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ALKUSANAT 

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

- Osa 1: Nykytila, kehitysnäkymät, vaihtoehdot ja vaikutusten arviointi  
- Osa 2: Esitys kaupan toimintojen sijoittamisesta 
 
Osassa 1 on kuvattu Oulun seudun vähittäiskaupan nykytila, kehitysnäky-
mät ja kaupan palveluverkon kokonaisuus osana toimivaa ja kestävää yh-
dyskuntarakennetta sekä laadittu viisi kaupan palveluverkkovaihtoehtoa ja 
arvioitu niiden vaikutukset. Osa 2 sisältää esityksen ja perustelut kaupan 
toimintojen sijoittamisesta Oulun seudulla: ”millaista, minne, kuinka paljon 
ja milloin siten, että vaikutukset kauppaan ja palvelurakenteeseen, alue- ja 
yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen ja liikkumiseen, ympäristöön sekä 
asukkaiden arjen sujuvuuteen olisivat mahdollisimman positiivisia”. Esityk-
sen ovat työstäneet konsulttien avustuksella Oulun seudun seuturakenne-
tiimi ja liikennejärjestelmätyöryhmä. 
 

Kaupallisen palveluverkkoselvityksen laatimista on ohjannut Oulun seudun 
seuturakennetiimi ja liikennejärjestelmätyöryhmä, joihin ovat kuuluneet: 
 

Seuturakennetiimi: 
 

- Hailuodon kunta   kunnanjohtaja Matti Soronen 
- Haukiputaan kunta   kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa 
- Kempeleen kunta   kaavoitusinsinööri Pekka Salmela  
- Kiimingin kunta    kaavoitusarkkitehti Ritva Kuusisto 
- Limingan kunta    kunnanarkkitehti Pentti Kela  
       tekninen johtaja Simo Pöllänen 
- Lumijoen kunta    kunnaninsinööri Eino Jakkula  
- Lumijoen ja Tyrnävän kunta  aluearkkitehti Mari Kuukasjärvi  
- Muhoksen kunta   tekninen johtaja Mikko Kari 
- Oulun kaupunki   johtaja, talous ja strategia Esa Katajamäki 
       yleiskaavasuunnittelija Paula Korkala 
       yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen 
       kaupungininsinööri Jaakko Ylinampa 
- Oulunsalon kunta   tekninen johtaja Jouko Leskinen  
- Pohjois-Pohjanmaan liitto  kaavoituspäällikkö Olli Eskelinen 
- Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,  
 ympäristö ja luonnonvarat  osastopäällikkö Liisa Koski-Ahonen 
- Oulun seutu    seutusuunnittelija Anne Leskinen 
 
Liikennejärjestelmätyöryhmä: 
 

- Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,  
 liikenne ja infrastruktuuri   vs. yksikön päällikkö Heino Heikkinen 
       liikennesuunnittelija Ari Hoppania 
- Liikennevirasto, rautatieosasto  ylitarkastaja Arja Aalto 
- Liikenne ja viestintäministeriö  hallitusneuvos Kaisa-Leena Välipirtti 
- Liikenne- ja viestintäministeriö  yli-insinööri Risto Murto 
- Pohjois-Pohjanmaan liitto  suunnittelujohtaja Tuomo Palokangas 
- Oulun kaupunki   liikenneinsinööri Erkki Martikainen 
- Oulun kaupunki    liikenneinsinööri Minna Soininen 
- Insinööritoimisto Liidea Oy  toimitusjohtaja Vesa Verronen 
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Kaupallisen palveluverkkoselvityksen ohjauksen lisäksi seuturakennetiimi ja 
liikennejärjestelmätyöryhmä ovat arvioineet kaupan palveluverkkovaihtoeh-
tojen aluerakenteeseen ja ihmisten arjen sujuvuuteen kohdistuvat vaikutuk-
set sekä kommentoineet konsulttien laatimien kaupallisten ja liikenteellisten 
vaikutusten arviointien tuloksia 1.4.2010 pidetyssä työpajassa.  
 
Vaikutusten arviointiin osallistui lisäksi keskeisten sidosryhmien edustajien 
muodostama yhteistyöryhmä, joka kommentoi tehtyä vaikutusten arviointia 
19.4.2010 pidetyssä työpajassa. Yhteistyöryhmän työpajaan oli kutsuttu 
seuraavat henkilöt: 
 
- Haukiputaan Kehitys Oy  toimitusjohtaja Aarno Rantapelkonen 
- Haukiputaan kunta   ympäristösihteeri Jussi Muilu 
- Kesko Pohjois-Suomi   kauppapaikkapäällikkö Kari Hannula 
- Kiimingin Kide    elinkeinojohtaja Jyrki Kemppainen 
- Kuntaliitto    yliarkkitehti Ritva Laine 
- Limingan kunta   kehittämispäällikkö Satu Sarin 
- Oulun kauppakamari/ 

kaupan valiokunta   toimitusjohtaja Jaakko Okkonen 
- Oulun seudun ympäristötoimi ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu 
- Oulun seutu yrityspalvelut  johtaja Esa Riippa 
- Oulun yliopisto,  

arkkitehtuurin osasto  osastonjohtaja, professori Helka-Liisa Hentilä 
- Oulun yliopisto,  

maantieteen laitos   tohtorikoulutettava Heidi Määttä 
- Oulun yliopisto,  

taloustieteen tiedekunta  markkinoinnin professori Kimmo Alajoutsijärvi 
- Oulunsalon kehitysyhtiö Oy toimitusjohtaja Airi Juntunen 
- Osuuskauppa Arina   hallintojohtaja Paavo Härö 
- Suomen Lähikauppa Oy  kauppapaikkapäällikkö Markku Kokkola 
- Ympäristöministeriö   yliarkkitehti Katri Tulkki 
 
Oulun seudun kaupallisen palveluverkkoselvityksen laatimisesta on vastan-
nut FCG Finnish Consulting Group Oy, jossa selvityksen ovat tehneet FM Tai-
na Ollikainen, FM Kimmo Koski, FM Mikko Keskinen ja YTM Jouni Mäkäräi-
nen. Palveluverkkoselvityksen liikenteelliset tarkastelut ja vaihtoehtojen lii-
kenteellisten vaikutusten arvioinnin ovat tehneet Ramboll Finland Oy:ssä DI 
Matti Jäntti ja Insinööritoimisto DI Liidea Oy:ssä Tuomo Vesajoki. 
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1 JOHDANTO  
 

1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet 
 
Oulun seudun maankäytön toteuttamisohjelman laatimisen yhteydessä ke-
rättiin tietoa mm. seudun kuntien vähittäiskaupan nykytilanteesta ja suunni-
telmista. Kootun tiedon pohjalta todettiin, että seudulla on aluevarauksia 
uusia kaupallisia palveluja varten puolitoistakertaisesti nykyisen kaupan ker-
rosalamäärä. Kuntien kaupallisten hankkeiden yhteensovittamiseksi laadit-
tiin Oulun seudun kaupallinen palveluverkkoselvitys.  
 
Kaupallisessa palveluverkkoselvityksessä on kuvattu Oulun seudun vähit-
täiskaupan nykytila, kehitysnäkymät ja kaupan palveluverkon kokonaisuus 
osana toimivaa ja kestävää yhdyskuntarakennetta. Vähittäiskaupan nykyti-
lan ja kehitysnäkymien analyysin pohjalta on laadittu viisi kaupan palvelu-
verkkovaihtoehtoa ja arvioitu niiden vaikutukset.  
 
Kaupallisen palveluverkkoselvityksen ja vaikutusten arvioinnin tulosten poh-
jalta seuturakennetiimi ja liikennejärjestelmätyöryhmä ovat laatineet esityk-
sen kaupan palveluverkosta ja kaupan toimintojen sijoittamisesta Oulun 
seudulla: ”millaista, minne, kuinka paljon ja milloin siten, että vaikutukset 
kauppaan ja palvelurakenteeseen, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, liiken-
teeseen ja liikkumiseen, ympäristöön sekä asukkaiden arjen sujuvuuteen 
olisivat mahdollisimman positiivisia”. 
 
 

1.2 Keskeiset kaupan käsitteet 
 
Seuraavaan on koottu tässä selvityksessä käytetyt keskeiset kaupan käsit-
teet. Lähteitä ovat olleet mm.: Heinimäki Heikki: Kaupan toimintaympäristö 
(2006), Ympäristöministeriö: Kauppa kaavoituksessa (2004) ja Santasalo 
Tuomas: Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa, tulkinnan ongelmia 
(2008). 
 
Kaupan toimialat 

 
Päivittäistavarakauppa. Pohjoismaisella termillä päivittäistavara tarkoitetaan 
elintarvikkeiden ohella sellaisia tuotteita, joita ihmiset ovat tottuneet hank-
kimaan elintarvikeostosten yhteydessä. Päivittäistavaroihin luetaan siten 
ruoka, juomat, tupakkatuotteet, teknokemian tuotteet, kodin paperit, lehdet 
sekä kosmetiikka. Päivittäistavaramyymälällä tarkoitetaan yleisimmin edellä 
mainittujen päivittäistavaroiden koko sortimentin valikoimaa myyvää, pää-
asiassa itsepalveluperiaatteella toimivaa market-tyyppistä elintarvikemyy-
mälää. Ruoan osuus päivittäistavaramyymälöiden kokonaismyynnistä on 
noin 80 %. Päivittäistavaroita myydään myös kioskeissa, huoltoasemilla ja 
päivittäistavaroiden erikoismyymälöissä. Viime vuosina ovat suosiotaan kas-
vattaneet ns. Deli-tyyppiset myymälät, joilla on pitkät aukioloajat ja joissa 
myydään pääosin valmisruoka-annoksia. 
 
Erikoiskauppa. Tietyn tuoteryhmän kauppaan ja siihen liittyviin palveluihin 
erikoistunut myymälä. Erikoiskauppa kerää asiantuntemustaan tiettyyn tuo-
teryhmään ja siihen liittyviin palveluihin. Erikoiskauppa on yleensä keskitty-
nyt ns. käyttötavaroiden myyntiin. Erikoiskaupalle on tyypillistä keskeinen 
sijainti, joka ymmärretään kaavoituksessa pääosin keskustatoiminnoiksi. 
Erikoiskauppa-käsitteen alle kuuluvat kuitenkin myös kaupat, jotka hakeu-
tuvat ja myös paremmin soveltuvat keskustojen ulkopuolelle.  
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Tilaa vaativa erikoiskauppa. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei esitetä yksise-
litteistä tulkintaa paljon tilaa vaativalle erikoistavaran kaupalle. Ympäristö-
ministeriön suosituksen (ympäristöministeriö 2000) mukaan vähittäiskaup-
paa koskevien säännösten ulkopuolelle jäävät, paljon tilaa vaativat erikois-
kaupan myymälät ovat:  
 

• Moottoriajoneuvojen kauppa 
• Moottoriajoneuvojen varaosien ja tarvikkeiden kauppa 
• Rengaskauppa 
• Venekauppa 
• Veneilytarvikkeiden kauppa 
• Matkailuvaunujen kauppa 
• Huonekalukauppa 
• Sisustustarvikekauppa (rakenteellinen sisutus) 
• Rautakauppa  
• Rakennustarvikekauppa 
• Maatalouskauppa 
• Puutarha-alan kauppa 
• Kodintekniikkakauppa 
 

Toimialaan liittyvien oheistuotteiden osuus tilaa vaativan erikoismyymälän 
myyntipinta-alasta saa olla enintään 20 %, kuitenkin enintään 400 m2. Täs-
tä myyntipinta-alasta enintään 100 neliömetrin alalla voidaan myydä elin-
tarvikkeita ja oheistuotteita, jotka eivät liity toimialaan. Tilaa vaativa eri-
koiskauppa sijoittuu yleensä keskustojen ulkopuolelle, hyvien liikenneyhte-
yksien varrelle.  
 

Erikoiskauppa on viime vuosina kehittynyt voimakkaasti. Muutokset näkyvät 
myös tilaa vaativassa erikoiskaupassa tuotevalikoimien laajentumisena. Osa 
liikkeistä keskittyy vain oman toimialan tuotteisiin, mutta osassa liikkeistä 
on sekä tilaa vaativan erikoiskaupan toimialojen että ohjauksen piiriin kuu-
luvien toimialojen tuotteita. Tämän takia yksittäisen myymälän kohdalla 
rajan vetäminen siihen, onko kysymyksessä paljon tilaa vaativan erikois-
kaupan myymälä vai maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama vähittäiskau-
pan suuryksikkö, on hankalaa.  
 
Vähittäiskaupan toimialaryhmät 
Tässä selvityksessä vähittäiskauppaa tarkastellaan jaoteltuna päivittäistava-
rakauppaan ja erikoiskauppaan (tilaa vievä erikoiskauppa ja muu erikois-
kauppa). Päivittäistavarakaupan tarkasteluissa on käytetty A.C.Nielsen Fin-
land Oy:n myymälätyyppien luokittelua (liite 1). Erikoiskaupan luokitukset 
perustuvat Tilastokeskuksen toimipaikkarekisteriin, jossa on käytetty vuo-
den 2008 toimialaluokitusta (TOL 2008). Erikoiskaupan toimialaryhmät ja 
niihin kuuluvat toimialat on esitetty liitteessä 2. Autokauppa on jätetty tar-
kastelun ulkopuolelle, koska merkittävä osa myynnistä on yritysten välistä 
kauppaa. Tavaratalo- ja hypermarketkaupan ostovoima- ja myyntitiedot 
jakautuvat sekä päivittäistavarakauppaan että erikoiskaupan eri toimialoille.  
 
Erilaisia myymälätyyppejä  
 

Hypermarket. Hypermarket on monen alan tavaroita myyvä, itsepalvelupe-
riaatteella toimiva myymälä, jossa myynnin painopiste on päivittäistavarois-
sa. Hypermarketin myyntipinta-ala on yli 2 500 neliömetriä. Elintarvikkeiden 
osuus on alle puolet (<50 %) myyntipinta-alasta. Mikäli elintarvikkeiden 
osuus myyntipinta-alasta on yli puolet, kyseessä on suuri supermarket. Hy-
permarket voi sijaita keskustassa, kauppakeskuksessa, hypermarket-
keskuksessa tai keskustan ulkopuolella liikenteellisesti hyvin saavutettavissa 
olevalla paikalla. Myymälä toimii yleensä yhdessä tasossa ja kassat ovat 
uloskäynnin yhteydessä. Pysäköintitiloja on runsaasti ja ne sijaitsevat maan 
tasossa. Hypermarketteja ovat Oulun seudulla Citymarketit ja Prismat.  
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Supermarket. Pääosin itsepalveluperiaatteella toimiva ruoan myyntiin kes-
kittyvä päivittäistavaramyymälä, jonka myyntipinta-ala on yli 400 neliömet-
riä (pieni supermarket: 400 - 999 neliömetriä ja iso supermarket: yli 1 000 
neliömetriä). Supermarketissa elintarvikkeiden osuus on yli puolet (>50 %) 
myyntipinta-alasta. Supermarket voi sijaita asuntoalueilla, keskuksissa tai 
niiden ulkopuolella liikenteellisesti hyvin saavutettavissa olevilla paikoilla. Yli 
2000 k-m2:n supermarketit (myyntiala yli 1500 neliömetriä) ovat vähittäis-
kaupan suuryksiköitä. Suuryksiköiksi luokiteltavia isoja supermarketteja 
ovat Oulun seudulla Kempeleen K-supermarket, Limingan S-market, Muhok-
sen S-market sekä Oulussa Joutsensillan K-supermarket ja Raksilan S-
market (entinen Euromarket).  
 
Valintamyymälä. Valintamyymälät voidaan jakaa myyntipinta-alan mukaan 
pieniin (100 - 199 m2) ja suuriin (200 - 399 m2) myymälöihin. Valintamyy-
mälöiden myynnistä 2/3 on elintarvikemyyntiä. Valintamyymälät ovat luon-
teeltaan lähikauppoja. Oulun seudun myymälöistä valintamyymälöitä ovat 
esim. suurin osa K-marketeista ja K-extrat, osa S-marketeista ja suurin osa 
Sale-myymälöistä, Tarmo-lähikaupat, M-marketit sekä suurin osa Valintata-
loista ja Siwa-myymälöistä. 
 
Tavaratalo. Monen eri alan tavaroita myyvä myymälä, jonka myyntipinta-ala 
on yli 1 000 neliömetriä. Tavaratalossa minkään tavararyhmän osuus myyn-
tipinta-alasta ei ylitä puolta ja eri osastot vastaavat alansa erikoisliikkeiden 
valikoimaa. Tavaralajitelmaan kuuluvat elintarvikkeiden ohella yleensä va-
paa-aikaan, pukeutumiseen, asumiseen, kosmetiikkaan sekä kirja- ja pape-
rialaan liittyvät tavarat. Mikäli jonkun tavararyhmän myyntipinta-ala on vä-
hintään 50 %, on kyseessä ao. toimialalla toimiva erikoiskaupan suurmyy-
mälä (erikoistavaratalo). Tavaratalo voi sijaita kaupungin ydinkeskustassa 
tai aluekeskuksessa. Tavaratalossa on korkea palveluaste. Pysäköintitiloja 
saattaa olla varsin rajoitetusti. Kassat sijaitsevat eri osastoilla. Tavaratalos-
sa on yleensä useita myymäläkerroksia. Tavarataloiksi luokiteltuja myymä-
löitä ovat Oulun seudulla Anttila ja Stockmann.  
 
Laajan tavaravalikoiman myymälä (ns. halpahintamyymälä). Laajan tavara-
valikoiman myymälät ovat hyvin erityyppisiä. Joidenkin myymälöiden tuote-
valikoima painottuu tilaa vaativaan kauppaan ja joidenkin keskustahakui-
seen erikoiskauppaan. Päivittäistavaroiden osuus myyntipinta-alasta on 
yleensä pieni (alle 10 %), mutta viime vuosina osuus on kasvanut ja kasvun 
ennustetaan jatkuvan. Osa laajan tavaravalikoiman myymälöistä muistut-
taakin tuotevalikoimaltaan jo hypermarketteja. A.C.Nielsen Finland Oy:n 
myymälärekisterissä yli 1000 myyntineliön laajan tavaravalikoiman myymä-
lät on luokiteltu tavarataloiksi. Oulun seudulla toimivia laajan tavaravalikoi-
man myymälöitä (tavarataloja) ovat mm. Halpahalli, Kärkkäinen, Sodanky-
län Säästökuoppa, Tokmanni.  
 
Vähittäiskaupan suuryksikkö. Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan 
maankäyttö- ja rakennuslaissa yli 2 000 kerrosneliömetrin suuruista vähit-
täiskaupan suurmyymälää, ei kuitenkaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran 
kauppaa. Suuryksiköitä ovat hypermarketit, tavaratalot, suuret laajan tava-
ravalikoiman myymälät (ns. halpahallit), suuret supermarketit sekä erikois-
kaupan suurmyymälät. Vähittäiskaupan tilastoinnissa ei käytetä määritteenä 
kerrosneliömetrejä vaan myyntineliömetrejä. 2000 kerrosneliömetriä vastaa 
noin 1500 myyntineliömetriä. Oulun seudulla pinta-alan perusteella vähit-
täiskaupan suuryksiköiksi luokiteltavia ovat Citymarketit (3), Euromarketit 
(2), Prismat (4) sekä tavaratalot (7): Stockmann, Sodankylän Säästökuoppa 
(Haukipudas), Kaijon Tokmanni, Jukolankujan Tokmanni, Anttila, Toppilan 
Halpahalli ja Kärkkäinen (Oulu). Myös muutama iso supermarket on pinta-
alansa perusteella vähittäiskaupan suuryksikkö.  
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Kaupallisten keskusten määritelmiä 

 
Kauppakeskus. Kauppakeskus muodostuu liikerakennuksesta, jossa myymä-
lät ja palvelut avautuvat sisäänpäin käytäville tai keskusaukiolle. Vuokratta-
van liiketilan määrä on yleensä vähintään 5000 h-m2. Kauppakeskuksessa 
on vähintään 10 myymälää. Kauppakeskuksessa on yksi tai useampi ankku-
ri- tai veturiyritys ja joukko avainyrityksiä sekä muita myymälöitä ja palve-
luja. Palvelut voivat olla joko kaupallisia tai julkisia. Yksittäisen ankkuriyri-
tyksen osuus liiketilan kokonaismäärästä ei ylitä 50 %:ia.  
 
Hypermarket-keskus. Hypermarketkeskus muodostuu yhdestä liikeraken-
nuksesta, jossa on hypermarket ja vähintään kymmenen muuta myymälää 
tai muita palveluja. Ne kaikki aukeavat katetulle käytävälle. Hypermarket-
keskus toimii tavallisesti yhdessä tasossa. Hypermarketin osuus on yli 50 
prosenttia liiketilan kokonaismäärästä. 
 
Erikoiskauppojen keskus (Retail park). Erikoiskauppojen keskus muodostuu 
useammasta liikerakennuksesta. Keskuksessa toimii lähinnä erikoiskaupan 
suurmyymälöitä. Erikoiskauppojen keskus sijaitsee yleensä keskusta-alueen 
ulkopuolella yhdessä tasossa ja aukeaa ulkotilaan yhteiselle pysäköintialu-
eelle. Liikeidea perustuu toimialojen keskittymiseen, mikä lisää kaupan kes-
kuksen vetovoimaa. Esim. vapaa-ajan tuotteiden, asumisen, sisustamisen ja 
rakentamisen tuotemaailmat muodostavat ehjän, kuluttajaa kiinnostavan 
kokonaisuuden. Tilaa vaativan erikoiskaupan lisäksi tällaiseen keskittymään 
sijoittuu usein myös pienempiä erikoiskauppoja kuten urheiluliikkeitä. Suo-
men Retail Park -keskusten koko vaihtelee markkinoista ja kilpailutilanteesta 
riippuen. Pienimmät sijoittuvat kokoluokkaan 15 000 k-m2 ja suurimmat 
kokoluokkaan 100 000 k-m2. 
 
Vähittäiskaupan myymäläkeskittymä. Vähittäiskaupan myymäläkeskittymäl-
lä tarkoitetaan yksittäistä liikerakennusta, jossa on useita myymälöitä tai 
usean liikerakennuksen muodostamaa kokonaisuutta, jossa myymälöillä on 
yhteisiä toimintoja kuten yhteinen pysäköintialue tai kokonaisuudella on 
yhteinen johto ja markkinointi. Sellaisen vähittäiskaupan myymäläkeskitty-
män toteuttamiseen, joka vaikutuksiltaan vastaa vähittäiskaupan suuryksik-
köä, sovelletaan vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevia säännöksiä. 
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2 KAUPAN SIJAINNIN OHJAUS  
 
Kaupan sijainnin ohjausta koskevassa luvussa on käytetty lähteinä Kaupan 
sijainnin ohjauksen arviointityöryhmän raporttia (Ympäristöministeriö 2009) 
sekä muita uusimpia kauppaa ja kaupan ohjausta käsitteleviä julkaisuja. 
 

2.1 Kaupan sijainnin ohjauksen tavoitteet 
 
Kaupan sijainnin ohjauksen tavoitteena on: 
 

- turvata kestävä yhdyskuntakehitys ja palvelujen saatavuus, 
- kaupunkien keskustojen elinvoimaisuuden säilyttäminen, 
- asuntoalueiden päivittäistavarakaupan edellytysten turvaaminen, 
- eri väestöryhmien palvelujen turvaaminen, 

- varautua väestön ikääntymiseen, 
- hillitä ilmastonmuutosta pysäyttämällä yhdyskuntarakenteen hajautumi-

nen ja autoliikenteen kasvu, 
- luoda edellytyksiä toimivalle kilpailulle. 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevien sään-
nösten tavoitteena on turvata kestävä yhdyskuntakehitys ja palvelujen saa-
tavuus eri väestöryhmille hillitsemällä kaupan palvelujen siirtymistä keskus-
tojen ja asuinalueiden ulkopuolelle. Keskustoilla (keskustat ja aluekeskuk-
set) on etusija vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoituspaikkana. Säännökset 
eivät kiellä suuryksiköiden sijoittumista keskustojen ulkopuolelle, mutta si-
joittumisen edellytykset on aina erikseen selvitettävä.  
 

Kaupan ohjaussäännökset tulivat voimaan vuonna 1999. Säännösten voi-
massaoloaikana toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi ja ilmaston-
muutoksen torjuminen on noussut keskeiseksi kysymykseksi. Kaupan yksik-
kökoon kasvaessa kaupan sijainnilla on aikaisempaa suurempi vaikutus yh-
dyskuntarakenteeseen ja ympäristöön. Yhteiskunnallisesti merkittäväksi 
kysymykseksi on noussut myös väestön ikääntyminen, johon varautuminen 
korostaa lähipalveluiden merkitystä. Lisäksi on aikaisempaa voimakkaammin 
kiinnitetty huomiota toimivan kilpailun edellytyksiin kaupan alalla.  
 

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja liikennettä koskevien päästötavoitteiden 
toteuttaminen edellyttää myös ostos- ja asiointiliikenteen kasvun pysäyttä-
mistä ja kääntämistä laskuun. Ostos- ja asiointiliikenteen vähentämisessä 
kaupan sijaintia koskevat ratkaisut ovat avainasemassa. Nykyiset päästöjen 
vähennystavoitteet ovat pitkällä aikavälillä riittämättömiä, joten kaupan si-
jaintiratkaisuissa joudutaan tulevaisuudessa varautumaan nykyistä huomat-
tavasti tiukempiin päästörajoituksiin ja öljyn hinnan merkittävään nousuun. 
 

Kaupan sijainnin vaikutus yhdyskuntarakenteen kehitykseen on kasvanut. 
Erityisen merkittävät vaikutukset on kaupan suuryksiköiden sijoittumisella 
kaupunkien ulosmeno-, ohitus- ja kehäteiden varsille, jolloin hierarkkisen 
keskusverkon rinnalle liikenteen solmukohtiin syntyy kaupan alueita, joilla 
asiointi perustuu lähes yksinomaan henkilöauton käyttöön. Kauppapaikan 
valinta pelkästään henkilöauton käyttöön perustuvan saavutettavuuden pe-
rusteella johtaa usein ristiriitaan yhdyskuntien kehittämisen ekologisten, 
sosiaalisten ja kulttuuristen tavoitteiden kanssa.  
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2.2 Kaupan nykyinen ohjausjärjestelmä 
 
Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä tarjoaa kunnille ja maakuntien liitoille 
välineet ohjata kaupan palvelurakenteen kehitystä ja hallita sen muutoksia. 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat yhdyskuntarakenteen ja 
kaupan suunnittelua kaavoituksessa. Kaavahierarkiassa maakuntakaava 
ohjaa yleis- ja asemakaavojen laatimista ja yleiskaava asemakaavan laati-
mista. Kullakin kaavatasolla on omat tehtävänsä. Maakuntakaavassa osoite-
taan merkitykseltään seudulliset vähittäiskaupan suuryksiköt.  
 

 
Kuva 1. Kaupallisen palvelurakenteen suunnittelun välineet  

kaavoituksessa (Ympäristöministeriö 2004). 

 
Kaavoja laadittaessa on otettava huomioon maankäyttö- ja rakennuslaissa 
säädetyt eri kaavamuotoja koskevat sisältövaatimukset. Maakuntakaavassa 
kaupan palveluverkon suunnittelun ja vähittäiskaupan suuryksiköiden sijain-
nin ohjauksen kannalta keskeisiä sisältövaatimuksia ovat maakunnan tarkoi-
tuksenmukaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen, ympäristön ja talouden kan-
nalta kestävien liikenteen järjestelyjen sekä maakunnan elinkeinoelämän 
toimintaedellytysten huomioon ottaminen. 
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Yleiskaavan sisältövaatimuksista keskeisiä ovat erityisesti yhdyskuntaraken-
teen toimivuuden, taloudellisuuden ja ekologisen kestävyyden, olemassa 
olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämisen, asumisen tarpeiden ja palvelu-
jen saatavuuden, eri väestöryhmien kannalta tasapainoisen elinympäristön 
sekä kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytysten huomioon ottaminen. 
Vähittäiskaupan suuryksiköiden ohjaamisen kannalta tärkeimmät asema-
kaavan sisältövaatimukset ovat edellytysten luominen palveluiden alueelli-
selle saatavuudelle sekä se, että oikeusvaikutteisen yleiskaavan puuttuessa 
asemakaavaan sovelletaan yleiskaavan sisältövaatimuksia. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon ja niiden 
toteutumista on edistettävä maakunnan suunnittelussa ja kuntien kaavoi-
tuksessa. Tarkistetuissa alueidenkäyttötavoitteissa (VN 13.11.2008) painot-
tuu erityisesti ilmastonmuutoksen hillintä ja sen myötä yhdyskuntaraken-
teen eheyttämistä, liikennettä ja kauppaa koskevat tavoitteet. Yhdyskunta-
rakennetta ja kauppaa koskevat erityisesti seuraavat tavoitteet: 
 
- yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat 

hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan 
asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on 
mahdollisimman vähäinen. 

- kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että 
tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden 
keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työ-
paikkojen ja vapaa-ajan alueina. 

- maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskun-
tarakenteen eheytymistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpi-
teet. Kaupunkiseuduilla on varmistettava joukkoliikennettä, kävelyä ja 
pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä ja palvelujen saatavuutta edistävä 
keskusjärjestelmä ja palveluverkko sekä selvitettävä vähittäiskaupan 
suuryksiköiden sijoittuminen. 

- uusia asuin-, työpaikka- tai palvelualueita ei tule sijoittaa irralleen ole-
massa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt si-
joitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista voidaan 
poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään osoitta-
maan, että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukainen. 

- alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoit-
tamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia ole-
massa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöauto-
liikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot ohjataan olemassa 
olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muuten hyvien joukkoliikenneyh-
teyksien äärelle. 

 
Maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat 
erityiset säännökset, joilla pyritään ohjaamaan suurten yksiköiden sijaintia. 
Lähtökohtana on, että vähittäiskaupan suuryksikön ensisijaisia sijoituspaik-
koja ovat keskustat. Vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa maakun-
ta- tai yleiskaavassa keskustatoiminnoille osoitetun alueen ulkopuolelle, ellei 
alue ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tätä tarkoitusta varten. Alueen 
soveltuvuus vähittäiskaupan suuryksikön sijaintipaikaksi on aina erikseen 
selvitettävä. Säännöstä sovelletaan myös myymälöiden merkittäviin laajen-
nuksiin ja sellaiseen vähittäiskaupan myymäläkeskittymään, joka on vaiku-
tuksiltaan verrattavissa vähittäiskaupan suuryksikköön. Vähittäiskaupan 
suuryksiköllä tarkoitetaan kooltaan yli 2000 k-m2:n vähittäiskaupan myymä-
lää lukuun ottamatta paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa. Ker-
rosalaltaan 2 000 kerrosneliön myymälä vastaa myyntipinta-alaltaan noin 
1 500 neliön myymälää.  
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Kaavan vaikutusten selvittäminen ja arviointi on keskeisessä asemassa vä-
hittäiskaupan palveluverkon suunnittelussa ja suuryksiköiden sijainnin ohja-
uksessa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa on tar-
peellisessa määrin selvitettävä kaavan ja tarkasteltavien vaihtoehtojen to-
teuttamisen vaikutukset. Viime vuosina ovat yleistyneet kaavoituksen yh-
teydessä laadittavat kauppaa koskevat palveluverkkoselvitykset. Palvelu-
verkkoselvitys vastaa lainsäädännön vaatimukseen perustaa suunnittelu 
riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Nykyinen lainsäädäntö ei edellytä pal-
veluverkkoselvityksen tekemistä, mutta ympäristöministeriö on suositellut 
sen tekemistä muun muassa kaavoitusohjeessaan ”Kauppa kaavoituksessa”. 
Palveluverkkoselvitys on myös kilpailunäkökulman huomioon ottamisen 
kannalta keskeinen elementti kaavoituksessa.  
 
 

2.3 Kaupan ohjausjärjestelmän uudistaminen 
 
Kaupan sijainnin ohjauksen arviointityöryhmän mukaan kaupan nykyisellä 
ohjausjärjestelmällä ei ole pystytty riittävästi tukemaan yhdyskuntaraken-
teen eheyttämistä ja yhdyskuntien toimivuutta eikä varmistamaan kaupan 
palveluverkon pitkäjänteistä kehittämistä. Keskeisiä ongelmia ja puutteita 
ovat työryhmän mukaan seuraavat: 
- kaupan ohjauksen periaatteet ovat toteutuneet puutteellisesti. Suurim-

mat ongelmat liittyvät suurten, merkitykseltään seudullisten vähittäis-
kaupan suuryksiköiden ohjaukseen. Taustalla on yksikkökoon huomatta-
va kasvu ja tilaa vaativan erikoiskaupan myymälätyyppien muutos, ns. 
toimialaliukuma, ja sen aiheuttamat tulkintaongelmat. 

- maakuntakaavan ohjaavuus on riittämätöntä. Nykyisissä maakuntakaa-
voissa on osoitettu vähittäiskaupan suuryksiköiden ja myymäläkeskitty-
mien sijainti, mutta ei niiden mitoitusta. Mitoitus ratkaistaan usein kunti-
en yleis- ja asemakaavoissa. 

- sijainnin ohjauksen päähuomio on kohdistunut päivittäistavarakauppaan, 
vaikka rakentamisen painopiste on siirtynyt erikoiskauppaan. Erityisesti 
paljon tilaa vaativassa erikoiskaupassa on suunnitteilla isoja hankkeita. 

- sitoutumisessa maakuntakaavojen kaupparatkaisuihin on puutteita. Ke-
sä-syyskuussa 2008 vireillä olleista seudullisista hankkeista viidennes oli 
maakunta- tai seutukaavan vastaisia. 

- kuntakaavoitus on liian hankelähtöistä. Strateginen, koko kunnan katta-
va yleiskaava on hyvä väline ohjata kunnan yhdyskuntarakenteen kehit-
tämistä, muun muassa kaupan palveluverkon muutoksia ja asutuksen si-
joittumista. Käytännössä kuntatason kaavoituksessa edetään kuitenkin 
usein hankekohtaisesti osayleiskaavalla tai asemakaavalla ilman, että 
kaupan palveluverkon kehittämistä olisi tarkasteltu koko kunnan yleis-
kaavalla tai muutoin kokonaisvaltaisesti. Hankelähtöisyyttä on lisännyt 
kuntien välinen kilpailu kaupan hankkeista. 

- nykyinen ohjausjärjestelmä on koettu monimutkaiseksi. Tulkintaongel-
mat ovat vieneet huomion pääasialta eli kaupan ohjaukselta. Ohjauksen 
tavoitteet ja periaatteet ovat jääneet taka-alalle. 

