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Tahkokankaan kaupallinen selvitys
1 JOHDANTO
1.1 Selvityksen tausta ja tarkoitus
Oulun kaupunki on käynnistänyt Tahkokankaan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laadinnan. Suunnittelualueella toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tahkokankaan palvelukeskus. Palvelukeskuksen toiminnot siirtyvät tulevaisuudessa muualle, joten aluetta on mahdollista suunnitella muuhun käyttöön. Suunnittelun lähtökohtana on Uuden Oulun yleiskaava, jossa
Tahkokankaan alueelle on osoitettu tiivistä pientalovaltaista sekä kerrostalovaltaista asuinaluetta
palveluineen ja työpaikkoineen (kuvassa 1 alue A). Suunnittelun yhteydessä tarkastellaan myös
yleiskaavassa osoitettua palveluiden, hallinnon ja erikoistavarakaupan aluetta Pohjantien ja Kiilakiventien välissä (kuvassa 1 alue B).
Kaupallisen selvityksen tarkoituksena on tarkastella Tahkokankaan alueen kaupallisten palveluiden kehittämisedellytyksiä ja tuottaa kaupallisia palveluita koskevia lähtötietoja ja suosituksia
alueen jatkosuunnittelua varten. Selvitys on tehty asiantuntija-arviona olemassa oleviin selvityksiin, paikkatietoanalyyseihin sekä uusimpiin tilasto- ja rekisteriaineistoihin perustuen. Kaupallisina
palveluina on tarkastelu vähittäiskaupan lisäksi myös muita yksityisiä palveluja. Kaupan toimijoiden näkemyksiä Tahkokankaan alueen kaupallisten palvelujen kehittämisestä on selvitetty haastatteluilla.
Selvityksessä:
-

kuvataan Tahkokankaan ja sen vaikutusalueen nykyinen palveluverkko (kaupallisten ja yksityisten palvelujen määrä ja sijainti) ja kaupan kilpailutilanne (kysyntä-tarjonta-analyysi, ostovoiman siirtymät),

-

kuvataan suunnittelualueen asema Oulun kaupan palveluverkossa,

-

laaditaan arvio vaikutusalueen ostovoiman ja liiketilatarpeen kehityksestä,

-

laaditaan arvio suunnittelualueen kaupallisten palveluiden kehitysedellytyksistä sekä realistisesta tilantarpeesta suunnittelu- ja vaikutusalueen ostovoimatarkasteluihin sekä eri toimijoiden haastatteluihin perustuen. Arvio tehdään kolmella vaihtoehtoisella asukaspohjamitoituksella. Selvityksessä on arvioitu, millaisten yritysten liiketiloihin jatkosuunnittelussa tulee varautua.

-

esitetään suositukset suunnittelualueen kaupallisten palveluiden kehittämiselle jatkosuunnittelua varten. Selvityksessä tarkastellaan, onko alueella potentiaalia vähittäiskaupan sijoittumiselle. Suosituksissa tulee esittää suositukset mahdollisten palveluiden sijoittamiselle alueen
rakentamisen pitkä aikajänne huomioon ottaen.

Tahkokankaan kaupallinen selvitys on tehty Oulun kaupungin toimeksiannosta. Selvityksen laatimista on ohjannut kaupungin työryhmä, johon ovat kuuluneet kaavoitusarkkitehti Jere Klami,
yleiskaavasuunnittelija Jouni Mäkäräinen, kaupungingeodeetti Kaija Puhakka ja tontti-insinööri
Simo Tuppurainen. Selvitys on laadittu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä, jossa työhön ovat
osallistuneet Taina Ollikainen ja Mari Pohjola.
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1.2 Suunnittelualue ja tarkastelualue
Suunnittelualueena tarkastellaan Tahkokankaan aluetta, johon kuuluvat Tahkokankaan nykyinen
asuntoalue (kuvassa katkoviivalla rajattu alue) sekä asemakaavoitettava uusi asuntoalue (alue A)
ja yleiskaavan palveluiden, hallinnon ja erikoistavarakaupan alue (alue B). Tahkokankaan ensisijainen vaikutusalue muodostuu Hiirosen kaupunginosasta ja laajempi tarkastelualue Hiirosen,
Kaakkurin, Kaukovainion, Kiviniemen ja Mäntylän kaupunginosista. Vähittäiskaupan nykytilannetta ja kehitysnäkymiä on tarkasteltu riittävällä tarkkuudella myös koko Oulun kaupungin tasolla.

Kuva 1. Tahkokankaan suunnittelualueena tarkastellaan Tahkokankaan aluetta: nykyinen asuntoalue (pienessä kuvassa katkoviivalla rajattu alue), asemakaavoitettava uusi asuntoalue (alue A)
ja yleiskaavan palveluiden, hallinnon ja erikoistavarakaupan alue (alue B). Ensisijainen vaikutusalue on Hiirosen kaupunginosa (isossa kuvassa punaisella maalattu alue). Tarkastelualue on esitetty punaisella rajauksella. (Pohjakartta © Oulun kaupunki)

1.3 Suunnittelutilanne: Uuden Oulun yleiskaava
Uuden Oulun yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.4.2016. Yleiskaava on laadittu
kahdelle erimittakaavaiselle kartalle. Luonteeltaan strategisessa koko kaupungin kattavassa
yleiskaavakartassa (kaavakartta 1) on esitetty yhdyskuntarakenteen kehittämisvyöhykkeet, keskusverkko sekä tärkeimmät kaupan ja työpaikkojen alueet. Kaavakartta 2 tarkentaa kaavakartan
1 merkintöjä keskeisellä kaupunkialueella ja se on laadittu aluevarausyleiskaavana.
Yleiskaavan mukaisesti Uuden Oulun kaupallinen palveluverkko muodostuu keskustatoimintojen
alueista ja keskustojen ulkopuolisista kaupan alueista. Kaupallisten palveluiden sijoittumismahdollisuuksia on osoitettu keskusta-alueiden ulkopuolella maankäyttö- ja rakennuslain sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaavan mukaisesti. Maakuntakaavassa osoitettujen
merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden lisäksi yleiskaavassa on ohjattu
merkitykseltään paikallisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumista ja mitoitusta.
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Kehittämisvyöhykkeet
Yleiskaavakartassa 1 Tahkokankaan suunnittelualue ja ensisijainen vaikutusalue (Hiirosen kaupunginosa) sijaitsevat ”kaupunkikehittämisvyöhykkeellä 2, kaupunkikäytävät” ja ”kaupunkikehittämisvyöhykkeellä 4, laajentumisvyöhyke”. Muu osa tarkastelualueesta sijaitsee ”kaupunkikehittämisvyöhykkeellä 2, kaupunkikäytävät” (Kaukovainio, osa Kiviniemestä ja osa Kaakkurista),
”kaupunkikehittämisvyöhykkeellä 3, kaupunkikehä” (Mäntylä) ja ”kaupunkikehittämisvyöhykkeellä 4, laajentumisvyöhyke” (osa Kiviniemestä ja osa Kaakkurista).
Kake-2. Kaupunkikäytävät muodostuvat olevien ja rakentuvien aluekeskusten (C1)
ja suurimpien paikalliskeskusten (C2) keskeisistä alueista sekä aluekeskusten ja
kaupunkikeskustan välisistä pääliikenneväylien ympäristöistä. Vyöhykettä kehitetään
toiminnoiltaan monipuolisena, kaupunkikuvaltaan urbaanina, vehreänä ja tiiviinä sekä korkealaatuiseen kävely- ja pyöräily-ympäristöön ja joukkoliikenteeseen perustuvana kaupunkiympäristönä. Suunnittelumääräyksen mukaan erityistä huomiota tulee kiinnittää rakentamisen korkeaan
tehokkuuteen, kaupunkikuvan korkeaan laatuun, katutason elävyyteen, eri kulkumuotojen yhteensovittamiseen sekä kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneympäristön viihtyisyyteen, houkuttelevuuteen ja toimivuuteen. Vyöhykkeellä tulee varautua kaupunkiraitioliikenteeseen aluekeskusten ja keskustan välillä.
Kake-4. Kaupunkirakenteen laajentumisvyöhyke muodostuu alhaisen tehokkuuden
maankäyttömuodoista. Vyöhykettä kehitetään alueellisesti toiminnoiltaan sekoittuneena, erityisesti tilaa vaativien palvelujen ja työpaikkatoimintojen sekä pientalovaltaisen asumisen kaupunkiympäristönä. Suunnittelumääräysten mukaan yhdyskuntarakenteen
laajentaminen tulee toteuttaa asemakaavoilla pitkäjänteisesti ja taloudellisesti kestävästi sekä
vaiheistaa yhdyskuntarakenteen laajentaminen mahdollisimman kestävällä tavalla. Erityistä
huomiota tulee kiinnittää keskusten kaupunkikuvan parantamiseen, maankäytön tehostamiseen
joukkoliikenteen pysäkkien ja keskusten läheisyydessä sekä yhtenäiseen viher- ja virkistysalueverkkoon. Vyöhykettä tulee kehittää alueiden erityispiirteitä vaalien sekä vesistöjen läheisyyttä hyödyntäen ja rantojen yleistä käyttöä kehittäen. Vyöhykkeellä edistetään erityisesti pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä sujuvia matkaketjuja. Yhdyskuntarakennetta tulee laajentaa pitkäjänteisesti, harkitusti ja taloudellisesti sekä kestävällä tavalla vaiheistaen.
Keskusverkko
Yleiskaavassa esitetty keskusverkko perustuu viisitasoiseen keskusluokitukseen. Eritasoiset keskukset eroavat toisistaan palveluiden, väestöpohjan ja vaikutusalueen suhteen. Keskusverkko
muodostaa lähtökohdan palveluverkkosuunnittelulle, kaupan palveluverkolle ja vähittäiskaupan
suuryksiköiden sijoittumiselle. Tahkokankaan tarkastelualueella sijaitsee suunnittelualueen eteläpuolella Kaakkurin aluekeskus, keskustatoimintojen alue (C-1) ja suunnittelualueen pohjoispuolella Kaukovainion kaupunginosakeskus (C-4).

Kuva 2. Ote Uuden Oulun yleiskaavasta, kaavakartta 1 (Oulun kaupunki, yleiskaavoitus).
Tahkokankaan ensisijainen vaikutusalue on esitetty kuvassa sinisellä rajauksella.
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Aluevaraukset
Yleiskaavakartalla 2 on Tahkokankaan ensisijaiselle vaikutusalueelle osoitettu kerrostalovaltaisia
asuntoalueita (AK), tiiviitä pientalovaltaisia asuntoalueita (AP-t), palvelujen, hallinnon ja kaupan
alueita (P), palvelujen, hallinnon ja erikoistavarakaupan alueita (P-1), virkistysalueita (V, V-1 ja
V/s), urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita (VU), suojaviheralueita (EV) sekä kaupunkiraitiotien
kehittämiskäytävä.
Kerrostalovaltainen asuntoalue (AK). Alue varataan pääasiassa asuinkerrostaloille. Alueelle saa
sijoittaa myös asuinpientaloja sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja.
Tiivis pientalovaltainen asuntoalue (AP-t). Alue varataan kaupunkimaiselle pientaloasumiselle kuten yhtiömuotoisille ja kytketyille pientaloille, rivitaloille ja pienkerrostaloille. Alueelle saa lisäksi
sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja. Asemakaavoituksella tulee edistää kaupunkimaista pientalorakentamista, viihtyisyyttä ja asuinympäristön laatua.
Palvelujen, hallinnon ja kaupan alue (P). Alue varataan hallinnolle ja yksityisille palveluille, kuten
vähittäiskaupalle ja muille palveluille, toimistoille ja työpaikoille. Alueelle saa sijoittaa sellaisia
erikoistavarakaupan suuryksiköitä, jotka kaupan laatu huomioon ottaen voivat perustellusta
syystä sijoittua myös keskusta-alueen ulkopuolelle. Alueelle saa sijoittaa enintään 2 000 kerrosneliömetrin suuruisen päivittäistavarakaupan myymälän.
Palvelujen, hallinnon ja erikoistavarakaupan alue (P-1). Alue varataan hallinnolle ja yksityisille
palveluille, kuten vähittäiskaupalle ja muille palveluille, toimistoille ja työpaikoille. Alueelle saa sijoittaa sellaisia erikoistavarakaupan suuryksiköitä, jotka kaupan laatu huomioon ottaen voivat
perustellusta syystä sijoittua myös keskusta-alueen ulkopuolelle. Alueelle saa sijoittaa pienimuotoisen muuhun palveluntarjontaan liittyvän päivittäistavarakaupan myymälän.
Kaupunkiraitiotien kehittämiskäytävä. Merkinnällä on osoitettu tavoitteellisen kaupunkiraitiotien
kehittämiskäytävä, jonka varrella maankäyttöä tulee tiivistää ja monipuolistaa niin, että tuetaan
kaupunkiraitiotien toteuttamismahdollisuuksia.

