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Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030, täy-

dennysselvitys tavoitevuoteen 2040 
 
 

1 JOHDANTO 

1.1 Selvityksen tausta ja tarkoitus 

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on käynnissä Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen 
kolmas vaihe (3.VMKK). Kolmannessa vaihemaakuntakaavassa käsitellään maakunnan alueiden-
käyttöä seuraavien teemojen osalta: pohjavesi- ja kiviainesalueet, mineraalipotentiaali- ja kai-

vosalueet, Oulun seudun liikenne ja maankäyttö, tuulivoima-alueiden tarkistukset, Vaalan ja Hi-
mangan kaavamerkintöjen tarkistukset sekä muut maakuntakaavamerkintöjen päivitykset. 3. 

vaihemaakuntakaavassa on tarkoitus päivittää myös kaupan sijaintia ja mitoitusta koskevat kaa-
vamerkinnät ja -määräykset vastaamaan maankäyttö- ja rakennuslain muuttuneita säännöksiä. 
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnos oli nähtävillä 10.4.-12.5.2017. Pohjois-
Pohjanmaan maakuntahallituksen 16.10.2017 hyväksymästä kaavaehdotuksen lausuntoaineistos-
ta on syksyllä 2017 pyydetty lausunnot Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselta, jäsenkunnilta, muilta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä niiltä ministeriöil-
tä, joita asia koskee. Kaavaehdotusta tarkistetaan palautteen käsittelyn ja viranomaisneuvottelun 

perusteella, minkä jälkeen maakuntahallituksen hyväksymä kaavaehdotus asetetaan julkisesti 
nähtäville keväällä 2018. 
 

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (230/ 2017) tuli voimaan 1.5.2017. Merkittä-
vimmät vähittäiskaupan ohjausta koskevat lakimuutokset ovat vähittäiskaupan suuryksikkökoon 
muutos 2 000 k-m2:stä 4 000 k-m2:iin, keskustatoimintojen alueiden enimmäismitoitusvelvoit-

teen poistuminen sekä kaupan laadun huomioonottamisvelvoitteen poistuminen ja korvautumi-
nen velvoitteella ottaa huomioon kaupan palvelujen saavutettavuus. Maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaan keskusta-alue on edelleen vähittäiskaupan suuryksikön ensisijainen sijaintipaikka. Lain 

mukaan suuryksikköjä sijoitettaessa tulee ottaa huomioon kaupan palvelujen saavutettavuuden 
lisäksi myös laissa määritellyt suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset maakunta- ja 
yleiskaavalle. Lain tavoitteena on edistää alueellisesti tasapainoisen ja kestävän kaupan palvelu-
verkon kehitystä. Kestävä kaupan palveluverkko koostuu erityyppisistä ja erikokoisista myymä-
löistä, jolloin vähittäiskaupan mitoitus ei kokonaisuudessaan voi sijoittua vähittäiskaupan suuryk-
siköihin. 
 

Pohjois-Pohjanmaan kaupan sijaintia ja mitoitusta koskevat kaavamerkinnät ja -määräykset on 
osoitettu Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa. 1. vaihemaakuntakaavaa varten laa-

dittiin Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys (2011) ja Pohjois-Pohjanmaan 
kaupan palveluverkko 2030 - täydennysselvitys (2013). Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen 
myötä on tarpeen päivittää kaupan palveluverkkoselvitykset, jotta maankäyttö- ja rakennuslain 
muuttuneet vähittäiskauppaa koskevat erityiset säännökset voidaan ottaa huomioon Pohjois-

Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan laadinnassa. Päivitetty kaupan palveluverkkoselvitys toimii 
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan taustaselvityksenä. Palveluverkkoselvityksen päivi-
tyksessä on otettu huomioon kaavan valmisteluvaiheen ja ehdotusvaiheen lausunnoissa esitetty 

palaute. Varsinaiset kaupan sijaintia ja mitoitusta koskevat kaavaratkaisut tehdään kaavan laa-
dinnan yhteydessä. 
 

Palveluverkkoselvityksen päivityksessä on kuvattu kaupan palveluverkon nykytilanne uusimpien 
tilasto- ja rekisteriaineistojen, kunnissa tehtyjen kaupan selvitysten sekä kesällä 2017 toteutetun 
kuntakyselyn pohjalta, päivitetty ostovoima- ja liiketilatarvelaskelmat 3. vaihemaakuntakaavan 
tavoitevuoteen 2040, päivitetty vaikutusten arviointi kaupan palveluverkon kokonaisuuden ja 
kaupan alueiden (km, km-1 ja kma) osalta sekä esitetty ehdotukset kauppaa koskevien merkin-
töjen ja määräysten tarkistamisesta Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa. Ostovoi-

man ja liiketilantarpeen kehitysarviossa on päivitetty väestökehitys uusimman Tilastokeskuksen 
väestöennusteen mukaisena. Muilta osin ostovoiman ja liiketilatarpeen laskentaperusteet ovat 
samat kuin 1. vaihemaakuntakaavaa varten laadituissa palveluverkkoselvityksissä. Laskelmissa ei 

ole otettu huomioon kaupan yleisiä kehitystrendejä kuten esim. verkkokaupan lisääntymistä tai 
myyntitehokkuuden kasvua, jotka molemmat tulevat vähentämään liiketilatarvetta tulevaisuu-
dessa.  
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Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkkoselvityksen päivitys on tehty Pohjois-Pohjanmaan liiton 
toimeksiannosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä. Pohjois-Pohjanmaan liiton yhteyshenkilöinä 
on ollut Mari Kuukasjärvi. Päivitystä on käsitelty ohjausryhmässä, johon ovat Mari Kuukasjärven 
lisäksi kuuluneet Jussi Rämet, Kirsti Reskalenko ja Rauno Malinen. FCG Suunnittelu ja tekniikka 

Oy:ssä päivityksen ovat laatineet FM Taina Ollikainen ja DI Maria Auranen (karttatarkastelut). 
 

1.2 Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset  

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (230/ 2017) tuli voimaan 1.5.2017. Hallituksen 

esityksessä laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 251/2016 vp) on esitetty la-
kimuutoksen yksityiskohtaiset perustelut. Ympäristöministeriö on koonnut kotisivuilleen lakimuu-
toksen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä vastauksineen (www.ym.fi/mrlmuutokset).   
 

Voimassa olevat kaavat, jotka on laadittu kumottujen ja muutettujen vähittäiskauppaa koskevien 
säännösten mukaisesti, ovat voimassa edelleen oikeusvaikutuksineen. Vähittäiskaupan suuryk-
sikköä koskevan siirtymäsäännöksen mukaan kaavoihin, jotka ovat olleet ehdotuksena julkisesti 
nähtävillä ennen lakimuutoksen voimaantuloa, sovelletaan lakimuutoksen voimaantullessa voi-
massa ollutta 71 b, 71 c ja 71 e §:ää. 

 
Vähittäiskaupan suuryksikkö (MRL 71 a §) 
 
 
 
 
 

 

Vähittäiskaupan suuryksikön kokoraja nousi lakimuutoksen myötä 2 000 k-m2:stä 4 000 k-
m2:iin. Näin ollen lain 9 a luvun vähittäiskauppaa koskevia erityisiä säännöksiä sovelletaan aino-
astaan yli 4 000 k-m2:n suuruisiin vähittäiskaupan myymälöihin. Alle 4 000 k-m2:n suuruiset 

myymälät eivät enää ole vähittäiskaupan suuryksiköitä lukuun ottamatta 71 d §:ssä tarkoitettuja 

myymäläkeskittymiä. Lain 71 a §:ää sovelletaan myös paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaup-
paan 15.4.2017 alkaen. 
 

Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajan nostaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että kunta voi 
halutessaan osoittaa yleis- ja asemakaavoissa alle 4000 k-m2:n vähittäiskaupan myymälöitä 
myös maakuntakaavan keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle, mikäli maakuntakaavassa erite-
tyt keskeiset ratkaisut ja tavoitteet eivät vaarannu. Tämä pätee myös tilanteessa, jossa maakun-
takaavassa määritelty merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja on 
pienempi kuin laissa määritelty vähittäiskaupan suuryksikön kokoraja.  
 

 
 

 

Keskustatoimintojen alueiden enimmäismitoitus (MRL 71 b §) 
 

 
 
 
 
 
 

Lakimuutoksen myötä poistui velvoite osoittaa enimmäismitoitus maakuntakaavan kes-
kustatoimintojen alueilla. Velvoite enimmäismitoituksen osoittamiseen on edelleen maakunta-
kaavassa keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle erityisellä merkinnällä osoitettavilla vähit-

täiskaupan suuryksiköillä. Mitoitus voidaan osoittaa joko vähittäiskaupan suuryksikköalueen tai 
yksittäisen vähittäiskaupan suuryksikön enimmäiskerrosalana. Mitoituksen tavoitteena on var-
mistaa kaupan palvelurakenteen tasapainoinen kehitys. Mitoitus mahdollistaa myös sen, että alu-
eelle sijoittuvien kaupallisten palvelujen vaikutukset voidaan arvioida riittävällä tavalla. 

Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli 4 000 k-m2:n suuruista vähittäiskaupan myy-
mälä, joten maankäyttö- ja rakennuslain 9 a luvun vähittäiskauppaa koskevia erityisiä sään-
nöksiä sovelletaan ainoastaan yli 4 000 k-m2:n suuruisiin vähittäiskaupan myymälöihin.  

Maakuntakaavan keskustatoimintojen alueille ei enää lakimuutoksen jälkeen tarvitse osoittaa 
enimmäismitoitusta.  Velvoite enimmäismitoituksen osoittamiseen on edelleen maakuntakaa-
vassa keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle erityisellä merkinnällä osoitettavilla vähit-
täiskaupan suuryksiköillä. 

http://www.ym.fi/mrlmuutokset
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Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittaminen (MRL 71 c §) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Velvoite ottaa huomioon kaupan laatu sijoitettaessa vähittäiskaupan suuryksikkö keskusta-

alueen ulkopuolelle poistui laista. Vähittäiskaupan suuryksikön ensisijainen sijaintipaikka on 
edelleen keskusta-alue. Suuryksikkö voidaan kuitenkin sijoittaa myös muualle edellyttäen, että 
kaupan palvelujen saavutettavuus otetaan sijoituksen perusteena huomioon. Sijoittumiseen kes-
kusta-alueen ulkopuolelle voi olla myös muita perusteita kuitenkin niin, että palvelujen saavutet-
tavuus tulee ottaa aina huomioon. Muita perusteita voivat olla esimerkiksi toimivan kilpailun ke-

hittymisen edistäminen ja erilaisten liiketoimintamallien kehittäminen.  
 

Hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan palvelujen saavutettavuudella 
tarkoitetaan kaupan palvelujen sijoittumista suhteessa asuinalueiden tai esimerkiksi matkailualu-
eiden sijaintiin ja palvelujen käyttäjien mahdollisuuksiin saavuttaa nämä palvelut eri kulkumuo-
doilla. Kaupan palvelujen saavutettavuutta tulee arvioida kokonaisuutena, koko kaupan palvelu-
verkon näkökulmasta.  
 

Vähittäiskaupan suuryksikköjä sijoitettaessa tulee ottaa huomioon myös lain 71 b §:n vähittäis-
kaupan suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset maakunta- ja yleiskaavalle. Osoi-
tettaessa maakunta- tai yleiskaavassa vähittäiskaupan suuryksiköitä on sen lisäksi, mitä maa-

kunta- ja yleiskaavasta muutoin säädetään, katsottava, että: 
 

1) suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kau-
pallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen; 

2) alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä 

ja kevyellä liikenteellä; sekä 
3) suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pi-

tuudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset mahdollisimman vä-
häiset. 

 

Keskusta-alueella tarkoitetaan maakunnan, kunnan tai sen osan toiminnallisesti keskeistä alu-
etta, jossa sijaitsee tiiviisti ja monipuolisesti keskustahakuisia palvelutoimintoja, kuten erikois-
kauppaa, päivittäistavarakauppaa, vapaa-ajan palveluja ja julkisia palveluja sekä merkittävässä 
määrin asumista ja eri toimialojen työpaikkoja. Keskusta-alue on hyvin saavutettavissa ja sinne 

on hyvät liikenneyhteydet ympäröiviltä asuinalueilta. Keskusta-alue on kunnan keskustaajaman 
tai sen alakeskuksen osa-alue ja keskusta-aluetta ympäröi aina taajama-alue. Olemassa olevat 

keskusta-alueet, niiden mahdolliset laajennukset sekä uudet keskusta-alueet voidaan osoittaa 
maakunta- ja yleiskaavassa keskustatoimintojen alueina. Keskustatoimintojen alueena ei voida 
osoittaa aluetta, jolla on yksipuolisesti ainoastaan esimerkiksi kaupan toimintoja.  
 

 

Vähittäiskaupan suuryksikön ensisijainen sijaintipaikka on lakimuutoksen jälkeenkin keskus-
ta-alue. Suuryksikkö voidaan sijoittaa myös muualle edellyttäen, että kaupan palvelujen saa-
vutettavuus otetaan sijoituksen perusteena huomioon. Lakimuutoksen tavoitteena on, että 
kaupan laatua koskevia määräyksiä ei enää käytetä maakunta- ja yleiskaavan kaavamäärä-

yksissä. Maakunta- ja yleiskaavaa laadittaessa on kuitenkin varmistettava, että kaavan sisäl-
tövaatimukset ja vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset täytty-
vät, mikä voi edellyttää kaupan laatua koskevien määräysten käyttöä myös jatkossa.  
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Lakimuutoksen tavoitteena on, että kaupan laatua koskevia määräyksiä ei enää käytetä maakun-
ta- ja yleiskaavan kaavamääräyksissä. Laissa ei kuitenkaan ole nimenomaista kieltoa kaupan 
laadun huomioon ottamisesta osan kaavaratkaisua. Jatkossa voi olla tilanteita, joissa maakunta- 
tai yleiskaavan sisältövaatimusten tai vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevien erityisten sisältö-

vaatimusten täyttymiseksi on tarpeen käyttää kaupan laatua koskevia määräyksiä. Esimerkiksi 
suunniteltaessa vähittäiskaupan suuryksiköitä keskusta-alueiden ulkopuolelle, on huolehdittava 
siitä, että suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden 
kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. 
 

 
 

Vähittäiskauppaa koskevat asemakaavamääräykset (MRL 71 e §) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kaupan kokoa ja laatua koskevien asemakaavamääräysten antamisen mahdollistanut pykälä ku-
mottiin. Hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan pykälän kumoamisen ta-
voitteena on elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen. Asemakaavan sisältövaatimuk-

set voivat kuitenkin edelleen edellyttää, että asemakaavassa tarkastellaan myös kaupan laatuun 
ja kokoon liittyviä kysymyksiä esimerkiksi päivittäistavarakaupan palvelujen alueellisen saata-
vuuden tai toimivan kilpailun kehittymisen turvaamiseksi. 
 

 
 
 

  

 

Kaupan kokoa ja laatua koskevien asemakaavamääräysten antamisen mahdollistanut pykälä 
kumottiin laista. Asemakaavan sisältövaatimukset voivat kuitenkin edelleen edellyttää, että 
kaupan laatuun ja kokoon liittyviä kysymyksiä tarkastellaan asemakaavassa esim. palvelujen 

alueellisen saatavuuden tai toimivan kilpailun turvaamiseksi.  
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2 KAUPAN OHJAUS POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVASSA 

2.1 Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava 

Pohjois-Pohjanmaan kaupan palvelurakennetta käsiteltiin Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakun-

takaavassa, jonka ympäristöministeriö vahvisti 23.11.2015. Maakuntakaavan kauppaa koskevat 
ratkaisut perustuivat taustaselvityksinä laadittuihin Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverk-
koselvitys 2030 (2011) ja Kaupan palveluverkko 2030, täydennysselvitys (2013).  
 
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevan yleisen 
suunnittelumääräyksen mukaan vähittäiskaupan suuryksiköt on sijoitettava tukemaan yhdyskun-
tarakennetta. Suuryksiköiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toteuttamisessa on otet-

tava huomioon tasapainoisen palveluverkon kehittäminen, olemassa olevien keskustatoimintojen 
alueiden kaupalliset palvelut ja niiden toiminta- ja kehitysedellytykset, yhdyskuntarakenteen muu 
kehitys sekä palveluiden hyvä saavutettavuus eri väestöryhmille. 
 
Merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen on mahdollista Poh-
jois-Pohjanmaan 1. vaihemaakaavassa osoitetulla Oulun keskustatoimintojen alueella (C-1), alu-
eellisella keskustatoimintojen alueella (C-2), Oulun aluekeskuksen keskustatoimintojen alueella 

(C-3), keskustatoimintojen alueella (C), vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueella (kma), vä-
hittäiskaupan suuryksikkömerkinnällä (km) osoitetulla alueella ja erikoiskaupan suuryksikkömer-
kinnällä (km-1) osoitetulla alueella.  
 
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetut keskustatoimintojen alueet 
ja vähittäiskaupan suuryksiköt sekä niiden enimmäismitoitukset ovat seuraavat: 

 

Merkintä   Kohde 
Suuryksiköiden enimmäis-

mitoitus, k-m2 

C-1  Oulun kaupunkikeskusta  ei enimmäismitoitusta 

C-2 Raahe  ei enimmäismitoitusta 

C-2 Ylivieska, Kuusamo 50 000 k-m2  

C-3 Kaakkuri, Ritaharju, Hiukkavaara 
yhteensä 150 000 k-m2, josta 
Hiukkavaaran osuus enintään 
kolmannes 

C Kalajoki 40 000 k-m2  

C Kempele 30 000 k-m2 

C 
Haapajärvi, Haapavesi, Ii, Liminka, Muhos, Nivala, 
Oulainen, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, Tyrnävä 

20 000 k-m2/kohde 

C Pulkkila (Siikalatva) 10 000 k-m2 

C Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo (Oulu) 30 000 k-m2/kohde 

km Ylikylä (Zeppelin), Kempele 50 000 k-m2 

km Mettalanmäki, Raahe 
40 000 k-m2, josta pt-kaupan 

osuus enintään 4 500 k-m2 

km Tiilimaa, Nivala 20 000 k-m2 

km Linnanmaa, Oulu 15 000 k-m2 

km Savari, Ylivieska 75 000 k-m2 

km-1 
Kiimingin Välikylä (Oulu), Kamutanmäki (Raahe) 
ja Taanila (Ylivieska)  

25 000 k-m2/kohde 

km-1 Liminganportti (Liminka) 20 000 k-m2 

km-1 Meinala (Kalajoki) 15 000 k-m2 

km-1 
Jouhtenenmäki (Haapavesi), Asemakylä (Ii) ja 
Pentinkangas (Ii) 

10 000 k-m2/kohde 

kma 
Kaakkuri-Vasaraperä, Ritaharju-Ritaportti ja Äi-
märautio (Oulu) 

yhteensä 300 000 k-m2 

kma Zatelliitti-Zeppelin (Kempele) 80 000 k-m2 

kma Tupos, (Liminka ja Kempele) 40 000 k-m2 

kma Savari (Ylivieska) 50 000 k-m2 
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Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan alueella merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suur-
yksikön koon alaraja on päivittäistavarakaupassa 3 000 k-m2 ja muussa vähittäiskaupassa 5 000 
k-m2 lukuun ottamatta 
 

 maakuntakaavassa osoitettua Oulun seudun yhtenäistä taajamatoimintojen aluetta, jossa 
alaraja on päivittäistavarakaupassa 5 000 k-m2 ja muussa vähittäiskaupassa 10 000 k-m2 ja  

 Kuusamon, Raahen ja Ylivieskan taajamatoimintojen alueita, joissa alaraja on päivittäistava-
rakaupassa 3 000 k-m2 ja muussa vähittäiskaupassa 7 000 k-m2. 

 
 

2.2 Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava, LUONNOS 

2.2.1 Valmisteluvaiheen kaupan palveluverkkoa koskevat merkinnät ja määräykset 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti tammikuussa 2016 Pohjois-Pohjanmaan maakunta-
kaavan uudistamisen kolmannen vaiheen (3.VMKK) vireille tulosta. Kolmannessa vaihemaakunta-
kaavassa päivitetään kaupan palveluverkkoa koskevat kaavamerkinnät ja -määräykset vastaa-
maan toukokuussa 2017 voimaan tullutta maankäyttö- ja rakennuslain muutosta. Pohjois-
Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnos oli nähtävillä 10.4.-12.5.2017. Kaavaluonnoksessa 
osoitetut kaupan palveluverkkoa koskevat kaavamerkinnät vastaavat Pohjois-Pohjanmaan 1. vai-

hemaakuntakaavan merkintöjä. Kaavamääräyksiin on tehty kaupan laatua ja enimmäismitoitusta 
koskevia tarkistuksia maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen perustuen.  
 

Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon määräyksistä on poistettu kaupan 
laatua koskevat määräykset ja tarkistettu alaraja vähittäiskaupan suuryksikön kokoa vastaavak-
si. Kaavamääräyksen mukaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan alueella merkitykseltään 
seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja on 4 000 k-m2 lukuun ottamatta 
 

 maakuntakaavassa osoitettua Oulun seudun yhtenäistä taajamatoimintojen aluetta, jossa 

alaraja 10 000 k-m2,  
 Kuusamon, Raahen ja Ylivieskan taajamatoimintojen alueita, joissa alaraja on 7 000 k-m2. 
 

Merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen on mahdollista seuraa-
villa Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnoksessa osoitetuilla alueilla: 
 

 Oulun keskustatoimintojen alueella (C-1), 
 alueellisella keskustatoimintojen alueella (C-2), 
 Oulun kaupunkiseudun aluekeskuksen keskustatoimintojen alueella (C-3), 
 keskustatoimintojen alueella (C),  
 vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnällä (km) osoitetulla alueella,  

 erikoiskaupan suuryksikkömerkinnällä (km-1) osoitetulla alueella ja 
 vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueella (kma). 
 

Kolmannen vaihemaakuntakaavan luonnoksessa ei ole esitetty keskustatoimintojen alueille vähit-
täiskaupan suuryksikköjen enimmäismitoituksia. Vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueet 
(kma), vähittäiskaupan suuryksiköt (km) ja erikoiskaupan suuryksiköt (km-1) sekä niiden suun-

nittelumääräykset ja suuryksiköiden enimmäismitoitukset on esitetty 1. vaihemaakuntakaavan 
mukaisina lukuun ottamatta Raahen Mettalanmäen km-kohdetta, josta on poistettu päivittäista-
varakaupan enimmäismitoitus. 
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan kaavaluonnoksessa osoitetut keskusta-
toimintojen alueet ja vähittäiskaupan suuryksiköt sekä niiden enimmäismitoitukset 

ovat seuraavat: 
 

Merkintä   Kohde 
Suuryksiköiden enim-
mäismitoitus, k-m2 

C-1  Oulun kaupunkikeskusta  ei enimmäismitoitusta 

C-2 Kuusamo, Raahe, Ylivieska ei enimmäismitoitusta 

C-3 Kaakkuri, Ritaharju, Hiukkavaara, Kempele ei enimmäismitoitusta 

C 

Kaupunkikeskukset: Haapajärvi, Haapavesi, 
Kalajoki, Nivala, Oulainen, Pudasjärvi, Pyhäjärvi 

Suuret kuntakeskukset: Ii, Liminka, Pulkkila 
(Siikalatava), Muhos, Tyrnävä 
Oulun kaupungin alakeskukset: entiset kunta-
keskukset Haukipudas, Kiiminki ja Oulunsalo 

ei enimmäismitoitusta 
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km Ylikylä (Zeppelin), Kempele 50 000 k-m2 

km Mettalanmäki, Raahe 40 000 k-m2 

km Tiilimaa, Nivala 20 000 k-m2 

km Linnanmaa, Oulu 15 000 k-m2 

km Savari, Ylivieska 75 000 k-m2 

km-1 
Kiimingin Välikylä (Oulu), Kamutanmäki (Raahe) 
ja Taanila (Ylivieska)  

25 000 k-m2/kohde 

km-1 Liminganportti (Liminka) 20 000 k-m2 

km-1 Meinala (Kalajoki) 15 000 k-m2 

km-1 
Jouhtenenmäki (Haapavesi), Asemakylä (Ii) ja 
Pentinkangas (Ii) 

10 000 k-m2/kohde 

kma 
Kaakkuri-Vasaraperä, Ritaharju-Ritaportti ja 

Äimärautio (Oulu) 
yhteensä 300 000 k-m2 

kma Zatelliitti-Zeppelin (Kempele) 80 000 k-m2 

kma Tupos, (Liminka ja Kempele) 40 000 k-m2 

kma Savari (Ylivieska) 50 000 k-m2 
 

         
Kuva 1. Seudullisesti merkittävät vähittäiskaupan suuryksiköt 3. vaihemaakuntakaavassa  
(Pohjois-Pohjanmaan liitto 2017). 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti  10 (82) 
    
29.12.2017 Kaupan palveluverkkoselvityksen täydentäminen   
    

 

 

 

2.2.2 Valmisteluvaiheen kaupan palveluverkkoa koskeva palaute ja siihen annetut vastineet 

Seuraavaan on koottu yhteenveto Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan valmisteluvai-
heen kaupan palveluverkkoa koskevasta palautteesta ja siihen annetuista lausunnoista.  
 
Valmisteluvaiheen palaute on otettu huomioon kaupan palveluverkkoselvityksen päivityksessä ja 
päivitykseen sisältyvässä vaikutusten arvioinnissa. Kuntakohtainen arviointi, jossa on tarkastelu 
myös 3. vaihemaakuntakaavaluonnoksen palautetta, on esitetty luvussa 5 (Vähittäiskaupan 
suuryksiköiden vaikutusten arviointi seutukunnittain ja kunnittain). Palautteissa esitettyjä asioita 

on käsitelty myös luvussa 6 (Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkkokokonaisuuden vaikutus-
ten arviointi) ja luvussa 7 (Ehdotukset kaupan merkintöjen ja määräysten tarkistamisesta Poh-
jois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheeseen).  
 

KALAJOEN PALAUTE 
 Seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajaa tulisi korottaa niin, että se on sama 

koko maakuntakaavan alueella lukuun ottamatta Oulun seudun yhtenäistä taajamatoiminto-

jen aluetta, jolla korkeammat rajat voivat olla perusteltuja. Ainakin Pohjois-Pohjanmaan ete-
läosissa on perusteltua, että kaikissa yli 10 000 asukkaan kaupungeissa on samat suuryksi-
kön koon alarajat, jolloin kaikkien niiden kaupallinen kehittäminen mahdollistuu.  

 Kaavaselostuksessa on määritelty, ettei Kalajoen keskustatoimintojen aluetta laajenneta val-
tatien 8 länsipuolelle. Kalajoen kaupungin luonnoksena nähtävillä olleessa ja ehdotuksena 
nähtäville tulevassa keskustan osayleiskaavassa keskustatoimintoja on osoitettu myös valta-

tien 8 länsipuolelle, mitä ei maakuntakaavassa tulisi estää. 
 
VASTINE / MKH 11.9.2017 § 159  
Arvioidaan käynnissä olevan Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkkoselvityksen 2030 päivi-
tyksen (2040) yhteydessä onko perusteltua muuttaa suuryksikön koon alarajoja esitetyllä tavalla. 
 

KEMPELEEN PALAUTE 

 Kempeleen kunnan mukaan maakuntakaavaluonnoksessa keskusta-alueet on määritelty il-
man, että on selvitetty 1.5.2017 voimaantulleiden maankäyttö- ja rakennuslain kaupan si-
jainnin ohjausta koskevien muutosten vaikutusta koko Oulun seudun ja Pohjois-Pohjanmaan 
kaupalliseen palveluverkkoon. Kempeleen kunta näkee ristiriitaa siinä, miten keskusta-alueet 
on osoitettu suhteessa Oulun kaupunkiseudun kaupunkikehittämisen kohdealueeseen (kk-1), 
jolla on tavoitteena kaupunki- ja taajamarakenteen täydentäminen ja eheyttäminen. Tämän 
alueen ulkopuolelle on osoitettu useita c-merkintöjä (Ii, Liminka, Tyrnävä ja Muhos), jotka 

mahdollistavat lakimuutoksen myötä rajoittamattoman määrän vähittäiskaupan rakentamis-
ta. Lisäksi 1. vaihemaakuntakaavassa osoitettujen c-alueiden siirtäminen sellaisenaan 3. vai-
hemaakuntakaavaan ylikorostaa Kempeleen kunnan mukaan Oulunsalon, Kiimingin ja Hauki-
putaan merkitystä aluerakenteessa sen perusteella, että ne ovat entisiä kuntakeskuksia. 
Maakuntakaavaluonnoksessa kaikille keskustatoimintojen alueiksi määritellyille alueille voi-
daan samanarvoisesti sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä.  

 Kempeleen kunnan mukaan vaihemaakuntakaavan laatimisen yhteydessä tulee selvittää, 

vaikuttaako MRL-muutos Oulun seudun rooliin koko maakunnan kaupan palveluverkossa. Li-
säksi tulee selvittää, mikä merkitys lakimuutoksen mukaisesti tehtävillä maakuntakaavamää-
räysten päivityksillä on Oulun seudun kaupalliseen palveluverkkoon ja onko lakimuutoksen 
myötä syytä tarkistaa maakuntakaavassa osoitettavien c-alueiden määrää ja niihin liittyviä 
määräyksiä. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, miten c-merkittyjen keskustatoiminto-
jen osoittaminen vaikuttaa maakuntakaavan kk-1-rajauksella esitettyyn kaupunkikehittämi-

sen kohdealueeseen Oulun seudulla. 
 Maakuntakaavaluonnoksessa on osoitettu Zeppelinin km-kohdemerkintä ja sille enimmäismi-

toituksena 50 000 k-m2. Kempeleen kunnan mukaan olisi perusteltua esittää Zeppelinin alue 
osana Oulun seudun yleiskaavassa 2020 osoitettua c-aluetta, mikäli c-alueet osoitettaisiin 
vastaamaan hallituksen esityksen 251/2016 mukaista määritelmää. Kempeleen kunnassa on 
vireillä Taajaman osayleiskaavan 2040 laatiminen, jossa Zeppelinin alueen välittömään lähei-
syyteen ollaan osoittamassa tiiviiksi asuinalueiksi asemakaavoitettavia alueita.  

 Riippumatta Zeppelinin alueen luokituksesta (c vai km) Kempeleen kunnan alueelle osoitetut 
vähittäiskaupan kehittämisalueet tulee säilyttää 1. vaihemaakuntakaavaa vastaavina, jotta 

voidaan turvata maankäytön suunnittelutyön johdonmukaisuus ja jatkuvuus.  
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VASTINE / MKH 11.9.2017 § 159  
Käynnissä on Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkkoselvityksen 2030 päivitys (2040). Kem-
peleen kunnan esittämät argumentit otetaan huomioon päivitysselvityksen laatimisen yhteydessä 
ja sen vaikutusten arvioinnissa. Selvitetään, onko perusteltua muuttaa korkeamman alarajan 

aluetta koskemaan vain tiettyä aluetta. Kaupan hankkeiden mitoitus perustuu vaikutusalueen ky-
syntään (väestöpohja ja ostovoiman siirtymä), joten keskuksiin ei voi sijoittua määräämättömästi 
kauppaa. 
 
LIMINGAN PALAUTE 
 Limingan kuntakeskus tulisi sisällyttää Oulun kaupunkiseudun kaupunkikehittämisen kohde-

alueeseen (kk-1). 

 Maakuntakaavaan tulisi lisätä Haarasillan kaupan ja palvelujen alue ja osoittaa 80 000 k-m2 
erikoiskaupan suuryksikölle. 

 
VASTINE / MKH 11.9.2017 § 159  
Käynnissä on Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkkoselvityksen 2030 päivitys (2040). Limin-
gan kunnan esittämät argumentit otetaan huomioon päivitysselvityksen laatimisen yhteydessä ja 
sen vaikutusten arvioinnissa. 

 
NIVALAN PALAUTE 
 Kaavaselostuksen taulukosta 20 tulisi poistaa teksti ”ei laajennusta valtatien 28 länsipuolel-

le”. Nivalan keskustatoimintojen aluetta tulee voida laajentaa valtatien 28 länsipuolelle, kos-
ka voimassa olevassa yleiskaavassa Tiilimaalle on sijoitettu keskustatoimintojen alueita.  

 Kaavakartasta tulisi poistaa valtateiden 27 ja 28 risteykseen merkitty eritasoliittymävaraus. 

Risteykseen on rakennettu uusi liikenneympyrä, joka on toimiva ja turvallinen ratkaisu ja riit-
tää välittämään valtateiden liikenteen joka suuntaan. Risteyksen toimivuus vaikuttaa Tiili-
maan vähittäiskaupan suuryksikön (km) saavutettavuuteen.  

 

VASTINE / MKH 11.9.2017 § 159  
Käynnissä on Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkkoselvityksen 2030 päivitys (2040). Niva-
lan kaupungin esittämät argumentit otetaan huomioon päivitysselvityksen laatimisen yhteydessä. 

 
POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN PALAUTE 
 Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajaksi on maakuntakaava-

luonnoksessa määritelty koko maakunnan alueella 4 000 k-m2, Oulun kaupunkiseudulla 
10 000 k-m2 ja muilla kaupunkiseuduilla (Kuusamo, Raahe ja Ylivieska) 7 000 k-m2. 1. vai-
hemaakuntakaavassa esitetyt päivittäistavarakaupan matalammat seudullisuuden alarajat on 
poistettu. ELY-keskuksen mielestä MRL 71 b § 3 momentin mukaisessa ohjauksessa seudulli-

sesti merkittävän vähittäiskaupan alarajojen ja enimmäismitoituksen osalta voidaan edelleen 
käyttää perusteena myös kaupan laatua. Mikäli 1. vaihemaakuntakaavassa määriteltyjä seu-
dullisuuden alarajoja halutaan muuttaa, tulisi niiden perustua uusiin selvityksiin.  

 Maakuntakaavaluonnoksessa on poistettu Raahen Mettalanmäen vähittäiskaupan suuryksikön 
rajoitus päivittäistavarakaupan osalta. ELY-keskuksen mielestä päivittäistavarakaupan rajoi-

tuksen poistamisen tulee perustua sen aiheuttamien seudullisten vaikutusten arviointiin.  

 Uuden MRL 71 c §:n mukaan sijoitettaessa vähittäiskaupan suuryksikköjä keskusta-alueen 
ulkopuolelle perusteena tulee olla palveluiden saavutettavuus. Maakuntakaavaluonnoksessa 
on esitetty seudullisesti merkittävien kauppa-alueiden sijoittaminen, joka perustuu aiemman 
lain mukaiseen tarkasteluun. Kaavamääräyksissä ja kaupallisten alueiden sijoittelussa tulee 
ottaa huomioon myös palveluiden saavutettavuus uuden lain mukaisesti.  

 
VASTINE / MKH 11.9.2017 § 159  

Käynnissä on Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkkoselvityksen 2030 päivitys (2040). ELY-
keskuksen esille nostamat asiat arvioidaan päivitysselvityksen laatimisen yhteydessä ja sen vai-
kutusten arvioinnissa. Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja vaih-
telee kaupan laaduittain, joten kaupan laadun huomiointi alarajan määrittelyssä on lähtökohtai-
sesti perusteltu. Kaupan laatu vaikuttaa myös kaupan palvelujen saavutettavuuteen ja tulee 
myös saavutettavuustarkasteluissa otetuksi huomioon.   
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Keskusta-alueiden ulkopuolelle osoitettavien vähittäiskaupan suuryksiköiden, erikoiskaupan suur-
yksiköiden sekä vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueiden enimmäismitoituksen tulee jatkos-
sakin perustua alueen väestömäärän pohjalta arvioituun kokonaismitoitukseen. Vaikka keskusta-
alueille ei enää tarvitsekaan osoittaa enimmäismitoitusta, on edelleen arvioitava kokonaismitoitus 

ja sen jakautuminen keskusta-alueille ja keskustan ulkopuolelle osoitettaville kaupan alueille. Eli 
keskusta-alueiden enimmäismitoitusta ei voi siirtää keskusta-alueiden ulkopuolelle sijoittuvien 
kaupan alueiden enimmäismitoitukseen. Tässä on taustalla vähittäiskaupan suuryksiköitä koske-
vat erityiset sisältövaatimukset ja tavoitteet alueellisesti tasapainoisen kaupan palveluverkon ke-
hityksestä ja keskustojen ensisijaisuudesta kaupan sijaintipaikkana. 
 