 
Arviointityöryhmän ehdotukset kaupan sijainnin ohjauksen tehostamiseksi 
tähtäävät kokonaisvaltaisen otteen vahvistamiseen kaupan palveluverkon 
kehittämisessä erityisesti kaupunkiseuduilla. Työryhmän ehdotuksia ovat 
seuraavat: 
- kaupan ohjaukselle selkeät periaatteet lainsäädäntöön. Vähittäiskaupan 

suuryksiköitä koskevat säännökset kootaan maankäyttö- ja rakennus-
laissa omaan lukuun, johon sisältyy uutena pykälänä kaupan sijoittami-
sen periaatteet. Ympäristöministeriö uudistaa keskustatoimintojen alu-
een määrittelyä ja käyttöä koskevaa ohjeistusta yhteistyössä maakun-
nan liittojen, kuntien ja Suomen kuntaliiton kanssa. 
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- vähittäiskaupan suuryksikön kokoraja pysyy nykyisellään. Selvitys koko-
rajan muutoksesta on kuitenkin tarpeellinen. 

- paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa otetaan vähittäiskaupan 
suuryksiköitä koskevan ohjauksen piiriin. 

- seudullisten kaupan yksiköiden mitoitus ratkaistaan maakuntakaavassa 
määrittelemällä alueelle osoitettavien yksiköiden suurin mahdollinen ker-
rosneliömetrimäärä. Koon alaraja määritellään aina maakuntakaavassa.  

- erittäin suuret kaupan hankkeet lisätään YVA-asetuksen hankeluette-
loon. 

- palveluverkkoselvitysten asemaa vahvistetaan. Yleispiirteisten kaavojen 
kaupan palveluverkkoa koskevien ratkaisujen tulee perustua palvelu-
verkkoselvitykseen.  

- tietoaineistot ja analyysimenetelmät palvelemaan kaupan ohjauksen 
tarpeita. Ympäristöministeriö kehittää yhteistyössä maakunnan liittojen, 
kuntien, Suomen kuntaliiton ja aluehallinnon viranomaisten kanssa kau-
pan palveluverkon suunnittelua ja arviointia palvelevia analyysimenetel-
miä kaavoituksesta vastaavien ja kaavoitusta ohjaavien viranomaisten 
käyttöön.  

 
Ympäristöministeriössä on valmisteilla esitys maankäyttö- ja rakennuslain 
kauppaa koskevien säännösten muuttamisesta. Päätökset kaupan sijainnin 
ohjauksen muutoksista on tarkoitus tehdä syksyllä 2010.  
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3 KAAVOITUSTILANNE JA YHDYSKUNTARAKENNE 
 

3.1 Kaavoitustilanne ja keskusverkko 
 
3.1.1 Maakuntakaava 
 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on koko maakunnan ja kaikki maan-
käyttökysymykset käsittävä ns. kokonaismaakuntakaava. Maakuntavaltuus-
to hyväksyi kaavan 11.6.2003. Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaa-
van 17.2.2005 ja se on tullut lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden 
25.8.2006 tekemällä päätöksellä.  
 
Maakuntakaavan mukaan vähittäiskaupan suuryksiköiden rakentaminen on 
mahdollista maakuntakaavan keskustatoimintojen (C ja ca) alueilla eli Oulun 
seudulla kuntakeskuksissa (C-1 ja C) ja Oulun kaupunkiseudun aluekeskuk-
sissa (ca: Kaakkuri, Linnanmaa-Kaijonharju, Hiukkavaara). Kauppakeskuk-
sia, joilla ei ole seudullisia vaikutuksia, voidaan sijoittaa muihinkin taajamiin 
ja ohjata kuntakaavoituksella.  
 
 

 
Kuva 2. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta.  
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Oulun kaupunkiseutu (Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Oulu ja Oulunsalo) on 
maakuntakaavassa kaupunkimaisen kehittämisen aluetta (kuva 2: kk-1, 
punaisella rajattu alue). Alueella katsotaan olevan erityistä tarvetta maan-
käytön suunnitteluyhteistyöhön ja alueidenkäytön yhteensovittamiseen. 
Kaupunkiseudulla kasvu tulisi kohdistaa ensisijaisesti kuntakeskuksiin ja 
alakeskuksiin, joissa taajamarakennetta on pyrittävä täydentämään ja 
eheyttämään. Alueen kaupunki-, kunta- ja alakeskuksiin voidaan sijoittaa 
seutua palvelevia vähittäiskaupan suuryksikköjä, jotka tulee sijoittaa siten, 
että ne tukevat yhdyskuntarakennetta ja ovat hyvin kevyt- ja joukkoliiken-
teen saavutettavissa.  
 
Oulun lentoaseman, Oulun keskustan, yliopiston ja muiden Oulun kaupunki-
seudun suurten työpaikka- ja palvelualueiden välille on osoitettu ”Oulun 
seudun laatukäytävä”, joka on kaupunkimaisesti rakennettava tie- ja yritys-
ympäristön vyöhyke (kuva 2: kk-5, sinisellä rajattu alue). Alueella tulee tur-
vata vyöhykkeen kehittämisedellytykset kansainvälisesti vetovoimaiseksi, 
yhdyskuntarakenteeltaan ja kaupunkikuvaltaan korkeatasoiseksi, pääosin 
yritystoiminnan, kaupallisten palvelujen ja vapaa-aikapalvelujen alueeksi, 
jolla kiinnitetään erityistä huomiota joukkoliikenteen edistämiseen. 
 
 
3.1.2 Oulun seudun yleiskaava 
 
Oulun seudun yleiskaava on vahvistettu vuonna 2005 ja laajennus vuonna 
2007. Kaavan mukaan vähittäiskaupan suuryksiköitä voidaan sijoittaa kes-
kusta-alueille (C-1) sekä kunta- ja aluekeskuksiin (C-2 ja C-3). Tämän lisäk-
si vähittäiskaupan suuryksikkö voi olla kaupallisten palvelujen alueella (KM), 
joita on Oulun Linnanmaalla, Limingantullissa, Ruskossa ja Haukiputaan An-
nalankankaalla. Erikoistavarakauppa voi sijoittua yleiskaavan palvelujen ja 
hallinnon alueelle (P) esimerkiksi Oulun Hiukkavaaraan, Ritaharjuun, Kaak-
kuriin tai Kempeleen Ylikylään. Kaupan sijaintipaikat perustuvat selvityksiin 
“Oulun kaupunkiseutu. Alakeskusten kehittäminen” (2000) sekä “Oulun 
seudun päivittäistavarakaupan rakenneselvitys” (2002). 
 
Oulun seudun yleiskaavan kaupan sijoittumista koskevat määräykset ovat 
seuraavat: 
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Kuva 3. Ote Oulun seudun yleiskaavasta. Kaupan suuryksiköiden sijoittumi-

nen. 
 
 
Oulun seudulla on noussut esiin yleiskaavan tarkistamistarve kaupan osalta. 
Seutuhallitus teki kaupan palveluverkkoselvityksen laatimista koskevan pää-
töksen 28.5.2009. Päätöstä seudun yleiskaavan tarkistamisesta ei ole tehty. 
Palveluverkkoselvitys tulee toimimaan lähtöaineistona yleiskaavan tarkistuk-
sessa. 
 
 
 



Oulun seutu 
Kaupallinen palveluverkkoselvitys  

 
 

18 

3.1.3 Keskusverkko ja keskusten kaupallinen rooli 
 
Oulun seudun yleiskaavassa on määritelty keskusverkko, joka muodostuu 
Oulun keskustasta (C-1), kuntakeskuksista (C-2), Oulun aluekeskuksista (C-
3), paikalliskeskuksista, lähikeskuksista ja kyläkeskuksista. Seuraavassa on 
arvioitu keskusten kaupallista roolia.  
 
• Kaupallinen pääkeskus; merkitys valtakunnallinen 

- Oulun keskusta (C-1) 
- Keskustatoimintojen aluetta � voi sijoittaa vähittäiskaupan suuryksi-

kön 
- Monipuoliset kaupan palvelut (päivittäistavarakauppa, kattavat kes-

kustahakuisen erikoiskaupan palvelut, muut kaupalliset palvelut) ja 
keskustatoiminnot, julkiset palvelut 

- Tiivis rakenne, kaupunkimainen ympäristö 
- Hyvä saavutettavuus joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä 

 
• Kaupallinen keskus; merkitys seudullinen, osin paikallinen 

- Kuntakeskukset (C-2) 
- Oulun aluekeskukset (C-3)  
- Keskustatoimintojen aluetta � voi sijoittaa vähittäiskaupan suuryksi-

kön 
- Väestöpohja n. 10 000 as. muutaman kilometrin säteellä ja n. 20 000 

as. vaikutusalueella 
- Monipuoliset kaupan palvelut (päivittäistavarakauppa, erikoisliikkeet, 

muut kaupalliset palvelut), keskustatoiminnot, julkiset palvelut 
- Kaupunki-/taajamaympäristö 
- Hyvä saavutettavuus joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä 

 
• Lähipalvelukeskus; merkitys paikallinen  

- Paikalliskeskukset  
-  väestöpohja yli 5 000 as. lähivaikutusalueella 
-  Kello, Jääli ja Oulussa 13 kpl 

- Lähikeskukset 
-  väestöpohja yli 3000 as. 1-1,5 km säteellä 
-  yhteensä 22 kpl, joista Oulussa 18 kpl 

- Kyläkeskukset 
- Kaupan yksiköt alle 2000 k-m2  
- Alueen peruspalvelukeskittymä (lähikauppa/kioski, yksittäisiä erikois-

liikkeitä ja kaupallisia palveluja, julkisia palveluja) 
- Hyvä saavutettavuus kevyellä liikenteellä 

 
• Kaupan alueet (KM ja P); merkitys maakunnallinen, osin seudullinen 

- Nykyiset, laajennukset ja uudet kaupan alueet 
- Keskustojen reunoilla tai ulkopuolella olevia seudullisia kaupan kes-

kittymiä, monipuolinen kaupan tarjonta, hyvä saavutettavuus henki-
löautolla 

- Vähittäiskaupan suuryksiköt (päivittäistavarakauppaa tai muuta eri-
koiskauppaa yli 2000 k-m2) 

- Tilaa vaativan kaupan keskittymät (päivittäistavarakauppaa tai muu-
ta erikoiskauppaa alle 2000 k-m2) 

- Tavoitteena hyvä saavutettavuus myös joukkoliikenteellä ja kevyellä 
liikenteellä 
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Kuva 4. Väestömäärät kolmen kilometrin etäisyydellä keskuksista 2008 (Vä-

estötiedot: SYKE/YKR v. 2008, pohjakartta©Maanmittauslaitos, käyttölupa 

PPOH/007/09-V). 
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3.2 Väestö ja asuminen 
 
3.2.1 Väestö ja asumisen sijoittuminen 
 
Oulun seudulla asui vuoden 2008 lopussa noin 219 500 asukasta, joista val-
taosa (62 %) asui Oulussa. Oulun seutu on yksi maamme nopeimmin kas-
vavista kaupunkiseuduista. Oulun seudun väestömäärä on lisääntynyt 2000-
luvulla noin 27 200 asukkaalla (+14,2 %).  
 

Taulukko 1. Oulun seudun väestökehitys 1980-2008 (Tilastokeskus). 
 

Väestömäärä Väestömuutos,%
1980 1990 2000 2008 1980-1990 1990-2000 2000-2008

Hailuoto 897 934 966 1 028 4,1 % 3,4 % 6,4 %
Haukipudas 11 836 13 764 15 779 18 371 16,3 % 14,6 % 16,4 %
Kempele 7 545 9 807 12 551 15 320 30,0 % 28,0 % 22,1 %
Kiiminki 6 208 8 580 10 453 12 766 38,2 % 21,8 % 22,1 %
Liminka 4 068 4 822 5 735 8 576 18,5 % 18,9 % 49,5 %
Lumijoki 1 372 1 575 1 686 1 941 14,8 % 7,0 % 15,1 %
Muhos 6 775 7 517 7 799 8 751 11,0 % 3,8 % 12,2 %
Oulu 96 732 104 720 124 063 137 061 8,3 % 18,5 % 10,5 %
Oulunsalo 4 555 6 538 8 196 9 511 43,5 % 25,4 % 16,0 %
Tyrnävä 3 900 4 387 5 035 6 148 12,5 % 14,8 % 22,1 %
OULUN SEUTU 143 888 162 644 192 263 219 473 13,0 % 18,2 % 14,2 %
Pohjois-Pohjanmaa 317 646 342 948 365 358 386 144 8,0 % 6,5 % 5,7 %
Koko maa 4 787 778 4 998 478 5 181 115 5 326 314 4,4 % 3,7 % 2,8 %  
 
 
Oulun seudun väestömäärä kasvoi 2000-luvulla keskimäärin 3 400 asuk-
kaalla (1,8 %) vuosittain. Väestönkasvu on ollut selvästi nopeampaa kuin 
koko maassa keskimäärin (0,4 % / vuosi). Samaan aikaan väestömäärä on 
kasvanut Helsingin seudulla keskimäärin 1,0 %/vuosi, Jyväskylän seudulla 
1,1 %/vuosi, Tampereen seudulla 1,4 %/vuosi ja Turun seudulla 0,6 
%/vuosi. Näin ollen suurista kaupunkiseuduista Oulun seudun väestömäärän 
kasvu on ollut suhteellisesti suurinta.  
 

Väestömuutos keskimäärin vuodessa 2000-2008, %
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Kuva 5. Oulun seudun keskimääräinen väestömuutos  

(% / vuosi) 2000-luvulla (Tilastokeskus). 
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Asuminen levittäytyy Oulun seudulla nauhamaisesti pääteiden ja jokien 
suuntaisesti. Seuraavassa kuvassa on esitetty väestön määrä 1 km x 1 km 
ruuduittain Oulun seudulla vuonna 2008. Tummat värit kuvastavat tiheintä 
asutusta ja vaaleat värit harvaan asuttuja alueita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 6. Oulun seudun väestön sijoittuminen 2008 (väestötiedot: SYKE /YKR 

v. 2008, pohjakartta©Maanmittauslaitos, käyttölupa PPOH/007/09-V). 

 
 
 
3.2.2 Asumisen laajenemisalueet 
 
Oulun seudulla on varauduttu uusien asuntoalueiden rakentamiseen kaikissa 
muissa kunnissa paitsi Hailuodossa, jossa uusien asuntojen rakentaminen 
tapahtuu täydennysrakentamisena. Kunnissa on yhteensä yli sata uutta 
asuntoaluetta, joille tulee yhteensä noin 1800 uutta asuntoa vuosittain. 
Asuntoalueista 64 aluetta on varauduttu ottamaan käyttöön ennen vuotta 
2020. Rakennettavista asunnoista noin 64 % sijoittuu Ouluun ja loput seu-
dun muiden kuntien alueelle. 
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Kuva 7. Uudet asuntoalueet (Oulun seutu 2009). 

 

 

 

3.3 Työpaikkojen määrä ja sijainti  
 
3.3.1 Työpaikkamäärä ja työpaikkojen sijoittuminen 
 
Oulun seudulla oli vuoden 2007 lopussa yhteensä 93 800 työpaikkaa. Seu-
dun työpaikoista 78 % sijoittui Ouluun. Oulun seudun työpaikkamäärä on 
kasvanut 2000-luvulla lähes 11 000 työpaikalla (13 %).  
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Taulukko 2. Oulun seudun työpaikkakehitys 2000-2007 (Tilastokeskus). 
 

Kasvu %
2000 2005 2007 2000-2007

Hailuoto 282 261 239 -15 %
Haukipudas 4 289 4 213 4 246 -1 %
Kempele 4 412 5 016 5 131 16 %
Kiiminki 1 923 2 217 2 276 18 %
Liminka 1 450 1 666 1 764 22 %
Lumijoki 355 446 457 29 %
Muhos 2 411 2 501 2 552 6 %
Oulu 64 691 69 191 73 185 13 %
Oulunsalo 2 075 2 248 2 522 22 %
Tyrnävä 1 243 1 290 1 428 15 %
Oulun seutu 83 131 89 049 93 800 13 %

Työpaikat

 
 
 
Oulun seudulla valtaosa työpaikoista on keskittynyt Oulun kaupunkiin. Kau-
punkikeskustan ja sen lähiympäristön ohella merkittäviä työpaikka-alueita 
ovat Teknologiakylän ja yliopiston alue sekä Rusko. Muissa kunnissa työpai-
kat keskittyvät pääosin kuntakeskuksiin.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Työpaikkojen sijoittuminen (työpaikkatiedot: SYKE /YKR v. 2003, 

pohjakartta©Maanmittauslaitos, käyttölupa PPOH/007/09-V). 
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3.3.2 Uudet työpaikka-alueet 
 
Oulun seudulla on varattu työpaikka-alueita sekä asema- että yleiskaavois-
sa. Asemakaavoissa oleville vapaille työpaikka-alueille voidaan sijoittaa noin 
26 000 työpaikkaa. Tämän lisäksi yleiskaavoissa on työpaikoille varattuja 
alueita noin 18 000 työpaikalle. Käytännössä osa uusista työpaikoista sijoit-
tuu jo olemassa oleville työpaikka-alueille ja vain osa uusille vapaana olevil-
le alueille.  
 

 
 

Kuva 9. Uudet työpaikka-alueet vuoteen 2020 (Oulun seutu 2009).  
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3.4 Liikenteen lähtötiedot 
 
Tie- ja pääkatuverkko 
 

Seudun tieverkon rungon muodostavat valtatiet 4 (Pohjantie), 8 (Raahen-
tie), 20 (Kuusamontie) ja 22 (Kainuuntie), joita täydentävät seudullista lii-
kennettä ja kaupunginosien välistä liikennettä välittävät päätiet ja pääkadut. 
Seudun rakenne tukeutuu sormimaisesti sijoittuviin pääteihin. 
  

 
Kuva 10. Oulun seudun päätieverkko (pohjakartta©Maanmittaus- 

laitos, käyttölupa PPOH/007/09-V). 
 
Pohjantie on noin 40 km:n matkalla moottoritie ja noin 13 km:n matkalla 
pohjoisosassa moottoriliikennetie. Kuusamontie ja Kainuuntie ovat vilk-
kaimmilla osuuksilla nelikaistaisia eritasoliittymin varustettuja valtateitä. 
Merkittävimmät seudulliset pääväylät ovat maantie 815 (Lentoasemantie-
Oulunlahdentie), maantie 847 (Ouluntie-Eteläsuomentie-Limingantie-
Haukiputaantie), maantie 8155 (Poikkimaantie) ja maantie 8156 Kemintie ja 
sen jatkeella oleva Alakyläntie. Oulun kohdalla merkittävimmät pääkadut 
ovat Raitotie ja Poikkimaantie, jotka muodostavat tulevaisuudessa Hiukka-
vaaran kautta kulkevan kehäyhteyden. 
 
Kevyt liikenne 
 

Oulun seudulla ja ennen kaikkea Oulun kaupungissa on kevyen liikenteen 
asema vahva, mikä johtuu tasaisesta maastosta ja määrätietoisesti raken-
netuista kevyen liikenteen väylistä alikulkutunneleineen. Seudulla on melko 
kattava jalankulku- ja pyörätieverkosto. Seudulla on kevyen liikenteen väy-
liä yhteensä runsaat 800 km, joista vajaat 200 km on valtion väyliä ja loput 
kuntien väyliä. Suurin osa kevyen liikenteen väylistä sijoittuu kaupunkialu-
eelle ja taajamiin. Myös pitkämatkaista seudullista liikennettä palvelevaa 
kevyen liikenteen reitistöä on kehitetty niin, että Oulusta on naapurikuntien 
kuntakeskuksiin Liminkaa ja Muhosta lukuun ottamatta jatkuva kevyen lii-
kenteen reitti. 
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Joukkoliikenne 
 
Oulun seudun joukkoliikenne koostuu paikallisliikenteestä, seutuliikenteestä 
ja kaukoliikenteestä. Kaukoliikenne palvelee pääteiden suunnassa. Paikallis-
liikenne ulottuu Oulun lisäksi Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Kempe-
leen alueille. Seutuliikenne täydentää seudun liikennettä kattaen kaikki seu-
dun kunnat. 
 
Paikallisliikenteessä ajetaan noin 6,5 milj. linjakm/vuosi. Vakiovuoroliiken-
nettä ajetaan 2,0 milj. linjakm/vuosi (seutuliikenne). Matkustajia Oulun 
seudun joukkoliikenteessä on noin 6 milj. matkaa/vuosi. Paikallisliikenteen 
matkoja tehdään 38 matkaa /asukas vuositasolla. Oulun seudulla on käytös-
sä seutulippu. Oulun kaupungin alueella käytössä on myös kaupunkilippu. 
Normaalit sarjaliput toimivat koko alueella. 
 
Joukkoliikenne toimii nykyisin kohtuullisesti Oulun keskustaan suuntautuvilla 
matkoilla. Sen sijaan keskustan läpi suuntautuvilla ja kehän suuntaisilla 
matkoilla joukkoliikenne ei pysty kilpailemaan kevyen ja henkilöautoliiken-
teen kanssa. Joukkoliikenteen nykyisenkin kulkumuoto-osuuden säilyttämi-
nen tulee vaatimaan ponnisteluja. 
 
Liikennemäärät 
 
Liikennemäärien yleistä kehitystä kuvaa hyvin ajoneuvoliikenteen seuranta 
keskustan kehällä ja joen yli. Joen ylittävä liikenne on kasvanut tasaisesti 
viimeiset 30 vuotta. Sen sijaan ydinkeskustan kehällä liikennemäärä on ny-
kyisin jo 80-luvun lopussa saavutetulla tasolla. Tämä kertoo keskustan lii-
kenneinfrastruktuurin kapasiteettirajan saavuttamisesta ja edelleen tästä 
osittain seuranneesta yhdyskuntarakenteen hajautumisesta. Erityisesti kes-
kustan ulkopuoliset kaupan palvelut ovat kehittyneet voimakkaasti 80-luvun 
lopulta nykyhetkeen.  
 

 
Kuva 11. Ajoneuvoliikenteen kehitys Oulun ydinkeskustan kehällä ja Oulujo-

en silloilla. 

 
 
Ajoneuvoliikenteen kehityksen nojalla voidaan todeta, että keskustan kehit-
täminen yksityisautoiluun tukeutuvalla maankäytöllä ei ole juurikaan mah-
dollista. Esimerkiksi päivittäistavarakaupan suuryksiköt tai tilaa vievän kau-
pan yksiköt eivät tässä mielessä sovellu ydinkeskustaan. 
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Oulun seudulla on tehty syksyllä 2009 laaja liikennetutkimus, joka on sisäl-
tänyt henkilöhaastatteluja, ajoneuvoliikenteen määräpaikkatutkimuksia ja 
liikennelaskentoja. Tutkimuksen tuloksia käytetään liikenne-ennusteissa ja 
seudun liikennejärjestelmän kehittämisessä. 
 
Suurimmat liikennemäärät ovat Pohjantiellä Oulujoen ylittävällä osuudella, 
jossa vuoden 2009 keskivuorokausiliikenne on noin 45000 autoa. Pohjantiel-
lä muilla osuuksilla liikennemäärät ovat eteläosassa Haaransillalla noin 
14000 autoa vuorokaudessa ja pohjoisosassa Haukiputaan kohdalla noin 
10000 autoa vuorokaudessa. Kainuuntien suurimmat liikennemäärät ovat 
noin 20000 autoa vuorokaudessa ja Kuusamontiellä noin 30000 autoa vuo-
rokaudessa. 
 
Seuraavassa on esitetty joitakin keskeisiä tutkimustuloksia Oulun seudun 
ostosmatkoihin liittyen. Tutkimusraportit on kokonaisuudessaan julkaistu 
osoitteessa: http://www.ouka.fi/seutu/oulun_seudun_liikennetutkimus_2009.htm. 
 
Kaikista seudun asukkaiden tekemistä matkoista suurin yksittäinen matka-
ryhmä on ostosmatkat, joiden osuus on 22 % kaikista matkoista. Ostosmat-
koista 60 % on päivittäistavaraan ja 40 % erikoistavaraan liittyviä. Päivit-
täistavarakohteet jakautuvat melko tasan luokkiin ”lähikauppa”, ”supermar-
ket” ja ”hypermarket”. Päivittäistavaramatkoista karkeasti puolet alkaa ko-
toa, mutta yli 90 %:ssa havainnoista kaupasta mennään suoraan kotiin. 
Seudun laajuus ja kaupan suuryksiköityminen ovat vaikuttaneet siten, että 
muiden matkojen yhteydessä tehtyjen ostosmatkojen määrä on kasvamas-
sa. Runsas 10 % päivittäistavarakauppaan suuntautuvista matkoista alkaa 
omalta työpaikalta. Tämä kehitys korostaa kaupan sijoittamisessa hyvää 
liikennesijaintia. 
 

 
Kuva 12. Liikennetutkimuksessa havaittu matkojen jakautuminen eri tarkoi-

tusryhmiin. 
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Kuva 13. Liikennetutkimuksessa havaittu ostosmatkakohteiden jakautumi-

nen eri kauppatyyppeihin. 

 
 
Pt-asioinnin etäisyysjakauma kauppatyypeittäin kertoo kauppojen luontees-
ta. Lähikauppamatkat ovat lyhyitä ja mahdollistavat myös asioinnin kevyen 
liikenteen keinoin. Hypermarkettimatkat ovat pitkiä ja perustuvat myös ker-
taostosten suuruuden kautta pitkälti yksityisautoiluun. 
 
 

 
Kuva 14. Liikennetutkimuksessa havaittu eri päivittäistavarakauppatyyppei-

hin suuntautuvien ostosmatkojen etäisyysjakauma. 
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Kuva 15. Liikennetutkimuksessa havaitut kävellen ja pyöräilen  

tehtyjen päivittäistavaraostosmatkojen etäisyysjakaumat. 

 
 

 
Kuva 16. Liikennetutkimuksessa havaitut kulkutapajakaumat  

asuinkunnan mukaan jaoteltuna. 
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Koko Oulun seudulla joukkoliikenteen osuus oli vuoden 2009 liikennetutki-
muksessa 5 %. Joukkoliikenteen osuus on laskenut vuoden 1989 liikenne-
tutkimukseen verrattuna n. 1 %-yksiköllä. Tähän ovat syynä ainakin raken-
teen hajautuminen sekä yleinen vaurastuminen, mikä on lisännyt selvästi 
vähintään kaksi autoa omistavien talouksien määrää. 
 

Ostosmatkoilla henkilöauton kulkutapaosuus on keskimäärin n. 2/3 ja hy-
permarket-asioinnissa yli 80 %. Kävelyn ja pyöräilyn osuus on lähempänä 
asukkaita sijaitsevissa supermarketeissa 40 % ja lähikaupoissa lähes 60 %. 
Joukkoliikenteen merkitys on erikoistavaraliikkeisiin suuntautuvilla matkoilla 
suurempi kuin päivittäistavaraostosmatkoilla. Kuitenkin tilaa vievän kaupan 
matkoissa henkilöauton osuus on yli 90 %. 
 

Seuraavassa kuvassa esitetyistä jakaumista havaitaan, että joukkoliikenteen 
osuus korostuu kohteissa, jotka sijaitsevat perinteisesti keskustoissa. Sel-
västi näkyy myös joukkoliikenteen pieni osuus päivittäistavaraostosmatkoil-
la. Autottomuuden edellytykset toteutuvat siten parhaiten lähikaupoissa 
päivittäistavarakaupan osalta ja keskustoissa erikoiskaupan osalta. 
 

 
Kuva 17. Liikennetutkimuksessa havaitut asiointimatkojen kulkutapaja-

kaumat asiointikohteen mukaan jaoteltuna. 
 
 

Liikennejärjestelmän kehittäminen 
 

Tärkeimmistä seudun päätie- ja pääkatuhankkeista on laadittu tai on tekeillä 
esi- ja yleissuunnitelmatasoisia suunnitelmia mm. seuraavasti: 
 

- valtatien 4 (Pohjantie) yleissuunnitelma välillä Kempele-Kello 2009 
- valtatien 20 (Kuusamontie) Korvenkylä-Jääli yleissuunnitelma 1992 ja 

Jääli-Kiiminki kehittämissuunnitelma 2004 

- valtatien 22 (Kainuuntie) kehittämisselvitys Oulun alueella 2008 
- maantie 815 Uuden Lentoasemantien aluevaraussuunnitelma 2004 

- Poikkimaantien välin Kainuuntie-Vaalantie yleissuunnitelma 2005 
- Pohjoisen alikulkukäytävän yleissuunnitelma 2007  

- Vaalantien toimenpideselvitys Oulun Hiukkavaaran kaavarungon vaiku-
tusalueella 2008 

- Raitotien toimenpideselvitys välillä Haukiputaantie-Kuusamontie 2009 
- Uuden tieyhteyden tarveselvitys välillä valtatie 4 (Kellon eritasoliittymä)-

valtatie 20 (Välikylä) 2009- 
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Ritaportin ja Zatellitiin alueiden liikennejärjestelyjä on tarkasteltu valtatien 4 
yleissuunnitelmassa. Valtatien 20 läheisyydessä olevan Välikylän alueen 
liikennejärjestelyjä on tarkasteltu alueen kaavarunkosuunnittelun yhteydes-
sä 2009. 
 

Kaikissa edellä esitetyissä suunnitelmissa on rakentamis- ja parantamistoi-
menpiteiden mitoitus tehty seudullisten liikenne-ennusteiden pohjalta ja 
niissä on varauduttu merkittävään liikennemäärien kasvuun. 
 

Oulun seudulle on laadittu kevytliikennestrategia ja palvelutasosuunnitelma 
(2007), jossa painopisteasioina on tuotu esiin kevyen liikenteen verkon täy-
dentäminen ja olemassa olevan väylästön parantaminen, liikenteen hallinta, 
liikenneturvallisuuden parantaminen, eri liikkujaryhmien tarpeiden huomioon 
ottaminen, matkaketjujen toimivuuden parantaminen ja esteettömyyden 
edistäminen sekä hoidon ja ylläpidon kehittäminen. 
 

 
Kuva 18. Joukkoliikenteen kehittämiskohteet. 
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Oulun seudulla on tavoitteena kasvattaa joukkoliikenteen käyttöä niin, että 
jopa sen kulkumuoto-osuus kasvaa. Tavoiteltavaan kulkumuoto-osuuden 
kasvuun ei päästä ilman palvelutason parantamista. Palvelutasoa paranne-
taan  
 
- lisäämällä vuorotarjontaa: erityisesti nopeita suoria yhteyksiä, hyödyn-

netään Pohjantietä 
- joukkoliikennekaistoja, etuisuuksia liikennevaloissa 
- kehittämällä lippujärjestelmää ja pitämällä lippujen hinnat edullisina 
- lisäämällä pysäkkikatoksia ja pyörien pysäköintimahdollisuuksia pysä-

keillä. 
 
Joukkoliikenteen tarjontaa pyritään lisäämään erityisesti joukkoliikenteen 
tärkeimmissä kehittämiskäytävissä (kuva 18). Joukkoliikenteen mahdolli-
suuksien kannalta maankäytön kehittäminen on avainasemassa.  
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4 VÄESTÖ JA OSTOVOIMA 
 

4.1 Väestömäärä ja väestöennuste  
 
Oulun seudulla asui vuoden 2008 lopussa noin 219 500 asukasta. Tilasto-
keskuksen uusimman (2009) väestöennusteen mukaan Oulun seudun väes-
tömäärä kasvaa vuosina 2008-2020 noin 35 300 asukkaalla ja vuosina 
2020-2030 noin 17 700 asukkaalla eli yhteensä koko tarkastelujaksolla noin 
53 000 asukkaalla (+24 %). 
 
Taulukko 3. Oulun seudun väestöennuste vuoteen 2030 (Tilastokeskus). 
 

2008 2015 2020 2025 2030 Muutos 2008-2020 Muutos 2008-2030
Hailuoto 1 028 1 125 1 187 1 236 1 271 159 15 % 243 24 %
Haukipudas 18 371 20 728 22 084 23 112 23 822 3 713 20 % 5 451 30 %
Kempele 15 320 17 478 18 645 19 483 20 071 3 325 22 % 4 751 31 %
Kiiminki 12 766 14 428 15 291 15 892 16 273 2 525 20 % 3 507 27 %
Liminka 8 576 11 121 12 571 13 584 14 263 3 995 47 % 5 687 66 %
Lumijoki 1 941 2 131 2 251 2 339 2 402 310 16 % 461 24 %
Muhos 8 751 9 644 10 167 10 524 10 750 1 416 16 % 1 999 23 %
Oulu 137 061 147 818 153 755 158 913 163 491 16 694 12 % 26 430 19 %
Oulunsalo 9 511 10 559 11 135 11 548 11 823 1 624 17 % 2 312 24 %
Tyrnävä 6 148 7 111 7 677 8 068 8 312 1 529 25 % 2 164 35 %
Oulun seutu 219 473 242 143 254 763 264 699 272 478 35 290 16 % 53 005 24 %  
 
 
Oulun seudun kuntien omien väestötavoitteiden mukaan väestömäärä kas-
vaa Oulun seudulla vuosina 2008-2020 noin 37 900 asukkaalla eli noin 
2 600 asukasta enemmän kuin Tilastokeskuksen ennusteen mukaan.  
 
Taulukko 4. Oulun seudun kuntien väestötavoitteet vuoteen 2020 (Oulun 

seudun kunnat). 
 

2008 2020 Muutos 2008-2020
Hailuoto 1 028 1 160 132 13 %
Haukipudas 18 371 21 550 3 179 17 %
Kempele 15 320 18 670 3 350 22 %
Kiiminki 12 766 18 000 5 234 41 %
Liminka 8 576 15 000 6 424 75 %
Lumijoki 1 941 2 280 339 17 %
Muhos 8 751 10 000 1 249 14 %
Oulu 137 061 150 700 13 639 10 %
Oulunsalo 9 511 12 000 2 489 26 %
Tyrnävä 6 148 8 000 1 852 30 %
Oulun seutu 219 473 257 360 37 887 17 %  
 
 
 

4.2 Ostovoima ja ostovoiman kasvuarvio 
 
Ostovoima ja sen kehitys ovat perusta kaupan palveluverkon kehittymiselle 
ja kaupan investoinneille. Ostovoima arvioitiin vuoden 2008 väestömäärän 
ja asukaskohtaisten kulutuslukujen perusteella. Kulutuslukuina käytettiin 
Vähittäiskauppa Suomessa 2008 (Santasalo & Koskela 2009) esitettyjä Poh-
jois-Pohjanmaan keskimääräisiä kulutuslukuja.  
 