Kuva 3. Ote Uuden Oulun yleiskaavasta, kaavakartta 2 (Oulun kaupunki, yleiskaavoitus). Tahkokankaan ensisijainen vaikutusalue on esitetty sinisellä ja suunnittelualue punaisella rajauksella.
Uuden Oulun yleiskaavan kaavaselostuksessa kuvattujen kehittämisperiaatteiden mukaan ”Tahkokankaan aluetta uudistetaan ja täydennetään monipuolisella asuinrakentamisella. Alue rakennetaan Kiilakiventieltä Tankokankaan reunaan saakka radan suuntaisesti. Kiilakiventien ja Pohjantien väliselle alueelle on mahdollista rakentaa uusia palveluja. Hiirosen liikuntapuistoa kehitetään monipuolisena liikunta- ja virkistysalueena ja keskeisenä osana Kaupunginojan ympäristön
vihervyöhykettä. Kainuuntien ympäristössä on mahdollisuuksia rakentaa uusia urheilu- ja virkistyspalveluita.”
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2 VÄHITTÄISKAUPAN NYKYTILANNE
2.1 Päivittäistavarakauppa
Asukasmäärään suhteutettuna Tahkokankaan tarkastelualueen päivittäistavarakaupan palveluverkon kattavuus vastaa Oulun keskitasoa. Tarkastelualueen päivittäistavarakaupan myymälärakenne on monipuolinen ja koostuu erikokoisista myymälöistä. Päivittäistavarakaupan myyntiala ja myynti asukasta kohti sekä myyntitehokkuus ovat tarkastelualueella keskimääräistä
suuremmat, mikä johtuu pääosin Kaakkurin hypermarketin sijoittumisesta tarkastelualueelle.
Myymäläverkko
A.C. Nielsen Finland Oy:n rekisteritietojen mukaan Tahkokankaan ensisijaisella vaikutusalueella
(Hiirosen kaupunginosa) toimi vuoden 2016 lopussa yksi päivittäistavaramyymälä (Lidl) ja tarkastelualueella (Kaakkurin, Kaukovainion, Kiviniemen ja Mäntylän kaupunginosat) 6 päivittäistavaramyymälää (Kaakkuri: K-Citymarket, S-market ja K-market/Siwa, Kaukovainio: S-market, Kiviniemi: Tokmanni Jukola, Mäntylä: Sale). Syksyllä 2017 on avattu uusi tavaratalo Kaakkurinkulman alueelle (Tokmanni Kaakkuri). A.C. Nielsen Finland Oy:n myymälärekisterin mukaiset
myymälätyypit on esitetty liitteessä 1.

Kuva 4. Päivittäistavaramyymälät 2016 (A.C.Nielsen Finland Oy). Kuvaan on lisätty Kaakkurinkulman tavaratalo, joka on aloittanut toimintansa syksyllä 2017.
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Oulun kaupungin alueella toimi vuoden 2016 lopussa yhteensä 122 päivittäistavaramyymälää eli
saman verran kuin vuoden 2014 lopussa. Myymälärakenne on kuitenkin muuttunut niin, että koko päivittäistavaravalikoimaa myyvien myymälöiden määrä on vähentynyt kolmella myymälällä
ja päivittäistavaroiden erikoismyymälöiden määrä lisääntynyt kolmella myymälällä. Tavaratalojen
määrä on lisääntynyt yhdellä ja supermarkettien määrä yhdellä myymälällä. Valintamyymälöiden
määrä on vähentynyt viidellä myymälällä.
Asukaslukuun suhteutettuna Tahkokankaan tarkastelualueella oli vuoden 2016 lopussa 2 168
asukasta yhtä päivittäistavaramyymälää kohti, joka on enemmän kuin Oulussa (2 133 as.), Oulun seudulla (1 989 as.) ja koko maassa (1 833 as.) keskimäärin (mukana vain koko päivittäistavaroiden valikoimaa myyvät päivittäistavaramyymälät, ei päivittäistavaroita myyviä erikoismyymälöitä). Asukaslukuun suhteutettuna Tahkokankaan tarkastelualueen päivittäistavarakaupan
palveluverkon kattavuus vastaa Oulun keskitasoa. Tarkastelualueen myymälärakenne on varsin
monipuolinen ja koostuu erityyppisistä ja erikokoisista myymälöistä.
Taulukko 1. Tahkokankaan tarkastelualueen sekä Oulun ja Oulun seudun päivittäistavaramyymälöiden lukumäärä vuoden 2016 lopussa (A.C. Nielsen Finland Oy).
Myymälöiden lukumäärä 2016
Myymälätyyppi

Oulun seutu

Tahkokankaan
tarkastelualue

Oulu

Hypermarket (>2 500 m 2 )

7

6

1

Tavaratalo (>1 000 m 2 )

9

7

1

Supermarket (>400 m 2 )

38

29

3

Valintamyymälä (100-399 m 2 )

60

44

2

Pienmyymälä (<100 m 2 )

10

8

Erikoismyymälä ym.
YHTEENSÄ
Koko pt-valikoimaa myyvät myymälät
Asukasmäärä / myymälä

32

28

1

156

122

8

124

94

7

1 989

2 133

2 168

Päivittäistavarakaupan myynti, myyntiala ja myyntitehokkuus
A.C.Nielsen Finland Oy:n mukaan päivittäistavaramyymälöiden myyntialaa asukasta kohti oli
vuoden 2016 lopussa Oulussa (indeksi 100) ja Oulun seudulla (indeksi 103) jonkin verran vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (indeksi 108). Myös päivittäistavaramyynti asukasta
kohti oli Oulussa ja Oulun seudulla alhaisempi kuin koko maassa keskimäärin. Päivittäistavarakaupan myyntitehokkuus (€/my-m2/vuosi) oli vuonna 2016 Oulussa jonkin verran korkeampi (indeksi 100) ja Oulun seudulla yhtä suuri (indeksi 98) kuin koko maassa keskimäärin (indeksi 98).
Tahkokankaan tarkastelualueella päivittäistavaramyymälöiden myyntialaa asukasta kohti (indeksi
170) oli selvästi enemmän kuin Oulussa, Oulun seudulla ja koko maassa keskimäärin. Myös päivittäistavaramyymälöiden PT-myynti oli tarkastelualueella (indeksi 181) suurempi kuin Oulussa
(indeksi 100), Oulun seudulla (indeksi 101) ja koko maassa (indeksi 107) keskimäärin. Päivittäistavarakaupan myyntitehokkuus oli Tahkokankaan tarkastelualueella jonkin verran korkeampi (indeksi 106) kuin Oulussa, Oulun seudulla ja koko maassa keskimäärin.
Tahkokankaan tarkastelualueen päivittäistavarakaupan keskimääräistä suurempi myyntiala ja
myynti asukasta kohti johtuvat pääosin Kaakkurin hypermarketin sijoittumisesta alueelle. Hypermarketit palvelevat yleensä laajaa aluetta, joten esimerkiksi Kaakkurin hypermarketissa asioidaan tarkastelualuetta laajemmalta alueelta.
Taulukko 2. Päivittäistavaramyymälöiden myyntiala/asukas, myynti/asukas ja myyntitehokkuus
vuonna 2016 indeksinä, Oulu = 100 (A.C.Nielsen Finland Oy).

7

PTmyyntiala/as
OULU=100
170

181

106

94

100

100

100

124

103

101

98

108

107

98

Myymälöiden
määrä
Tahkokankaan tarkastelualue
Oulun kaupunki
Oulun seutu
Koko maa

PT-myynti/as
OULU=100

PT-myyntiteho
OULU=100
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Päivittäistavaramyynnin ja väestön jakautuminen
Tahkokankaan tarkastelualueen päivittäistavaramyymälöiden PT-myynti oli vuonna 2016 noin 14
% Oulun kaupungin päivittäistavaramyymälöiden PT-myynnistä. Päivittäistavaramyynnin osuus
koko kaupungin myynnistä oli suurempi kuin tarkastelualueen väestön osuus koko kaupungin väestöstä (8 %). Ero johtuu pääosin Kaakkurin alueella toimivasta hypermarketista, jossa asioidaan
tarkastelualuetta laajemmalta alueelta.

2.2 Erikoiskauppa
Tahkokankaan tarkastelualueella sijaitseva Kaakkurin alue (Kaakkurin keskus sekä Kaakkurinkulman ja Vasaraperän alueet) on yksi Oulun merkittävimmistä kaupan keskittymistä. Päivittäistavarakaupan lisäksi alueella on monipuolinen tilaa vaativan erikoiskaupan ja muun erikoiskaupan sekä kaupallisten palvelujen tarjonta. Kaukovainion keskuksessa on jonkin verran erikoiskaupan ja kaupallisten palvelujen tarjontaa.
Myymäläverkko
Oulun kaupungin alueella toimi vuoden 2015 lopussa yhteensä 515 erikoiskaupan myymälää ja
130 autokaupan myymälää ja huoltoasemaa. Toimialaryhmiin kuuluvat toimialat on esitetty liitteessä 2. Asukaslukuun suhteutettuna Oulussa (385 asukasta) ja Oulun seudulla (384 asukasta)
oli jonkin verran enemmän asukkaita yhtä erikoiskaupan myymälää kohti kuin koko maassa keskimäärin (306 asukasta).
Tahkokankaan ensisijaisella vaikutusalueella (Hiirosen kaupunginosa) toimii tällä hetkellä huoltoasema alueen pohjoisosassa. Muita erikoiskaupan palveluja vaikutusalueella ei ole. Tahkokankaan tarkastelualueella sijaitseva Kaakkurin alue on yksi Oulun merkittävimmistä erikoiskaupan
keskittymistä. Kaakkurin keskuksessa sijaitsee hypermarket, useita erikoiskaupan myymälöitä ja
kaupallisia palveluita. Tilaa vaativaa erikoiskauppaa on sijoittunut Kaakkurinkulman ja Vasaraperän alueille, Pohjantien ja Oulunlahdentien risteyksen koillis- ja luoteisneljänneksiin sekä Jukolan
alueelle. Kaakkurinkulman alueelle on avattu syksyllä 2017 uusi tavaratalo (Tokmanni). Myös Jukolan alueella sijaitsee tavaratalo (Tokmanni). Kaukovainion keskuksessa sijaitsee päivittäistavaramyymälän lisäksi kukkakauppa, ompelutarvikekauppa, pitseria, anniskeluravintola, apteekki,
kioski, mainostoimisto sekä parturi-kampaamo.
Taulukko 3. Oulun ja Oulun seudun erikoiskaupan myymälät
toimialaryhmittäin 2015 (Tilastokeskus, toimipaikkarekisteri)
Toimiala
Alkot, apteekit ym.
Muotikauppa
Tietotekninen erikoiskauppa