2.3 Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava, EHDOTUS (lausuntoaineisto) 

2.3.1 Ehdotusvaiheen kaupan palveluverkkoa koskevat merkinnät ja määräykset 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus hyväksyi 16.10.2017 § 183 3. vaihemaakuntakaavan eh-
dotuksen lausuntoaineiston kuultavaksi. Lausuntopyyntö toimitettiin Pohjois-Pohjanmaan elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jäsenkunnille, muille keskeisille viranomaisille ja yhteisöil-
le sekä niille ministeriöille, joita asia koskee. Lausuntojen palautteen käsittelyn ja viranomais-
neuvottelun perusteella kaavaehdotusta tarkistetaan, minkä jälkeen maakuntahallituksen hyväk-
symä kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville keväällä 2018. 

 
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen lausuntoaineiston (16.10.2017) yleis-
ten suunnittelumääräysten mukaan vähittäiskaupan suuryksiköt on sijoitettava tukemaan yhdys-
kuntarakennetta. Suuryksiköiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toteuttamisessa on 
otettava huomioon tasapainoisen palveluverkon kehittäminen, olemassa olevien keskustatoimin-
tojen alueiden kaupalliset palvelut ja niiden toiminta- ja kehitysedellytykset, yhdyskuntaraken-
teen muu kehitys sekä palveluiden hyvä saavutettavuus eri väestöryhmille. 

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan alueella merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suur-
yksikön koon alaraja, ellei selvityksin osoiteta, että alarajan ylittävä suuryksikkö on vaikutuksil-
taan paikallinen, on 4 000 k-m2, lukuun ottamatta: 
 

 maakuntakaavassa osoitettua Oulun seudun yhtenäistä taajamatoimintojen aluetta, jossa 
alaraja on päivittäistavarakaupassa 5 000 k-m2 ja muussa vähittäiskaupassa 10 000 k-m2, 

 Kuusamon, Raahen ja Ylivieskan taajamatoimintojen alueita, joissa alaraja on päivittäistava-
rakaupassa 4 000 k-m2 ja muussa vähittäiskaupassa 7 000 k-m2. 

 
Edellä mainittuja kokoja pienempiä vähittäiskaupan suuryksikköjä on mahdollista toteuttaa maa-

kuntakaavassa osoitettujen alueiden ulkopuolelle kunnan kaavoitukseen ja vaikutusten arviointiin 
perustuen. 
 
Merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen on mahdollista seuraa-
villa Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa osoitetuilla alueilla: 
 

 Oulun keskustatoimintojen alueella (C-1), 
 alueellisella keskustatoimintojen alueella (C-2), 
 Oulun kaupunkiseudun aluekeskuksen keskustatoimintojen alueella (C-3), 
 keskustatoimintojen alueella (C),  
 vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnällä (km) osoitetulla alueella,   

 erikoiskaupan suuryksikkömerkinnällä (km-1) osoitetulla alueella ja 
 vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueella (kma). 
 
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen lausuntoaineistossa osoite-
tut keskustatoimintojen alueet ja vähittäiskaupan suuryksiköt sekä niiden enimmäis-
mitoitukset ovat seuraavat: 

 

Merkintä   Kohde 
Suuryksiköiden enim-
mäismitoitus, k-m2 

C-1  Oulun kaupunkikeskusta  ei enimmäismitoitusta 

C-2 Kuusamo, Raahe, Ylivieska ei enimmäismitoitusta 

C-3 Kaakkuri, Ritaharju, Hiukkavaara, Kempele ei enimmäismitoitusta 
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C 

Kaupunkikeskukset: Haapajärvi, Haapavesi, 
Kalajoki, Nivala, Oulainen, Pudasjärvi, Pyhäjärvi 
Suuret kuntakeskukset: Ii, Liminka, Pulkkila 

(Siikalatava), Muhos, Tyrnävä 
Oulun kaupungin alakeskukset: entiset kunta-
keskukset Haukipudas, Kiiminki ja Oulunsalo 

ei enimmäismitoitusta 

km Ylikylä (Zeppelin), Kempele 50 000 k-m2 

km Mettalanmäki, Raahe 

40 000 k-m2, josta päivittäis-

tavarakaupan osuus enintään 
4 500 k-m2 

km Tiilimaa, Nivala 20 000 k-m2 

km Linnanmaa, Oulu 15 000 k-m2 

km Savari, Ylivieska 75 000 k-m2 

km-1 
Kiimingin Välikylä (Oulu), Kamutanmäki (Raahe) 
ja Taanila (Ylivieska)  

25 000 k-m2/kohde 

km-1 Liminganportti (Liminka) 20 000 k-m2 

km-1 Meinala (Kalajoki) 15 000 k-m2 

km-1 
Jouhtenenmäki (Haapavesi), Asemakylä (Ii) ja 

Pentinkangas (Ii) 
10 000 k-m2/kohde 

kma 
Kaakkuri-Vasaraperä, Ritaharju-Ritaportti ja 
Äimärautio (Oulu) 

yhteensä 400 000 k-m2 

kma Zatelliitti-Zeppelin (Kempele) 90 000 k-m2 

kma Tupos, (Liminka ja Kempele) 40 000 k-m2 

kma Savari (Ylivieska) 50 000 k-m2 
 

 

2.3.2 Ehdotusvaiheen kaupan palveluverkkoa koskevat lausunnot 

Seuraavaan on koottu yhteenveto Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen 
kaupan palveluverkkoa koskevista lausunnoista. Kaupan palveluverkkoselvityksen täydennyssel-
vitystä on päivitetty ja täydennetty saatujen lausuntojen pohjalta.  
 
IIN LAUSUNTO 
 Iihin on voimassa olevan kaavan mukaisesti esitetty kaksi erikoiskaupan suuryksikköä (Pen-

kinkangas ja Asemakylä). Kummankin kohteen enimmäismitoitus on 10.000 k-m2. Pentin-

kankaan osalta enimmäismäärä on käytetty, eikä kaava mahdollista alueen kehittämistä ja li-
särakentamista. Tämän vuoksi Iin kunta esittää, että Pentinkankaan erikoiskaupan suuryk-
sikkökohteen enimmäismitoitus nostetaan 20 000 k-m2:iin. Asemakylän erikoiskaupan suur-
yksikkö-kohteen toteutuminen on sidoksissa Iin keskustan ohitustien rakentamiseen, josta ei 
ole päätöksiä eikä rakentaminen tule todennäköisesti toteutumaan kuin pitkällä aikavälillä. 
Lyhyellä aikavälillä Pentinkankaan kehittäminen on Iin kunnan kaupallisten palvelujen kehit-
tymisen näkökulmasta ensisijaista. Iin kunta pitää tärkeänä ilmastotavoitteiden edistämistä 

ja keskustan kehittämistä. Pentinkankaan alueen kehittäminen ei ole ristiriidassa keskustan 
kehittämisen kanssa, sillä alueelle on tarkoitus sijoittaa sellaista kauppaa, joka ei toiminnan 
laatu ja tilantarve huomioon ottaen voi sijoittua ydinkeskustan alueelle. Enimmäismitoituksen 
nostamista on perusteltu myös muun muassa alueen hyvällä saavutettavuudella, ostovoiman 
vuodon vähenemisellä, lähialueen asukasmäärän lisääntymisellä uusien asuntoalueiden ra-
kentuessa sekä toimivan kilpailun edistämisellä. 

 

Selvityksen laatijan kommentit: 
 Kaavassa esitetty enimmäismitoitus koskee vähittäiskaupan suuryksiköitä, joten alueelle 

on mahdollista sijoittaa kunnan kaavoitukseen ja vaikutusten arviointiin perustuen pinta-
alaltaan alle 4 000 k-m2:n kaupan yksiköitä vaikka enimmäismitoitus onkin käytetty. Näin 

ollen kaava ei estä alueen kaupallista kehittämistä. Koska Asemakylän erikoiskaupan 
suuryksikkö-kohde toteutuu todennäköisesti vasta pitkällä aikavälillä, on perusteltua tar-
kistaa molempien erikoiskaupan suuryksikkö-kohteiden enimmäismitoituksia. Ehdotus 
tarkistetusta mitoituksesta perusteluineen on esitetty kohdassa 5.4 (Oulunkaaren seudun 
vähittäiskaupan suuryksiköt) ja kohdassa 7.3 (Vähittäiskaupan suuryksiköt ja niiden 

enimmäismitoitus). 
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KALAJOEN LAUSUNTO 
 Meinalan erikoiskaupan suuryksikön enimmäismitoitus tulee nostaa kaavaehdotuksessa esite-

tystä 15 000 k-m2:stä 30 000 k-m2:iin. Kalajoen kaupungin tavoitteena on kehittää keskus-
taa kaupallisena keskuksena, mutta tilaa vaativan kaupan sijoittuminen keskustan alueelle on 

hankalaa. Meinalan alueen ei ole tarkoitus kilpailla keskustan toimintojen kanssa eikä sinne 
ole tarkoituksenmukaista osoittaa keskustahakuista erikoiskauppaa. Kaupunkirakenteen tii-
vistäminen ja kehittäminen Hiekkasärkkien ja keskustan välillä on yksi kaupungin tavoitteis-
ta. Meinalan alueen maankäytön mahdollisuuksia ei tule rajoittaa liian matalalla erikoiskau-
pan suuryksikön kerrosalaneliömetrimäärällä. Merellisen matkailukaupungin systemaattinen 
kehittyminen voi tulevaisuudessa tuoda tarpeita myös Meinalan alueen kehittämiselle. 

 

Selvityksen laatijan kommentit: 
 Kaavassa esitetty enimmäismitoitus koskee vähittäiskaupan suuryksiköitä, joten alueelle 

on enimmäismitoituksen lisäksi mahdollista sijoittaa kunnan kaavoitukseen ja vaikutusten 
arviointiin perustuen pinta-alaltaan alle 4 000 k-m2:n kaupan yksiköitä, jolloin Meinalan 

alueen kaupan pinta-ala voi olla suurempi kuin kaavassa osoitettu vähittäiskaupan suur-
yksikköjen enimmäismitoitus. Kalajoen matkailun merkitys huomioon ottaen on kuitenkin 
perusteltua tarkistaa Meinalan erikoiskaupan suuryksikkö-kohteen enimmäismitoitusta. 
Ehdotus tarkistetusta mitoituksesta perusteluineen on esitetty kohdassa 5.6 (Ylivieskan 
seudun vähittäiskaupan suuryksiköt) ja kohdassa 7.3 (Vähittäiskaupan suuryksiköt ja nii-
den enimmäismitoitus). 

 

KEMPELEEN LAUSUNTO 
 Maakuntakaavaratkaisujen tulisi perustua Tilastokeskuksen alhaisempien väestöennusteiden 

sijaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnalle asetettuihin väestötavoitteisiin. 
 Lausunnossa on esitetty, että täydennysselvityksessä esitetyt arviot ostovoiman ja liiketila-

tarpeen kehityksestä ovat virheelliset Kempeleen kunnan osalta johtuen mm. siitä, että arvi-
oissa on käytetty Tilastokeskuksen väestöennustetta, joka on kunnan väestöennustetta pie-

nempi ja siitä, ettei ostovoimalaskelmassa ole otettu inflaation vaikutusta huomioon. Lisäksi 

on todettu, että kunnan omassa tarkemmassa kaupan selvityksessä Kempeleen kunnan las-
kennallinen liiketilatarve vuonna 2040 on yhteensä 218 000 k-m2, kun täydennysselvitykses-
sä liiketilatarve on 93 000 k-m2. 

 Tiheästi esitettyjen c-merkintöjen luokittelukriteereitä tulisi arvioida kaupalliseen palvelu-
verkkoselvitykseen perustuen ja harkita, voitaisiinko osa ehdotuksen c-alueista osoittaa esi-
merkiksi km-merkinnällä. 

 Kempeleen kaupan enimmäismitoitusta tulisi nostaa siten, että kma - kehittämisalueeksi 
osoitetun Zeppelin - Zatelliitti - alueen enimmäismitoitus olisi 110 000 k-m2 nyt esitetyn 
90 000 k-m2:n sijasta.  

 

Selvityksen laatijan kommentit: 

 Maakuntakaavan tehtävänä on tarkastella vähittäiskaupan palveluverkkoa kokonaisvaltai-
sesti koko maakuntakaavan alueella. Tilastokeskuksen väestöennusteen käyttö vähittäis-
kaupan ostovoiman ja liiketilatarpeen kehityksen arvioinnissa on maakuntatason selvityk-
sessä perusteltua, koska Tilastokeskuksen ennuste on laadittu samalla periaatteella kai-

kissa kunnissa ja turvaa näin ollen kuntien tasavertaisen kohtelun. Kuntien omia väestö-
ennusteita on mahdollista käyttää pohjana kuntien kaavoituksessa ja kaupan hankkeiden 

vaikutusten arvioinnissa.  
 

 Liiketilatarvelaskelmassa ei ole tarpeen ottaa huomioon inflaation vaikutusta. Täydennys-
selvityksen ostovoimalaskelmassa käytettyjen kulutuslukujen päivitys perustuu toteutu-
neeseen kehitykseen, johon on vaikuttanut muun muassa kulutusrakenteen muutokset. 
Myös inflaatio on siinä otettu huomioon. Laskelmassa on käytetty Pohjois-Pohjanmaan 

keskimääräistä kulutuslukua vuodelta 2015 (www.tuomassantasalo.fi), jonka kehitys sel-
vityksen tarkasteluvuosiin on arvioitu yksityisen kulutuksen kasvu-%:lla (1-2%). Täy-
dennysselvityksessä käytetyt kulutusluvut ovat vertailukelpoiset Kempeleen kunnan 
omassa kaupan selvityksessä käytettyjen kulutuslukujen kanssa.  

 

 Lausunnon mukaan kunnan omassa tarkemmassa kaupan selvityksessä Kempeleen kun-

nan laskennallinen liiketilatarve vuonna 2040 on yhteensä 218 000 k-m2, kun täydennys-
selvityksessä liiketilatarve on 93 000 k-m2. Esitetyt luvut eivät ole keskenään vertailukel-
poisia. Lausunnossa mainittu kunnan oman selvityksen laskennallinen liiketilatarve 

(218 000 k-m2) perustuu kunnan väestöennusteeseen, jonka mukaan Kempeleen väes-
tömäärä kasvaa 2 %/vuosi vuoteen 2040 asti. Lisäksi esitettyyn liiketilatarpeeseen sisäl-
tyy kaupallisten palvelujen liiketilatarve ja liiketilatarpeessa on otettu huomioon Kempe-
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leeseen nykytilanteessa suuntautuva ostovoiman virtaus, jonka on oletettu pysyvän ny-
kyisellä tasolla. Täydennysselvityksen laskennallinen liiketilatarve on arvioitu Tilastokes-
kuksen väestöennusteen pohjalta, jonka mukaan Kempeleen väestömäärän kasvu on 
maltillisempaa kuin kunnan omassa ennusteessa. Täydennysselvityksen liiketilatarpee-

seen ei sisälly kaupallisten palvelujen liiketilatarvetta eikä siinä ole otettu huomioon osto-
voiman siirtymiä. Täydennysselvityksessä ostovoiman siirtymät on otettu huomioon seu-
tutason tarkasteluissa ja vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitusten määritte-
lyssä. 

 

 Kaupan liiketilan lisätarve on täydennysselvityksen mukaan Kempeleessä vuosina 2016-

2040 noin 39 700 k-m2. Kunnan selvityksessä kaupan liiketilan lisätarve (ilman kaupalli-
sia palveluja) vuosina 2016-2040 on Tilastokeskuksen väestöennusteen perusteella arvi-
oituna noin 38 800 k-m2 ja kunnan oman väestöennusteen (vuotuinen väestönkasvu 2 

%) perusteella arvioituna 76 200 k-m2. Kempeleen kaupan selvityksessä esitetty kaupan 
alueiden mitoitus on määritelty 2 %:n vuotuisen väestömäärän kasvun pohjalta arvioidun 
liiketilatarpeen mukaan. Zatelliitti-Zeppelin alueen enimmäismitoitukseksi on kunnan 
omassa selvityksessä ehdotettu 87 000 k-m2 ja maakuntakaavan kaupan palveluverk-

koselvityksen täydennysselvityksessä ja 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa 90 000 
k-m2. 

 

 Perustelut C-alueiden osoittamiseen tai osoittamatta jättämiseen perustuvat muun muas-
sa yhdyskuntarakenteellisiin ja keskusverkkotarkasteluihin, ei kaupan selvityksiin. Laissa 
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja lain perusteluissa on esitetty keskusta-

alueen määritelmä. 
 

 Ympäristöministeriön (2013) ohjeen mukaan enimmäismitoituksen osoittamisen tavoit-
teena on varmistaa keskusverkon ja kaupan palvelurakenteen alueellisesti tasapainoinen 
ja kestävä kehitys. Ohjeen mukaan kilpailun toimivuuden edistämiseksi sekä joustavuu-
den lisäämiseksi mitoituksessa voidaan varautua jonkin verran arvioitua suurempaan 

kasvuun. Kempeleen vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoituksia on tarkistettu 

seututason tarkastelun pohjalta. Ehdotus tarkistetusta mitoituksesta perusteluineen on 
esitetty kohdassa 5.3 (Oulun seudun vähittäiskaupan suuryksiköt) ja kohdassa 7.3 (Vä-
hittäiskaupan suuryksiköt ja niiden enimmäismitoitus). 

 
LIMINGAN LAUSUNTO 
 Kaupallisen selvityksen mukaan ostovoiman siirtymä on päivittäistavarakaupassa -26 % ja 

erikoiskaupassa -1 %. Lausunnon mukaan erikoiskaupan tarjonta puuttuu kunnasta lähes ko-
konaan, joten selvitys on tältä osin virheellinen. Lausunnon mukaan maakuntakaava ei mah-
dollista kunnan erikoiskaupan kehittymistä. Maakuntakaavalla on turvattava yhtäläiset mah-
dollisuudet kaikille maakunnan kunnille, ei vain muutamalle keskuskaupungille. Maakunta-
kaavaehdotuksessa on osoitettu Oulun seudun muille kasvukunnille, Oululle ja Kempeleelle, 
lisärakennusoikeutta kaupan suuryksiköille. Limingan kunta edellyttää, että samaa periaatet-

ta tulisi tasapuolisuuden nimissä soveltaa myös Limingan kohdalla ja osoittaa uusia kasvu- ja 
elinvoimamahdollisuuksia kaavoituksen kautta. 

 Haaransillan aluetta ei ole maakuntakaavassa huomioitu, eikä alueelle ole osoitettu riittävästi 

rakennusoikeutta mahdollistamaan vähittäiskaupan suuryksikön rakentaminen. Limingan 
kunnan Ankkurilahden osayleiskaavassa alue on kaavoitettu kaupan ja palvelujen alueeksi. 
Limingan kunnan asutuksen kasvusuunnat tukevat sekä Liminganportin että Haaransillan 
alueen kaupallista kehittämistä. Limingan kunta esittää, että Haarasillan kaupan ja palvelujen 

alue lisätään maakuntakaavaan ja alueelle osoitetaan 80 000 k-m2 erikoiskaupan suuryksi-
kölle tulevaisuuden elinvoiman mahdollistamiseksi. 
 

Selvityksen laatijan kommentit: 

 Ostovoiman siirtymiä koskevat tarkastelut perustuvat A.C.Nielsen Finland Oy:n myymälä-
rekisterin ja Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin tietoihin sekä täydennysselvityksessä 
esitettyyn ostovoima-arvioon. Tilastojen mukaan Limingan erikoiskaupan liikevaihto on li-
sääntynyt vuosina 2009-2015 noin 164 %, mikä näkyy aiempaa pienempänä ostovoiman 
ulosvirtauksena. Liikevaihdon voimakas lisääntyminen selittyy pääosin Halpa-Hallin toi-
minnan käynnistymisellä vuonna 2013, mutta myös muiden erikoisliikkeiden (22 kpl 
vuonna 2015) liikevaihto on lisääntynyt Limingassa koko maakunnan keskimääräistä ke-

hitystä enemmän. Tilastoissa voi olla myös virheitä, mutta täydennysselvityksen puitteis-

sa ei ole ollut mahdollisuutta tarkistaa tilastojen oikeellisuutta. Vähittäiskaupan suuryksi-
köiden enimmäismitoituksia on tarkistettu seututason tarkastelun pohjalta, joten tilasto-
jen mahdolliset virheet eivät vaikuta ehdotettuihin enimmäismitoituksiin. 
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 Ympäristöministeriön (2013) ohjeen mukaan enimmäismitoituksen osoittamisen tavoit-
teena on varmistaa keskusverkon ja kaupan palvelurakenteen alueellisesti tasapainoinen 
ja kestävä kehitys. Kilpailun toimivuuden edistämiseksi sekä joustavuuden lisäämiseksi 
enimmäismitoituksessa voidaan kuitenkin varautua jonkin verran arvioitua suurempaan 

kasvuun. Limingan vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoituksia on tarkistettu 
seututason tarkastelun pohjalta. Ehdotus tarkistetusta mitoituksesta perusteluineen on 
esitetty kohdassa 5.3 (Oulun seudun vähittäiskaupan suuryksiköt) ja kohdassa 7.3 (Vä-
hittäiskaupan suuryksiköt ja niiden enimmäismitoitus). 
 

 Haaransillan alue on todettu Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan laadinnan yh-

teydessä soveltumattomaksi sijaintipaikaksi keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle si-
joittuvalle merkitykseltään seudulliselle kaupalle. Haaransillan alueen lähiympäristön ny-
kytilanne ja alueen soveltuvuuden arviointiperusteet eivät ole muuttuneet vuonna 2013 

laaditun Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkkoselvityksen jälkeen. Laissa maankäyt-
tö- ja rakennuslain muuttamisesta korostetaan palvelujen saavutettavuuden merkitystä 
arvioitaessa palvelujen sijoittamista keskusta-alueiden ulkopuolelle. Lain yksityiskohtais-
ten perustelujen mukaan palvelujen saavutettavuudella tarkoitetaan kaupan palvelujen 

sijoittumista suhteessa asuinalueiden sijaintiin ja palvelujen käyttäjien mahdollisuuksiin 
saavuttaa palvelut eri kulkumuodoilla. Perustelujen mukaan palvelujen saavutettavuutta 
tulee arvioida kokonaisuutena, koko kaupan palveluverkon näkökulmasta. 

 
POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO 
 Maakuntakaavassa tarkistetaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitettua keskusta-alueita ja 

kaupan suuryksikköjä koskevaa ratkaisua. Kaavaratkaisussa huomioidaan maankäyttö- ja ra-

kennuslain 1.5.2017 voimaantulleet muutokset. Kaavaehdotuksen ratkaisua tukee ja peruste-
lee kaavatyön aikana päivitetty kaupan palveluverkkoselvitys, jonka tavoitevuosi on 2040. 
ELY-keskus toteaa maakuntakaavan ajantasaisuuden kannalta olevan hyvä asia, että muut-
tunut lainsäädäntö tulee nyt huomioiduksi maakuntakaavassa koko maakunnan osalta. Kaa-

varatkaisua laadittaessa on otettu huomioon ELY-keskuksen luonnosvaiheessa esitetyt näke-
mykset. 

 
RAAHEN LAUSUNTO 
 Raahen kaupunki toteaa lausuntonaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotusaineistosta, että päi-

vittäistavarakaupan enimmäismitoitus Mettalanmäen vähittäiskaupan suuryksikön merkinnäs-
tä on poistettava. 3. vaihemaakuntakaavan ehdotusaineistoon palautettu päivittäistavara-
kaupan enimmäismitoitus on kyseenalainen suhteessa alueen muiden kuntien vähittäiskau-
pan suuryksiköiden enimmäismitoituksiin, sillä vastaavaa rajoitusta ei ole muille asetettu. 

Päivittäistavarakaupan enimmäismitoituksen esittäminen Raahen Mettalanmäen alueelle on 
lisäksi uudistetun maankäyttö- ja rakennuslain perusteella tarpeetonta, sillä 1.5.2017 voi-
maan tulleessa laissa maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, velvoite kaupan laadun 
huomioimiseksi keskusta-alueen ulkopuolisessa suuryksikössä poistui.  
 

Selvityksen laatijan kommentit: 
 Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa esitetyn päivittäistavarakaupan enim-

mäismitoituksen tavoitteena oli turvata päivittäistavarakaupan toiminta- ja kehitysedelly-
tykset Raahen keskustassa ja sitä kautta Raahen keskustan kaupallinen vetovoima ja ke-
hitys. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta korostaa edelleen keskustojen 
merkitystä vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijaisena sijaintipaikkana, joten sijoitetta-

essa vähittäiskaupan suuryksiköitä keskusta-alueen ulkopuolelle tulee varmistaa, ettei 
keskustan kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset heikkene. Toisaalta uudistettu maan-
käyttö- ja rakennuslaki ei kuitenkaan enää velvoita ottamaan huomioon kaupan laatua si-
joitettaessa vähittäiskaupan suuryksikkö keskusta-alueen ulkopuolelle. Raahen Metta-
lanmäen vähittäiskaupan suuryksikön mitoitusta on tarkistettu seututason vaikutusten 
arvioinnin pohjalta. Ehdotus tarkistetusta mitoituksesta perusteluineen on esitetty koh-
dassa 5.5 (Raahen seudun vähittäiskaupan suuryksiköt) ja kohdassa 7.3 (Vähittäiskau-

pan suuryksiköt ja niiden enimmäismitoitus). 
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3 POHJOIS-POHJANMAAN KAUPAN NYKYTILANNE 

3.1 Kaupan palveluverkko 

Päivittäistavarakauppa 
 

A.C.Nielsen Finland Oy:n mukaan Pohjois-Pohjanmaalla toimi vuoden 2016 lopussa yhteensä 303 
päivittäistavaramyymälää, joista 246 oli koko päivittäistavaravalikoimaa myyviä myymälöitä 

ja 57 päivittäistavaroiden erikoismyymälöitä kuten luontaistuotemyymälöitä, leipomoita ja kaup-
pahalleja ym. Myymälätyypeittäin tarkasteltuna Pohjois-Pohjanmaalla oli eniten isoja valinta-
myymälöitä (88 kpl). Seuraavaksi eniten oli päivittäistavaroiden erikoismyymälöitä (55 kpl), isoja 
supermarketteja (44 kpl), pieniä supermarketteja (36 kpl), pieniä valintamyymälöitä (25 kpl) ja 
pienmyymälöitä (21 kpl). Vuoden 2016 lopussa Pohjois-Pohjanmaalla toimi 13 hypermarkettia, 

joista 6 Oulussa, 2 Kuusamossa, 2 Raahessa, 2 Ylivieskassa ja 1 Kempeleessä. A.C.Nielsen Fin-

land Oy:n myymälärekisterin mukaiset myymälätyypit on esitetty liitteessä 1. 
 

Asukaslukuun suhteutettuna Pohjois-Pohjanmaalla oli vuonna 2016 noin 1 671 asukasta yhtä 

päivittäistavaramyymälää kohti, kun mukaan otetaan koko päivittäistavaroiden valikoimaa 
myyvät päivittäistavaramyymälät (ei päivittäistavaroita myyviä erikoismyymälöitä). Koko maassa 
oli vuoden 2016 lopussa 1 833 asukasta yhtä päivittäistavaramyymälää kohti, mikä on selvästi 
enemmän kuin Pohjois-Pohjanmaan alueella keskimäärin. Näin ollen Pohjois-Pohjanmaan päivit-
täistavarakaupan palveluverkko on asukasmäärään suhteutettuna kattavampi kuin koko maassa 
keskimäärin. Seutukunnittain tarkasteluna asukasmäärä yhtä päivittäistavaramyymälää kohti 
vaihteli Haapaveden-Siikalatvan seudun 951 asukkaasta Oulun seudun 2 056 asukkaaseen. Kun-

nittain tarkasteltuna vähiten asukkaita yhtä päivittäistavaramyymälää kohti oli Hailuodossa (497 
asukasta) ja eniten Kempeleessä (2 471 asukasta).  
 

Taulukko 1. Pohjois-Pohjanmaan päivittäistavaramyymälät vuoden 2016 lopussa ja asukasmäärä 

yhtä päivittäistavaramyymälää kohti vuosien 2016 ja 2009 lopussa (A.C.Nielsen Finland Oy: päi-
vittäistavarakaupan myymälärekisteri 2016 ja 2009) 
 

 

Iso Pieni Iso Pieni

>2500 m2 >1000 m2 >1000 m2 400-999 m2 200-399 m2 100-199 m2 lkm 2016 2009

Alavieska 1 2 3 880 925

Haapajärvi 1 2 1 2 6 1 833 1 286

Haapavesi 1 1 2 1 5 1 775 1 479

Hailuoto 2 2 497 510

Ii 2 2 1 5 2 407 1 162

Kalajoki 1 2 1 4 2 2 12 1 259 1 045

Kempele 1 2 2 1 1 2 9 2 471 2 609

Kuusamo 2 1 1 2 4 1 4 15 1 412 1 282

Kärsämäki 1 1 2 1 5 664 730

Liminka 1 1 1 3 1 7 1 429 1 477

Lumijoki 1 1 2 105 997

Merijärvi 1 1 1 131 1 209

Muhos 1 2 1 1 1 1 7 1 499 1 771

Nivala 1 2 1 1 1 1 7 1 815 1 378

Oulainen 1 1 1 1 2 6 1 879 1 586

Oulu 6 7 20 9 37 7 8 28 122 2 133 1 942

Pudasjärvi 1 3 1 6 2 2 15 630 688

Pyhäjoki 1 1 1 3 1 063 843

Pyhäjärvi 1 1 1 1 4 1 362 857

Pyhäntä 1 1 2 790 549

Raahe 2 1 2 3 4 2 1 3 18 1 667 1 426

Reisjärvi 1 1 2 1 427 1 510

Sievi 1 2 1 1 5 1 267 1 320

Siikajoki 1 3 4 1 342 1 155

Siikalatva 3 5 1 1 10 620 787

Taivalkoski 1 1 1 1 4 1 033 749

Tyrnävä 1 2 3 2 250 1 580

Utajärvi 2 2 1 412 1 507

Vaala 2 2 1 5 608 680

Ylivieska 2 1 1 1 3 5 13 1 900 1 544

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta 0 1 1 4 8 1 0 2 17 951 959

Koillismaan seutukunta 2 1 2 2 5 2 1 4 19 1 311 1 114

Nivala-Haapajärven seutukunta 0 3 6 4 3 1 3 4 24 1 459 1 136

Oulun seutukunta 7 9 25 11 48 10 10 31 151 2 056 1 893

Oulunkaaren seutukunta 0 1 3 6 3 8 3 3 27 987 881

Raahen seutukunta 2 1 2 5 8 3 1 3 25 1 526 1 290

Ylivieskan seutukunta 2 3 5 4 13 0 3 10 40 1 471 1 283

POHJOIS-POHJANMAA 13 19 44 36 88 25 21 57 303 1 671 1 480

Koko maa 1 833 1 597

Myymälät 

yhteensä
Tavaratalo

Supermarket Valintamyymälä Erikois-

myymälä 

ym.

Pien-

myymälä

Hyper-

market

Asukkaita/ myymälä 

(pl.erikoismyymälät)
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Päivittäistavaramyymälöiden lisäksi päivittäistavaroita myydään laajan tavaravalikoiman myymä-
löissä (ns. halpahalleissa), kioskeissa ja huoltoasemilla. Pohjois-Pohjanmaan alueella toimi vuo-
den 2016 lopussa 19 laajan tavaravalikoiman myymälää (A.C. Nielsen Finland Oy). Tilastokes-
kuksen toimipaikkarekisterin mukaan Pohjois-Pohjanmaalla toimi 73 elintarvike-, makeis- ym. 

kioskeja ja 88 huoltoasemaa.  
 
Seuraavassa kuvassa on esitetty Pohjois-Pohjanmaan päivittäistavaramyymälöiden sijainti. Päi-
vittäistavaramyymälöistä toimi Oulun seudulla 49,8 %, Ylivieskan seudulla 13,2 %, Oulunkaaren 
seudulla 8,9 %, Raahen seudulla 8,3 %, Nivala-Haapajärven seudulla 7,9 %, Koillismaan seudul-
la 6,3 % ja Haapaveden-Siikalatvan seudulla 5,6 %.  
 

 
 

Kuva 2. Pohjois-Pohjanmaan päivittäistavaramyymälöiden sijainti vuoden 2016 lopussa 
(A.C.Nielsen Finland Oy: päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 2016). 
 
Pohjois-Pohjanmaan päivittäistavaramyymälöiden kokonaismäärä on vähentynyt kolmella myy-
mälällä vuodesta 2009 vuoteen 2016. Tavaratalojen määrä on lisääntynyt yhdellä myymälällä, 
isojen supermarkettien määrä kuudella myymälällä ja päivittäistavaroiden erikoismyymälöiden 
määrä 21 myymälällä. Muiden myymälätyyppien määrä on vähentynyt. Eniten ovat vähentyneet 

pienet valintamyymälät (-16 kpl).  
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Seutukunnittain tarkasteltuna päivittäistavaramyymälöiden määrä on lisääntynyt Oulun seudulla 
(+17 myymälää), pysynyt ennallaan Haapaveden - Siikalatvan seudulla ja vähentynyt muilla 
seuduilla. Oulun seudulla ovat lisääntyneet erityisesti päivittäistavaroiden erikoismyymälät (+16 
myymälää).  

 
Taulukko 2. Pohjois-Pohjanmaan päivittäistavaramyymälöiden määrä vuosien 2009 ja 2016 lo-
pussa (A.C.Nielsen Finland Oy: päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 2016 ja 2009). 
 

  

 
Erikoiskauppa 
 
Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan Pohjois-Pohjanmaalla toimi vuoden 2015 lopussa 
yhteensä 1 151 erikoiskaupan myymälää. Maakunnan erikoiskaupan myymälöistä toimi Oulun 
seudulla 55,3 %, Ylivieskan seudulla 14,1 %, Raahen seudulla 8,3 %, Nivala-Haapajärven seu-

dulla 7,2 %, Koillismaan seudulla 7,0 %, Oulunkaaren seudulla 5,1 % ja Haapaveden-Siikalatvan 
seudulla 2,9 %.  
 
Toimialoilla, jotka sisältävät paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan myymälät (huonekalu-
kauppa, kodintekniikkakauppa, rautakauppa ja muu tilaa vaativa kauppa) toimi yhteensä 230 
myymälää (20 % kaikista erikoiskaupan myymälöistä). Muun erikoiskaupan toimialoilla (alkot, 
apteekit ym, muotikauppa, tietotekninen erikoiskauppa ja muu erikoiskauppa) toimi yhteensä 

921 myymälää (80 % kaikista erikoiskaupan myymälöistä). Toimialaryhmittäin tarkasteltuna eni-
ten myymälöitä Pohjois-Pohjanmaalla oli muun erikoiskaupan toimialoilla (525 myymälää). Seu-

raavaksi eniten myymälöitä toimi muotikaupassa (185 kpl), alkot, apteekit ym. toimialaryhmässä 
(135 kpl) ja rautakaupassa (122 kpl). Toimialaryhmiin kuuluvat toimialat on esitetty liitteessä 3. 
  