Ostovoiman kehitys arvioitiin väestöennusteen ja yksityisen kulutuksen kas-
vuarvioiden pohjalta. Väestöennusteena käytettiin Tilastokeskuksen väestö-
ennustetta. Yksityisen kulutuksen kasvuarviona käytettiin päivittäistavara-
kaupassa 1 %/vuosi ja erikoiskaupassa 2 %/vuosi. Tässä selvityksessä käy-
tetyt kulutusluvut ja kasvuarviot on esitetty taulukossa 5. 
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Eri tahojen tekemät arviot yksityisen kulutuksen kasvusta poikkeavat huo-
mattavastikin toisistaan. Kasvuarviot vaihtelevat myös toimialoittain. Tässä 
selvityksessä käytettyjä kasvuarvioita voidaan pitää varsin realistisina pit-
kän aikavälin arvioina. Ostovoimatarkasteluissa on pidettävä mielessä, että 
ostovoima kuvaa kuluttajien ostovoimapotentiaalia tietyllä alueella. Se ei 
kerro suoraan, missä tämä potentiaali toteutuu myyntinä.  
 
Taulukko 5. Vähittäiskaupan kulutusluvut ja arvio kehityksestä €/asukas 

(vuoden 2008 rahassa). 
 

 
 
 
Koko vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima edellä esitetyillä laskentape-
rusteilla arvioituna oli vuonna 2008 Oulun seudulla noin 1134 milj.euroa, 
josta päivittäistavarakauppaan kohdistui noin 501 milj.euroa ja erikoiskaup-
paan noin 633 milj.euroa. Vähittäiskaupan ostovoiman arvioidaan kasvavan 
vuoteen 2030 mennessä Oulun seudulla noin 855 milj.euroa. Päivittäistava-
rakaupan ostovoiman kasvun arvioidaan olevan noin 273 milj.euroa ja eri-
koiskaupan ostovoiman kasvun noin 582 milj.euroa. Erikoiskaupan ostovoi-
man kasvusta noin 178 milj.euroa kohdistuu tilaa vaativaan erikoiskauppaan 
ja noin 404 milj.euroa muuhun erikoiskauppaan. 
 

Taulukko 6. Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima ja arvio ostovoiman 

kehityksestä Oulun seudulla. 
 

Ostovoima, milj. € (vuoden 2008 rahassa) Ostovoiman kasvu, milj.€
2008 2015 2020 2025 2030 2008-20 2020-30 2008-30

Päivittäistavarakauppa 501,0 592,6 655,3 715,6 774,2 154,3 118,9 273,2
Erikoiskauppa yhteensä 632,6 801,8 931,3 1068,4 1214,2 298,7 282,9 581,6
  Tilaa vaativa erikoiskauppa 193,4 245,1 284,7 326,6 371,2 91,3 86,5 177,8
  Muu erikoiskauppa 439,2 556,6 646,6 741,7 843,0 207,4 196,4 403,8
Vähittäiskauppa yhteensä 1133,6 1394,3 1586,6 1783,9 1988,4 453,0 401,8 854,8  
 
Kuntakohtaiset ostovoimalaskelmat on esitetty liitteessä 3. 
 
 
 

4.3 Kulutustottumukset  
 

Väestön ikääntyminen, asuntokuntien koon pieneneminen ja liikkuvuuden 
lisääntyminen ovat keskeisiä kuluttajien ostoskäyttäytymiseen ja palvelujen 
kysyntään vaikuttavia tekijöitä.  
 

Kaupan palvelujen saavutettavuuden kannalta kriittinen ryhmä ovat yli 70-
vuotiaat. Heidän osuutensa väestöstä arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 
2040 mennessä. Tällöin on edessä tilanne, jossa merkittävä osa väestöstä 
tarvitsee apua asumisessa ja kaupassakäynnissä. Hyvät lähipalvelut vähen-
tävät ja siirtävät myöhemmäksi tarvetta järjestää kaupassakäyntiä korvaa-
via palveluja. 
 

Pienten asuntokuntien osuus on jatkuvasti kasvanut ja kasvun ennustetaan 
jatkuvan myös tulevaisuudessa. Vuoden 2008 lopussa 70 % kaikista asun-
tokunnista käsitti yksi tai kaksi henkilöä. Yhden hengen asuntokuntien osuus 
oli yli 40 %. Kotitalouksien koko ja elämäntyyli vaikuttavat ostoskäyttäyty-
miseen. Pienet kotitaloudet ruokailevat usein kodin ulkopuolella ja käyttävät 
keskimääräistä enemmän rahaa erikoistavaroihin, palveluihin ja matkailuun. 
 

Kulutusluvut, €/asukas Kasvuarvio
2008 2015 2020 2025 2030 %/vuosi

Päivittäistavarakauppa 2 283 2 447 2 572 2 703 2 841 1,0 %
Tilaa vaativa kauppa 881 1 012 1 118 1 234 1 362 2,0 %
Muu erikoiskauppa 2 001 2 299 2 538 2 802 3 094 2,0 %
YHTEENSÄ 5 165 5 758 6 228 6 740 7 298
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Liikkuvuus lisääntyy samalla, kun väestö eriytyy liikkuvuuden suhteen. Au-
toistumisaste on kasvanut viime vuosina jyrkästi. Autottomien asuntokunti-
en määrä on kuitenkin pysynyt ennallaan 2000-luvulla, yli viidennes asunto-
kunnista on autottomia. Niiden kuluttajien joukko, joiden liikkuminen on 
joukkoliikenteen tai kävely- ja pyöräilymahdollisuuksien varassa, näyttää 
pysyvän vakiona yleisestä vaurastumisesta ja autoistumisesta huolimatta.  
 

Suomalaisten kulutus on viime vuosina erilaistunut. Kulutus on muuttunut 
yksiköllisemmäksi sekä väestöryhmien välillä että perheiden sisällä. Tulot, 
sosioekonominen asema ja kotitaloustyyppi ovat pysyneet kulutuksen mää-
rän ja laadun tärkeimpinä selittäjinä. Kuluttamiseen vaikuttavat myös asu-
mismuoto ja elämänvaihe. Tulojen ja kulutusmahdollisuuksien kasvaessa 
kulutus on ”arkipäiväistynyt”. Pelkästä ostamisesta saatava nautinto on vä-
hentynyt ja kuluttamiselta odotetaan yhä kokonaisvaltaisempaa elämykselli-
syyttä. Näihin odotuksiin vastaavat suuret kauppakeskukset, viihde- ja va-
paa-ajankeskukset tai laivaristeilyt. 
 
Ihmisten tietoisuus ilmastonmuutoksesta on kasvanut voimakkaasti viime 
vuosina. Autoilu ja muu liikkuminen on se alue, jonka ihmiset kokevat tär-
keimmäksi tekijäksi vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Asenteet eivät kuiten-
kaan suoraan välity toimintaan. Siihen vaikuttaa muutkin tekijät kuten se, 
mitä ratkaisuja on tarjolla. Asenteet tarjoavat kuitenkin mahdollisuuden 
muutokseen. 
 
Kulutuksen uusia muotoja on vaikea ennakoida. On mahdollista, että tava-
roista siirrytään aineettomaan kulutukseen, verkkokauppa ja virtuaalikulutus 
kasvavat ja luovat uusia kulutusmuotoja, kierrätys ja vuokraus yleistyvät, 
eettisyys suuntaa kulutus uudella tavalla jne. Kaupalliset toiminnot myös 
lomittuvat erilaisiin toimintoihin ja kulutuksen kauppakeskusmainen tila laa-
jenee muille aloille (terminaalit, toimitilat, hotellit, museot). On todennä-
köistä, että kulutuksen tilat kuten kauppakeskukset sekä viihde- ja vapaa-
ajankeskukset tulevat säilyttämään vetovoimansa ja kasvamaan. 
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5 KAUPAN NYKYTILA JA KEHITYSNÄKYMÄT  
 

5.1 Oulun markkina-alue  
 
TNS Gallup Oy:n laatiman suuren vaikutusaluetutkimuksen (2006) mukaan 
Oulun päämarkkina-alueeseen kuuluu Pohjois-Pohjanmaan alue. Myös Oulun 
paikallismarkkina-alue käsittää huomattavasti Oulun seutua laajemman alu-
een (vihreä alue kuvassa 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 19. Oulun paikallismarkkina-alue (TNS Gallup Oy 2006). 
 
 
 

5.2 Vähittäiskaupan palveluverkko  
 
5.2.1 Päivittäistavarakauppa 
 
A.C.Nielsen Finland Oy:n mukaan vuoden 2008 lopussa Oulun seudulla toimi 
yhteensä 129 päivittäistavaramyymälää, joista 13 oli päivittäistavaroiden 
erikoismyymälöitä kuten luontaistuotemyymälöitä, leipomoita ym. ja yksi 
kauppahalli (taulukko 7).  
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Taulukko 7. Oulun seudun päivittäistavaramyymälät 2008 (A.C.Nielsen Fin-

land Oy). 
 

Hyper-
market

Tavara-
talo

Super-
market 
iso

Super-
market 
pieni

Valinta-
myymälä 

iso

Valinta-
myymälä 
pieni

Pien-
myymälä

Erikois-
myymälä

Kauppa-
halli

YHTEENSÄ Väkiluku

>1000 m2 400-999 m2 200-399 m2 100-199 m2 2008
Hailuoto 2 2 1 028
Haukipudas 1 3 2 1 4 1 12 18 371
Kempele 1 1 1 2 1 1 7 15 320
Kiiminki 3 2 5 12 766
Liminka 1 1 3 2 7 8 576
Lumijoki 2 2 1 941
Muhos 2 1 1 1 1 6 8 751
Oulu 8 5 9 8 29 7 5 10 1 82 137 061
Oulunsalo 1 1 2 9 511
Tyrnävä 1 3 4 6 148
Oulun seutu 9 6 18 16 43 16 7 13 1 129 219 473  

 
 
Päivittäistavaroiden koko valikoimaa myyviä päivittäistavaramyymälöitä 
(pois lukien erikoismyymälät, kauppahalli) Oulun seudulla toimi vuoden 
2008 lopussa yhteensä 115. Myymälätyypeittäin tarkasteltuna Oulun seudul-
la toimi eniten isoja valintamyymälöitä (43 myymälää eli 37 % kaikista päi-
vittäistavaramyymälöistä). Seuraavaksi eniten oli isoja supermarketteja (18 
myymälää, 16 %), pieniä supermarketteja (16 myymälää, 14 %) ja pieniä 
valintamyymälöitä (16 myymälää, 14 %). Hypermarketteja toimi Oulun 
seudulla 9 kpl, joka on 8 % kaikista päivittäistavaramyymälöistä.  
 
Vähittäiskaupan suuryksiköiksi luokiteltavia päivittäistavaramyymälöitä toimi 
Oulun seudulla vuoden 2008 lopussa 18 kpl, joka on 16 % kaikista päivit-
täistavaramyymälöistä. Suurmyymälöistä toimi Oulussa 14 kpl sekä Limin-
gassa, Muhoksella, Kempeleellä ja Haukiputaalla kussakin yksi. Alle 400 
myyntineliön myymälöitä (valintamyymälät ja pienmyymälät) oli 66 kpl, 
joka on 57 % kaikista Oulun seudun päivittäistavaramyymälöistä 
(A.C.Nielsen Finland Oy).  
 
Päivittäistavaramyymälöiden lisäksi päivittäistavaroita myydään laajan tava-
ravalikoiman myymälöissä (ns. halpahalleissa), kioskeissa ja huoltoasemilla. 
Vuoden 2008 lopussa Oulun seudulla toimi A.C.Nielsen Finland Oy:n mukaan 
päivittäistavaroita myyviä laajan tavaravalikoiman myymälöitä 9 kpl, kioske-
ja 61 kpl ja huoltoasemia 35 kpl (taulukko 8). Kaikista päivittäistavaroita 
myyvistä yksiköistä 147 kpl eli 63 % toimi Oulussa. 
 
Taulukko 8. Oulun seudun päivittäistavaroita myyvät laajan tavaravalikoi-

man myymälät (ns. halpahallit), kioskit ja huoltoasemat 2008 (A.C.Nielsen 

Finland Oy). 
 

Halpa-
halli

Kioski Huolto-
asema

YHTEENSÄ Väkiluku 

2008
Hailuoto 1 1 2 1 028
Haukipudas 4 4 8 18 371
Kempele 2 4 3 9 15 320
Kiiminki 4 1 5 12 766
Liminka 2 4 6 8 576
Lumijoki 0 1 941
Muhos 2 2 3 7 8 751
Oulu 5 42 18 65 137 061
Oulunsalo 2 1 3 9 511
Tyrnävä 0 6 148
Oulun seutu 9 61 35 105 219 473  
 
 
Oulun seudun päivittäistavaramyymälöiden sijainti on esitetty kuvassa 20. 
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Kuva 20. Oulun seudun päivittäistavaramyymälät sekä päivittäistavaroita 

myyvät laajan tavaravalikoiman myymälät (ns. halpahallit), kioskit ja huol-

toasemat 2008 (myymälätiedot: A.C.Nielsen Finland Oy, pohjakartta©Maan-

mittauslaitos, käyttölupa PPOH/007/09-V). 
 

 
Asukaslukuun suhteutettuna Oulun seudulla oli 1908 asukasta yhtä päivit-
täistavaramyymälää kohti, kun mukaan otetaan koko päivittäistavaroiden 
valikoimaa myyvät päivittäistavaramyymälät (ei erikoismyymälöitä ja kaup-
pahallia). Kunnittain tarkasteltuna asukasmäärä yhtä päivittäistavaramyy-
mälää kohti vaihteli Hailuodon 514 asukkaasta Oulunsalon 4756 asukkaa-
seen. Koko maassa oli vuoden 2008 lopussa 1583 asukasta yhtä päivittäis-
tavaramyymälää kohti eli selvästi vähemmän kuin Oulun seudulla keskimää-
rin.  
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Taulukko 9. Asukkaiden määrä yhtä päivittäistavaramyymälää kohti Oulun 

seudulla vuonna 2008 (Tilastokeskus ja A.C.Nielsen Finland Oy). 
 

Väestö Myymälät Asukkaita/
2008 lkm myymälä

Hailuoto 1 028 2 514
Haukipudas 18 371 11 1 670
Kempele 15 320 6 2 553
Kiiminki 12 766 5 2 553
Liminka 8 576 7 1 225
Lumijoki 1 941 2 971
Muhos 8 751 5 1 750
Oulu 137 061 71 1 930
Oulunsalo 9 511 2 4 756
Tyrnävä 6 148 4 1 537
OULUN SEUTU 219 473 115 1 908
Koko maa 5 326 314 3 365 1 583  
 
 
5.2.2 Erikoiskauppa 
 
Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan Oulun seudulla toimi vuoden 
2007 lopussa yhteensä 659 erikoiskaupan myymälää. Toimialoilla, jotka si-
sältävät tilaa vaativan erikoiskaupan myymälät (huonekalukauppa, kodin-
tekniikkakauppa, rautakauppa ja muu tilaa vaativa kauppa) toimi yhteensä 
106 myymälää (16 % kaikista erikoiskaupan myymälöistä). Muun erikois-
kaupan toimialoilla (alkot, apteekit ym, muotikauppa, tietotekninen erikois-
kauppa ja muu erikoiskauppa) toimi yhteensä 553 myymälää (84 % kaikista 
erikoiskaupan myymälöistä).  
 
Toimialaryhmittäin tarkasteltuna eniten myymälöitä oli muun erikoiskaupan 
toimialoilla (338 myymälää, 51 % kaikista erikoiskaupan myymälöistä). 
Seuraavaksi eniten myymälöitä toimi muotikaupassa (110 kpl, 17 %), rau-
takaupassa (56 kpl, 8 %), alkot, apteekit ym. (54 kpl, 8 %), tietoteknisessä 
erikoiskaupassa (51 kpl, 8 %), huonekalukaupassa (23 kpl, 3 %), kodintek-
niikkakaupassa (14 kpl, 2 %) ja muussa tilaa vaativassa erikoiskaupassa 
(13 kpl, 2 %). Toimialaryhmiin kuuluvat toimialat on esitetty liitteessä 2. 
 
Kunnittain tarkasteltuna eniten erikoiskaupan myymälöitä toimi Oulussa, 
448 myymälää, joka on 68 % kaikista seudun erikoiskaupan myymälöistä.  
 
Taulukko 10. Oulun seudun erikoiskaupan myymälät 2007 (Tilastokeskus). 
 

Huone-
kalu-
kauppa

Kodin-
kone-
kauppa

Rauta-
kauppa

Muu tilaa 
vaativa 
kauppa

Alkot, 
apteekit 
ym.

Muoti-
kauppa

Tieto-
tekninen 
erikoisk.

Muu 
erikois-
kauppa

YHTEENSÄ Väkiluku 

2008
Hailuoto 1 1 1 3 1 028
Haukipudas 1 3 3 4 9 2 22 44 18 371
Kempele 1 3 5 18 3 39 69 15 320
Kiiminki 1 2 1 3 6 1 15 29 12 766
Liminka 1 1 1 1 2 2 12 20 8 576
Lumijoki 1 2 3 1 941
Muhos 3 1 3 3 1 13 24 8 751
Oulu 20 9 41 10 35 68 41 224 448 137 061
Oulunsalo 2 2 3 6 13 9 511
Tyrnävä 1 1 4 6 6 148
Oulun seutu 23 14 56 13 54 110 51 338 659 219 473  

 
 
Asukaslukuun suhteutettuna Oulun seudulla oli 328 asukasta yhtä erikois-
kaupan myymälää kohti. Kunnittain tarkasteltuna asukasmäärä yhtä erikois-
kaupan myymälää kohti vaihteli Kempeleen 221 asukkaasta Tyrnävän 1015 
asukkaaseen. Koko maassa oli vuoden 2007 lopussa 239 asukasta yhtä eri-
koiskaupan myymälää kohti, joka on selvästi vähemmän kuin Oulun seudul-
la keskimäärin. 
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Taulukko 11. Asukkaiden määrä yhtä erikoiskaupan myymälää kohti Oulun 

seudulla vuonna 2007 (Tilastokeskus). 
 

Väestö Myymälät Asukkaita/
2007 lkm myymälä

Hailuoto 987 3 329
Haukipudas 18 113 44 412
Kempele 15 218 69 221
Kiiminki 12 448 29 429
Liminka 8 399 20 420
Lumijoki 1 895 3 632
Muhos 8 646 24 360
Oulu 135 055 448 301
Oulunsalo 9 431 13 725
Tyrnävä 6 087 6 1 015
OULUN SEUTU 216 279 659 328
Koko maa 5 300 484 22 187 239  
 
Erikoiskauppojen sijainti Oulun seudulla on esitetty kuvassa 21. 
 

 
Kuva 21. Oulun seudun erikoiskaupan myymälät 2009 (myymälätiedot: Ti-

lastokeskus, toimipaikkarekisteri, pohjakartta©Maanmittauslaitos, käyttölu-

pa PPOH/007/09-V). 
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5.3 Vähittäiskaupan kilpailutilanne  
 
5.3.1 Päivittäistavaramyynti ja myyntitehokkuus 
 
Oulun seudun vuoden 2008 päivittäistavaramyynnistä (sisältää päivittäista-
varamyymälöiden, kioskien, huoltoasemien ja laajan tavaravalikoiman 
myymälöiden päivittäistavaramyynnin) toteutui noin 71 % Oulussa. Muiden 
kuntien osuudet olivat alle 10 % koko seudun päivittäistavaramyynnistä. 
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Kuva 22. Oulun seudun päivittäistavaramyynnin (ml. kioskien, huoltoasemi-

en ja laajan tavaravalikoiman myymälöiden pt-myynti) jakautuminen kun-

nittain 2008 (A.C.Nielsen Finland Oy). 
 
 
Vuoden 2008 lopussa Oulun seudun päivittäistavaramyymälöiden päivittäis-
tavaroiden myyntialasta oli 66 % Oulussa. Muiden kuntien osuudet vaihteli-
vat Lumijoen 0,7 %:sta Haukiputaan 10,3 %:iin. 
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Kuva 23. Oulun seudun päivittäistavaramyymälöiden PT-myyntialan  

jakautuminen kunnittain 2008 (A.C.Nielsen Finland Oy). 
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Myymälätyypeittäin tarkasteltuna Oulun seudun päivittäistavarakaupan 
myynnistä toteutui vuonna 2008 noin 35 % hypermarketeissa. Seuraavaksi 
suurin osuus päivittäistavaramyynnistä oli isoilla supermarketeilla (18 %), 
isoilla valintamyymälöillä (15 %) ja pienillä supermarketeilla (12 %).  
 

 
Kuva 24. Oulun seudun päivittäistavaramyynnin jakautuminen  

myymälätyypeittäin 2008 (A.C.Nielsen Finland Oy). 
 
 

Kun tarkastellaan ainoastaan päivittäistavaramyymälöiden (pl. halpahinta-
myymälät, kioskit ja huoltoasemat) päivittäistavaramyynnin jakautumista 
myymälätyypeittäin, on hypermarkettien osuus Oulun seudulla lähes 38 %. 
Vuoteen 2003 verrattuna eniten Oulun seudulla on kasvanut hypermarketti-
en myyntiosuus, joka oli 27 % vuonna 2003, ja eniten on vähentynyt pien-
ten supermarkettien myyntiosuus, joka oli 23 % vuonna 2003 (Koistinen 
Katri ja Vesala Tiina 2006). Koko maassa hypermarkettien osuus vuoden 
2008 päivittäistavaramyynnistä oli keskimäärin 25 % eli huomattavasti vä-
hemmän kuin Oulun seudulla. Helsingin seudulla hypermarkettien myyn-
tiosuus oli 23 % vuonna 2007 ja Jyväskylän seudulla 37 % vuonna 2008 
(A.C.Nielsen Finland Oy). 
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Kuva 25. Oulun seudun päivittäistavaramyymälöiden päivittäistavaramyyn-

nin jakautuminen myymälätyypeittäin 2008 (A.C.Nielsen Finland Oy). 
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Myymälätyypeittäin tarkasteltuna Oulun seudun päivittäistavaramyymälöi-
den pt-myyntialasta 28 % oli hypermarketeissa, 25 % isoissa supermarke-
teissa, 18 % isoissa valintamyymälöissä ja 14 % pienissä supermarketeissa. 
 

 
Kuva 26. Oulun seudun päivittäistavaramyymälöiden pt-myyntialan jakau-

tuminen myymälätyypeittäin 2008 (A.C.Nielsen Finland Oy). 
 
 
Oulun seudulla oli vuoden 2010 alussa päivittäistavarakaupan kerrosalaa 
0,56 k-m2/asukas. Asukasta kohti laskettu kerrosala vaihteli Oulunsalon 
0,31 k-m2:stä ja Kiimingin 0,32 k-m2:stä Hailuodon 1,16 k-m2:iin. (Oulun 
seudun kunnat). A.C.Nielsen Finland Oy:n mukaan päivittäistavarakaupan 
myyntiala asukasta kohti oli koko maassa vuoden 2008 lopussa 0,38 my-
m2/asukas, joka vastaa noin 0,50 k-m2/asukas.  
 
Päivittäistavarakaupan myynti yhtä asukasta kohti oli Oulun seudulla pie-
nempi kuin koko maassa keskimäärin. Oulussa päivittäistavaramyyn-
ti/asukas oli jonkin verran suurempi ja muissa kunnissa pienempi kuin koko 
maan keskiarvo. Päivittäistavarakaupan myyntitehokkuus (€/my-m2/vuosi) 
oli Oulun seudulla koko maan keskitasoa. Kempeleessä, Kiimingissä ja Ou-
lussa myyntitehokkuus oli korkeampi, muissa kunnissa alhaisempi kuin koko 
maan keskiarvo. Korkea myyntitehokkuus kertoo yleensä siitä, että päivit-
täistavarakaupan pinta-ala on alimitoitettu, ja että kilpailua ei ole. Alhainen 
myyntitehokkuus puolestaan on yleensä merkki päivittäistavarakaupan yli-
mitoituksesta ja kireästä kilpailutilanteesta. 
 
Taulukko 12. Väestömäärä, päivittäistavarakaupan kerrosala ja kerrosala/ 

asukas vuoden 2010 alussa (Oulun seudun kunnat) sekä indeksillä esitetty-

nä päivittäistavaramyynti/asukas ja päivittäistavarakaupan myyntitehokkuus 

vuonna 2008 (koko maa=100, A.C.Nielsen Finland Oy). 
 

Väestö 31.12.2009 PT-kerrosala 1/2010 Kerrosala/ PT-myynti/ Myyntiteho
Lkm % k-m2 % asukas asukas

Hailuoto 1 019 0,5 % 1 186 1,0 % 1,16 92 60
Haukipudas 18 654 8,4 % 13 481 10,9 % 0,72 82 73
Kempele 15 652 7,0 % 9 573 7,7 % 0,61 87 111
Kiiminki 12 966 5,8 % 4 162 3,4 % 0,32 56 113
Liminka 8 861 4,0 % 4 501 3,6 % 0,51 68 70
Lumijoki 1 994 0,9 % 1 107 0,9 % 0,56 54 77
Muhos 8 856 4,0 % 5 595 4,5 % 0,63 86 95
Oulu 139 133 62,4 % 78 560 63,3 % 0,56 103 107
Oulunsalo 9 596 4,3 % 2 962 2,4 % 0,31 46 88
Tyrnävä 6 320 2,8 % 2 908 2,3 % 0,46 51 65
OULUN SEUTU 223 051 100 % 124 035 100 % 0,56 91 100
Koko maa 0,50 100 100  
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Päivittäistavarakaupan liiketilaa oli Oulun seudulla vuoden 2010 alussa yh-
teensä noin 124 000 k-m2 (Oulun seudun kunnat). Vuonna 2008 suuryksi-
köiden (yli 2000 k-m2) osuus päivittäistavaramyymälöiden kokonaismyyn-
nistä oli 62 % ja kokonaismyyntialasta 66 %. Pienten yksikköjen (alle 400 
my-m2) osuus päivittäistavaramyymälöiden kokonaismyynnistä oli 16 % ja 
kokonaismyyntialasta 13 %. (A.C.Nielsen Finland Oy). 
 
 

5.3.2 Erikoiskaupan myynti  
 

Oulun seudun erikoiskaupan vuoden 2007 myynnistä toteutui yli 80 % Ou-
lussa. Muiden kuntien osuudet vaihtelivat Lumijoen 0,05 %:sta Kempeleen 
9,4 %:iin. 
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Kuva 27. Oulun seudun erikoiskaupan myynnin jakautuminen  

kunnittain 2008 (Tilastokeskus). 
 

Toimialaryhmittäin tarkasteltuna suurin myyntiosuus oli rautakaupalla (18 
%). Tavaratalojen erikoiskaupan myynnin osuus oli 23 %. Tavarataloihin 
kuuluvat mm. keskustatavaratalot (Stockmann, Anttila), laajan tavaravali-
koiman tavaratalot (mm. Kärkkäinen, Tokmanni, Halpahalli). Tavaratalojen 
myynti jakautuu useaan toimialaryhmään. 
 

 
Kuva 28. Oulun seudun erikoiskaupan myynnin jakautuminen  

toimialaryhmittäin 2008 (Tilastokeskus). 
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Oulun seudulla oli vuoden 2010 alussa erikoiskaupan kerrosalaa 1,88 k-
m2/asukas. Asukasta kohti laskettu kerrosala vaihteli Tyrnävän 0,02 k-
m2:stä ja Lumijoen 0,04 k-m2:stä Oulun 2,64 k-m2:iin. (Oulun seudun kun-
nat). Erikoiskaupan myynti yhtä asukasta kohti oli Oulun seudulla vuonna 
2008 selvästi pienempi kuin koko maassa keskimäärin (n. 5 100 €/asukas). 
Oulussa ja Kempeleessä erikoiskaupan myynti/asukas oli jonkin verran suu-
rempi, mutta muissa kunnissa pienempi kuin koko maan keskiarvo.  
 
Taulukko 13. Väestömäärä, erikoiskaupan kerrosala ja kerrosala/asukas 

vuoden 2010 alussa Oulun seudulla (Oulun seudun kunnat) sekä erikoiskau-

pan myynti/asukas vuonna 2008 (Tilastokeskus). 
 

Väestö 31.12.2009 Kerrosala 1/2010 Kerrosala/ Myynti 2008
Lkm % k-m2 % asukas €/asukas

Hailuoto 1 019 0,5 % 375 0,1 % 0,37 1 047
Haukipudas 18 654 8,4 % 12 065 2,9 % 0,65 1 840
Kempele 15 652 7,0 % 31 496 7,5 % 2,01 5 308
Kiiminki 12 966 5,8 % 3 168 0,8 % 0,24 635
Liminka 8 861 4,0 % 1 420 0,3 % 0,16 1 178
Lumijoki 1 994 0,9 % 70 0,0 % 0,04 217
Muhos 8 856 4,0 % 908 0,2 % 0,10 1 093
Oulu 139 133 62,4 % 367 074 87,4 % 2,64 5 143
Oulunsalo 9 596 4,3 % 3 105 0,7 % 0,32 576
Tyrnävä 6 320 2,8 % 140 0,0 % 0,02 1 707
OULUN SEUTU 223 051 100 % 419 821 100 % 1,88 3 943  
 

 
Oulun seudun erikoiskaupan liiketilasta (420 000 k-m2) oli 48 % tilaa vaati-
vaa erikoiskauppaa ja 52 % muuta erikoiskauppaa (Oulun seudun kunnat).  
 
 
5.3.3 Ostovoiman siirtymät 
 

Ostovoiman siirtymä on kunkin alueen vähittäiskaupan myynnin ja ostovoi-
man erotus. Kuluttajat eivät tee kaikkia ostoksia omalta paikkakunnalta, 
vaan osa ostoksista hankitaan oman asuinalueen ja oman kunnan ulkopuo-
lelta. Vastaavasti muualla asuvat tuovat asianomaiselle paikkakunnalle ul-
kopuolista ostovoimaa. Kun ostovoiman siirtymä on positiivinen eli myynti 
on suurempi kuin ostovoima, kaupan palvelut ovat vetovoimaisia ja saavat 
ostovoimaa muualta. Kun ostovoiman siirtymä on negatiivinen eli myynti on 
pienempi kuin ostovoima, ostovoimaa siirtyy alueen ulkopuolelle. 
 

Päivittäistavarakaupan ostovoiman nettosiirtymä oli Oulun seudulla vuonna 
2008 positiivinen (+15 %) eli Oulun seutu saa ostovoimaa seudun ulkopuo-
lelta. Kunnittain tarkasteltuna Oulussa (+32%), Kempeleessä (+12 %), Mu-
hoksella (+10 %) ja Hailuodossa (+10 %) ostovoiman siirtymä oli positiivi-
nen, muissa kunnissa negatiivinen. (Kuvat 29 ja 30) 
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Kuva 29. Oulun seudun päivittäistavarakaupan ostovoiman siirtymä  

2008 (Tilastokeskus ja A.C.Nielsen Finland Oy). 
 
Kuvassa 30 on esitetty päivittäistavarakaupan ostovoima, myynti ja osto-
voiman siirtymä osa-alueittain. Oulussa osa-alueet on muodostettu suuralu-
eista. Haukiputaalla, Kiimingissä, Muhoksella, Tyrnävässä ja Limingassa on 
erotettu omaksi alueekseen lähimpänä Oulua olevat taajamat. Hailuodon, 
Kempeleen, Lumijoen ja Oulunsalon osalta tarkastelu on koko kuntaa koske-
va. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 30. Oulun seudun päivittäistavarakaupan ostovoima, myynti ja osto-

voiman siirtymä 2008 (myyntitiedot: A.C.Nielsen Finland Oy, pohjakart-

ta©Maanmittauslaitos, käyttölupa PPOH/007/09-V). 
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Erikoiskaupan ostovoiman nettosiirtymä oli Oulun seudulla vuonna 2008 po-
sitiivinen (+37 %) eli Oulun seutu saa ostovoimaa seudun ulkopuolelta. 
Kunnittain tarkasteltuna Kempeleessä (+84 %) ja Oulussa (+78 %) erikois-
kaupan ostovoiman siirtymä on positiivinen, muissa kunnissa negatiivinen. 
(Kuvat 31 ja 32) 
 

 
Kuva 31. Oulun seudun erikoiskaupan ostovoiman siirtymä  

2008 (Tilastokeskus). 

 

 

Kuva 32. Oulun seudun erikoiskaupan ostovoima, myynti ja ostovoiman  

siirtymä 2008 (myyntitiedot: Tilastokeskus, pohjakartta©Maanmittauslaitos, 

käyttölupa PPOH/007/09-V). 
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5.4 Kaupan tulevaisuuden näkymät  
 
5.4.1 Kaupan kehitystrendit 
 
Oulun seutu ja etenkin Oulun kaupunki muodostaa koko Pohjois-Suomen 
kaupan keskuksen, joka tarjoaa monipuolisesti vähittäiskaupan palveluja. 
Oulu säilyttää vahvan asemansa myös tulevaisuudessa. Seudun muut kun-
nat alakeskuksineen muodostavat palveluverkon, jossa kullakin keskuksella 
on oma alueellinen roolinsa ja merkityksensä.  
 
Päivittäistavarakaupassa hypermarketit ja isot supermarketit säilyttävät 
asemansa myös lähitulevaisuudessa. Hypermarkettien koko ei kuitenkaan 
enää kasva oleellisesti ja markkinoille tulee myös aiempaa pienempiä hy-
permarketteja. Päivittäistavarakaupassa viime vuosien kehityspiirteisiin on 
kuulunut se, että on perustettu uusia pienmyymälöitä, etenkin suurimmilla 
kaupunkiseuduilla. Laadukkaiden pienmyymälöiden merkitys on ollut kas-
vussa ja kasvaa edelleen tulevaisuudessa. Suurten ja pienten myymälöiden 
merkityksen kasvaessa keskikokoisten päivittäistavaramyymälöiden asema 
heikkenee. Kehityksessä on kuitenkin alueellisia eroja. 
 
Kuluttajarakenteen muutosten (ikääntyminen, pienet kotitaloudet, auton 
käyttö jne.) myötä asuinalueiden lähikauppojen tarve lisääntyy. Myös myy-
mälöiden erikoistumisen ja profiloitumisen merkitys kasvaa ja liiken-
neasemamyymälöiden, Deli-tyyppisten myymälöiden ja 24/7-kauppaketju-
jen kysyntä kasvaa. Viime aikoina myös lähellä tuotetun ruoan kysyntä on 
ollut kasvussa ja kasvun voidaan olettaa jatkuvan edelleen. 
 
Nettikaupan merkitys tulee pitkällä ajanjaksolla kasvattamaan merkitystään 
myös päivittäistavarakaupassa. Edellytyksenä kuitenkin on, että kuljetuspal-
velut saadaan logistisesti ja taloudellisesti kannattavaksi ja että myös tava-
roiden vastaanottopää kehittyy. Tämä tarkoittaa sitä, että taloissa on riittä-
vät ja tarkoitukseen soveltuvat tavaroiden vastaanottotilat. Esimerkiksi Es-
poon Suurpeltoon rakentuvalla uudella asuinalueella osa kerrostaloista tul-
laan varustamaan tuotteiden vastaanottotiloilla, ns. palvelueteisillä. 
 
