.
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Tyytyväisyys asuinalueen tai sen lähialueen kauppapalveluihin
Arvosanat:
Melko tyytymätön
Melko tyytyväinen

Erittäin tyytymätön

Erittäin tyytyväinen

KAIKKI (n=200)
Elintarvikkeet ja muut päivittäistavarat

7%

Muut julkiset palvelut
Huoltamopalvelut

57%

20%

Julkiset terveyspalvelut, esim. lääkärin vastaanot

49%

25%

Parturi/kampaamopalvelut

45%

30%

Kukat, viherkasvit ja puutarhatuotteet

28%

44%

Yksityiset hyvinvointipalvelut

23%

41%

Rakennus- ja sisustustarvikkeet, huonekalut

17%

61%

Kahvila- ja ravintolapalvelut

10%

56%

Silmälasit, optikkoalan tuotteet

64%

Kirjakauppa-alan tuotteet

65%

Kellot, korut, kultasepän tuotteet
Kodintekstiilit, taloustavarat, astiat

74%

13%

10%
9%
9%

63%

9%

67%

Matkapuhelintuotteet

8%

62%

8%

Jalkineet ja laukut

67%

7%

Kodinkoneet/viihde-elektroniikka

66%

7%

Urheilu/vapaa-ajan tuotteet

65%

Naisten/ miesten vaatteet

7%

68%

7%

Atk-alan tuotteet, esim. kotimikro

62%

5%

Lasten vaatteet

61%

5%

Valokuvaustuotteet

64%

Matkatoimistopalvelut

100%

5%

62%

80%

4%

60%

40%

Tyytymätön

20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tyytyväinen

Tutkimuksen tulokset ovat lähtöodotusten mukaiset. Yllättävänä voidaan pitää Linnanmaan heikkoa
roolia
asukkaiden
päivittäistavarakaupan
kohteena
läheisestä
sijainnista
huolimatta.
Erikoistavarakaupan osalta ravintola- ja kahvilapalvelut sekä mahdolliset vaateliikkeet sopivat hyvin
uustuotantoon. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että Hiukkavaaraan syntyvä kaupallinen
keskus tullee hieman vähentämään seudun asukkaiden liikennöintiä ja asiointia Raksilassa.
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Hiukkavaaran kaupan mitoitus

Johtuen Hiukkavaaran maantieteellisen alueen mahdollisista laajemmista kehitysmahdollisuuksista
Hiukkavaaran suunnittelun ohjausryhmässä päätettiin 17.4.2007, että kaupan mitoituksessa tulee
käyttää 20 000 asukkaan määrää tavoitesuunnitelmassa esitetyn 11 000 asukkaan sijaan.
Mitoitusperusteena on tästä johtuen käytetty tavoitesuunnitelmasta poikkeavaa väestökantaa.
20 000 asukkaan mitoituksella uuden asukasalueen kokonaisostovoimaksi muodostuu vuoden 2020
ostovoima-arvoilla noin 144 miljoonaa euroa. Tästä päivittäistavarakauppaan kohdistuu 66 miljoonaa
euroa ja erikoistavarakauppaan 78 miljoonaa euroa. Ostovoima-arvoa on korjattua ostovoiman
volyymikasvukorjauksella päivittäistavarakaupassa vuotuisella 1,5 % ja erikoistavarakaupassa
vuotuisella 2,5 %. Myymäläalamitoituksessa neliökohtaisen myyntitehokkuuden kasvuksi on arvioitu
päivittäistavarakaupassa vuotuisesti 2 % ja erikoistavarakaupassa 4 %.

Hiukkavaara vuonna 2020
Väestömäärä
Ostovoima
Kokonaisostovoima
Neliötarve 6730 & 4140 ?/m²/v
Kaupan mitoitus (70 % / 20 %)

Päivittäistavarakauppa
20 000
3300
66 000 000
9 800
6 860

Erikoistavarakauppa
20 000 asukasta
3900 ?/asukas/v
78 000 000 ?/v
18 800 my-m²
2 820 my-m²

Ostovoiman negatiivinen siirtymä on päivittäisavarakaupassa noin 30 – 60 % alueen ostovoimasta.
Erikoistavarakaupassa siirtymäarvio on 80 - 95 % alueen ostovoimasta. Näiden arvioiden pohjalta
Hiukkavaaraan
tulisi
mitoittaa
väestömäärän
toteutuessa
6 900
myymäläneliötä
päivittäistavarakauppaa ja 2 800 myymäläneliötä erikoistavarakauppaa. Negatiivinen siirtymä
aiheutuu Hiukkavaaran sijainnista Oulun kaupunkirakenteessa, työpaikkaliikenteestä sekä
keskustakaupan ja suurten kaupan yksikköjen vetovoimaisuudesta.
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Kaupan rakennevaihtoehdot Hiukkavaarassa

Hiukkavaaran alueelle on tavoitesuunnitelmassa esitetty vähittäiskauppaa seuraavasti:
kaupan suuryksikkö (>2 000 kem²)
tilaa vievä kauppa
muut kaupalliset palvelut
varaus huoltoasemalle
Kaupallisen selvityksen tuloksena on päädytty kolmeen erilaiseen kaupalliseen rakennevaihtoehtoon.
1) hypermarket-ratkaisu 2) aluekeskusratkaisu kahdella kilpailevalla päivittäistavarakaupan yksiköllä
3) aluekeskusratkaisu yhdellä päivittäistavarakaupan yksiköllä. Esitetyissä vaihtoehdoissa
Hiukkavaaraan ei esitetä tilaa vievää kauppaa johtuen Hiukkavaaran kaupallisesta asemasta ja
olevista sekä suunnitelluista uusista liikenneväylistä.