2009 2016

Alavieska 3 3 0

Haapajärvi 8 6 -2

Haapavesi 6 5 -1

Hailuoto 2 2 0

Ii 9 5 -4

Kalajoki 16 12 -4

Kempele 7 9 2

Kuusamo 17 15 -2

Kärsämäki 4 5 1

Liminka 6 7 1

Lumijoki 2 1 -1

Merijärvi 1 1 0

Muhos 6 7 1

Nivala 10 7 -3

Oulainen 5 6 1

Oulu 107 122 15

Pudasjärvi 14 15 1

Pyhäjoki 4 3 -1

Pyhäjärvi 8 4 -4

Pyhäntä 3 2 -1

Raahe 20 18 -2

Reisjärvi 2 2 0

Sievi 5 5 0

Siikajoki 5 4 -1

Siikalatva 8 10 2

Taivalkoski 6 4 -2

Tyrnävä 4 3 -1

Utajärvi 2 2 0

Vaala1)
5 5 0

Ylivieska 11 13 2

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta 17 17 0

Koillismaan seutukunta 23 19 -4

Nivala-Haapajärven seutukunta 32 24 -8

Oulun seutukunta 134 151 17

Oulunkaaren seutukunta 30 27 -3

Raahen seutukunta 29 25 -4

Ylivieskan seutukunta 41 40 -1

POHJOIS-POHJANMAA 306 303 -3

1) Tieto Vaalan vuoden 2009 myymälämäärästä puuttuu, käytetty 2012 tietoa

Myymälöiden määrä (sis. 

PT-erikoismyymälät)
Muutos 

2009-2016

20091) 2016

Hypermarket 14 13 -1

Tavaratalo 18 19 1

Supermarket, iso 38 44 6

Supermarket, pieni 40 36 -4

Valintamyymälä, iso 92 88 -4

Valintamyymälä, pieni 41 25 -16

Pienmyymälä 27 21 -6

Erikoismyymälä 34 55 21

Kauppahalli/ suoramyyntihalli 2 2 0

YHTEENSÄ 306 303 -3

Muutos
Myymälöiden määrä 
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Asukaslukuun suhteutettuna Pohjois-Pohjanmaalla oli vuonna 2015 noin 356 asukasta yhtä 
erikoiskaupan myymälää kohti, mikä on enemmän kuin koko maassa keskimäärin (306 asu-
kasta). Seutukunnittain tarkasteluna asukasmäärä yhtä erikoiskaupan myymälää kohti vaihteli 
Koillismaan seudun 246 asukkaasta Haapaveden-Siikalatvan seudun 437 asukkaaseen. Kunnit-

tain tarkasteltuna vähiten asukkaita yhtä erikoiskaupan myymälää kohti oli Ylivieskassa (181 
asukasta) ja eniten Lumijoella (2076 asukasta). 
 
Taulukko 3. Pohjois-Pohjanmaan erikoiskaupan myymälät vuoden 2015 lopussa ja asukasmäärä 
yhtä erikoiskaupan myymälää kohti vuosien 2015 ja 2009 lopussa (Tilastokeskus: toimipaikkare-
kisteri 2015 ja 2009). 
 

 
 
 
Pohjois-Pohjanmaalla toimi vuoden 2015 lopussa 270 moottoriajoneuvojen ja moottoripyö-
rien vähittäiskaupan myymälää ja 94 polttoaineen vähittäismyymälää, joista 88 oli huol-

tamoita ja 6 automaattiasemia.  
 
Pohjois-Pohjanmaan erikoiskaupan myymälöiden kokonaismäärä on vähentynyt 120 myymälällä 
vuodesta 2009 vuoteen 2015. Alkot, apteekit ym. toimialaryhmän myymälöiden määrä on lisään-
tynyt 17 myymälällä, tietoteknisen kaupan myymälöiden määrä 2 myymälällä ja kodinkonekau-
pan myymälöiden määrä 2 myymälällä. Muiden toimialaryhmien myymälämäärä on vähentynyt. 
Eniten ovat vähentyneet muun erikoiskaupan myymälät (-103 kpl). Seutukunnittain tarkasteltuna 

erikoiskaupan myymälämäärä on vähentynyt kaikissa seutukunnissa: Oulun seudulla 37 myymä-
lää, Raahen seudulla 24 myymälää), Nivala-Haapajärven seudulla 23 myymälää, Ylivieskan seu-
dulla 14 myymälää, Koillismaan seudulla 8 myymälää, Oulunkaaren seudulla 8 myymälää ja 

Haapaveden-Siikalatvan seudulla 6 myymälää.  
 
  

Alavieska 1 1 2 4 672 397

Haapajärvi 2 3 3 16 3 1 2 1 31 240 234

Haapavesi 2 1 1 9 2 2 1 18 398 370

Hailuoto 1 1 993 510

Ii 4 2 1 6 3 1 17 568 465

Kalajoki 7 4 3 17 6 1 38 332 285

Kempele 6 24 1 38 2 1 72 237 237

Kuusamo 8 10 4 35 7 5 69 227 211

Kärsämäki 2 1 1 4 665 292

Liminka 2 2 2 10 3 1 2 22 452 341

Lumijoki 1 1 2 076 997

Merijärvi 1 1 2 567 605

Muhos 3 1 11 2 1 18 504 422

Nivala 2 5 1 12 4 2 1 27 403 306

Oulainen 3 1 4 12 3 3 1 27 282 256

Oulu 54 95 42 229 46 17 24 8 515 385 310

Pudasjärvi 2 1 1 11 3 2 1 1 22 375 320

Pyhäjoki 1 1 2 2 6 535 422

Pyhäjärvi 4 2 7 1 1 15 367 300

Pyhäntä 1 1 1 587 824

Raahe 9 15 6 36 9 1 4 3 83 303 257

Reisjärvi 1 1 3 1 6 482 431

Sievi 1 1 3 3 8 641 440

Siikajoki 1 4 2 7 781 481

Siikalatva 5 2 4 3 14 406 370

Taivalkoski 3 3 4 1 1 12 350 449

Tyrnävä 1 5 2 8 849 1 053

Utajärvi 1 4 1 1 7 409 431

Vaala 2 1 7 2 1 13 236 283

Ylivieska 6 13 4 37 10 6 5 2 83 181 174

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta 8 3 1 13 5 2 1 0 33 437 393

Koillismaan seutukunta 11 13 4 39 7 1 6 0 81 246 238

Nivala-Haapajärven seutukunta 11 9 6 38 10 3 4 2 83 354 289

Oulun seutukunta 66 122 45 295 55 18 26 10 637 384 316

Oulunkaaren seutukunta 9 4 2 28 9 4 1 2 59 404 368

Raahen seutukunta 11 16 6 42 13 1 4 3 96 353 290

Ylivieskan seutukunta 19 18 12 70 23 12 6 2 162 273 248

POHJOIS-POHJANMAA 135 185 76 525 122 41 48 19 1 151 356 311

Koko maa 306 265

2009

Muu 

erikois-

kauppa

Muu erikoiskauppa

Rauta-

kauppa

Tilaa vaativa erikoiskauppa

Alkot, 

apteekit ym.

Muoti-

kauppa

Tieto-

tekninen 

kauppa

Kodin-

kone-

kauppa

Huone-

kalu-

kauppa

Muu tilaa 

vaativa 

kauppa

Erikois-

kauppa 

yhteensä

Asukkaita/ myymälä

2015
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Taulukko 4. Pohjois-Pohjanmaan erikoiskaupan myymälämäärä vuosien 2009 ja 2015 lopussa 
(Tilastokeskus: toimipaikkarekisteri 2015 ja 2009). 
 

   
 

 

 

 

3.2 Kaupan kilpailutilanne ja ostovoiman siirtymät 

Päivittäistavarakaupan myynti ja myyntitehokkuus 
 
Pohjois-Pohjanmaan vuoden 2016 päivittäistavaramyynnistä (sisältää päivittäistavaramyymälöi-
den, laajan tavaravalikoiman myymälöiden ja kioskien päivittäistavaramyynnin) toteutui Oulun 
seudulla noin 58 %, Ylivieskan seudulla noin 11 %, Raahen seudulla noin 8 %, Nivala - Haapajär-

ven seudulla noin 7 %, Koillismaan seudulla noin 7 %, Oulunkaaren seudulla noin 6 % ja Haapa-
veden-Siikalatvan seudulla noin 3 % (A.C. Nielsen Finland Oy). Myynnin jakautuminen vastaa 
seututasolla varsin hyvin väestön jakautumista. Seutukunnittain tarkasteltuna suurin ero päivit-
täistavaramyynnin ja väestön jakautumien välillä on Koillismaan seudulla, jossa myyntiosuus on 
suurempi kuin väestöosuus ja Oulun seudulla, jossa myyntiosuus on pienempi kuin väestöosuus. 
 

2009 2015

Alavieska 7 4 -3

Haapajärvi 33 31 -2

Haapavesi 20 18 -2

Hailuoto 2 1 -1

Ii 20 17 -3

Kalajoki 44 38 -6

Kempele 66 72 6

Kuusamo 79 69 -10

Kärsämäki 10 4 -6

Liminka 26 22 -4

Lumijoki 2 1 -1

Merijärvi 2 2 0

Muhos 21 18 -3

Nivala 36 27 -9

Oulainen 31 27 -4

Oulu 551 515 -36

Pudasjärvi 28 22 -6

Pyhäjoki 8 6 -2

Pyhäjärvi 20 15 -5

Pyhäntä 2 1 -1

Raahe 100 83 -17

Reisjärvi 7 6 -1

Sievi 12 8 -4

Siikajoki 12 7 -5

Siikalatva 17 14 -3

Taivalkoski 10 12 2

Tyrnävä 6 8 2

Utajärvi 7 7 0

Vaala 12 13 1

Ylivieska 80 83 3

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta 39 33 -6

Koillismaan seutukunta 89 81 -8

Nivala-Haapajärven seutukunta 106 83 -23

Oulun seutukunta 674 637 -37

Oulunkaaren seutukunta 67 59 -8

Raahen seutukunta 120 96 -24

Ylivieskan seutukunta 176 162 -14

POHJOIS-POHJANMAA 1 271 1 151 -120

Myymälöiden määrä (pl. 

autokauppa ja huoltamot)
Muutos 

2009-2015

2009 2015

Alkot, apteekit ym 118 135 17

Muotikauppa 195 185 -10

Tietotekninen kauppa 74 76 2

Muu erikoiskauppa 628 525 -103

Rautakauppa 138 122 -16

Kodinkonekauppa 39 41 2

Huonekalukauppa 53 48 -5

Muu tilaa vaativa kauppa 26 19 -7

YHTEENSÄ 1 271 1 151 -120

Autokauppa 280 270 -10

Huoltamot 116 94 -22

Muutos 

2009-2015

Myymälöiden määrä 
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Kuva 3. Pohjois-Pohjanmaan päivittäistavaramyynnin ja väestön jakautuminen seutukunnittain ja 

kunnittain vuoden 2016 lopussa (A.C.Nielsen Finland Oy: päivittäistavarakaupan myymälärekiste-
ri 2016 ja Tilastokeskus: väestötilasto 2016) 

 
 
Vuosina 2009-2016 päivittäistavaramyynnin jakautumisessa seutukunnittain ei ole tapahtunut 
merkittäviä muutoksia. Päivittäistavaramyynnin osuus koko maankunnan myynnistä on lisäänty-
nyt Oulun ja Oulunkaaren seutukunnissa, pysynyt ennallaan Koillismaan ja Raahen seutukunnissa 

ja vähentynyt Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukunnissa. Samana 
ajanjaksona väestön osuus koko maakunnan väestöstä on lisääntynyt Oulun seutukunnassa, py-
synyt ennallaan Koillismaan, Oulunkaaren ja Ylivieskan seutukunnissa ja vähentynyt Haapave-
den-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Raahen seutukunnissa. 
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Kuva 4. Pohjois-Pohjanmaan päivittäistavaramyynnin ja väestön jakautuminen seutukunnittain 
vuoden 2009 lopussa (Pohjois-Pohjanmaan liitto: Kaupan palveluverkko 2030-selvitys) 
 
A.C.Nielsen Finland Oy:n mukaan Pohjois-Pohjanmaalla oli päivittäistavaramyymälöiden PT-

myyntialaa asukasta kohti jonkin verran enemmän (indeksi 102) kuin koko maassa keskimäärin 
(indeksi 100). Seutukunnittain tarkasteltuna eniten PT-myyntialaa asukasta kohti oli Koillismaan 
seudulla (indeksi 148) ja vähiten Oulun seudulla (indeksi 92). Päivittäistavarakaupan PT-myynti 
asukasta kohti oli Pohjois-Pohjanmaalla alhaisempi (indeksi 94) kuin koko maassa keskimäärin 
(indeksi 100). Seutukunnittain tarkasteltuna eniten PT-myyntiä asukasta kohti oli Koillismaan 
seudulla (indeksi 132) ja vähiten Raahen seudulla (indeksi 87).   
 

Päivittäistavarakaupan myyntitehokkuus (€/my-m2/vuosi) oli Pohjois-Pohjanmaalla alhaisempi 
(indeksi 93) kuin koko maassa keskimäärin (indeksi 100). Seutukunnittain tarkasteltuna Oulun-
kaaren seudulla myyntitehokkuus oli jonkin verran korkeampi (indeksi 102) kuin koko maan kes-
kiarvo. Oulun seudulla myyntitehokkuus oli yhtä suuri (indeksi 100) kuin koko maassa keskimää-
rin. Muilla seuduilla myyntitehokkuus oli koko maan keskitasoa alhaisempi. Korkea myyntitehok-
kuus kertoo yleensä siitä, että päivittäistavarakaupan pinta-ala on alimitoitettu, ja että kilpailua 
ei ole. Alhainen myyntitehokkuus puolestaan on yleensä merkki päivittäistavarakaupan ylimitoi-

tuksesta ja/tai kireästä kilpailutilanteesta. Myyntitehokkuuteen vaikuttaa omalta osaltaan myös 
myymälätilojen ikä, koko ja toimivuus. Myös esimerkiksi alueen kaupallinen vetovoima heijastuu 
myyntitehokkuuteen niin, että merkittävä alueen ulkopuolelta tuleva kysyntä (esim. loma-
asukkaat) voi luoda edellytykset korkealle myyntitehokkuudelle. 
 
Taulukko 5. Päivittäistavaramyymälöiden myyntiala/asukas ja myynti/asukas vuoden 2016 lopus-

sa ja myyntitehokkuus vuonna 2016 indeksillä esitettynä, koko maa=100 (A.C.Nielsen Finland 
Oy: päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 2016). 
 

 
 
Vuosina 2009-2016 päivittäistavaramyymälöiden PT-myyntiala/asukas ja PT-myynti/asukas sekä 
myyntitehokkuus ovat kehittyneet Pohjois-Pohjanmaalla koko maan kehitystä vastaavasti. PT-

myyntiala/asukas on lisääntynyt 4,6 % (koko maassa 6,2 %), PT-myynti/asukas on lisääntynyt 

8,5 % (koko maassa 9,4 %) ja päivittäistavarakaupan myyntitehokkuus on lisääntynyt 2,9 % 
(koko maassa 3 %). 

 

PT-myyntiala/as 

KOKO MAA=100

PT-myynti/as 

KOKO MAA=100

PT-myyntiteho 

KOKO MAA=100

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta 131 93 70

Koillismaan seutukunta 148 132 87

Nivala-Haapajärven seutukunta 122 95 77

Oulun seutukunta 92 91 100

Oulunkaaren seutukunta 94 96 102

Raahen seutukunta 101 87 88

Ylivieskan seutukunta 117 98 84

POHJOIS-POHJANMAA 102 94 93

Koko maa 100 100 100
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Taulukko 6. Päivittäistavaramyymälöiden myyntiala ja myynti/asukas ja myyntitehokkuus, kehi-
tys 2009-2016 (A.C.Nielsen Finland Oy: päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 2016 ja 2009). 
 

 
 
Erikoiskaupan myynti 
 

Pohjois-Pohjanmaan vuoden 2015 erikoiskaupan myynnistä (pl. autokaupat ja huoltamot) toteu-
tui Oulun seudulla noin 63 %, Ylivieskan seudulla noin 15 %, Raahen seudulla noin 6 %, Nivala - 
Haapajärven seudulla noin 5 %, Koillismaan seudulla noin 5 %, Oulunkaaren seudulla noin 4 % 
ja Haapaveden-Siikalatvan seudulla noin 2 % (Tilastokeskus). Seutukunnittain tarkasteltuna suu-
rin ero erikoiskaupan myynnin ja väestön jakautumien välillä on Ylivieskan seudulla ja Oulun 

seudulla, joissa myyntiosuus on suurempi kuin väestöosuus. 
 

  
Kuva 5. Pohjois-Pohjanmaan erikoiskaupan myynnin ja väestön jakautuminen seutukunnittain ja 
kunnittain vuoden 2015 lopussa (Tilastokeskus: toimipaikkarekisteri 2015 ja väestötilasto 2015) 

Muutos vuosina 2009-2016, %

PT-myyntiala PT-myynti/as PT-myyntiteho 

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta 15,6 % 8,4 % -3,9 %

Koillismaan seutukunta 0,6 % 7,6 % 4,7 %

Nivala-Haapajärven seutukunta 1,9 % 7,4 % 3,7 %

Oulun seutukunta 7,0 % 8,0 % 1,8 %

Oulunkaaren seutukunta -4,4 % 12,9 % 18,5 %

Raahen seutukunta 2,8 % 6,8 % 4,3 %

Ylivieskan seutukunta 4,6 % 12,5 % 7,1 %

POHJOIS-POHJANMAA 4,6 % 8,5 % 2,9 %

Koko maa 6,2 % 9,4 % 3,0 %
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Vuosina 2009-2015 erikoiskaupan myynnin jakautumisessa seutukunnittain ei ole tapahtunut 
muutoksia. Erikoiskaupan myynnin osuus koko maankunnan myynnistä on pysynyt ennallaan 
kaikissa seutukunnissa lukuun ottamatta Oulunkaaren seutukuntaa. Samana ajanjaksona väestön 
osuus koko maakunnan väestöstä on lisääntynyt Oulun seutukunnassa, pysynyt ennallaan Koil-

lismaan, Oulunkaaren ja Ylivieskan seutukunnissa ja vähentynyt Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-
Haapajärven ja Raahen seutukunnissa. 
 

 
Kuva 6. Pohjois-Pohjanmaan erikoiskaupan myynnin ja väestön jakautuminen seutukunnittain 

vuoden 2009 lopussa (Pohjois-Pohjanmaan liitto: Kaupan palveluverkko 2030-selvitys) 
 

 

 
Ostovoiman siirtymä 
 

Ostovoiman siirtymä on tietyn alueen vähittäiskaupan myynnin ja ostovoiman erotus. Kuluttajat 
eivät tee kaikkia ostoksia omalta paikkakunnalta, vaan osa ostoksista hankitaan oman asuinalu-
een ja oman kunnan ulkopuolelta. Vastaavasti muualla asuvat tuovat asianomaiselle paikkakun-

nalle ulkopuolista ostovoimaa. Kun ostovoiman siirtymä on positiivinen eli myynti on suurempi 
kuin ostovoima, kaupan palvelut ovat vetovoimaisia ja alueelle tulee ostovoimaa oman alueen ul-
kopuolelta. Kun ostovoiman siirtymä on negatiivinen eli myynti on pienempi kuin ostovoima, 
kaupan palvelutarjonta ei vastaa kysyntää ja ostovoimaa siirtyy alueen ulkopuolelle. Seuraavassa 
esitetty ostovoiman nettosiirtymä osoittaa tietyn alueen myynnin ja ostovoiman erotuksen suu-
ruusluokan, ei sisään ja ulosvirtauksen määrää.  
 

Vähittäiskaupan myyntiä ja ostovoiman siirtymiä koskevat tarkastelut perustuvat A.C.Nielsen Fin-
land Oy:n myymälärekisterin ja Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin myynti- ja liikevaihtotie-
toihin. Koko maakuntaa koskevan täydennysselvityksen laadinnan yhteydessä ei ole ollut mah-

dollisuutta tarkistaa tilastojen oikeellisuutta yksittäisen kunnan tai yksittäisen toimialan osalta. 
Ostovoiman siirtymän huomioon ottava vähittäiskaupan kokonaismitoitus ja vähittäiskaupan 
suuryksiköiden enimmäismitoitukset perustuvat kuitenkin seututason tarkasteluihin, joissa yksit-

täisten kuntien tilastotietojen mahdollisten virheiden vaikutukset on minimoitu. 
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Päivittäistavarakaupassa Pohjois-Pohjanmaan ostovoiman nettosiirtymä oli vuonna 2016 hieman 
positiivinen (+3 %), joten päivittäistavarakaupan kysyntä ja tarjonta olivat lähellä tasapainoa. 
Seutukunnittain tarkasteltuna ostovoiman nettosiirtymä oli negatiivinen Raahen seudulla. Haapa-
veden-Siikalatvan seudulla kysyntä ja tarjonta olivat tasapainossa. Muilla seuduilla päivittäistava-

rakaupan ostovoiman nettosiirtymä oli positiivinen, eniten Kuusamon seudulla. 
 

  
Kuva 5. Pohjois-Pohjanmaan päivittäistavarakaupan ostovoiman nettosiirtymä vuonna 2016 
(A.C.Nielsen Finland Oy: päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 2016 ja Tilastokeskus: väestö-

tilasto 2016) 
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Erikoiskaupassa Pohjois-Pohjanmaan ostovoiman nettosiirtymä oli vuonna 2015 positiivinen (+48 
%). Seutukunnittain tarkasteltuna erikoiskaupan ostovoiman nettosiirtymä oli negatiivinen Haa-
paveden-Siikalatvan ja Oulunkaaren seuduilla. Muilla seuduilla erikoiskaupan ostovoiman netto-
siirtymä oli positiivinen, eniten Ylivieskan seudulla. 

 

  
Kuva 6. Pohjois-Pohjanmaan erikoiskaupan ostovoiman nettosiirtymä vuonna 2015 (Tilastokes-
kus: toimipaikkarekisteri 2015 ja väestötilasto 2015) 
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3.3 Vähittäiskaupan suuryksiköt 

Pohjois-Pohjanmaalla on yhteensä 149 pinta-alaltaan yli 2 000 k-m2:n vähittäiskaupan yksikköä 
14 kunnassa. Yksiköiden kerrosala on yhteensä noin 751 000 k-m2, joka on noin 65 % Pohjois-
Pohjanmaan vähittäiskaupan kokonaiskerrosalasta (arviolta noin 1 155 000 k-m2). 
 
Vähittäiskaupan suuryksikön kokoraja nousi MRL:n muutoksen myötä 2 000 k-m2:stä 4 000 k-
m2:iin, joten maankäyttö- ja rakennuslain 9 a luvun vähittäiskauppaa koskevia erityisiä säännök-
siä sovelletaan ainoastaan yli 4 000 k-m2:n suuruisiin vähittäiskaupan yksiköihin. Maankäyttö- ja 

rakennuslain mukaisia vähittäiskaupan suuryksiköitä (>4 000 k-m2) on Pohjois-Pohjanmaalla yh-
teensä 54 yksikköä 9 kunnassa. Vähittäiskaupan suuryksiköiden kerrosala on noin 492 000 k-
m2, joka on noin 43 % Pohjois-Pohjanmaan vähittäiskaupan kokonaispinta-alasta. 
 

Taulukko 7. Vähittäiskaupan suuret yksiköt vuoden 2017 kesällä, kerrosala pyöristetty lähimpään 
sataan (Lähteet: kuntakysely 2017 ja Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkkoselvityksen täy-
dennysselvitys 2013) 
 

 
 

Yksiköt (>2000 k-m2) Suuryksiköt (>4000 k-m2)

lkm k-m2 lkm k-m2

Alavieska

Haapajärvi 3 8 700

Haapavesi 2 6 700

Hailuoto

Ii 1 10 000 1 10 000

Kalajoki1) 7 27 700 1 11 300

Kempele 6 56 700 3 48 200

Kuusamo 5 28 100 3 23 500

Kärsämäki

Liminka 4 12 300 1 4 900

Lumijoki

Merijärvi

Muhos 3 8 600 1 4 600

Nivala 8 21 400

Oulainen 5 13 800

Oulu2) 78 404 700 33 282 800

Pudasjärvi 2 4 600

Pyhäjoki

Pyhäjärvi

Pyhäntä

Raahe 6 32 800 5 29 400

Reisjärvi

Sievi

Siikajoki

Siikalatva

Taivalkoski

Tyrnävä

Utajärvi

Vaala

Ylivieska 19 114 600 6 76 900

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta 2 6 700 0 0

Koillismaan seutukunta 5 28 100 3 23 500

Nivala-Haapajärven seutukunta 11 30 100 0 0

Oulun seutukunta 91 482 300 38 340 500

Oulunkaaren seutukunta 3 14 600 1 10 000

Raahen seutukunta 6 32 800 5 29 400

Ylivieskan seutukunta 31 156 100 7 88 200

POHJOIS-POHJANMAA 149 750 700 54 491 600
1) Kalajoella mukana myös 2018 valmistuvat yksiköt
2) Oulussa mukana vain keskustan ulkopuoliset suuryksiköt
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Vuoteen 2013 verrattuna pinta-alaltaan yli 2 000 k-m2:n yksiköiden määrä on koko maa-
kunnassa lisääntynyt 13 yksiköllä. Yksiköiden määrä on lisääntynyt Oulun seudulla (8 yksik-
köä: Oulu 6, Liminka 1 ja Muhos 1), Nivala-Haapajärven seudulla (Nivala 1 ja Haapajärvi 1), Yli-
vieskan seudulla (Ylivieska 1 ja Kalajoki 1) ja Oulunkaaren seudulla (Pudasjärvi 1). Haapaveden-

Siikalatvan, Koillismaan ja Raahen seuduilla yksiköiden kokonaismäärä on pysynyt ennallaan. 
Sekä Haapavedellä että Raahessa on lopettanut yksi yksikkö ja aloittanut yksi uusi yksikkö, joten 
kokonaismäärä on säilynyt ennallaan. Yli 2 000 k-m2:n yksiköiden kerrosala on lisääntynyt vuosi-
na 2013-2017 koko maakunnassa noin 57 600 k-m2. Kerrosalan lisäyksestä noin 60 % on toteu-
tunut Oulun seudulla. 
 
Taulukko 8. Yli 2000 k-m2:n vähittäiskaupanyksiköiden lukumäärä ja kerrosala vuonna 2013 ja 

2017, kerrosala pyöristetty lähimpään sataan (Lähteet: kuntakysely 2017 ja Pohjois-Pohjanmaan 
kaupan palveluverkkoselvityksen täydennysselvitys 2013) 
 

 
 

 
Vuoteen 2013 verrattuna vähittäiskaupan suuryksiköiden (>4 000 k-m2) määrä on lisään-
tynyt viidellä yksiköllä ja kerrosala noin 35 000 k-m2:llä. Vähittäiskaupan suuryksiköiden 
määrä on lisääntynyt Oulun seudulla (Oulussa 3, Liminka 1, Muhos 1) ja Ylivieskan seudulla (Yli-
vieska 1) ja vähentynyt Raahen seudulla (Raahe -1). Vähittäiskaupan suuryksiköiden kerrosala 
on lisääntynyt Oulun seudulla noin 28 900 k-m2 ja Ylivieskan seudulla noin 11 300 k-m2 ja vä-
hentynyt Raahen seudulla noin 5 400 k-m2. Muissa seutukunnissa vähittäiskaupan suuryksiköiden 

määrä ja kerrosala ovat pysyneet ennallaan. Vähittäiskaupan suuryksiköiden (>4 000 k-m2) ker-
rosala on lisääntynyt vuosina 2013-2017 koko maakunnassa noin 35 000 k-m2. Kerrosalan lisä-
yksestä noin 83 % on toteutunut Oulun seudulla. 
 

  

Lukumäärä Muutos Kerrosala Muutos

2013 2017 2013-2017 2013 2017 2013-2017

Alavieska

Haapajärvi 2 3 1 5 700 8 700 3 000

Haapavesi 2 2 0 6 700 6 700 0

Hailuoto

Ii 1 1 0 10 000 10 000 0

Kalajoki1) 6 7 1 14 900 27 700 12 800

Kempele 6 6 0 54 500 56 700 2 200

Kuusamo 5 5 0 28 100 28 100 0

Kärsämäki

Liminka 3 4 1 7 400 12 300 4 900

Lumijoki

Merijärvi

Muhos 2 3 1 4 000 8 600 4 600

Nivala 7 8 1 18 700 21 400 2 700

Oulainen 5 5 0 13 800 13 800 0

Oulu2) 72 78 6 383 200 404 700 21 500

Pudasjärvi 1 2 1 2 200 4 600 2 400

Pyhäjoki

Pyhäjärvi

Pyhäntä

Raahe 6 6 0 34 800 32 800 -2 000

Reisjärvi

Sievi

Siikajoki

Siikalatva

Taivalkoski

Tyrnävä

Utajärvi

Vaala

Ylivieska 18 19 1 109 100 114 600 5 500

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta 2 2 0 6 700 6 700 0

Koillismaan seutukunta 5 5 0 28 100 28 100 0

Nivala-Haapajärven seutukunta 9 11 2 24 400 30 100 5 700

Oulun seutukunta 83 91 8 449 100 482 300 33 200

Oulunkaaren seutukunta 2 3 1 12 200 14 600 2 400

Raahen seutukunta 6 6 0 34 800 32 800 -2 000

Ylivieskan seutukunta 29 31 2 137 800 156 100 18 300

POHJOIS-POHJANMAA 136 149 13 693 100 750 700 57 600

Yksiköt (>2 000 k-m2)
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Taulukko 9. Vähittäiskaupan suuryksiköiden (>4 000 k-m2) lukumäärä ja kerrosala vuonna 2013 
ja 2017, kerrosala pyöristetty lähimpään sataan (Lähteet: kuntakysely 2017 ja Pohjois-
Pohjanmaan kaupan palveluverkkoselvityksen täydennysselvitys 2013) 
 

 
 

 
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan kaavaehdotuksen lausuntoaineiston kaavamäärä-
ysten mukaan merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja on Pohjois-
Pohjanmaan maakuntakaavan alueella 4 000 k-m2 lukuun ottamatta maakuntakaavassa osoitet-
tua Oulun seudun yhtenäistä taajamatoimintojen aluetta, jossa alaraja on päivittäistavarakau-

passa 5 000 k-m2 ja muussa vähittäiskaupassa 10 000 k-m2 sekä Kuusamon, Raahen ja Ylivies-
kan taajamatoimintojen alueita, joissa alaraja on päivittäistavarakaupassa 4 000 k-m2 ja muussa 
vähittäiskaupassa 7 000 k-m2. 
 
Pohjois-Pohjanmaan 54 vähittäiskaupan suuryksiköstä on kaavamääräyksen mukaisia merkityk-
seltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä 20 yksikköä. Merkitykseltään seudullisissa vähit-
täiskaupan suuryksiköissä on yhteensä noin 304 000 k-m2, joka on noin 62 % kaikkien vähittäis-

kaupan suuryksiköiden pinta-alasta ja noin 26 % Pohjois-Pohjanmaan vähittäiskaupan kokonais-
pinta-alasta.  
 

  

Lukumäärä Muutos Kerrosala Muutos

2013 2017 2013-2017 2013 2017 2013-2017

Alavieska

Haapajärvi

Haapavesi

Hailuoto

Ii 1 1 0 10 000 10 000 0

Kalajoki1) 1 1 11 300 11 300

Kempele 3 3 0 46 000 48 200 2 200

Kuusamo 3 3 0 23 500 23 500 0

Kärsämäki

Liminka 1 1 4 900 4 900

Lumijoki

Merijärvi

Muhos 1 1 4 600 4 600

Nivala

Oulainen

Oulu2) 30 33 3 265 600 282 800 17 200

Pudasjärvi

Pyhäjoki

Pyhäjärvi

Pyhäntä

Raahe 6 5 -1 34 800 29 400 -5 400

Reisjärvi

Sievi

Siikajoki

Siikalatva

Taivalkoski

Tyrnävä

Utajärvi

Vaala

Ylivieska 6 6 0 76 900 76 900 0

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta 0 0 0 0 0 0

Koillismaan seutukunta 3 3 0 23 500 23 500 0

Nivala-Haapajärven seutukunta 0 0 0 0 0 0

Oulun seutukunta 33 38 5 311 600 340 500 28 900

Oulunkaaren seutukunta 1 1 0 10 000 10 000 0

Raahen seutukunta 6 5 -1 34 800 29 400 -5 400

Ylivieskan seutukunta 6 7 1 76 900 88 200 11 300

POHJOIS-POHJANMAA 49 54 5 456 800 491 600 34 800
1) Kalajoella mukana myös 2018 valmistuvat yksiköt
2) Oulussa mukana vain keskustan ulkopuoliset yksiköt

Yksiköt (>4 000 k-m2)
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Taulukko 10. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan kaavamääräysten mukaisten merki-
tykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden lukumäärä ja kerrosala vuonna 2017, ker-
rosala pyöristetty lähimpään sataan (Lähteet: kuntakysely 2017 ja Pohjois-Pohjanmaan kaupan 
palveluverkkoselvityksen täydennysselvitys 2013) 
 

 
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan kaavamääräyksen mukaisia merkitykseltään seu-
dullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä ovat:  
 

 Ii: Kärkkäinen Express (Pentinkangas km-1) 
 Kalajoki: rakenteilla oleva kauppakeskus (C) 
 Kempele: Zeppelin (Zeppelin km) 

 Kuusamo: Citymarket ja Prisma (C-2) 
 Oulu, keskustan ulkopuolella: 

 Ideapark (Ritaharju C-3),  
 Prisma Linnanmaa (Linnanmaa km),  
 Prisma Limingantulli ja Säästökuoppa (Oulun kaupunkikeskusta C-1), 
 Wetteri Oy ja K-rauta Äimärautio (Äimärautio kma),  
 Citymarket Kaakkuri (Kaakkuri C-3) 

 Myymäläkeskittymä Kaakkurinkulma ja Bauhaus (Kaakkuri-Vasaraperä kma), 
 Raahe: Citymarket ja Prisma (C-2) 

 Ylivieska: Citymarket, Prisma, Kärkkäinen ja K-rauta (Savari km)  
 

Edellä mainitut vähittäiskaupan suuryksiköt olivat merkitykseltään seudullisia myös Pohjois-
Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan kaavamääräyksen mukaan.  

Suuryksiköt (>4000 k-m2) Seudullisesti merkittävät

lkm k-m2 lkm k-m2

Alavieska

Haapajärvi

Haapavesi

Hailuoto

Ii 1 10 000 1 10 000

Kalajoki1) 1 11 300 1 11 300

Kempele 3 48 200 1 36 600

Kuusamo 3 23 500 2 19 300

Kärsämäki

Liminka 1 4 900

Lumijoki

Merijärvi

Muhos 1 4 600

Nivala

Oulainen

Oulu2) 33 282 800 9 144 100

Pudasjärvi

Pyhäjoki

Pyhäjärvi

Pyhäntä

Raahe 5 29 400 2 15 000

Reisjärvi

Sievi

Siikajoki

Siikalatva

Taivalkoski

Tyrnävä

Utajärvi

Vaala

Ylivieska 6 76 900 4 67 600

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta 0 0 0 0

Koillismaan seutukunta 3 23 500 2 19 300

Nivala-Haapajärven seutukunta 0 0 0 0

Oulun seutukunta 38 340 500 10 180 700

Oulunkaaren seutukunta 1 10 000 1 10 000

Raahen seutukunta 5 29 400 2 15 000

Ylivieskan seutukunta 7 88 200 5 78 900

POHJOIS-POHJANMAA 54 491 600 20 303 900
1) Kalajoella mukana 2018 valmistuva yksikkö
2) Oulussa mukana vain keskustan ulkopuoliset suuryksiköt
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4 ARVIO OSTOVOIMAN JA LIIKETILATARPEEN KEHITYKSESTÄ 

4.1 Ostovoiman kehitysarvio 

Laskentaperusteet 

 
Ostovoima ja sen kehitys ovat perusta kaupan palveluverkon kehittymiselle ja kaupan investoin-
neille. Ostovoima ja ostovoiman kehitys on arvioitu samoilla laskentaperusteilla kuin vuonna 
2011 valmistuneessa Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkkoselvityksessä ja vuonna 2013 
valmistuneessa täydennysselvityksessä.  
 