Erikoiskaupassa nettikauppa vahvistuu nopeammin ja selkeämmin kuin päi-
vittäistavarakaupassa, vaikka eri toimialojen välillä onkin eroja. Etenkin 
kansainvälinen nettikauppa kasvaa. Suomeen saattaa myös tulla nettikau-
pan näytemyymälöitä (esim. ”tavarataloja”, joissa on vain vaatteiden sovi-
tuskappaleet ja tuotteet tilataan netin välityksellä). Tällaisia näytemyymälöi-
tä on jo esimerkiksi Saksassa. 
 
Erikoiskaupassa myymälöiden valikoimat monipuolistuvat ja kasvavat. Tämä 
merkitsee mm. sitä, että myymäläkoko kasvaa ja kauppakeskukset vahvis-
tavat asemaansa. Samalla erikoistuminen, niin yksittäisten myymälöiden 
kuin kauppakeskustenkin, lisääntyy. Myös hybridikaupat lisääntyvät ja 
”avaimet käteen -periaate” yleistyy. Nähtävissä on myös, että Suomeen 
tulee muutama suuri Outlet -keskus ja että hyvinvointi- ja vapaa-ajan pal-
veluihin sekä elämyksellisyyteen liittyvä kauppa lisääntyy. 
 
Kaupallisten keskittymien merkitys koko maassa on kasvanut ja kasvaa 
edelleen samalla kun irrallaan olevien myymälöiden asema heikkenee. Eten-
kin kaupunkirakenteeseen liittyvät kauppakeskukset ja kaupan keskittymät 
menestyvät. Päivittäistavarakauppojen ja vetovoimaisten erikoiskaupan ket-
jujen sijoittuminen tilaa vaativan kaupan keskittymien yhteyteen parantaa 
niiden toimintaedellytyksiä. 
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Kaupan palvelujen liikenteellinen saavutettavuus on yksi menestyvän kaup-
papaikan avaintekijöistä. Viime aikoina on alettu yhä enemmän kiinnittää 
huomiota henkilöautolla saavutettavuuden lisäksi myös hyvään saavutetta-
vuuteen joukkoliikenteellä sekä kävellen/pyöräillen. Tämä tukee kaupunki-
rakenteeseen liittyvien kauppapaikkojen menestymismahdollisuuksia. Saa-
vutettavuus joukkoliikenteellä ja kävellen/pyöräillen on tulevaisuudessa en-
tistä tärkeämpää pyrittäessä hillitsemään ilmastonmuutosta ja vähentämään 
liikennettä. 
 
Tilaa vaativa erikoiskauppa on tällä hetkellä ja tulevaisuudessakin voimak-
kaasti kasvava erikoiskaupan toimiala. Tilaa vaativan kaupan alalle tulee 
jatkuvasti uutta tarjontaa ja uusia toimialakeskittymiä rakennetaan. Myös 
Oulun seudulla tilaa vaativaan erikoiskauppaan kohdistuva ostovoima on 
voimakkaassa kasvussa, tosin jo tälläkin hetkellä tarjonta on varsin moni-
puolista ja vastaa hyvin kysyntää. 
 
Ostovoiman kasvun vuoksi kaupan ja erityisesti erikoiskaupan liiketilan tar-
ve kasvaa. Tilantarpeen lisäys voidaan ratkaista sekä nykyisiä tiloja laajen-
tamalla että uusia yksiköitä ja kaupan keskittymiä rakentamalla. Kaupan 
uusiutumissykli on muuta rakentamisen sykliä nopeampaa, noin 15 vuotta. 
Tämän vuoksi yhdyskuntarakenteesta irrallaan olevan suurmyymälän ympä-
rille syntyvä muu rakentaminen saattaa jäädä ”isännättömäksi” (uusiokäyttö 
hankalaa), kun suuryksikön elinkaari päättyy. Nykyiseen rakenteeseen liit-
tyvät suurinvestoinnit ovat tässä mielessä ”turvallisempia”. 
 
 

5.4.2 Kaupan oma myymäläverkon suunnittelu 
 

Myymäläverkon suunnittelu päivittäistavarakaupassa 
 

Kaupan oma päivittäistavarakaupan myymäläverkon suunnittelu jakautuu 
pitkän tähtäyksen kauppapaikkasuunnitteluun ja lyhyen tähtäyksen toteut-
tavaan kauppapaikkasuunnitteluun. Pitkän tähtäyksen kauppapaikkasuunnit-
telu ulottuu 6 - 8 vuotta eteenpäin ja suunnittelun kohteena on koko myy-
mäläverkko. Lyhyen tähtäyksen kauppapaikkasuunnittelu koskee yksittäistä 
kauppapaikkaa ja suunnittelujänteen pituus on 1 - 3 vuotta. Oleellisimmat 
seikat kaupan pitkän tähtäyksen myymäläverkon suunnittelussa ovat (Ym-
päristöministeriö 2004): 

- vastaaminen toimintaympäristön muutoksiin, 
- vastaaminen kuluttajien ostokäyttäytymisen muutoksiin (erilaisten 

myymäläkonseptien muodostama monipuolinen verkosto, joka vastaa 
erilaisten kuluttajien, vuoden aikojen ja viikon päivien mukaan muuttu-
viin tarpeisiin), 

- olemassa olevan myymäläverkon hyödyntäminen, 
- liiketoiminnan jatkuva kehittäminen (kyky vastata muutoksiin) sekä 
- palvelukokonaisuudet (muutkin kuin kaupalliset palvelut). 
 

Kaupan ryhmät suunnittelevat myymäläverkkoaan koko maassa aluejaolla 
seutukunta, kunta ja kunnan-/kaupunginosa. Pitkän tähtäyksen myymälä-
verkon suunnittelu tehdään kaupan ryhmissä, koska yleensä yksittäinen 
kauppias ei suunnittele tulevaisuuttaan muutamaa vuotta pitemmälle. Kaikki 
kaupan ryhmät tekevät pitkän tähtäyksen strategista myymäläverkon suun-
nittelua omista lähtökohdistaan käsin.  
 

Kunkin kaupparyhmän lyhyen tähtäyksen toteuttava kauppapaikkasuunnit-
telu perustuu aina pitkän tähtäyksen myymäläverkkosuunnitelmaan; se on 
kivijalka yksittäisille investointipäätöksille. Toteuttavassa kauppapaikka-
suunnittelussa uuden kauppapaikan pitää täyttää samanaikaisesti seuraavat 
neljä perusehtoa: 
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- riittävä väestöpohja myymälän vaikutusalueella, 
- markkina-aukon olemassaolo kilpailutilanteessa, 
- hyvä liikenteellinen sijainti ja 
- kohtuullinen investointitaso. 
 

Kauppa kehittää ja uudistaa olemassa olevia myymälöitään aina, kun se on 
mahdollista, koska näin investoinnit pysyvät pienempinä kuin uutta raken-
nettaessa. Myös toimivia myymälöitä uudistetaan tai laajennetaan niiden 
palvelutason parantamiseksi. Tyhjiä kiinteistöjä pyritään hyödyntämään ai-
na, kun se on mahdollista. Lisäksi kauppa innovoi jatkuvasti uusia myymälä-
tyyppejä ja uusia kaupankäyntimuotoja, jotka tulisi pyrkiä ottamaan huomi-
oon kaavoituksessa. Kaavoituksella ohjataan kaupan sijoittumista, mitoitus-
ta ja ajoittumista, mutta sillä ei voida taata kaupan palvelujen toteutumista 
eikä turvata kaupan kannattavuutta. Yhteistyö ja vuoropuhelu maakunnan 
liittojen ja kuntien sekä kaupan kesken on tämän vuoksi tärkeää myymälä-
verkkoa suunniteltaessa. 
 

Kaavoituksella voidaan tukea päivittäistavarakaupan toimintaedellytyksiä 
kaavoittamalla uudet asuinalueet väestömäärältään riittävän suuriksi. Vä-
himmäisväestömäärä uudelle kaupalle on toimijasta ja myymälätyypistä 
riippuen 2 000 - 3 000. Muita keinoja ovat esimerkiksi liiketontin kaavoitta-
minen keskeiselle paikalle tai asuntoalueen sisääntuloväylän suulle ja se, 
että kaavoituksella ei lisätä kaupan rakentamiskustannuksia. Kaupan palve-
luja sisältävässä kaavassa tulisi olla joustavuutta, esimerkiksi nykyiseen 
tarpeeseen nähden lievän ylimitoituksen avulla kauppa voi pitkällä täh-
täimellä sopeutua paremmin toimintaympäristön muutoksiin. 
 

Myymäläverkon suunnittelu erikoiskaupassa 
 

Toimialojen sisäisten hyötyjen vuoksi ketjuuntuminen on yleistynyt erikois-
kaupassa viime vuosina. Ketjuuntumisen myötä suunnitelmallisuus liike-
paikkojen suhteen on lisääntynyt. Ketjuliikkeet hakevat myymälähuoneistoja 
keskeisiltä liikepaikoilta ja ketjuilta tulee vaatimuksia liiketilojen ulkoiseen 
ilmeeseen ja sisäiseen rakenteeseen. Ketjumyymälät hakevat yleensä myös 
selvästi suurempia liiketiloja, koska ne pyrkivät myynnissään keskimääräistä 
suurempaan myyntiin (Santasalo & Heusala 2002). 
 

Erikoiskaupassa keskustojen tavoitteellinen kehittäminen on oleellisin asia. 
Merkittävimmät uusien kauppapaikkojen kriteerit keskustakaupassa ovat 
liikepaikan toimivuus, muiden toimintojen läheisyys, kävelykadut sekä muut 
asiointia parantavat kaupunkielementit. Keskustojen ulkopuolelle sijoittuvien 
teknisen erikoiskaupan (mm. auto-, rakennustarvike- ja kodintekniikka-
kauppa) ja sisustamisen erikoiskaupan myymälöiden osalta vastaavat kri-
teerit ovat saavutettavuus ja riittävä perusasiakaspohja lähialueella. Oleel-
lista on myös toimintojen sijoittuminen lähelle toisiaan. Monialaisuutensa 
vuoksi erikoiskauppa ei suurimpia toimijoita lukuun ottamatta voi suunnitel-
la myymäläverkkoa päivittäistavarakaupan tapaan vaan se on riippuvainen 
tarjolla olevista vapaista liikepaikoista. 
 
 
5.4.3 Vireillä olevat kaupan hankkeet 
 

Oulun seudulla vireillä olevien kaupan hankkeiden ja kaupan aluevarausten 
pinta-ala on yhteensä noin 998 000 k-m2, josta päivittäistavarakaupan pin-
ta-ala on noin 87 000 k-m2, tilaa vaativan erikoiskaupan pinta-ala 497 000 
k-m2 ja muun erikoiskaupan pinta-ala 414 000 k-m2. 
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Taulukko 14. Oulun seudulla vireillä olevat kaupan hankkeet ja kaupan alue-

varaukset tammikuussa 2010 (Oulun seudun kunnat). 

 
 

Hanke Liiketilaa LUONNE
yhteensä

k-m2

Haukipudas 1 Kirkonkylä Haukiväylä 3 000 pt Päivittäistavarakaupan suuryksikkö, lähellä keskustaa
2 Haukiharju 22 000 tiva Tilaa vaativan kaupan alue 
3 Kirkonkylän keskusta 7 000 ek Keskustatoimintojen alue (C-2)
4 Kellonväylä 53 000 tiva Tilaa vaativan kaupan alue 

Kempele 5 Kempele 2030 visio
  * Asemanseutu 65 000 pt, ek Kauppakeskus; keskustatoimintojen alue (C-2)
  * Zatelliitti 85 000 tiva, ek Tilaa vaativan ja muun erikoiskaupan alue 

6 Kempeleen etl (Agrimarket) 4 500 tiva Tilaa vaativan kaupan alue 
7 Zeppelinin alue

 * Zeppelinin laajennus 8 000 pt, ek Kauppakeskuksen laajennus; keskustatoimintojen alue
 * Zeppelinin viereinen kortteli 1 730 ek Erikoiskaupan alue 

Kiiminki 8 Keskusta 10 000 pt, tiva, ek Keskustatoimintojen alue (C-2)
9 Jääli 4 000 pt, tiva, ek Paikalliskeskus

10 Välikylä / Ideapark 70 000 pt, tiva, ek Kauppa- ja matkailukeskus 
Liminka 11 Liminganportti ja keskusta 48 000 pt, tiva, ek Kaupan alue; keskustatoimintojen alue (C-2)

12 Ankkurilahti ja Tuposkeskus 53 000 pt, tiva, ek Kaupan alue; Tupos paikalliskeskus
13 Haaransilta 100 000 tiva, ek Tilaa vaativan ja muun erikoiskaupan alue 

Muhos 14 Koivikon alue 9 500 pt, tiva, ek Tilaa vaativan ja muun erikoiskaupan alue (laajan tavaravalikoiman myymälä)
Oulu 15 Rusko 3 500 pt, ek Hypermarket (laajennus)

16 Keskusta ja Raksila 70 000 pt, ek Keskustatoimintojen alue (C-1), Raksila kauppakeskus (laajennus)
17 Äimärautio ja Limingantulli 85 000 tiva, ek Tilaa vaativan ja muun erikoiskaupan alue (laajennus)
18 Vasaraperä 35 000 tiva, ek Tilaa vaativan kaupan alue
19 Ouluntulli-Ketola 28 000 tiva Tilaa vaativan kaupan alue 
20 Hiukkavaara 11 000 pt, ek Aluekeskus, keskustatoimintojen alue (C-3) 
21 Ritaportti (osa aluekeskusta)

* 1. vaihe 59 000 pt, tiva Kauppakeskus; aluekeskus, keskustatoimintojen alue (C-3?)
* 2. vaihe 38 000 ek Kauppakeskus; aluekeskus, keskustatoimintojen alue (C-3?)

22 Ritaharju (osa aluekeskusta) 13 500 tiva Tilaa vaativan kaupan alue; aluekeskus, keskustatoimintojen alue (C-3?)
23 Länsi-Toppila 11 000 pt, tiva, ek Kaupan alue; Koskelan paikalliskeskus
24 Liitintie ja Talvikangas 22 500 tiva, ek Liitintie tilaa vaativan kaupan alue, Talvikangas paikalliskeskus
25 Kaakkurinkeskus 15 000 pt, tiva Aluekeskus, keskustatoimintojen alue (C-3) (laajennus)
26 Sisustajantori / Karjasilta 30 000 tiva Tilaa vaativan kaupan alue "Home center" (laajennus)
27 Linnanmaa pt, ek Täyteen rakennettu, ei uutta liiketilaa; aluekeskus, keskustatoimintojen alue (C-3)
28 Välivainio 13 000 tiva Tilaa vaativan kaupan alue

Oulunsalo 29 Keskustan ja Kapteenin laajennus 7 000 pt, ek Kauppakeskus (laajennus), keskustatoimintojen alue (C-2)
30 Hailuodontien liittymä, Arina 12 000 pt, ek Kaupan alue 

Tyrnävä 31 Murto 1 000 pt, ek Lähikeskus  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 33. Oulun seudulla vireillä olevat kaupan hankkeet ja kaupan varauk-

set tammikuussa 2010. 
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5.4.4 Arvio liiketilan lisätarpeesta  
 
Ostovoiman kasvu mahdollistaa kaupan paremmat toimintamahdollisuudet. 
Nykyiset yritykset voivat kasvattaa myyntiään ja uusille yrityksille voi syn-
tyä riittävät toimintaedellytykset. Kaupan liiketilan lisätarve on arvioitu os-
tovoiman kasvun perusteella muuttamalla kasvu liiketilan lisätarpeeksi kau-
pan keskimääräisen myyntitehokkuuden (€/myynti-m2) avulla.  
 
Liiketilan lisätarvearvio perustuu seuraaviin tunnuslukuihin: 
 

- myyntialan muunto kerrosalaksi kertoimella 1,3 
- päivittäistavarakaupan keskimääräinen myyntitehokkuus 7 000 €/my-m2 
- erikoiskaupan keskimääräinen myyntitehokkuus 3 000 €/my-m2 
- kaavallinen ylimitoitus kertoimella 1,3 
 
Arvioitu tilantarve kuvaa liiketilan lisätarpeen suuruusluokkaa tilanteessa, 
jossa kaikki ostovoiman kasvu kohdistuu uusperustantaan. Käytännössä osa 
ostovoiman kasvusta kohdistuu nykyisten yritysten myynnin kasvuun ja vain 
osa vaatii uutta liiketilaa. Toisaalta myymäläkannan poistuma lisää liiketilan 
tarvetta. Keskeinen tilatarpeeseen vaikuttava tekijä on myös myyntitehok-
kuus. Myyntitehokkuus vaihtelee myymälätyypeittäin ja on korkein suurissa 
yksiköissä. Näin ollen myös uusperustannan rakenne vaikuttaa lopulliseen 
tilatarpeeseen. 
 
Edellä mainituilla laskentaperusteilla Oulun seudun ostovoiman kasvun vaa-
tima laskennallinen liiketilan lisätarve vuoteen 2030 mennessä on yhteensä 
noin 393 000 k-m2. Liiketilan lisätarpeesta kohdistuu päivittäistavarakaup-
paan noin 66 000 k-m2 ja erikoiskauppaan noin 327 000 k-m2. Liiketilan 
tarvetta tarkasteltaessa on syytä muistaa, että tilantarvearvio on suuntaa-
antava ja ilmoittaa ainoastaan suuruusluokan, ei tarkkaa lisätilan tarvetta. 
 
Mikäli väestökasvu toteutuu kuntien omien väestötavoitteiden mukaisena, 
on Oulun seudun vähittäiskaupan laskennallinen liiketilan lisätarve vuosina 
2008-2020 suuruusluokaltaan 212 000 k-m2 eli vajaat 7 000 k-m2 enemmän 
kuin Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaisella väestönkasvulla. 
 
Taulukko 15. Oulun seudun liiketila 2010 (Oulun seudun kunnat) ja oman 

väestön ostovoiman kasvuun perustuva laskennallinen liiketilan lisätarve 

vuoteen 2030 mennessä. 
 

LIIKETILA 2010 Laskennallinen liiketilan lisätarve 2008-2030, k-m2

Päivittäis- Erikois- Vähittäis- Päivittäis- Erikois- Tilaa Muu Vähittäis-
tavara- kauppa kauppa tavara- kauppa vaativa erikois- kauppa
kauppa yhteensä yhteensä kauppa yhteensä kauppa kauppa yhteensä

Hailuoto 1 186 375 1561 300 1 500 500 1 000 1 800
Haukipudas 13 481 12 065 25546 6 200 30 000 9 200 20 800 36 200
Kempele 9 573 31 496 41069 5 300 25 500 7 800 17 700 30 800
Kiiminki 4 162 3 168 7330 4 100 19 900 6 000 13 900 24 000

Liminka 4 501 1 420 5921 5 100 21 800 6 700 15 100 26 900
Lumijoki 1 107 70 1177 600 2 900 900 2 000 3 500
Muhos 5 595 908 6503 2 600 12 700 3 900 8 800 15 300
Oulu 78 560 367 074 445634 36 600 187 800 57 400 130 400 224 400
Oulunsalo 2 962 3 105 6067 2 900 14 100 4 300 9 800 17 000
Tyrnävä 2 908 140 3048 2 300 10 800 3 300 7 500 13 100
Oulun seutu 124 035 419 821 543 856 66 000 327 000 100 000 227 000 393 000  
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Vuonna 2008 ostovoiman siirtymä Oulun seudulle oli päivittäistavarakaupas-
sa +15 % ja erikoiskaupassa +37%. Ostovoiman siirtymä seudun ulkopuo-
lelta lisää liiketilan tarvetta Oulun seudulla. Mikäli ostovoiman siirtymien 
oletetaan säilyvän samalla tasolla, on laskennallinen liiketilan lisätarve vuo-
teen 2030 mennessä yhteensä noin 524 000 k-m2. Liiketilan lisätarpeesta 
kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin 76 000 k-m2 ja erikoiskauppaan 
noin 448 000 k-m2. 
 
Taulukko 16. Oulun seudun liiketila 2010 (Oulun seudun kunnat) sekä oman 

väestön ja seudun ulkopuolelta tulevan ostovoiman kasvuun perustuva las-

kennallinen liiketilan lisätarve vuoteen 2030 mennessä. 
 

LIIKETILA 2010 Laskennallinen liiketilan lisätarve 2008-2030, k-m2

Päivittäis- Erikois- Vähittäis- Päivittäis- Erikois- Tilaa Muu Vähittäis-
tavara- kauppa kauppa tavara- kauppa vaativa erikois- kauppa
kauppa yhteensä yhteensä kauppa yhteensä kauppa kauppa yhteensä

Hailuoto 1 186 375 1561 300 2 200 900 1 300 2 500
Haukipudas 13 481 12 065 25546 7 200 40 900 14 700 26 200 48 100
Kempele 9 573 31 496 41069 6 100 34 800 12 500 22 300 40 900
Kiiminki 4 162 3 168 7330 4 800 27 500 9 900 17 600 32 300
Liminka 4 501 1 420 5921 5 800 29 900 10 700 19 200 35 700
Lumijoki 1 107 70 1177 700 3 900 1 400 2 500 4 600
Muhos 5 595 908 6503 2 900 17 500 6 300 11 200 20 400
Oulu 78 560 367 074 445634 42 200 257 000 92 200 164 800 299 200
Oulunsalo 2 962 3 105 6067 3 300 19 400 7 000 12 400 22 700
Tyrnävä 2 908 140 3048 2 700 14 900 5 400 9 500 17 600
Oulun seutu 124 035 419 821 543 856 76 000 448 000 161 000 287 000 524 000  
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6 PALVELUVERKON KEHITTÄMISVAIHTOEHDOT 
 

6.1 VE1: Keskustojen vetovoimaa vahvistetaan  
 
Vaihtoehdossa 1 tavoitteena ja lähtökohtana: 
- tavoitteena päivittäistavarakaupan kysynnän ja tarjonnan tasapainotta-

minen ja erikoiskaupan mahdollisimman monipuolinen tarjonta myös 
kuntakeskuksissa 

- uusi liikerakentaminen toteutuu pääosin keskustoissa ja nykyisissä kau-
pan keskittymissä � uusia kaupan keskittymiä ei perusteta 

- päivittäistavarakauppa sijoittuu Oulun keskustaan ja aluekeskuksiin, 
kuntakeskuksiin ja suurimpiin taajamiin; asuinalueiden lähikaupat ja ky-
läkaupat täydentävät myymäläverkkoa 

- päivittäistavarakaupan liiketilan lisätarpeesta varataan noin 20 % lähi-
kaupoille, jotka sijoittuvat paikallis-, lähi- ja kyläkeskuksiin sekä asuin-
alueille � 13 000 k-m2 

- keskustahakuinen erikoiskauppa sijoittuu pääosin Oulun keskustaan ja 
aluekeskuksiin, kuntakeskuksiin sekä suurimpiin taajamiin, joissa on riit-
tävä väestöpohja 

- tilaa vaativa kauppa sijoittuu pääosin nykyisiin ja rakenteilla oleviin kes-
kittymiin 

- uuden liiketilan mitoitus yhteensä 378 000 k-m2, josta  
- päivittäistavarakauppa 61 000 k-m2  
- tilaa vaativa erikoiskauppa 139 000 k-m2 
- muu erikoiskauppa 178 000 k-m2 

 

Kuva 34. Palveluverkon kehittämisvaihtoehto 1: keskustojen vetovoimaa 

vahvistetaan.  
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Vaihtoehdossa 1 mukana olevat hankkeet ja varaukset: 
- 1. Kirkonkylä Haukiväylä: 3 000 k-m2  
- 3. Haukiputaan Kirkonkylän keskusta 7 000 k-m2 
- 5. Kempele 2030 visio: 20 000 k-m2 
- 6. Kempeleen eritasoliittymä (Agrimarket): 4 500 k-m2  
- 7. Zeppelinin alue: 8 000 k-m2 
- 8. Kiimingin keskusta: 10 000 k-m2 
- 9. Jääli: 4 000 k-m2 
- 11. Liminganportti ja keskusta: 16 900 k-m2 
- 12. Ankkurilahti ja Tuposkeskus: 18 500 k-m2 
- 14. Koivikon alue (Muhos): 9 500 k-m2 
- 15. Rusko: 3 500 k-m2 
- 16. Keskusta ja Raksila: 70 000 k-m2 
- 17. Äimärautio ja Limingantulli: 57 000 k-m2 
- 18. Vasaraperä: 23 000 k-m2 
- 19. Ouluntulli-Ketola: 9 000 k-m2 
- 20. Hiukkavaara: 11 000 k-m2 
- 21. Ritaportti: 29 500 k-m2 
- 22. Ritaharju: 13 500 k-m2 
- 23. Länsi-Toppila: 11 000 k-m2 
- 24. Liitintie ja Talvikangas: 2 500 k-m2  
- 25. Kaakkurinkeskus: 15 000 k-m2  
- 26. Sisustajantori/Karjasilta: 15 000 k-m2 
- 27. Linnanmaa: ei uutta  
- 28. Välivainio: 8 600 k-m2 
- 29. Oulunsalon keskustan ja Kapteenin laajennus: 7 000 k-m2 
- 31. Murto: 1 000 k-m2 
 
Kokonaismitoituksen jakautuminen päivittäistavarakauppaan, tilaa vaativaan 
erikoiskauppaan ja muuhun erikoiskauppaan on esitetty liitteessä 5. 
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6.2 VE2: Yksi uusi kaupan keskittymä toteutetaan  
 
6.2.1 Vaihtoehto 2A: Ritaportti  
 
Vaihtoehdossa 2A tavoitteena ja lähtökohtana: 
- tavoitteena päivittäistavarakaupan kysynnän ja tarjonnan tasapainotta-

minen ja erikoiskaupan mahdollisimman monipuolinen tarjonta myös 
kuntakeskuksissa 

- uusi liikerakentaminen toteutuu pääosin keskustoissa ja nykyisissä kau-
pan keskittymissä sekä uudessa kaupan keskittymässä: Ritaportissa 

- päivittäistavarakauppa sijoittuu Oulun keskustaan ja aluekeskuksiin (ml. 
Ritaportti), kuntakeskuksiin ja suurimpiin taajamiin; asuinalueiden lähi-
kaupat ja kyläkaupat täydentävät myymäläverkkoa  

- päivittäistavarakaupan liiketilan lisätarpeesta varataan noin 20 % lähi-
kaupoille, jotka sijoittuvat paikallis-, lähi- ja kyläkeskuksiin sekä asuin-
alueille � 13 000 k-m2 

- keskustahakuinen erikoiskauppa sijoittuu pääosin Oulun keskustaan ja 
aluekeskuksiin, kuntakeskuksiin sekä suurimpiin taajamiin, joissa on riit-
tävä väestöpohja sekä Ritaporttiin 

- tilaa vaativa kauppa sijoittuu pääosin nykyisiin ja rakenteilla oleviin kes-
kittymiin sekä Ritaporttiin 

- Ritaportista muodostuu Oulun pohjoinen aluekeskus, joka on monipuoli-
nen päivittäistavarakaupan, tilaa vaativan erikoiskaupan ja muun eri-
koiskaupan keskus 

- uuden liiketilan mitoitus yhteensä 445 000 k-m2, josta  
- päivittäistavarakauppa 65 000 k-m2  
- tilaa vaativa erikoiskauppa 154 000 k-m2 
- muu erikoiskauppa 226 000 k-m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 35. Palveluverkon kehittämisvaihtoehto 2A: yksi uusi kaupan keskit-

tymä toteutetaan: Ritaportti. 
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Vaihtoehdossa 2A mukana olevat hankkeet ja varaukset: 
- 1. Kirkonkylä Haukiväylä: 3 000 k-m2  
- 3. Haukiputaan Kirkonkylän keskusta 7 000 k-m2 
- 5. Kempele 2030 visio: 20 000 k-m2 
- 6. Kempeleen eritasoliittymä (Agrimarket): 4 500 k-m2  
- 7. Zeppelinin alue: 8 000 k-m2 
- 8. Kiimingin keskusta: 10 000 k-m2 
- 9. Jääli: 4 000 k-m2 
- 11. Liminganportti ja keskusta: 16 900 k-m2 
- 12. Ankkurilahti ja Tuposkeskus: 18 500 k-m2 
- 14. Koivikon alue (Muhos): 9 500 k-m2 
- 15. Rusko: 3 500 k-m2 
- 16. Keskusta ja Raksila: 70 000 k-m2 
- 17. Äimärautio ja Limingantulli: 57 000 k-m2 
- 18. Vasaraperä: 23 000 k-m2 
- 19. Ouluntulli-Ketola: 9 000 k-m2 
- 20. Hiukkavaara: 11 000 k-m2 
- 21. Ritaportti: 97 000 k-m2 
- 22. Ritaharju: 13 500 k-m2 
- 23. Länsi-Toppila: 11 000 k-m2 
- 24. Liitintie ja Talvikangas: 2 500 k-m2  
- 25. Kaakkurinkeskus: 15 000 k-m2  
- 26. Sisustajantori/Karjasilta: 15 000 k-m2 
- 27. Linnanmaa: ei uutta 
- 28. Välivainio: 8 600 k-m2 
- 29. Oulunsalon keskustan ja Kapteenin laajennus: 7 000 k-m2 
- 31. Murto: 1 000 k-m2 
 
Kokonaismitoituksen jakautuminen päivittäistavarakauppaan, tilaa vaativaan 
erikoiskauppaan ja muuhun erikoiskauppaan on esitetty liitteessä 5. 
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6.2.2 Vaihtoehto 2B: Kempeleen asemanseutu/Zatelliitti  
 
Vaihtoehdossa 2B tavoitteena ja lähtökohtana: 
- tavoitteena päivittäistavarakaupan kysynnän ja tarjonnan tasapainotta-

minen ja erikoiskaupan mahdollisimman monipuolinen tarjonta myös 
kuntakeskuksissa 

- uusi liikerakentaminen toteutuu pääosin keskustoissa ja nykyisissä kau-
pan keskittymissä sekä uudessa kaupan keskittymässä: Kempeleen ase-
manseudulla/Zatelliitissa  

- päivittäistavarakauppa sijoittuu Oulun keskustaan ja aluekeskuksiin, 
kuntakeskuksiin ja suurimpiin taajamiin sekä Kempeleen asemanseudul-
le/Zatelliittiin; asuinalueiden lähikaupat ja kyläkaupat täydentävät myy-
mäläverkkoa 

- päivittäistavarakaupan liiketilan lisätarpeesta varataan noin 20 % lähi-
kaupoille, jotka sijoittuvat paikallis-, lähi- ja kyläkeskuksiin sekä asuin-
alueille � 13 000 k-m2 

- keskustahakuinen erikoiskauppa sijoittuu pääosin Oulun keskustaan ja 
aluekeskuksiin, kuntakeskuksiin sekä suurimpiin taajamiin, joissa on riit-
tävä väestöpohja sekä Kempeleen asemanseudulle ja Zatelliittiin  

- tilaa vaativa kauppa sijoittuu pääosin nykyisiin ja rakenteilla oleviin kes-
kittymiin sekä Kempeleen Zatelliittiin 

- Kempeleen asemanseudusta/Zatelliitista muodostuu monipuolinen päivit-
täistavarakaupan, tilaa vaativan erikoiskaupan ja muun erikoiskaupan 
keskittymä 

- uuden liiketilan mitoitus yhteensä 458 000 k-m2, josta  
- päivittäistavarakauppa 66 000 k-m2  
- tilaa vaativa erikoiskauppa 166 000 k-m2 
- muu erikoiskauppa 226 000 k-m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 36. Palveluverkon kehittämisvaihtoehto 2B: yksi uusi kaupan keskit-

tymä toteutetaan: Kempele 2030 visio. 
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Vaihtoehdossa 2B mukana olevat hankkeet ja varaukset: 
- 1. Kirkonkylä Haukiväylä: 3 000 k-m2  
- 3. Haukiputaan Kirkonkylän keskusta 7 000 k-m2 
- 5. Kempele 2030 visio: 100 000 k-m2 
- 6. Kempeleen eritasoliittymä (Agrimarket): 4 500 k-m2  
- 7. Zeppelinin alue: 8 000 k-m2 
- 8. Kiimingin keskusta: 10 000 k-m2 
- 9. Jääli: 4 000 k-m2 
- 11. Liminganportti ja keskusta: 16 900 k-m2 
- 12. Ankkurilahti ja Tuposkeskus: 18 500 k-m2 
- 14. Koivikon alue (Muhos): 9 500 k-m2 
- 15. Rusko: 3 500 k-m2 
- 16. Keskusta ja Raksila: 70 000 k-m2 
- 17. Äimärautio ja Limingantulli: 57 000 k-m2 
- 18. Vasaraperä: 23 000 k-m2 
- 19. Ouluntulli-Ketola: 9 000 k-m2 
- 20. Hiukkavaara: 11 000 k-m2 
- 21. Ritaportti: 29 500 k-m2 
- 22. Ritaharju: 13 500 k-m2 
- 23. Länsi-Toppila: 11 000 k-m2 
- 24. Liitintie ja Talvikangas: 2 500 k-m2  
- 25. Kaakkurinkeskus: 15 000 k-m2  
- 26. Sisustajantori/Karjasilta: 15 000 k-m2 
- 27. Linnanmaa: ei uutta 
- 28. Välivainio: 8 600 k-m2 
- 29. Oulunsalon keskustan ja Kapteenin laajennus: 7 000 k-m2 
- 31. Murto: 1 000 k-m2 
 
Kokonaismitoituksen jakautuminen päivittäistavarakauppaan, tilaa vaativaan 
erikoiskauppaan ja muuhun erikoiskauppaan on esitetty liitteessä 5. 
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6.2.3 Vaihtoehto 2C: Ideapark  
 
Vaihtoehdossa 2C tavoitteena ja lähtökohtana: 
- tavoitteena päivittäistavarakaupan kysynnän ja tarjonnan tasapainotta-

minen ja erikoiskaupan mahdollisimman monipuolinen tarjonta myös 
kuntakeskuksissa 

- uusi liikerakentaminen toteutuu pääosin keskustoissa ja nykyisissä kau-
pan keskittymissä sekä uudessa kaupan keskittymässä: Ideaparkissa  

- päivittäistavarakauppa sijoittuu Oulun keskustaan ja aluekeskuksiin, 
kuntakeskuksiin ja suurimpiin taajamiin; asuinalueiden lähikaupat ja ky-
läkaupat täydentävät myymäläverkkoa; Ideaparkiin ei sijoitu merkittä-
västi päivittäistavarakauppaa 

- päivittäistavarakaupan liiketilan lisätarpeesta varataan noin 20 % lähi-
kaupoille, jotka sijoittuvat paikallis-, lähi- ja kyläkeskuksiin sekä asuin-
alueille � 13 000 k-m2 