I) Hypermarket-vaihtoehto
Kaupallisesti toimivan Hypermarketin sijoittautumisen edellytyksenä on vähintään 30 000 asukkaan
väestöpohja vaikutusalueella sekä tukeutuminen pääliikennevirtoihin. Hypermarket edellyttää
väestöpohjan olemassaolon ennen perustantaa.
Hypermarketille tulee varata 10 000 neliötä myymäläpinta-alaa eli noin 13 000 kerrosneliömetriä.
Hypermarketin myymäläpinta-alasta vähintään 2000 m2 on päivittäistavarakauppaa ja yhteensä noin
7 000 m2 erikoistavarakauppaa. Erikoistavarakaupasta noin puolet on saman kauppakäytävän
yhteydessä ns. etumyymälöinä.
Hypermarkettien asiointi painottuu viikonpäivistä torstaista-maanantaille. Keskiostokset ovat suuria,
joten asiointi hoidetaan pääasiassa henkilöautoilla. Hypermarket edellyttää siten suuren noin 2,5
hehtaarin pysäköintialan keskuksen välittömään yhteyteen. Hypermarketin pysäköintipaikkatarve on
noin 800 autopaikkaa á 30 m². Rakenteellista pysäköintiä tulisi välttää taloudellisin perustein, kun
huomioidaan keskuksen kattamat markkinat.
Toimiva Hypermarketin sijoituspaikka Hiukkavaarassa on Vaalantien ja Poikkimaantien risteysalue.
Paikkana risteysalue on Hiukkavaaran reunassa, jolloin jalankulku- ja polkupyöräetäisyydet
Hiukkavaaran
reuna-alueilta
muodostuvat
pitkiksi.
Laskennallinen
maksimietäisyys
polkupyöräasiakkaille on noin 1,5 kilometriä. Alueen keskuksesta sivulla olevan sijainnin vuoksi
julkisten palveluiden liittäminen Hypermarketin yhteyteen muodostuu haasteelliseksi.
Hypermarketin etuna on kaupan yksikön tuotesortimenttien laajuus (noin 80 000 artikkelia), jolloin
Hiukkavaaran alueelle saataisiin myös merkittävä määrä erikoistavaratarjontaa. Hypermarketvaihtoehdon toisena hyötynä voidaan todeta, että hypermarket ei edellytä lähiympäristöönsä yhtä
lailla tiivistä väestökantaa kuin aluekeskusvaihtoehdot, koska hypermarket tukeutuu enemmän
liikennevirtoihin.
Hiukkavaaran hypermarketin päivittäistavarakaupan myynnin odotus on 21 – 30 miljoonaa euroa.
Erikoistavarakaupan myynnin odotus ilman alkoholi-, apteekki- ja ravintolapalveluita on noin 9,5
miljoonaa euroa.
Huoltoasemakonsepti on kehittynyt viime vuosina merkittävästi, jolloin siihen liittyy 24/7
päivittäistavarakauppaa. Varaus huoltoasemalla/liikennemyymälälle tulee säilyttää., mutta uuden
konseptin mukaiselle huoltoasemalle soveltuvampi paikka on osoitettavissa Kuusamontien varren
erillisselvityksessä.
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Hypermarket-vaihtoehto
Päivittäistavarakauppa Hypermarket
Päivittäistavarakauppa Lähikaupat 2 kpl
Erikoistavarakauppa Alko
Apteekki
Muotikauppa
Kodintekniikka-kauppa
Rautakauppa
Sisustuskauppa
Kodin käyttötavarat
Vapaa-aika
Muu erikoiskauppa
Ravintolat ja kahvilat

Ostovoima/
asukas/v

Osuus alueen
ostovoimasta

2600
2600
100
422
566
427
330
269
250
250
625
577

40 - 60%
10 %
0%
70 %
30 %
10 %
10 %
10 %
20 %
10 %
20 %
15 %

Myyntiodotus
20 800 000- 30 200 000
3 900 000
0
5 900 000
3 400 000
850 000
660 000
540 000
1 000 000
500 000
2 500 000
1 730 000

43 %

41 780 000

Edellä esitetyssä taulukossa on tarkasteltu suunnittelualueen myyntiodotuslukuja.
Hypermarketin vaikutusalue kattaa edellä esitettyjen ostovoimalukujen lisäksi suunnittelualueen
ulkopuolisia alueita ja vaikutus ympäristön kaupan menestymiseen on negatiivinen. Koska
Hypermarket edellyttää noin 30 000 asukkaan väestöpohjan vaikutusalueellaan, voidaan lopullinen
hypermarket rakentaa vasta, kun väestö on muuttanut Hiukkavaaraan alueelle.
Hypermarketin lisäksi alueelle tulisi suunnitella kaksi myymäläpinta-alaltaan alle 400 m² lähikauppaa,
jotka palvelevat lähikauppatarvetta etäällä hypermarketista. Lähikauppojen sijoittelu tulisi olla
mahdollisimman tiiviin asuntokannan keskellä.
Kaupan kokonaispinta-alaksi muodostuu 14 200 kerrosneliömetriä, josta päivittäistavarakauppaa on
noin 4 700 m² ja erikoistavarakauppaa 9 500 m².