Vuoden 2016 ostovoima on arvioitu vuoden 2016 lopun väestömäärän ja vuoden 2016 asukas-

kohtaisten kulutuslukujen perusteella. Asukaskohtaisina kulutuslukuina on käytetty Pohjois-
Pohjanmaan keskimääräisiä kulutuslukuja (www.tuomassantasalo.fi). Laskelmassa käytetyt läh-
tötiedot (väestömäärä ja kulutusluvut) on päivitetty vuoden 2016 tilanteeseen. 
 
Ostovoiman kehitys on arvioitu väestöennusteen ja yksityisen kulutuksen kasvuarvioiden pohjal-
ta. Väestöennusteena on käytetty Tilastokeskuksen uusinta väestöennustetta (2015). Vuonna 
2011 valmistuneessa Pohjois-Pohjanmaan palveluverkkoselvityksessä väestöennusteena käytet-

tiin Tilastokeskuksen vuonna 2009 laatimaa väestöennustetta. Vuoden 2015 väestöennuste poik-
keaa jonkin verran vuoden 2009 ennusteesta, mikä vaikuttaa ostovoiman kokonaismäärään. Ko-
ko maakunnan väestömäärä on vuonna 2030 vuonna 2015 tehdyn ennusteen mukaan noin 
436 100 asukasta ja vuonna 2009 tehdyn ennusteen mukaan noin 440 300 asukasta.  
 
Maakuntakaavan tehtävänä on tarkastella vähittäiskaupan palveluverkkoa kokonaisvaltaisesti ko-

ko maakuntakaavan alueella. Tilastokeskuksen väestöennusteen käyttö vähittäiskaupan ostovoi-
man ja liiketilatarpeen kehityksen arvioinnissa on maakuntatason selvityksessä perusteltua, kos-

ka Tilastokeskuksen ennuste on laadittu samalla periaatteella kaikissa kunnissa ja turvaa näin ol-
len kuntien tasavertaisen kohtelun. Kuntien omia väestöennusteita on perusteltua käyttää pohja-
na kuntien kaavoituksessa ja kaupan hankkeiden vaikutusten arvioinnissa. 
 
Yksityisen kulutuksen kasvuarviona käytettiin vuonna 2011 valmistuneessa Pohjois-Pohjanmaan 

kaupan palveluverkkoselvityksessä päivittäistavarakaupassa 1 % / vuosi ja erikoiskaupassa 2 %/ 
vuosi. Ostovoimalaskelmien päivityksessä on käytetty samaa kasvuarviota, vaikka yksityinen ku-
lutus onkin kasvanut viime vuosina aiemman selvityksen ajankohtaa hitaammin. Käytettyjä kas-
vuarvioita voidaan kuitenkin pitää varsin realistisina vuoteen 2040 ulottuvassa pitkän tähtäimen 
arviossa. Tässä päivitysselvityksessä käytetyt kulutusluvut ja kasvuarviot on esitetty seuraavassa 
taulukossa.  
 

Taulukko 11. Vähittäiskaupan kulutusluvut ja arvio kehityksestä €/asukas/vuosi  
(vuoden 2016 rahassa). 
 

 
 

 
  

Kulutusluku, €/asukas/v Kasvuarvio

2016 2030 2040 %/vuosi

Päivittäistavarakauppa 3 053 3 509 3 877 1 %

Muu erikoiskauppa 2 237 2 952 3 598 2 %

Tilaa vaativa kauppa 1 017 1 341 1 635 2 %

Autokauppa ja huoltamot 2 435 3 213 3 916 2 %

Kauppa yhteensä 8 741 11 015 13 026
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Väestömäärä ja väestöennuste 
 
Pohjois-Pohjanmaalla asui vuoden 2016 lopussa 411 150 asukasta. Tilastokeskuksen väestöen-
nusteen mukaan maakunnan väestömäärä lisääntyy noin 32 250 asukkaalla (+8 %) vuoteen 

2040 mennessä. Vuonna 2040 Pohjois-Pohjanmaan väestömäärä on ennusteen mukaan noin 
443 400 asukasta. 
 
Vertaamalla Tilastokeskuksen vuonna 2015 laatiman väestöennusteen vuoden 2016 väestöen-
nustetta vuoden 2016 toteutuneeseen väestömäärään voidaan arvioida, miten väestöennuste 
vastaa todellista väestökehitystä. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa sekä Oulun, Oulunkaaren, 
Raahen ja Ylivieskan seutukunnissa toteutunut väestömäärä oli vuoden 2016 lopussa pienempi 

kuin Tilastokeskuksen ennusteen mukainen vuoden 2016 väestömäärä. Haapaveden-Siikalatvan, 
Koillismaan ja Nivala-Haapajärven seutukunnissa toteutunut väestömäärä oli vuoden 2016 lopus-

sa jonkin verran suurempi kuin Tilastokeskuksen ennusteen mukainen väestömäärä. Kuntatasolla 
vuoden 2016 toteutunut väestömäärä oli 10 kunnassa (Haapavesi, Kuusamo, Kärsämäki, Meri-
järvi, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Taivalkoski ja Vaala) suurempi kuin väestöennus-
te ja 20 kunnassa pienempi kuin väestöennuste. Vertailu osoittaa, että Tilastokeskuksen väestö-
ennuste vastaa ainakin tarkastelujakson alkuvaiheessa varsin hyvin toteutunutta väestökehitystä.  

 
Taulukko 12. Pohjois-Pohjanmaan väestömäärä vuoden 2016 lopussa ja väestöennuste vuosien 
2016, 2030 ja 2040 lopussa (Tilastokeskus: väestötilasto 2016 ja väestöennuste 2015). 
 

 
  

Väestö (31.12.) Väestöennuste (TK 2015) Muutos 2016-2040

2016 2016 2030 2040 lkm %

Alavieska 2 639 2 650 2 479 2 415 -224 -8 %

Haapajärvi 7 332 7 381 6 844 6 581 -751 -10 %

Haapavesi 7 098 7 069 6 544 6 308 -790 -11 %

Hailuoto 994 995 984 951 -43 -4 %

Ii 9 628 9 791 10 147 10 172 544 6 %

Kalajoki 12 586 12 654 12 727 12 601 15 0 %

Kempele 17 297 17 361 19 272 19 740 2 443 14 %

Kuusamo 15 533 15 434 13 778 13 016 -2 517 -16 %

Kärsämäki 2 655 2 594 2 101 1 906 -749 -28 %

Liminka 10 000 10 104 11 355 11 838 1 838 18 %

Lumijoki 2 105 2 107 2 189 2 201 96 5 %

Merijärvi 1 131 1 128 1 017 964 -167 -15 %

Muhos 8 995 9 017 8 914 8 834 -161 -2 %

Nivala 10 889 10 910 10 598 10 340 -549 -5 %

Oulainen 7 514 7 605 7 022 6 724 -790 -11 %

Oulu 200 526 201 621 229 748 241 169 40 643 20 %

Pudasjärvi 8 187 8 152 7 090 6 650 -1 537 -19 %

Pyhäjoki 3 188 3 251 3 052 2 893 -295 -9 %

Pyhäjärvi 5 446 5 375 4 505 4 113 -1 333 -24 %

Pyhäntä 1 579 1 532 1 398 1 329 -250 -16 %

Raahe 25 010 25 229 23 960 22 891 -2 119 -8 %

Reisjärvi 2 854 2 845 2 551 2 429 -425 -15 %

Sievi 5 069 5 085 4 675 4 509 -560 -11 %

Siikajoki 5 366 5 424 5 064 4 896 -470 -9 %

Siikalatva 5 583 5 624 4 741 4 388 -1 195 -21 %

Taivalkoski 4 133 4 115 3 536 3 277 -856 -21 %

Tyrnävä 6 750 6 894 7 282 7 335 585 9 %

Utajärvi 2 824 2 851 2 599 2 484 -340 -12 %

Vaala 3 040 3 020 2 552 2 408 -632 -21 %

Ylivieska 15 199 15 387 17 397 18 035 2 836 19 %

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta 14 260 14 225 12 683 12 025 -2 235 -16 %

Koillismaan seutukunta 19 666 19 549 17 314 16 293 -3 373 -17 %

Nivala-Haapajärven seutukunta 29 176 29 105 26 599 25 369 -3 807 -13 %

Oulun seutukunta 246 667 248 099 279 744 292 068 45 401 18 %

Oulunkaaren seutukunta 23 679 23 814 22 388 21 714 -1 965 -8 %

Raahen seutukunta 33 564 33 904 32 076 30 680 -2 884 -9 %

Ylivieskan seutukunta 44 138 44 509 45 317 45 248 1 110 3 %

POHJOIS-POHJANMAA 411 150 413 205 436 121 443 397 32 247 8 %
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Arvio ostovoimasta ja ostovoiman kehityksestä 
 
Vuoden 2016 ostovoima on arvioitu vuoden 2016 lopun väestömäärän ja vuoden 2016 asukas-
kohtaisten kulutuslukujen perusteella. Asukaskohtaisina kulutuslukuina on käytetty Pohjois-

Pohjanmaan keskimääräisiä kulutuslukuja (www.tuomassantasalo.fi), jotka on päivitetty vuoden 
2016 tilanteeseen.  
 
Vuonna 2016 kauppaan kohdistuva ostovoima oli Pohjois-Pohjanmaalla noin 3 594 milj.€. Os-
tovoimasta kohdistui päivittäistavarakauppaan noin 1 255 milj.€, muuhun erikoiskauppaan noin 
920 milj.€, tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan noin 418 milj.€ ja autokauppaan ja huoltamo-
toimintaan noin 1 001 milj.€. 
 

Taulukko 13. Arvio kauppaan kohdistuvasta ostovoimasta vuonna 2016, milj.€ 

 
 

 
Ostovoiman kehitys vuoteen 2030 ja vuoteen 2040 mennessä on arvioitu väestöennusteen ja yk-
sityisen kulutuksen kasvuarvioiden pohjalta. Väestöennusteena on käytetty Tilastokeskuksen uu-

sinta väestöennustetta (2015). Yksityisen kulutuksen kasvuarviona on käytetty päivittäistavara-
kaupassa 1 % / vuosi ja erikoiskaupassa 2 %/ vuosi. 
 

Päivittäis- Muu Tilaa Auto-

tavara- erikois- vaativa kauppa ja

kauppa kauppa kauppa huoltamot

Alavieska 8 6 3 6 23

Haapajärvi 22 16 7 18 64

Haapavesi 22 16 7 17 62

Hailuoto 3 2 1 2 9

Ii 29 22 10 23 84

Kalajoki 38 28 13 31 110

Kempele 53 39 18 42 151

Kuusamo 47 35 16 38 136

Kärsämäki 8 6 3 6 23

Liminka 31 22 10 24 87

Lumijoki 6 5 2 5 18

Merijärvi 3 3 1 3 10

Muhos 27 20 9 22 79

Nivala 33 24 11 27 95

Oulainen 23 17 8 18 66

Oulu 612 449 204 488 1 753

Pudasjärvi 25 18 8 20 72

Pyhäjoki 10 7 3 8 28

Pyhäjärvi 17 12 6 13 48

Pyhäntä 5 4 2 4 14

Raahe 76 56 25 61 219

Reisjärvi 9 6 3 7 25

Sievi 15 11 5 12 44

Siikajoki 16 12 5 13 47

Siikalatva 17 12 6 14 49

Taivalkoski 13 9 4 10 36

Tyrnävä 21 15 7 16 59

Utajärvi 9 6 3 7 25

Vaala 9 7 3 7 27

Ylivieska 46 34 15 37 133

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta 44 32 14 35 125

Koillismaan seutukunta 60 44 20 48 172

Nivala-Haapajärven seutukunta 89 65 30 71 255

Oulun seutukunta 753 552 251 601 2 156

Oulunkaaren seutukunta 72 53 24 58 207

Raahen seutukunta 102 75 34 82 293

Ylivieskan seutukunta 135 99 45 107 386

POHJOIS-POHJANMAA 1 255 920 418 1 001 3 594

KAUPPA 

YHTEENSÄ
ARVIO OSTOVOIMASTA 2016, milj.€
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Vuonna 2030 kauppaan kohdistuva ostovoima on Pohjois-Pohjanmaalla noin 4 804 milj.€. Os-
tovoimasta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin 1 531 milj.€, muuhun erikoiskauppaan noin 
1287 milj.€, tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan noin 585 milj.€ ja autokauppaan ja huolta-
motoimintaan noin 1 401 milj.€.  

 
Taulukko 14. Arvio kauppaan kohdistuvasta ostovoimasta vuonna 2030, milj.€  
(vuoden 2016 rahassa) 

 
 

 
Tässä päivitysselvityksessä laadittu arvio vuoden 2030 ostovoimasta poikkeaa jonkin 
verran vuonna 2011 laaditussa Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkkoselvitykses-
sä esitetystä. Ero johtuu laskelman lähtötiedoista. Vuoden 2011 palveluverkkoselvityksessä 
käytettiin väestöennusteena Tilastokeskuksen vuonna 2009 laatimaa väestöennustetta ja tässä 
selvityksessä on käytetty Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestöennustetta. Myös vuoden 2016 ti-

lanteeseen päivitetyt kulutusluvut poikkeavat jonkin verran vuoden 2011 palveluverkkoselvityk-
sessä käytetyistä kulutusluvuista. Yksityisen kulutuksen kasvuarviona on käytetty samaa kasvu-

arviota kuin vuonna 2011 valmistuneessa palveluverkkoselvityksessä, kasvu päivittäistavarakau-
passa 1 %/vuosi ja erikoiskaupassa 2 %/vuosi. 
 

Päivittäis- Muu Tilaa Auto-

tavara- erikois- vaativa kauppa ja

kauppa kauppa kauppa huoltamot

Alavieska 9 7 3 8 27

Haapajärvi 24 20 9 22 75

Haapavesi 23 19 9 21 72

Hailuoto 3 3 1 3 11

Ii 36 30 14 33 112

Kalajoki 45 38 17 41 140

Kempele 68 57 26 62 212

Kuusamo 48 41 18 44 152

Kärsämäki 7 6 3 7 23

Liminka 40 34 15 36 125

Lumijoki 8 6 3 7 24

Merijärvi 4 3 1 3 11

Muhos 31 26 12 29 98

Nivala 37 31 14 34 117

Oulainen 25 21 9 23 77

Oulu 806 678 308 738 2 531

Pudasjärvi 25 21 10 23 78

Pyhäjoki 11 9 4 10 34

Pyhäjärvi 16 13 6 14 50

Pyhäntä 5 4 2 4 15

Raahe 84 71 32 77 264

Reisjärvi 9 8 3 8 28

Sievi 16 14 6 15 51

Siikajoki 18 15 7 16 56

Siikalatva 17 14 6 15 52

Taivalkoski 12 10 5 11 39

Tyrnävä 26 21 10 23 80

Utajärvi 9 8 3 8 29

Vaala 9 8 3 8 28

Ylivieska 61 51 23 56 192

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta 45 37 17 41 140

Koillismaan seutukunta 61 51 23 56 191

Nivala-Haapajärven seutukunta 93 79 36 85 293

Oulun seutukunta 982 826 375 899 3 081

Oulunkaaren seutukunta 79 66 30 72 247

Raahen seutukunta 113 95 43 103 353

Ylivieskan seutukunta 159 134 61 146 499

POHJOIS-POHJANMAA 1 531 1 287 585 1 401 4 804

KAUPPA 

YHTEENSÄ

ARVIO OSTOVOIMASTA 2030, 

milj.€ (vuoden 2016 rahassa)
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Vuonna 2011 laaditussa Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkkoselvityksessä arvioitu koko 
maakunnan ostovoima vuonna 2030 oli noin 4 738 milj.€ eli noin 66 milj.€ vähemmän kuin tässä 
päivitysselvityksessä arvioitu ostovoima (4 804 milj.€). Päivitysselvityksessä on arvioitu ostovoi-
man kehitys myös Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan tavoitevuoteen 2040 mennessä. 

Vuosina 2030-2040 Pohjois-Pohjanmaan väestön ostovoima kasvaa noin 972 milj.€. Ostovoiman 
kehityksen ja sen avulla arvioidun liiketilatarpeen pohjalta on arvioitu tarvetta tarkistaa Pohjois-
Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle osoitettujen 
vähittäiskaupan suuryksiköiden, erikoiskaupan suuryksiköiden vähittäiskaupan kehittämisen koh-
dealueiden enimmäismitoituksia. Suurimmalla osalla Pohjois-Pohjanmaan seuduista ostovoiman 
kehitys on väestökehityksestä johtuen niin vähäistä, ettei se anna aihetta enimmäismitoitusten 
tarkistuksiin. Tarkistustarpeita on ainoastaan alueilla, joilla väestömäärä kasvaa merkittävästi. 

 
Vuonna 2040 kauppaan kohdistuva ostovoima on Pohjois-Pohjanmaalla noin 5 776 milj.€. Os-

tovoimasta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin 1 719 milj.€, muuhun erikoiskauppaan noin 
1595 milj.€, tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan noin 725 milj.€ ja autokauppaan ja huolta-
motoimintaan noin 1 736 milj.€. 
 
Taulukko 15. Arvio kauppaan kohdistuvasta ostovoimasta vuonna 2040, milj.€  

(vuoden 2016 rahassa) 

 
 

  

Päivittäis- Muu Tilaa Auto-

tavara- erikois- vaativa kauppa ja

kauppa kauppa kauppa huoltamot

Alavieska 9 9 4 9 31

Haapajärvi 26 24 11 26 86

Haapavesi 24 23 10 25 82

Hailuoto 4 3 2 4 12

Ii 39 37 17 40 133

Kalajoki 49 45 21 49 164

Kempele 77 71 32 77 257

Kuusamo 50 47 21 51 170

Kärsämäki 7 7 3 7 25

Liminka 46 43 19 46 154

Lumijoki 9 8 4 9 29

Merijärvi 4 3 2 4 13

Muhos 34 32 14 35 115

Nivala 40 37 17 40 135

Oulainen 26 24 11 26 88

Oulu 935 868 394 944 3 141

Pudasjärvi 26 24 11 26 87

Pyhäjoki 11 10 5 11 38

Pyhäjärvi 16 15 7 16 54

Pyhäntä 5 5 2 5 17

Raahe 89 82 37 90 298

Reisjärvi 9 9 4 10 32

Sievi 17 16 7 18 59

Siikajoki 19 18 8 19 64

Siikalatva 17 16 7 17 57

Taivalkoski 13 12 5 13 43

Tyrnävä 28 26 12 29 96

Utajärvi 10 9 4 10 32

Vaala 9 9 4 9 31

Ylivieska 70 65 29 71 235

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta 47 43 20 47 157

Koillismaan seutukunta 63 59 27 64 212

Nivala-Haapajärven seutukunta 98 91 41 99 330

Oulun seutukunta 1 132 1 051 478 1 144 3 804

Oulunkaaren seutukunta 84 78 36 85 283

Raahen seutukunta 119 110 50 120 400

Ylivieskan seutukunta 175 163 74 177 589

POHJOIS-POHJANMAA 1 719 1 595 725 1 736 5 776

KAUPPA 

YHTEENSÄ

ARVIO OSTOVOIMASTA 2040, 

milj.€ (vuoden 2016 rahassa)
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Vuosina 2016-2040 Pohjois-Pohjanmaan kauppaan kohdistuva ostovoima lisääntyy noin 2 182 
milj.€. Ostovoiman kasvusta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin 464 milj.€, muuhun eri-
koiskauppaan noin 676 milj.€, tilaa vaativaan kauppaan noin 307 milj.€ ja autokauppaan ja huol-
tamotoimintaan noin 735 milj.€. Seutukunnittain tarkasteltuna ostovoiman kasvusta kohdistuu 

valtaosa (76 %) Oulun seudulle, jossa myös väestömäärä kasvaa.  
 
Taulukko 16. Arvio kauppaan kohdistuvan ostovoiman kehityksestä vuosina  
2016-2040, milj.€ (vuoden 2016 rahassa) 

 
 
 
Ostovoiman kehitykseen vaikuttavat sekä väestökehitys että yksityisen kulutuksen kehitys. Päi-
vittäistavarakaupassa yksityisen kulutuksen kasvuarviona on käytetty 1 %/vuosi. Väestöennus-
teen mukaan väestömäärä vähenee useissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa niin paljon, ettei yksi-
tyisen kulutuksen kasvu riitä kompensoimaan väestön vähenemisen vaikutusta päivittäistavara-

kauppaan kohdistuvan ostovoiman kehityksessä. Viidessä kunnassa päivittäistavarakaupan osto-
voima on vuonna 2040 samalla tasolla kuin vuonna 2016 ja kahdessa kunnassa päivittäistavara-

kupan ostovoima vähenee vuosina 2016-2040.  
 

Päivittäis- Muu Tilaa Auto-

tavara- erikois- vaativa kauppa ja

kauppa kauppa kauppa huoltamot

Alavieska 1 3 1 3 8

Haapajärvi 3 7 3 8 22

Haapavesi 3 7 3 7 20

Hailuoto 1 1 1 1 4

Ii 10 15 7 16 48

Kalajoki 10 17 8 19 54

Kempele 24 32 15 35 106

Kuusamo 3 12 5 13 34

Kärsämäki -1 1 0 1 2

Liminka 15 20 9 22 67

Lumijoki 2 3 1 3 10

Merijärvi 0 1 0 1 3

Muhos 7 12 5 13 36

Nivala 7 13 6 14 40

Oulainen 3 7 3 8 22

Oulu 323 419 190 456 1 389

Pudasjärvi 1 6 3 6 15

Pyhäjoki 1 3 1 4 10

Pyhäjärvi -1 3 1 3 6

Pyhäntä 0 1 1 1 4

Raahe 12 26 12 29 80

Reisjärvi 1 2 1 3 7

Sievi 2 5 2 5 14

Siikajoki 3 6 3 6 17

Siikalatva 0 3 1 4 8

Taivalkoski 0 3 1 3 7

Tyrnävä 8 11 5 12 37

Utajärvi 1 3 1 3 8

Vaala 0 2 1 2 5

Ylivieska 24 31 14 34 102

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta 3 11 5 12 32

Koillismaan seutukunta 3 15 7 16 40

Nivala-Haapajärven seutukunta 9 26 12 28 75

Oulun seutukunta 379 499 227 543 1 648

Oulunkaaren seutukunta 12 25 11 27 76

Raahen seutukunta 16 35 16 38 106

Ylivieskan seutukunta 41 64 29 70 204

POHJOIS-POHJANMAA 464 676 307 735 2 182

OSTOVOIMAN KEHITYS 2016-2040, 

milj.€ (vuoden 2016 rahassa)

KAUPPA 

YHTEENSÄ
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4.2 Kaupan merkittävimmät hankkeet ja varaukset  

Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkkoselvityksen päivityksen yhteydessä on selvitetty vireil-
lä olevia kaupan hankkeita ja kaupan aluevarauksia kunnille suunnatulla kyselyllä. Merkittävim-
mät vähittäiskaupan suuryksiköiden kehittämishankkeet ja kaavavaraukset maakunnan alueella 
sijoittuvat Oulun seudulle, alueellisiin keskuksiin Kuusamoon, Raaheen ja Ylivieskaan sekä Kala-
joelle. Seuraavassa on esitetty maakunnan merkittävimpiä (yli 4 000 k-m²) kaupan hankkeita ja 
varauksia seuduittain.  
 

Koillismaan seudulla kaupan hankkeet sijoittuvat Kuusamon keskustan ja nykyisten hypermar-
kettien väliselle alueelle. Ydinkeskustassa on kaavavarauksia yhteensä noin 20 000 k-m2. Nykyis-
ten hypermarkettien läheisyydessä on yksi tontti, jonka rakennusoikeus on noin 10 000 k-m2 ja 

lisäksi useita rakentamattomia tontteja, joiden rakennusoikeus on alle 4 000 k-m2. 
 

Oulun seudulla on vireillä olevia vähittäiskaupan suuryksikköhankkeita ja suuryksiköiden kaa-
vavarauksia Kempeleessä, Limingassa ja Oulussa. Merkittävimmät hankkeet ja kaavavaraukset 
sijoittuvat Kempeleessä Zatelliitin alueelle ja Limingassa Ankkurilahden alueelle. Oulussa merkit-
tävimmät kaupan hankkeet ja kaavavaraukset sijaitsevat maakuntakaavassa osoitetuilla keskus-
tatoimintojen alueilla (C-1 ja C-3) ja vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueilla (kma).  
 

Raahen seudulla merkittävimmät kaupan hankkeet ja kaavavaraukset ovat Raahessa Mettala-
mäen kauppakeskus (KM-35, 40 000 k-m2, josta päivittäistavarakauppaa enintään 4 500 k-m2) 
ja Kamutanmäen alue (KTY, 44 200 k-m2) sekä Pyhäjoella Ollinmäen liikekortteli (5 000 k-m2).  
 

Ylivieskan seudulla merkittävimmät kaupan kaavavaraukset yleis- ja asemakaavoissa sijaitse-
vat Kalajoella, Oulaisissa ja Ylivieskassa. Kalajoen keskustassa on rakenteilla kauppakeskus. 

Kauppakeskustontille jää käyttämätöntä rakennusoikeutta vajaat 12 000 k-m2. Lisäksi Kalajoen 
Meinalan alueella (maakuntakaavassa km-1) on käyttämätöntä rakennusoikeutta 15 000 k-m2. 
Oulaisissa on keskustassa kolme rakentamatonta tonttia, joiden rakennusoikeus on yhteensä 

noin 20 000 k-m2. Ylivieskan Savarin alueella on 4 tonttia, joilla on yli 4 000 k-m2:n laajennus-
mahdollisuus ja 3 rakentamatonta tonttia, jotka mahdollistavat yli 4 000 k-m2:n suuryksikön ra-
kentamisen. Käyttämätön rakennusoikeus näillä tonteilla on yhteensä noin 61 000 k-m2 (maa-
kuntakaavassa Savarin km). Lisäksi maakuntakaavassa osoitetulla Savarin kma-vyöhykkeellä on 

kaksi rakentamatonta tonttia, jotka mahdollistavat yli 4 000 k-m2:n suuryksikön rakentamisen ja 
joiden rakennusoikeus on yhteensä 10 000 k-m2. 
 

Näiden seutujen lisäksi merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavavarauksia on Haapave-
dellä (noin 10 000 k-m2), Haapajärvellä (noin 6 000 k-m2) ja Nivalassa (noin 10 000 k-m2).  
 

4.3 Vähittäiskaupan mitoitus  

4.3.1 Perusmitoitus 

Vähittäiskaupan liiketilatarve on arvioitu ostovoiman perusteella muuttamalla ostovoima liiketila-

tarpeeksi kaupan keskimääräisen myyntitehokkuuden (€/ myynti-m2) avulla. Liiketilatarve on 
laskettu samoilla periaatteilla kuin Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkkoselvityksessä 
(2011) ja sen täydennysselvityksessä (2013). Liiketilatarve on arvioitu seuraaviin tunnuslukuihin 
perustuen: 
 

- myyntialan muunto kerrosalaksi kertoimella 1,3 
- päivittäistavarakaupan keskimääräinen myyntitehokkuus 7 000 €/my-m2 
- erikoiskaupan keskimääräinen myyntitehokkuus 3 000 €/my-m2 
- autokaupan keskimääräinen myyntitehokkuus 8 000 €/ my-m2 
- kaavallinen ylimitoitus kertoimella 1,3 
 

Esitetyillä laskentaperusteilla vähittäiskaupan laskennallinen liiketilatarve Pohjois-Pohjanmaalla 
on vuonna 2040 yhteensä noin 2 089 000 k-m2, josta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin 
415 000 k-m2, muuhun erikoiskauppaan noin 899 000 k-m2, tilaa vaativaan erikoiskauppaan noin 

408 000 k-m2 sekä autokauppaan ja huoltamotoimintaan noin 367 000 k-m2. Liiketilatarvetta 
tarkasteltaessa on syytä muistaa, että tilantarvearvio on laskennallinen ja ilmoittaa ainoastaan 

suuruusluokan, ei tarkkaa neliömäärää. Laskelma on tehty samoilla laskentaperiaatteilla koko 
maakuntaan, joten laskelma ei ota huomioon alueellisia kulutuksen tai myyntitehokkuuden eroja.  
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Kestävä kaupan palveluverkko koostuu erityyppisistä ja erikokoisista myymälöistä. Näin ollen 
liiketila ei kokonaisuudessaan voi sijoittua vähittäiskaupan suuryksiköihin. Pohjois-Pohjanmaan 
alueella on vähittäiskaupan liikerakennuksissa kaupan pinta-alaa karkeasti arvioiden noin 
1 155 000 k-m2 (ei sisällä kivijalkakauppaa). Kunnilta saatujen tietojen mukaan vähittäiskaupan 

suuryksiköiden (yli 4 000 k-m2) osuus kaupan kokonaispinta-alasta on Pohjois-Pohjanmaalla noin 
43 % (492 000 k-m2). Mikäli suuryksiköiden osuus säilyisi samalla tasolla, kohdistuisi vuoden 
2040 laskennallisesta liiketilatarpeesta vähittäiskaupan suuryksiköihin noin 898 000 k-m2, josta 
edelleen vain osa kohdistuisi maakuntakaavassa osoitettaviin merkitykseltään seudullisiin vähit-
täiskaupan suuryksiköihin.  
 
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan, seutukuntien ja kuntien oman väestön ostovoimaan ja sen ke-

hitykseen perustuva laskennallinen liiketilatarve vuonna 2016 on esitetty taulukossa 16 ja vuon-
na 2040 taulukossa 17. Liiketilan laskennallinen lisätarve vuosina 2016-2040 on esitetty taulu-

kossa 18. Laskelma kertoo alueen oman väestön ostovoimaan perustuvan kaupan palveluverkon 
perusmitoituksen, ”vähittäiskaupan kantokykyluokituksen”, toimialaryhmittäin. Laskelman ole-
tuksena on kysynnän ja tarjonnan tasapaino kaikilla alueilla ja kaikilla toimialoilla. Käytännössä 
kuitenkin erityisesti erikoiskauppa keskittyy suurimpiin keskuksiin. 
 

Taulukko 17. Laskennallinen liiketilatarve vuonna 2016, k-m2 
 

 

Päivittäis- Muu Tilaa Auto-

tavara- erikois- vaativa kauppa ja

kauppa kauppa kauppa huoltamot

Alavieska 1 900 3 300 1 500 1 400 8 100

Haapajärvi 5 400 9 200 4 200 3 800 22 600

Haapavesi 5 200 8 900 4 100 3 700 21 900

Hailuoto 700 1 300 600 500 3 100

Ii 7 100 12 100 5 500 5 000 29 700

Kalajoki 9 300 15 900 7 200 6 500 38 900

Kempele 12 700 21 800 9 900 8 900 53 300

Kuusamo 11 400 19 600 8 900 8 000 47 900

Kärsämäki 2 000 3 300 1 500 1 400 8 200

Liminka 7 400 12 600 5 700 5 100 30 800

Lumijoki 1 600 2 700 1 200 1 100 6 600

Merijärvi 800 1 400 600 600 3 400

Muhos 6 600 11 300 5 200 4 600 27 700

Nivala 8 000 13 700 6 200 5 600 33 500

Oulainen 5 500 9 500 4 300 3 900 23 200

Oulu 147 800 252 700 114 800 103 100 618 400

Pudasjärvi 6 000 10 300 4 700 4 200 25 200

Pyhäjoki 2 300 4 000 1 800 1 600 9 700

Pyhäjärvi 4 000 6 900 3 100 2 800 16 800

Pyhäntä 1 200 2 000 900 800 4 900

Raahe 18 400 31 500 14 300 12 900 77 100

Reisjärvi 2 100 3 600 1 600 1 500 8 800

Sievi 3 700 6 400 2 900 2 600 15 600

Siikajoki 4 000 6 800 3 100 2 800 16 700

Siikalatva 4 100 7 000 3 200 2 900 17 200

Taivalkoski 3 000 5 200 2 400 2 100 12 700

Tyrnävä 5 000 8 500 3 900 3 500 20 900

Utajärvi 2 100 3 600 1 600 1 500 8 800

Vaala 2 200 3 800 1 700 1 600 9 300

Ylivieska 11 200 19 200 8 700 7 800 46 900

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta 10 500 17 900 8 200 7 400 44 000

Koillismaan seutukunta 14 400 24 800 11 300 10 100 60 600

Nivala-Haapajärven seutukunta 21 500 36 700 16 600 15 100 89 900

Oulun seutukunta 181 800 310 900 141 300 126 800 760 800

Oulunkaaren seutukunta 17 400 29 800 13 500 12 300 73 000

Raahen seutukunta 24 700 42 300 19 200 17 300 103 500

Ylivieskan seutukunta 32 400 55 700 25 200 22 800 136 100

POHJOIS-POHJANMAA 302 700 518 100 235 300 211 800 1 267 900

KAUPPA 

YHTEENSÄ

LASKENNALLINEN LIIKETILATARVE 

2016, k-m2
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Taulukko 18. Laskennallinen liiketilatarve vuonna 2040, k-m2 
 

 
 

 
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle osoi-
tettavien vähittäiskaupan suuryksiköiden, erikoiskaupan suuryksiköiden ja vähittäiskaupan kehit-
tämisen kohdealueiden enimmäismitoitusta on tarkasteltu liiketilatarvelaskelman pohjalta luvussa 
5. Suurimmalla osalla Pohjois-Pohjanmaan seuduista liiketilatarpeen kehitys on väestökehitykses-
tä johtuen niin vähäistä, ettei se anna aihetta enimmäismitoitusten tarkistuksiin. Tarkistustarpei-

ta on alueilla, joilla väestömäärä kasvaa merkittävästi. 
 
Pohjois-Pohjanmaan laskennallinen liiketilan lisätarve vuoteen 2040 mennessä on noin 822 000 
k-m2, josta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin 113 000 k-m2, muuhun erikoiskauppaan 
noin 381 000 k-m2, tilaa vaativaan erikoiskauppaan noin 173 000 k-m2 sekä autokauppaan ja 
huoltamotoimintaan noin 155 000 k-m2. 