Myymälöiden lukumäärä 2015
Oulun seutu

Oulu

66

54

122

95

45

42

295

229

Huonekalukauppa

26

24

Kodinkonekauppa

18

17

Rautakauppa

55

46

Muu tilaa vaativa kauppa

10

8

Autokauppa ja polttoaineen myynti

165

130

ERIKOISKAUPPA YHTEENSÄ

802

645

Erikiskauppa ilman autokauppaa

637

515

Asukasmäärä / myymälä

384

385

Muu erikoiskauppa
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2.3 Tahkokankaan alueen asema Oulun kaupan palveluverkossa
Tahkokankaan alueen palvelut ovat luonteeltaan lähipalveluita, jotka täydentävät eritasoisista
keskuksista (aluekeskus, paikalliskeskus ja kaupunginosakeskus) ja kaupallisten palvelujen alueista muodostuvaa Oulun kaupungin kaupallista palveluverkkoa. Tahkokankaan aluetta lähimmät palvelukeskittymät ovat Kaakkurin aluekeskus ja sen läheisyydessä sijaitsevat tilaa vaativan erikoiskaupan alueet sekä Kaukovainion kaupunginosakeskus.
Tahkokankaan tarkastelualueella sijaitsevat Uuden Oulun yleiskaavassa osoitetut keskustatoimintojen alueet ovat suunnittelualueen pohjoispuolella Kaukovainion kaupunginosakeskus (C-4) ja
suunnittelualueen eteläpuolella Kaakkurin aluekeskus (C-2).
Kaukovainion keskuksessa on tällä hetkellä yksi pienehkö päivittäistavaramyymälä, kukkakauppa, ompelutarvikekauppa, pitseria, anniskeluravintola, apteekki, kioski, mainostoimisto sekä parturi-kampaamo. Pääosa liikkeistä sijaitsee Kaukovainion liikekeskuksen vuonna 1967 rakennetussa liikerakennuksessa, jonka laajuus on yhteensä noin 2 500 k-m². Osa liikekeskuksen tiloista on
tyhjillään ja rakennukset ovat yleisilmeeltään huonokuntoisia. Keskuksen toiminta on hiipunut
viime vuosina. Liikekeskuksen näkökulmasta nykyisten liikerakennusten säilyttäminen ei ole kannattavaa.
Kaukovainiolle on laadittu vuonna 2017 asemakaavan muutos, jonka avulla pyritään kehittämään
olemassa olevaa palvelurakennetta. Kaavan mukaan liikekeskus rakennetaan uudestaan ja sen
painopiste siirretään nykyistä lähemmäksi Merikotkantietä, mikä lisää keskuksen näkyvyyttä,
saavutettavuutta ja kilpailukykyä. Kaupan arvion mukaan uuden liikekeskuksen avulla on mahdollista lähes kaksinkertaistaa liikekeskuksen myynti ja lähes puolittaa ostovoiman ulosvirtaus.
Asemakaavan muutos mahdollistaa ostoskeskuksen vanhimman osan toimimisen uuden liikekeskuksen rakentamisen aikana, uusien liiketilojen avautumiseen asti. Uutta liikekeskusta varten on
osoitettu rakennusoikeutta 3 500 k-m2. Toteuttamissopimukseen kirjatun rakentamisvelvoitteen
mukaan tontille tulee rakentaa kahden vuoden kuluessa tontin vuokraamisesta vähintään 2 000
k-m2.
Kaakkurin aluekeskus on Oulun eteläisten suuralueiden keskus. Uuden Oulun yleiskaavan mukaan aluekeskuksia kehitetään julkisten, yksityisten ja kaupallisten palveluiden alueellisina ja
seudullisina keskuksina. Kaakkuri on palveluvarustukseltaan monipuolinen. Keskuksessa sijaitsee
hypermarket, useita erikoiskaupan myymälöitä ja kaupallisia palveluita. Lisäksi Kaakkurinkulman
ja Vasaraperän alueille on sijoittunut useita tilaa vaativan erikoiskaupan myymälöitä ja kaupallisia palveluita. Kaakkurin alue on yksi Oulun merkittävimmistä erikoiskaupan keskittymistä.
Oulussa päivittäistavarakaupan suuret yksiköt ovat nykyisin sijoittuneet Oulun keskustan ja Raksilan lisäksi Limingantullin, Linnanmaan, Kaakkurin ja Ruskon alueille. Alue-, paikallis- ja kaupunginosakeskusten sekä asuntoalueiden päivittäistavaramyymälät täydentävät päivittäistavarakaupan verkostoa. Erikoiskaupan palvelut ovat keskittyneet erityisesti Oulun keskustaan ja sen
läheisille Limingantullin ja Taka-Lyötyn alueille. Muita erikoiskaupan sijoittumisen kannalta merkittävimpiä keskuksia ovat erityisesti Kaakkuri ja Ritaharju sekä Kaijonharju, Haukipudas, Kiiminki ja Oulunsalo. Tilaa vaativaa erikoiskauppaa on lisäksi keskittynyt erityisesti Kaakkurinkulman,
Vasaraperän ja Äimäraution alueille.
Tahkokankaan ensisijaisella vaikutusalueella (Hiirosen kaupunginosa) sijaitsevat nykyiset palvelut
palvelevat pääosin lähialueensa asukkaita. Toisaalta, koska Lidlin myymäläverkosto on muiden
kaupan ryhmien myymäläverkostoa harvempi, se todennäköisesti houkuttelee asiakkaita myös
lähialuetta laajemmalta alueelta. Myös asemakaavan toteutuksen myötä Tahkokankaan asuntoalueelle sijoittuvat uudet palvelut ovat luonteeltaan lähipalveluita, jotka nimensä mukaisesti palvelevat pääosin lähialueen asukkaita ja täydentävät Oulun kaupungin kaupallista palveluverkkoa.

Tahkokankaan suunnittelualuetta lähimmät kaupalliset palvelut on esitetty seuraavassa kuvassa.
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Kuva 5. Tahkokankaan suunnittelualuetta lähimmät kaupalliset palvelut (syksy 2017)

2.4 Ensisijaisen vaikutusalueen kaupalliset palvelut
Tahkokankaan ensisijaisen vaikutusalueen palvelutarjonta on vähäistä. Nykyiset kaupalliset
palvelut sijaitsevat alueen pohjoisosassa, Hiirosen alueella. Tahkokankaan suunnittelualueella ei
ole tällä hetkellä kaupallisia palveluja.
Tahkokankaan suunnittelualueella toimii tällä hetkellä Tahkokankaan palvelukeskus. Suunnittelualueella ei ole kaupallisia palveluita. Ensisijaisen vaikutusalueen (Hiirosen kaupunginosa) pohjoisosassa toimii päivittäistavaramyymälä (Lidl), huoltoasema ja kaksi pizzeriaa (toinen huoltoaseman yhteydessä ja toinen asuntoalueella). Lisäksi alueella toimii katsastusasema ja yksityinen
sairaala. Vaikutusalueen itäosassa on useita erilaisia liikunta- ja urheilupalveluja (jalkapallokenttä, frisbeegolfrata, valaistu kuntorata, koiraurheiluhalli).
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Kuva 6. Hiirosen pohjoisosan kaupalliset palvelut (syksy 2017)

3 ARVIO OSTOVOIMAN JA LIIKETILATARPEEN KEHITYKSESTÄ
3.1 Kysyntä-tarjonta -tilanne 2016
Tahkokankaan tarkastelualueen ostovoiman siirtymä on sekä päivittäistavarakaupassa että erikoiskaupassa positiivinen, mikä selittyy Kaakkurin keskuksen, Kaakkurinkulman ja Vasaraperän
runsaalla palvelutarjonnalla. Kaupunginosittain tarkasteltuna päivittäistavarakaupan ostovoiman
siirtymä on Hiirosen, Kaakkurin ja Kiviniemen kaupunginosissa positiivinen ja Kaukovainion ja
Mäntylän kaupunginosissa negatiivinen.
Ostovoiman siirtymä on tietyn alueen vähittäiskaupan myynnin ja ostovoiman erotus. Mikäli ostovoiman siirtymä on positiivinen eli myynti suurempi kuin ostovoima, kaupan palvelut ovat vetovoimaisia ja alueelle tulee ostovoimaa alueen ulkopuolelta. Kun ostovoiman siirtymä on negatiivinen eli myynti pienempi kuin ostovoima, ostovoimaa siirtyy alueen ulkopuolelle eikä alueen
palvelutarjonta vastaa kysyntää. Tässä esitetty ostovoiman nettosiirtymä osoittaa myynnin ja ostovoiman erotuksen tietyllä alueella, ei siirtymien suuntaa eikä sisään ja ulosvirtauksen määrää.
Päivittäistavarakaupan kysyntä ja tarjonta olivat Oulussa vuonna 2016 lähellä tasapainoa (ostovoiman siirtymä 2,2 %). Erikoiskaupan ostovoiman nettosiirtymä oli vuonna 2015 Oulussa positiivinen (+63 %), joten Ouluun suuntautuu huomattava määrä erikoiskaupan ostovoimaa kaupungin ulkopuolelta, Oulun seudulta ja koko maakunnasta. Muun erikoiskaupan ostovoiman nettosiirtymä oli Oulussa +72 % ja tilaa vaativan kaupan ostovoiman nettosiirtymä +43 %.

Kuva 7. Ostovoiman siirtymä Oulussa (A.C.Nielsen Finland Oy ja Tilastokeskus)
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Tahkokankaan tarkastelualueen (Hiirosen, Kaukovainion, Kaakkurin, Kiviniemen ja Mäntylän kaupunginosat) päivittäistavarakaupan ostovoiman nettosiirtymä oli positiivinen (45 %) vuonna
2016. Positiivista ostovoiman siirtymää selittää Kaakkurin hypermarket, joka vetää ostovoimaa
tarkastelualuetta laajemmalta alueelta. Tahkokankaan tarkastelualueen erikoiskaupan myynnistä
ei ole saatavissa tilastotietoja, mutta todennäköisesti erikoiskaupan ostovoiman nettosiirtymä on
tarkastelualueella positiivinen johtuen Kaakkurin, Kaakkurinkulman ja Vasaraperän alueiden runsaasta erikoiskaupan tarjonnasta.
Seuraavassa kuvassa on esitetty päivittäistavarakaupan ostovoiman euromääräinen nettosiirtymä
Oulun kaupungin alueella suuralueittain vuonna 2016. Suurimmat positiiviset ostovoiman siirtymät on Keskustan, Nuottasaaren, Kaakkurin, Kaijonharjun ja Korvensuoran suuralueilla. Ostovoiman siirtymiä tarkastelemalla voidaan arvioida alueiden kaupallista vetovoimaa, mutta myös
palvelujen katvealueita eli alueita, joilla kaupan palvelujen tarjonta ei vastaa kysyntää. Tällaisilla
alueilla väestöpohja voi mahdollistaa olemassa olevien myymälöiden laajennuksen ja/tai uusien
myymälöiden perustamisen. Euromääräisesti suurimmat negatiiviset siirtymät on Koskelan, Pateniemen, Maikkulan, Oulunsalon ja Myllyojan suuralueilla.