Hypermarket-vaihtoehto

Päiviittäistavaramyynti
Hiukkavaarassa

PT ostovoiman
pitoaste

Päivittäistavarakerrosneliömetrit

Erikoistavaramyynti
Hiukkavaarassa*

ET ostovoiman
pitoaste

Erikoistavarakerrosneliömetrit

24,7-34,1 meur

50-70 %

4 700

9,5 meur

17 %

9 500

* ilman lääke- ja alkoholikauppaa sekä ravintolapalveluita
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II) Aluekeskus kahdella marketilla -vaihtoehto
Toinen kaupallinen rakennevaihtoehto on ns. aluekeskusvaihtoehto, missä kaupan yksiköt
yhdistetään
muihin
aluekeskuspalveluihin.
Tällöin
Hiukkavaaran
aluekeskus
voidaan
kokonaisuudessaan sijoittaa irti pääliikenneväylistä mahdollisimman keskeiselle sijainnille
suunnittelualueella. Tavoitteena tulisi olla sijoittaa aluekeskus paikkaan, jossa 1,5 kilometrin säteellä
olisi mahdollisimman tiheä väestökanta, noin 7 000 asukasta.
Aluekeskuksen yhteyteen tulisi sijoittaa kaksi päivittäistavarakaupan yksikköä kaupallisen
houkuttelevuuden lisäämiseksi ja kilpailun takaamiseksi. Kahden marketin vaihtoehdossa
aluekeskuksen yhteyteen suunnitellaan kaksi supermarket-kokoluokan 1 500 myymäläneliön
markettia, joiden kerrosala on yhteensä 4 000 kerrosneliömetriä. Kaavan tulee mahdollistaa
kummankin marketin kasvattaminen 2 000 kerrosneliömetrillä eli yhteensä 4 000 kerrosneliömetrillä.
Markettien asiakaskunnasta merkittävä osa (yli puolet) asioi ilman ajoneuvoa, joten pysäköintialatarve
on noin 500 autopaikkaa eli 1,5 hehtaaria. Pysäköinti on tavoiteltavaa toteuttaa maan tasossa.
Kahden marketin synnyttämä asiakasvirta mahdollistaa päivittäistavarakaupan lisäksi usean
erikoistavarakaupan yksikön sijoittamisen aluekeskuksen yhteyteen. Aluekeskuksen yhteyteen
soveltuvalle erikoistavarakaupalle on suunniteltava yhteensä 2 000 myymäläneliötä eli noin 3 000
kerrosneliömetriä.
Kahden marketin ratkaisussa alueen asukkaiden ostouskollisuus muodostuu suuremmaksi kuin
hypermarketin tai yhden marketin rakennevaihtoehdossa. Aluekeskuksen päivittäistavarakaupan
volyymi tulisi olemaan arviolta 31 miljoonaa euroa ja erikoistavarakaupan volyymi ilman alkoholi- ja
apteekkikauppaa noin viisi miljoonaa euroa.
Ostovoima/
asukas/v

Osuus alueen
ostovoimasta

Myyntiodotus

Päivittäistavarakauppa Aluekeskus
2600
Päivittäistavarakauppa L ä h i k a u p a t 2 k p l 2600
Erikoistavarakauppa Alko
100
Apteekki
422
Muotikauppa
566
Kodintekniikka-kauppa
427
Rautakauppa
330
Sisustuskauppa
269
Kodin käyttötavarat
250
Vapaa-aika
250
Muu erikoiskauppa
625
Ravintolat ja kahvilat
577

60 %
10 %
0%
70 %
20 %
0%
0%
0%
20 %
0%
15 %
0%
48 %

31 200 000
3 900 000
0
5 900 000
2 300 000
0
0
0
1 000 000
0
1 900 000
0
46 200 000

Aluekeskus kahdella marketilla

Aluekeskuksen päivittäistavarakauppojen lisäksi Hiukkavaaran alueelle tulisi sijoittaa kaksi
myymäläpinta-alaltaan alle 400 neliön eli kokonaispinta-alaltaan 600 kerrosneliömetrin lähikauppaa.
Lähikaupat tulee sijoittaa Hiukkavaaran aluekeskuksesta etäälle palvelemaan jalankulku- ja
polkupyöräyhteyksin mahdollisimman suurta väestömäärää.
Kaupan kokonaispinta-alaksi muodostuu 12 200 kerrosneliömetriä, josta erikoistavarakauppaa
palvelee noin 4 500 kem². Markettien pinta-alasta on arvioitu 20 % varattavan erikoistavarakaupalle.

Kaksi markettia -vaihtoehto

Päiviittäistavaramyynti
Hiukkavaarassa

PT ostovoiman
pitoaste

Päivittäistavarakerrosneliömetrit

Erikoistavaramyynti
Hiukkavaarassa*

ET ostovoiman
pitoaste

Erikoistavarakerrosneliömetrit

35,1 meur

70 %

7 700

5,2 meur

9%

4 500

* ilman lääke- ja alkoholikauppaa sekä ravintolapalveluita
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Varaus huoltoasemalla/liikennemyymälälle tulee säilyttää., mutta uuden konseptin mukaiselle
huoltoasemalle soveltuvampi paikka on osoitettavissa Kuusamontien varren erillisselvityksessä.