 
  

Päivittäis- Muu Tilaa Auto-

tavara- erikois- vaativa kauppa ja

kauppa kauppa kauppa huoltamot

Alavieska 2 300 4 900 2 200 2 000 11 400

Haapajärvi 6 200 13 300 6 100 5 400 31 000

Haapavesi 5 900 12 800 5 800 5 200 29 700

Hailuoto 900 1 900 900 800 4 500

Ii 9 500 20 600 9 400 8 400 47 900

Kalajoki 11 800 25 500 11 600 10 400 59 300

Kempele 18 500 40 000 18 200 16 300 93 000

Kuusamo 12 200 26 400 12 000 10 800 61 400

Kärsämäki 1 800 3 900 1 800 1 600 9 100

Liminka 11 100 24 000 10 900 9 800 55 800

Lumijoki 2 100 4 500 2 000 1 800 10 400

Merijärvi 900 2 000 900 800 4 600

Muhos 8 300 17 900 8 100 7 300 41 600

Nivala 9 700 21 000 9 500 8 600 48 800

Oulainen 6 300 13 600 6 200 5 600 31 700

Oulu 225 700 488 800 222 100 199 500 1 136 100

Pudasjärvi 6 200 13 500 6 100 5 500 31 300

Pyhäjoki 2 700 5 900 2 700 2 400 13 700

Pyhäjärvi 3 800 8 300 3 800 3 400 19 300

Pyhäntä 1 200 2 700 1 200 1 100 6 200

Raahe 21 400 46 400 21 100 18 900 107 800

Reisjärvi 2 300 4 900 2 200 2 000 11 400

Sievi 4 200 9 100 4 200 3 700 21 200

Siikajoki 4 600 9 900 4 500 4 100 23 100

Siikalatva 4 100 8 900 4 000 3 600 20 600

Taivalkoski 3 100 6 600 3 000 2 700 15 400

Tyrnävä 6 900 14 900 6 800 6 100 34 700

Utajärvi 2 300 5 000 2 300 2 100 11 700

Vaala 2 300 4 900 2 200 2 000 11 400

Ylivieska 16 900 36 600 16 600 14 900 85 000

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta 11 200 24 400 11 000 9 900 56 500

Koillismaan seutukunta 15 300 33 000 15 000 13 500 76 800

Nivala-Haapajärven seutukunta 23 800 51 400 23 400 21 000 119 600

Oulun seutukunta 273 500 592 000 269 000 241 600 1 376 100

Oulunkaaren seutukunta 20 300 44 000 20 000 18 000 102 300

Raahen seutukunta 28 700 62 200 28 300 25 400 144 600

Ylivieskan seutukunta 42 400 91 700 41 700 37 400 213 200

POHJOIS-POHJANMAA 415 200 898 700 408 400 366 800 2 089 100

LASKENNALLINEN LIIKETILATARVE 

2040, k-m2

KAUPPA 

YHTEENSÄ
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Taulukko 19. Laskennallinen liiketilan lisätarve vuosina 2016-2040, k-m2 
 

 
 

 
Laskelma perustuu oletukseen, että kaikki ostovoiman kasvu toteutuu uutena liiketilana. Käytän-
nössä kuitenkin osa ostovoiman kasvusta kohdistuu olemassa olevien liikkeiden myynnin kasvuun 
ja vain osa vaatii uutta liiketilaa. Näin ollen uuden liiketilan tarve on laskelmassa esitettyä pie-
nempi. Laskelmassa ei ole myöskään otettu huomioon myymäläkannan poistumaa, joka puoles-
taan lisää liiketilan tarvetta laskelmaan verrattuna. Keskeinen tilatarpeeseen vaikuttava tekijä on 

myös myyntitehokkuus. Laskelmassa on käytetty keskimääräisiä myyntitehokkuuksia. Myyntite-
hokkuus vaihtelee myymälätyypeittäin, toimialoittain ja alueittain, joten myös uusperustannan 
rakenne vaikuttaa liiketilatarpeeseen. Todennäköistä myös on, että kauppa pyrkii lisäämään 
myyntitehokkuutta, mikä vähentää liiketilatarvetta laskelmaan verrattuna. 
 

Sekä ostovoiman että liiketilatarpeen kehityksen arviointiin liittyy huomattava määrä epävar-
muustekijöitä. Yleinen talouskehitys ja kaupan toimintaympäristö voivat muuttua nopeastikin, 
mikä vaikuttaa ostovoiman kehitykseen ja sitä kautta liiketilatarpeeseen. Myös esimerkiksi netti-
kaupan lisääntyminen tulee vaikuttamaan liiketilatarpeeseen. Vaikutuksen suuruutta on kuitenkin 

tämän hetkisten tutkimustietojen pohjalta vaikea arvioida luotettavasti.  
 

Päivittäis- Muu Tilaa Auto-

tavara- erikois- vaativa kauppa ja

kauppa kauppa kauppa huoltamot

Alavieska 400 1 600 700 600 3 300

Haapajärvi 800 4 100 1 900 1 600 8 400

Haapavesi 700 3 900 1 700 1 500 7 800

Hailuoto 200 600 300 300 1 400

Ii 2 400 8 500 3 900 3 400 18 200

Kalajoki 2 500 9 600 4 400 3 900 20 400

Kempele 5 800 18 200 8 300 7 400 39 700

Kuusamo 800 6 800 3 100 2 800 13 500

Kärsämäki 0 600 300 200 1 100

Liminka 3 700 11 400 5 200 4 700 25 000

Lumijoki 500 1 800 800 700 3 800

Merijärvi 100 600 300 200 1 200

Muhos 1 700 6 600 2 900 2 700 13 900

Nivala 1 700 7 300 3 300 3 000 15 300

Oulainen 800 4 100 1 900 1 700 8 500

Oulu 77 900 236 100 107 300 96 400 517 700

Pudasjärvi 200 3 200 1 400 1 300 6 100

Pyhäjoki 400 1 900 900 800 4 000

Pyhäjärvi 0 1 400 700 600 2 700

Pyhäntä 0 700 300 300 1 300

Raahe 3 000 14 900 6 800 6 000 30 700

Reisjärvi 200 1 300 600 500 2 600

Sievi 500 2 700 1 300 1 100 5 600

Siikajoki 600 3 100 1 400 1 300 6 400

Siikalatva 0 1 900 800 700 3 400

Taivalkoski 100 1 400 600 600 2 700

Tyrnävä 1 900 6 400 2 900 2 600 13 800

Utajärvi 200 1 400 700 600 2 900

Vaala 100 1 100 500 400 2 100

Ylivieska 5 700 17 400 7 900 7 100 38 100

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta 700 6 500 2 800 2 500 12 500

Koillismaan seutukunta 900 8 200 3 700 3 400 16 200

Nivala-Haapajärven seutukunta 2 700 14 700 6 800 5 900 30 100

Oulun seutukunta 91 700 281 100 127 700 114 800 615 300

Oulunkaaren seutukunta 2 900 14 200 6 500 5 700 29 300

Raahen seutukunta 4 000 19 900 9 100 8 100 41 100

Ylivieskan seutukunta 10 000 36 000 16 500 14 600 77 100

POHJOIS-POHJANMAA 112 900 380 600 173 100 155 000 821 600

LASKENNALLINEN LIIKETILAN 

LISÄTARVE 2016-2040, k-m2

KAUPPA 

YHTEENSÄ
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4.3.2 Ostovoiman siirtymän huomioon ottaminen 

Liiketilatarpeen arvioinnissa voidaan ottaa huomioon alueen oman väestön ostovoiman lisäksi 
myös ostovoiman siirtymä. Tämä korostuu erityisesti maakuntakeskuksen ja seutukeskusten lii-
ketilatarvetta arvioitaessa, koska niihin suuntautuu erityisesti erikoiskaupan ostovoimaa omaa 
kuntaa laajemmalta alueelta. Maakunta- ja seutukeskusten lisäksi myös merkittäville matkailu-
paikkakunnille, kuten Kuusamoon ja Kalajoelle, kohdistuu vähittäiskaupan ostovoimaa omaa kun-
taa laajemmalta alueelta. Vaikutusalueen sisällä eritasoisten keskusten (pääkeskus – alakeskus) 
välinen ostovoiman siirtymä voidaan ottaa huomioon pääkeskuksen liiketilatarpeessa kohdassa 

4.3.1 esitettyä perusmitoitusta suurempana mitoituksena kuitenkin niin, että myös alakeskusten 
kaupalle on riittävästi kehityspotentiaalia.  
 
Ostovoiman siirtymä lasketaan vähentämällä alueella tapahtuvasta myynnistä alueen väestön os-

tovoima. Mikäli ostovoima on myyntiä suurempi, tapahtuu alueelta ostovoiman ulosvirtaamista 
(ostovoiman siirtymä negatiivinen). Jos taas myynti on ostovoimaa suurempaa, virtaa alueelle 
ostovoimaa muualta (ostovoiman siirtymä on positiivinen). Ostovoiman siirtymä kuvaa alueen 

kaupallista vetovoimaa ja omavaraisuutta ja sisältää kaiken tarkasteltavalle alueelle alueen ulko-
puolelta tulevan ostovoiman: vaikutusalueen asukkaiden, matkailijoiden, loma-asukkaiden ja ohi-
kulkuliikenteen ostovoiman.  
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty liiketilatarve seutukunnittain tilanteessa, jossa ostovoiman 
siirtymä on kaikissa seutukunnissa ja kaikissa toimialaryhmissä vähintään 0 % (kysyntä ja tar-

jonta tasapainossa). Niissä seutukunnissa, joissa ostovoiman siirtymä oli vuonna 2016 positiivi-
nen, on oletettu, että positiivinen siirtymä säilyy samalla tasolla myös vuonna 2040. Niissä seu-
tukunnissa, joissa ostovoiman siirtymä oli vuonna 2016 negatiivinen, on oletettu, että siirtymä on 
0 % vuonna 2040. Laskelma synnyttää koko maakunnan tasolla varsin suuren ylimitoituksen, 
mutta toisaalta turvaa sekä maakuntakeskuksen ja seutukeskusten että muiden keskusten kau-
pan toiminta- ja kehitysedellytykset.  

 

Koko maakunnan tasolla ostovoiman siirtymän huomioon ottava liiketilatarve on vuonna 2040 
noin 2 795 000 k-m2, josta kohdistuu päivittäistavarakauppaan noin 428 000 k-m2, muuhun 
erikoiskauppaan noin 1 362 000 k-m2, tilaa vaativaan kauppaan noin 619 000 k-m2 ja autokaup-
paan ja huoltamotoimintaan noin 386 000 k-m2. Mikäli vähittäiskaupan suuryksiköiden osuus vä-
hittäiskaupan kokonaispinta-alasta säilyisi nykyisellä tasolla (43 %), kohdistuisi vuoden 2040 lii-
ketilatarpeesta vähittäiskaupan suuryksiköihin noin 1 202 000 k-m2, josta edelleen vain osa 
kohdistuisi maakuntakaavassa osoitettaviin merkitykseltään seudullisiin vähittäiskaupan suuryk-

siköihin. 
 
Taulukko 20. Pohjois-Pohjanmaan oman väestön ostovoiman ja ostovoiman siirtymän pohjalta 
arvioitu vähittäiskaupan laskennallinen liiketilatarve vuonna 2040, k-m2 
 

 
 
Ostovoiman siirtymän huomioon ottavan liiketilatarpeen pohjalta arvioitu Pohjois-Pohjanmaan 

laskennallinen liiketilan lisätarve vuosina 2016-2040 on noin 1 527 000 k-m2, josta kohdistuu 
päivittäistavarakauppaan noin 125 000 k-m2, muuhun erikoiskauppaan noin 844 000 k-m2, tilaa 
vaativaan erikoiskauppaan noin 384 000 k-m2 sekä autokauppaan ja huoltamotoimintaan noin 
174 000 k-m2. 
 

 
  

Päivittäis- Muu Tilaa Auto-

tavara- erikois- vaativa kauppa ja

kauppa kauppa kauppa huoltamot

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta 11 300 24 400 11 100 9 900 56 700

Koillismaan seutukunta 21 700 52 200 23 700 13 500 111 100

Nivala-Haapajärven seutukunta 24 300 58 300 26 500 21 000 130 100

Oulun seutukunta 274 800 931 100 423 100 241 600 1 870 600

Oulunkaaren seutukunta 21 600 44 000 20 000 18 000 103 600

Raahen seutukunta 28 700 66 900 30 400 25 400 151 400

Ylivieskan seutukunta 45 700 185 200 84 200 56 800 371 900

POHJOIS-POHJANMAA 428 100 1 362 100 619 000 386 200 2 795 400

LASKENNALLINEN LIIKETILATARVE 

2040, k-m2

KAUPPA 

YHTEENSÄ
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Taulukko 21. Pohjois-Pohjanmaan oman väestön ostovoiman ja ostovoiman siirtymän pohjalta 
arvioitu vähittäiskaupan laskennallinen liiketilan lisätarve vuosina 2016-2040, k-m2 
 

 
 
 
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle osoi-
tettujen vähittäiskaupan suuryksiköiden, erikoiskaupan suuryksiköiden ja vähittäiskaupan kehit-
tämisen kohdealueiden enimmäismitoitukset on tarkistettu seututason tarkastelun pohjalta. Läh-
tökohtana on ollut seudun oman väestön ostovoiman ja ostovoiman siirtymän pohjalta arvioitu 

vähittäiskaupan kokonaismitoitus (taulukko 20).  
 

Enimmäismitoitukset on tarkistettu samalla periaatteella kaikissa keskustatoimintojen alueiden 
ulkopuolelle osoitetuissa merkitykseltään seudullisissa vähittäiskaupan suuryksiköissä. Periaat-
teena on ollut se, että vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoituksen ja seudun oman vä-
estön ja ostovoiman siirtymän pohjalta arvioidun kokonaismitoituksen suhde on vuonna 2040 
samalla tasolla kuin vuonna 2030. Enimmäismitoitusten tarkistus ottaa näin ollen huomioon ko-
konaismitoituksen kehityksen vuodesta 2030 vuoteen 2040. 
 

Tarkistetut enimmäismitoitukset on esitetty taulukossa 22 ja perustelut mitoituksille luvussa 5.  
 

 

  

Päivittäis- Muu Tilaa Auto-

tavara- erikois- vaativa kauppa ja

kauppa kauppa kauppa huoltamot

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta 800 6 500 2 900 2 500 12 700

Koillismaan seutukunta 7 300 27 400 12 400 3 400 50 500

Nivala-Haapajärven seutukunta 2 800 21 600 9 900 5 900 40 200

Oulun seutukunta 93 000 620 200 281 800 114 800 1 109 800

Oulunkaaren seutukunta 4 200 14 200 6 500 5 700 30 600

Raahen seutukunta 4 000 24 600 11 200 8 100 47 900

Ylivieskan seutukunta 13 300 129 500 59 000 34 000 235 800

POHJOIS-POHJANMAA 125 400 844 000 383 700 174 400 1 527 500

LASKENNALLINEN LIIKETILAN 

LISÄTARVE 2016-2040, k-m2

KAUPPA 

YHTEENSÄ
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5 VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKÖIDEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SEU-
TUKUNNITTAIN JA KUNNITTAIN 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan kaavaehdotuksessa on osoitettu keskustatoiminto-
jen alueiden ulkopuolella merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijaintipai-

kat  
 

 vähittäiskaupan suuryksikkö (km) merkinnällä (Kempeleen Ylikylä/Zeppelin, Raahen Met-
talanmäki, Nivalan Tiilimaa, Oulun Linnanmaa ja Ylivieskan Savari),  

 erikoiskaupan suuryksikkö (km-1) merkinnällä (Oulun Kiimingin Välikylä, Raahen Kamu-
tanmäki, Ylivieskan Taanila, Limingan Liminganportti, Kalajoen Meinala, Haapaveden Jouh-
tenenmäki sekä Iin Asemakylä ja Pentinkangas) sekä  

 vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue (kma) merkinnällä (Oulussa Kaakkuri-

Vasaraperä, Ritaharju-Ritaportti ja Äimärautio, Kempeleessä Zatelliitti-Zeppelin, Limingassa 
ja Kempeleessä Tupos sekä Ylvieskassa Savari).  

 

Seuraavassa on kuvattu 3. vaihemaakuntakaavan kaavaehdotuksessa keskustatoimintojen aluei-
den ulkopuolelle osoitettujen vähittäiskaupan suuryksiköiden (km), erikoiskaupan suuryksiköiden 
(km-1) ja vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueiden (kma) nykytila ja tapahtuneet muutokset 
Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkkoselvityksen täydennysselvityksen (2013) jälkeen sekä 
arvioitu kohteen vaikutuksia kauppaan ja palvelurakenteeseen, yhdyskuntarakenteeseen ja kau-
pan palvelujen saavutettavuuteen. 

 

5.1 Haapaveden-Siikalatvan seudun vähittäiskaupan suuryksiköt 

5.1.1 Haapavesi: Jouhtenenmäki (km-1) 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotus, YKR-taajama-alue ja lähiasutus: 
 

 

Jouhtenenmäen alue on Pohjois-Pohjanmaan 3. vai-
hemaakuntakaavan ehdotuksessa osoitettu erikois-
kaupan suuryksikkömerkinnällä (km-1). Vähittäis-
kaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on 10 000 
k-m2. Haapaveden keskustatoimintojen alue (C) 
sijoittuu erikoiskaupan suuryksikkö-merkinnällä osoi-

tetun alueen eteläpuolelle.  
 

Jouhtenenmäen alue sijaitsee Haapaveden YKR-
taajama-alueen sisällä.   
 

Alueen lähiasutus 31.12.2016:  
- Alle 1 km etäisyydellä noin 510 asukasta 
- Alle 3 km etäisyydellä noin 3 690 asukasta (noin 

52 % Haapaveden kaupungin asukasmäärästä) 
 

Lähiasutuksen määrä on jonkin verran vähentynyt 
vuodesta 2011, jolloin alle 1 km etäisyydellä asui n. 

580 asukasta ja alle 3 km etäisyydellä n. 3 850 asu-
kasta (noin 52 % Haapaveden kaupungin asukas-
määrästä). 
 

Jouhtenenmäen alueen nykyiset kaupalliset palvelut:  
 

Haapaveden kaupalliset palvelut ovat keskittyneet keskustaajaman alueelle. Haapaveden kaupan palve-
luverkko muodostui vuonna 2016 viidestä päivittäistavaramyymälästä, 18 erikoiskaupan myymälästä, 

viidestä autokaupan myymälästä ja kahdesta huoltoasemasta. Vuoden 2013 jälkeen Haapaveden kes-
kustassa sijaitseva S-market on korvautunut uudella myymälällä. Haapavedellä ei ole tällä hetkellä vä-
hittäiskaupan suuryksiköitä (>4000 k-m2). 
 

Jouhtenenmäen alue sijaitsee Pulkkilaan johtavan seututien varressa, seututien 800 ja yhdystien 7980 
risteyksen pohjoispuolella. Risteyksessä sijaitsee tällä hetkellä ABC-liikenneasema. Risteyksen pohjois-
puolelle on sijoittunut pieniä vähittäiskaupan myymälöitä, jotka toimivat pääosin paljon tilaa vaativan 

erikoiskaupan toimialoilla. Alueella sijaitsee Halpa-Halli (n. 3 600 k-m2). Alueella ei sijaitse tällä hetkellä 
vähittäiskaupan suuryksiköitä (>4000 k-m2). 
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Vaikutusten arviointi 
 

Kauppa ja palvelurakenne  
 

Jouhtenenmäen alueella on yleis- ja asemakaavoissa varauksia uusille kaupan palveluille. Pohjois-
Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa alue on osoitettu erikoiskaupan suuryksikkö-
merkinnällä. Suunnittelumääräyksen mukaan alueelle voidaan sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistava-
ran kauppaa. Tilaa vaativalla erikoiskaupalla tarkoitetaan toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaista rau-

ta- ja rakennustarvikkeiden, kodinkoneiden, huonekalujen, puutarha-alan, veneiden, moottoriajoneuvo-
jen sekä muiden paljon tilaa vaativien erikoistavaroiden vähittäiskauppaa. Alueen toteutuminen tilaa 
vaativan erikoistavaran kaupan alueena lisää ja monipuolistaa Haapaveden erikoiskaupan palvelutarjon-
taa ja vahvistaa sitä kautta Haapaveden kaupallista vetovoimaa ja vähentää asukkaiden asiointitarvetta 
suuremmissa keskuksissa. 
 

Jouhtenenmäen alue tarjoaa hyvän sijaintipaikan ydinkeskustan välittömästä läheisyydestä paljon tilaa 
vaativan erikoiskaupan suuryksiköille. Mikäli alue toteutuu tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueena 
eikä alueelle sallita päivittäistavarakaupan ja ns. keskustahakuisen erikoiskaupan laajamittaista sijoit-
tumista, ei alueen toteutuksella ole merkittävää haitallista vaikutusta Haapaveden ydinkeskustan kau-
pan toiminta- ja kehitysedellytyksiin.  
 

Jouhtenenmäen alueen mitoitus tulee kuitenkin suhteuttaa Haapaveden ostovoimaan ja nykyiseen kau-
pan pinta-alaan. Haapavesi kuuluu erikoiskaupassa Ylivieskan asiointialueeseen (SYKE). Ylivieskan veto-
voimainen tarjonta ja Haapaveden ostovoiman rajallinen kehitys heikentävät Haapaveden paljon tilaa 
vaativan erikoiskaupan kehitysedellytyksiä. Haapaveden oman väestön ostovoiman mukainen tilaa vaa-

tivan erikoiskaupan ja autokaupan laskennallinen liiketilatarve on vuonna 2040 arviolta noin 11 000 k-
m². Haapavedellä on tällä hetkellä tilaa vaativan erikoistavaran kaupan ja autokaupan pinta-alaa karke-
asti arvioiden noin 1 500 k-m2 (SYKE). Näin ollen, mikäli tavoitteena olisi kysynnän ja tarjonnan tasa-
paino, tarvittaisiin Haapavedellä uutta paljon tilaa vaativan erikoistavarankaupan ja autokaupan liiketi-
laa noin 9 500 k-m2.  
 

Alue- ja yhdyskuntarakenne  
 

Jouhtenenmäen alue sijaitsee osana Haapaveden nykyistä ja suunniteltua taajamarakennetta, joten 
alueen toteutuksella paljon tilaa vaativan kaupan alueena ei ole yhdyskuntarakennetta hajauttavaa vai-
kutusta. Mikäli aluetta kehitetään muun kuin päivittäistavarakaupan ja keskustahakuisen erikoiskaupan 

alueena, ei alueen toteutuksella ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia myöskään Haapaveden ydinkes-
kustan kehitykseen. 
 

Kaupan palvelujen saavutettavuus ja liikenne 
 

Jouhtenenmäen alue on henkilöautolla hyvin saavutettavissa eri puolilta Haapaveden kaupunkia ja se 
sijaitsee edullisesti suhteessa nykyiseen ja suunniteltuun yhdyskuntarakenteeseen. Yli puolet kunnan 
asukkaista asuu alle 3 kilometrin etäisyydellä alueesta ja alueelle on toteutettu kevyen liikenteen yhtey-
det Haapaveden ydinkeskustan suunnasta, joten alueella on mahdollisuus asioida myös kävellen ja pyö-
räillen.  
 

Haapaveden alue- ja yhdyskuntarakenne huomioon ottaen asiointimatkat alueelle ovat valtaosalle kau-
pungin asukkaista kohtuullisia. Palvelutarjonnan lisääntyminen Haapavedellä vähentää asiointitarvetta 
Ylivieskaan ja muihin suurempiin keskuksiin, jolloin asiointiliikenteen määrä ja sitä kautta myös liiken-
teen aiheuttamat päästöt vähenevät. 
 
 

Johtopäätökset:  
 

Jouhtenenmäen alue tarjoaa soveltuvan sijaintipaikan ydinkeskustan välittömästä läheisyydestä paljon 
tilaa vaativan erikoiskaupan yksiköille. Alue on osa olemassa olevaa ja suunniteltua yhdyskuntaraken-
netta, ja se on hyvin saavutettavissa sekä henkilöautolla että kevyellä liikenteellä. Mikäli alueelle ei salli-
ta päivittäistavarakauppaa ja ns. keskustahakuista erikoiskauppaa laajassa mitassa, ei alueen toteutta-

misella ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia Haapaveden nykyisten myymälöiden toimintaan eikä ydin-
keskustan kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Alueen mitoitus tulee kuitenkin suhteuttaa 
Haapaveden tilaa vaativan erikoiskaupan ostovoiman kehitykseen ja nykyiseen pinta-alaan. Pohjois-
Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa alueelle osoitettu vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismi-
toitus (10 000 k-m2) mahdollistaa kaiken Haapaveden tilaa vaativan erikoiskaupan ja autokaupan lisäti-

lan tarpeen sijoittumisen alueelle. Enimmäismitoitus mahdollistaa myös Haapaveden ydinkeskustan 
kaupan kehityksen. 
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Haapaveden kaupungin ja Haapaveden-Siikalatvan seudun oman väestön ostovoiman ja ostovoiman 
siirtymän pohjalta arvioidun liiketilatarpeen kehityksen pohjalta ei ole tarvetta muuttaa 1. vaihemaa-
kuntakaavassa määriteltyä Jouhtenenmäen alueen vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitusta 

3. vaihemaakuntakaavaan. Jouhtenenmäen alueen enimmäismitoitus (10 000 k-m2) on noin 18 % 
Haapaveden-Siikalatvan seudun vuoden 2040 vähittäiskaupan kokonaismitoituksesta. Osuus seudun 
kokonaismitoituksesta säilyy samana kuin Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa. Katso yh-
teenvetotaulukko kohdassa 5.7. 
 

 
 

5.2 Nivala-Haapajärven seudun vähittäiskaupan suuryksiköt 

5.2.1 Nivala: Tiilimaa (km) 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotus, YKR-taajama-alue ja lähiasutus: 
 

 
 

Nivalan Tiilimaan alueelle on Pohjois-Pohjanmaan 3. 
vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa osoitettu vähit-
täiskaupan suuryksikkö (km). Vähittäiskaupan suur-

yksiköiden enimmäismitoitus on 20 000 k-m2.  
 

Tiilimaan alue sijaitsee Nivalan YKR-taajama-
alueella.  
 

Alueen lähiasutus 31.12.2016:  
- Alle 1 km etäisyydellä noin 180 asukasta 
- Alle 3 km etäisyydellä noin 3 960 asukasta (noin 

36 % Nivalan kaupungin asukasmäärästä) 
 

Lähiasutuksen määrä on vähentynyt vuodesta 2011, 

jolloin alle 1 km etäisyydellä asui n. 360 asukasta ja 
alle 3 km etäisyydellä n. 4 310 asukasta (noin 39 % 

Nivalan kaupungin asukasmäärästä). 
 
 
 
 

 

Alueen nykyiset kaupalliset palvelut: 
 

Tiilimaan alue on pääosin rakentamatonta. 
 

Nivalan vähittäiskaupan palvelut ovat keskittyneet ydinkeskustan alueelle. Lisäksi tilaa vaativan erikois-

kaupan yksiköitä on sijoittunut Asemanseudulle, valtatien 27 ja rautatien väliselle alueelle sekä Teolli-
suuskylään. Nivalassa ei ole tällä hetkellä vähittäiskaupan suuryksiköiksi luokiteltavia (>4 000 k-m2) 

vähittäiskaupan yksiköitä. Nivalan kaupan palveluverkko muodostui vuonna 2016 seitsemästä päivittäis-
tavaramyymälästä, yhdestä laajan tavaravalikoiman myymälästä, 27 erikoiskaupan myymälästä, 11 
autokaupan myymälästä ja 1 huoltoasemasta. 
 

Vaikutusten arviointi 
 

Kauppa ja palvelurakenne  
 

Tiilimaan alueelle on yleis- ja asemakaavoissa varauksia uusille kaupan palveluille. Kaupungin tavoittee-
na on toteuttaa Tiilimaan alueelle merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. Alueen 
toteutuminen lisää ja monipuolistaa Nivalan palvelutarjontaa ja vahvistaa sitä kautta Nivalan kaupallista 

vetovoimaa ja vähentää ostovoiman ulosvirtausta ja asukkaiden asiointitarvetta suuremmissa keskuk-
sissa. 
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa alue on osoitettu vähittäiskaupan suuryk-
sikkö-merkinnällä. Suunnittelumääräyksen mukaan alueelle voidaan sijoittaa sellaista uutta vähittäis-
kauppaa, joka tukee ja vahvistaa palvelurakennetta keskustatoimintojen alue huomioon ottaen. Yksi-

tyiskohtaisemmassa suunnittelussa alueen saavutettavuuteen joukko- ja kevyellä liikenteellä on kiinni-
tettävä erityistä huomiota.  
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Tiilimaan alue tarjoaa vetovoimaisen sijaintipaikan valtateiden risteyksen tuntumassa. Alue soveltuu 
erityisesti paljon tilaa vaativan erikoiskaupan yksiköille. Mikäli alue toteutuu pääosin tilaa vaativan eri-
koistavaran kaupan alueena, ei sen toteutuksella ole merkittävää haitallista vaikutusta Nivalan keskus-

tan kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin.  
 

Tiilimaan alueen mitoitus tulee suhteuttaa Nivalan ostovoimaan ja nykyiseen kaupan pinta-alaan. Nivala 

kuuluu erikoiskaupassa Ylivieskan asiointialueeseen (SYKE). Ylivieskan vetovoimainen tarjonta heiken-
tää Nivalan kaupallisten palvelujen kehitysedellytyksiä, mutta toisaalta ostovoiman vuodon vähentämi-
nen luo mahdollisuuksia lisätä kaupan liiketilaa myös Nivalassa. Nivalan oman väestön ostovoiman mu-
kainen vähittäiskaupan liiketilatarve on vuonna 2040 arviolta noin 49 000 k-m². Vähittäiskaupan pinta-
ala on tällä hetkellä karkeasti arvioiden noin 21 000 k-m2 (SYKE). Mikäli tavoitteena olisi kysynnän ja 
tarjonnan tasapaino, tarvittaisiin uutta liiketilaa noin 28 000 k-m2. Kohdealueen sijainti valtatien varres-
sa mahdollistaa myös ohikulkuliikenteen ostovoiman hyödyntämisen. 
 

Alue- ja yhdyskuntarakenne  
 

Tiilimaan alue on osa Nivalan keskustaajamaa ja se sijoittuu noin 1,5 kilometrin etäisyydelle Nivalan 
ydinkeskustasta. Alueen toteutuksella ei ole yhdyskuntarakennetta hajauttavaa vaikutusta. Alle kolmen 

kilometrin etäisyydellä alueesta asuu noin 36 % Nivalan kaupungin asukkaista, joten lähiasutuksen 
määrä on varsin suuri.  
 

Kaupan palvelujen saavutettavuus ja liikenne 
 

Tiilimaan alue sijaitsee valtateiden 27 ja 28 risteysalueen läheisyydessä, joten se on henkilöautolla hy-
vin saavutettavissa eri puolilta kaupunkia. Nivalan alue- ja yhdyskuntarakenne huomioon ottaen asioin-
timatkat alueelle ovat valtaosalle kunnan asukkaista kohtuullisia. Palvelutarjonnan lisääntyminen Niva-
lassa vähentää asiointitarvetta Ylivieskassa, jolloin asiointiliikenteen määrä ja sitä kautta myös liiken-
teen aiheuttamat päästöt vähenevät. Tiilimaan alue on hyvin saavutettavissa myös kevyellä liikenteellä. 
Lähiasutuksen ja potentiaalisten kevyen liikenteen käyttäjien määrä on jo nykyisin varsin suuri. Alueen 

asemakaavassa on varauduttu sekä autoliikenteen että kevyen liikenteen järjestelyjen parantamiseen.  
 

Johtopäätökset:  
 

Tiilimaan alue sijaitsee osana Nivalan keskustaajamaa ja alueelle on toteutettu turvalliset kevyen liiken-
teen yhteydet. Alueen voimassa oleva asemakaava mahdollistaa kaupallisten palveluiden toteuttamisen. 
Alueen mitoitus tulee suhteuttaa Nivalan ostovoiman kehitykseen ja nykyiseen pinta-alaan. Pohjois-
Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa Tiilimaan alueelle osoitettu enimmäismitoitus (20 000 k-m2) 
käyttää noin 71 % Nivalan vähittäiskaupan laskennallisesta liiketilan lisätarpeesta (28 000 k-m2). Mikäli 
enimmäismitoitus toteutuu kokonaisuudessaan, jää kaupan liiketilan lisätarpeesta noin 8 000 k-m2 to-
teutettavaksi Nivalan keskustassa tai muualla kaupungin alueella. 
 

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa määritelty Tiilimaan alueen vähittäiskaupan suuryksi-
köiden enimmäismitoitus oli noin 17 % Nivala-Haapajärven seudun oman väestön ja ostovoiman siirty-

män pohjalta arvioidusta vuoden 2030 vähittäiskaupan kokonaismitoituksesta. Mikäli Tiilimaan alueen 
enimmäismitoituksen osuus seudun vähittäiskaupan kokonaismitoituksesta halutaan säilyttää vuonna 

2040 vuoden 2030 tasolla, voidaan Tiilimaan alueen enimmäismitoitus nostaa 22 000 k-m2:iin. Katso 
yhteenvetotaulukko kohdassa 5.7. 
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5.3 Oulun seudun vähittäiskaupan suuryksiköt 

5.3.1 Kempele: Ylikylä/Zeppelin (km), Zatelliitti-Zeppelin (kma) ja Tupos (kma) 

Kempele on Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen lausuntoaineistosta anta-
massaan palautteessa esittänyt, että Kempeleen kaupan enimmäismitoitusta tulisi nostaa siten, 
että kma-kehittämisalueeksi osoitetun Zeppelin-Zatelliitti-alueen enimmäismitoitus olisi 110 000 

k-m2 kaavaehdotuksessa esitetyn 90 000 k-m2:n sijasta. 
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotus, YKR-taajama-alue ja lähiasutus: 
 

 

Kempeleen Zeppelin on osoitettu Pohjois-Pohjan-
maan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa vähit-

täiskaupan suuryksikkö (km) merkinnällä. Suuryksi-
köiden enimmäismitoitus on 50 000 k-m2. Alue si-
jaitsee YKR-taajama-alueella. 
 

Zatelliitti-Zeppelin alue on osoitettu vähittäiskaupan 
kehittämisen kohdealueena (kma). Alueen suuryksi-
köiden enimmäismitoitus on 90 000 k-m2. Alue si-
jaitsee YKR-taajama-alueella. 
 

Kempeleen ja Limingan rajalle on 3. vaihemaakunta-
kaavassa osoitettu Tupoksen vähittäiskaupan kehit-
tämisen kohdealue (kma). Alueen suuryksiköiden 
enimmäismitoitus on 40 000 k-m2, josta myöhem-
min on sovittu 30 000 k-m2 sijoittuvan Limingan 
puolelle ja 10 000 k-m2 Kempeleen puolelle. Alue 

sijaitsee osittain YKR-taajama-alueella. 
 

Ylikylä/Zeppelinin lähiasutus 31.12.2016: 
- Alle 1 km etäisyydellä noin 1 960 asukasta 

- Alle 3 km etäisyydellä noin 12 360 asukasta 
(noin 71 % Kempeleen kunnan asukasmäärästä) 

 

Lähiasutuksen määrä on jonkin verran lisääntynyt 

vuodesta 2011, mutta väestön osuus kunnan väes-
töstä on vähentynyt. Vuonna 2011 alle 3 km etäi-
syydellä asui noin 11 570 asukasta (noin 72 % Niva-
lan kaupungin asukasmäärästä). 
 

Alueiden nykyiset kaupalliset palvelut:  
 

Kempeleen Zeppelin on Pohjois-Pohjanmaan maakunnan suurin kauppakeskus. Kauppakeskuksen koko-

naispinta-ala on noin 37 000 m². Zatelliitti/Zeppelinin vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueella sijait-
see kaksi vähittäiskaupan suuryksikköä, Biltema ja Ojanrauta (yhteensä noin 12 000 k-m2). Tupoksen 
vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueilla ei sijaitse tällä hetkellä vähittäiskaupan suuryksiköitä 

(>4 000 k-m2). 
 

Kempeleen kaupan palveluverkko muodostui 9 päivittäistavaramyymälästä, 2 laajan tavaravalikoiman 
myymälästä, 72 erikoiskaupan myymälästä, 16 autokaupan myymälästä ja 3 huoltoasemasta vuonna 
2016. Suuri osa Kempeleen kaupan palveluista sijaitsee Kauppakeskus Zeppelinissä. Kaupan palveluja 
on jonkin verran sijoittunut myös Kempeleen keskustaan ja Zeppelinin lähialueelle.  
 