Kuva 8. Päivittäistavarakaupan ostovoiman siirtymä suuralueittain Oulun keskeisellä
alueella vuonna 2016 (A.C.Nielsen Finland Oy).
Tahkokankaan tarkastelualue (Hiirosen, Kaukovainion, Kaakkurin, Kiviniemen ja Mäntylän kaupunginosat) sijoittuu Höyhtyän, Kaakkurin ja Kaukovainion suuralueille. Höyhtyän suuralueella
päivittäistavarakaupan ostovoiman nettosiirtymä on negatiivinen (-47 %), kuten myös Kaukovainion suuralueella (-46 %). Kaakkurin suuralueella päivittäistavarakaupan ostovoiman nettosiirtymä on positiivinen (+47 %).
Myös Tahkokankaan tarkastelualueella (Hiirosen, Kaakkurin, Kaukovainion, Kiviniemen ja Mäntylän kaupunginosat) päivittäistavarakaupan ostovoiman nettosiirtymä on positiivinen (+45 %).
Kaupunginosittain tarkasteltuna Hiirosen, Kaakkurin ja Kiviniemen kaupunginosissa päivittäistavarakaupan ostovoiman nettosiirtymä on positiivinen ja Kaukovainion ja Mäntylän kaupunginosissa negatiivinen.
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3.2 Väestömäärä ja mitoitusvaihtoehdot
Tahkokankaan alueella asuu tällä hetkellä 665 asukasta. Asemakaavoitettavan uuden asuntoalueen asukaspohjamitoituksesta riippuen Tahkokankaan alueen väestömäärä on vuonna 2030
noin 2 665 - 4 165 asukasta.
Tahkokankaan nykyisellä asuntoalueella asui 665 asukasta ja ensisijaisella vaikutusalueella (Hiirosen kaupunginosa) 2 052 asukasta vuoden 2016 lopussa. Muualla tarkastelualueella (Kaakkurin, Kaukovainion, Kiviniemen ja Mäntylän kaupunginosat) asui vuoden 2016 lopussa 15 177
asukasta. Koko tarkastelualueen väestömäärä oli näin ollen 17 229 asukasta.
Tahkokankaan alueen (nykyinen asuntoalue ja asemakaava-alue) ostovoiman kehitystä on arvioitu kolmella vaihtoehtoisella asukaspohjamitoituksella, joissa asemakaava-alueen väestömäärä on
2 000, 2 700 ja 3 500 asukasta. Mitoituksesta riippuen Tahkokankaan alueen väestömäärä on
2 665 - 4 165 asukasta vuonna 2030. Tahkokankaan nykyisellä asuinalueella ja muualla Tahkokankaan ensisijaisella vaikutusalueella (Hiirosen kaupunginosa) väestömäärän arvioidaan pysyvän ennallaan. Kaupungin tavoitteena on toteuttaa Tahkokankaan uusi asuntoalue (asemakaava-alue) 2020-luvun aikana. Uuden asuntoalueen väestökehitys on arvioitu olettaen, että väestömäärä lisääntyy tasaisesti koko tarkastelujakson (2020-2030) ajan.
Muualla tarkastelualueella (Kaakkurin, Kaukovainion, Kiviniemen ja Mäntylän kaupunginosat) väestömäärän arvioidaan kasvavan 973 asukasta vuoteen 2030 mennessä. Väestöarvio perustuu
Oulun kaupungin laatiman maankäytön toteuttamisohjelman (MATO) väestösuunnitteeseen, jossa
väestökehitys on arvioitu suuralueittain. Kaupunginosien väestökehitys on arvioitu suuralueiden
väestökehityksen pohjalta. Väestömäärä on arvioitu olettaen, että väestökehitys ajoittuu tasaisesti koko tarkastelujaksolle. Kaukovainiolle vuonna 2017 laaditun asemakaavan toteuttaminen
voi lisätä tarkastelualueen väestömäärää tarkastelujaksolla.
Taulukko 4. Tahkokankaan alueen (nykyinen asuinalue ja asemakaava-alue), ensisijaisen vaikutusalueen ja tarkastelualueen väestömäärä 2016 ja arvio väestökehityksestä vuoteen 2030 (Oulun kaupunki ja Tilastokeskus)
Väestömäärä 31.12.
2016
2020
2025

Muutos
2030 2016-30

Tahkokankaan alue
Mitoitusvaihtoehto 1
665
665
1 665
2 665
2 000
Mitoitusvaihtoehto 2
665
665
2 015
3 365
2 700
Mitoitusvaihtoehto 3
665
665
2 415
4 165
3 500
Ensisijainen vaikutusalue: Hiironen (pl. Tahkokankaan alue)
Muu vaikutusalue
1 387
1 387
1 387
1 387
0
Tarkastelualue* (pl. ensisijainen vaikutusalue)
Muu tarkastelualue
15 177 15 320 15 690 16 150
973
* Kaukovainion, Kaakkurin, Kiviniemen ja Mäntylän kaupunginosat

3.3 Arvio ostovoiman kehityksestä
Asemakaavoitettavan uuden asuntoalueen asukaspohjamitoituksesta riippuen Tahkokankaan
alueen väestön vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima on noin 18,9 - 29,5 milj.€ ja ravitsemispalveluihin kohdistuva ostovoima noin 2,1 - 3,2 milj.€ vuonna 2030.
Arviointiperusteet
Ostovoima ja sen kehitys ovat perusta kaupan palveluverkon kehittymiselle ja kaupan investoinneille. Ostovoima on arvioitu vuoden 2016 väestömäärän ja asukaskohtaisten kulutuslukujen
(€/asukas/vuosi) perusteella. Kulutuslukuina on käytetty Pohjois-Pohjanmaan keskimääräisiä kulutuslukuja (www.tuomassantasalo.fi). Ravintolapalvelujen kysynnän on arvioitu olevan noin 11
% vähittäiskaupan (pl. autokauppa ja huoltamot) kysynnästä. Ostovoiman kehitys on arvioitu
edellä esitettyjen vaihtoehtoisten asukaspohjamitoitusten ja kehitysarvioiden sekä yksityisen kulutuksen kasvuarvioiden pohjalta. Yksityisen kulutuksen kasvuarviona on käytetty päivittäistavarakaupassa 0,5 %/vuosi ja erikoiskaupassa 1 %/vuosi.
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Taulukko 5. Laskelmissa käytetyt kulutusluvut ja arvio kulutuksen kehityksestä,
€/asukas/vuosi (vuoden 2016 rahassa)
Kulutusluku, €/asukas/v
2016
2020
3 062
3 124
2 284
2 376
1 019
1 060
6 365
6 561

Päivittäistavarakauppa
Muu erikoiskauppa
Tilaa vaativa kauppa
Kauppa yhteensä
Ravintolat

698

2025
3 203
2 498
1 115
6 815

2030
3 284
2 625
1 171
7 080

748

777

720

Kasvuarvio
%/vuosi
0,5 %
1,0 %
1,0 %

Ostovoiman kehitysarvio kuvaa tietyn alueen väestömäärään perustuvaa ostovoimapotentiaalia,
mutta ei sitä, missä ostovoima toteutuu myyntinä. Ostovoimalaskelmassa ei ole otettu huomioon
ostovoiman siirtymiä.
Arvio Tahkokankaan alueen ostovoimasta
Vähittäiskauppaan (pl. autokauppa ja huoltamot) kohdistuva ostovoima oli vuonna 2016 Tahkokankaan alueella noin 4,2 milj.€. Vuonna 2030 Tahkokankaan alueen vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima on asemakaava-alueen asukaspohjamitoituksesta riippuen noin 18,9 – 29,5
milj.€. Ravintolapalvelujen kysyntä Tahkokankaan alueella on vuonna 2016 noin 0,5 milj.€ ja
vuonna 2030 asukaspohjamitoituksesta riippuen noin 2,1 - 3,2 milj.€.
Taulukko 6. Arvio Tahkokankaan alueen ostovoimasta, milj.€ (vuoden 2016 rahassa)
Tahkokankaan alue

2016

Päivittäistavarakauppa
Muu erikoiskauppa
Tilaa vaativa erikoiskauppa
KAUPPA YHTEENSÄ
Ravintolat

2,0
1,5
0,7
4,2
0,5

VE1
2020
2,1
1,6
0,7
4,4
0,5

VE2
2025
5,3
4,2
1,9
11,3
1,2

2030
8,8
7,0
3,1
18,9
2,1

VE3
2020
2,1
1,6
0,7
4,4
0,5

2025
6,5
5,0
2,2
13,7
1,5

2030
11,0
8,8
3,9
23,8
2,6

2020
2,1
1,6
0,7
4,4
0,5

2025
7,7
6,0
2,7
16,5
1,8

2030
13,7
10,9
4,9
29,5
3,2

Arvio Tahkokankaan ensisijaisen vaikutusalueen ostovoimasta
Vähittäiskauppaan (pl. autokauppa ja huoltamot) kohdistuva ostovoima oli vuonna 2016 Tahkokankaan ensisijaisella vaikutusalueella noin 13,1 milj.€. Vuonna 2030 ensisijaisen vaikutusalueen
vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima on asemakaava-alueen asukaspohjamitoituksesta riippuen noin 28,7 - 39,3 milj.€. Ravintolapalvelujen kysyntä vaikutusalueella on vuonna 2016 noin
1,4 milj.€ ja vuonna 2030 asukaspohjamitoituksesta riippuen noin 3,1 – 4,3 milj.€.
Taulukko 7. Arvio Tahkokankaan ensisijaisen vaikutusalueen ostovoimasta, milj.€ (vuoden 2016
rahassa)
Ensisijainen vaikutusalue
Päivittäistavarakauppa
Muu erikoiskauppa
Tilaa vaativa erikoiskauppa
KAUPPA YHTEENSÄ
Ravintolat

2016
6,3
4,7
2,1
13,1
1,4

VE1
2020
6,4
4,9
2,2
13,5
1,5

VE2
2025
9,8
7,6
3,4
20,8
2,3

2030
13,3
10,6
4,7
28,7
3,1

VE3
2020
6,4
4,9
2,2
13,5
1,5

2025
10,9
8,5
3,8
23,2
2,5

2030
15,6
12,5
5,6
33,6
3,7

2020
6,4
4,9
2,2
13,5
1,5

2025
12,2
9,5
4,2
25,9
2,8

2030
18,2
14,6
6,5
39,3
4,3

Arvio Tahkokankaan tarkastelualueen ostovoimasta
Tahkokankaan tarkastelualueen (pl. ensisijainen vaikutusalue) vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima oli vuonna 2016 noin 96,6 milj.€. Vuonna 2030 tarkastelualueen vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima on noin 114,3 milj.€. Ravintolapalvelujen kysyntä tarkastelualueella on vuonna
2016 noin 10,6 milj.€ ja vuonna 2030 noin 12,5 milj.€.
Taulukko 8. Arvio Tahkokankaan tarkastelualueen ostovoimasta, milj.€ (vuoden 2016 rahassa)
Tarkastelualue
Päivittäistavarakauppa
Muu erikoiskauppa
Tilaa vaativa erikoiskauppa
KAUPPA YHTEENSÄ
Ravintolat

2016
46,5
34,7
15,5
96,6
10,6

2020
47,9
36,4
16,2
100,5
11,0

2025
50,3
39,2
17,5
106,9
11,7

2030
53,0
42,4
18,9
114,3
12,5
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Koko tarkastelualueen (Hiirosen, Kaakkurin, Kaukovainion, Kiviniemen ja Mäntylän kaupunginosat) vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima oli vuonna 2016 noin 110 milj.€. Vuonna 2030
vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima on Tahkokankaan asemakaava-alueen asukaspohjamitoituksesta riippuen noin 143 - 154 milj.€. Ravintolapalvelujen kysyntä koko tarkastelualueella
oli vuonna 2016 noin 12 milj.€ ja vuonna 2030 asukaspohjamitoituksesta riippuen noin 16 17 milj.€.