III) Aluekeskus yhdellä marketilla -vaihtoehto
Myös kolmannessa kaupallisessa rakennevaihtoehdossa kaupan yksiköt yhdistetään muihin
aluekeskuspalveluihin. Perusteet kaupan sijoittamisesta aluekeskuksen yhteyteen ovat samat kuin
rakennevaihtoehdossa II.
Yhden marketin vaihtoehdossa aluekeskuksen yhteyteen suunnitellaan yksi suuri supermarketkokoluokan 2 500 myymäläneliön marketti, jonka kerrosala on 4 000 kerrosneliömetriä. Kaavan tulee
mahdollistaa marketin kasvattaminen 2 000 kerrosneliömetrillä. Marketin pysäköintialatarve on noin
400 autopaikkaa eli 1,2 hehtaaria. Yhden marketin ratkaisussa erilliselle erikoistavarakaupalle ei
synny toiminnan edellytyksiä.
Yhden marketin aluekeskusvaihtoehdossa aluekeskuksen päivittäistavarakaupan volyymi tulisi
olemaan arviolta 21 miljoonaa euroa ja marketin sisällä oleva erikoistavarakauppa ilman alkoholi- ja
apteekkikauppaa tulisi olemaan noin kaksi miljoonaa euroa.
Ostovoima/
asukas/v
Aluekeskus yhdellä marketilla
Päivittäistavarakauppa Aluekeskus
2600
Päivittäistavarakauppa L ä h i k a u p a t 4 k p l 2600
Erikoistavarakauppa Alko
100
Apteekki
422
Muotikauppa
566
Kodintekniikka-kauppa
427
Rautakauppa
330
Sisustuskauppa
269
Kodin käyttötavarat
250
Vapaa-aika
250
Muu erikoiskauppa
625
Ravintolat ja kahvilat

577

Osuus alueen
ostovoimasta
40 %
20 %
0%
70 %
5%
0%
0%
0%
15 %
0%
5%

Myyntiodotus
20 800 000
7 800 000
0
5 900 000
570 000
0
0
0
750 000
0
630 000

0%
38 %

0
36 450 000

Aluekeskuksen päivittäistavarakauppojen lisäksi Hiukkavaaran alueelle tulisi sijoittaa neljä
myymäläpinta-alaltaan alle 400 neliön eli kokonaispinta-alaltaan 600 kerrosneliömetrin lähikauppaa*.
Lähikaupat tulee sijoittaa Hiukkavaaran aluekeskuksesta etäälle palvelemaan mahdollisimman suurta
väestömäärää.
Kaupan kokonaispinta-alaksi muodostuu 8 400 kerrosneliömetriä, josta erikoistavarakauppaa on noin
500 kem².

Yksi marketti -vaihtoehto

Päiviittäistavaramyynti
Hiukkavaarassa

PT ostovoiman
pitoaste

Päivittäistavarakerrosneliömetrit

Erikoistavaramyynti
Hiukkavaarassa*

ET ostovoiman
pitoaste

Erikoistavarakerrosneliömetrit

28,6 meur

60 %

7 900

2,0 meur

4%

500

* ilman lääke- ja alkoholikauppaa sekä ravintolapalveluita

Varaus huoltoasemalla/liikennemyymälälle tulee säilyttää., mutta uuden konseptin mukaiselle
huoltoasemalle soveltuvampi paikka on osoitettavissa Kuusamontien varren erillisselvityksessä.
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Esitys Hiukkavaaran kaupalliseksi ratkaisuksi

8.1. Kaupallisen konsultin esitys
Kaupallisesta näkökulmasta soveltuvin kaupallinen ratkaisu Hiukkavaaran alueelle on ns. kahden
marketin vaihtoehto, joka toteutetaan mahdollisimman keskeiselle sijainnille Hiukkavaran
aluekeskukseen. Tämän näkemyksen perusteena ovat seuraavat tekijät:
kahden yksikön myötä asukkaille muodostuu parempi ja laajempi tuotteiden tarjonta sekä
valikoima- ja hintakilpailu
julkiset palvelut on mahdollista yhdistää kaupallisten palveluiden kanssa
päivittäistavarakaupan ostovoima pysyy tehokkaimmin Hiukkavaaran sisällä ( 70 %)
rakenneratkaisu vähentää alueen sisäistä liikennettä keskeisellä sijoittautumisellaan
(hypermarket-keskus on sijoitettava tonttikoon ja liikennevirtojen vuoksi Vaalantien varteen)
Hiukkavaaran ympäristön nykyinen kauppa saa kahden marketin aluekeskusvaihtoehdossa
paremmat toiminnan edellytykset, koska koko alueen kokonaismyyntipotentiaali on
vaihtoehdoista suurin
Kahden yksikön asiakaspotentiaali on 1,2 – 1,5 miljoonaa asiakasta vuositasolla, mikä
mahdollistaa myös usean erikoistavarakaupan yksikön uusperustannan samaan keskukseen
yhteisen kauppakäytävän varrelle
Kumpikaan aluekeskusvaihtoehdoista ei vaikuta mahdollisen Kuusamontien varren/ympäristön
kehittämiseen, koska aluekeskusvaihtoehtojen myyntipotentiaaliksi riittää 60 – 70 %
suunnittelualueen ostovoimasta. Tästä seuraa, että Kuusamontien mahdollinen hypermarket-ratkaisu
kilpailee ns. liikkuvista asiakkaista muiden vastaavan kokoluokan hypermarket-kauppojen kanssa.
(Kuusamontien kaupallisen kehittämispotentiaalin vaikutuksista erillinen selvitys/KTMR)
Hiukkavaaran suunnittelun ohjausryhmä päätti 21.12.2006 väliraportin tulosten esittelyn yhteydessä
edetä suunnittelussa kahden marketin mallin pohjalta. Tähän päätökseen perustuen alla on esitetty
ratkaisumalli kaavoituksen perusteeksi.