Vaikutusten arviointi: 
 

Ylikylä / 
Zeppelin 
(km) 

Kauppaan ja palveluraken-
teeseen kohdistuvat vaiku-
tukset 

Alue- ja yhdyskuntaraken-
teeseen kohdistuvat vaiku-
tukset 

Liikkumiseen kohdistuvat 
vaikutukset 

 Zeppelinin alueella toimii jo 

nykyisin seudullisesti merkit-
tävä vähittäiskaupan suuryk-
sikkö. Zeppelinin kauppakes-
kus palvelee erikoiskaupassa 

Oulun seudun, mutta osin 
myös laajemmin koko maa-
kunnan alueen asiakkaita. 
 

Zeppelinin alue sijaitsee 

keskeisesti nykyiseen ja 
suunniteltuun taajamara-
kenteeseen nähden ja sen 
lähialueille sijoittuu myös 

kerrostalovaltaista asutus-
ta sekä julkisia palveluita. 
 

Zeppelin sijaitsee valtatien 

4 Kempeleen liittymän välit-
tömässä läheisyydessä ja se 
on ajoneuvoliikenteellä hy-
vin saavutettavissa. Alle 15 

minuutissa alueen tavoittaa 
autolla noin 102 500 asu-
kasta. 
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 Ylikylä / Zeppelinin osoitta-
minen Pohjois-Pohjanmaan 
3. vaihemaakuntakaavassa 

vähittäiskaupan suuryksikkö-
nä mahdollistaa olemassa 
olevan Zeppelinin kauppa-
keskuksen toiminta- ja kehi-
tysedellytykset.  
 

Koska Zeppelin on jo toimin-
nassa oleva kaupan keskus, 
ovat sen lähialueiden muut 
keskukset sopeutuneet kil-

pailutilanteeseen. Nykytilan-

teessa Kempeleen kaupan 
palveluverkossa Zeppelin on 
erikoiskaupan pääkeskus, 
kun taas varsinainen keskus-
ta toimii paikalliskeskuksena 
lähialueiden asukkaille. 
 

Kempeleen yhdyskuntara-
kenteen kehittymiseen 
ovat vaikuttaneet taaja-

marakennetta jakavat 
valtatie 4 ja rautatie. Zep-
pelin toimii osaltaan erityi-
sesti valtatien 4 itäpuolis-
ten asuinalueiden keskuk-
sena. Kempeleen keskus-
tan ja Zeppelinin välinen 

etäisyys on noin kaksi 
kilometriä. Zeppelinin lähi-

alueella asuu noin 71 % 
Kempeleen väestöstä. 

Alue on hyvin saavutetta-
vissa kevyellä liikenteellä ja 
alueelle on toteutettu hyvä-

tasoiset kevyen liikenteen 
yhteydet ympäröiviltä 
asuinalueilta ja myös valta-
tie 4:n länsipuolisilta asuin-
alueilta. Alle 30 minuutissa 
alueen tavoittaa kävellen 
noin 4 500 asukasta ja alle 

20 minuutissa pyöräillen 
noin 12 500 asukasta. 
 

Alue on saavutettavissa 

hyvin myös joukkoliiken-
teellä. Alle 30 minuutissa 
alueen tavoittaa joukkolii-
kenteellä noin 6 900 asu-
kasta. 

Zatelliitti / 
Zeppelin 
(kma) 

Kauppaan ja palveluraken-
teeseen kohdistuvat vaiku-
tukset 

Alue- ja yhdyskuntaraken-
teeseen kohdistuvat vaiku-
tukset 

Liikkumiseen kohdistuvat 
vaikutukset 

 Zatelliitti / Zeppelinin alueen 
osoittaminen Pohjois-Pohjan-
maan 3. vaihemaakuntakaa-
vassa vähittäiskaupan kehit-
tämisen kohdealueena mah-

dollistaa merkitykseltään 

seudullisten tilaa vaativan 
kaupan suuryksiköiden sijoit-
tumisen alueelle. Alueella 
sijaitsee tällä hetkellä kaksi 
vähittäiskaupan suuryksik-
köä.  
 

Alueelle sijoittuva paljon tilaa 
vaativa erikoiskauppa täy-
dentää Zeppelinin alueen 
nykyistä palvelutarjontaa. 

Mikäli uudet vähittäiskaupan 
suuryksiköt ovat pääosin 
paljon tilaa vaativaa erikois-

kauppaa, ei alueen toteutuk-
sella ole merkittäviä haitalli-
sia vaikutuksia Kempeleen, 

Oulun kaupunkiseudun mui-
den keskusta-alueiden tai 
Zeppelinin kehittämisedelly-
tyksiin. 
 

Alue sijaitsee keskeisesti 
suhteessa nykyiseen ja 
suunniteltuun yhdyskunta-
rakenteeseen ja lähiasu-
tuksen määrä on kasvava. 
 

Uusien seudullisesti mer-
kittävien vähittäiskaupan 
suuryksiköiden sijoittumi-
nen alueelle vahvistaa 

entisestään Oulun etelä-
puolisille alueille painottu-
vaa kaupan palvelutarjon-
taa. Alueellisesti tasapai-
noisen palveluverkon kehi-
tys tulee turvata mahdol-
listamalla myös Oulun 

pohjoispuolisten alueiden 
kaupan toiminta- ja kehi-
tysedellytykset.  

 

Alue sijaitsee valtatien 4 
varressa ja on ajoneuvolii-
kenteellä hyvin saavutetta-
vissa. Alle 15 minuutissa 
alueen tavoittaa henkilöau-

tolla noin 128 600 asukasta. 

Alueen saavutettavuus pa-
ranee merkittävästi vuosien 
2017-18 aikana valmistu-
van uuden valtatien 4 eri-
tasoliittymän myötä.  
 

Alue on hyvin saavutetta-
vissa myös kävellen ja pyö-
räillen. Alle 30 minuutissa 
alueen tavoittaa kävellen 
noin 2 500 asukasta ja alle 

20 minuutissa pyöräillen 
noin 7 800 asukasta. 
 

Zatelliitti-Zeppelinin alueen 

toteutuminen tekee Kempe-
leen kaupallisesta raken-
teesta kolminapaisen (Kes-
kusta-Zeppelin-Zatellitti), 
mikä on haaste alueiden 
välisille liikennejärjestelyil-

le. Henkilöautoilun kannalta 
alueet kytkeytyvät hyvin 
toisiinsa, mutta kattavan 
joukkoliikenteen sekä aluei-
den välisten kävely- ja pyö-
räily-yhteyksien hyödyntä-
minen on haasteellisempaa. 
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Tupos 

(kma) 

Kauppaan ja palvelurakentee-

seen kohdistuvat vaikutukset 

Alue- ja yhdyskuntaraken-

teeseen kohdistuvat vaiku-
tukset 

Liikkumiseen kohdistuvat 

vaikutukset 

 Tupoksen alueen osoittaminen 
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihe-
maakuntakaavassa vähittäis-
kaupan kehittämisen kohde-

alueena mahdollistaa merki-
tykseltään seudullisten tilaa 
vaativan kaupan suuryksiköi-
den sijoittumisen alueelle. 

Alueella ei ole tällä hetkellä 
vähittäiskaupan suuryksiköitä. 
Vaihemaakuntakaavassa osoi-

tettu vähittäiskaupan suuryk-
siköiden enimmäismitoitus on 
Tupoksen alueella yhteensä 
40 000 k-m2, josta myöhem-
min on sovittu 30 000 k-m2 
sijoittuvan Limingan puolelle ja 

10 000 k-m2 Kempeleen puo-
lelle. 
 

Mikäli alueelle sijoittuvat uudet 
vähittäiskaupan suuryksiköt 

ovat paljon tilaa vaativaa eri-
koiskauppaa, ei alueen toteu-

tuksella ole merkittäviä haital-
lisia vaikutuksia Kempeleen, 
Limingan ja seudun muiden 
keskusta-alueiden kehittä-

misedellytyksiin. 
 

Kempeleen puolen kehittymi-
nen on sidoksissa alueen ko-
konaiskehitykseen ja kaupalli-

sen roolin löytymiseen. Viime 
aikoina kaupalliset investoinnit 
ovat keskittyneet olemassa 
oleville kaupan alueille. 
 

Tupoksen alue sijaitsee 
osittain olemassa olevalla 
YKR-taajama-alueella. 
Alueen toteutuminen laa-

jentaa taajama-aluetta 
valtatien itäpuolelle.  
 

Alue sijaitsee yhdyskunta-

rakenteellisesti Kempeleen 

Zatelliitti-Zeppelin aluetta 
epäedullisemmin. Alueen 
lähiasutuksen määrä on 
pieni ja toteutuessaan alue 
tukeutuisi lähes täysin 
ohikulkevan liikenteen 

ostovoimaan.  

Tupoksen alue on ajoneu-
voliikenteellä hyvin saavu-
tettavissa. Alueella asiointi 
tulee tapahtumaan pää-

osin henkilöautolla. Alle 15 
minuutissa alueen tavoit-
taa henkilöautolla noin 
47100 asukasta. 
 

Alue on saavutettavissa 
myös kävellen ja pyöräil-
len sekä joukkoliikenteel-
lä. Lähiasutuksen vähäi-
nen määrä kuitenkin ra-
joittaa kävellen ja pyöräil-

len tapahtuvaa asiointia. 
Alle 30 minuutissa alue on 
sekä kävellen että joukko-
liikenteellä saavutettavissa 
vain noin 60 asukkaalle. 
Polkupyörällä alueen ta-
voittaa alle 20 minuutissa 

noin 2 360 asukasta. 
 

Johtopäätökset:  
 

Kempeleeseen osoitetut kaupan alueet soveltuvat niiden yhdyskuntarakenteellisen sijainnin perusteella 

merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijaintipaikaksi. Ensisijaisesti kehitettäviä 
keskusta-alueen ulkopuolisia alueita ovat Zeppelinin ja Zatelliitti-Zeppelinin alue. Tupoksen alueen to-
teutuminen on sidoksissa alueen kokonaiskehitykseen ja kaupan roolin löytymiseen. 
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa osoitetut Ylikylä/Zeppelinin km-alueen sekä 
Zatelliitti/Zeppelinin ja Tupoksen (Kempeleen alueella) vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueiden 
vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitukset ovat yhteensä 150 000 k-m2. Enimmäismitoitukset 
ylittävät reilusti Kempeleen oman väestön ostovoiman pohjalta arvioidun laskennallisen liiketilatarpeen, 
joka on vuonna 2040 noin 93 000 k-m2 (taulukko 18). Oulun seudun aluerakenteellinen asema ja Kem-
peleen kaupan alueiden seudullinen merkitys huomioon ottaen enimmäismitoituksia voidaan arvioida 

seututason tarkastelun pohjalta. Oman väestön ostovoiman ja ostovoiman siirtymän pohjalta arvioitu 
liiketilatarve on Oulun seudulla vuonna 2040 noin 1 871 000 k-m2 (taulukko 20). 
 

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan mukaan Kempeleen kaupan alueiden vähittäiskaupan 

suuryksiköiden enimmäismitoitus oli yhteensä 140 000 k-m2, joka oli noin 10 % Oulun seudun oman 
väestön ja ostovoiman siirtymän pohjalta arvioidusta vuoden 2030 vähittäiskaupan kokonaismitoituk-

sesta. Mikäli Kempeleen kaupan alueiden enimmäismitoituksen osuus Oulun seudun vuoden 2040 vähit-
täiskaupan kokonaismitoituksesta säilytettäisiin samalla tasolla, tulisi Kempeleen kaupan alueiden 
enimmäismitoituksen olla yhteensä 170 000 k-m2. 
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Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan Ylikylän/Zeppelinin km-merkintä ja sen enimmäismitoitus 
(50 000 k-m2) mahdollistavat olemassa olevan vähittäiskaupan suuryksikön toiminta- ja kehitysedelly-
tykset. Tupoksen vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue (kma) ja sen enimmäismitoitus (10 000 k-m2 

Kempeleen alueella) mahdollistavat uusien tilaa vaativan erikoiskaupan suuryksiköiden sijoittumisen.  
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa määriteltyjä Ylikylän/Zeppelinin km-alueen ja Tupoksen 
kma-alueen enimmäismitoituksia ei ole tarvetta muuttaa 3. vaihemaakuntakaavaan, joten seututason 
tarkastelun pohjalta arvioitu enimmäismitoitusten tarkistustarve voidaan osoittaa Zatelliitti / Zeppelin 
alueelle. 
 

Zatelliitti / Zeppelinin vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue mahdollistaa uusien tilaa vaativan eri-
koiskaupan suuryksiköiden sijoittumisen. Mikäli Kempeleen vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismi-
toituksen osuus Oulun seudun vähittäiskaupan kokonaismitoituksesta halutaan säilyttää 1. vaihemaa-
kuntakaavan tasolla ja mikäli Ylikylän/Zeppelinin ja Tupoksen enimmäismitoitukset säilyvät ennallaan, 

voi Zatelliitti/Zeppelinin vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueen vähittäiskaupan suuryksiköiden 

enimmäismitoitus olla 110 000 k-m2. Katso yhteenvetotaulukko kohdassa 5.7. 
 

Zatelliitti / Zeppelinin ja Tupoksen vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueiden osalta tulee 3. vaihe-

maakuntakaavassa kaavamääräyksillä varmistaa, että alueille sijoittuva kauppa on pääosin paljon tilaa 
vaativan erikoistavaran kauppaa ja että kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset myös Kempeleen kes-
kustassa ja Zeppelinin alueelle sekä Oulun kaupunkiseudun muissa keskuksissa ja kaupan alueilla säily-
vät. 
 

 

 

5.3.2 Liminka: Liminganportti (km-1), Tupos (kma) ja Haaransilta 

Liminka on Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen lausuntoaineistosta anta-
massaan palautteessa esittänyt, että Limingan kaupan alueille tulisi tasapuolisuuden nimissä 
osoittaa lisärakentamisoikeutta kuten muissakin Oulun seudun kasvukunnissa. Lisäksi kunta on 

esittänyt, että Haarasillan kaupan ja palvelujen alue lisätään maakuntakaavaan ja alueelle osoi-

tetaan 80 000 k-m2 erikoiskaupan suuryksikölle tulevaisuuden elinvoiman mahdollistamiseksi. 
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotus, YKR-taajama-alue ja lähiasutus: 
 

 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdo-
tuksessa on osoitettu Limingan keskustatoimintojen 

alueen itäpuolelle Liminganportin erikoiskaupan 
suuryksikkö (km-1). Vähittäiskaupan suuryksiköiden 
enimmäismitoitus on 20 000 k-m2. Alue sijaitsee 
YKR-taajama-alueella. 
 

Kempeleen ja Limingan rajalle on osoitettu Tupoksen 
vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue (kma). Alu-
een suuryksiköiden enimmäismitoitus on 40 000 k-
m2, josta myöhemmin on sovittu 30 000 k-m2 sijoit-

tuvan Limingan puolelle ja 10 000 k-m2 Kempeleen 
puolelle. Alue sijaitsee osittain YKR-taajama-alueella. 
 

Liminganportin lähiasutus 31.12.2016: 
- Alle 1 km etäisyydellä noin 830 asukasta 
- Alle 3 km etäisyydellä noin 4 650 asukasta (noin 

46 % Limingan kunnan asukasmäärästä) 
 

Haaransillan alueen lähiasutus 31.12.2016: 
- Alle 1 km etäisyydellä noin 40 asukasta 
- Alle 3 km etäisyydellä noin 1 380 asukasta (noin 

14 % Limingan kunnan asukasmäärästä) 
 

Liminganportin lähiasutuksen määrä on jonkin ver-
ran lisääntynyt vuodesta 2011, jolloin alle 3 km etäi-
syydellä alueesta asui n. 4 460 asukasta (n. 49 % 

kunnan väestöstä). Haaransillan lähiasutuksen mää-
rä on vähentynyt vuodesta 2011, jolloin alle 3 km 

etäisyydellä asui noin 1 430 asukasta (n. 16 % kun-
nan väestöstä). 
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Alueiden nykyiset kaupalliset palvelut:  
 

Liminganportissa toimii tällä hetkellä K-market. Tupoksen alueella toimii ABC-liikenneasema, jossa on 
myös päivittäistavaramyymälä. Liminganportin ja Tupoksen alueen myymälät eivät ole vähittäiskaupan 
suuryksikköjä. Haaransillan alueella ei ole tällä hetkellä kaupallisia palveluja.  
 

Limingan vähittäiskaupan palvelut sijoittuvat pääosin keskustan, Liminganportin ja Tupoksen alueille. 
Keskustassa sijaitsee tällä hetkellä Limingan ainoa vähittäiskaupan suuryksikkö (>4 000 k-m2), Halpa-

Halli. Limingan kaupan palveluverkko muodostui 7 päivittäistavaramyymälästä, 22 erikoiskaupan myy-
mälästä, 4 autokaupan myymälästä ja 2 huoltoasemasta vuonna 2016. 
 

Limingan kunta on 3. vaihemaakuntakaavan palautteessaan esittänyt kaupan palveluverkon osalta, että 
Haaransillan alueelle tulisi maakuntakaavassa osoittaa kaupan ja palvelujen alue, jonka erikoiskaupan 

enimmäismitoitus olisi 80 000 k-m2. Seuraavassa on arvioitu 3. vaihemaakuntakaavassa osoitettujen 
kaupan alueiden lisäksi myös Haarasillan alueen soveltuvuutta merkitykseltään seudullisen kaupan alu-
eeksi.  
 

Vaikutusten arviointi: 
 

Limingan-
portti 
(km-1) 

Kauppaan ja palveluraken-
teeseen kohdistuvat vaiku-
tukset 

Alue- ja yhdyskuntaraken-
teeseen kohdistuvat vaiku-
tukset 

Liikkumiseen kohdistuvat 
vaikutukset 

 Liminganportin osoittami-

nen Pohjois-Pohjanmaan 3. 
vaihemaakuntakaavassa 
erikoiskaupan suuryksik-
könä mahdollistaa paljon 
tilaa vaativan erikoiskau-
pan sijoittumisen alueelle. 

Alueen vähittäiskaupan 

suuryksiköiden enimmäis-
mitoitus on 20 000 k-m2. 
 

Alueen toteutuminen pal-

jon tilaa vaativan kaupan 
alueena parantaisi Limin-
gan kaupallista palvelutar-
jontaa. Palvelutarjonnan 
lisääntyminen ja monipuo-
listuminen vahvistaisi Li-

mingan kaupallista veto-
voimaa ja vähentäisi osto-
voiman ulosvirtausta ja 
asukkaiden asiointitarvetta 
Oulun ja Kempeleen kau-

pan keskittymissä. 
 

Liminganportin alue sijoittuu 

olemassa olevaan yhdys-
kuntarakenteeseen Limingan 
keskustaajaman yhteyteen.  
 

Lähiasutuksen (alle 3 km) 
määrä on noin 4 650 asu-
kasta, joka on vajaa puolet 

Limingan kunnan asukas-
määrästä. Lähiasutuksen 
määrä on jonkin verran 
lisääntynyt vuodesta 2011.  

Alue on henkilöautolla hyvin 

saavutettavissa. Limingan 
alue- ja yhdyskuntarakenne 
huomioon ottaen asiointimat-
kat alueelle ovat valtaosalle 
kunnan asukkaista kohtuulli-
sia. Sijainti valtateiden var-

ressa ja hyvät liikennejärjes-

telyt mahdollistavat myös 
ohikulkuliikenteen sujuvan 
asioinnin alueella. Alle 15 
minuutissa alueen tavoittaa 
henkilöautolla noin 18 000 
asukasta. 
 

Lähiasutuksen ja kevyen 
liikenteen saavutettavuuden 
näkökulmasta Liminganportti 

on varsin hyvin saavutetta-
vissa. Alue on saavutettavis-
sa myös joukkoliikenteellä. 
Alle 30 minuutissa alueen 
tavoittaa kävellen noin 1 300 

asukasta ja alle 20 minuutis-
sa pyöräillen noin 4 200 asu-

kasta. Joukkoliikenteellä alu-
een tavoittaa alle 30 minuu-
tissa noin 3 400 asukasta. 
 

Palvelutarjonnan lisääntymi-
nen Limingassa vähentää 
asiointitarvetta Oulussa ja 
Kempeleessä, jolloin asiointi-
liikenteen määrä ja sitä kaut-
ta myös liikenteen aiheutta-
mat päästöt vähenevät.  
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Tupos 
(kma) 

Kauppaan ja palveluraken-
teeseen kohdistuvat vaiku-
tukset 

Alue- ja yhdyskuntaraken-
teeseen kohdistuvat vaiku-
tukset 

Liikkumiseen kohdistuvat 
vaikutukset 

 Tupoksen alueen osoitta-
minen Pohjois-Pohjanmaan 
3. vaihemaakuntakaavassa 
vähittäiskaupan kehittämi-
sen kohdealueena mahdol-
listaa merkitykseltään 

seudullisten tilaa vaativan 
kaupan suuryksiköiden 
sijoittumisen alueelle. Alu-

eella ei ole tällä hetkellä 
vähittäiskaupan suuryksi-
köitä. 
 

Alueen suuryksiköiden 
enimmäismitoitus on 
40 000 k-m2, josta myö-
hemmin on sovittu 30 000 

k-m2 sijoittuvan Limingan 
puolelle ja 10 000 k-m2 
Kempeleen puolelle. 
 

Mikäli uudet vähittäiskau-
pan suuryksiköt ovat pal-
jon tilaa vaativaa erikois-
kauppaa, ei alueen toteu-
tuksella ole merkittäviä 

haitallisia vaikutuksia Li-
mingan, Kempeleen ja 

seudun muiden keskusta-
alueiden kehittämisedelly-
tyksiin. 
 

Tupoksen alue sijaitsee osit-
tain olemassa olevalla YKR-
taajama-alueella. Alueen 
toteutuminen laajentaa taa-
jama-aluetta valtatien itä-
puolelle. Alue sijaitsee yh-

dyskuntarakenteellisesti 
esim. Kempeleen Zatelliitti-
Zeppelinin vähittäiskaupan 

kehittämisen kohdealuetta 
epäedullisemmin. Alueen 
lähiasutuksen määrä on 
vähäinen. 

Alue on henkilöautolla hyvin 
saavutettavissa. Sijainti val-
tatien varressa ja hyvät lii-
kennejärjestelyt mahdollista-
vat myös ohikulkuliikenteen 
sujuvan asioinnin alueella. 

Alle 15 minuutissa alueen 
tavoittaa henkilöautolla noin 
47 100 asukasta. 
 

Alue on saavutettavissa myös 
kävellen ja pyöräillen sekä 
joukkoliikenteellä. Lähiasu-
tuksen vähäinen määrä kui-
tenkin rajoittaa kävellen ja 
pyöräillen tapahtuvaa asioin-
tia. Alle 30 minuutissa alue 

on sekä kävellen että joukko-
liikenteellä saavutettavissa 
vain noin 60 asukkaalle. Pol-
kupyörällä alueen tavoittaa 
alle 20 minuutissa noin 2 360 
asukasta. 
 

Palvelutarjonnan lisääntymi-
nen Limingassa vähentää 

asiointitarvetta Oulussa ja 
Kempeleessä, jolloin asiointi-

liikenteen määrä ja sitä kaut-
ta myös liikenteen aiheutta-
mat päästöt vähenevät. 
 

Haaran-
silta 

Kauppaan ja palveluraken-
teeseen kohdistuvat vaiku-
tukset 

Alue- ja yhdyskuntaraken-
teeseen kohdistuvat vaiku-
tukset 

Liikkumiseen kohdistuvat 
vaikutukset 

 Kunnan tavoitteena on 

sijoittaa Haaransiltaan 
merkitykseltään valtakun-
nallisia paljon tilaa vaati-
van erikoiskaupan yksiköi-
tä. Hyvä liikenteellinen 

sijainti, hyvä saavutetta-
vuus ja alueen näkyvyys 

lisäävät alueen vetovoimaa 
paljon tilaa vaativan eri-
koiskaupan sijaintipaikka-
na. 
 

Alueella ei ole tällä hetkel-
lä vähittäiskaupan suuryk-
sikköjä eikä aluetta ole 
osoitettu Pohjois-Pohjan-
maan 3. vaihemaakunta-
kaavassa seudullisena 

kaupan alueena. 
 

 
 

 
 
 

Haarasillan alue sijaitsee 

irrallaan olemassa olevasta 
yhdyskuntarakenteesta. 
Alue on nykyisin rakentama-
ton. Myös alueen lähiasu-
tuksen määrä on seudulli-

sesti tarkasteluna vähäinen. 
Haaransillan alueen ympä-

ristöön suunniteltujen oma-
kotialueiden toteutuminen 
lisää jonkin verran lähiasu-
tuksen määrää.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Alue sijaitsee valtateiden 4 ja 

8 risteysalueella, joten alue 
on henkilöautolla hyvin saa-
vutettavissa. Sijainti valtatei-
den risteyksessä mahdollistaa 
myös ohikulkuliikenteen ja 

työmatkaliikenteen asioinnin 
alueella. Alle 15 minuutissa 

alue on henkilöautolla saavu-
tettavissa noin 24 000 asuk-
kaalle, joka on kuitenkin 
huomattavasti vähemmän 
kuin esimerkiksi Kempeleen 
ja Oulun kaupan alueilla. 
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Mikäli alueelle sijoittuva 
kauppa olisi paljon tilaa 
vaativaa erikoiskauppaa, ei 

alueen toteutuksella olisi 
merkittäviä haitallisia vai-
kutuksia Limingan, Kem-
peleen ja Oulun kaupunki-
seudun muiden keskusta-
alueiden kaupan toiminta- 
ja kehitysedellytyksiin. Sen 

sijaan alueen toteuttami-
nen vaikuttaisi todennä-

köisesti Limingan muiden, 
maakuntakaavassa osoi-
tettujen kaupan alueiden 
(Liminganportti ja Tupos) 
kehittykseen. 
 

Laissa maankäyttö- ja ra-
kennuslain muuttamisesta 
korostetaan palvelujen saa-

vutettavuuden merkitystä 
arvioitaessa palvelujen si-
joittamismahdollisuuksia 
keskusta-alueiden ulkopuo-
lelle. Lain yksityiskohtaisten 
perustelujen mukaan palve-
lujen saavutettavuudella 

tarkoitetaan kaupan palvelu-
jen sijoittumista suhteessa 

asuinalueiden sijaintiin ja 
palvelujen käyttäjien mah-
dollisuuksiin saavuttaa pal-
velut eri kulkumuodoilla. 
Palvelujen saavutettavuutta 

tulee arvioida kokonaisuute-
na, koko kaupan palveluver-
kon näkökulmasta. 
 

Alue- ja yhdyskuntaraken-
teen näkökulmasta maakun-
takaavassa osoitetut Limin-
ganportin ja Tupoksen alu-
eet sijoittuvat Haarasillan 
aluetta edullisemmin. 
 

Haarasillan on saavutettavis-
sa myös kävellen ja pyöräil-
len sekä joukkoliikenteellä. 

Lähiasutuksen vähäinen mää-
rä kuitenkin rajoittaa kävellen 
ja pyöräillen tapahtuvaa asi-
ointia. Alle 30 minuutissa 
alue on kävellen saavutetta-
vissa noin 70 asukkaalle ja 
joukkoliikenteellä noin 670 

asukkaalle. Polkupyörällä 
alueen tavoittaa alle 20 mi-

nuutissa noin 370 asukasta. 
 

Palvelutarjonnan lisääntymi-
nen Limingassa vähentää 
asiointitarvetta Oulussa, jol-
loin asiointiliikenteen määrä 
ja sitä kautta myös liikenteen 
aiheuttamat päästöt vähene-
vät.  
 

Johtopäätökset:  
 

Liminkaan osoitetut kaupan alueet, Liminganportin erikoiskaupan suuryksikkö (km-1) ja Tupoksen vä-
hittäiskaupan kehittämisen kohdealue (kma) soveltuvat merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan 
suuryksiköiden sijaintipaikoiksi. Alueille voi kaavamääräyksen mukaan sijoittua paljon tilaa vaativaa 
erikoiskauppaa. Mikäli alueille ei sallita päivittäistavarakauppaa ja ns. keskustahakuista erikoiskauppaa, 
ei alueiden toteuttamisella ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia Limingan keskustan eikä Oulun seudun 

muiden keskusten nykyisten myymälöiden toiminta- ja kehitysedellytyksiin.  
 

Haaransillan alue on todettu Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan laadinnan yhteydessä sovel-
tumattomaksi sijaintipaikaksi keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle sijoittuvalle merkitykseltään seu-

dulliselle kaupalle. Haaransillan alueen lähiympäristön nykytilanne ja alueen soveltuvuuden arviointipe-
rusteet eivät ole muuttuneet vuonna 2013 laaditun Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkkoselvityk-
sen jälkeen. Alue sijaitsee irrallaan olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta ja alueen lähiasutuksen 
määrä on vähäinen. Laissa maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta korostetaan palvelujen saavu-
tettavuutta, jota arvioitaessa juuri lähiasutuksen määrä on keskeinen asia. Liikenteellisesti Haaransillan 
alue on hyvin saavutettavissa henkilöautolla, mutta kävellen ja pyöräillen sekä joukkoliikenteellä alueen 

saavuttavien asukkaiden määrä on merkittävästi pienempi kuin Limingan ja Oulun seudun muilla maa-

kuntakaavassa osoitetuilla kaupan alueilla. Tältä osin alue ei edistä maankäyttö- ja rakennuslain kaup-
paa koskevien erityisten säännösten tavoitteita eikä näin ollen ole suositeltavaa osoittaa aluetta merki-
tykseltään seudullisen kaupan sijaintialueena. 
 

Merkitykseltään seudullisten paljon tilaa vaativan erikoiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen Liminkaan 
Liminganportin ja Tupoksen alueille palvelee koko Oulun seudun eteläosien asukkaita ja vähentää asi-
ointitarvetta Oulun ja Kempeleen kaupan keskittymissä. Limingan kunta kuuluu erikoiskaupassa Oulun 
asiointialueeseen (SYKE). Oulun ja Kempeleen vetovoimainen tarjonta heikentää Limingan erikoiskau-
pan kehitysedellytyksiä. Toisaalta ostovoiman vuodon vähentäminen luo mahdollisuuksia lisätä paljon 
tilaa vaativan erikoiskaupan liiketilaa myös Limingassa. Limingan oman väestön ostovoiman mukainen 
paljon tilaa vaativan erikoiskaupan ja autokaupan laskennallinen liiketilatarve on vuonna 2040 arviolta 

noin 21 000 k-m². Alueiden liikenteellinen sijainti mahdollistaa kuitenkin oman väestön lisäksi myös 
ohikulkuliikenteen ostovoiman hyödyntämisen. 
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa osoitetut Liminganportin erikoiskaupan 

suuryksikön (km-1) ja Tupoksen (Limingan alueella) vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueen vähit-
täiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitukset ovat yhteensä 50 000 k-m2. Enimmäismitoitukset käyt-
tävät lähes kokonaan Limingan oman väestön ostovoiman pohjalta arvioidun vuoden 2040 vähittäiskau-
pan liiketilatarpeen (noin 56 000 k-m2) ja ylittävät reilusti Limingan oman väestön ostovoiman pohjalta 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 55 (82) 
   
29.12.2017 Kaupan palveluverkkoselvityksen täydentäminen  
   

 

 

 

 

arvioidun tilaa vaativan erikoiskaupan liiketilatarpeen (noin 21 000 k-m2). Oulun seudun aluerakenteel-
linen asema ja Liminkaan osoitettujen kaupan alueiden seudullinen merkitys huomioon ottaen enim-
mäismitoituksia voidaan arvioida seututason tarkastelun pohjalta. Oman väestön ostovoiman ja osto-

voiman siirtymän pohjalta arvioitu liiketilatarve on Oulun seudulla vuonna 2040 noin 1 871 000 k-m2 
(taulukko 20). 
 

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan mukaan Limingan kaupan alueiden vähittäiskaupan suur-
yksiköiden enimmäismitoitus oli yhteensä 50 000 k-m2, joka oli noin 3 % Oulun seudun oman väestön 

ja ostovoiman siirtymän pohjalta arvioidusta vuoden 2030 vähittäiskaupan kokonaismitoituksesta. Mikäli 
Limingan kaupan alueiden enimmäismitoituksen osuus Oulun seudun vuoden 2040 vähittäiskaupan ko-
konaismitoituksesta säilytettäisiin samalla tasolla, tulisi Limingan kaupan alueiden enimmäismitoituksen 
olla yhteensä 65 000 k-m2. 
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan Tupoksen vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue (kma) 
ja sen enimmäismitoitus (30 000 k-m2 Limingan alueella) mahdollistavat uusien tilaa vaativan erikois-
kaupan suuryksiköiden sijoittumisen alueelle. Liminganportin erikoiskaupan suuryksikkö (km-1) merkin-
tä mahdollistaa uusien tilaa vaativan erikoiskaupan suuryksiköiden sijoittumisen Limingan keskustan 

läheisyyteen. Mikäli Limingan vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoituksen osuus Oulun seudun 
vähittäiskaupan kokonaismitoituksesta halutaan säilyttää 1. vaihemaakuntakaavan tasolla ja mikäli Tu-
poksen enimmäismitoitus säilyy ennallaan, voi Liminganportin vähittäiskaupan suuryksiköiden enim-
mäismitoitus olla 35 000 k-m2 nykyisen 20 000 k-m2:n sijasta. Katso yhteenvetotaulukko kohdassa 5.7. 
 

Liminganportin erikoiskaupan suuryksikön ja Tupoksen vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueen osalta 
tulee 3. vaihemaakuntakaavassa kaavamääräyksillä varmistaa, että alueille sijoittuva kauppa on pääosin 
paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa ja että kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset myös Li-
mingan keskustassa ja Oulun seudun muissa keskuksissa säilyvät. 
 

 

5.3.3 Oulu: Linnanmaa (km), Välikylä (km-1) ja kaupan kehittämisen kohdealueet (kma) 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotus, YKR-taajama-alue ja lähiasutus: 
 

 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdo-
tuksessa on osoitettu vähittäiskaupan suuryksikkö 
(km) Linnanmaan alueelle, erikoiskaupan suuryksik-
kö (km-1) Kiimingin Välikylään sekä Kaakkuri-

Vasaraperän, Ritaharju-Ritaportin ja Äimäraution 
vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueet (kma). 
Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on 
km-alueella 15 000 k-m2, km-1-alueella 25 000 k-m2 
ja kma-alueilla yhteensä 400 000 k-m2. 
 

Linnanmaan lähiasutus 31.12.2016: 
- Alle 1 km etäisyydellä noin 3 010 asukasta 
- Alle 3 km etäisyydellä noin 36 180 km (noin 18 

% Uuden Oulun asukasmäärästä)    
 

Kiimingin välikylän lähiasutus 31.12.2016: 
- Alle 1 km etäisyydellä noin 1700 asukasta 
- Alle 3 km etäisyydellä noin 2 720 km (noin 1 % 

Uuden Oulun asukasmäärästä)    
 

Linnanmaan lähiasutuksen määrä on lisääntynyt 
verrattuna vuoteen 2011, jolloin alle 3 km etäisyy-
dellä asui noin 33 980 asukasta (18 % kaupungin 

väestöstä). Kiimingin Välikylän lähiasutuksen määrä 
ja osuus kaupungin väestöstä on pysynyt lähes en-
nallaan vuoteen 2011 verrattuna. 
 