- keskustahakuinen erikoiskauppa sijoittuu pääosin Oulun keskustaan ja 
aluekeskuksiin, kuntakeskuksiin sekä suurimpiin taajamiin, joissa on riit-
tävä väestöpohja sekä Ideaparkiin  

- tilaa vaativa kauppa sijoittuu pääosin nykyisiin ja rakenteilla oleviin kes-
kittymiin sekä Ideaparkiin 

- Ideaparkista muodostuu monipuolinen kauppa- ja matkailukeskus, jossa 
on monipuolinen tilaa vaativan erikoiskaupan ja muun erikoiskaupan tar-
jonta; kokonaismitoituksesta 70 % on liiketilaa ja 30 % huvipuisto- ym. 
matkailupalvelutiloja 

- uuden liiketilan mitoitus yhteensä 448 000 k-m2, josta  
- päivittäistavarakauppa 63 000 k-m2  
- tilaa vaativa erikoiskauppa 173 000 k-m2 
- muu erikoiskauppa 212 000 k-m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 37. Palveluverkon kehittämisvaihtoehto 2C: yksi uusi kaupan keskit-

tymä toteutetaan: Ideapark. 
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Vaihtoehdossa 2C mukana olevat hankkeet ja varaukset: 
- 1. Kirkonkylä Haukiväylä: 3 000 k-m2  
- 3. Haukiputaan Kirkonkylän keskusta 7 000 k-m2 
- 5. Kempele 2030 visio: 20 000 k-m2 
- 6. Kempeleen eritasoliittymä (Agrimarket): 4 500 k-m2  
- 7. Zeppelinin alue: 8 000 k-m2 
- 8. Kiimingin keskusta: 10 000 k-m2 
- 9. Jääli: 4 000 k-m2 
- 10. Ideapark: 70 000 k-m2 
- 11. Liminganportti ja keskusta: 16 900 k-m2 
- 12. Ankkurilahti ja Tuposkeskus: 18 500 k-m2 
- 14. Koivikon alue (Muhos): 9 500 k-m2 
- 15. Rusko: 3 500 k-m2 
- 16. Keskusta ja Raksila: 70 000 k-m2 
- 17. Äimärautio ja Limingantulli: 57 000 k-m2 
- 18. Vasaraperä: 23 000 k-m2 
- 19. Ouluntulli-Ketola: 9 000 k-m2 
- 20. Hiukkavaara: 11 000 k-m2 
- 21. Ritaportti: 29 500 k-m2 
- 22. Ritaharju: 13 500 k-m2 
- 23. Länsi-Toppila: 11 000 k-m2 
- 24. Liitintie ja Talvikangas: 2 500 k-m2  
- 25. Kaakkurinkeskus: 15 000 k-m2  
- 26. Sisustajantori/Karjasilta: 15 000 k-m2 
- 27. Linnanmaa: ei uutta 
- 28. Välivainio: 8 600 k-m2 
- 29. Oulunsalon keskustan ja Kapteenin laajennus: 7 000 k-m2 
- 31. Murto: 1 000 k-m2 
 
Kokonaismitoituksen jakautuminen päivittäistavarakauppaan, tilaa vaativaan 
erikoiskauppaan ja muuhun erikoiskauppaan on esitetty liitteessä 5. 
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6.3 VE3: Kaikki hankkeet ja varaukset toteutetaan  
 
Vaihtoehdossa 3 tavoitteena ja lähtökohtana: 
- tavoitteena päivittäistavarakaupan kysynnän ja tarjonnan tasapainotta-

minen ja erikoiskaupan mahdollisimman monipuolinen tarjonta myös 
kuntakeskuksissa 

- uusi liikerakentaminen toteutuu keskustoissa ja nykyisissä kaupan kes-
kittymissä sekä uusissa kaupan keskittymässä � kaikki vireillä olevat 
hankkeet ja varaukset toteutetaan maksimimitoituksen mukaan  

- päivittäistavarakauppa sijoittuu Oulun keskustaan ja aluekeskuksiin, 
kuntakeskuksiin ja suurimpiin taajamiin; asuinalueiden lähikaupat ja ky-
läkaupat täydentävät myymäläverkkoa; Ritaportti ja Kempeleen aseman-
seutu/Zatelliitti ovat merkittäviä päivittäistavarakaupan keskuksia  

- päivittäistavarakaupan liiketilan lisätarpeesta varataan noin 20 % lähi-
kaupoille, jotka sijoittuvat paikallis-, lähi- ja kyläkeskuksiin sekä asuin-
alueille � 13 000 k-m2 

- keskustahakuinen erikoiskauppa sijoittuu pääosin Oulun keskustaan ja 
aluekeskuksiin, kuntakeskuksiin sekä uusiin kaupan keskittymiin  

- tilaa vaativa kauppa sijoittuu pääosin nykyisiin, rakenteilla oleviin ja uu-
siin keskittymiin  

- uuden liiketilan mitoitus yhteensä 998 000 k-m2, josta  
- päivittäistavarakauppa 87 000 k-m2  
- tilaa vaativa erikoiskauppa 497 000 k-m2 
- muu erikoiskauppa 414 000 k-m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 38. Palveluverkon kehittämisvaihtoehto 3: kaikki hankkeet ja varauk-

set toteutetaan. 
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Vaihtoehdossa 3 mukana olevat hankkeet ja varaukset: 
- 1. Kirkonkylä Haukiväylä: 3 000 k-m2  
- 2. Haukiharju: 22 000 k-m2 
- 3. Haukiputaan Kirkonkylän keskusta 7 000 k-m2 
- 4. Kellonväylä: 53 000 k-m2 
- 5. Kempele 2030 visio: 150 000 k-m2 
- 6. Kempeleen eritasoliittymä (Agrimarket): 4 500 k-m2  
- 7. Zeppelinin alue: 9 730 k-m2 
- 8. Kiimingin keskusta: 10 000 k-m2 
- 9. Jääli: 4 000 k-m2 
- 10. Ideapark: 70 000 k-m2 
- 11. Liminganportti ja keskusta: 48 000 k-m2 
- 12. Ankkurilahti ja Tuposkeskus: 53 000 k-m2 
- 13. Haaransilta: 100 000 k-m2 
- 14. Koivikon alue (Muhos): 9 500 k-m2 
- 15. Rusko: 3 500 k-m2 
- 16. Keskusta ja Raksila: 70 000 k-m2 
- 17. Äimärautio ja Limingantulli: 85 000 k-m2 
- 18. Vasaraperä: 35 000 k-m2 
- 19. Ouluntulli-Ketola: 28 000 k-m2 
- 20. Hiukkavaara: 11 000 k-m2 
- 21. Ritaportti: 97 000 k-m2 
- 22. Ritaharju: 13 500 k-m2 
- 23. Länsi-Toppila: 11 000 k-m2 
- 24. Liitintie ja Talvikangas: 22 500 k-m2  
- 25. Kaakkurinkeskus: 15 000 k-m2  
- 26. Sisustajantori/Karjasilta: 30 000 k-m2 
- 27. Linnanmaa: ei uutta 
- 28. Välivainio: 13 000 k-m2 
- 29. Oulunsalon keskustan ja Kapteenin laajennus: 7 000 k-m2 
- 30. Hailuodontien liittymä: 12 000 k-m2 
- 31. Murto: 1 000 k-m2 
 
Kokonaismitoituksen jakautuminen päivittäistavarakauppaan, tilaa vaativaan 
erikoiskauppaan ja muuhun erikoiskauppaan on esitetty liitteessä 5. 
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7 PALVELUVERKKOVAIHTOEHTOJEN VAIKUTUKSET 
 
Oulun seudun seuturakennetiimi ja liikennejärjestelmätyöryhmä arvioivat 
palveluverkkovaihtoehtojen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja ihmis-
ten arjen sujuvuuteen sekä kommentoivat kaupan konsultin laatimaa kau-
pallisten vaikutusten arviointia ja liikennekonsultin laatimaa liikenteellisten 
vaikutusten arviointia 1.4.2010 pidetyssä työpajassa.  
 
Ryhmätöissä arvioitiin palveluverkkovaihtoehtojen vaikutuksia etukäteen 
määriteltyjen kriteerien pohjalta. Kriteerit oli määritelty valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden sekä maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavan 
sisältövaatimusten pohjalta. Työryhmien tehtävänä oli  
 
- määritellä Oulun seudun kaupan palveluverkon kehittämisen tavoitteet, 
- arvioida eri vaihtoehtojen vaikutuksia tarkasteltaviin kokonaisuuksiin, 
- määritellä johtopäätökset vaikutusten arvioinnin perusteella sekä kirjoit-

taa mahdollisia suosituksia suunnittelua varten.  
 
Ryhmätyömenetelmänä oli nk. learning cafe -menetelmä, jossa kaikki työpa-
jaan osallistuneet oli jaettu neljään ryhmään ja kaikki ryhmät arvioivat vuo-
rotellen kaikkia vaikutuskokonaisuuksia. Yhteenveto vaikutusten arvioinnin 
työpajan tuloksista on esitetty seuraavassa vaikutuskokonaisuuksittain: 1. 
kauppa ja palvelutarjonta, 2. yhdyskuntarakenne, 3. liikenne ja 4. asukkai-
den arjen sujuvuus. Työpajan tulokset on kokonaisuudessaan esitetty liit-
teessä. 
 
 

7.1 Kaupalliset vaikutukset  
 

Yhteenveto 
 
 

Oulun seudun oman väestön ostovoima 2030 riittää kattamaan vaihtoeh-
don 1 liiketilan kokonaislisäyksen. Mikäli otetaan huomioon myös ostovoi-
man siirtymä, ostovoima riittää vuoden 2030 tilanteessa kattamaan vaihto-
ehtojen 1, 2A, 2B ja 2C liiketilan lisäyksen. Vaihtoehdon 3 mukainen liiketi-
lan lisäys vaatisi ostovoimaa seudun ulkopuolelta huomattavasti nykyistä 
enemmän ja laajemmalta alueelta. 
 

Seudullisella tasolla päivittäistavarakaupan kilpailuasetelmassa ei ole odo-
tettavissa merkittäviä kielteisiä vaikutuksia vaihtoehdoissa 1 ja 2, mutta 
vaihtoehdossa 3 kilpailutilanne kiristyy merkittävästi ja lähikauppaverkos-
to todennäköisesti harvenee. Paikallisella tasolla suurilla hypermarket-
hankkeilla (Ritaportti ja Kempeleen asemanseutu) on merkittävä vaikutus 
erityisesti lähialueen päivittäistavaramyymälöiden toimintaedellytyksiin. 
 

Tilaa vaativan erikoiskaupan kilpailutilanteessa ei ole odotettavissa merkit-
täviä haitallisia vaikutuksia vaihtoehdoissa 1, 2A ja 2B; vaihtoehdoissa 2C 
ja 3 kilpailutilanne kiristyy ja ostovoimaa tulisi saada merkittävästi nykyis-
tä enemmän seudun ulkopuolelta. Muussa erikoiskaupassa (ns. keskusta-
hakuinen erikoiskauppa) ei ole seudullisella tasolla odotettavissa merkittä-
viä kielteisiä vaikutuksia kilpailutilanteeseen vaihtoehdoissa 1 ja 2. Vaihto-
ehdossa 3 kilpailutilanne kiristyy merkittävästi. 
 

Oulun seudun kaupallisen vetovoiman säilyttäminen ja vahvistaminen edel-
lyttää nykyisten kaupan yksiköiden jatkuvaa uudistumista sekä myös uu-
den liiketilan rakentamista. Vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja ja laajennus-
mahdollisuuksia tulee olla riittävästi. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 Oulun seudun 
kaupallinen vetovoima vahvistuu. Vaihtoehto 1 tarjoaa parhaat mahdolli-
suudet Oulun keskustan kaupallisen vetovoiman vahvistumiselle. Vaihto-
ehdossa 3 liiketilan ylimitoitus ja kilpailutilanteen kiristyminen todennäköi-
sesti heikentäisi Oulun keskustan ja sitä kautta koko seudun kaupallista 
vetovoimaa. 
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Palvelutarjonnan alueellinen tasapaino toteutuu parhaiten vaihtoehdossa 
1, jossa kaupan palvelut sijoitetaan pääosin Oulun keskustaan ja aluekes-
kuksiin, kuntakeskuksiin ja lähikeskuksiin. Vaihtoehdot 2A ja 2C tasapai-
nottavat parhaiten Oulun seudun etelä- ja pohjoisosien tällä hetkellä epä-
tasapainoista tarjontaa. Vaihtoehdossa 3 todennäköisesti lähipalvelujen 
toimintaedellytykset ja sitä kautta palvelutarjonnan alueellinen tasapaino 
heikkenisivät merkittävästi. 
 

 
 
 

7.1.1 Uusi liikerakentaminen suhteessa kysyntään  
 
Nykyinen liiketila Oulun seudulla: 
- vähittäiskauppa yhteensä: 544 000 k-m2 
- päivittäistavarakauppa: 124 000 k-m2 
- tilaa vaativa erikoiskauppa: 200 000 k-m2 
- muu erikoiskauppa: 220 000 k-m2 
 

Liiketilan lisätarve Oulun seudulla vuoteen 2030: oman väestön kysyntä– 
oman väestön ja seudun ulkopuolelta tuleva kysyntä 
- vähittäiskauppa yhteensä: 393 000 – 524 000 k-m2 
- päivittäistavarakauppa: 66 000 – 76 000 k-m2 
- tilaa vaativa erikoiskauppa: 100 000 – 161 000 k-m2 
- muu erikoiskauppa: 227 000 – 287 000 k-m2 
 
Kaupan liiketila lisääntyy vuoteen 2030 mennessä: 
- vaihtoehdossa 1: 378 000 k-m2 � +69 %  
- vaihtoehdossa 2A: 445 500 k-m2 � +82 % 
- vaihtoehdossa 2B: 458 000 k-m2 � +84 % 
- vaihtoehdossa 2C: 448 000 k-m2 � +82 % 
- vaihtoehdossa 3: 998 000 k-m2 � +183 % 
 

Liiketilan lisäys suhteessa liiketilan lisätarpeeseen:  
- vaihtoehto 1 

- Oulun seudun oman väestön ostovoiman kasvu riittää kattamaan lii-
ketilan kokonaislisäyksen  

- Oulun seudun oman väestön ostovoiman kasvu riittää kattamaan lii-
ketilan lisäyksen päivittäistavarakaupassa ja muussa erikoiskaupas-
sa, mutta ei tilaa vaativassa erikoiskaupassa  

- kun otetaan huomioon myös seudun ulkopuolelta tuleva ostovoima, 
ostovoiman kasvu ja liiketilan lisätarve riittävät kattamaan liiketilan 
lisäyksen päivittäistavarakaupassa, tilaa vaativassa erikoiskaupassa 
ja muussa erikoiskaupassa 

- vaihtoehto 2A  
- Oulun seudun oman väestön ostovoiman kasvu ei riitä kattamaan lii-

ketilan kokonaislisäystä  
- Oulun seudun oman väestön ostovoiman kasvu riittää kattamaan lii-

ketilalisäyksen päivittäistavarakaupassa ja muussa erikoiskaupassa, 
mutta ei tilaa vaativassa erikoiskaupassa  

- kun otetaan huomioon myös seudun ulkopuolelta tuleva ostovoima, 
ostovoiman kasvu ja liiketilan lisätarve riittävät kattamaan liiketilan 
lisäyksen päivittäistavarakaupassa, tilaa vaativassa erikoiskaupassa 
ja muussa erikoiskaupassa 



Oulun seutu 
Kaupallinen palveluverkkoselvitys  

 
 

66 

- vaihtoehdot 2B ja 2C 
- Oulun seudun oman väestön ostovoiman kasvu ei riitä kattamaan lii-

ketilan kokonaislisäystä  
- Oulun seudun oman väestön ostovoiman kasvu riittää kattamaan lii-

ketilalisäyksen päivittäistavarakaupassa ja muussa erikoiskaupassa, 
mutta ei tilaa vaativassa erikoiskaupassa  

- kun otetaan huomioon myös seudun ulkopuolelta tuleva ostovoima, 
ostovoiman kasvu ja liiketilan lisätarve riittävät kattamaan liiketilan 
lisäyksen päivittäistavarakaupassa ja muussa erikoiskaupassa, tilaa 
vaativassa erikoiskaupassa liiketilan lisäys ylittää tarpeen 

- vaihtoehto 3  
- Oulun seudun oman väestön ostovoiman kasvu ei riitä kattamaan lii-

ketilan lisäystä päivittäistavarakaupassa, tilaa vaativassa erikoiskau-
passa eikä muussa erikoiskaupassa 

- kun otetaan huomioon seudun ulkopuolelta tuleva ostovoima, liiketi-
lan lisätarve ei riitä kattamaan liiketilan lisäystä päivittäistavarakau-
passa, tilaa vaativassa erikoiskaupassa eikä muussa erikoiskaupassa 

- ostovoimaa tarvittaisiin seudun ulkopuolelta nykyistä enemmän 
 
 

7.1.2 Kaupan kilpailuasetelma  
 
Yleistä 
 

Yleiskaavassa tullaan tekemään kaupan kokoa, tyyppiä, sijaintia ja toteutu-
misen ajoittumista koskevia ratkaisuja, jotka vaikuttavat vähittäiskaupan 
kilpailuun. Kaavaratkaisuilla voidaan rajoittaa tai mahdollistaa kilpailun toi-
mivuutta. Tärkeää olisi pyrkiä siihen, että rajoitetaan vain sitä, mikä on vält-
tämätöntä yhdyskuntarakenteen toimivuuden turvaamisen ja maankäytöllis-
ten kehittämisnäkökohtien kannalta katsottuna. 
 

Kilpailuvaikutusten ennakointi on haasteellista, koska monet vaikutuksista 
riippuvat kuluttajan käyttäytymisen mahdollisesta muutoksesta ja kilpailun 
aiheuttamista dynaamisista vaikutuksista yritysten toimintaan. Tärkeintä 
kilpailun toimivuuden kannalta olisi varmistaa, että kaavoituksella luodaan 
edellytykset sille, että niin uusien toimijoiden alalle tulo kuin uusien liikeide-
oiden kehittäminenkin olisivat mahdollisia. Pitämällä alalle tulon esteet 
mahdollisimman alhaisina varmistetaan se, että luodaan edellytykset toimi-
valle kilpailulle ja sen myötä positiivisille kilpailuvaikutuksille. 
 

Kaavaratkaisun vaikutus alalle tuloon tarkoittaa yksinkertaistaen sitä, että 
jos kaavassa ei ole tarjolla tarkoitukseen soveltuvia sijoittumispaikkoja, kil-
pailu rajoittuu. Sijoittumispaikkojen runsaus ja monipuolisuus puolestaan 
luo edellytyksiä kilpailulle. Yhdyskuntarakenteen kehittämistavoitteet eivät 
aina ole kaikilta osin samansuuntaisia kilpailun toimivuuden turvaamisen 
tavoitteiden kanssa. Kun tämä tosiasia tiedostetaan, kaavaratkaisuja voi-
daan lähteä hakemaan avoimesti molemmat näkökulmat huomioon ottaen. 
 
Vaihtoehtojen vertailu 
 

Päivittäistavarakaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin ei ole odotettavissa 
merkittäviä haitallisia vaikutuksia vaihtoehdoissa 1 ja 2. Vaihtoehdossa 3 
sen sijaan päivittäistavarakaupan kilpailutilanne kiristyy merkittävästi, koska 
liiketilan lisäys ylittää kysynnän kasvuun perustuvan liiketilatarpeen.  
 

Tilaa vaativan erikoiskaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin ei ole odotet-
tavissa merkittäviä haitallisia vaikutuksia vaihtoehdoissa 1 ja 2A. Myöskään 
vaihtoehdossa 2B ei ole odotettavissa merkittäviä haitallisia vaikutuksia, 
vaikka liiketilan lisäys ylittääkin jonkin verran liiketilan lisätarpeen. Sen si-
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jaan vaihtoehdossa 2C tilaa vaativan erikoiskaupan kilpailutilanne kiristyy 
jonkin verran ja vaihtoehdossa 3 merkittävästi. 
 
Muun erikoiskaupan toiminta- ja kehitysedellytykset säilyvät vaihtoehtoa 3 
lukuun ottamatta hyvinä. Mikäli kaikki suunnitteilla olevat hankkeet ja vara-
ukset toteutuvat vaihtoehdon 3 mukaisesti muun erikoiskaupan toiminta- ja 
kehitysedellytykset heikkenevät merkittävästi.  
 
Kilpailutilanteen muuttuminen ei aina ja automaattisesti tarkoita kielteisiä 
vaikutuksia olemassa oleville myymälöille. Oulun seudun vähittäiskaupan 
palveluverkko uudistuu joka tapauksessa. Päivittäistavarakaupassa pienet, 
kannattavuudeltaan heikot ja vanhoissa liiketiloissa toimivat myymälät lo-
pettavat tai uudistavat toimintakonseptejaan ja hakevat uusia sijaintipaikko-
ja. Erikoiskaupassa erityisesti paljon tilaa vaativa kauppa hakee uusia, saa-
vutettavuudeltaan hyviä sijaintipaikkoja. Uudet kaupan hankkeet nopeutta-
vat uudistumiskehitystä ja tarjoavat sijaintipaikkoja uusille yrityksille ja kor-
vaavia sijaintipaikkoja nykyisille yrityksille. 
 
Haitallisia vaikutuksia voidaan ehkäistä houkuttelemalla Oulun seudulle os-
tovoimaa nykyistä enemmän ja laajemmalta alueelta. Toisaalta tilaa vaati-
vassa kaupassa ostovoiman siirtymä Oulun seudulle on jo vuoden 2008 ti-
lanteessa suuri (+60 %). Haitallisia vaikutuksia voidaan ehkäistä myös to-
teuttamalla hankkeet ja varaukset vaiheittain ja osin vasta vuoden 2030 
jälkeen.  
 
 

7.1.3 Oulun seudun kaupallinen vetovoima 
 

Ostovoiman siirtymiä vuoden 2030 tilanteessa on arvioitu ostovoima-arvion 
ja myyntiarvion pohjalta. Arvio ostovoimasta ja arviointiperusteet on esitet-
ty kohdassa 5.4.4. Myyntiarvio on laskettu kunkin vaihtoehdon mukaisen 
liiketilalisäyksen ja keskimääräisten myyntitehokkuuksien pohjalta. Myyn-
tiarviossa on lisäksi oletettu nykyisen myynnin kasvavan samassa suhteessa 
kuin yksityinen kulutus. Taulukoiden kolmannessa sarakkeessa esitetty os-
tovoiman siirtymä kuvaa tilannetta, jossa Oulun seudulle ei rakenneta uutta 
liiketilaa (VE0). Ostovoiman siirtymäarvioita tarkasteltaessa on syytä muis-
taa, että kyseessä on erittäin karkea arvio ja teoreettinen tilanne. Taulukot 
17 ja 18 kertovat lähinnä vaihtoehtojen välisistä eroista. 
 

Taulukko 17. Arvio päivittäistavarakaupan ostovoiman  

siirtymästä vuonna 2030 eri vaihtoehdoissa.  
 

Siirtymä Ostovoiman siirtymä 2030, %:ia ostovoimasta
2008 VE0 VE1 VE2A VE2B VE2C VE3

Hailuoto 10 % -14 % -14 % -14 % -14 % -14 % -14 %
Haukipudas -1 % -26 % 22 % 22 % 22 % 22 % 30 %
Kempele 12 % -23 % 62 % 62 % 109 % 62 % 156 %
Kiiminki -32 % -49 % -3 % -3 % -3 % 21 % 21 %
Liminka -16 % -53 % 14 % 14 % 14 % 14 % 107 %
Lumijoki -36 % -49 % -49 % -49 % -49 % -49 % -49 %
Muhos 10 % -18 % -18 % -18 % -18 % -18 % -18 %
Oulu 32 % 3 % 41 % 46 % 41 % 41 % 46 %
Oulunsalo -40 % -57 % -9 % -9 % -9 % -9 % 24 %
Tyrnävä -41 % -56 % -33 % -33 % -33 % -33 % -33 %
Oulun seutu 15 % -13 % 29 % 32 % 33 % 30 % 47 %  
 

Taulukko 18. Arvio erikoiskaupan ostovoiman siirtymästä  

vuonna 2030 eri vaihtoehdoissa.  
 

Siirtymä Ostovoiman siirtymä 2030, %:ia ostovoimasta
2008 VE0 VE1 VE2A VE2B VE2C VE3

Hailuoto -64 % -71 % -71 % -71 % -71 % -71 % -71 %
Haukipudas -36 % -51 % -42 % -42 % -42 % -42 % 119 %
Kempele 84 % 41 % 101 % 101 % 295 % 101 % 415 %
Kiiminki -78 % -83 % -51 % -51 % -51 % 166 % 166 %
Liminka -59 % -75 % 35 % 35 % 35 % 35 % 611 %
Lumijoki -92 % -94 % -94 % -94 % -94 % -94 % -94 %
Muhos -62 % -69 % -23 % -23 % -23 % -23 % -23 %
Oulu 78 % 50 % 124 % 144 % 136 % 136 % 175 %
Oulunsalo -80 % -84 % -66 % -66 % -66 % -66 % -23 %
Tyrnävä -41 % -56 % -56 % -56 % -56 % -56 % -56 %
Oulun seutu 37 % 10 % 70 % 82 % 92 % 91 % 183 %  
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Kuva 39. Päivittäistavarakaupan ostovoiman siirtymä 2030 vaihtoehdossa 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 40. Erikoiskaupan ostovoiman siirtymä 2030 vaihtoehdossa 1. 
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Kuva 41. Päivittäistavarakaupan ostovoiman siirtymä 2030  

vaihtoehdossa 2A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 42. Erikoiskaupan ostovoiman siirtymä 2030 vaihtoehdossa 2A. 
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Kuva 43. Päivittäistavarakaupan ostovoiman siirtymä 2030  

vaihtoehdossa 2B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 44. Erikoiskaupan ostovoiman siirtymä 2030 vaihtoehdossa 2B. 
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Kuva 45. Päivittäistavarakaupan ostovoiman siirtymä 2030  

vaihtoehdossa 2C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 46. Erikoiskaupan ostovoiman siirtymä 2030 vaihtoehdossa 2C.
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Kuva 47. Päivittäistavarakaupan ostovoiman siirtymä 2030  

vaihtoehdossa 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 48. Erikoiskaupan ostovoiman siirtymä 2030 vaihtoehdossa 3. 
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Oulun seudun kaupallisen vetovoiman säilyttäminen ja vahvistaminen edel-
lyttää nykyisten kaupan yksiköiden jatkuvaa uudistumista sekä myös uuden 
liiketilan rakentamista. Vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja ja laajennusmahdolli-
suuksia tulee olla riittävästi. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 Oulun seudun kaupallinen 
vetovoima vahvistuu. Mikäli Ideapark toteutuu matkailupainotteisena, se 
vahvistaa myös Oulun seudun matkailullista vetovoimaa. Vaihtoehto 1 tarjo-
aa parhaat mahdollisuudet Oulun keskustan kaupallisen ja matkailullisen 
vetovoiman vahvistumiselle. Vaihtoehdossa 3 liiketilan ylimitoitus ja kilpailu-
tilanteen kiristyminen todennäköisesti heikentäisi Oulun keskustan ja sitä 
kautta koko seudun kaupallista vetovoimaa. 
 
 
7.1.4 Kaupan palvelutarjonnan kehitys  
 
Päivittäistavarakauppa 
 
Kaupan keskittyminen Oulun keskustaan ja aluekeskuksiin sekä kuntakes-
kuksiin ja suurimpiin taajamiin vahvistaa keskusten kaupallista vetovoimaa, 
jolloin ne pystyvät tarjoamaan kilpailukykyisen sijaintipaikan nykyisille ja 
uusille kaupan yksiköille. Keskusten kaupallisen tarjonnan monipuolistami-
nen turvaa parhaiten palvelutarjonnan alueellisesti tasapainoisen kehityksen. 
 
Päivittäistavarakaupassa voidaan tavoitteena pitää sitä, että liiketilan lisäyk-
sellä pyritään mahdollisimman lähelle kysynnän ja tarjonnan tasapainoa. 
Lähtökohtana arvioinnissa ja liiketilan mitoituksessa voidaan pitää seuraa-
vassa taulukossa esitettyä liiketilan lisätarvetta. Laskelmassa on ensin arvi-
oitu liiketilan lisätarve vuonna 2008 tilanteessa, jossa ostovoiman siirtymä 
olisi nolla. Niiden kuntien osalta, joissa siirtymä vuonna 2008 oli positiivinen, 
ei ole esitetty tätä lukua, koska se käytännössä tarkoittaisi liiketilan vähen-
tämistä. Liiketilan lisätarve 2008-2030 on arvioitu alueen oman väestön os-
tovoiman pohjalta. Taulukon viimeisen sarakkeen mukaisella pinta-alan lisä-
yksellä kaikissa kunnissa päivittäistavarakaupan kysyntä ja tarjonta olisi 
vuonna 2030 tasapainossa (=siirtymä nolla). Taulukossa esitetyn lisäksi se-
udun ulkopuolelta tuleva ostovoima lisää päivittäistavarakaupan liiketilan 
tarvetta vuoteen 2030 mennessä noin 10 000 k-m2:llä. 
 

Taulukko 19. Päivittäistavarakaupan laskennallinen liiketilan lisätarve vuo-

teen 2030 mennessä tilanteessa, jossa kysyntä ja tarjonta olisivat kuntata-

solla vähintään tasapainossa. 
 

Päivittäistavarakauppa
Liiketila OV- Liiketilan Lisätarve
2008 siirtymä lisätarve yhteensä
k-m2 2008 =0 2008-30 2008-30

Hailuoto 1 186 300 300
Haukipudas 13 481 100 6 200 6 300
Kempele 9 573 5 300 5 300
Kiiminki 4 162 2 300 4 100 6 400
Liminka 4 501 700 5 100 5 800
Lumijoki 1 107 400 600 1 000
Muhos 5 595 2 600 2 600
Oulu 78 560 36 600 36 600
Oulunsalo 2 962 2 100 2 900 5 000
Tyrnävä 2 908 1 400 2 300 3 700
Oulun seutu 124 035 7 000 66 000 73 000   
 
 
Palvelutarjonnan alueellista tasapainoa voidaan arvioida edellä esitetyn liike-
tilatarpeen sekä aikaisemmin esitetyn ostovoiman siirtymätarkastelun poh-
jalta. Hailuodossa, Lumijoella ja Muhoksella ei ole esitetty päivittäistavara-
kaupan hankkeita tai varauksia, joten niissä päivittäistavarakaupan kysyntä 
ja tarjonta ovat epätasapainossa vuonna 2030 kaikissa vaihtoehdoissa. Myös 
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Tyrnävällä kysynnän ja tarjonnan epätasapaino säilyy, vaikka siellä onkin 
esitetty päivittäistavarakaupan varaus Murtoon. Muista kunnista Haukipu-
taalla, Kempeleessä, Limingassa ja Oulussa saavutetaan tai säilytetään päi-
vittäistavarakaupan kysynnän ja tarjonnan tasapaino kaikissa vaihtoehdois-
sa. Sen sijaan Kiimingissä päivittäistavarakaupan ostovoiman siirtymä on 
positiivinen vain vaihtoehdoissa 2C ja 3 ja Oulunsalossa vaihtoehdossa 3.  
 
Erikoiskauppa 
 
Erikoiskaupassa ei voida pitää realistisena tilannetta, jossa kysyntä ja tar-
jonta olisivat päivittäistavarakaupan tapaan kaikissa kunnissa tasapainossa. 
Myös tulevaisuudessa erikoiskauppa keskittyy vahvasti Ouluun. Keskittynyt 
kauppa takaa seututasolla riittävän vetovoiman myös tulevaisuudessa. Eri-
koiskauppa hakee asiakkaansa laajalta alueelta ja asiakkaalle tärkeää on 
hyvä sijainti ja saavutettavuus sekä ennen kaikkea monipuolinen tarjonta ja 
valintamahdollisuudet. Riittävän monipuolinen ja houkutteleva tarjonta on 
mahdollinen vain riittävän suurella väestöpohjalla eli käytännössä suurim-
missa keskuksissa ja keskittymissä. Erikoiskaupan palvelujen hajauttaminen 
useampaan pieneen keskukseen ja keskittymään voi johtaa tilanteeseen, 
jossa mikään niistä ole riittävän vetovoimainen, jolloin Oulun seudun kaupal-
linen vetovoima heikkenee niin asiakkaiden kuin yritystenkin näkökulmasta. 
Tavoitteena tulee kaikissa kunnissa kuitenkin olla tietty perustarjonta erityi-
sesti keskustahakuisessa erikoiskaupassa.  
 
Seuraavassa taulukossa on laskettu samoilla periaatteilla kuin päivittäistava-
rakaupassa liiketilan tarve tilanteessa, jossa erikoiskaupan kysyntä ja tar-
jonta olisivat kaikissa kunnissa vähintään tasapainossa. Taulukossa esitetyn 
liiketilatarpeen lisäksi Oulun seudun ulkopuolelta tuleva ostovoima lisää lii-
ketilantarvetta yhteensä noin 120 000 k-m2, josta noin puolet kohdistuu ti-
laa vaativaan erikoiskauppaan ja puolet muuhun erikoiskauppaan. 
 
Taulukko 20. Erikoiskaupan laskennallinen liiketilan lisätarve vuoteen 2030 

mennessä tilanteessa, jossa kysyntä ja tarjonta olisivat kuntatasolla vähin-

tään tasapainossa. 
 