8.2. Aluekeskuksen asemakaavarakenne
Esitettävä kaupallinen keskus koostuu kahdesta yhteensä 2000 m2 päivittäistavaramyymälästä ja
yhteensä 3000 m2 erikoistavarakaupasta sekä II kerrokseen sijoittuvista julkisista palveluista. Lisäksi
molemmille marketeille varataan laajennusalaa 2000 m2. Pysäköintitilaa tulee varata noin 500
autopaikan verran, jonka tulee minimissään säilyä myös laajennuksen jälkeen. Autopaikkojen
kaavamääräys tulisi olla 1/30 – 1/40 ap/liike-kem², mutta rakentamattomana maa-alana paikoitukselle
tulee varata tilaa esitetyn mukaisesti.
Keskeinen sijainti asuntoalueella asettaa aluekeskukselle omat vaatimuksensa. Sen tulee liittyä
saumattomasti asuntoalueeseen sekä saavutettavuudeltaan, että myös ulkoiselta hahmoltaan.
Keskuksen sisäisten väylien tulee olla luonteva osa alueen kevyen liikenteen väylästöä ja
asuntoalueelta on oltava suora yhteys pääsisäänkäyntiin tai pääsisäänkäynteihin.
Autoliikenne on eriytettävä mahdollisimman hyvin
saavutettavuuden ja käytettävyyden tulee olla hyvät.

asuntoalueesta,

mutta

p-alueiden

Aluekeskuksen julkisivun kohti asuntoaluetta tulee alusta saakka olla ”valmis” ja sen tulee olla
aktiivinen ja riittävän pienimittakaavainen kaupunkikuvassa ja jalankulkuympäristössä. Huolto ei saa
haitata asuntoaluetta toiminnallisesti eikä esteettisesti.
Päivittäistavaramyymälöiden laajennusvaraukset vaikuttavat suuresti niiden suunnitteluun ja sitä
kautta koko keskuksen muotoutumiseen.
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8.3. Perusratkaisu

P

Toiminnallisesti selkeimmässä ratkaisussa aluekeskus on asuntoalueen ja pysäköinnin
välissä, jolloin saavutettavuus molemmista on erinomainen, mutta pysäköinnin
aiheuttamat häiriöt on minimoitu.
Kaupallisesti kaikki liiketilat tulisi keskittää saman käytävän varrelle, jotta ne hyötyisivät
toistensa asiakasvirroista.

AS

Taloudellisesti on syytä pyrkiä mahdollisimman selkeisiin massoihin, järkeviin
myymälämuotoihin ja välttää hukkatiloja, kuten esimerkiksi turhaa käytävätilaa.

Päivittäistavarakaupat suurimpina ”rakennuspalikoina” vaikuttavat eniten aluekeskuksen
massoitteluun. Myyntialaltaan 1500 m2 supermarket-kokoluokan myymälän runkoleveys on luokkaa
30 – 40 m, josta alaraja on kalustamisen toiminnallisuuden kannalta selkeästi parempi kuin yläraja.
Tällöin myyntiala on mitoiltaan n. 30 x 50 m. Koska kassa-alueen tulee avautua kauppakäytävälle on
käytännössä ainoa järkevä laajennussuunta sivulle. Tämäkin puoltaa kapean vaihtoehdon valintaa,
sillä laajennuksen (myös n. 30 m) jälkeenkin myyntiala on muodoltaan vielä käyttökelpoinen ja
keskuksen perusrakenne sekä pt-kauppojen kalliit takatilat kyetään säilyttämään jokseenkin
ennallaan.
Erikoistavaramyymälöiden muoto riippuu suuresti toimijoista, mutta yleisesti ottaen myymälöiden
syvyys kauppakäytävältä on selkeästi pt-myymälöitä pienempi. (20 x 20 - 30 m) Vaikkakin
erikoistavarakauppa tukeutuukin päivittäistavarakaupan asiakasvirtoihin, on poikkeavien
aukioloaikojen vuoksi joillakin toimijoilla tarve avautua myös ulkojulkisivulle. Tällaisia toimijoita ovat
mm. kioskit ja ravintolat.

8.3.1

Ratkaisumallit

Seuraavassa on käsitelty tämän kokoiseen kauppakeskukseen soveltuvia malleja. Jaottelu on tehty
asiakaskäytäväratkaisujen mukaan.
I –malli ( a )

P

I.a-mallissa marketit ovat rinnakkain ja etumyymälät yhtenäistä kassalinjaa
vastapäätä. Laajennusvarat ovat keskuksen ylä- ja alapuolella.
Erikoistavaramyymälöiden saavat parhaan hyödyn pt-kauppojen asiakasvirroista.
Malli mahdollistaa yksinkertaisen rakennusmassan.