Alueiden nykyiset kaupalliset palvelut:  
 

Linnanmaalla toimii nykyisin yhdestä hypermarketista muodostuva hypermarket -keskus (11 500 k-m²).  
 

Välikylän alueella ei sijaitse tällä hetkellä vähittäiskaupan suuryksiköitä. Alueen yrityspuisto on toteutu-

nut pääosin työpaikka- ja teollisuusalueena, mutta alueella on myös jonkin verran palveluyrityksiä, ku-
ten lounasravintoloita ja katsastusasema.  
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Kaakkuri-Vasaraperän alueella on Kaakkurin keskuksen, Kaakkurinkulman ja Vasaraperän alueella 8 
vähittäiskaupan suuryksikköä. Kaakkurin keskuksessa (C-3) sijaitsee kaksi suuryksikköä (hypermarket 
ja IKH-myymälä). Kaakkuri-Vasaraperän vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueella (kma) Kaakkurin-

kulman alueella on yksi suuryksikkö (Bauhaus) ja yksi suuryksiköksi tulkittava myymäläkeskittymä. 
Vasaraperän alueella (kma) on kolme suuryksikköä (Vianor, Delta-auto, Motonet). Lisäksi Vasaraperän 
pohjoispuolella Jukolassa on yksi suuryksikkö (Tokmanni). 
 

Ritaportin-Ritaharjun alueella sijaitsee yksi vähittäiskaupan suuryksikkö, Ideapark, valtatien liittymän 
kaakkoisneljänneksessä. Ideapark sijaitsee Ritaharjun keskustatoimintojen alueella (C-3). Ritaharjun-
Ritaportin vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueella ei ole tällä hetkellä vähittäiskaupan suuryksiköitä. 
Ideapark on vuoden 2013 jälkeen muuttunut huonekalukaupan keskittymästä erikoiskaupan kauppakes-
kukseksi. 
 

Äimäraution alueella on kolme vähittäiskaupan suuryksikköä (K-rauta ja kaksi autokaupan myymälää). 
 

Oulun kaupan palveluverkko muodostui 122 päivittäistavaramyymälästä, 7 laajan tavaravalikoiman 
myymälästä, 515 erikoiskaupan myymälästä, 106 autokaupan myymälästä ja 24 huoltoasemasta vuon-
na 2016. Oulun kaupalliset palvelut keskittyvät Oulun keskustan alueelle sekä maakuntakaavassa osoi-

tetuille merkitykseltään seudullisille kaupan alueille. Jonkin verran kauppaa on sijoittunut myös pienem-
piin keskuksiin, jotka on Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa osoitettu Oulun kaupunkiseu-
dun aluekeskuksina (C-3). Oulun kaupan palveluverkon kehittämisperiaatteet on määritelty Uuden Ou-
lun yleiskaavassa, jonka kauppaa koskevat ratkaisut perustuvat Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakunta-
kaavan ratkaisuihin.  
 

Vaikutusten arviointi: 
 

Linnanmaa 
(km) 

Kauppaan ja palveluraken-
teeseen kohdistuvat vaiku-
tukset 

Alue- ja yhdyskuntaraken-
teeseen kohdistuvat vaiku-
tukset 

Liikkumiseen kohdistuvat 
vaikutukset 

 Linnanmaan alueella sijait-

see nykyisin merkityksel-
tään seudullinen suuryksik-
kö (Prisma Linnanmaa hy-
permarket). Vaihemaakun-
takaavan km-merkintä 
mahdollistaa olemassa ole-

vien kaupallisten palveluiden 
kehittämisen alueella. Lin-
nanmaan vähittäiskaupan 
suuryksikkö luo asiointi-
mahdollisuuksia Oulun poh-
joisosissa ja täydentää lä-
heisten asuinalueiden kes-

kusten palveluja.  
 

Vähittäiskaupan suuryksiköl-
lä ei ole vaikutuksia keskus-

ta-alueiden kaupallisiin pal-
veluihin tai niiden kehittämi-
seen, koska kaupan palvelu-
rakenne Oulun pohjoisosissa 
on muodostunut nykyiset 
yksiköt huomioon ottaen. 
 

Linnanmaan km-alue sijait-

see keskeisesti taajamara-
kenteeseen nähden ja alu-
een ympäristöön sijoittuu 
useita väestömäärältään 
suuria asuinalueita sekä 
merkittäviä työpaikka-

alueita, kuten yliopiston alue 
ja Teknologiakylä. 

Linnanmaan alue on hen-

kilöautolla hyvin saavutet-
tavissa. Alle 15 minuutissa 
alueen tavoittaa henkilö-
autolla noin 136 500 asu-
kasta. Alueella on vähit-
täiskaupan suuryksikön 

edellyttämät liikennerat-
kaisut. 
 

Linnanmaan km-alue on 

hyvin saavutettavissa 
kevyellä liikenteellä ja 
alueelle on toteutettu hy-
vätasoiset kevyen liiken-
teen yhteydet myös valta-

tien 4 länsipuolisilta asuin- 
ja työpaikka-alueilta. Alle 

30 minuutissa alueen ta-
voittaa kävellen noin 4200 
asukasta ja alle 20 minuu-
tissa pyöräillen noin 5700 
asukasta. 
 

Alue on saavutettavissa 
myös joukkoliikenteellä. 
Joukkoliikenteellä alueen 
tavoittaa alle 30 minuutis-
sa noin 12 600 asukasta. 
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Kiimingin 
Välikylä 
(km-1) 

Kauppaan ja palveluraken-
teeseen kohdistuvat vaiku-
tukset 

Alue- ja yhdyskuntaraken-
teeseen kohdistuvat vaiku-
tukset 

Liikkumiseen kohdistuvat 
vaikutukset 

 Välikylän alueella ei ole tällä 
hetkellä vähittäiskaupan 
palveluja, mutta alueen 
asemakaavoissa on varauk-
sia uusille kaupan palveluil-
le.  
 

Välikylän alue tarjoaa liiken-
teelliseltä sijainniltaan hy-
vän ja näkyvän sijaintipai-

kan valtatien 20 ja seututien 
833 risteysalueella. Alue 
soveltuu paljon tilaa vaati-
van kaupan yksiköille. Alu-
een toteuttaminen lisää 
Oulun kaupungin koillispuo-
listen asuinalueiden, Jäälin 

ja Kiimingin palvelutarjontaa 
erityisesti tilaa vaativan 
kaupan toimialoilla.  
 

Mikäli alue toteutuu paljon 
tilaa vaativan kaupan aluee-
na, ei sen toteutuksella ole 
merkittävää haitallista vai-
kutusta Oulun itä- ja koillis-

puolisten alakeskusten 
(Hiukkavaara, Kiiminki) 

kehittämiseen.  
 

Välikylän alue sijaitsee ny-
kyisen YKR-taajaman reu-
nalla ja lähiasutuksen määrä 
on seudullisesti tarkasteltu-
na vähäinen. Välikylästä on 
etäisyyttä laajemmille ase-

makaavoitetuille asuinalueil-
le, Hönttämäkeen yli kaksi 
kilometriä ja Jääliin yli kol-

me kilometriä. Alle kolmen 
kilometrin etäisyydellä Väli-
kylästä asuu noin 2 720 
asukasta. 
 

Oulun kaupungin maankäy-
tön toteutusohjelman mu-
kaan lähiväestön määrä 

tulee kasvamaan Kuusa-
montien eteläpuolisen Kor-
venkylän pientalovaltaisen 
asuinalueen rakentamisen 
myötä. Myös Kuusamontien 
pohjoispuoliselle Heikinhar-

julle ollaan asemakaavoit-
tamassa asuntoalueita.  

Välikylän alue on hyvin 
saavutettavissa henkilöau-
tolla. Alle 15 minuutissa 
alueen tavoittaa henkilö-
autolla noin 114 000 asu-
kasta. Merkittävä kaupan 

rakentaminen edellyttää 
kuitenkin risteysjärjestely-
jen kehittämistä sekä eri-

tasoliittymän rakentamista 
liikenteen toimivuuden 
turvaamiseksi. Asiointi 
Välikylän alueella tapah-

tuisi pääosin henkilöauto-
liikenteenä.  
 

Alue on hyvin saavutetta-

vissa kevyellä liikenteellä 
Kuusamontien suuntaisen 
yhteyden ansiosta. Kuu-
samontien ali on toteutet-
tu alikulkuyhteys, mutta 
merkittävä kaupan raken-

taminen edellyttää kevyen 
liikenteen yhteyksien pa-

rantamista. Nykytilantees-
sa alueen tavoittaa kävel-
len alle 30 minuutissa noin 
800 asukasta ja pyöräillen 
alle 20 minuutissa noin 

2100 asukasta. 
 

Alue sijaitsee olemassa 
olevan joukkoliikennereitin 

varrella. Nykytilanteessa 
alueen tavoittaa joukkolii-
kenteellä alle 30 minuutis-
sa noin 13 000 asukasta. 
 

Kaakkuri-
Vasaraperä 

(kma) 

Kauppaan ja palveluraken-
teeseen kohdistuvat vaiku-

tukset 

Alue- ja yhdyskuntaraken-
teeseen kohdistuvat vaiku-

tukset 

Liikkumiseen kohdistuvat 
vaikutukset 

 Kaakkuri-Vasaraperän vähit-

täiskaupan kehittämisen 
kohdealue on merkityksel-
tään seudullinen tilaa vaati-
van kaupan alue. Alue liittyy 
Kaakkurin keskustaan. Uusi 
kaupan rakentaminen vah-
vistaa alueen merkitystä 

kaupan palvelurakenteessa. 
Mikäli uusi liikerakentami-
nen on paljon tilaa vaativaa 
kauppaa, ei sillä ole merkit-
täviä haitallisia vaikutuksia 
Kaakkurin tai muiden kes-

kusta-alueiden kehittä-
misedellytyksiin.  

Alue sijaitsee keskeisesti 

suhteessa nykyiseen ja 
suunniteltuun yhdyskunta-
rakenteeseen sekä keskus-
verkkoon. Lähiasutuksen 
määrä on suuri ja kasvaa 
edelleen.  
 

Alue sijaitsee nykyisten 
joukkoliikenneyhteyksien 
varrella ja alueelle on ra-
kennettu hyvätasoiset kevy-

en liikenteen yhteydet. 
Kaakkurin ja Kiviniemen 
asuntoalueiden lisäksi alu-

een kaakkoispuolella sijait-
see kasvava Metsokankaan 
alue.  

Alue on henkilöautolla 

hyvin saavutettavissa. Alle 
15 minuutissa alueen ta-
voittaa henkilöautolla noin 
144 200 asukasta. 
 

Alue sijaitsee edullisesti 
myös suhteessa joukkolii-
kenteen reitteihin ja kevy-
en liikenteen verkostoihin. 
Alueen tavoittaa kävellen 
alle 30 minuutissa noin 

2800 asukasta ja pyöräil-
len alle 20 minuutissa noin 
4900 asukasta. Joukkolii-

kenteellä alueen tavoittaa 
alle 20 minuutissa noin 
15 600 asukasta. 
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Mikäli kaupallisen raken-
tamisen määrä kasvaa 
merkittävästi, heikentää 

se liikenneverkon toimi-
vuutta ja edellyttää kehit-
tämistoimenpiteitä. Myös 
Ketolan alueen kehittämi-
nen suurille yksiköille 
edellyttää liikenneverkon 
kehittämistä.  
 

Mikäli alueelle sijoittuu 
merkittävästi uusia seu-

dullisia vähittäiskaupan 

suuryksiköitä, lisää se 
asiointiliikenteen suuntau-
tumista edelleen Oulun 
eteläpuolisille alueille.  
 

Ritaharju-
Ritaportti 
(kma) 
 

Kauppaan ja palveluraken-
teeseen kohdistuvat vaiku-
tukset  

Alue- ja yhdyskuntaraken-
teeseen kohdistuvat vaiku-
tukset 

Liikkumiseen kohdistuvat 
vaikutukset 

 Ritaharjun-Ritaportin vähit-
täiskaupan kehittämisen 
kohdealueella ei ole tällä 
hetkellä vähittäiskaupan 

suuryksiköitä. Vyöhyke liit-
tyy Ritaharjun keskustatoi-

mintojen alueeseen, jossa 
toimii tällä hetkellä merki-
tykseltään seudullinen eri-
koiskaupan kauppakeskus, 
Ideapark. Alueen kaupalli-

nen kehittäminen parantaa 
Oulun keskustan pohjois-
puolisten alueiden palvelu-
tarjontaa. 
 

Alue sijaitsee keskeisesti 
suhteessa nykyiseen ja 
suunniteltuun yhdyskunta-
rakenteeseen sekä keskus-

verkkoon. Alue rajautuu 
Ritaharjun keskustatoimin-

tojen alueeseen (C-3). Lähi-
asutuksen määrä kasvaa 
voimakkaasti.  
 

Alue tasapainottaa Oulun 
seudun nykyistä kaupan 
palvelurakennetta lisäämällä 
Oulun keskustan pohjois-
puolelle sijoittuvia palvelui-

ta.  

Alue on henkilöautolla 
hyvin saavutettavissa.  
Rakentuneilta osin alue on 
nykyisin hyvin saavutetta-

vissa myös joukko- ja 
kevyellä liikenteellä. Alu-

een tavoittaa henkilöautol-
la alle 15 minuutissa noin 
133 500 asukasta, kävel-
len alle 30 minuutissa noin 
3 700 asukasta, pyöräillen 

alle 20 minuutissa noin 
7 200 asukasta ja joukko-
liikenteellä alle 30 minuu-
tissa noin 4 600 asukasta. 
 

Alue parantaa Oulun poh-
joispuolen kaupallisten 
palvelujen tarjontaa ja 
tasapainottaa asiointilii-
kenteen suuntautumista. 
Alueen kaupallinen kehit-

täminen parantaa kaupan 
palvelujen saavutettavuut-
ta Oulun keskustan poh-
joispuolisilla alueilla.  
 

Äimärautio 
(kma) 

Kauppaan ja palveluraken-
teeseen kohdistuvat vaiku-
tukset:  

Alue- ja yhdyskuntaraken-
teeseen kohdistuvat vaiku-
tukset 
 

Liikkumiseen kohdistuvat 
vaikutukset 

 Äimäraution alue on merki-
tykseltään seudullisen tilaa 
vaativan kaupan alue. Kau-
pallisessa rakenteessa Äi-

märautio liittyy Limingantul-
lin alueeseen. Uusi kaupan 
rakentaminen vahvistaa 

alueen asemaa kaupan pal-
velurakenteessa.  
 

Alue sijaitsee keskeisesti 
suhteessa nykyiseen ja 
suunniteltuun yhdyskunta-
rakenteeseen ja lähiasutuk-

sen määrä on suuri ja kas-
vaa edelleen Oulun keskus-
ta-alueen täydentävän 

asuinrakentamisen seurauk-
sena.  
 

Alue on henkilöautolla 
hyvin saavutettavissa, 
mutta liikenneverkko on 
lähialueilla kuormittunut 

ruuhka-aikoina. Alue si-
jaitsee edullisesti suhtees-
sa joukkoliikenteen reit-

teihin ja kevyen liikenteen 
verkostoihin.  
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Mikäli uusi liikerakentami-
nen on pääosin tilaa vaati-
vaa kauppaa, ei sillä ole 

merkittäviä haitallisia vaiku-
tuksia Oulun keskustan tai 
muiden keskusta-alueiden 
kehitykseen.  
 

Alueen kaupallinen kehittä-
minen toteutuu maankäyttö-
tarkoitusten muutoksin.  

Äimäraution alueen tavoit-
taa henkilöautolla alle 15 
minuutissa noin 131 400 

asukasta, kävellen alle 30 
minuutissa noin 200 asu-
kasta, pyöräillen alle 20 
minuutissa noin 3 700 
asukasta ja joukkoliiken-
teellä alle 30 minuutissa 
noin 19 000 asukasta. 
 

Mikäli kaupallisen raken-
tamisen määrä kasvaa 

merkittävästi, heikentää 

se liikenneverkon toimi-
vuutta ja edellyttää kehit-
tämistoimenpiteitä. 
 

Johtopäätökset:  
 

Ouluun osoitetut Linnanmaan vähittäiskaupan suuryksikkö, Kiimingin Välikylän erikoiskaupan suuryksik-
kö sekä vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueet soveltuvat merkitykseltään seudullisten vähittäiskau-
pan suuryksiköiden sijaintipaikaksi. Alueet sijaitsevat keskeisesti suhteessa olemassa olevaan yhdyskun-

tarakenteeseen ja alueiden lähiasutuksen määrä on suuri. Alueet ovat Kiimingin Välikylän aluetta lukuun 
ottamatta olemassa olevia kaupan alueita. Alueet turvaavat olemassa olevien vähittäiskaupan suuryksi-
köiden toiminta- ja kehitysedellytykset ja mahdollistavat uusien tilaa vaativan erikoiskaupan suuryksi-
köiden sijoittumisen lähelle keskusta-alueita. 
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa osoitettujen Linnanmaan vähittäiskaupan 
suuryksikön, Kiimingin Välikylän erikoiskaupan suuryksikön sekä vähittäiskaupan kehittämisen kohde-

alueiden enimmäismitoitukset ovat yhteensä 440 000 k-m2. Enimmäismitoitukset ovat noin 38 % Oulun 
kaupungin oman väestön ostovoiman pohjalta arvioidusta vuoden 2040 kokonaisliiketilatarpeesta (noin 
1 136 000 k-m2). Kiimingin Välikylään ja vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueille voi maakuntakaa-
van kaavamääräysten mukaan sijoittua pääosin paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa. Alueiden 

enimmäismitoitukset ylittävät jonkin verran Oulun kaupungin oman väestön ostovoiman pohjalta arvioi-
dun paljon tilaa vaativan erikoiskaupan liiketilatarpeen (noin 422 000 k-m2). (taulukko 18). 
 

Oulun seudun aluerakenteellinen asema ja kaupan alueiden seudullinen merkitys huomioon ottaen 
enimmäismitoituksia ja niiden tarkistamistarvetta voidaan arvioida seututason mitoitustarkastelun poh-

jalta. Oman väestön ostovoiman ja ostovoiman siirtymän pohjalta arvioitu liiketilatarve on Oulun seu-
dulla vuonna 2040 noin 1 871 000 k-m2 (taulukko 20). Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa 
Oulun keskusta-alueiden ulkopuolelle osoitettujen kaupan alueiden vähittäiskaupan suuryksiköiden 
enimmäismitoitus oli yhteensä 340 000 k-m2, joka oli noin 24 % Oulun seudun oman väestön ja osto-
voiman siirtymän pohjalta arvioidusta vuoden 2030 vähittäiskaupan kokonaismitoituksesta. Mikäli Oulun 
kaupan alueiden enimmäismitoituksen osuus Oulun seudun vuoden 2040 vähittäiskaupan kokonaismitoi-

tuksesta säilytettäisiin samalla tasolla, tulisi Oulun kaupan alueiden enimmäismitoituksen olla yhteensä 

440 000 k-m2. 
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa osoitettu Linnanmaan km-merkintä ja sen enimmäismi-

toitus (15 000 k-m2) mahdollistavat olemassa olevan vähittäiskaupan suuryksikön toiminta- ja kehitys-
edellytykset. Kiimingin Välikylän erikoiskaupan suuryksikön (km-1) merkintä ja sen enimmäismitoitus 
(25 000 k-m2) mahdollistavat uusien tilaa vaativan erikoiskaupan suuryksiköiden sijoittumisen.  Pohjois-
Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa ja 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen lausuntoaineistossa 
määriteltyjä Linnanmaan km-alueen ja Välikylän km-1-alueen enimmäismitoituksia ei ole tarvetta muut-
taa 3. vaihemaakuntakaavaan. 
 

Mikäli Oulun vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoituksen osuus Oulun seudun vähittäiskaupan 
kokonaismitoituksesta halutaan säilyttää 1. vaihemaakuntakaavan tasolla ja mikäli Linnanmaan ja Väli-
kylän enimmäismitoitukset säilyvät ennallaan, voi Oulun vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueiden 
vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus olla yhteensä 400 000 k-m2. Katso yhteenvetotauluk-

ko kohdassa 5.7. 
 

Välikylän erikoiskaupan suuryksikön ja Oulun vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueiden osalta tulee 

3. vaihemaakuntakaavassa kaavamääräyksillä varmistaa, että alueille sijoittuva kauppa on pääosin pal-
jon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa ja että kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset Oulun keskus-

ta-alueilla ja Oulun seudun muissa keskuksissa ja kaupan alueilla säilyvät. 
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5.4 Oulunkaaren seudun vähittäiskaupan suuryksiköt 

5.4.1 Ii: Asemakylä (km-1) ja Pentinkangas (km-1) 

Iin kunta on Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen lausuntoaineistosta an-
tamassaan palautteessa esittänyt, että Pentinkankaan erikoiskaupan suuryksikkökohteen enim-
mäismitoitus nostetaan 20 000 k-m2:iin. 
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotus, YKR-taajama-alue ja lähiasutus: 
 

 

Vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa on osoitettu 
erikoiskaupan suuryksiköt (km-1) Asemakylän ja 
Pentinkankaan alueelle. Molempien alueiden vähit-

täiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus on 
10 000 k-m2.  
 

Pentinkankaan ja Asemakylän alueet sijaitsevat YKR-

taajama-alueen reunalla. 
 

Pentinkankaan alueen lähiasutus 31.12.2016:  
- Alle 1 km etäisyydellä noin 60 asukasta 

- Alle 3 km etäisyydellä noin 2 540 asukasta (noin 
26 % Iin kunnan asukasmäärästä) 

 

Asemakylän alueen lähiasutus 31.12.2016:  

- Alle 1 km etäisyydellä noin 730 asukasta 
- Alle 3 km etäisyydellä noin 4 210 asukasta (noin 

44 % Iin kunnan asukasmäärästä) 
 

Sekä Pentinkankaan että Asemakylän lähiasutuksen 

määrä on jonkin verran lisääntynyt vuodesta 2011, 

jolloin alle 3 km etäisyydellä Pentinkankaan alueesta 
asui n. 2 340 asukasta (noin 25 % Iin asukasmää-
rästä) ja Asemakylän alueesta n. 3 890 asukasta  
(noin 41 % Iin kunnan asukasmäärästä). 
 

Alueiden nykyiset kaupalliset palvelut:  
 

Pentinkankaan alueella toimii Iin tällä hetkellä ainoa vähittäiskaupan suuryksiköksi luokiteltava kauppa-
rakennus, Tavaratalo Kärkkäinen. Asemankylän alueella ei ole tällä hetkellä kaupallisia palveluja. Alue 
tukeutuu Iin keskustaajaman palveluihin. 
 

Iin vähittäiskaupan palvelut sijoittuvat pääosin keskustaajamaan. Iin kunnan kaupan palveluverkko 
muodostui vuonna 2016 viidestä päivittäistavaramyymälästä, yhdestä laajan tavaravalikoiman myymä-
lästä, 17 erikoiskaupan myymälästä, viidestä autokaupan myymälästä ja 7 huoltoasemasta.  
 

Vaikutusten arviointi: 
 

Pentin-
kangas 
(km-1) 

Kauppaan ja palvelurakentee-
seen kohdistuvat vaikutukset 

Alue- ja yhdyskuntaraken-
teeseen kohdistuvat vaiku-
tukset 

Liikkumiseen kohdistuvat 
vaikutukset 

 Alueella toimii tällä hetkellä 
vähittäiskaupan suuryksikkö.  
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihe-
maakuntakaavassa alue on 
osoitettu erikoiskaupan suuryk-
sikkö-merkinnällä (km-1), joka 
turvaa alueen nykyisen suuryk-
sikön toiminta- ja kehitysedel-

lytykset. Nykyinen liikeraken-
nus vastaa kokoluokaltaan 3. 
vaihemaakuntakaavan mukais-
ta vähittäiskaupan suuryksiköi-

den enimmäismitoitusta ja 
asemakaavan mukaista raken-
nusoikeutta.  
 

Pentinkankaan alue sijoit-
tuu YKR-taajama-alueen 
reunalle ja lähiasutuksen 
määrä on tällä hetkellä 
varsin pieni. Alle kolmen 

kilometrin etäisyydellä 
alueesta asuu noin 26 % 
Iin kunnan asukkaista. 
Pentinkankaan alueella 
sijaitsee liikerakentamisen 
lisäksi Iin teknologiakeskus 
Micropolis, jossa on sekä 

toimisto- että tuotantotilo-
ja. 
 

 

Pentinkankaan alue sijoit-
tuu valtatien varteen ja on 
henkilöautolla hyvin saa-
vutettavissa eri puolilta 
kuntaa. Iin alue- ja yh-

dyskuntarakenne huomi-
oon ottaen asiointimatkat 
alueelle ovat valtaosalle 
kunnan asukkaista koh-
tuullisia.  
 

Pentinkankaan alueelle on 
toteutettu kevyen liiken-

teen yhteydet Iin keskus-
tan suunnasta valtatie 4:n 
alikulkuineen. 
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Voimassa oleva asemakaava ei 
mahdollista liikerakentamisen 
merkittävää laajennusta. 

  
 

Pentinkankaan alueen 
kaupallinen kehittyminen 
tukee alueellisesti tasapai-

noisen kaupan palveluver-
kon kehitystä lisäten Oulun 
pohjoispuolisten alueiden 
palvelutarjontaa. 
 

Palvelutarjonnan lisään-
tyminen Iissä vähentää 
asiointitarvetta Oulussa, 

jolloin asiointiliikenteen 
määrä ja sitä kautta myös 
liikenteen aiheuttamat 
päästöt mahdollisesti vä-
henevät.  
 

Asema-
kylä  
(km-1) 

Kauppaan ja palvelurakentee-
seen kohdistuvat vaikutukset 

Alue- ja yhdyskuntaraken-
teeseen kohdistuvat vaiku-
tukset 

Liikkumiseen kohdistuvat 
vaikutukset 

 Asemakylän alueella ei ole tällä 

hetkellä vähittäiskaupan suur-
yksiköitä. Kunnan tavoitteena 
on toteuttaa alueelle merkityk-
seltään seudullisia paljon tilaa 
vaativan erikoistavaran kaupan 
yksiköitä. Alueen osoittaminen 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihe-
maakuntakaavassa erikoiskau-
pan suuryksikkö-merkinnällä 
mahdollistaa paljon tilaa vaati-
van erikoiskaupan sijoittumisen 
alueelle.  
 

Alueen toteutuminen paljon 
tilaa vaativan erikoiskaupan 
alueena lisää ja monipuolistaa 

Iin erikoiskaupan palvelutarjon-

taa ja vahvistaa sitä kautta 
kunnan kaupallista vetovoimaa 
ja vähentää asukkaiden asioin-
titarvetta suuremmissa keskuk-
sissa. 
 

Ohikulkutien valmistuttua Ase-
makylän alue tarjoaa liikenteel-
lisesti hyvän ja näkyvän sijain-
tipaikan paljon tilaa vaativan 
erikoiskaupan yksiköille. Mikäli 

alueelle sijoittuu pääosin paljon 
tilaa vaativaa erikoiskauppaa ja 
alueen mitoitus on suhteutettu 

tilaa vaativan erikoiskaupan 
ostovoiman kehitykseen ja 
liiketilatarpeeseen, ei alueen 

toteutuksella ole merkittävää 
haitallista vaikutusta Iin kes-
kustan kaupan toiminta- ja 
kehitysedellytyksiin. 
 

Asemakylän alue sijoittuu 

tulevan ohikulkutien (VT 4) 
ja Iin sisääntulotien riste-
ykseen. Kaupan alueen 
toteutuminen on sidoksissa 
ohikulkutien rakentami-
seen, josta ei ole päätök-

siä.  
 

Alue sijoittuu YKR-
taajama-alueen reunalle, 

mutta taajamarakenne 
ympäröi aluetta länsi-, 
pohjois- ja itäpuolelta, 
joten alueen toteutuksella 
ei ole yhdyskuntaraken-
netta hajauttavaa vaiku-

tusta. Alle kolmen kilomet-

rin etäisyydellä alueesta 
asuu noin 44 % Iin kunnan 
asukkaista, joten lähiasu-
tuksen määrä on jo tällä-
kin hetkellä varsin suuri. 
 

Asemakylän alueen kau-
pallinen kehittyminen tu-
kee alueellisesti tasapai-
noisen kaupan palveluver-
kon kehitystä lisäten Oulun 

pohjoispuolisten alueiden 
palvelutarjontaa. 
 

Asemakylän alue on ohi-

kulkutien valmistuttua 
henkilöautolla hyvin saa-
vutettavissa eri puolilta 
kuntaa. Iin alue- ja yh-
dyskuntarakenne huomi-
oon ottaen asiointimatkat 

alueelle ovat valtaosalle 
kunnan asukkaista koh-
tuullisia. Myös Yli-Iin 
asukkaille kohdealue on 
hyvin saavutettavissa. 
Palvelutarjonnan lisään-

tyminen Iissä vähentää 
asiointitarvetta Oulussa, 
jolloin asiointiliikenteen 

määrä ja sitä kautta myös 
liikenteen aiheuttamat 
päästöt vähenevät. 
 

Alue sijoittuu lähelle Iin 
asemaa, joten se on myös 
raideliikenteen käyttäjille 
saavutettavissa. Saavutet-

tavuus kevyellä liikenteel-
lä määräytyy sen mukaan, 
millainen kevyen liiken-
teen verkosto alueelle 
rakennetaan ja miten uu-
sia asuntoalueita toteutuu 
alueeseen nähden. Lähi-

alueen asukkaita ja poten-

tiaalisia kevyen liikenteen 
käyttäjiä on varsin paljon 

jo tälläkin hetkellä. 

Johtopäätökset:  
 

Pentinkankaan ja Asemankylän alueet tarjoavat hyvän sijaintipaikan paljon tilaa vaativan erikoiskaupan 

seudullisille yksiköille. Mikäli alueille ei sallita laajassa mitassa uutta päivittäistavarakaupan ja ns. kes-
kustahakuisen erikoiskaupan liikerakentamista, ei alueiden toteuttamisella ole merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia Iin nykyisten myymälöiden toimintaan eikä Iin ydinkeskustan kaupallisiin palveluihin ja nii-
den kehittämiseen. Pentinkankaan ja Asemankylän alueiden mitoitus tulee suhteuttaa Iin tilaa vaativan 
erikoiskaupan ostovoiman kehitykseen ja nykyiseen pinta-alaan. Iin kunta kuuluu erikoiskaupassa Oulun 
asiointialueeseen (SYKE). Oulun vetovoimainen tarjonta heikentää Iin erikoiskaupan kehitysedellytyksiä. 

Toisaalta ostovoiman vuodon vähentäminen luo mahdollisuuksia lisätä paljon tilaa vaativan erikoiskau-
pan liiketilaa Iissä.  
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Iin oman väestön ostovoiman mukainen paljon tilaa vaativan erikoiskaupan ja autokaupan laskennalli-
nen liiketilatarve on vuonna 2040 arviolta noin 18 000 k-m². Iin nykyinen tilaa vaativan erikoiskaupan 
ja autokaupan pinta-ala on karkeasti arvioiden noin 2 000 k-m2 (SYKE). Mikäli tavoitteena olisi kysyn-

nän ja tarjonnan tasapaino, tarvittaisiin Iissä uutta paljon tilaa vaativan erikoiskaupan ja autokaupan 
liiketilaa noin 16 000 k-m2. Kaupan alueiden liikenteellinen sijainti mahdollistaa kuitenkin oman väestön 
lisäksi myös ohikulkuliikenteen ostovoiman hyödyntämisen. 
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan mukainen Pentinkankaan vähittäiskaupan suuryksiköiden 

enimmäismitoitus (10 000 k-m2) vastaa alueen asemakaavan rakennusoikeutta sekä olemassa olevan 
liikerakennuksen pinta-alaa, joten enimmäismitoitus turvaa nykyisen suuryksikön toimintaedellytykset, 
mutta ei mahdollista nykyisen liikerakennuksen mahdollista laajennusta eikä uusien tilaa vaativan kau-
pan suuryksiköiden sijoittumista Pentinkankaan alueelle. Asemakylän erikoiskaupan suuryksikkö ja sen 
enimmäismitoitus mahdollistaa uusien merkitykseltään seudullisten tilaa vaativan kaupan suuryksiköi-

den sijoittumisen Asemakylän alueelle. Asemakylän erikoiskaupan suuryksikön toteutuminen on sidok-

sissa Iin keskustan ohikulkutien rakentamiseen. Ohikulkutien toteuttamisesta ei ole päätöksiä, joten tien 
rakentaminen toteutunee todennäköisesti vasta pitkällä aikavälillä. Lyhyellä tähtäimellä Pentinkankaan 
alueen kehittäminen on Iin kunnan kaupallisten palvelujen kehittymisen näkökulmasta ensisijaista. 
 

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa määritelty Pentinkankaan ja Asemakylän alueiden vä-
hittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus (20 000 k-m2) oli noin 24 % Oulunkaaren seudun oman 
väestön ja ostovoiman siirtymän pohjalta arvioidusta vuoden 2030 vähittäiskaupan kokonaismitoituk-
sesta. Mikäli alueiden enimmäismitoituksen osuus seudun vähittäiskaupan kokonaismitoituksesta halu-
taan säilyttää vuonna 2040 samalla tasolla ja mikäli Asemakylän enimmäismitoitus (10 000 k-m2) säilyy 
ennallaan, voidaan Pentinkankaan erikoiskaupan suuryksikön enimmäismitoitus nostaa 3. vaihemaakun-
takaavassa 15 000 k-m2:iin. Iin erikoiskaupan suuryksiköille voidaan myös osoittaa yhteinen mitoitus, 

joka toisi joustavuutta kaupan alueiden toteutukseen. Lyhyellä tähtäimellä mitoitusta voidaan toteuttaa 
Pentinkankaan alueella ja pitkällä tähtäimellä Asemakylän alueella ohikulkutien valmistumisen jälkeen. 
Alueellisesti tasapainoisen kaupan palveluverkon kehityksen turvaamiseksi Iin vähittäiskaupan suuryksi-
köiden enimmäismitoitus voi olla yhteensä 30 000 k-m2. Katso yhteenvetotaulukko kohdassa 5.7. 
 

 

5.5 Raahen seudun vähittäiskaupan suuryksiköt 

5.5.1 Raahe: Mettalanmäki (km) ja Kamutanmäki (km-1) 

Raahen kaupunki on Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen lausuntoaineis-
tosta antamassaan palautteessa esittänyt, että päivittäistavarakaupan enimmäismitoitus Metta-
lanmäen vähittäiskaupan suuryksikön merkinnästä poistetaan.  
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotus, YKR-taajama-alue ja lähiasutus: 
 

 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdo-
tuksessa Mettalanmäen alue on osoitettu vähittäis-
kaupan suuryksikkö-merkinnällä (km) ja Kamutan-
mäen alue erikoiskaupan suuryksikkö-merkinnällä 
(km-1). Vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäis-

mitoitus on Mettalanmäen alueella 40 000 k-m2, 

josta päivittäistavarakaupan osuus enintään 4 500 k-
m2, ja Kamutanmäen alueella 25 000 k-m2. 
 