3.4 Arvio liiketilatarpeen kehityksestä
Asemakaavoitettavan uuden asuntoalueen asukaspohjamitoituksesta riippuen Tahkokankaan
alueen vähittäiskaupan laskennallinen liiketilatarve on noin 7 800 - 12 200 k-m2 ja ravitsemispalvelujen laskennallinen liiketilatarve noin 1 000 - 1 600 k-m2 vuonna 2030.
Laskennallinen liiketilatarve on arvioitu ostovoiman perusteella muuttamalla ostovoima liiketilatarpeeksi kaupan keskimääräisen myyntitehokkuuden (€/myynti-m2/vuosi) avulla. Liiketilatarvetta tarkasteltaessa on syytä muistaa, että tilantarvearvio ilmoittaa ainoastaan suuruusluokan, ei
tarkkaa liiketilan tarvetta. Lisäksi laskelma perustuu oletukseen, että kaikki ostovoiman kasvu toteutuu uutena liiketilana. Käytännössä kuitenkin osa ostovoiman kasvusta kohdistuu olemassa
olevien liikkeiden myynnin kasvuun ja vain osa vaatii uutta liiketilaa, mikä vähentää liiketilatarvetta laskelmaan verrattuna. Toisaalta osa nykyisistä liiketiloista tulee poistumaan myymälöiden
uudistumisen ja maankäytön muutosten seurauksena, jolloin kaikki uusi liiketila ei lisää liiketilan
kokonaismäärää.
Liiketilatarve on arvioitu seuraaviin tunnuslukuihin perustuen:
keskimääräinen myyntitehokkuus
päivittäistavarakaupassa 7 000 €/my-m2
erikoiskaupassa 3 000 €/my-m2
ravitsemispalveluissa 3 500 €/ my-m2
myyntialan muunto kerrosalaksi kertoimella 1,3
kaavallinen ylimitoitus kertoimella 1,3
Alueittain esitetty alueen oman väestön ostovoimaan ja sen kehitykseen perustuva laskennallinen
liiketilatarve kertoo kyseisen alueen kaupan palveluverkon perusmitoituksen tilanteessa, jossa
vähittäiskaupan kysyntä (ostovoima) ja tarjonta (myynti) ovat tasapainossa. Käytännössä kysyntä ja liiketilatarve eivät varsinkaan erikoiskaupassa kohdistu aina omalle alueelle, vaan palvelut
haetaan palvelutarjonnaltaan monipuolisista keskustoista ja kaupan keskittymistä. Uusilla alueilla
liikerakentaminen edellyttää lisäksi muun maankäytön ja liikenneyhteyksien toteutumista.
Liiketilatarpeen laskelmassa on otettu huomioon ”kaavallinen ylimitoitus”, 30 %. Ylimitoitusta
voidaan perustella sillä, että se tuo laskelmaan joustavuutta ja väljyyttä ja parantaa sitä kautta
kilpailun edellytyksiä. Osa kauppapaikoista on vaihtoehtoisia kauppapaikkoja, osa jää toteutumatta tai toteutuu väljemmin kuin on suunniteltu. Ylimitoitus kompensoi osaltaan myös liiketilan
poistumaa, jota ei ole otettu laskelmassa huomioon.
Liiketilatarve on arvioitu edellä esitettyihin ostovoiman kehitysarvioihin perustuen.
Arvio Tahkokankaan alueen liiketilatarpeesta
Tahkokankaan alueen laskennallinen liiketilatarve oli vuonna 2016 noin 1 800 k-m2 ja vuonna
2030 asemakaava-alueen asukaspohjamitoituksesta riippuen 7 800 - 12 200 k-m2. Ravintolapalvelujen laskennallinen liiketilatarve Tahkokankaan alueella oli vuonna 2016 noin 200 k-m2 ja
vuonna 2030 asukaspohjamitoituksesta riippuen noin 1 000 - 1 600 k-m2.
Tahkokankaan alueen laskennallinen liiketilan lisätarve vuosina 2016-2030 on asemakaavaalueen asukaspohjamitoituksesta riippuen vähittäiskaupassa noin 6 000 - 10 400 k-m2 ja ravintolapalveluissa noin 800 - 1 400 k-m2.
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Taulukko 9. Arvio Tahkokankaan alueen laskennallisesta liiketilatarpeesta, k-m2
Tahkokankaan alue
Päivittäistavarakauppa
Muu erikoiskauppa
Tilaa vaativa erikoiskauppa
KAUPPA YHTEENSÄ
Ravintolat

2016
500
900
400
1 800
200

VE1
2020
500
900
400
1 800
200

VE2
2025
1 300
2 300
1 000
4 600
600

2030
2 100
3 900
1 800
7 800
1 000

2020
500
900
400
1 800
200

VE3
2025
1 600
2 800
1 300
5 700
700

2030
2 700
5 000
2 200
9 900
1 300

2020
500
900
400
1 800
200

2025
1 900
3 400
1 500
6 800
900

2030
3 300
6 200
2 700
12 200
1 600

Taulukko 10. Arvio Tahkokankaan alueen vuosien 2016-2030 laskennallisesta liiketilan lisätarpeesta, k-m2
Liiketilan lisätarve 2016-2030
VE1
VE2
VE3
Päivittäistavarakauppa
1 600
2 200
2 800
Muu erikoiskauppa
3 000
4 100
5 300
Tilaa vaativa erikoiskauppa
1 400
1 800
2 300
KAUPPA YHTEENSÄ
6 000
8 100
10 400
Ravintolat
800
1 100
1 400
Tahkokankaan alue

Arvio Tahkokankaan ensisijaisen vaikutusalueen liiketilatarpeesta
Tahkokankaan ensisijaisen vaikutusalueen laskennallinen liiketilatarve oli vuonna 2016 noin
5 300 k-m2. Vuonna 2030 vaikutusalueen laskennallinen liiketilatarve on asemakaava-alueen
asukaspohjamitoituksesta riippuen 11 900 - 16 300 k-m2. Ravintolapalvelujen laskennallinen liiketilatarve vaikutusalueella oli vuonna 2016 noin 700 k-m2 ja vuonna 2030 asukaspohjamitoituksesta riippuen noin 1 500 - 2 100 k-m2.
Ensisijaisen vaikutusalueen laskennallinen liiketilan lisätarve vuosina 2016-2030 on asemakaavaalueen asukaspohjamitoituksesta riippuen vähittäiskaupassa noin 6 600 - 11 000 k-m2 ja ravintolapalveluissa noin 800 - 1 400 k-m2.
Taulukko 11. Arvio Tahkokankaan ensisijaisen vaikutusalueen laskennallisesta liiketilatarpeesta,
k-m2
Ensisijainen vaikutusalue
Päivittäistavarakauppa
Muu erikoiskauppa
Tilaa vaativa erikoiskauppa
KAUPPA YHTEENSÄ
Ravintolat

2016
1 500
2 600
1 200
5 300
700

VE1
2020
1 500
2 700
1 200
5 400
700

VE2
2025
2 400
4 300
1 900
8 600
1 100

2030
3 200
6 000
2 700
11 900
1 500

2020
1 500
2 700
1 200
5 400
700

VE3
2025
2 600
4 800
2 100
9 500
1 200

2030
3 800
7 000
3 100
13 900
1 800

2020
1 500
2 700
1 200
5 400
700

2025
2 900
5 300
2 400
10 600
1 400

2030
4 400
8 200
3 700
16 300
2 100

Taulukko 12. Arvio Tahkokankaan ensisijaisen vaikutusalueen vuosien 2016-2030 laskennallisesta liiketilan lisätarpeesta, k-m2
Liiketilan lisätarve 2016-2030
VE1
VE2
VE3
Päivittäistavarakauppa
1 700
2 300
2 900
Muu erikoiskauppa
3 400
4 400
5 600
Tilaa vaativa erikoiskauppa
1 500
1 900
2 500
KAUPPA YHTEENSÄ
6 600
8 600
11 000
Ravintolat
800
1 100
1 400
Ensisijainen vaikutusalue

Arvio Tahkokankaan tarkastelualueen liiketilatarpeesta
Tahkokankaan tarkastelualueen (pl. ensisijainen vaikutusalue) laskennallinen liiketilatarve oli
vuonna 2016 noin 39 000 k-m2. Vuonna 2030 tarkastelualueen laskennallinen liiketilatarve on
noin 47 000 k-m2. Ravintolapalvelujen laskennallinen liiketilatarve on vuonna 2016 noin 5 000 km2 ja vuonna 2030 noin 6 000 k-m2.
Tarkastelualueen laskennallinen liiketilan lisätarve vuosina 2016-2030 on vähittäiskaupassa noin
8 000 k-m2 ja ravintolapalveluissa noin 1 000 k-m2.
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Taulukko 13. Arvio Tahkokankaan tarkastelualueen liiketilatarpeesta, k-m2

Koko tarkastelualueen (Hiirosen, Kaakkurin, Kaukovainion, Kiviniemen ja Mäntylän kaupunginosat) vähittäiskaupan laskennallinen liiketilatarve oli vuonna 2016 noin 44 700 k-m2. Vuonna
2030 vähittäiskaupan laskennallinen liiketilatarve on Tahkokankaan asemakaava-alueen asukaspohjamitoituksesta riippuen noin 59 300 - 63 700 k-m2. Ravintolapalvelujen laskennallinen liiketilatarve koko tarkastelualueella oli vuonna 2016 noin 5 800 k-m2 ja vuonna 2030 asukaspohjamitoituksesta riippuen noin 7 600 - 8 200 k-m2. Koko tarkastelualueen laskennallinen liiketilan lisätarve vuosina 2016-2030 on suunnittelualueen asukaspohjamitoituksesta riippuen vähittäiskaupassa noin 14 600 - 19 000 k-m2 ja ravintolapalveluissa noin 1 800 - 2 400 k-m2.

4 TAHKOKANKAAN KAUPALLISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN
4.1 Kaupallisten palvelujen yleiset kehityssuunnat
Tahkokankaan alueen kaupallisten palvelujen kehittämisen kannalta merkittävimpiä yleisiä kehityssuuntia ovat väestön ikääntyminen, vastuullisuuteen, ekologisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvien arvojen korostuminen kulutuksessa, jakamis- ja kiertotalouteen liittyvien palvelujen kysynnän lisääntyminen, palvelujen saavutettavuuden korostuminen sekä lähipalvelujen
merkityksen lisääntyminen.
Seuraavaan on koottu viime aikoina esillä olleita kaupan toimintaan ja toimintaympäristöön sekä
kulutuskäyttäytymiseen liittyviä yleisiä kehityssuuntia, jotka on tarpeen ottaa huomioon myös
Tahkokankaan alueen kaupallisten palvelujen kehittämisessä.
Kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavia kehityssuuntia
-

-

Väestön ikääntyminen: eläkeläiset ovat tulevaisuudessa entistä hyväkuntoisempia ja parempituloisia ja heillä on enemmän aikaa käytettävissä harrastuksiin ja kuluttamiseen.
Asuntokuntien koon pieneneminen heijastuu kulutuskysyntään ja kaupan toimintaan.
Kauppaan kohdistuva kysyntä ei kasva enää samalla vauhdilla kuin 2000-luvun alussa. Kysynnän arvioidaan kasvavan lähivuosina vain väestönkasvun myötä. Oulussa ja Tahkokankaan alueella väestönkasvu lisää kysyntää myös tulevaisuudessa.
Yksilöllisyys kasvaa ja massakulutus vähenee: kuluttajien käyttäytyminen on entistä vaikeammin ennustettavissa. Kuluttajat vaativat ostotapahtumalta elämyksiä ja kokemuksia.
Elämänrytmi nopeutuu: kuluttajat vaativat kaupalta nopeaa toimintaa ja välitöntä palvelua
hinta- ja tuotetietojen, tuotteiden saatavuuden sekä toimituksen suhteen.
Vastuullisuuteen, ekologisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvien arvojen merkitys kasvaa, mikä heijastuu myös kuluttamiseen.
Asiointipaikan valintaan liittyvistä tekijöistä tärkeimpiä ovat asioinnin helppous ja palvelutarjonnan monipuolisuus. Helppoutta voi olla palvelun saavutettavuus joko autolla, joukkoliikenteellä tai kevyellä liikenteellä, ostostenteon nopeus ja sujuvuus tai pysäköinnin helppous.
Helppoutta voi olla myös lyhyt asiointimatka (päivittäisessä ja viikoittaisessa asioinnissa) tai
kaikkien palveluiden saaminen samasta paikasta.