Erikoiskauppa
Liiketila OV- Liiketilan lisätarve 2008-2030 Lisätarve
2008 siirtymä TIVA MUU EK EK yht. yhteensä
k-m2 2008 =0 2008-30

Hailuoto 375 1 100 500 1 000 1 500 2 600
Haukipudas 12 065 10 800 9 200 20 800 30 000 40 800
Kempele 31 496 7 800 17 700 25 500 25 500
Kiiminki 3 168 16 200 6 000 13 900 19 900 36 100
Liminka 1 420 8 200 6 700 15 100 21 800 30 000
Lumijoki 70 2 900 900 2 000 2 900 5 800
Muhos 908 8 800 3 900 8 800 12 700 21 500
Oulu 367 074 57 400 130 400 187 800 187 800
Oulunsalo 3 105 12 300 4 300 9 800 14 100 26 400
Tyrnävä 140 4 100 3 300 7 500 10 800 14 900
Oulun seutu 419 821 64 400 100 000 227 000 327 000 391 400  
 
 
Palvelutarjonnan alueellinen tasapaino toteutuu parhaiten vaihtoehdoissa 1 
ja 2, joissa kaupan palvelut sijoitetaan pääosin Oulun keskustaan ja alue-
keskuksiin, kuntakeskuksiin ja lähikeskuksiin sekä yhteen uuteen kaupan 
keskittymään. Vaihtoehdot 2A ja 2B parantaa parhaiten Oulun seudun etelä- 
ja pohjoisosien epätasapainoista tarjontaa. Vaihtoehdossa 3 todennäköisesti 
lähipalvelujen toimintaedellytykset ja sitä kautta palvelutarjonnan alueelli-
nen tasapaino heikkenisivät merkittävästi. 
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7.1.5 Työpajan tulokset 
 
Seuturakennetiimin ja liikennejärjestelmätyöryhmän määrittelemät tavoit-
teet kaupan toiminta- ja kehitysedellytysten näkökulmasta: 
 
1. Seudullinen, valtakunnallinen ja Barentsin alueen vetovoimaisuus (yri-

tysten sijaintipaikkana, asiointikohteena)  
2. Kilpailun ja valinnan mahdollistaminen (vaihtoehtoisia sijoittumispaikko-

ja, riittävä kaavallinen kapasiteetti)  
3. Tasapainoinen sijoittuminen ja hyvä saavutettavuus kaikilla kulkumuo-

doilla 
4. Oulun keskustan vetovoiman vahvistaminen (oltava riittävästi liiketilatar-

jontaa) 
 
Seuturakennetiimi ja liikennejärjestelmätyöryhmä arvioivat palveluverkko-
vaihtoehtojen vaikutuksia kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin seuraa-
vasti: 
 
Vaikutukset kaupan toiminta- ja kehi-
tysedellytyksiin 

VE1 VE2A VE2B VE2C VE3 

Ryhmä 1 ++ + 0 - - - 
Ryhmä 2 ++ 0 - + - - 
Ryhmä 3 ++ 0 - 0 - - 
Ryhmä 4 ++ 0 - 0 - - 

++ = erittäin myönteinen vaikutus 
+ = myönteinen vaikutus 
0 = neutraali vaikutus 
- = kielteinen vaikutus 
- - = erittäin kielteinen vaikutus 

 
Johtopäätöksinä ja suosituksina seuturakennetiimi ja liikennejärjestelmätyö-
ryhmä esittivät seuraavaa: 
 

- Oulun keskustan vetovoiman ja identiteetin vahvistaminen (Oulun kes-
kustan valtakunnallinen vetovoima, myös muiden keskusten kehittämi-
nen tärkeää)  

- Päivittäistavarakaupan sijoittaminen tasapuolisesti väestön sijoittumi-
seen nähden; lähikauppaverkoston säilyttäminen ja kehittäminen 

- Vaihtoehto 1 on ehdottomasti paras (täsmennetään ostovoiman/liiketilan 
osalta) 

- Kaupan ja matkailun yhteistyö; kauppa täydentää seudun matkailutar-
jontaa ja matkailu lisää kaupan asiakkaita 

- Vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja ja laajennusmahdollisuuksia on oltava riit-
tävästi 

- Pohjois-Etelä -suuntaisen vyöhykkeen vahvistaminen nykyisen tiiviin 
yhdyskuntarakenteen sisällä (maankäyttö, joukkoliikennekäytävä jne.) 
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7.2 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen  
 
Yhteenveto 
 
 

Kaupan palvelujen keskittäminen nykyisiin keskuksiin ja kaupan alueille 
tukee Oulun seudun nykyistä keskusverkkoa ja samalla parantaa kaupan 
vetovoimaa ja toimintaedellytyksiä sekä palvelujen saavutettavuutta. Kau-
pan keskittäminen keskustoihin mahdollistaa asioinnin henkilöauton lisäksi 
myös kevyellä liikenteellä ja joukkoliikenteellä. 
 

Vaihtoehdossa 1 uudet palvelutoimintojen alueet sijoittuvat olemassa ole-
vaan yhdyskuntarakenteeseen. Vaihtoehto tukee Oulun seudun pohjois-
eteläsuuntaista rakennetta kuten myös vaihtoehdot 2A (Ritaportti) ja 2B 
(Kempeleen visio 2030). Vaihtoehdon 2C Ideapark ei sijaitse Oulun seudun 
tiiviin yhdyskuntarakenteen sisällä. Vaihtoehdot 2A ja 2C (Ideapark) pa-
rantavat Oulun seudun pohjoisosan kaupallista tarjontaa ja tasapainottavat 
tällä hetkellä seudun eteläosaan painottuvaa tarjontaa. Vaihtoehto 2B 
(Kempeleen visio 2030) vahvistaa nykyistä epätasapainoa.  
 
Vaihtoehto 3 on yhdyskuntarakenteen kehityksen kannalta selkeästi huo-
noin ja hajauttaa todennäköisesti yhdyskuntarakennetta. 
 

 
 
7.2.1 Yleistä 
 
Kaikissa palveluverkon kehittämisvaihtoehdoissa tavoitteena on kaupan pal-
velujen keskittäminen Oulun keskustaan ja aluekeskuksiin, kuntakeskuksiin, 
paikalliskeskuksiin ja lähikeskuksiin. Asuinalueiden lähikaupat täydentävät 
kaupan palveluverkkoa.  
 
Kaupan palvelujen keskittäminen nykyisiin keskuksiin ja kaupan alueille tu-
kee Oulun seudun nykyistä keskusverkkoa ja samalla parantaa kaupan ve-
tovoimaa ja toimintaedellytyksiä sekä palvelujen saavutettavuutta. Palvelu-
verkon tulee tukeutua nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen. Oulun keskustan 
ja aluekeskusten ja kuntakeskusten tulisi jatkossakin olla seudun tärkeimpiä 
kaupan keskittyminä, joissa on valtaosa kaupan palveluista. Näin kauppa 
pystyy parhaiten palvelemaan kaikkia asiakasryhmiä ympärivuotisesti. Mikäli 
kaupan toimintoja sijoitettaisiin useaan pieneen keskittymään tai irrallisiin 
yksittäisiin suuriin yksiköihin, vaarana olisi yhdyskuntarakenteen hajautumi-
nen.  
 
Keskuksissa kaupan palvelut tulisi pyrkiä sijoittamaan mahdollisimman tii-
viisti nykyistä rakennetta täydentäen ja tiivistäen. Keskustojen elinvoimai-
suutta voidaan vahvistaa myös mm. väestöpohjaa lisäämällä, liikenne- ja 
pysäköintijärjestelyjen toimivuutta turvaamalla ja kehittämällä, kevyen ja 
joukkoliikenteen yhteyksiä kehittämällä sekä sijoittamalla kaupallisia ja jul-
kisia palveluja soveltuvin osin toistensa läheisyyteen. Keskustojen kehittä-
mistoimenpiteillä voidaan lisätä niiden kaupallista houkuttelevuutta ja sa-
malla tukea henkilöautoliikenteen vähentämistavoitteita. 
 
Kaupan keskittäminen keskustoihin mahdollistaa asioinnin henkilöauton li-
säksi myös kevyellä liikenteellä ja joukkoliikenteellä. Yhdyskuntarakenteen 
kannalta tulevaan kehitykseen vaikuttaisi myönteisesti se, että järjestettäi-
siin toimivat julkisen ja soveltuvien osin myös kevyen liikenteen yhteydet 
myös keskustojen ulkopuolisille kaupan keskittymille.  
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7.2.2 Vaihtoehtojen vertailu 
 
Vaihtoehdossa 1 uudet palvelutoimintojen alueet sijoittuvat olemassa ole-
vaan yhdyskuntarakenteeseen. Vaihtoehto tukee Oulun seudun pohjois-
eteläsuuntaista rakennetta ja nykyistä kaupan palveluverkkoa. Vaihtoehto 
tarjoaa monipuolisimmat kehittämisedellytykset kaikille keskuksille ja vah-
vistaa erityisesti Oulun keskustan ja kuntakeskusten kaupallista vetovoimaa.  
Vaihtoehdon 2A Ritaportti vahvistaa seudun pohjoisosan palvelutarjontaa. 
Ritaportin lähiasutuksen määrä lisääntyy merkittävästi vuoteen 2030 men-
nessä. Vaihtoehto 2A tukee Oulun seudun pohjois-eteläsuuntaista rakennet-
ta. Ritaportti vahvistaa Oulun seudun pohjoisosan kaupallista tarjontaa ja 
vetovoimaa ja tasapainottaa seudun pohjoisosan ja eteläosan tällä hetkellä 
epätasapainoista tilannetta. Ritaportti voi vaikuttaa kielteisesti Oulun, Hau-
kiputaan ja Kiimingin keskustan kehittämiseen, oikein mitoitettuna Ritaportti 
voi muodostaa Oulun pohjoisen aluekeskuksen.  
 
Vaihtoehdossa 2B Kempeleen keskelle sijoittuva tyhjä alue rakentuu täyden-
täen nykyistä yhdyskuntarakennetta. Kempeleen asemanseudun ja Zatelliitin 
lähiasutuksen määrä lisääntyy vuoteen 2030 mennessä. Vaihtoehto 2B tukee 
Oulun seudun pohjois-eteläsuuntaista rakennetta. Kempeleen asemanseu-
dun ja Zatelliitin toteutuminen vahvistaa Oulun seudun eteläosan jo tälläkin 
hetkellä vahvaa kaupallista asemaa. Vaihtoehto voi vaikuttaa kielteisesti 
Oulun, Oulunsalon ja Limingan keskustojen kehitykseen, mutta vahvistaa 
Kempeleen keskustan myönteistä kehitystä. 
 
Vaihtoehdon 2C Ideapark ei sijaitse Oulun seudun tiiviin yhdyskuntaraken-
teen sisällä. Myöskään tulevaisuudessa lähiasutusta ei ole tulossa merkittä-
västi lisää. Ideapark tukee seudun sormimaista yhdyskuntarakennetta ja 
Kuusamontien ja Alakyläntien välistä ortta. Ideapark voi vaikuttaa kielteises-
ti Oulun keskustan, Kiimingin ja Jäälin keskustojen kehitykseen ja kaupan 
toimintoedellytyksiin. Ideapark siirtää kaupan painopistettä alueelle, jossa 
asutusta on vähän. 
 
Vaihtoehdossa 3 muiden vaihtoehtojen kielteiset vaikutukset voimistuvat. 
Vaihtoehto, jossa kaikki vireillä olevat hankkeet ja varaukset toteutetaan 
maksimimitoituksen mukaan, hajauttaa yhdyskuntarakennetta vaihtoehdois-
ta eniten. Oulun keskustan ja aluekeskusten, paikalliskeskusten ja lähikes-
kusten kaupan toimintaedellytykset heikkenevät ja kaupallinen vetovoima 
vähenee. Vaihtoehto 3 luo edellytykset kaupan sijoittumiselle sellaisille alu-
eille, jotka ovat kaukana nykyisistä ja tulevista asuin- ja työpaikka-alueista. 
 
Seuraavissa kuvissa on esitetty Oulun seudun väestö alueittain 2008 ja arvio 
väestömäärästä 2030, väestömäärä 2008 kolmen kilometrin etäisyydellä 
nykyisistä keskuksista sekä väestömäärä 2008 ja arvio väestömäärästä 
2030 suurten kaupan hankkeiden lähialueilla (1,5 km ja 3 km). 
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Kuva 49. Väestömäärä alueittain: tumman sininen=2008, vaalean sini-

nen=2030. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 50. Väestö keskusten lähialueilla (3 km) 2008. 
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Kuva 51. Väestö suurten hankkeiden lähialueilla (1,5 km ja 3 km) 

2008 ja 2030. 
 
 

7.2.3 Työpajan tulokset 
 

Seuturakennetiimin ja liikennejärjestelmätyöryhmän määrittelemät tavoit-
teet kaupan rakentamiselle yhdyskuntarakenteen näkökulmasta: 
 

1. Kaupan paikat ovat yhdyskuntarakenteen sisällä haitallisia ilmastovaiku-
tuksia vähentäen ja yhdyskuntarakennetta eheyttäen. 

2. Keskustojen kaupan vahvistaminen ja monipuolistaminen, jotta niiden 
vetovoima asuin-, palvelu-, työpaikka- ja vapaa-ajan alueena säilyy. 

3. Kaupat, isot kaupat ja lähikaupat sinne, missä on tai on suunniteltu asu-
tusta ja työpaikkoja. Päivittäistavarakaupan mitoitus kunkin alueen vä-
estöpohjan mukaisesti. 

4. Paljon liikennettä tuottavien kauppojen sijaintipaikat pääliikenneverkon 
suhteen tasapainoisesti.   

5. Kaupan verkosto rakennettava siten, että kaupat ovat hyvin saavutetta-
vissa joukkoliikenteellä ja kevytliikenteellä. 

 

Seuturakennetiimi ja liikennejärjestelmätyöryhmä arvioivat palveluverkko-
vaihtoehtojen vaikutuksia kaupan toimintaedellytyksiin seuraavasti: 
- vaihtoehdossa 1 uudet palvelutoimintojen alueet sijoittuvat olemassa 

olevaan yhdyskuntarakenteeseen, tukee pohjois-eteläsuuntaista raken-
netta, tarjoaa monipuolisimmat kehittämisedellytykset kaikille keskuksil-
le, tukee nykyistä palveluverkkoa  

- vaihtoehdon 2A Ritaportti vahvistaa seudun pohjoisosan tarjontaa, lähi-
asutuksen määrä lisääntyy merkittävästi, tukee pohjois-eteläsuuntaista 
rakennetta, vaikuttaa kielteisesti Oulun, Haukiputaan ja Kiimingin kes-
kustan kehittämiseen, oikein mitoitettuna muodostaa alakeskuksen 

- vaihtoehdossa 2B Kempeleen keskelle sijoittuva tyhjä alue rakentuu, 
lähiasutuksen määrä lisääntyy, tukee pohjois-eteläsuuntaista rakennetta, 
vaikuttaa kielteisesti Oulun, Oulunsalon ja Limingan keskustaan ja myön-
teisesti Kempeleen keskustaan 
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- vaihtoehdon 2C Ideapark ei sijaitse tiiviin yhdyskuntarakenteen sisällä, 
lähiasutusta on tulossa vain vähän, tukee sormimaista yhdyskuntaraken-
netta, tukee Kuusamontien ja Alakyläntien välistä ortta, vaikuttaa kieltei-
sesti Oulun keskustan, Kiimingin ja Jäälin keskustaan 

- vaihtoehdossa 3 muiden vaihtoehtojen kielteiset vaikutukset voimistuvat, 
hajauttaa yhdyskuntarakennetta vaihtoehdoista eniten, keskustojen ve-
tovoima vähenee, luo edellytykset kaupan sijoittumiselle sellaisille alueil-
le, jotka ovat kaukana asuin- ja työpaikka-alueista 

 

Johtopäätöksinä ja suosituksina seuturakennetiimi ja liikennejärjestelmätyö-
ryhmä esittivät seuraavaa: 
- Ve 1 on ehdottomasti suositeltavin vaihtoehto.  
- Vaihtoehdot ovat paremmuusjärjestyksessä 1: 1, 2: 2a, 3: 2b ja 2C sa-

manveroisina ja 4: 3 (heikoin yhdyskuntarakenteen eheyttämisen näkö-
kulmasta).  

- Sijaintipaikasta riippumatta iso keskustan ulkopuolinen kaupallinen kes-
kus rajoittaa keskustojen ja muiden kaupallisten palvelujen kehittämistä 
vaihtoehdoissa 2 – 3.  

- Mikäli Idepark kehittyy matkailupainotteisena keskuksena, se voi tukea 
seudun vetovoimaisuutta. 

 
 

7.3 Liikenteelliset vaikutukset  
 

Yhteenveto 
 
 

Päivittäistavara-asiointiliikenteen suhteen vaihtoehtojen erot ovat pienet. 
Kaikki vaihtoehdot tarjoavat mahdollisuuden toteuttaa tiheä palveluverkko, 
jossa lyhyet asiointietäisyydet mahdollistavat myös kevyen liikenteen asi-
ointimatkojen kulkutapana. Ritaportin (Ve 2A) hypermarketin/ markettien 
toteuttaminen täydentää pt-suuryksikköverkkoa siten, että asiointimatkat 
lyhenevät suurelle osalle Oulujoen pohjois-puolen asukkaista. Lähipalve-
luille on vähiten uhkaa vaihtoehdosta 1. 
 

Erikoistavara-asiointiliikenteen suhteen vaihtoehtojen erot ovat erittäin 
suuria etenkin verrattaessa pt-matkojen vähäisiin eroihin.  Ve 1 keskittää 
vähän tilaa vievää erikoiskauppaa nykyisiin keskustoihin ja tukee siten ny-
kyistä joukkoliikennejärjestelmää selvästi parhaiten.  Vaihtoehdot 2A, 2B 
ja 2C vievät keskustoilta vetovoimaa, mikä heikentää joukkoliikenteen 
edellytyksiä.  Toisaalta niiden sijainti pääväylien varsilla antaa myös mah-
dollisuuksia joukkoliikenteen kehittämiseen.  Ve 3 lisää vahvasti asioinnin 
henkilöautovaltaisuutta ja vaatisi lisäksi valtavasti asiakaskuntaa seudun 
ulkopuolelta. 
 

Kevyen liikenteen käyttöä edistää pt-asioinnissa lähikauppamaisuus, eli 
pienet yksiköt enintään 2 km:n etäisyydellä asukkaista.  Vähän tilaa vaati-
vassa et-asioinnissa kevyt liikenne toimii keskustoissa ja joukkoliikenteen 
täydentäjänä erityisesti Oulun keskustaan suuntautuvilla matkoilla.  Jouk-
koliikennettä käytetään eniten keskustoihin suuntautuvilla asiointimatkoil-
la.  Tästä seuraa, että henkilöautovaltaisuutta voidaan eniten vähentää 
vaihtoehdon 1 mukaan.  Vaihtoehtojen 2A-C haitalliset vaikutukset kärjis-
tyvät, mikäli ne vievät keskustojen vetovoimaa siinä määrin, että joukkolii-
kenteen edellytykset entisestään heikkenevät. Vaihtoehto 3 on tässä suh-
teessa huonoin. 
 

Tilaa vaativalle (TiVa) kaupalle ei käytännössä ole tilaa lähellä asutusta. 
Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen nykyisinkin vähäiselle roolille TiVa-
asioinnissa ei ole siten tulossa merkittävää parannusta missään vaihtoeh-
dossa. 
 

Liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen edellyttää liikennetarpeen 
vähentämistä sekä kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen osuuden nosta-
mista. Tähän antaa vaihtoehto 1 parhaat mahdollisuudet. 
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7.3.1 Taustaa  
 

Oulun seudun liikennetutkimuksen perusteella laadittiin nykyiseen käyttäy-
tymiseen nojautuvat ostosmatkojen mallit, joilla havainnollistettiin vaihtoeh-
tojen vaikutuksia ja niiden eroja. Mallinnuksessa asiointipaikan valintaa se-
littivät hyvin etäisyys kodista tieverkkoa pitkin asiointipaikkaan sekä asioin-
tikohteen koko- ja laatutekijät. Tarkastelu osoitti, että päivittäistavara-
asioinnissa vaihtoehtojen erot eivät olleet liikenteen näkökulmasta merkittä-
viä. Merkittävimmät muutokset pt-asioinnin nykytilaan havaittiin Ritaportin 
asioinnissa. Ve 2A täyttää Oulujoen pohjoispuolella olevaa tarjontavajetta ja 
lyhentää ostosmatkoja. 2B ja 2C eivät sisältäneet merkittävää pt-lisäystä. 
 

Erikoistavaraostosmatkoissa vaihtoehtojen erot osoittautuivat erittäin mer-
kittäviksi. Mallinnuksen lähtökohta muodostettiin siten, että kunkin vaihto-
ehdoissa esitetyn kauppapaikan tuli saada riittävä määrä asiakkaita. Erikois-
kaupan liikennetuotokset arviointiin Ympäristöministeriön julkaisun ”Liiken-
netarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa” (Suomen Ympäristö 
27/2008) mukaan. Vaihtoehtojen liikenteen kysyntää verrattiin nykyiseen 
tutkimuksessa havaittuun et-ostosmatkojen määrään. Vaihtoehdossa 1 seu-
dun et-ostovoiman kehitys on tasapainossa esitettyihin et-lisäyksiin. Muissa 
vaihtoehdoissa seudun oma kysyntä ei riitä, vaan asiakkaita tarvitaan ny-
kyistä enemmän seudun ulkopuolelta. Äärimmillään arvioitiin, että VE3 edel-
lyttää seudulle n. 50 000 päivittäistä asiointimatkaa seudun ulkopuolelta, 
jotta kaikilla kohteilla olisi riittävät toimintaedellytykset.  
 

 
Kuva 52. Erikoistavaraostosmatkojen liikennesuorite seudun sisällä. 
 

Kuvassa 52 esitetyt vaihtoehtokohtaiset henkilöautojen liikennesuoritteet 
(ajoneuvokilometriä vuorokaudessa, ajoneuvotuntia vuorokaudessa) kerto-
vat hyvin vaihtoehtojen luonteesta. Ve 1 tuottaa suoritteita selvästi vähiten, 
koska keskusta-asioinnissa kevyt ja joukkoliikenne ovat käyttökelpoisia kul-
kutapoja. Merkittävä tekijä on myös seudun ulkopuolelta tulevien asiakkai-
den vähäisempi määrä. Vaihtoehdot 2A, 2B ja 2C vaativat seudun ulkopuoli-
sia asiakkaita likimain keskenään saman määrän. 2B erottuu n. 20 % kor-
keammilla suoritteillaan muita huonompana. Tämän selittää et-tarjonnan 
voimakas keskittyminen seudun eteläosiin, mikä aiheuttaa pitkiä ajomatkoja 
myös seudun sisällä. Ve 3 on täysin epärealistinen, eikä voi toteutua esite-
tyssä laajuudessa. Kuvan suoritteet ovat lähes suoraan verrannollisia liiken-
teen tuottamiin päästöihin. 
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Kuvassa 53 on esitetty vuoden 2030 liikenne-ennuste (ajoneuvoa/vrk). Värit 
kuvaavat vaihtoehdon 1 liikennemääriä. Vihreällä värillä on esitetty päivit-
täis- ja erikoistavarakaupan liikenne ja sininen väri näyttää muun liikenteen 
määrän. Laatikoissa on esitetty vaihtoehtojen 1, 2a, 2b, 2c ja 3 kokonaislii-
kennemäärät muutamissa poikkileikkauksissa. 
 

 
Kuva 53. Vuoden 2030 liikenne-ennuste (ajoneuvoa/vrk). 
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7.3.2 Kevyt liikenne 
 
Etäisyys, jolta kaupallisia palveluja haetaan polkupyörällä, on enintään 3 
km. Jalankulkuetäisyys on 1,5-2 km.  Näiden etäisyyksien sisällä olevat 
asukas- ja työpaikkamäärät osoittavat parhaiten sen, kuinka merkittäviä 
vaikutuksia kaupan sijainnilla on jalankulku- ja polkupyöräliikenteeseen ja 
sen lisäämiseen.  
 
Lyhyillä, alle 1 km:n kauppamatkoilla on kevyen liikenteen osuus kauppa-
matkoista vuoden 2009 liikennetutkimuksen perusteella noin 50 %. Jalanku-
lun ja polkupyöräilyn lisäämistä tuetaan parhaiten sijoittamalla kauppakes-
kukset lähelle asutusta ja tarjoamalla korkealuokkaiset, turvalliset reitit 
kauppakeskukseen. Asiointiliikenteen ohella kevyt liikenne voi toimia merkit-
tävänä kulkutapana paljon työpaikkoja sisältävien keskusten työmatkaliiken-
teessä. 
 
Kun tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn lisääminen kauppamatkojen kul-
kutapana, on vaihtoehto 1 selkeästi paras, koska siinä ovat suurimmat ke-
vyen liikenteen virrat kaupallisten palvelujen läheisyydessä. Tämä vaihtoeh-
to on paras myös kevyen liikenteen turvallisuuden kannalta, koska keskus-
tojen liikenneympäristöä on kehitetty ja kehitetään edelleenkin kevyen lii-
kenteen lähtökohdista. Liikenneturvallisuutta parantaa myös se, että kes-
kusta-alueilla autojen nopeudet ovat alhaiset, jolloin onnettomuudet ovat 
yleensä lieviä. 
 
Vaihtoehdoissa 2A, 2B, 2C ja 3 on isojen kauppapaikkojen liikenneympäristö 
autoliikennepainotteinen, mikä johtuu laajoista pysäköintialueista ja isojen 
autoliikennemäärien edellyttämistä massiivista tie- ja eritasoliittymäjärjeste-
lyistä. Näiden kauppakeskuksien kevyen liikenteen virrat syntyvät pääasias-
sa pysäköintialueiden ja kaupparakennuksen välisestä liikenteestä sekä lä-
heisyydessä olevien asunto- ja työpaikka-alueiden kauppamatkoista. Liiken-
neturvallisuusriskejä esiintyy pysäköintialueilla sekä tie- ja katuverkolla. 
Liikenneturvallisuuden kannalta ovat vaihtoehdot 2A, 2B ja 2C samanveroi-
sia. Näissä liikenneturvallisuutta voidaan parantaa mm. auto- ja polkupyö-
räpysäköinnin sekä niihin liittyvien kevyen liikenteen järjestelyjen hyvällä 
suunnittelulla. Myös alueelle johtavien kevyen liikenteen väylien risteäminen 
vilkasliikenteisten teiden ja katujen kohdalla tulee olla korkealuokkaisia. 
Selkeästi huonoin on vaihtoehto 3, jossa liikennemäärien lisääntyminen on 
niin voimakas, että turvallisten liikennejärjestelyjen toteuttaminen ei ole 
taloudellisesti realistinen. 
 
 
7.3.3 Joukkoliikenne 
 
Jotta joukkoliikenne on varteenotettava kulkumuoto, on yhteyksien oltava 
hyvät. Vuorotiheys on oltava riittävä, pysäkkien tulee sijaita mahdollisim-
man lähellä kauppakeskusta ja kevyen liikenteen yhteyksien pysäkeiltä on 
oltava turvallisia ja selkeitä. Ajantasainen bussien aikatauluinformaatio py-
säkillä ja/tai kauppakeskuksessa vähentää odottamisen epämielekkyyttä. 
 
Vaihtoehto 1 on joukkoliikenteen käytön ja sen lisäämisen kannalta selvästi 
paras, koska keskustat ovat parhaiten joukkoliikenteen tavoitettavissa. 
Kauppakeskusmaisen tarjonnan osoittaminen keskustojen ulkopuolelle on 
joukkoliikenteen käytön lisäämisen kannalta riski etenkin, jos kauppakeskus 
vähentää varsinaisten keskustojen tarjontaa ja vetovoimaa. Vaihtoehdot 2A 
ja 2B sijaitsevat pohjois-eteläsuuntaisessa moottoritien liikennekäytävässä, 
jossa nopeille joukkoliikenneyhteyksille on parhaat edellytykset. Myös vaih-
toehdon 2C turvin on mahdollista kehittää koko Oulu-Kiiminki -suunnan 
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joukkoliikennetarjontaa. Vaihtoehto 2A on parempi kuin vaihtoehdot 2B, 2C 
ja 3, koska tässä vaihtoehdossa voidaan joukkoliikenteen käyttäjille tarjota 
korkeampi palvelutaso joukkoliikennereittien varrella olevan ja suunnitel-
missa varaudutun suuremman asukasmäärän takia.  Samasta syystä vaih-
toehto 2B on hieman parempi kuin 2C. 2B mahdollistaa myös Kempeleen 
sisäisten yhteyksien ja liityntäyhteyksien kehittämisen esim. citybussi-
linjoin. Vaihtoehto 3 on joukkoliikenteen kannalta epärealistinen, koska se 
vie keskustoilta saavutettavuuden ja kaupallisen vetovoiman, mikä romah-
duttaa joukkoliikenteen kysynnän.  
 
 
7.3.4 Esteettömyys ja saavutettavuus 
 

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäris-
tön toteuttamista siten, että jokainen yksilö voi ominaisuuksistaan riippu-
matta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Saavutettavuutta käytetään 
esteettömyyden synonyymina. Tällä tarkoitetaan palveluiden toteuttamista 
siten, että ne ovat yhdenvertaisesti jokaisen saatavissa ja saavutettavissa 
riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksista. Lähtökohtana kaikessa 
suunnittelussa tulee olla esteetön ympäristö. 
 

Kauppapaikkavaihtoehdot eroavat toisistaan siinä, että vaihtoehto 1 on ko-
konaisuutena esteettömyyden ja saavutettavuuden kannalta paras, koska 
siinä kaupalliset palvelut voidaan tarjota mahdollisimman suurelle määrälle 
ihmisiä ilman että he olisivat riippuvaisia henkilöautosta. Keskusta-alueilla 
liikkuminen on esteettömyysmielessä hieman ongelmallisempaan kuin esim. 
automarkettien alueella, mutta hyvällä suunnittelulla ja toteuttamisella kes-
kusta-alueiden ongelmia voidaan lieventää merkittävästi. Tämä tarkoittaa 
esim. Ouluun laajaa kävelypainotteista keskustaa ja keskitettyä, tehokkaasti 
opastettua pysäköintijärjestelmää, johon johtavilla muutamilla pääkaduilla 
autoilun ja kevyen liikenteen erottelu voidaan toteuttaa tehokkaasti.  Muut 
kauppapaikkavaihtoehdot ovat esteettömyysmielessä samanveroisia. 
 
 
7.3.5 Liikenteen ympäristöhaitat 
 

Taajamissa keskeisin ilmanlaatuun vaikuttavat tekijä on autoliikenteen 
päästöt. Teollisuuden ja energiatuotannon päästöt on viime vuosiin mennes-
sä saatu hallintaan niin, että niiden vaikutus ilmanlaatuun on pääosin melko 
pieni. Keväisen ilmanlaatuongelman muodostaa katujen pölyäminen, kun 
liikenne nostattaa ilmaan talven aikana jauhautunutta hiekoitushiekkaa ja 
asfalttipölyä. Ilmassa olevat epäpuhtauspitoisuudet vaihtelevat sekä liiken-
nemäärien, raskaan liikenteen osuuden, ruuhkaisuuden ja rytmin että pääs-
töjen laimenemiseen vaikuttavien sääolojen ja alueen tuulettuvuuden mu-
kaan. Liikennemäärien ja säätilan vaihtelut määräävät pääosin käytännössä 
kaupunkialueen päivittäisen ilmanlaadun. Autojen pakokaasut pääsevät il-
maan matalalta ja vapautuvat kaduilla suoraan hengitysilmaan. Tuulisella 
säällä epäpuhtaudet laimenevat kuitenkin nopeasti. Tyynellä pakkassäällä 
sen sijaan epäpuhtaudet alkavat usein kertyä ja voivat aiheuttaa ilmanlaa-
dun ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia. 
 

Liikenne tuottaa Suomessa vajaan viidenneksen kaikista kasvihuonekaasu-
päästöistä. Suurin osa päästöistä tulee tieliikenteestä. Tulevaisuudessa au-
totekniikan kehittyminen tulee vähentämään terveydelle haitallisia päästöjä. 
Suurimmat haasteet ja ongelmat ovat hiilidioksidin vähentämisessä, johon 
paras keino on energian säästö ja energiatehokkuuden nosto. Tämä tarkoit-
taa liikenteessä mm. henkilöautoliikenteen vähentämistä ja joukkoliikenteen 
sekä kevyen liikenteen lisäämistä, polttoainekulutuksen vähentämistä, hyb-
riditekniikan lisäämistä ja biopolttoaineiden käytön lisäämistä. 
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Liikenteen melu riippuu mm. liikennemääristä, raskaan liikenteen osuudesta 
ja ajonopeudesta.  
 

Oulun keskustan kehän liikennemäärät kasvavat kauppaliikenteen osalta 
vuoteen 2030 mennessä 20-30%. Keskustan päästöjen ja niiden pitoisuuk-
sien sekä myös melun suhteen vaihtoehtoehdot 1, 2A, 2B ja 2C ovat liki-
määrin samanveroiset ja ne kaikki aiheuttavat päästömäärien ja melun 
muutoksia likimäärin saman verran. Huonoin vaihtoehto on ve 3, jossa 
kauppaliikenteen liikennemäärät keskustan kehällä ovat noin 10 % suu-
remmat kuin muissa vaihtoehdoissa. 
 

Esitetty liikenteen kasvu perustuu nykyiseen käyttäytymiseen perustuvaan 
mallinnukseen, mikä ei ota huomioon vaihtoehtojen erilaisuutta kaikkien 
kulkumuotojen näkökulmasta. Erityisesti vaihtoehdossa 1 vähän tilaa vaati-
vaa erikoiskauppaa kehitetään ensisijaisesti keskustoissa, mikä antaa sel-
västi parhaat mahdollisuudet joukkoliikenteen osuuden kasvattamiseen ja 
henkilöautoliikenteen osuuden vähentämiseen asiointimatkoilla.  
 

Oulun seudun kannalta pienimmät päästö- ja meluhaitat ovat vaihtoehdossa 
1, jossa autoliikenteen liikennesuorite on pienin. 
 

Autoliikenteen käytön voimakkaaseen lisääntymiseen perustuvissa vaihto-
ehdoissa 2A, 2B, 2C ja 3 liikenne keskittyy pääväylille. Liikenteen ympäris-
töhaitat lisääntyvät, joskin liikenteen keskittyminen pääväylille vähentää 
haitoille altistumista, koska pääväylillä on huolehdittu riittävistä suojaetäi-
syyksistä sekä rakenteellisista melusuojauksista. Tie- ja katuverkolle jää 
kohteita, joissa kaikkia meluhaittoja ei voida torjua, koska liikennemäärät 
ovat niin suuria, että käytettävissä olevat melutorjuntavaihtoehdot eivät ole 
ympäristöllisesti tai taloudellisesti mahdollisia. Vaihtoehto 2B tuottaa eri-
koistavara-asioinnissa n. 20 % enemmän liikennesuoritteita kuin 2A ja 2C, 
jotka tuottavat tasaisemman palveluverkon. Ympäristöhaittojen kannalta 
selvästi huonoin on vaihtoehto 3, jonka ylimitoitettu tarjonta edellyttää 
suurta asiakasmäärää myös seudun ulkopuolelta.  
 

Ilmanlaadun parantamisen ja melun vähentämisen kannalta avainasemassa 
ovat liikennetarpeen vähentäminen sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliiken-
teen osuuden nostaminen. Tähän antaa vaihtoehto 1 parhaat mahdollisuu-
det.  
 