AS

Erikoistavaramyymälöiden syvyys kasvaa tässä mitoituksessa liian suureksi (30 –
40 m), jolloin osa myymälöistä olisi ulkosyöttöisiä. Kauppakäytävän vuoksi keskus
olisi sijoitettava asuntoalueen ja pysäköinnin väliin poikittain, jolloin pt-kaupat
olisivat sangen eriarvoisessa asemassa ja toisen laajennusvara jäisi keskuksen ja
asuntoalueen väliin.

I –malli ( b )

P

Ib-mallissa marketit on asetettu vastakkain ja etumyymälät sijoittuvat molemmin
puolin kauppakäytävää. Laajennusvarat ovat molemmilla marketeilla
pysäköintialueella.
Tässä mallissa erikoistavaramyymälöiden mitoitus on vapaa. Rakennusmassa
muodostuu osista.

AS
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T –malli
T-mallissa marketit on asetettu vierekkäin ja välissä sekä kassalinjan edessä on
erikoistavaramyymälöitä. Keskuksen läpi menevät risteävät käytävät (T+).
Markettien laajennusvarat ovat keskuksen molemmin puolin.

P

Eloisan julkisivunsa ansiosta T-malli on kaupunkikuvallisesti hyvä ratkaisu.
Haasteena T-mallissa ovat Pt-kauppojen asettelu ”väärinpäin” sekä mahdollisesti
liian pieni syvyys erikoistavaramyymälöille. Myös käytäväalan osuus keskuksen
pinta-alasta on suuri.

AS

H –malli (käsipaino/dumbbel)
H-mallissa marketit on asetettu massan päihin ja niiden väliin on sijoitettu
erikoistavaramyymälät. Markettien laajennusvarat ovat molemmin puolin
pysäköintialueen suunnassa.

P

P

H-malli on
ratkaisu.

AS

monimuotoisuutensa

ansiosta

kaupunkikuvallisesti

kelvollinen

H-mallin haasteina ovat epäyhtenäinen pysäköintialue, pitkä ja/tai monimuotoinen
massa. Lisäksi osa erikoistavaramyymälöistä on ulkosyöttöisiä.

L –malli
L-mallissa marketit on asetettu kulmittain. Erikoistavaramyymälät on asetettu
sisä- (ja ulko-) kulmiin. Markettien laajennusvarat ovat keskuksen kahdella
sivulla.

P
P

Mallissa kulkuyhteydet ovat vaikeat järjestää. Lisäksi erikoistavaramyymälät
muodostuvat syviksi

AS
8.3.2

Ehdotettava toteutusmalli

Parhaiten paikan ja mitoituksen vaatimukset toteuttaa Ib –malli, jota on seuraavassa kehitetty
mitoitetun tilakaavion asteelle. Kyseessä ei siis ole rakennussuunnitelma, eikä siinä esitettyjä mittoja
voi sinänsä pitää muuta kuin suuntaa-antavina, lähinnä minimimittoina.
Esitetyt liikenneväylät ja keskuksen sijainti niihin nähden on vain eräs tulkinta lähtötilanteesta. Ne
voivat hyvin sijaita muutoinkin ja ne tulee tarkentaa jatkosuunnittelussa.
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Pysäköinnin
laajennus

Pysäköinti
500 ap

Laajennus
2 x 2000

PT
2 x 2000

ET
3000

Huolto

Huolto

75
135

Tilakaavio, mittakaava 1:2000
Lähtökohtana on sijoitus asuntoalueen reunaan siten, että pysäköinti jää aluekeskuksen toiselle
puolelle ja keskuksen pääjulkisivu on kohti asututusta kiinni mahdollisimman vilkasta liikenneväylää.
Liittyminen asuntoalueeseen tapahtuu kevyen liikenteen väylillä. Pääväylä johdetaan
kauppakäytävälle, minkä toisessa päässä se jatkuu pysäköintialueen kokoavana väylänä. Poikittainen
väylä sijaitsee keskuksen ja pysäköintialueen välissä. Myös keskuksen toisella puolella kadun
varressa on luonteva kevyen liikenteen väylän paikka, sitä ei ole esitetty kaaviossa.
Esitetyssä mallissa pt-myymälöiden laajennusvarat ovat pysäköintialueen
kaupunkikuvallisesti tärkein pääjulkisivu voidaan rakentaa katulinjaan kiinni.