Tahkokankaan suunnittelualueen palvelujen kehittämisessä kehityssuunnista korostuu erityisesti
vastuullisuuteen, ekologisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvien arvojen korostuminen kulutuksessa. Tämä luo edellytyksiä jakamis- ja kiertotalouden palvelujen kehitykselle. Tahkokankaan suunnittelualueen palvelujen kehittämisessä suuri merkitys on myös alueen tulevan väestön
ikärakenteella. Ikääntyneet asiakkaat todennäköisesti käyttävät muita väestöryhmiä enemmän
lähialueen palveluja.
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Kaupan toimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä kehityssuuntia
-

-

-

-

-

-

Kauppa vastaa kulutuksen kehitykseen ja toimintaympäristön vaatimuksiin kehittämällä uusia
konsepteja ja myymäläverkkoa.
Tuotevalikoiman kasvattaminen joko oman toimialan sisällä tai toimialarajojen yli lisääntyy.
Kaupan toimialarajojen hämärtyminen, tuotevalikoimien lisääntyminen ja laajeneminen myös
palveluiden suuntaan merkitsee yhä suurempia myymäläkokoja.
Uusissa kaupan muodoissa korostuu elämyksellisyys. Tavaran ostaminen on vain osa elämystä. Syntyy yhä erikoistuneempia myymälöitä, jotka panostavat palveluun tai joissa palvelu
liittyy osaksi kokonaistuotetta. Toisaalta myös itsepalvelu tulee kasvamaan (esim. itsepalvelukassat ja myyjättömät myymälät).
Kauppakeskusten suosio säilynee myös tulevaisuudessa. Uudet kauppakeskukset ovat ns.
hybridikeskuksia, joihin vähittäiskaupan lisäksi sijoittuu myös muita toimintoja, kuten kaupallisia ja julkisia palveluja sekä asumista.
Maankäyttö- ja rakennuslaki korostaa palvelujen saavutettavuuden merkitystä, joten keskustojen merkitys kauppapaikkoina voi vahvistua. Myös lähipalvelujen rooli kaupan palveluverkossa voi vahvistua.
Verkkokauppa lisääntyy erityisesti palvelujen myynnissä ja erikoiskaupassa, mutta myös päivittäistavarakaupassa. Verkkokaupan kasvu heijastuu uusien myymälätyyppien kehitykseen,
esimerkiksi showroom -tyyppiset myymälät sekä showroom- ja perinteisten myymälöiden
yhdistelmät todennäköisesti lisääntyvät.
Verkkokaupan lisäksi myös vertaiskaupan ennustetaan kasvavan, mikä näkyy esim. kirpputorien ja kierrätyskeskusten suosion lisääntymisenä. Digitalisaation myötä vertaiskauppa siirtyy
verkkoon. Jo nyt 5-10 % kuluttajista aloittaa ostoprosessin katsomalla ensin vertaiskaupan
tarjonnan.

Tahkokankaan suunnittelualueen palvelujen kehittämisessä näistä korostuu erityisesti palvelujen
saavutettavuuden ja lähipalvelujen merkityksen lisääntyminen tulevaisuudessa. Lähipalvelujen lisääntyminen edellyttää kuitenkin riittävää väestöpohjaa ja tiivistä yhdyskuntarakennetta. Uusilla
asuntoalueilla tulisi varautua myös jakamis- ja kiertotalouden sekä vertaiskaupan palvelujen lisääntymiseen.

4.2 Kaupallisten palvelujen kehittämisen mahdollisuudet ja haasteet
Väestömäärän ja kysynnän lisääntyminen luo edellytykset kaupallisten palvelujen kehittämiselle
Tahkokankaan alueella. Hyvä sijainti ja saavutettavuus sekä kehittyvät joukkoliikenneyhteydet
tuovat palvelujen kehittämiseen lisäpotentiaalia. Keskeisiä palvelujen kehittämisen haasteita
ovat lähialueen vetovoimaiset ja monipuoliset palvelukeskittymät (Kaakkuri ja Kaukovainio) ja
alueen väestöpohjan riittävyys sekä näihin liittyen monipuolisen palvelutarjonnan saaminen
alueelle.
Nykytilanteen ja kehitysnäkymien analyysien sekä kaupan toimijoiden haastattelujen tulosten
pohjalta on koottu seuraava yhteenveto Tahkokankaan alueen kaupallisten palvelujen kehittämisen mahdollisuuksista ja haasteista.
Mahdollisuudet - mitä voidaan kehittää?
Väestömäärän ja kysynnän lisääntyminen
Tahkokankaan asemakaavan toteuttaminen tuo alueelle uusia asukkaita, mikä lisää kysyntää
ja luo sitä kautta edellytykset erityisesti päivittäistavarakaupan ja kaupallisten palvelujen kehittämiselle.
Hiirosen (Lidl) ja Kaakkurinkankaan (K-market/Siwa) nykyiset päivittäistavaramyymälät palvelevat alueen asukkaita asemakaavan toteutuksen alkuvaiheessa, mutta noin 3 000 - 3 500
asukkaan väestöpohja mahdollistaa päivittäistavarakaupan lähimyymälän sijoittumisen ja
muiden yksityisten palvelujen kehittämisen myös Tahkokankaan alueella.
Lähialueen palvelujen hyödyntäminen
Tahkokankaan alueen itäpuolella sijaitsevat ulkoilualueet ja liikuntapalvelut lisäävät alueen
vetovoimaa asuinalueena, mutta niitä voidaan hyödyntää myös Tahkokankaan yksityisten
palvelujen kehittämisessä.
Pohjola-sairaalan asiakkaat voivat tuoda alueelle lisäkysyntää, mutta kysyntä kohdistuu todennäköisesti Hiirosen alueelle, ei kauempana olevalle Tahkokankaalle.
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Hyvä sijainti ja saavutettavuus
Tahkokankaan alueen hyvä sijainti ja saavutettavuus ovat kaupallisten palvelujen kehittämisen vahvuuksia. Myös alueen sisäisten liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen toimivuudella on
keskeinen merkitys kaupallisten palvelujen kehittämisessä.
Kehittyvät joukkoliikenneyhteydet lisäävät kävelyä ja pyöräilyä alueella. Viihtyisä kävely- ja
pyöräily-ympäristö houkuttelee asioimaan omalla alueella ja käyttämään alueen palveluja.
Toisaalta hyvät yhteydet esim. Oulun keskustaan, Limingantulliin ja Kaakkuriin mahdollistavat alueen asukkaille sujuvan asioinnin myös alueen ulkopuolella.
Hyvät joukkoliikenneyhteydet
Kiilakiventien kehittyminen joukkoliikennekäytävänä tuo lisäpotentiaalia kaupallisten palvelujen kehittämiseen ja lisää alueen kiinnostavuutta kaupan sijaintipaikkana.
Joukkoliikennekäytävä ja joukkoliikenteen pysäkkien läheisyys tarjoavat vetovoimaisia ja kilpailukykyisiä liikepaikkoja kaupallisille palveluille.
Haasteet - mihin pitää varautua?
Lähiympäristön vetovoimaiset päivittäistavarakaupan palvelut
Lähialueella on runsaasti vetovoimaisia päivittäistavarakaupan palveluja, esim. Lidl Hiironen
ja Höyhtyä sekä Kaakkurin ja Limingantullin hypermarketit.
Kaukovainion kaupunginosakeskuksen ja Hiukkavaaran aluekeskuksen palvelujen kehittyminen sekä Kaakkurin aluekeskuksen palvelutarjonnan lisääntyminen ja monipuolistuminen
Olemassa olevat ja kehittyvät lähialueen palvelut houkuttelevat Tahkokankaan alueen ostovoimaa. Kuinka suuri osa Tahkokankaan alueen ostovoimasta saadaan pysymään omalla alueella?
Erikoiskaupan palvelujen saaminen alueelle
Tilaa vaativalle erikoiskaupalle on Oulussa useita Tahkokankaan aluetta vetovoimaisempia sijaintipaikkoja, esim. Äimärautio, Limingantulli, Kaakkurinkulma, Vasaraperä ja Ritaportti. Hyvä saavutettavuus, toimivat liikenne- ja pysäköintijärjestelyt sekä näkyvä sijainti valtatielle
lisäävät alueen kiinnostavuutta tilaa vaativan erikoiskaupan sijaintipaikkana.
Muu erikoiskauppa keskittyy palvelutarjonnaltaan monipuolisiin kaupan keskittymiin, keskustoihin ja kauppakeskuksiin. Muun erikoiskaupan sijoittuminen laajassa mitassa Tahkokankaan
alueelle on epätodennäköistä. Yksittäisten erikoiskaupan palvelujen sijoittumiseen on kuitenkin syytä varautua. Tiivis kaupunkirakenne, riittävä väestöpohja ja vetovoimainen päivittäistavaramyymälä sekä palvelujen hyvä saavutettavuus lisäävät alueen kiinnostavuutta muun
erikoiskaupan sijaintipaikkana.
Väestöpohjan riittävyys ja liikepaikan sijainti
Riittävä väestöpohja sekä liikepaikan hyvä sijainti ja saavutettavuus ovat edellytyksiä kaupallisten palvelujen sijoittumiselle ja toimintaedellytyksille. Mikäli liikepaikka on huonosti saavutettavissa ja mikäli liikepaikan sisäiset liikenne- ja pysäköintijärjestelyt eivät toimi, se ei kiinnosta yrityksiä. Liikepaikan sijainti asuinalueen ”sisääntulon” läheisyydessä on kaupan näkökulmasta kiinnostavampi kuin sijainti asuinalueen sisällä.