 
7.3.6 Liikenneinfran kehittämistarpeet 
 

Kauppakeskusten ja muiden kaupan palvelujen rakentaminen lisäävät lii-
kennemääriä. Liikenteen lisääntymisen aiheuttamien kehittämistarpeiden 
hoitaminen kestävällä tavalla edellyttää ensisijaisesti kulkumuotojen muut-
tamista joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen suuntaan ja vasta sitten lii-
kenneinfran kehittämistä. Tätä kuvataan ns. neliporrasperiaatteella. Ensim-
mäisellä portaalla vaikutetaan maankäyttöön, liikennetarpeeseen ja kulkuta-
van valintaan. Toisella portaalla tehostetaan olemassa olevan liikenneverkon 
käyttöä. Kolmannella portaalla tehdään pieniä parantamistoimia ja vasta 
viimeisellä neljännellä portaalla harkitaan uusinvestointeja. Neliporrasperi-
aatteen käytön toimintamalli on se, että liikenteen ja kuljetusten parantami-
seksi tehdyt toimenpiteet ja tavoiteltu palvelutaso vastaavat jatkuvasti 
mahdollisimman hyvin toisiaan, jolloin resurssien käyttö on tehokasta. Toi-
menpiteinä käytetään mahdollisimman monipuolista keinovalikoimaa, joita 
yhdistellään erityyppisesti ja innovatiivisesti. 
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Pienimmät liikenneinfran kehittämistarpeet ovat vaihtoehdossa 1. Siinä sekä 
minimoidaan liikennetarvetta että edistetään kevyen ja joukkoliikenteen 
käyttöä. Suurimmat ja jopa epärealistiset infran kehittämistarpeet ovat 
vaihtoehdossa 3, jossa tie- ja katuverkolle tulevat isot liikennemäärät edel-
lyttäisivät olemassa olevalle tie- ja katuverkolla suuria parantamis- ja ra-
kentamistoimenpiteitä sekä uusien yhteyksien rakentamista. Vaihtoehto 3 
edellyttäisi ainakin mm. valtatien 4 parantamisen 3+3 –kaistaiseksi Kempe-
leen ja Kellon eritasoliittymien välillä, jonka rakennuskustannusarvio on 
vuoden 2009 yleissuunnitelman mukaan noin 105 M€. Em. kustannusarvio 
sisältää myös Zatelliitin eritasoliittymän rakentamisen.  
 
Jo nykyisten liikennemäärien perusteella on tarpeen parantaa valtatietä 4 
Oulujoen ylittävällä osuudella sekä eritasoliittymiä Kempeleen-Kellon eri-
tasoliittymien välillä, jotta autoliikenteen sujuvuus ja turvallisuus sekä no-
pean joukkoliikenteen toimintaedellytykset voidaan turvata. Laaditun yleis-
suunnitelman ja siitä annetun hyväksymispäätöksen mukaan em. hankkeen 
alustavat rakentamiskustannukset ovat tämän päivän hintatasossa ilman 
Pateniemen eritasoliittymän järeää parantamista ja Zatelliitin eritasoliitty-
mää noin 43 M€. Myös vireillä oleva Poikkimaantien silta tie- ja katujärjeste-
lyineen on tarpeen toteuttaa (noin 18 M€). Nämä liikennehankkeet tukevat 
vaihtoehtoja 1, 2A ja 2B, joissa kaupalliset hankkeet sijoittuvat nauhamai-
sesti valtatien 4 suunnassa. 
 
Tärkeimmät liikenneinfran kehittämistarpeet, jotka vaihtoehto 1 edellyttää, 
ovat Oulun keskustan pysäköinnin järjestäminen siihen liittyvine katujärjes-
telyineen ja Pohjoisen alikulkukäytävän parantaminen. Keskustan pysäköin-
nin ratkaisu on vielä avoin, mutta karkea rakennuskustannushaarukka valit-
tavasta vaihtoehdosta riippuen on 30-60 M€. Pohjoisen alikulkukäytävä ra-
kentamiskustannusarvio on laaditun yleissuunnitelman perusteella noin 5 
M€. 
 
Vaihtoehdot 2A, 2B, 2C ja 3 edellyttävät edellisessä kappaleessa vaihtoeh-
don 1 yhteydessä esitettyjen toimenpiteiden toteutuksen. Vaihtoehto 2A 
edellyttää Pateniemen eritasoliittymän parantamista, jonka toteuttaminen 
maksaa noin 6 M€. Ritaportin alueen kauppakeskuksen rakentaminen edel-
lyttää myös katujen ja siltojen rakentamista lähiympäristössä. Vaihtoehto 
2B edellyttää Zatelliitin eritasoliittymän rakentamisen, jonka toteuttaminen 
maksaa noin 10-12 M€. Lisäksi alueella tulee rakentaa muita katujärjestely-
jä ja hankkeeseen liittyy myös radan poikittaisyhteyden rakentaminen. Vaih-
toehto 2C edellyttää eritasoliittymän rakentamisen tie- ja katujärjestelyi-
neen valtatielle 20 Ylikiimingintien liittymän kohdalle sekä valtatien 20 neli-
kaistaistamisen jatkamisen Yrityskyläntien liittymään saakka. Näiden raken-
tamiskustannusarvio on noin 12 M€. 
 
 
7.3.7 Työpajan tulokset 
 
Seuturakennetiimin ja liikennejärjestelmätyöryhmän määrittelemät tavoit-
teet kaupan rakentamiselle liikenteen näkökulmasta: 
 
1. Valtateiden suuntien tasapaino, päivittäistavarakaupan tasainen jakau-

tuminen koko seudulle ja liikkumistarpeen minimointi, 
2. Kaupan saavutettavuuden turvaaminen, myös joukkoliikenteellä ja eri-

tyisesti kevyellä liikenteellä; saavutettavuus taataan ekologisesti, 
3. Haittojen minimointi (ympäristö, turvallisuus, laatu, ruuhkat), 
4. Liikenneinvestointien järkevä kohdentaminen; realististen raamien puit-

teissa; nykyisten hyvien yhteyksien hyödyntäminen. 
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Seuturakennetiimi ja liikennejärjestelmätyöryhmä arvioivat palveluverkko-
vaihtoehtojen vaikutuksia liikenteeseen seuraavasti: 
 
Arviointikriteeri VE1 VE2A VE2B VE2C VE3 
Vaikutukset jalankulun ja pyöräilyn 
lisäämiseen kauppamatkojen kulkuta-
pana 

++ 0 - - - - - 

Vaikutukset joukkoliikenteen lisäämi-
seen asioinnissa ja työmatkaliiken-
teessä 

+++ + 0 - - - 

Vaikutukset liikkumisen turvallisuu-
teen 

++ - - - - - 

Vaikutukset liikkumisen esteettömyy-
teen (erotellaan alueelle saapuminen 
ja alueella liikkuminen) 

+ - - - - 

Vaikutukset liikenteen ympäristöhait-
tojen (melu, päästöt) vähentämiseen 

++ - - - - - - - 

Vaikutukset liikenneinfran kehittämis-
tarpeisiin 

+ - - - - - - - 

 
++ = erittäin myönteinen vaikutus 
+ = myönteinen vaikutus 
0 = neutraali vaikutus 
- = kielteinen vaikutus 
- - = erittäin kielteinen vaikutus 

 
Johtopäätöksinä ja suosituksina seuturakennetiimi ja liikennejärjestelmätyö-
ryhmä esittivät seuraavaa: 
 

- Päivittäistavarakauppa sijoitetaan väestöpohjan mukaisesti; korostetusti 
joukko- ja kevyen liikenteen väylien varteen. 

- Joukkoliikenteen saavutettavuus ja toimivuus turvataan erityisesti kes-
kustoissa ja niiden välillä. Riittävä palvelutaso, joukkoliikenne-etuisuudet 

- Vaihtoehdot 2-3 aiheuttavat ylimääräisiä liikenneinvestointeja.   
- Vaihtoehto 1 edellyttää toimivaa liikennejärjestelmää: keskitetty pysä-

köinti, liikennemuotojen järkevä erottelu. 
 
 

7.4 Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset  
 
Yhteenveto 
 
 

Ihmisten arjen sujuvuudessa yksi tärkeimmistä asioista on päivittäistava-
rakaupan palvelujen saavutettavuus.  Oulun seudun kaupan palvelut sijoit-
tuvat tällä hetkellä pääosin Oulun keskustaan ja aluekeskuksiin sekä kun-
takeskuksiin, paikalliskeskuksiin ja lähikeskuksiin. Vuonna 2008 noin 89 % 
Oulun seudun väestöstä asui alle 3 kilometrin etäisyydellä keskuksista, 
joten valtaosalle kaupan palvelut ovat hyvin saavutettavissa.  
 

Vaihtoehto 1, jossa kaupan palvelut sijoittuvat pääosin keskustoihin, tur-
vaa parhaiten palvelujen alueellisen saavutettavuuden kaikille väestöryh-
mille. Vaihtoehto 1 luo parhaiten edellytyksiä lähikaupan toiminnalle, mikä 
tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää väestön ikääntyessä ja pyrittäessä 
liikenteen vähentämiseen. Vaihtoehdon 2 alavaihtoehtojen suuret kaupan 
keskittymät vaikuttavat paikallisesti lähikaupan toimintaedellytyksiin. 
Vaihtoehdot 2A (Ritaportti) ja 2C (Ideapark) tasapainottavat seudun poh-
jois- ja eteläosien tällä hetkellä epätasapainoista kaupan palvelutarjontaa. 
Vaihtoehdon 3 liiketilan ylimitoitus hajottaa resurssit ja on uhka keskusta-
kaupan ja lähikaupan toimintaedellytyksille. 
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7.4.1 Yleistä 
 

Ihmisten arjen sujuvuudessa yksi merkittävimmistä asioista on kaupan pal-
velujen saavutettavuus. Kaupan palvelujen saavutettavuutta voidaan tarkas-
tella koettuna saavutettavuutena (eli vaivana, jonka kotitalous kokee tava-
roita hankkiessaan) ja fyysisenä saavutettavuutena. Molempiin vaikuttavat 
mm. myymälöiden sijaintitekijät, palvelun laatu ja väestön ominaisuudet. 
 

Oulun seudun kaupan palvelut sijoittuvat tällä hetkellä pääosin Oulun kes-
kustaan ja aluekeskuksiin sekä kuntakeskuksiin, paikalliskeskuksiin ja lähi-
keskuksiin. Oulun seudun väestöstä asui vuonna 2008 alle kolmen kilomet-
rin etäisyydellä keskuksista noin 196 000 asukasta, 89 %. 
 

Etäisyys myymälään on helposti mitattavissa ja ymmärrettävissä, mutta se 
ei yksinään kerro koko totuutta. Lyhytkin kävely lähimpään myymälään voi-
daan kokea vaivalloisemmaksi kuin useamman kilometrin ajomatka johonkin 
toiseen myymälään. Tämä kuvaa osuvasti autoilevien ja suhteellisen helpos-
ti liikkumaan kykenevien kuluttajien kokemaa saavutettavuutta.  
 

Muut kuin helposti liikkumaan kykenevät väestöryhmät voivat kokea saavu-
tettavuuden hyvinkin eri tavalla. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi heik-
kokuntoiset vanhukset, liikuntarajoitteiset henkilöt ja autottomat kotitalou-
det. Tälle ryhmälle kulkutavan valinnan ohella ja jopa sijasta saavutettavuu-
dessa voi olla kysymys myös asiointimahdollisuuksista. Tähän taas vaikutta-
vat mm. asiointimatkan pituus, käytettävissä olevat tulot ja myymälöiden 
hintataso. 
 

Muuta kuin henkilöautoa asioinnissaan käyttäville asukkaille lähellä sijaitse-
vien myymälöiden merkitys on suuri. Asiointi muualla on mahdollista linja-
autolla, mutta saavutettavuuden taso määräytyy joukkoliikenteen ratkai-
suista eli reiteistä, pysäkeistä ja vuoroväleistä.  
 

Kaupan palvelujen keskittämisellä Oulun keskustaan ja aluekeskuksiin sekä 
kuntakeskuksiin turvataan niiden mahdollisimman hyvä saavutettavuus kai-
killa liikennevälineillä. Toisaalta tukemalla myös lähikauppojen toimintaedel-
lytyksiä turvataan kaupan palvelutarjonta tasaisesti koko Oulun seudulla.  
 
 

7.4.2 Vaihtoehtojen vertailu 
 

Vaihtoehto 1, jossa kaupan palvelut sijoittuvat pääosin keskustoihin, turvaa 
parhaiten saavutettavuuden myös autottomille kotitalouksille. Kaupan palve-
lut ovat myös ikääntyneiden hyvin saavutettavissa nykyisessä ja tulevassa 
tilanteessa. Vaihtoehto turvaa keskustojen palvelutarjonnan monipuolisuu-
den ja mahdollistaa viihtyisien keskustojen kehittämisen. Vaihtoehto 1 luo 
parhaiten edellytyksiä lähikaupan toiminnalle, mikä on tulevaisuudessa tär-
keämpää väestön ikääntyessä ja pyrittäessä liikenteen vähentämiseen. 
 

Vaihtoehto 2A on uhka Oulun keskustan ja seudun pohjoisosan aluekeskus-
ten ja kuntakeskusten palvelutarjonnan kehitykselle. Ritaportti vähentää 
seudun pohjoispuolisten alueiden tarjontavajetta ja lisää asiointivaihtoehtoja 
ja sitä kautta palvelujen saavutettavuutta seudun pohjoispuolisten alueiden 
asukkaille. Lähiasutusta on vaihtoehdon 2 alavaihtoehdoista eniten. 
 

Vaihtoehto 2B on uhka Oulun keskustan ja seudun eteläosien aluekeskusten 
ja kuntakeskusten palvelutarjonnalle. Kempeleen asemanseudun ja Zatellii-
tin toteuttaminen lisää seututasolla tarjonnan epätasapainoa pohjoisosan ja 
eteläosan välillä. Vaihtoehto monipuolistaa seudun eteläosan palvelutarjon-
taa ja lisää asiointivaihtoehtoja ja sitä kautta palvelujen koettua saavutetta-
vuutta.  
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Vaihtoehto 2C on uhka Oulun keskustan ja seudun pohjoisosan aluekeskus-
ten ja kuntakeskusten palvelutarjonnalle. Ideapark vähentää seudun poh-
joispuolisten alueiden tarjontavajetta, mutta ei sijaitse väestön kannalta 
optimaalisesti. Lähiasutusta on vaihtoehdon 2 alavaihtoehdoista vähiten. 
Ideapark monipuolistaa seudun pohjoisosien nykyisin vähäistä palvelutarjon-
taa ja lisää asiointivaihtoehtoja ja sitä kautta kaupan palvelujen koettua 
saavutettavuutta. Ideapark lisää myös seudun matkailullista vetovoimaa. 
 

Vaihtoehto 3 on merkittävä uhka koko Oulun seudun keskustojen palvelutar-
jonnalle. Liiketilan ylimitoitus hajottaa resurssit ja on merkittävä uhka kes-
kustakaupalle ja lähikaupalle. Vaikutukset eivät ole hallittavissa.  
 
 

7.4.3 Työpajan tulokset 
 

Seuturakennetiimin ja liikennejärjestelmätyöryhmän määrittelemät tavoit-
teet kaupan rakentamiselle liikenteen näkökulmasta: 
 

1. Palvelujen hyvä saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla kaikille kaikilla 
alueilla  

2. Monipuolinen kaupan tarjonta eri asiointitarpeisiin (päivittäistavarakaup-
pa tärkein) 

3. Viihtyisä, turvallinen, esteetön ja miellyttävä asiointiympäristö 
 
Seuturakennetiimi ja liikennejärjestelmätyöryhmä arvioivat palveluverkko-
vaihtoehtojen vaikutuksia ihmisten arjen sujuvuuteen seuraavasti: 
 

- vaihtoehto 1 turvaa saavutettavuuden autottomille, vastaa ikääntyneiden 
nykyisiin ja tuleviin asuinpaikkoihin, turvaa keskustojen palvelutarjonnan 
monipuolisuuden, mahdollistaa viihtyisien keskustojen kehittämisen ja 
luo edellytyksiä lähikaupan toiminnalle  

- vaihtoehto 2A on uhka keskustojen palvelutarjonnalle, vähentää seudun 
pohjoispuolisten alueiden tarjontavajetta ja lisää asiointivaihtoehtoja; lä-
hiasutusta on vaihtoehdon 2 alavaihtoehdoista eniten 

- vaihtoehto 2B on uhka keskustojen palvelutarjonnalle, lisää seututasolla 
etelä-pohjoinen tarjonnan epätasapainoa, lisää asiointivaihtoehtoja  

- vaihtoehto 2C on uhka keskustojen palvelutarjonnalle, vähentää seudun 
pohjoispuolisten alueiden tarjontavajetta, mutta ei sijaitse väestön kan-
nalta optimaalisesti, lähiasutusta on vaihtoehdon 2 alavaihtoehdoista vä-
hiten, lisää asiointivaihtoehtoja, lisää seudun matkailullista vetovoimaa 

- vaihtoehto 3 on merkittävä uhka keskustojen palvelutarjonnalle, hajottaa 
resurssit, uhka lähikaupalle ja keskuksille, vaikutukset eivät ole hallitta-
vissa 

 
Johtopäätöksinä ja suosituksina seuturakennetiimi ja liikennejärjestelmätyö-
ryhmä esittivät seuraavaa: 
 

- Arjen sujuvuuden kannalta tarvitaan monipuoliset ja oikean kokoiset 
kaupan palvelut sekä keskustoissa että alakeskuksissa.   
- VE 1 varmistaa parhaiten arjen sujuvuuden koko seudulle ja turvaa 

keskustojen kehittymisen monipuolisina 
- VE2 lisää alueellisesta ja seudullista palvelutarjontaa, mutta suuret 

kauppakeskukset eivät saa uhata lähipalveluita ja keskustojen kehi-
tystä sekä vetovoimaa. Ritaportissa on eniten lähiasutusta, seuraa-
vaksi eniten Zatelliitissa.   

- Päivittäistavarakaupassa lähikaupan kehittämisen edellytykset on turvat-
tava, päivittäistavarakauppa pitää mitoittaa kunkin alueen väestöpohjan 
mukaisesti.  
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7.5 Yhteistyöryhmän kommentit vaikutusten arviointiin 
 
Yhteistyöryhmä kokoontui 19.4.2010 pidetyssä tilaisuudessa. Yhteistyöryhmän 
tehtävänä oli kommentoida tehtyä vaikutusten arviointia:  
 
- Onko arviointi ollut riittävää?  
- Onko arviointituloksissa otettu huomioon riittävässä määrin kaupan oh-

jauksen yleiset tavoitteet? 
- kestävä yhdyskuntakehitys ja palvelujen saatavuus 
- ilmastonmuutoksen hillintä 
- väestön ikääntymiseen varautuminen  
- kilpailuedellytyksien luominen  

- Ovatko arvioinnin tulokset oikeansuuntaisia?   
- Ovatko arvioinnin johtopäätökset ja suositukset oikeansuuntaisia?  
 
Seuraavaan on koottu yhteistyöryhmässä esitetyt kommentit. 
 
 
Kaupalliset vaikutukset 
 
- Oulun keskustan kehittäminen ykkösasia, pysäköinti tärkein 
- aluekeskukset ja kuntakeskukset myös tärkeitä 
- keskustan ja Ritaportin suhde ratkaistava 
- jo tapahtuneet asiat oltava lähtökohtana, esim. Ritaportti (päätetty jo) ja 

Kempeleen asemanseutu/Zatelliitti (kaavat hylätty � pois tarkastelusta) 
- Kempeleessä Zeppelinin kehittämisen pitäisi olla ykkösasia 
- selvityksessä pitäisi ottaa tiukemmin kantaa hankkeiden toteutusjärjes-

tykseen yms. 
- kauppa kasvaa ja työllistää, kuten myös matkailu 
- vaihtoehto 3 kilpailun kannalta paras 
- riittääkö vaihtoehto 1 vastaamaan kysyntään 
- kaupan palveluverkon toteuttajat on otettava huomioon palveluverkon 

suunnittelussa 
- kaupan ja kaupunkien /kuntien käytävä jatkuvaa keskustelua 
- Oulun keskustaan suorat joukkoliikenneyhteydet joka puolelta, kauppa-

keskuksiin huonommat yhteydet 
- erikoiskaupan keskittymiä ei mahdu Oulun seudulle monta 
- etelän ja pohjoisen epätasapaino tulee voimakkaasti esille. Pitäisi miet-

tiä, miten tasapainoa parannetaan. Selvityksessä on todettu, että kes-
kustaa pitää kehittää. Osoittaa, että keskustan kehittäminen on tärkeää. 
Toisaalta se oli yllätys, toisaalta ei ollut. 

- Käsitteiden avaaminen on tarpeen. Mikä on keskustaa, onko Raksila kes-
kustaa tai Limingantulli. Tilaa vievää kauppaa ei voi sijoittaa keskustaan, 
se on selvityksessä todettu. Riippuu kuitenkin suunnittelusta, voidaanko 
toteuttaa.  

- Jos Oulun seudulla ei ole vetovoimaista keskustaa, ei kuntakeskuksilla ja 
keskustan ulkopuolisilla kauppakeskuksillakaan ole elinvoimaa. Tarvitaan 
tavarataloja keskustaan ja niiden alle pysäköintipaikat.  

- miten voi olla mahdollista, että pitäisi kasvattaa kaupan tilaa kaksinker-
taiseksi 20 vuodessa. Nykyiset tavoitteet ovat ylimitoitettuja. Tarve ja 
tarjonta eivät kohtaa. Se on tuotu esiin laskennallisesti. Ei voi ajatella, 
että ostajat tulevat seudun ulkopuolelta. 

- konsulttityö on ollut ok lähestymiseltä, seuturakennetyöryhmän ja lii-
kennejärjestelmätyöryhmän arviointi ei ole ollut ok; mihin perustuu? 

- kerrosalalisäys: ve 1 ei tarjoa riittävää mitoitusta, seutu taantuu, ellei 
mitoitusta korjata 

- miten saadaan 524 000 k-m2 aikaan ilman, että rajoitetaan kehitystä 
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- "suunnitelmatalous"; siihen ei kuitenkaan jouduta, ve 3 aiheuttaa valta-
vaa ostovoiman siirtymän lisäystä, siihen kuitenkin itse asiassa halutaan! 

- jos matkailijamäärä kasvaa, niin myös liikenteen määrä kasvaa 
- jos halutaan tasapuolista kehitystä, niin Kempeleen suunta ei ole oikea, 

vaan pohjoinen ja ehkä itä 
- Ideapark voidaan ajatella nelostiehenkin liittyvänä kohteena 
 
 

Yhdyskuntarakenne 
 
- Ei ollut yllätyksiä, on löydetty odotettuja vaikutuksia. Mikä on tavoitelta-

va yhdyskuntarakenne, sen pitäisi käydä jostakin ilmi?  
- Täydennysrakentamisselvitys on käynnissä Oulun kaupungilla. Sillä on 

suuri merkitys tulevaisuudelle. Pitäisi miettiä, tarvitaanko uusia alueita 
vai täydennetäänkö vain rakennetta. Riittäisikö nykyinen keskusta, tarvi-
taankokaan muita kaupallisia alueita muualle? Pitäisi löytää vaihtoehto, 
joka on hyvä kaikissa olosuhteissa. Pohjoispuoli on siltojen ylityksen va-
rassa. Vahvistetaanko vain Linnanmaan kaupallista keskusta eikä muuta 
pohjoispuolista rakentamista lainkaan.  

- Kestävä yhteiskuntakehitys, millä sitä mitataan. Pitäisi näkyä jossakin. 
Missään ei puututa ilmastonmuutoksen hillintään. Konkreettisten ratkai-
sujen pitäisi myös tukea ilmastonmuutoksen hillintää.  

- Kaupan sijaintia ja kaupan toimintaa ohjataan, sillä on pitkät perinteet 
(maakaupungit, tapulikaupungit) syvällä yhteiskunnan rakenteessa. 

- ve 1:ssä vajetta, eli se ei täytä kysyntävajetta 
- ideapark ei sijaitse tiiviin rakenteen sisällä (?), tulevaisuudessa sijoittuu 
- Ideaparkin vaikutus esim Jäälin keskustaan arvioitu väärin 
- kaikki jättivaihtoehtoehdot muuttavat kaupan rakennetta, onko kyseessä 

kuitenkin kehitys, johon tulevaisuudessa mennään? 
- kaupankäynnin luonne muuttuu; ajanvietteen ja sosiaalisen kanssakäyn-

nin suuntaan 
- mikään vaihtoehto ei ole sellaisenaan valmis, pitää tehdä yhdistelmiä 
- miten vaihtoehdot on valittu ja synnytetty? 
- miten voidaan epäillä, että esim. eteläpuolella ei tarvittaisi lisää kaupal-

lista tarjontaa? 
- Ideaparkin matkailumerkitys on otettava huomioon 
 
 
Liikenne 
 
- Oleellinen puute: Paljonko liikenne keskustaan kasvaa vaihtoehdossa 1. 

Hiukkaset ja typen oksidit ovat tällä hetkellä suurin päästöongelma kes-
kustassa. Ilmanlaadun pitoisuus keskustassa on eri kuin muualla. Kes-
kustaan tulee lisää liikennettä vaihtoehdossa 1. Toisaalta keskustassa on 
paljon työpaikkoja. Miten palvelutarjonnan lisääntyminen vaikuttaa lii-
kenteen lisääntymiseen.  

- Onko julkisen liikenteen roolia arvioitu riittävästi? Mahtuvatko kulkijat 
nykyisiin busseihin, jos keskustan tarjonta lisääntyy. Toisaalta käyttä-
vätkö keskustakävijät busseja. 

- Pitäisikö tarkastella myös sitä, että liikenne ei ehkä kasvakaan oletetusti. 
Väkimäärä vanhenee ja vähenee seudun ulkopuolella. Tulevat sukupol-
vet käyttäytyvät eri tavoilla kuin nykyiset sukupolvet. Näitä voisi pohtia 
vaikutusten arvioinnissa.  

- Esitetyssä powerpoint-esityksessä oli hyvin avattu liikenteen vaikutusten 
arviointia. Pitäisi täyttää taulukon plussia ja miinuksia esitetyllä sanalli-
sella arviolla. Selvityksessä aikaetäisyyttä ei ole otettu huomioon.  
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- Oulun seudulla 70 % väestöstä asuu 10 minuutin etäisyydellä kauppa-
keskuksesta. Jos nykyisten kauppakeskusten läheisyydessä kasvatetaan 
asutusta, se lisää lähellä olevan väestön osuutta. Ritaportin kevyen lii-
kenteen järjestelyt hankala järjestää, tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Tur-
han infran kasvattamista tulisi välttää.  

- miksi kaikki minimoidaan? 
- eikö muualta haluta asiakkaita? 
- ve 1 epärealistinen, mitä pitää tehdä, että gappi täyttyisi? 
- pohjois-eteläsuunnan tarjonnan lisääminen on perusteltua väestön si-

jainnin epätasapainon kannalta  
- kauppa edellyttää liikennettä, ostosmatkailu on yksi veturi 
- montako isoa kauppakeskusta alueelle sopii? 
- kauppa ei rakenna kauppakeskusta alueelle, jossa ei ole kysyntää, kaa-

voittajan tarjottava vaihtoehtoja 
- Oulun keskustaan suorat joukkoliikenneyhteydet joka puolelta, kauppa-

keskuksiin huonommat yhteydet 
 
 
Asukkaiden arki 
 
- Nykykäyttäytyminen lähtökohtana. Pitäisi miettiä, mitä tulevat sukupol-

vet haluavat. On verkkokauppa ym. ilmiöt, jotka pitäisi ottaa mukaan, 
koska vaikuttavat arviointiin. Ideapark uhkaa keskustan kehittämistä, 
tämä on ristiriidassa konsultin toteamisen kanssa. Mitä lähikauppa on? 
Jos on pt-kauppoja asutuskeskusten läheisyydessä, se polttaa vähiten 
bensaa? Pt-kaupan oikean kokoiset keskukset pitää sijoittaa lähelle asu-
tusta. Et-keskuksia ei tarvita aivan hirveästi. Ve 1 laajennettuna var-
maankin paras, hyvä lähtökohta, muttei toimi sellaisenaan.  

- Mikä on lähikaupan ja hypermarketin suhde? Tilaa vievää kauppaa ei voi 
sijoittaa keskustaan. Erityyppisten kauppojen kulkumuotojakauma pitäisi 
ottaa mukaan selostukseen. Lähikauppaan yli puolet tulee kevytliiken-
teellä, jos myymälä on lähellä. Kaupan pitää antaa kertoa omia mielipi-
teitään, pitää käydä keskustelua kuntien ja kaupan välillä. Selvitys on 
luonteeltaan suositus. 

- asiakkaiden käyttäytyminen vuonna 2030? 
- virtuaalikaupat 
- onko pitkä miinus, jos Välikylän pellolle syntyy kauppa? 
 
 
Yhteistyöryhmän työpajan loppukeskustelu 
 
Osasta asioista on vastakkaisia näkemyksiä, osasta ollaan samaa mieltä. 
Yksimielisiä ollaan siitä, että keskustojen kehittäminen on tärkeää ja hyvä 
asia. Myös matkailunäkökulman huomioon ottaminen on tärkeää. Päivittäis-
tavarakaupan palveluverkon on oltava hyvin saavutettavissa, jolloin se pal-
velee parhaiten. Erikoiskauppaa voidaan kohdella eri tavalla. Mitoitus voi 
olla väljempää. Tilaa vaativat kaupat on vaikea sijoittaa keskustaan. 
 
Toiset ryhmät kyseenalaistavat lisärakentamisen ja toisaalta suositaan vaih-
toehtoa 3, jolloin kauppa itse etsii sijaintipaikkansa. Vaihtoehdot ovat tietoi-
sesti kärjistettyjä, jotta niiden kautta saadaan aineksia suositukselle. Maan-
käytön suunnittelijoita sitovat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. 
Vaihtoehtoja on arvioitava siten, että mietitään asioiden järjestämistä toisin 
kuin nyt on ollut tapana. Täytyy kantaa huolta seudun elinvoiman kehittämi-
sestä, työpaikoista. Tavoitteena tulee olla suositus siitä, miten kauppapaikat 
sijaitsevat. Kauppapaikkojen tulee olla järkeviä kaikilla mittareilla. 
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Seuturakennetiimillä on edessään haastava tehtävä. Tavoiteltava palvelu-
verkko ei ole mikään tarkastelluista vaihtoehdoista. Tulevassa ratkaisussa 
on kiinnitettävä huomiota mitoituksiin, myös aikataulutus on otettava huo-
mioon. 
 

- Matkailutoimialan kehittämisen tarpeet on otettava huomioon. Kauppa ja 
matkailutoimiala liittyvät tiiviisti toisiinsa. 

- Kaupalla on seudulla valtavat potentiaalit kehittyä. Ostovoima ja asu-
kasmäärä kasvavat. Kauppa voi investoida seudulle. Kaupalla on työllis-
tävä vaikutus. 

- Kaupan kilpailusta ei ole selvityksessä mitään konkreettista. Kaavoitta-
jan pitää mahdollistaa eri vaihtoehdot.  

- Kauppa rakentaa vain sinne, missä kauppa on kannattavaa. Mikä on 
keskiostos/asiakas, kun käydään pyörällä tai autolla. Voisi näkyä vaiku-
tusten arvioinnissa. keskiostos 10-20 euroa riippuen eri kaupparyhmästä 
ja paikasta. 

- Perusrakenne on oltava kunnossa. On mietittävä myös tulevaisuuden 
ostostarpeita ja arvoja. Muuttuuko liikkuminen jollakin tavalla. Pitäisi 
löytää rakenne, joka kestää myös tulevaisuudessa. 

- Päästöjä pitää vähentää. Jos bensan hinta on kaksinkertainen, miten se 
otetaan huomioon. Työssä pitäisi tätäkin pohtia. 

- Energian hintaa ennustetaan erilaisilla visioilla. Peruslukuihin on otettu 
vain yksi skenaario tässä tutkimuksessa. Mihin suuntaan työpaikkojen 
määrä lähtee menemään. Voitaisiin ottaa skenaario, jossa kasvua ei ole 
(pohjoisen uudet hankkeet vaikuttavat). 

- Yleispiirteisessä maankäytön suunnittelussa epävarmuustekijöitä on pal-
jon, siksi tarvitaan skenaarioita. Pitäisi löytää ratkaisu, joka on kaikista 
lähtökohdista paras. 

- Maankäytön toteuttamisohjelmassa asuntoalueiden toteuttamiselle to-
teuttamisaikataulu. Maankäytön suunnittelussa varaudutaan tiettyyn 
asukasmäärän kasvuun. Jos kasvua ei tapahdu, se huomioidaan, raken-
tamismäärä ja järjestys pitäisi suositella lopputuloksessa. 

- Näkökulmana 2030 on vaarallista, että rajataan kehittymistä tuleviksi 
vuosiksi. Pitäisi olla jatkuvasti käynnissä oleva prosessi. Yleiskaavasuun-
nittelu on uskomattoman jäykkää. Jos nyt lyödään lukkoon joitakin asioi-
ta, kauppakeskuksen rakentaminen on vaikeampaa kuin ydinvoimalan 
rakentaminen. 

 
 
 

7.6 Vaikutusten arvioinnin yhteenveto 
 

 

Palveluverkon kehittämisvaihtoehdoista vaihtoehto 1 luo parhaat edelly-
tykset valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumiselle ja vas-
taa parhaiten Oulun seudun seuturakennetiimin asettamia kaupan palve-
luverkon kehittämisen tavoitteita. Vaihtoehto 1 on myös liikenteen kan-
nalta suositeltavin, koska siinä tuetaan kevyen liikenteen ja joukkoliiken-
teen kulkumuotoja ja niiden lisäämistä, minimoidaan liikenteen ympäris-
töhaittojen kasvu ja tuetaan järkevää liikenneinfran rakentamista kehit-
tämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. 
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Seuraavaan taulukkoon on koottu tarkasteltavien kaupan palveluverkon ke-
hittämisvaihtoehtojen keskeiset vaikutukset: 
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8 YHTEENVETO 
 
Tausta ja lähtökohdat  
 

Oulun seudulla on noussut esiin yleiskaavan tarkistamistarve kaupan osalta. 
Kaupan palveluverkkoselvitys toimii lähtöaineistona Oulun seudun yleiskaa-
van tarkistuksessa. Palveluverkkoselvityksessä on kuvattu Oulun seudun 
vähittäiskaupan nykytila, kehitysnäkymät ja kaupan palveluverkon kokonai-
suus osana toimivaa ja kestävää yhdyskuntarakennetta. Vähittäiskaupan 
nykytilan ja kehitysnäkymien analyysin pohjalta on laadittu viisi kaupan pal-
veluverkkovaihtoehtoa ja arvioitu niiden vaikutukset.  
 