puolella,

joten

Aluekeskus muodostuu kahdesta erityyppisestä massasta. Päivittäistavaramyymälät ovat
syvärunkoisessa ja verrattain korkeassa hallissa. Hallissa on yksi pilarilinja, joten jänneväli on n. 15
m. Erikoistavaramyymälämassa voi olla rakennejärjestelmältään tiheämpi ja sen II kerrokseen
voidaan sijoittaa tarvittavat julkisten palveluiden tilat. Massan muotoon vaikuttaa keskukseen tulevien
myymälöiden kokojakauma, mutta syvyydeltään liian pieni massa lisää kustannuksia mm.
asiakaskäytäväneliöiden kasvamisen vuoksi.
Myymälämassojen ”kainaloon” jäävät huoltopihat, jotka on vähintäänkin aidattava kaupunkikuvan ja
turvallisuuden takia. Pihat on mitoitettava siten, että päiväkäytössä ainakin 12 m auto mahtuu
kääntymään pihalla. Yökuljetukset tulee voida hoitaa täyspitkällä kalustolla. Pihoille on piirretty 25 m
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kääntöympyrät.
PT-myymälät
tarvitsevat
2
huoltopaikkaa,
joiden
lisäksi
tulee
erikoistavaramyymälöiden huolto, jätehuolto ja tilat palautettaville jakeille rullakoille ym.
Lastauslaiturikorkeus on 1,2 m, mikä tulee ottaa huomioon mm. katusuunnittelussa. Yhdistettyä
logistiikkaa ei tässä mallissa voida toteuttaa toteuttamaan, mutta jätehuollon volyymin suuruuden
vuoksi aiheutunut lisäkustannus ei ole kiinteistötalouden kannalta merkittävä.
Kadun korkomäärittelyssä tulisi huomioida tulevaisuuden mahdollinen tarve pääsisäänkäynnin
puoleisen kadun ylitykseen asuinalueelta suoraan keskuksen toiseen kerrokseen. 4,4 metrin alikulun
saavuttamiseksi tämä edellyttää kadun pinnan tasoa noin metrin alempana kuin ensimmäisen
kerroksen sisäänkäynti.
Katujulkisivu jakaantuu viiteen osaan: sisäänkäyntialueeseen, erikoismyymälöiden vyöhykkeisiin ja
huoltopihojen alueisiin. Julkisivun rakeisuus auttaa sen liittämisessä ympäröivään mittakaavaan.
Sisäänkäynnin yhteyteen tulisi sijoittaa liikkeitä, joiden tulee avautua kauppakäytävän lisäksi myös
ulos (apteekki, kioski, ravintola, kukkakauppa ). Tämä osaltaan elävöittää katujulkisivua.
Pysäköinti on esitetty tilavarauksena. Liittymien määrän tavoitteena on olla kaksi pysäköintialuetta
sivuavaa katua kohden. Pysäköinnin suunnittelussa tulee kaupunkikuvallisten tekijöiden lisäksi ottaa
huomioon toimintaan turvallisuuteen ja käytettävyyteen liittyvät seikat. Pysäköintiin on varattava
keskuksen laajentumisen vaatima alue. Sitä ei ole välttämättä tarpeen rakentaa ensivaiheessa, mutta
pienenä vaarana on, että rakentamatonta aluetta ruvetaan mieltämään puistoalueeksi, jolloin sen
myöhempi käyttöönotto aiheuttaa ongelmia.

Massahavainnekuva esitetystä Hiukkavaaran kaupallisesta keskuksesta
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8.4. Kaupallinen toteutus
8.5. Uusperustannan vaiheistus
Kaupan uusperustannan vaiheistus tukeutuu alueelle muuttavaan väestömäärään. Alla olevassa
graafissa on esitetty kaupan uusperustannan vaiheet sidottuna asukaslukumäärään.

Ensimmäinen lähikauppa voidaan avata, kun sen vaikutusalueelle on mitoitettu noin 3 000 asukasta
ja määrä on toteutumassa kolmen vuoden kuluessa. Toinen lähikauppa voidaan toteuttaa vastaavilla
kriteereillä toisen 3 000 asukkaan mitoituksen toteutuessa kolmen vuoden tähtäimellä. Aluekeskus
voidaan avata kahdella marketilla, kun alueella on yhteensä 13 000 asukasta ja keskuksen
lähiympäristössä asuu noin 7 000 asukasta. Aluekeskuksen laajennus on toteutettavissa, kun
Hiukkavaaran alueella asuu noin 20 000 uutta asukasta.

8.6. Kiinteistönomistus
Kiinteistöjen hallinnoinnin, kehittämisen ja kokonaistalouden kannalta on tehokkainta, että kaupan
yksikkö on täysin yhdellä omistajalla.
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Esitetyt runkorakennevaihtoehdot kaupallisesta näkökulmasta

Kaavarunkotyöryhmä tuotti Hiukkavaaraan kolme runkorakennevaihtoehtoa. Kaupallinen konsultti
kommentoi eri vaihtoehtoja selvityksen edetessä. Kaupan näkökulmasta keskeisinä alueen
rakenteisiin liittyvinä seikkoina pidettiin keskuksen sijoittautumista mahdollisimman keskelle aluetta,
keskuksen sijoittautumista pääliikennevirtojen yhteyteen ja keskuksen lähiympäristön
mahdollisimman tiivistä väestökantaa. Keskuksen asiointia jalan selvitettiin 500 metrin säteellä ja
polkupyörällä 1500 metrin säteellä.
Alla olevassa kuvassa on esitetty rakennevaihtoehto I. Kaupallisessa selvityksessä on analysoitu
lähinnä keskuksen sijoittautumista suhteessa asutukseen ja liikenteeseen. Rakennevaihtoehdon
ominaisuudet kaupallisesta näkökulmasta:
AK-asutus hyvin yhteydessä kaupallisiin palveluihin
Keskus ”pääväylän” varressa – liikenteellisesti hyvä, joukkoliikenteen pysäkille selkeä paikka
Urheilukeskus sijoitettavissa tehokkaasti saman pysäköinnin yhteyteen
Pienyksiköiden sijoittelu saavutettavuudeltaan asuinalueiden keskellä
Kaupallisesta näkökulmasta vahvin vaihtoehto

26 (30)