4.3 Suositukset Tahkokankaan asuntoalueen jatkosuunnittelua varten (ALUE A)
4.3.1 Alueelle soveltuvat toimialat
Tahkokankaan uuden asuntoalueen vaihtoehtoiset asukaspohjamitoitukset 2 ja 3 (2 700 – 3 500
uutta asukasta) mahdollistavat päivittäistavarakaupan lähipalvelut alueella. Alueen suunnittelussa tulee varautua myös erikoiskaupan ja muiden yksityisten palvelujen sijoittumiseen, vaikka
alueen väestöpohja ei mahdollistakaan monipuolista palvelutarjontaa. Monet erikoisliikkeet ja
muut yksityiset palvelut toimivat jo varsin pienellä väestöpohjalla (esimerkiksi kukkakaupat,
kemikaliot ja luontaistuotekaupat, ravitsemispalvelut, parturi-kampaamot, terveys- ja hyvinvointipalvelut sekä vapaa-ajan palvelut).
Päivittäistavarakauppa:

Päivittäistavarakaupassa Hiirosen pohjoisosassa toimiva myymälä (Lidl) ja Kaakkurinkankaan
myymälä (K-market/Siwa) palvelevat Tahkokankaan alueen nykyisiä ja uusia asukkaita asemakaava-alueen toteutuksen alkuvaiheessa. Asukasmäärän lisääntyminen mahdollistaa päivittäistavarakaupan lähipalvelut myös Tahkokankaan alueella.
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Päivittäistavarakaupassa voidaan tavoitteena pitää alueellisesti tasapainoista palveluverkkoa.
Tahkokankaan alueen päivittäistavarakaupan palvelut tulevat olemaan luonteeltaan lähipalveluja, joten osa Tahkokankaan alueen päivittäistavarakaupan ostovoimasta kohdistuu jatkossakin alueen ulkopuolelle, suurempiin ja tuotevalikoimaltaan monipuolisempiin myymälöihin.
Kaupan näkemyksen mukaan voidaan olettaa, että enintään puolet alueen päivittäistavarakaupan ostovoimasta jää omalle alueelle.
Tahkokankaan asemakaava-alueen vaihtoehtoiset asukaspohjamitoitukset mahdollistavat
alueelle supermarket - kokoluokan myymälän.
Tahkokankaan alueen päivittäistavarakaupan palvelut tulevat olemaan luonteeltaan lähipalveluja, joten niillä ei ole merkittäviä vaikutuksia lähialueiden päivittäistavarakaupan palvelujen
toiminta- ja kehitysedellytyksiin.

Erikoiskauppa

Erikoiskaupan tarjonta Tahkokankaan ensisijaisella vaikutusalueella on vähäistä, joten erikoiskaupan ostovoima kohdistuu tällä hetkellä lähes kokonaan alueen ulkopuolelle. Todennäköistä on, että myös tulevaisuudessa suurin osa Tahkokankaan alueen erikoiskaupan ostovoimasta tulee kohdistumaan Tahkokankaan alueen ja myös ensisijaisen vaikutusalueen ulkopuolelle, Oulun keskustaan ja muihin tarjonnaltaan monipuolisiin erikoiskaupan keskittymiin.

Palvelutarjonnaltaan monipuolisten kaupan keskittymien, kuten esim. Kaakkurin, sijoittuminen lähelle Tahkokankaan aluetta asettaa oman haasteena erikoiskaupan palvelujen kehittämiselle.

Vaikutusalueen väestöpohja ei mahdollista monipuolista erikoiskaupan palvelutarjontaa Tahkokankaan alueella. Yksittäisten erikoiskaupan palvelujen sijoittumiseen tulee kuitenkin varautua. Varsin pienellä väestöpohjalla toimivia erikoiskaupan palveluita ovat esim. kukkakauppa ja kemikalio / luontaistuotekauppa.
Muut yksityiset palvelut

Kaupungistuminen lisää erityisesti ravitsemispalvelujen, mutta myös muiden kuluttajapalvelujen kysyntää. Myös terveys- ja hyvinvointipalvelujen sekä vapaa-ajan palveluiden kysynnän
kasvun arvioidaan olevan jatkossa entistä vahvempaa. Lisäksi palvelujen kysyntä kasvaa tavaroiden kysynnän kustannuksella tulevaisuudessa.

Kaupan palvelujen ohella Tahkokankaan alueen väestömäärän lisäys mahdollistaa muiden
yksityisten palvelujen kehittymisen. Muita yksityisiä palveluita ovat esim. ravitsemispalvelut,
parturit, kampaamot, fysikaaliset hoitolaitokset, terveys- ja hyvinvointipalvelut ja vapaa-ajan
palvelut.

Yksityisten palvelujen tarjonta on Tahkokankaan ensisijaisella vaikutusalueella tällä hetkellä
vähistä. Alueen pohjoisosassa on kaksi pizzeriaa (toinen huoltoaseman yhteydessä ja toinen
asuntoalueella), katsastusasema ja yksityinen sairaala.

Tahkokankaan alueen yksityisten palvelujen kysyntä kohdistuu tällä hetkellä kokonaan alueen ulkopuolelle. Myös jatkossa suurin osa yksityisten palvelujen kysynnästä tulee kohdistumaan Tahkokankaan alueen ja ensisijaisen vaikutusalueen ulkopuolelle. Tahkokankaan alueen palvelujen kehittämisessä voidaan tavoitteena kuitenkin pitää yksityisten palvelujen tarjonnan lisäämistä. Osa yksityisistä palveluista toimii jo varsin pienelläkin väestöpohjalla.

4.3.2 Liiketilan mitoitus
Osa Tahkokankaan asuntoalueen ostovoimasta tulee aina kohdistumaan alueen ulkopuolelle
suurempiin ja palvelutarjonnaltaan monipuolisempiin myymälöihin ja kaupan keskittymiin. Mikäli
oletetaan, että ostovoimasta päivittäistavarakaupassa noin 50 %, erikoiskaupassa noin 10 % ja
muissa yksityisissä palveluissa noin 25 % kohdistuu Tahkokankaan alueelle, on alueen liiketilatarve vuonna 2030 yhteensä noin 2 000 - 3 000 k-m2, josta päivittäistavarakaupan liiketilatarvetta on noin puolet.
Taulukossa 9 on esitetty Tahkokankaan alueen väestön ostovoiman kehitykseen perustuva laskennallinen liiketilatarve tilanteessa, jossa alueen kysyntä (ostovoima) ja tarjonta (myynti) ovat
tasapainossa. Laskelmassa ei ole otettu huomioon ostovoiman siirtymiä alueelta toiselle. Laskelman mukaisessa tilanteessa alueen väestön ostovoima toteutuu kokonaisuudessaan myyntinä
Tahkokankaan alueella (ostovoiman siirtymä 0 %).
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Tilaa vaativaa erikoistavaran kauppaa ei tule sijoittumaan Tahkokankaan asuntoalueelle, joten
seuraavassa on tarkasteltu ainoastaan päivittäistavarakaupan, muun erikoiskaupan ja kaupallisten palvelujen mitoitusta.
Päivittäistavarakaupassa on yleensä tavoitteena kysynnän ja tarjonnan tasapaino. Tahkokankaan
alueen päivittäistavarakaupan palvelut tulevat olemaan luonteeltaan lähipalveluja, joten käytännössä osa alueen ostovoimasta tulee kohdistumaan alueen ulkopuolelle suurempiin päivittäistavaramyymälöihin (hypermarket). Kaupan edustajien mukaan enintään puolet alueen päivittäistavarakaupan ostovoimasta tulee jäämään omalle alueelle. Mikäli oletetaan, että noin 50 % Tahkokankaan alueen päivittäistavarakaupan kysynnästä kohdistuu Tahkokankaan alueelle, on päivittäistavarakaupan liiketilatarve vuonna 2030 uuden asuntoalueen asukaspohjamitoituksesta riippuen noin 1 050 - 1 650 k-m2.
Muussa erikoiskaupassa suurin osa Tahkokankaan alueen kysynnästä tulee kohdistumaan alueen
ulkopuolelle Oulun keskustaan ja muihin erikoiskaupan keskittymiin. Tahkokankaan alueen kaupallisessa kehittämisessä voidaan kuitenkin tavoitteena pitää myös erikoiskaupan palvelutarjonnan saamista alueelle. Mikäli oletetaan, että noin 10 % muun erikoiskaupan kysynnästä kohdistuu Tahkokankaan alueelle, on muun erikoiskaupan liiketilatarve vuonna 2030 uuden asuntoalueen asukaspohjamitoituksesta riippuen noin 390 - 620 k-m2.
Tahkokankaan alueella tulisi varautua myös muiden yksityisten palvelujen sijoittumiseen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että Tahkokankaan alueen ravitsemispalvelujen kysynnästä noin 20
% kohdistuu Tahkokankaan alueelle. Tällöin ravitsemispalvelujen liiketilatarve on vuonna 2030
uuden asuntoalueen asukaspohjamitoituksesta riippuen noin 200 k-m2 - 320 k-m2. Muiden yksityisten palvelujen liiketilatarpeen on arvioitu olevan yhtä suuri kuin ravitsemispalvelujen liiketilatarve.
Koska Tahkokankaan alueella ei ole tällä hetkellä päivittäistavarakaupan, muun erikoiskaupan ja
yksityisten palvelujen pinta-alaa, on liiketilatarve kokonaisuudessaan lisätarvetta. Tahkokankaan
alueen liiketilatarve on vuonna 2030 uuden asuntoalueen asukaspohjamitoituksesta riippuen noin
1 840 - 2 910 k-m2.
Taulukko 14. Arvio Tahkokankaan alueen liiketilatarpeesta 2030, k-m2
Tahkokankaan alueen liiketilatarve, k2030
VE1
VE2
VE3
m2 (osuus kokonaistarpeesta)
Väestömäärä alueella
2 665
3 365
4 165
Päivittäistavarakauppa (50 %)
1 050
1 350
1 650
Muu erikoiskauppa (10 %)
390
500
620
Ravitsemispalvelut (20 %)
200
260
320
Muut yksityiset palvelut ja liiketilat
200
260
320
Liiketilatarve yhteensä
1 840
2 370
2 910

4.3.3 Kaupan ja muiden yksityisten palvelujen sijainti
Kaupan palvelut ja muut yksityiset palvelut tulisi keskittää yhteen, hyvin saavutettavaan sijaintipaikkaan. Vetovoimaiset ja hyvin saavutettavat palvelut lisäävät alueen kysynnän kohdistumista omalle alueelle ja parantavat sitä kautta palveluyritysten toiminta- ja kehitysedellytyksiä.
Tahkokankaan alueella kiinnostavin sijaintipaikka kaupan näkökulmasta on Kiilakiventien varressa asuntoalueelle johtavan sisääntulotien sekä joukkoliikenteen pysäkkien läheisyydessä.
Kaupan palvelut ja muut yksityiset palvelut tulisi keskittää yhteen sijaintipaikkaan. Palvelujen sijoittuminen lähelle toisiaan lisää niiden vetovoimaa ja parantaa palveluyritysten toiminta- ja kehitysedellytyksiä. Myös alueelle sijoittuvat julkiset palvelut tulisi mahdollisuuksien mukaan sijoittaa kaupallisten palvelujen läheisyyteen. Asukkaiden näkökulmasta palvelujen keskittyminen yhteen sijaintiin parantaa palvelujen saavutettavuutta. Vetovoimaiset ja hyvin saavutettavat palvelut lisäävät myös alueen kysynnän kohdistumista oman alueen palveluihin.
Tahkokankaan alueella potentiaalisin palvelujen sijaintipaikka on Kiilakiventien varressa Kiilakiventieltä asemakaavoitettavalle alueelle johtavan sisääntulotien risteyksen sekä tulevan tehokkaamman joukkoliikenteen pysäkkien läheisyydessä. Kiilakiventien varressa palvelut ovat hyvin
saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla Tahkokankaan asukkaille kuten myös palvelujen alueella
(ALUE B) asioiville ja työssäkäyville.
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Päivittäistavaramyymälälle tulisi varata liiketilaa erillisessä myymälärakennuksessa. Asemakaavassa tulisi mahdollistaa vaiheittainen toteutus niin, että myymälää on mahdollista laajentaa alueen väestömäärän ja kysynnän kasvaessa. Erikoiskaupan palvelujen ja muiden yksityisten palvelujen sijoittumista alueelle voidaan edistää varaamalle niille liiketilaa toistensa ja päivittäistavaramyymälän läheisyyteen. Toteuttamiskelpoinen vaihtoehto voi olla pienimuotoinen liikekeskus,
johon sijoittuu päivittäistavaramyymälä ja pieniä liiketiloja erikoiskaupalle ja muille yksityisille
palveluille. Muille yksityisille palveluille voidaan varata liiketilaa myös asuinrakennusten alimmissa kerroksista.