Seuturakennetiimi ja liikennejärjestelmätyöryhmä ovat laatineet kaupallisen 
palveluverkkoselvityksen pohjalta esityksen kaupan toimintojen sijoittami-
sesta Oulun seudulla: ”millaista, minne, kuinka paljon ja milloin siten, että 
vaikutukset kauppaan ja palvelurakenteeseen, alue- ja yhdyskuntarakentee-
seen, liikenteeseen ja liikkumiseen, ympäristöön sekä asukkaiden arjen su-
juvuuteen olisivat mahdollisimman positiivisia”.  
 

Oulun seudun kaupallinen palveluverkkoselvitys koostuu kahdesta osasta:  
 

- Osa 1: Nykytila, kehitysnäkymät, vaihtoehdot ja vaikutusten arviointi  
- Osa 2: Esitys kaupan toimintojen sijoittamisesta 
 
Kaupan sijainnin ohjauksen rooli vahvistuu 
 

Kaupan sijainnin ohjauksen tavoitteena on: 
- turvata kestävä yhdyskuntakehitys ja palvelujen saatavuus, 

- kaupunkien keskustojen elinvoimaisuuden säilyttäminen, 
- asuntoalueiden päivittäistavarakaupan edellytysten turvaaminen, 
- eri väestöryhmien palvelujen turvaaminen, 

- varautua väestön ikääntymiseen, 
- hillitä ilmastonmuutosta pysäyttämällä yhdyskuntarakenteen hajautumi-

nen ja autoliikenteen kasvu, 
- luoda edellytyksiä toimivalle kilpailulle. 
 

Yhdyskuntarakenteen eheytymisen ja yhdyskuntien toimivuuden sekä kau-
pan palveluverkon pitkäjänteisen kehittämisen edistämiseksi kaupan sijain-
nin ohjausta koskevaa lainsäädäntöä ollaan muuttamassa. Muutoksista on 
tarkoitus tehdä päätöksiä syksyllä 2010.  
 
Oulun seudun kaupallinen palveluverkko uudistuu 
 

Oulun seudun päivittäistavarakaupan palveluverkko muodostuu 129 päivit-
täistavaramyymälästä, 9 laajan tavaravalikoiman myymälästä, 61 kioskista 
ja 35 huoltoasemasta. Erikoiskaupan palveluverkko muodostuu 659 erikois-
kaupan myymälästä. Oulun seudun kaupan palvelut ovat väestön tapaan 
keskittyneet Ouluun. Oulu on maakunnan ja koko Pohjois-Suomen kaupan 
pääkeskus. Pinta-alaltaan suurimmat myymälät toimivat Oulussa. Oulun 
seudun päivittäistavarakaupan myynnistä 71 % ja erikoiskaupan myynnistä 
81 % toteutui Oulussa vuonna 2008.  
 

Todennäköistä on, että myös tulevaisuudessa valtaosa seudun kaupan pal-
veluista sijoittuu nykyisen palveluverkon tapaan Ouluun. Kaupan toiminta- ja 
kehitysedellytysten ja sitä kautta koko Oulun seudun kaupallisen vetovoiman 
kannalta on tarkoituksenmukaista keskittää uudet kaupan toiminnot pääosin 
keskustoihin ja muutamalle kaupan alueelle. Keskitetty kauppa pystyy par-
haiten tarjoamaan monipuolisesti palveluitaan kaikille kuluttajaryhmille ja 
ennen kaikkea turvaamaan kuntalaisille laadukkaat palvelut. Keskustojen ja 
kuntakeskusten asema vahvoina kauppapaikkoina tulee turvata. 
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Kasvava kysyntä luo edellytykset uuden liiketilan rakentamiselle 
 

Ostovoima ja sen kehitys ovat perusta kaupan palveluverkon kehittymiselle 
ja kaupan investoinneille. Ostovoiman kehitys on sidoksissa väestömäärän 
ja yksityisen kulutuksen kehitykseen. Oulun seudun vähittäiskauppaan (pl. 
autokauppa) kohdistuva ostovoima oli vuonna 2008 noin 1 134 miljoonaa 
euroa ja sen on arvioitu kasvavan vuosina 2008 - 2030 noin 855 miljoonaa 
euroa. Ostovoiman kasvu mahdollistaa kaupan toimintamahdollisuuksien 
kehittymisen, mikä merkitsee myös liiketilatarpeen lisääntymistä.  
 

Päivittäistavarakaupassa tavoitteena voidaan pitää sitä, että liiketilan lisäyk-
sellä pyritään mahdollisimman lähelle kysynnän ja tarjonnan tasapainoa 
kaikissa kunnissa. Tällöin koko seudun päivittäistavarakaupan liiketilan lisä-
tarve on noin 83 000 k-m2. Erikoiskaupassa ei voida pitää realistisena tilan-
netta, jossa kysyntä ja tarjonta olisivat tasapainossa kaikissa kunnissa. Vä-
estöpohjaltaan pienistä kunnista erikoiskaupan ostovoiman siirtymä suu-
rempiin keskuksiin jatkuvat myös tulevaisuudessa. Tämä lisää erityisesti 
Oulun liiketilan tarvetta, koska valtaosa kysynnästä kohdistuu Oulun kes-
kustaan ja kaupan alueille. Lähtökohtana erikoiskaupan mitoituksessa on 
seudun oman väestön ja seudun ulkopuolelta tulevan ostovoiman kasvun 
vaatima liiketilan lisäys, joka on noin 448 000 k-m2. Näin ollen Oulun seu-
dun vähittäiskaupan (pl. autokauppa) liiketilan lisätarve on yhteensä noin 
531 000 k-m2.  
 

Ostovoiman kasvuun vastaamisen ohella uuden liiketilan rakentamisella vas-
tataan myös kuluttajien muuttuvaan kysyntään. Kuluttajien tarpeet ovat 
eriytyneet ja eriytyvät jatkossa yhä enemmän. Tämä merkitsee sitä, että 
myös ostospaikoilta vaaditaan yhä enemmän. Jos myymälät eivät syystä tai 
toisesta miellytä, ostospaikkaa vaihdetaan, mikäli se vain on mahdollista. 
Asiointi suuntautuu sinne, missä kuluttajien odotukset täyttyvät parhaiten. 
 
Palveluverkkovaihtoehdot 
 

Oulun seudun kaupallisen palveluverkon tavoitetilan määrittämiseksi laadit-
tiin viisi palveluverkon kehittämisvaihtoehtoa ja arvioitiin niiden vaikutukset. 
Laaditut kehittämisvaihtoehdot poikkeavat toisistaan rakenteellisten ratkai-
sujen osalta. Erot kehittämisvaihtoehtojen välillä muodostuvat kaupan sijoit-
tumisperiaatteista, keskusten ja kaupan alueiden luonteesta ja mitoituksesta 
sekä kaupan myymäläverkosta. Arvioitavat palveluverkon kehittämisvaih-
toehdot ovat: 
 

- vaihtoehto 1: keskustojen vetovoimaa vahvistetaan 
- vaihtoehto 2: Yksi uusi kaupan keskittymä toteutetaan 

- vaihtoehto 2A: Ritaportti 
- vaihtoehto 2B: Kempeleen asemanseutu / Zatelliitti 
- vaihtoehto 2A: Ideapark 

- vaihtoehto 3: kaikki hankkeet ja varaukset toteutetaan 
 
Vaihtoehtotarkastelujen tulos 
 

Palveluverkon kehittämisvaihtoehdoista vaihtoehto 1 on vaikutusten arvi-
oinnin perusteella kaikilla mittareilla mitattuna tarkastelluista vaihtoehdoista 
paras. Vaihtoehto 1 luo parhaat edellytykset valtakunnallisten alueidenkäyt-
tötavoitteiden toteutumiselle ja vastaa parhaiten asetettuja kaupan palvelu-
verkon kehittämisen tavoitteita. Vaihtoehto 1 on myös liikenteen kannalta 
suositeltavin, koska siinä tuetaan kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen kul-
kumuotoja ja niiden lisäämistä, minimoidaan liikenteen ympäristöhaittojen 
kasvu ja tuetaan järkevää liikenneinfran rakentamista kehittämällä olemas-
sa olevaa yhdyskuntarakennetta. 
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Kaupan palveluverkon kehittämisvaihtoehdon 1 mukainen uuden liiketilan 
kokonaismitoitus ei täysin vastaa Oulun seudun kysynnän kasvuun, joten 
vaihtoehdon 1 liiketilan mitoitusta on tarpeen lisätä lisätarvelaskelmaan pe-
rustuen sellaisilla alueilla, joilla nykyinen kysynnän ja tarjonnan epätasapai-
no (palveluaukko) ja/tai odotettavissa oleva kysynnän kasvu luovat kaupalle 
toimintaedellytyksiä. Tarjoamalla kaupalle riittävästi vaihtoehtoisia sijoittu-
mismahdollisuuksia edistetään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
mukaisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja luodaan edellytykset 
toimivalle kilpailulle. 
 
Vaihtoehtoiset kehityskuvat ja epävarmuustekijät 
 

Laskennallinen liiketilan lisätarve perustuu arvioon Oulun seudun oman vä-
estön ostovoiman ja seudun ulkopuolelta tulevan ostovoiman kasvusta. Os-
tovoiman kehitykseen vaikuttavat merkittävästi väestömäärän ja yksityisen 
kulutuksen kehitys. Mikäli Oulun seudun väestömäärän kasvu esim. työpaik-
kamäärän hitaamman kasvun myötä on ennustettua vähäisempää, ei osto-
voima kasva arvioidulla tavalla. Tällöin myös uuden liiketilan tarve on las-
kennallista liiketilan lisätarvetta pienempää.  
 

Ostovoiman kasvun hidastuminen siirtää todennäköisesti kaupan investoin-
teja myöhemmäksi ja osa suunnitelmista voi jäädä kokonaan toteuttamatta. 
Tällöin on tultava toimeen sen hetkisen palveluverkon tarjonnalla. Kaupalli-
sen palveluverkon kehittäminen vaiheittain siten, että palveluverkko sopeu-
tuu kulloiseenkin kysyntään mahdollisimman hyvin, onnistuu parhaiten vaih-
toehdossa 1, joka perustuu olemassa olevien keskustojen vetovoiman vah-
vistamiseen. Kysynnän kasvun hidastuessa on suurten yksiköiden toteutta-
minen siirrettävä tarkastelujakson loppupuolelle.  
 

Jos asukas- ja työpaikkamäärien kasvu seudulla kiihtyy, lisääntyvät myös 
kaupan palvelujen kysyntä ja liiketilan tarve laskelmia suuremmaksi. Palve-
luverkon kehittäminen vastaamaan kasvavaa kysyntää onnistuu parhaiten 
tilanteessa, jossa vaihtoehdon 1 mukaista palveluverkkoa täydennetään si-
joittamalla päivittäistavarakaupan liiketilaa keskuksiin ja uusille asuinalueille 
sekä erikoiskaupan liiketilaa keskuksiin, joissa on kullekin toimialalle ja 
myymälätyypille riittävän suuri väestöpohja. 
 

Kasvavan kysynnän tilanteessa seudullisella kaupan sijainnin ohjauksella on 
erityisen suuri merkitys, jotta kaupan toiminnot sijoittuvat olevaan ja suun-
niteltuun yhdyskuntarakenteeseen hyvien liikennejärjestelyjen yhteyteen. 
Kaupan sijainnin ohjauksessa on tärkeää jatkuva seudullinen yhteistyö kun-
tien, kaupan toimijoiden ja mahdollisten muiden sidosryhmien kesken kau-
pan hankkeiden suunnittelussa ja sijoittamisessa. Keskuksiin ja olevaan yh-
dyskuntarakenteeseen sijoittuessaan kaupan lähellä on mahdollisimman 
suuri kävijämäärä, joka voi käyttää asioinnissaan kevyen liikenteen ja jouk-
koliikenteen kulkumuotoja.  
 

Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen käyttöä tukevan kaupallisen palvelu-
verkkovaihtoehdon 1 edut korostuvat myös tilanteessa, jossa mahdollisen 
polttoaineen hinnan nousun myötä henkilöauton käyttömahdollisuudet vä-
henevät. 
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LIITTEET 
 

Liite 1: A.C.Nielsen Finland Oy:n myymälätyypit  
 
Hypermarket 
- myyntipinta-ala 2 500 m² tai yli, päivittäistavaroiden osuus myynnistä 

alle 2/3  
- Citymarketit, Prismat ja Euromarketit 
 
Tavaratalo 
- myyntipinta-ala 1 000 m² tai yli, päivittäistavaroiden osuus myynnistä 

alle 2/3  
- Anttila, Halpahalli, Kärkkäinen, Sodankylän Säästökuoppa, Stockmann ja 

Tokmanni 
 
Supermarket, iso 
- myyntipinta-ala 1 000 m² tai yli, päivittäistavaroiden osuus myynnistä 

yli 2/3  
- kaikki Lidl-myymälät, suurin osa S-marketeista, osa K-supermarketeista 
 
Supermarket, pieni 
- myyntipinta-ala 400 - 999 m², päivittäistavaroiden osuus myynnistä yli 

2/3  
- osa K-supermarketeista, osa K-marketeista, osa S-marketeista, osa Va-

lintataloista 
 
Valintamyymälä, iso 
- myyntipinta-ala 200 - 399 m²  
- suurin osa K-marketeista, osa S-marketeista, suurin osa Sale- myymä-

löistä, Tarmo-lähikaupat, M-marketit, osa Siwa-myymälöistä, suurin osa 
Valintataloista  

 
Valintamyymälä, pieni 
- myyntipinta-ala 100 - 199 m²  
- K-extrat, osa Sale-myymälöistä, suurin osa Siwa-myymälöistä 
 
Pienmyymälä  
- osa Siwa-myymälöistä, Kyläkauppa Satumaa Muhoksella ja Madekosken 

pienmyymälä Oulussa 
 
Erikoismyymälä 
- osa päivittäistavaravalikoimaa  
- esim. Luontaistuote ja kosmetiikka Mini-Mix Haukiputaalla, Terveys-

kauppa Life Kempeleessä, Muhoksella ja Oulussa sekä Huovisen leipomo 
ja Antell-leipomo Oulussa.  

 
Kauppahallimyymälä / Suoramyyntihalli 
- osa päivittäistavaravalikoimaa 
- Oulun Kauppahalli 
 
 



Oulun seutu 
Kaupallinen palveluverkkoselvitys  

 
 

102 

Liite 2: Erikoiskaupan toimialaryhmät ja toimialat  
 
Alkot ja apteekit ym.  
TOL2002 TOL2008  
5225  47250 Alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa 
5231  47730 Apteekit 
5232  47740 Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa 
5233  47750 Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa 
 
Muotikauppa 
TOL2002 TOL2008 
52421  47711 Naisten vaatteiden vähittäiskauppa 
52422  47712 Miesten vaatteiden vähittäiskauppa 
52423  47713 Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäiskauppa 
52424  47714 Lastenvaatteiden vähittäiskauppa 
52425  47715 Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa 
52429  47719 Vaatteiden yleisvähittäiskauppa 
52431  47721 Jalkineiden vähittäiskauppa 
52432  47722 Laukkujen vähittäiskauppa 
 
Tietotekninen erikoiskauppa 
TOL2002 TOL2008 
52492  47410 Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen väh.k. 
52493  47420 Televiestintälaitteiden vähittäiskauppa 
52451 47430 Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa 
 
Muu erikoiskauppa 
TOL2002 TOL2008 
52411  47511 Kankaiden vähittäiskauppa 
52412  47512 Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa 
52489  47531 Mattojen vähittäiskauppa 
52443  47592 Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäiskauppa 
52444  47593 Kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskauppa 
52445  47594 Taloustavaroiden vähittäiskauppa 
52452  47595 Soittimien ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa 
52413  47599 Kodintekstiilien vähittäiskauppa 
52442  47599 Muu sisustustekstiilien ja -tarvikkeiden väh.kauppa 
52472  47610 Kirjojen vähittäiskauppa 
52471  47621 Paperi- ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa 
52473  47622 Aikakausjulkaisujen ja lehtien vähittäiskauppa 
52488  47641 Urheilualan vähittäiskauppa 
52495  47650 Pelien ja leikkikalujen vähittäiskauppa 
52481  47761 Kukkien vähittäiskauppa  
52482  47762 Kukkakioskit 
52494  47764 Lemmikkieläinten vähittäiskauppa 
52487  47770 Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa 
52484  47781 Taideliikkeet 
52485  47782 Valokuvausalan vähittäiskauppa 
52486  47783 Optisen alan vähittäiskauppa 
52496  47784 Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden vähittäiskauppa 
52497  47785 Lahjatavaroiden ja askartelutarvikkeiden väh.kauppa 
52499 47789 Muiden uusien tavaroiden vähittäiskauppa 
52501  47791 Antiikkiliikkeet 
52502  47792 Antikvariaattikauppa 
52509 47793 Huutokauppakamarit 
52509  47799 Muiden käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa 
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Rautakauppa 
TOL2002 TOL2008 
52461  47521 Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa 
52462  47522 Maalien vähittäiskauppa 
52463  47523 Keittiö- ja saniteettitilojen kalusteiden väh.kauppa 
52464  47596 Lukkoseppä- ja avainliikkeet 
52469  47529 Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa 
 
Kodintekniikkakauppa 
TOL2002 TOL2008 
52451  47540 Sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa 
 
Huonekalukauppa 
TOL2002 TOL2008 
52441  47591 Huonekalujen vähittäiskauppa 
 
Muu tilaa vaativa kauppa 
TOL2002 TOL2008 
52498  47532 Tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa 
52491  47642 Veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskauppa 
52483  47763 Puutarha-alan vähittäiskauppa 
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Liite 3: Arvio ostovoiman kehityksestä kunnittain  
 

Päivittäistavarakauppa
Ostovoima, milj. € (vuoden 2008 rahassa) Ostovoiman kasvu, milj.€

2008 2015 2020 2025 2030 2008-20 2020-30 2008-30
Hailuoto 2,3 2,8 3,1 3,3 3,6 0,7 0,6 1,3
Haukipudas 41,9 50,7 56,8 62,5 67,7 14,9 10,9 25,7
Kempele 35,0 42,8 48,0 52,7 57,0 13,0 9,1 22,1
Kiiminki 29,1 35,3 39,3 43,0 46,2 10,2 6,9 17,1
Liminka 19,6 27,2 32,3 36,7 40,5 12,8 8,2 20,9
Lumijoki 4,4 5,2 5,8 6,3 6,8 1,4 1,0 2,4
Muhos 20,0 23,6 26,2 28,4 30,5 6,2 4,4 10,6
Oulu 312,9 361,7 395,5 429,6 464,5 82,6 69,0 151,7
Oulunsalo 21,7 25,8 28,6 31,2 33,6 6,9 5,0 11,9
Tyrnävä 14,0 17,4 19,7 21,8 23,6 5,7 3,9 9,6
Oulun seutu 501,0 592,6 655,3 715,6 774,2 154,3 118,9 273,2

Erikoiskauppa yhteensä
Ostovoima, milj. € (vuoden 2008 rahassa) Ostovoiman kasvu, milj.€

2008 2015 2020 2025 2030 2008-20 2020-30 2008-30
Hailuoto 3,0 3,7 4,3 5,0 5,7 1,4 1,3 2,7
Haukipudas 53,0 68,6 80,7 93,3 106,2 27,8 25,4 53,2
Kempele 44,2 57,9 68,2 78,6 89,4 24,0 21,3 45,3
Kiiminki 36,8 47,8 55,9 64,1 72,5 19,1 16,6 35,7
Liminka 24,7 36,8 46,0 54,8 63,6 21,2 17,6 38,8
Lumijoki 5,6 7,1 8,2 9,4 10,7 2,6 2,5 5,1
Muhos 25,2 31,9 37,2 42,5 47,9 11,9 10,7 22,7
Oulu 395,1 489,4 562,1 641,4 728,6 167,0 166,5 333,5
Oulunsalo 27,4 35,0 40,7 46,6 52,7 13,3 12,0 25,3
Tyrnävä 17,7 23,5 28,1 32,6 37,0 10,3 9,0 19,3
Oulun seutu 632,6 801,8 931,3 1068,4 1214,2 298,7 282,9 581,6

Tilaa vaativa kauppa
Ostovoima, milj. € (vuoden 2008 rahassa) Ostovoiman kasvu, milj.€

2008 2015 2020 2025 2030 2008-20 2020-30 2008-30
Hailuoto 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 0,4 0,4 0,8
Haukipudas 16,2 21,0 24,7 28,5 32,5 8,5 7,8 16,3
Kempele 13,5 17,7 20,8 24,0 27,3 7,3 6,5 13,8
Kiiminki 11,3 14,6 17,1 19,6 22,2 5,8 5,1 10,9
Liminka 7,6 11,3 14,1 16,8 19,4 6,5 5,4 11,9
Lumijoki 1,7 2,2 2,5 2,9 3,3 0,8 0,8 1,6
Muhos 7,7 9,8 11,4 13,0 14,6 3,7 3,3 6,9
Oulu 120,8 149,6 171,8 196,1 222,7 51,1 50,9 102,0
Oulunsalo 8,4 10,7 12,4 14,3 16,1 4,1 3,7 7,7
Tyrnävä 5,4 7,2 8,6 10,0 11,3 3,2 2,7 5,9
Oulun seutu 193,4 245,1 284,7 326,6 371,2 91,3 86,5 177,8

Muu erikoiskauppa
Ostovoima, milj. € (vuoden 2008 rahassa) Ostovoiman kasvu, milj.€

2008 2015 2020 2025 2030 2008-20 2020-30 2008-30
Hailuoto 2,1 2,6 3,0 3,5 3,9 1,0 0,9 1,9
Haukipudas 36,8 47,6 56,1 64,8 73,7 19,3 17,7 36,9
Kempele 30,7 40,2 47,3 54,6 62,1 16,7 14,8 31,4
Kiiminki 25,5 33,2 38,8 44,5 50,3 13,3 11,5 24,8
Liminka 17,2 25,6 31,9 38,1 44,1 14,7 12,2 27,0
Lumijoki 3,9 4,9 5,7 6,6 7,4 1,8 1,7 3,5
Muhos 17,5 22,2 25,8 29,5 33,3 8,3 7,5 15,7
Oulu 274,3 339,8 390,2 445,3 505,8 115,9 115,6 231,5
Oulunsalo 19,0 24,3 28,3 32,4 36,6 9,2 8,3 17,5
Tyrnävä 12,3 16,3 19,5 22,6 25,7 7,2 6,2 13,4
Oulun seutu 439,2 556,6 646,6 741,7 843,0 207,4 196,4 403,8  
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Liiketilaa PT- Erikois- MUU Liiketilaa PT- Erikois- MUU
yhteensä kauppa kauppa yht. TIVA EK yhteensä kauppa kauppa yht. TIVA EK

Kunta Hanke VE k-m2 k-m2 k-m2 k-m2 k-m2 k-m2 k-m2 k-m 2 k-m2 k-m2

Hailuoto Ei hankkeita
Haukipudas 1 Kirkonkylä Haukiväylä 1, 2, 3 3 000 3 000 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0

2 Haukiharju 3
3 Kirkonkylän keskusta 1, 2, 3 7 000 3 000 4 000 0 4 000 7 000 3 000 4 000 0 4 000
4 Kellonväylä 3

Kempele 5 Kempele 2030 visio
  * Asemanseutu 1 (1/3), 2 (2/3), 3 (kaikki) 20 000 5 000 15 000 0 15 000 20 000 5 000 15 000 0 15 000
  * Zatelliitti 2 (2/3), 3 (kaikki)

6 Kempeleen etl (Agrimarket) 1, 2, 3 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500 0 4 500 4 500 0
7 Zeppelinin alue

 * Zeppelinin laajennus 1, 2, 3 8 000 4 000 4 000 0 4 000 8 000 4 000 4 000 0 4 000
 * Zeppelinin viereinen kortteli 3

Kiiminki 8 Keskusta 1, 2, 3 10 000 2 000 8 000 4 700 3 300 10 000 2 000 8 000 4 700 3 300
Jääli 1, 2, 3 (=pienet) 4 000 2 000 2 000 0 2 000 4 000 2 000 2 000 0 2 000

9 Välikylä / Ideapark 2, 3
Liminka 10 Liminganportti ja keskusta 1 ja 2 (pt 1/2 ja ek 1/3), 3 (kaikki) 16 900 2 500 14 400 8 700 5 700 16 900 2 500 14 400 8 700 5 700

11 Ankkurilahti ja Tuposkeskus 1 ja 2 (pt 1/2 ja ek 1/3), 3 (kaikki) 18 500 2 500 16 000 9 300 6 700 18 500 2 500 16 000 9 300 6 700
12 Haaransilta 3

Lumijoki Ei hankkeita
Muhos 13 Koivikon alue 1, 2, 3 9 500 9 500 4 500 5 000 9 500 9 500 4 500 5 000
Oulu 14 Rusko 1, 2, 3 3 500 2 000 1 500 0 1 500 3 500 2 000 1 500 0 1 500

15 Keskusta ja Raksila 1, 2, 3 70 000 10 000 60 000 0 60 000 70 000 10 000 60 000 0 60 000
16 Äimärautio ja Limingantulli 1 (2/3), 2 (2/3), 3 (kaikki) 57 000 2 000 55 000 33 000 22 000 57 000 2 000 55 000 33 000 22 000
17 Vasaraperä 1 (2/3), 2 (2/3), 3 (kaikki) 23 000 0 23 000 18 400 4 600 23 000 0 23 000 18 400 4 600
18 Ouluntulli-Ketola 1 (1/3), 2 (1/3), 3 (kaikki) 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000 0 9 000 9 000 0
19 Hiukkavaara 1, 2, 3 11 000 8 000 3 000 0 3 000 11 000 8 000 3 000 0 3 000
20 Ritaportti (osa aluekeskusta) 1 ja 2

* 1. vaihe 1 (1/2), 2 (kaikki), 3 (kaikki) 29 500 4 000 25 500 15 000 10 500 59 000 8 000 51 000 30 000 21 000
* 2. vaihe 2, 3 38 000 0 38 000 0 38 000

21 Ritaharju (osa aluekeskusta) 1, 2, 3 13 500 1 500 12 000 11 000 1 000 13 500 1 500 12 000 11 000 1 000
22 Länsi-Toppila 1, 2, 3 (=pienet) 11 000 3 000 8 000 5 000 3 000 11 000 3 000 8 000 5 000 3 000
23 Liitintie ja Talvikangas 1 (Talvik.), 2 (Talvik.), 3 (kaikki) 2 500 1 500 1 000 0 1 000 2 500 1 500 1 000 1 000
24 Kaakkurinkeskus 1, 2, 3 15 000 1 000 14 000 4 000 10 000 15 000 1 000 14 000 4 000 10 000
25 Sisustajantori / Karjasilta 1 (1/2), 2 (1/2), 3 (kaikki) 15 000 0 15 000 7 500 7 500 15 000 0 15 000 7 500 7 500
26 Linnanmaa 1 (nykyinen, ei uutta)
27 Välivainio 1 (2/3), 2 (2/3) ja 3 (kaikki) 8 600 0 8 600 4 600 4 000 8 600 0 8 600 4 600 4 000

Oulunsalo 28 Keskustan ja Kapteenin laajennus 1, 2, 3 7 000 3 000 4 000 0 4 000 7 000 3 000 4 000 0 4 000
29 Hailuodontien liittymä, Arina 3

Tyrnävä Ei hankkeita
Murto 1, 2, 3 (=pienet) 1 000 1 000 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0

OULUN SEUTU 378 000 61 000 317 000 139 200 177 800 445 500 65 000 380 500 154 200 226 300

VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2A: Ritaportti



O
u
lu
n
 se

u
tu
 

K
a
u
p
a
llin

e
n
 p
a
lv
e
lu
v
e
rk
k
o
s
e
lv
ity

s
  

  1
0
6
 

 

Liiketilaa PT- Erikois- MUU Liiketilaa PT- Erikois- MUU Liiketilaa PT- Erikois- MUU
yhteensä kauppa kauppa yht. TIVA EK yhteensä kauppa kauppa yht. TIVA EK yhteensä kauppa kauppa yht. TIVA EK

Kunta Hanke VE k-m 2 k-m 2 k-m2 k-m2 k-m2 k-m 2 k-m 2 k-m2 k-m2 k-m2 k-m 2 k-m2 k-m2 k-m2 k-m2

Hailuoto Ei hankkeita
Haukipudas 1 Kirkonkylä Haukiväylä 1, 2, 3 3 000 3 000 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0

2 Haukiharju 3 22 000 0 22 000 22 000 0
3 Kirkonkylän keskusta 1, 2, 3 7 000 3 000 4 000 0 4 000 7 000 3 000 4 000 0 4 000 7 000 3 000 4 000 0 4 000
4 Kellonväylä 3 53 000 1 000 52 000 52 000 0

Kempele 5 Kempele 2030 visio
  * Asemanseutu 1 (1/3), 2 (2/3), 3 (kaikki) 43 000 10 000 33 000 0 33 000 20 000 5 000 15 000 0 15 000 65 000 15 000 50 000 0 50 000
  * Zatelliitti 2 (2/3), 3 (kaikki) 57 000 0 57 000 27 000 30 000 85 000 0 85 000 40 000 45 000

6 Kempeleen etl (Agrimarket) 1, 2, 3 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500 0 4 500 4 500 0
7 Zeppelinin alue

 * Zeppelinin laajennus 1, 2, 3 8 000 4 000 4 000 0 4 000 8 000 4 000 4 000 0 4 000 8 000 4 000 4 000 0 4 000
 * Zeppelinin viereinen kortteli 3 1 730 0 1 730 0 1 730

Kiiminki 8 Keskusta 1, 2, 3 10 000 2 000 8 000 4 700 3 300 10 000 2 000 8 000 4 700 3 300 10 000 2 000 8 000 4 700 3 300
Jääli 1, 2, 3 (=pienet) 4 000 2 000 2 000 0 2 000 4 000 2 000 2 000 0 2 000 4 000 2 000 2 000 0 2 000

9 Välikylä / Ideapark 2, 3 70 000 2 000 68 000 34 000 34 000 70 000 2 000 68 000 34 000 34 000
Liminka 10 Liminganportti ja keskusta 1 ja 2 (pt 1/2 ja ek 1/3), 3 (kaikki) 16 900 2 500 14 400 8 700 5 700 16 900 2 500 14 400 8 700 5 700 48 000 5 000 43 000 26 000 17 000

11 Ankkurilahti ja Tuposkeskus 1 ja 2 (pt 1/2 ja ek 1/3), 3 (kaikki) 18 500 2 500 16 000 9 300 6 700 18 500 2 500 16 000 9 300 6 700 53 000 5 000 48 000 28 000 20 000
12 Haaransilta 3 100 000 2 000 98 000 75 000 23 000

Lumijoki Ei hankkeita
Muhos 13 Koivikon alue 1, 2, 3 9 500 9 500 4 500 5 000 9 500 9 500 4 500 5 000 9 500 9 500 4 500 5 000
Oulu 14 Rusko 1, 2, 3 3 500 2 000 1 500 0 1 500 3 500 2 000 1 500 0 1 500 3 500 2 000 1 500 0 1 500

15 Keskusta ja Raksila 1, 2, 3 70 000 10 000 60 000 0 60 000 70 000 10 000 60 000 0 60 000 70 000 10 000 60 000 0 60 000
16 Äimärautio ja Limingantulli 1 (2/3), 2 (2/3), 3 (kaikki) 57 000 2 000 55 000 33 000 22 000 57 000 2 000 55 000 33 000 22 000 85 000 2 000 83 000 49 800 33 200
17 Vasaraperä 1 (2/3), 2 (2/3), 3 (kaikki) 23 000 0 23 000 18 400 4 600 23 000 0 23 000 18 400 4 600 35 000 0 35 000 28 000 7 000
18 Ouluntulli-Ketola 1 (1/3), 2 (1/3), 3 (kaikki) 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000 0 9 000 9 000 0 28 000 0 28 000 28 000 0
19 Hiukkavaara 1, 2, 3 11 000 8 000 3 000 0 3 000 11 000 8 000 3 000 0 3 000 11 000 8 000 3 000 0 3 000
20 Ritaportti (osa aluekeskusta) 1 ja 2

* 1. vaihe 1 (1/2), 2 (kaikki), 3 (kaikki) 29 500 4 000 25 500 15 000 10 500 29 500 4 000 25 500 15 000 10 500 59 000 8 000 51 000 30 000 21 000
* 2. vaihe 2, 3 38 000 0 38 000 0 38 000

21 Ritaharju (osa aluekeskusta) 1, 2, 3 13 500 1 500 12 000 11 000 1 000 13 500 1 500 12 000 11 000 1 000 13 500 1 500 12 000 11 000 1 000
22 Länsi-Toppila 1, 2, 3 (=pienet) 11 000 3 000 8 000 5 000 3 000 11 000 3 000 8 000 5 000 3 000 11 000 3 000 8 000 5 000 3 000
23 Liitintie ja Talvikangas 1 (Talvik.), 2 (Talvik.), 3 (kaikki) 2 500 1 500 1 000 1 000 2 500 1 500 1 000 1 000 22 500 1 500 21 000 20 000 1 000
24 Kaakkurinkeskus 1, 2, 3 15 000 1 000 14 000 4 000 10 000 15 000 1 000 14 000 4 000 10 000 15 000 1 000 14 000 4 000 10 000
25 Sisustajantori / Karjasilta 1 (1/2), 2 (1/2), 3 (kaikki) 15 000 0 15 000 7 500 7 500 15 000 0 15 000 7 500 7 500 30 000 0 30 000 15 000 15 000
26 Linnanmaa 1 (nykyinen, ei uutta)
27 Välivainio 1 (2/3), 2 (2/3) ja 3 (kaikki) 8 600 0 8 600 4 600 4 000 8 600 0 8 600 4 600 4 000 13 000 0 13 000 7 000 6 000

Oulunsalo 28 Keskustan ja Kapteenin laajennus 1, 2, 3 7 000 3 000 4 000 0 4 000 7 000 3 000 4 000 0 4 000 7 000 3 000 4 000 0 4 000
29 Hailuodontien liittymä, Arina 3 12 000 2 000 10 000 9 000 1 000

Tyrnävä Ei hankkeita
Murto 1, 2, 3 (=pienet) 1 000 1 000 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0

OULUN SEUTU 458 000 66 000 392 000 166 200 225 800 448 000 63 000 385 000 173 200 211 800 998 230 87 000 911 230 497 500 413 730

VAIHTOEHTO 2B: Kempele 2030 visio VAIHTOEHTO 2C: Ide apark VAIHTOEHTO 3



Oulun seutu 
Kaupallinen palveluverkkoselvitys 
 
 

 

107 

Liite 5: Seuturakennetiimin ja liikennejärjestelmätyö-
ryhmän vaikutusten arviointi  
 
Kauppa ja palvelurakenne 
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Kauppa ja palvelurakenne, jatkoa 
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Yhdyskuntarakenne 
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Liikenne 
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Asukkaiden arjen sujuvuus 
 

 
 