Konsulttitoimisto Martti Ronkainen Oy

HIUKKAVAARAN KAUPALLINEN SELVITYS
Loppuraportti 8.5.2007

Alla olevassa kuvassa on esitetty rakennevaihtoehto II. Kaupallisessa selvityksessä on analysoitu
lähinnä keskuksen sijoittautumista suhteessa asutukseen ja liikenteeseen. Rakennevaihtoehdon
ominaisuudet kaupallisesta näkökulmasta:
Julkisten palveluiden ja kaupan korttelialueen väliin jää yhteiseen käyttöön pysäköintialue –
laajennusvara huomioitava erikseen tai edellytettävä rakenteellista (ma) pysäköintiä
Työpaikka-alue aluekeskuksen vieressä saattaa vahvistaa keskuksen kaupallista asemaa
mm. ravintolapalveluiden osalta
Pienyksiköiden sijoittelu on saavutettavuudeltaan hyvä työmatkaliikenteen ja sisäisen
liikenteen kannalta
Kaupallisesta näkökulmasta 2. vaihtoehto
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Alla olevassa kuvassa on esitetty rakennevaihtoehto III. Kaupallisessa selvityksessä on analysoitu
lähinnä keskuksen sijoittautumista suhteessa asutukseen ja liikenteeseen. Rakennevaihtoehdon
ominaisuudet kaupallisesta näkökulmasta:
Heikompi sijoittelu Raitotiehen suhteutettuna muihin vaihtoehtoihin nähden
Keskuksen julkisivu alempiasteista katua vasten
Pienyksiköistä etelänurkan paikka asettuu hieman sivuun, eteläisemmän risteysalueen
koillisnurkka parempi
Kaupallisesta näkökulmasta 3. vaihtoehto
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10. Hiukkavaaran kaupan uusperustannan vaikutukset
10.1. Yleiset vaikutukset
Hiukkavaaran uusperustantakauppa on mitoitettu Hiukkavaaran sisäiseen väestömäärään tukeutuen.
Keskuksen mitoituksessa ei ole huomioitu kauppaa vetovoimaisena yksikkönä, joka houkuttelisi
asiakkaita merkittävissä määrin Hiukkavaaran ulkopuolelta.
Hiukkavaaran ympäristön kaupat ovat K-supermarkettia lukuun ottamatta maksimissaan 1 000 m²
yksiköitä. Nämä kaupat toimivat ns. lähikauppoina, joiden pääasiakasvirrat tulevat kaupan
välittömästä läheisyydestä.
Tästä johtuen Hiukkavaaran uudella kaupalla ei tule olemaan merkittävää vaikutusta Hiukkavaaran
ympäristön kauppoihin. Tämä koskee myös suunniteltua erikoistavarakauppaa, joiden toiminta tulee
tukeutumaan päivittäistavarakauppojen asiakasvirtoihin.

10.2. Vaikutukset kaupan rakenteeseen
Hiukkavaaraan ehdotettu kaupan rakenne tulee palvelemaan Hiukkavaaraan uutta väestöä.
Hiukkavaaralla ei ole merkittävää vaikutusta Oulun kaupan rakenteeseen. Merkittävin vaikutus
ilmenee Hiukkavaaran ympäristön asukkaiden vähentyneenä asiointina Raksilassa.

10.3. Vaikutukset Oulun seudun liikenteeseen
Ehdotetulla rakenteella pyritään pitämään päivittäistavarakaupan asiointi mahdollisimman pienellä
alueella. Kaupan rakenteen tulisi siten vähentää Hiukkavaaralaisten liikennöintiä Oulun seudulla.

10.4. Vaikutukset lähiasutukselle
Lähiasutuksen kaupalliset palvelut paranevat. Hanke nostaa lähialueiden asuntojen arvoa.
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LIITE 1 Kauppapaikkasijoittautumisen teoriaa (luento 9.1.2007 Heikki Heinimäki)
ASUNTOALUEEN OSTOUSKOLLISUUS ALUEEN OSTOVOIMASTA
Asuntoalueella yksi myymälä
30-40 %
Asuntoalueella kaksi myymälää
40-60 %
Asuntoalueella kolme tai useampi myymälä 50-70 %
UUSI KAUPPAPAIKKA - TOTEUTTAMISEDELLYTYKSET
RIITTÄVÄ VÄESTÖPOHJA
Väestömäärä kauppapaikan vaikutusalueella
Väestöpohjavaatimus vaihtelee myymälän koon ja myymälätyypin mukaan
PALVELUAUKKO
Markkinoilla oltava tilaa uudelle myymälälle – aukko kaupan palveluissa
Palveluaukkoa tarkasteltava pitkällä tähtäyksellä
HYVÄ SIJAINTI
Keskeinen sijainti – paras mahdollisella paikkakunnalla
Saavutettavuus oltava hyvä ja pysäköintimahdollisuudet oltava
Huonoa sijaintia ei korvata muilla tekijöillä – sijainti ainutkertainen tekijä
KOHTUULLISET INVESTOINTIKUSTANNUKSET
Kaupan investoinnit tehdään vuosikymmeniksi
Vuokranmaksukyky oltava suurempi kuin investoinnin tuottovaatimus
Kiinteistön uudelleenkäyttömahdollisuus oltava
UUDELLE PÄIVITTÄISTAVARAKAUPALLE ?SOVELTUMATTOMAT? SIJAINTIPAIKAT
1. Väestöpohjaltaan liian pienet asuntoalueet
2. Ainoastaan työpaikka-alueet
3. Asuntoalueiden kävelyraitit
4. Harvaan asuttu maaseutu
5. Pelkästään joukkoliikenteen varaan nojautuvat paikat
6. Asuntoalueiden liikenteelliset ”pussikadut”
7. Sivussa olevat ”näkymättömät” paikat
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