4.4 Suositukset Tahkokankaan palvelujen alueen jatkosuunnittelua varten (ALUE B)
4.4.1 Alueen kaupallinen profiili
Tahkokankaan palvelujen aluetta on mahdollista kehittää sekoittuneena tilaa vaativan erikoistavaran kaupan ja työpaikkatoimintojen alueena. Lisäksi alueelle voi sijoittua muita yksityisiä palveluja, jotka tukevat alueelle sijoittuvien tilaa vaativan erikoistavaran kaupan toimijoiden ja
yritysten toimintaa.
Tahkokankaan palvelujen alue on Uuden Oulun yleiskaavassa varattu hallinnolle ja yksityisille
palveluille (P-1), kuten vähittäiskaupalle ja muille palveluille, toimistoille ja työpaikoille. Yleiskaavamääräyksen mukaan alueelle saa sijoittaa sellaisia merkitykseltään paikallisia erikoistavarakaupan suuryksiköitä, jotka kaupan laatu huomioon ottaen voivat perustellusta syystä sijoittua
myös keskusta-alueen ulkopuolelle. Alueelle saa sijoittaa myös pienimuotoisen muuhun palveluntarjontaan liittyvän päivittäistavarakaupan myymälän. Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa on määritelty merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja,
joka Oulun kaupungin taajamatoimintojen alueella on muussa vähittäiskaupassa 10 000 k-m2.
Alarajaa pienemmät yksiköt ovat merkitykseltään paikallisia.
Haastateltujen kaupan edustajien mukaan Oulussa on tilaa vaativan erikoistavaran kaupalle runsaasti Tahkokankaan aluetta vetovoimaisempia alueita, joten Tahkokankaan palvelujen alueen
kehittymistä pelkästään tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueena pidettiin epätodennäköisenä. Oulun tilaa vaativan erikoistavaran kaupan suuret yksiköt ovat tällä hetkellä sijoittuneet pääosin Kaakkurin, Limingantullin, Ritaportin ja Äimäraution alueille. Tahkokankaan alueen vieressä,
Pohjantien länsipuolella sijaitsevalla Oulunlahden yrityskylän alueella on työpaikkatoimintoja ja
pääosin autohuoltoon liittyviä yksityisiä palveluja. Olemassa olevien tilaa vaativan erikoistavaran
kaupan alueiden nykytilanne ja kehitys vaikuttavat Tahkokankaan ja muiden uusien alueiden kehittymismahdollisuuksiin.
Tilaa vaativan erikoistavaran kauppa sijoittuu yleensä keskustojen ulkopuolelle, liikenteellisesti
hyvin saavutettavalle ja näkyvälle paikalle valtatien tai muun pääliikenneväylän varteen. Sijainniltaan Tahkokankaan palvelujen alue soveltuu hyvin tilaa vaativan erikoistavaran kaupalle, vaikka alueen saavutettavuus Pohjantieltä Poikkimaantien liittymän ja Kiilakiventien kautta ei olekaan
paras mahdollinen. Kiilakiventien kehittyminen tehokkaamman joukkoliikenteen käytävänä mahdollistaa alueen kehittymisen myös työpaikka-alueena.
Tahkokankaan aluetta on mahdollista kehittää sekoittuneena tilaa vaativan erikoistavaran kaupan
ja työpaikkatoimintojen alueena. Tilaa vaativan erikoistavaran kaupan liikennetuotos on vähäinen, joten sen sijainti asuinalueen vieressä ei aiheuta häiriöitä asumiselle. Työpaikkatoimintojen
oalta Tahkokankaan alue soveltuu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatulle toimistorakentamiselle. Tilaa vaativan erikoistavaran kaupan ja työpaikkatoimintojen lisäksi alueelle voi
sijoittua myös muita yksityisiä palveluita, jotka tukevat tilaa vaativan erikoistavaran kaupan ja
yritysten toimintaa.

4.4.2 Kaupallisten palvelujen kehittämisen periaatteet
Tahkokankaan palvelujen alueen kehittyminen tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueena
edellyttää pinta-alaltaan riittävän suuren ja palvelutarjonnaltaan vetovoimaisen kokonaisuuden
toteuttamista. Toimintojen sijoittamisessa periaatteena tulisi olla tilaa vaativan erikoistavaran
kaupan sijoittuminen alueen pohjoisosaan Pohjantien varteen ja työpaikkatoimintojen sijoittuminen alueen eteläosaan Kiilakiventien varteen.
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Tahkokankaan palvelujen alueen kehittyminen tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueena edellyttää, että alueelle on mahdollista toteuttaa pinta-alaltaan riittävän suuri ja vetovoimainen kokonaisuus. Uuden Oulun yleiskaavan mukaan alueelle on mahdollista sijoittaa merkitykseltään
paikallisia vähittäiskaupan suuryksiköitä, jotka ovat Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa määritellyn seudullisuuden alarajan mukaan pinta-alaltaan alle 10 000 k-m2.
Tahkokankaan palvelujen alueelle sijoittuvan tilaa vaativan erikoistavaran kaupan painopiste on
alueen pohjoisosassa ja Pohjantien varressa, jonne on hyvä näkyvyys Pohjantieltä ja joka on
parhaiten saavutettavissa Poikkimaantien suunnalta. Alue voi toimia vaihtoehtoisena sijaintipaikkana muualta siirtyville tilaa vaativan erikoistavaran kaupan toiminnoille.
Alueen työpaikkarakentamisen painopiste on palvelujen alueen eteläosassa Kiilakiventien varressa, jossa työpaikat ovat hyvin saavutettavissa henkilöauton lisäksi myös joukkoliikenteellä.
Palvelujen alueen ja asuinalueen toteutuessa liikenne Kiilakiventiellä tulee lisääntymään nykyisestä ja tien merkitys ajoneuvoliikenneyhteytenä tulee korostumaan. Palvelujen alueen kehittäminen edellyttää hyvää saavutettavuutta sekä liikenteen toimivuuden ja liikenneturvallisuuden
varmistamista. Lisäksi tulee varmistaa alueen sisäisten liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen toimivuus.

4.5 Lopuksi
Esitetyt suositukset Tahkokankaan alueelle soveltuvista toimialoista, liiketilan mitoituksesta ja liiketilojen sijoittumisesta antavat pohjan alueen kaupalliselle kehittämiselle. Alueen kehittymiseen
vaikuttavat kuitenkin hyvin monet tekijät mm. yleinen talouskehitys, kysynnän kehitys ja kilpailutilanteen muutokset, joita on vaikea ennustaa luotettavasti pitkällä tähtäimellä. Viime kädessä
alueen yksityisten palvelujen kehitys on riippuvainen yritysten sijoittumispäätöksistä, joihin yleisen taloustilanteen ja kehityksen lisäksi vaikuttaa myös muun muassa se, onko alueella juuri niille soveltuvia liiketiloja ja se, millaiseksi alueen kokonaisvetovoima muotoutuu.
Yhteenveto Tahkokankaan alueen kaupallisten palvelujen sijoittumisperiaatteista:

Kuva 9. Tahkokankaan alueen palvelujen sijoittumisperiaatteet
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6 LIITTEET
Liite 1. Päivittäistavarakaupan myymälätyypit
A.C.Nielsen Finland Oy:n päivittäistavarakaupan myymälätyypit
Hypermarket
myyntipinta-ala 2 500 m² tai yli, päivittäistavaroiden osuus myynnistä alle 2/3
Tavaratalo
myyntipinta-ala 1 000 m² tai yli, päivittäistavaroiden osuus myynnistä alle 2/3
Supermarket, iso
myyntipinta-ala 1 000 m² tai yli, päivittäistavaroiden osuus myynnistä yli 2/3
Supermarket, pieni
myyntipinta-ala 400 - 999 m², päivittäistavaroiden osuus myynnistä yli 2/3
Valintamyymälä, iso
myyntipinta-ala 200 - 399 m²
Valintamyymälä, pieni
myyntipinta-ala 100 - 199 m²
Pienmyymälä
Erikoismyymälä
osa päivittäistavaravalikoimaa
esim. luontaistuotemyymälät, kosmetiikkamyymälät, terveyskaupat, leipomot
Kauppahallimyymälä / Suoramyyntihalli
osa päivittäistavaravalikoimaa

Liite 2. Erikoiskaupan toimialaryhmät ja toimialat
Alkot ja
47250
47730
47740
47750

apteekit ym.
Alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa
Apteekit
Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa
Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa

Muotikauppa
47711
Naisten vaatteiden vähittäiskauppa
47712
Miesten vaatteiden vähittäiskauppa
47713
Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäiskauppa
47714
Lastenvaatteiden vähittäiskauppa
47715
Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa
47719
Vaatteiden yleisvähittäiskauppa
47721
Jalkineiden vähittäiskauppa
47722
Laukkujen vähittäiskauppa
Tietotekninen erikoiskauppa
47410
Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen vähittäiskauppa
47420
Televiestintälaitteiden vähittäiskauppa
47430
Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa
Muu erikoiskauppa
47511
Kankaiden vähittäiskauppa
47512
Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa
47531
Mattojen vähittäiskauppa
47592
Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäiskauppa
47593
Kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskauppa
47594
Taloustavaroiden vähittäiskauppa
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47595
47596
47599
47610
47621
47622
47630
47641
47650
47761
47762
47764
47770
47781
47782
47783
47784
47785
47789
47791
47792
47793
47799

Soittimien ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa
Lukkoseppä- ja avainliikkeet
Muualla luokittelemattomien kotitaloustavaroiden vähittäiskauppa
Kirjojen vähittäiskauppa
Paperi- ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa
Aikakausjulkaisujen ja lehtien vähittäiskauppa
Musiikki- ja videotallenteiden vähittäiskauppa
Urheiluvälineiden, polkupyörien vähittäiskauppa
Pelien ja leikkikalujen vähittäiskauppa
Kukkien vähittäiskauppa
Kukkakioskit
Lemmikkieläinten, niiden ruokien ja tarvikkeiden vähittäiskauppa
Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa
Taideliikkeet
Valokuvausalan vähittäiskauppa
Optisen alan vähittäiskauppa
Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden vähittäiskauppa
Lahjatavaroiden ja askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa
Muiden uusien tavaroiden vähittäiskauppa
Antiikkiliikkeet
Antikvariaattikauppa
Huutokauppakamarit
Muiden käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa

Rautakauppa
47521
Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa
47522
Maalien vähittäiskauppa
47523
Keittiö- ja saniteettitilojen kalusteiden vähittäiskauppa
47529
Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa
Kodintekniikkakauppa
47540
Sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa
Huonekalukauppa
47591
Huonekalujen vähittäiskauppa
Muu tilaa vaativa kauppa
47532
Tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa
47642
Veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskauppa
47763
Puutarha-alan vähittäiskauppa
Autokauppa ja huoltamot
45112
Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa
45192
Matkailuvaunujen ja muiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa
45321
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa
45322
Renkaiden vähittäiskauppa
45402
Moottoripyörien sekä niiden osien vähittäiskauppa
47301
Huoltamotoiminta
47302
Polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista
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