Mettalanmäen lähiasutus 31.12.2016: 
- Alle 1 km etäisyydellä noin 820 asukasta 
- Alle 3 km etäisyydellä noin 8 340 asukasta (noin 

33 % Raahen kaupungin asukasmäärästä) 
 

Kamutanmäen lähiasutus 31.12.2016: 
- Alle 1 km etäisyydellä noin 670 asukasta 
- Alle 3 km etäisyydellä noin 5 460 asukasta (noin 

22 % Raahen kaupungin asukasmäärästä) 
 

Mettalanmäen lähiasutuksen määrä on jonkin verran 
vähentynyt vuodesta 2011, jolloin alle 3 km etäisyy-
dellä alueesta asui n. 8 590 asukasta (noin 33 % 

Raahen asukasmäärästä). Kamutanmäen lähiasutuk-
sen määrä on lisääntynyt jonkin verran vuodesta 

2011, jolloin alle 3 km etäisyydellä asui noin 5 370 
asukasta (noin 21 % Raahen asukasmäärästä). 
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Alueen nykyiset kaupalliset palvelut:  
 

Raahen kaupan palvelut ovat keskittyneet kaupungin keskustaan ja sen lähialueelle. Keskustassa on 
neljä vähittäiskaupan suuryksikköä (>4 000 k-m2), joiden kerrosala on yhteensä noin 25 000 k-m2. 
Keskustan ulkopuolella Pattijoella valtatien 8 eteläpuolella Kamutanmäen alueella on yksi vähittäiskau-
pan suuryksikkö (Masku). Kamutanmäen alueella aiemmin toiminut toinen vähittäiskaupan suuryksikkö 
(Smartia) on lopettanut toimintansa.  
 

Raahen kaupan palveluverkko muodostui 18 päivittäistavaramyymälästä, yhdestä laajan tavaravalikoi-
man myymälästä, 83 erikoiskaupan myymälästä, 25 autokaupan myymälästä ja 5 huoltoasemasta 
vuonna 2016. Kaupungin tavoitteena on toteuttaa Mettalanmäen alueelle valtatien 8 ja kantatien 88 
risteyksen tuntumaan kauppakeskus. Kauppakeskusalueen rakennusoikeus on asemakaavan mukaan 

40 000 k-m2, josta päivittäistavarakauppaa voi olla 4 500 k-m2.  
 

Suomen ympäristökeskuksen laatiman ”Yhdyskuntarakenteen toiminnalliset alueet Suomessa” selvityk-
sen mukaan Raahen asiointialue on päivittäistavarakaupassa pääosin oman kunnan alue. Erikoiskaupas-

sa Raahe muodostaa asiointialueen yhdessä Pyhäjoen ja Siikajoen kanssa. Raahe on asiointialueen kes-
kuskunta.  
 

Vaikutusten arviointi: 
 

Mettalan-

mäki (km) 

Kauppaan ja palvelurakentee-

seen kohdistuvat vaikutukset 

Alue- ja yhdyskuntara-

kenteeseen kohdistuvat 
vaikutukset 

Liikkumiseen kohdistuvat 

vaikutukset 

 Mettalanmäen alueelle on 
suunnitteilla kauppakeskus, 
joka toteutuessaan on seudul-

lisesti merkittävä vähittäis-
kaupan suuryksikkö. Uusi 
kauppakeskus palvelee eri-

koiskaupassa koko Raahen 
seudun asukkaita. Kauppa-
keskus vahvistaa Raahen 
asemaa seudun kaupallisena 

keskuksena ja lisää erikois-
kaupan tarjontaa Raahen 
keskeisellä laatukäytävän 
alueella. Uuden kauppakes-
kuksen myötä Raahen kaupal-
linen vetovoima ja sitä kautta 

ostovoiman siirtymä Raaheen 
kasvaa sekä päivittäistavara-
kaupassa että erikoiskaupas-
sa.  
 

Raahen seudun markkinoiden 

kasvu mahdollistaa kauppa-
keskuksen toteutuksen ilman 
merkittäviä haitallisia vaiku-
tuksia nykyisten myymälöiden 
toiminta- ja kehitysedellytyk-

sin. Mikäli Pyhäjoen ydinvoi-
malahanke toteutuu suunni-
tellusti, parantaa se edelleen 
koko Raahen seudun kaupan 
toiminta- ja kehitysedellytyk-
siä.  
 

Mettalanmäen alue sijait-
see nykyisen YKR-
taajaman alueella. Raa-

hen keskustan ruutukaa-
va-alueelle on matkaa 
noin 1,5 kilometriä. Lähi-

asutuksen määrä on 
varsin suuri ja alle kol-
men kilometrin etäisyy-
dellä alueesta asuu noin 

kolmannes Raahen kau-
pungin väestöstä. Kaup-
pakeskuksen toteutuksen 
myötä Raahen kaupun-
kimainen ympäristö laa-
jenee valtatien 8 itäpuo-

lelle. 
 

Palveluverkon kehittämi-
sen näkökulmasta on 
tarkoituksenmukaista, 

että Mettalanmäen kau-

pan rakennetta ohjataan 
niin, että Raahen keskus-
ta-alue säilyy koko seu-
dun päivittäistavarakau-
pan ja keskustahakuisen 

erikoiskaupan keskukse-
na. 

Mettalanmäen alue sijait-
see valtatien 8 ja kanta-
tien 88 risteyksen tuntu-

massa, joten se on henki-
löautolla hyvin saavutet-
tavissa eri puolilta Raahen 

seutua. Seudun alue- ja 
yhdyskuntarakenne huo-
mioon ottaen asiointimat-
kat alueelle ovat valta-

osalle seudun asukkaista 
kohtuullisia. Alue on hyvin 
saavutettavissa myös 
kevyellä liikenteellä. Lähi-
asutuksen ja potentiaalis-
ten kevyen liikenteen 

käyttäjien määrä on suuri. 
Raahen keskustasta on 
alueelle kevyen liikenteen 
yhteys. Alueen jatkosuun-
nittelussa ja toteutuksessa 

tulisi kiinnittää erityistä 
huomiota kevyen liiken-

teen yhteyksien rakenta-
miseen myös muille 
asuinalueille. Uusi kaup-
pakeskus parantaisi erityi-
sesti valtatien 8 itäpuolella 
sijaitsevien asuinalueiden 
kaupallisten palveluiden 

saavutettavuutta. 
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Kamutan-
mäki (km-1) 

Kauppaan ja palvelurakentee-
seen kohdistuvat vaikutukset 

Alue- ja yhdyskuntara-
kenteeseen kohdistuvat 
vaikutukset 
 

Liikkumiseen kohdistuvat 
vaikutukset 

 Kamutanmäen alueella toimii 
tällä hetkellä yksi vähittäis-

kaupan suuryksikkö, joka ei 
kuitenkaan ylitä 3. vaihemaa-
kuntakaavassa määriteltyä 
merkitykseltään seudullisen 
vähittäiskaupan suuryksikön 
koon alarajaa (7 000 k-m2).  
 

Kamutanmäen alueen osoit-
taminen Pohjois-Pohjanmaan 
3. vaihemaakuntakaavassa 

erikoiskaupan suuryksikkö-
merkinnällä mahdollistaa alu-
een olemassa olevien kaupal-
listen palvelujen kehittämisen 
ja uusien tilaa vaativan eri-
koiskaupan suuryksiköiden 

sijoittumisen alueelle. Alueen 
kehittäminen parantaa Raa-
hen vähittäiskaupan tarjontaa 
ja kaupallista vetovoimaa.  
 

Mikäli Kamutanmäen alue 
toteutuu tilaa vaativan kau-

pan alueena, ei alueen toteu-
tuksella ole vaikutuksia Raa-
hen keskustan ja seudun 

muiden keskusten kaupan 
toiminta- ja kehitysedellytyk-
siin.  
 

Kamutanmäen alue si-
jaitsee nykyisen YKR-

taajaman alueella. Raa-
hen keskustan ruutukaa-
va-alueelle on matkaa 
noin 4,6 kilometriä ja 
Pattijoen taajamaan alle 
kilometri. 
 

Alle kolmen kilometrin 
etäisyydellä alueesta 
asuu noin 22 % Raahen 

kaupungin asukkaista. 
Lähiasutuksen määrä on 
lisääntynyt vuosina 
2011-2016. 

Kamutanmäen alue sijait-
see valtatien 8 ja Pattijoen 

aluekeskukseen johtavan 
tien liittymän tuntumassa. 
Alue on henkilöautolla 
hyvin saavutettavissa eri 
puolilta Raahen seutua. 
Seudun alue- ja yhdys-
kuntarakenne huomioon 

ottaen asiointimatkat alu-
eelle ovat valtaosalle seu-
dun asukkaista kohtuulli-
sia. Alue on hyvin saavu-
tettavissa myös kevyellä 
liikenteellä, mutta esimer-
kiksi Raahen keskustasta 

etäisyys kävellen tai pyö-
räillen tehtäville asiointi-
matkoille on liian pitkä.  

 

Johtopäätökset:  
 

Raaheen osoitetut Mettalanmäen vähittäiskaupan suuryksikkö (km) ja Kamutanmäen erikoiskaupan 
suuryksikkö (km-1) soveltuvat yhdyskuntarakenteellisen sijainnin, lähiväestön määrän ja hyvän liiken-
teellisen saavutettavuuden perusteella merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden 

sijaintipaikaksi. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen mukaan alueiden enimmäis-
mitoitukset ovat yhteensä 65 000 k-m2. Enimmäismitoitukset käyttävät noin 60 % Raahen oman väes-
tön ostovoiman kehityksen pohjalta arvioidusta liiketilatarpeesta, joka on vuonna 2040 noin 108 000 k-

m2 (taulukko 18). Raahen aluerakenteellinen asema huomioon ottaen enimmäismitoituksia on tarkoituk-
senmukaista arvioida seututason tarkastelun pohjalta. Oman väestön ostovoiman ja ostovoiman siirty-
män pohjalta arvioitu liiketilatarve on Raahen seudulla vuonna 2040 noin 151 000 k-m2 (taulukko 20). 
 

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa Raahen kaupan alueiden vähittäiskaupan suuryksiköi-
den enimmäismitoitus oli (65 000 k-m2) oli noin 46 % Raahen seudun oman väestön ja ostovoiman 

siirtymän pohjalta arvioidusta vuoden 2030 vähittäiskaupan kokonaismitoituksesta. Mikäli Raahen kau-
pan alueiden enimmäismitoituksen osuus Raahen seudun vuoden 2040 vähittäiskaupan kokonaismitoi-
tuksesta säilytettäisiin samalla tasolla, voisi Raahen vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus 
olla yhteensä 70 000 k-m2. 
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan Mettalanmäen km-merkintä mahdollistaa uuden kauppa-
keskuksen toteuttamisen. Kamutanmäen erikoiskaupan suuryksikkö-merkintä mahdollistaa olemassa 
olevan vähittäiskaupan toiminta- ja kehitysedellytykset ja uusien tilaa vaativan erikoiskaupan suuryksi-
köiden sijoittumisen alueelle. Mikäli Mettalanmäen ja Kamutanmäen vähittäiskaupan suuryksiköiden 

enimmäismitoituksen osuus Raahen seudun vähittäiskaupan kokonaismitoituksesta halutaan säilyttää 1. 

vaihemaakuntakaavan tasolla ja mikäli Kamutanmäen enimmäismitoitus säilyy ennallaan, on Mettalan-
mäen vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitusta tarvittaessa mahdollista nostaa 45 000 k-
m2:iin. 
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Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa Mettalanmäen päivittäistavarakaupan pin-
ta-ala on rajoitettu 4 500 k-m2:iin. Liiketilatarvelaskelman mukaan ostovoiman kehityksen edellyttämä 
päivittäistavarakaupan liiketilan lisätarve vuoteen 2040 mennessä on Raahessa noin 3 000 k-m2 ja Raa-

hen seudulla noin 4 000 k-m2. Liiketilatarvelaskelman perusteella päivittäistavarakaupan pinta-alan 
rajoitus on perusteltu. Liian suuri päivittäistavarakaupan mitoitus voi heikentää Raahen keskustan päi-
vittäistavaramyymälöiden toimintaedellytyksiä ja sitä kautta Raahen keskustan kehitystä. Toisaalta 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tavoitteet kilpailun toimivuuden edistämisestä ja elinkeinoelämän 
toimintaedellytysten turvaamisesta puoltavat rajoituksen poistamista. Päivittäistavarakaupan pinta-alan 
rajoituksen poistaminen toisi joustavuutta Mettalanmäen kaupan alueen toteutukseen. Mettalanmäen 
päivittäistavarakaupan pinta-alan rajoitus voidaan poistaa, mutta kaavamääräyksillä tulee varmistaa, 

että päivittäistavarakaupan toiminta- ja kehitysedellytykset myös Raahen keskustassa ja seudun muissa 
keskuksissa säilyvät. Katso yhteenvetotaulukko kohdassa 5.7. 
 

 
 

5.6 Ylivieskan seudun vähittäiskaupan suuryksiköt 

5.6.1 Kalajoki: Meinala (km-1) 

Kalajoki on Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen lausuntoaineistosta anta-
massaan palautteessa esittänyt, että Meinalan erikoiskaupan suuryksikön enimmäismitoitus tulee 

nostaa kaavaehdotuksessa esitetystä 15 000 k-m2:stä 30 000 k-m2:iin. 
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotus, YKR-taajama-alue ja lähiasutus: 
 

 

Meinalan alue on Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaa-
kuntakaavan ehdotuksessa osoitettu erikoiskaupan 
suuryksikkömerkinnällä (km-1). Vähittäiskaupan 

suuryksiköiden enimmäismitoitus on 15 000 k-m2. 
Kalajoen keskustatoimintojen alue (C) sijoittuu eri-

koiskaupan suuryksikkö-merkinnällä osoitetun alu-
een koillispuolelle.  
 

Meinalan alue sijaitsee YKR-taajama-alueella.   
 

Meinalan alueen lähiasutus 31.12.2016:  
- Alle 1 km etäisyydellä noin 60 asukasta 

- Alle 3 km etäisyydellä noin 2 700 asukasta (noin 
21 % Kalajoen kaupungin asukasmäärästä) 

 

Lähiasutuksen määrä on jonkin verran vähentynyt 

vuodesta 2011, jolloin alle 3 km etäisyydellä asui n. 
2 750 asukasta (noin 22 % Kalajoen asukasmääräs-
tä) 
 

Alueen nykyiset kaupalliset palvelut:  
 

Meinalan alueella ei ole vähittäiskaupan suuryksiköitä. Alueella sijaitsee tällä hetkellä rakentamiseen 

liittyviä yrityksiä ja palveluja.  
 

Kalajoen kaupan palveluverkko muodostui 12 päivittäistavaramyymälästä, yhdestä laajan tavaravali-
koiman myymälästä, 38 erikoiskaupan myymälästä, 8 autokaupan myymälästä ja 6 huoltoasemasta 
vuonna 2016. Suomen ympäristökeskuksen laatiman ”Yhdyskuntarakenteen toiminnalliset alueet Suo-

messa” selvityksen mukaan Kalajoki kuuluu Ylivieskan asiointialueeseen.  
 

Kalajoen keskustan kaupallinen palvelutarjonta lisääntyy merkittävästi vuonna 2018 valmistuvan kaup-
pakeskuksen myötä. 
 

Vaikutusten arviointi  
 

Kauppa ja palvelurakenne  
 

Meinalan alueen asemakaavoissa on varauksia uusille vähittäiskaupan suuryksiköille, mutta alueelle ei 
ole sijoittunut suuryksikköjä. Meinalan aluetta on kehitetty yritystoiminnan alueena.  
 

Meinalan alue sijoittuu liikenteellisesti VT 8:n varteen näkyvälle liikepaikalle. Alue soveltuu erityisesti 

paljon tilaa vaativalle kaupalle. Alueen kehittäminen kaupan alueena lisää Kalajoen kaupan palvelutar-
jontaa tilaa vaativan kaupan toimialoilla. Tilaa vaativan kaupan toimintoja on tällä hetkellä sijoittunut 
Kalajoen keskustan alueelle ja Meinala voisi toimia näiden liikkeiden vaihtoehtoisena sijaintipaikkana. 
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Mikäli Meinalan alue toteutuu pääosin paljon tilaa vaativan kaupan alueena, ei alueen toteutuksella ole 
merkittävää haitallista vaikutusta Kalajoen keskustan kehittämiseen. Alueen mitoitus tulee kuitenkin 
suhteuttaa Kalajoen ja Ylivieskan seudun oman väestön sekä Kalajoen matkailijoiden ostovoimaan ja 

olemassa olevan kaupan pinta-alaan. Kalajoki kuuluu erikoiskaupassa Ylivieskan asiointialueeseen (SY-
KE). Ylivieskan vetovoimainen tarjonta heikentää Kalajoen paljon tilaa vaativan erikoiskaupan kehitys-
edellytyksiä. Kalajoen oman väestön ostovoiman mukainen tilaa vaativan erikoiskaupan ja autokaupan 
laskennallinen liiketilatarve on vuonna 2040 arviolta noin 22 000 k-m². Kalajoella on tällä hetkellä tilaa 
vaativan erikoistavaran kaupan ja autokaupan pinta-alaa karkeasti arvioiden noin 10 000 k-m2 (SYKE). 
Näin ollen, mikäli tavoitteena olisi kysynnän ja tarjonnan tasapaino, tarvittaisiin Kalajoella uutta paljon 
tilaa vaativan erikoiskaupan ja autokaupan liiketilaa noin 12 000 k-m2.  
 

Matkailu on merkittävä elinkeino Kalajoella ja matkailijat/loma-asukkaat tuovat merkittävän lisän Kala-
joen ostovoimaan. Hiekkasärkkien alueen kaupallinen tarjonta on nykyisin vähäistä (mm. huoltoasema, 

päivittäistavarakauppa), mutta alueelle on suunnitteilla lisää kaupallisia palveluita. Tilaa vaativan eri-

koistavaran kaupan tarpeisiin Kalajoki on kehittänyt Meinalan aluetta keskustan eteläpuolella. Kaupun-
gin laatiman kaupan selvityksen mukaan keskustaa, Meinalaa ja Hiekkasärkkiä tulisi kehittää kaupallisil-
ta profiileiltaan erilaisina. 
 

Kalajoen keskustan asema Kalajoen kaupungin palvelurakenteessa on vahva, vaikka keskustan kaupalli-
set palvelut ovat osin sijoittuneet hajanaisesti. Tarkoituksenmukaisen kaupan palvelurakenteen näkö-
kulmasta on tärkeää, että merkittävimmät päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan palvelut sijoittuvat 
jatkossakin keskustan alueelle. Näin kaupan palvelurakenne tukisi keskustan kehittymistä ja keskustan 
vetovoima houkuttelisi matkailijoita asioimaan Hiekkasärkiltä keskustassa. Keskustan kaupallinen asema 
vahvistuu merkittävästi rakenteilla olevan kauppakeskuksen valmistuttua. 
 

Alue- ja yhdyskuntarakenne  
 

Meinalan alue sijaitsee YKR-taajama-alueen reunalla ja etäisyyttä Kalajoen keskustaan on noin 2,5 ki-
lometriä. Alueella on yritystoiminnan myötä työpaikkoja. Alueen välittömässä lähiympäristössä ei ole 
asutusta, mutta Kalajoen kaupungin tavoitteena on tiivistää Kalajoen keskustan ja Hiekkasärkkien välis-

tä yhdyskuntarakennetta.   
 

Kaupan palvelujen saavutettavuus ja liikenne 
 

Meinalan alue sijaitsee valtatien varressa ja on henkilöautolla hyvin saavutettavissa. Alueen merkittävä 
kaupan rakentaminen edellyttäisi nykyisen valtatien liittymän kehittämistä asemakaavan mukaisesti. 

Alue on hyvin saavutettavissa kevyellä liikenteellä Kalajoen keskustan ja Hiekkasärkkien välisen yhtey-
den ansiosta. Alueen kevyen liikenteen saavutettavuus on hyvä ja asemakaavan mukaisesti toteutettu-
na alueelle rakennettaisiin uusi valtatien alittava kevyen liikenteen yhteys.  
 

Johtopäätökset:  
 

Meinalan alue sijaitsee nykyisen yhdyskuntarakenteen reunalla yritystoimintojen alueella. Alueella ei ole 
nykyisin merkittäviä kaupan palveluita ja alueen toteuttaminen synnyttää uuden kaupan alueen Kalajo-
elle. Alue soveltuu paljon tilaa vaativalle erikoiskaupalle sekä alueen muuta yritystoimintaa tukevalle 
kaupan rakentamiselle. Mikäli alue toteutetaan paljon tilaa vaativan erikoiskaupan alueena, ei alueen 
kaupallisella kehittämisellä ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia Kalajoen keskustan tai muiden lähialu-

eiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen.  
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa osoitettu Meinalan erikoiskaupan suuryksikkö mahdol-
listaa uuden kaupan alueen toteutumisen ja uusien paljon tilaa vaativan erikoiskaupan suuryksikköjen 
sijoittumisen. 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen mukaan alueen enimmäismitoitus on 15 000 k-m2. 
Kalajoen aluerakenteellinen ja matkailukeskusasema huomioon ottaen Meinalan erikoiskaupan suuryksi-

kön enimmäismitoitusta on tarkoituksenmukaista arvioida seututason mitoitustarkastelun pohjalta. 
Oman väestön ostovoiman ja ostovoiman siirtymän pohjalta arvioitu liiketilatarve on Ylivieskan seudulla 
vuonna 2040 noin 372 000 k-m2 (taulukko 20). 
 

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan mukaan Meinalan alueen vähittäiskaupan suuryksiköiden 
enimmäismitoitus oli 15 000 k-m2, joka oli noin 5 % Ylivieskan seudun oman väestön ja ostovoiman 
siirtymän pohjalta arvioidusta vuoden 2030 vähittäiskaupan kokonaismitoituksesta. Mikäli Meinalan 
enimmäismitoituksen osuus Ylivieskan seudun vuoden 2040 vähittäiskaupan kokonaismitoituksesta säi-
lytettäisiin samalla tasolla, olisi Meinalan kaupan alueen enimmäismitoitus 20 000 k-m2. Kalajoen ja 
Ylivieskan kaupan alueiden enimmäismitoitukset olivat 1. vaihemaakuntakaavassa yhteensä 165 000 k-

m2, joka oli noin 56 % Ylivieskan seudun oman väestön ja ostovoiman siirtymän pohjalta arvioidusta 

vuoden 2030 vähittäiskaupan kokonaismitoituksesta. Vastaava osuus vuoden 2040 vähittäiskaupan 
kokonaismitoituksesta olisi 210 000 k-m2 (Kalajoen ja Ylivieskan enimmäismitoitukset yhteensä). 
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Matkailu on merkittävä elinkeino Kalajoella ja matkailijat/loma-asukkaat tuovat merkittävän lisän Kala-
joen ostovoimaan. Myös loma-asuntojen rakentaminen lisää kysyntää erityisesti paljon tilaa vaativan 
erikoiskaupan toimialoilla. Seututason tarkastelun pohjalta Kalajoen Meinalan alueen vähittäiskaupan 

suuryksiköiden enimmäismitoitus voisi olla kunnan matkailukeskusasema huomioon ottaen 30 000 k-
m2. Enimmäismitoitus ylittäisi Kalajoen oman väestön ostovoiman kehityksen pohjalta arvioidun liiketi-
latarpeen ja vahvistaisi näin ollen Kalajoen seudullista asemaa. Palvelutarjonnan lisääntyminen Kalajoel-
la edistäisi myös alueellisesti tasapainoisen kaupan palveluverkon kehitystä Ylivieskan seudulla. Katso 
yhteenvetotaulukko kohdassa 5.7. 
 

Kaavamääräyksillä tulee varmistaa, että kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset myös Kalajoen keskus-
tassa ja Hiekkasärkkien alueella sekä seudun muissa keskuksissa ja kaupan alueilla säilyvät.  
 

 

 

5.6.2 Ylivieska: Savari (km), Taanila (km-1), Savari (kma) 

 Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotus, YKR-taajama-alue ja lähiasutus: 
 

 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdo-
tuksessa on osoitettu Savarin vähittäiskaupan suur-
yksikkö (km), Taanilan erikoiskaupan suuryksikkö 
(km-1) ja vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue 
(kma) Savarin alueelle. Vähittäiskaupan suuryksiköi-

den enimmäismitoitus on km-alueella 75 000 k-m2, 
km-1-alueella 25 000 k-m2 ja kma-alueella 50 000 
k-m2. 
 

Alueet sijaitsevat YKR-taajama-alueella.  
 

Savarin lähiasutus 31.12.2016 

- Alle 1 km etäisyydellä noin 310 asukasta 
- Alle 3 km etäisyydellä noin 7 800 asukasta (noin 

51 % Ylivieskan kaupungin asukasmäärästä) 
 

Taanilan lähiasutus 31.12.2016 
- Alle 1 km etäisyydellä noin 1 010 asukasta 

- Alle 3 km etäisyydellä noin 10 880 asukasta 
(noin 72 % Ylivieskan asukasmäärästä) 

 

Molempien alueiden lähiasutuksen määrä on lisään-

tynyt verrattuna vuoteen 2011, jolloin alle 3 km 
etäisyydellä Savarin alueesta asui noin 7 300 asu-
kasta ja alle 3 km etäisyydellä Taanilan alueesta asui 
noin 10 600 asukasta. 
 

 

Alueiden nykyiset kaupalliset palvelut:  
 

Savarin alueella on tällä hetkellä kuusi vähittäiskaupan suuryksikköä (>4 000 k-m2). Suuryksiköiden 
pinta-ala on yhteensä noin 77 000 k-m2. Yksiköiden koko vaihtelee noin 4 500 k-m²:stä noin 34 000 k-
m²:iin. Suuryksiköiden kerrosalasta noin 57 000 k-m2 sijaitsee Savarin vähittäiskaupan suuryksiköiden 
alueella (km) ja noin 20 000 k-m2 Savarin vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueella (kma). Taanilan 
alue on nykyisin rakentamaton. Valtatie 27:n ja kantatien 63 risteyksen eteläpuolella on nykyisin liiken-

neasema ja sen yhteydessä päivittäistavarakauppa sekä autokaupan toimialan myymälöitä.   
 

Ylivieskan kaupan palveluverkko muodostui 13 päivittäistavaramyymälästä, yhdestä laajan tavaravali-
koiman myymälästä, 83 erikoiskaupan myymälästä, 30 autokaupan myymälästä ja 4 huoltoasemasta 
vuonna 2016. Ylivieskaan ei ole vuoden 2013 jälkeen rakennettu uusia vähittäiskaupan suuryksiköitä. 
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Vaikutusten arviointi: 
 

Savari 
(km ja 
kma) 

Kauppaan ja palveluraken-
teeseen kohdistuvat vaiku-
tukset 

Alue- ja yhdyskuntaraken-
teeseen kohdistuvat vaiku-
tukset 

Liikkumiseen kohdistuvat 
vaikutukset 

 Ylivieskan Savarin alue on 
Oulun seudun ulkopuolella 
Pohjois-Pohjanmaan merkit-
tävin kaupan keskittymä. 
Savarin alue toimii paitsi 
Ylivieskan, myös muiden 
lähikuntien asukkaille eri-

koiskaupan asiointivaihtoeh-

tona maakuntakeskuksen 
tavoin.  
 

Savarin kaupallisten palve-
luiden määrä on jo nykyti-
lanteessa suuri ja asema-
kaavat mahdollistavat edel-
leen merkittävää kaupallista 
rakentamista.  
 

Ylivieskassa Savarin alueen 
vetovoimaisuus ja vahvat 
vetovoimaiset kaupan kes-
kittymät ovat ohjanneet 

päivittäistavarakaupan ja 
erikoiskaupan sijoittumista 

Savarin alueelle tilaa vaati-
van kaupan yksiköiden li-
säksi. Ylivieskan keskustan 
osayleiskaavan tavoitteena 
on keskustatoimintojen alu-

een kehittäminen, mitä 
maakuntakaavaratkaisunkin 
tulee osaltaan tukea. 
 

Savarin alue sijaitsee YKR-
taajaman ja vaihemaakun-
takaavan taajamatoiminto-
jen alueella. Savarin alueen 
lähiväestön määrä on varsin 
suuri ja noin puolet Ylivies-
kan väestöstä asuu alle 3 

km etäisyydellä alueesta.  
 

Ylivieskan keskustan 
osayleiskaavojen toteutta-

minen yhdistää Savarin 
aluetta tiiviimmin osaksi 
Ylivieskan keskustaa ja taa-
jamarakennetta mm. rauta-
tien alittavien uusien yhte-
yksien ja keskustatoiminto-
jen alueen laajentumisen 

myötä. 

Savarin alueen liikenneympä-
ristöä on kehitetty kaupalli-
sen rakentamisen seuraukse-
na ja alueen saavutettavuus 
henkilöautolla on hyvä sekä 
valtatieltä että kaupungin 
keskustan suunnasta.  
 

Savarin alueelle on toteutettu 

kattava kevyen liikenteen 
yhteysverkosto ja alueen 

saavutettavuus kevyellä lii-
kenteellä on sujuva ja hyvä 
myös kevyellä liikenteellä 
Rajakadun alikulkuyhteyden 
seurauksena. 
 

 

Taanila 
(km-1) 

Kauppaan ja palveluraken-
teeseen kohdistuvat vaiku-
tukset 

Alue- ja yhdyskuntaraken-
teeseen kohdistuvat vaiku-
tukset 

Liikkumiseen kohdistuvat 
vaikutukset 

 Ylivieskan kaupungin tavoit-
teena on kehittää keskustan 

länsipuolista Taanilan aluet-
ta vähittäiskaupan suuryksi-

köiden alueena. Taanilan 
alue tarjoaa vähittäiskaupan 
suuryksiköille toteuttamis-
kelpoisia ja vetovoimaisia 

sijaintivaihtoehtoja Savarin 
alueen lisäksi ja mahdollis-
taa suurten yksiköiden to-
teuttamisen.  
 

Taanilan alue muodostaa 
uuden merkitykseltään seu-
dullisen kaupan alueen, 
vaikka alue sijaitsee maan-
tieteellisesti lähellä kaupun-
gin keskustaa.  

 

 
 
 

Taanilan alue sijaitsee YKR-
taajaman ja vaihemaakun-

takaavan taajamatoiminto-
jen alueella ja sen sijainti 

Ylivieskan yhdyskuntaraken-
teessa on keskeinen. Taani-
lan alue sijaitsee Ylivieskan 
keskustan välittämössä lä-

heisyydessä ja sen vieressä 
toimii nykyisin Ylivieskan 
teknologiakylä ja ammatti-
korkeakoulu Centrian Yli-
vieskan yksikkö.  
 

Taanilan alueen länsipuolelle 
on Ylivieskan keskustan 
osayleiskaavassa osoitettu 
uusia pientalovaltaisia 
asuinalueita. Taanilan alu-

een rakentaminen täydentää 

Ylivieskan keskustan lähi-
alueiden maankäyttöä. 
 

Taanilan alue sijaitsee kes-
keisesti valtatie 27:n ja kan-

tatien 63:n risteysalueella ja 
se on henkilöautolla hyvin 

saavutettavissa. Taanilan 
alueen käyttöönotto edellyt-
tää liikennejärjestelyiden 
toteuttamista kaupan palve-

lut huomioon ottaen liiken-
teen toimivuuden ja turvalli-
suuden varmistamiseksi.  
 

Mikäli Ylivieskan merkityksel-
tään seudullinen kauppa si-
joittuu useammalle alueelle, 
syntyy alueiden välille väis-
tämättä jonkin verran niiden 
välistä asiointiliikennettä. 
Asiointiliikenteen määrä on 

kuitenkin sidoksissa siihen, 

millaisia kaupan palveluita 
Taanilan alueelle sijoittuu.   
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Mikäli Taanilan alue toteutuu 
pääosin paljon tilaa vaativan 
kaupan alueena, ei alueen 

toteutuksella ole merkittä-
vää haitallista vaikutusta 
Ylivieskan keskustan palve-
luihin ja niiden kehittämi-
seen.  
 

Kaupallisten palveluiden 
jakaantuminen useampaan 
sijaintipaikkaan voi heiken-

tää Ylivieskan yhdyskunta-
rakenteen toiminnallista 
kokonaisuutta, kun otetaan 
huomioon Ylivieskan taaja-
man koko ja väestömäärä. 

Taanilan alueen palvelut ovat 
alueen yhdyskuntarakenteel-
lisesta sijainnista johtuen 

hyvin saavutettavissa myös 
kevyellä liikenteellä ja alueen 
lähiympäristöön on rakennet-
tu hyvätasoiset kevyen liiken-
teen yhteydet. Kaupan raken-
taminen edellyttää kevyen 
liikenteen alikulkuyhteyksien 

toteuttamista keskustan 
suunnasta. 
 

Johtopäätökset:  
 

Pohjois-Pohjanmaan tavoitteellisessa aluerakenteessa Ylivieska on osoitettu yhdeksi maakunnan alueel-

liseksi keskukseksi. Ylivieska toimii erikoiskaupassa yliseudullisena keskuksena ja houkuttelee asiointeja 
myös maakunnan ulkopuolelta, Keski-Pohjanmaalta.  
 

Savarin alue sijaitsee nykyisessä taajamarakenteessa ja Ylivieskan kehittämistavoitteiden mukaisesti 
yhdyskuntarakenne tiivistyy ydinkeskustan ja Savarin välisellä alueella. Taanilan alueella ei ole nykyisin 
kaupan palveluita ja alueen toteuttaminen synnyttäisi toisen keskustan ulkopuolisen kaupan keskitty-
män Ylivieskaan. Savarin aluetta tulee jatkossa kehittää osayleiskaavan tavoitteiden mukaan pääosin 
paljon tilaa vaativan kaupan alueena. Myös Taanilan aluetta voidaan kehittää paljon tilaa vaativan kau-
pan alueena, mutta alueen mitoituksessa tulee ottaa huomioon Ylivieskan nykyinen palvelurakenne ja 

yhdyskuntarakenteen toiminnallinen kokonaisuus. Mikäli Savarin suuryksiköiden alueen, Taanilan eri-
koiskaupan suuryksiköiden alueen ja Savarin vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueen uusi liikeraken-
taminen on pääasiallisesti paljon tilaa vaativaa erikoiskauppaa, ei alueiden toteuttamisella ole merkittä-
viä vaikutuksia Ylivieskan keskusta-alueen kehittämisedellytyksille.  
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa osoitetut Savarin km-alueen, Taanilan km-
1-alueen ja Savarin vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueen (kma) vähittäiskaupan suuryksiköiden 
enimmäismitoitukset ovat yhteensä 150 000 k-m2. Enimmäismitoitukset ylittävät reilusti Ylivieskan 
oman väestön ostovoiman pohjalta arvioidun liiketilatarpeen, joka on vuonna 2040 noin 85 000 k-m2. 

Ylivieskan seudun aluerakenteellinen asema huomioon ottaen enimmäismitoituksia voidaan arvioida 
seututason tarkastelun pohjalta. Oman väestön ostovoiman ja ostovoiman siirtymän pohjalta arvioitu 
liiketilatarve on Ylivieskan seudulla vuonna 2040 noin 372 000 k-m2 (taulukko 20).  
 

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan mukaan Ylivieskan kaupan alueiden vähittäiskaupan 
suuryksiköiden enimmäismitoitus oli yhteensä 150 000 k-m2, joka oli noin 51 % Ylivieskan seudun oman 
väestön ja ostovoiman siirtymän pohjalta arvioidusta vuoden 2030 vähittäiskaupan kokonaismitoituk-
sesta. Mikäli Ylivieskan kaupan alueiden enimmäismitoituksen osuus Ylivieskan seudun vuoden 2040 
vähittäiskaupan kokonaismitoituksesta säilytettäisiin samansuuruisena kuin vuonna 2030 (51 %), olisi 

Ylivieskan kaupan alueiden enimmäismitoitus yhteensä 190 000 k-m2. Ylivieskan ja Kalajoen keskusta-
alueiden ulkopuolisten kaupan alueiden enimmäismitoitukset olivat Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaa-

kuntakaavassa yhteensä 165 000 k-m2, joka oli noin 56 % Ylivieskan seudun oman väestön ja ostovoi-
man siirtymän pohjalta arvioidusta vuoden 2030 vähittäiskaupan kokonaismitoituksesta. Vastaava osuus 
vuoden 2040 vähittäiskaupan kokonaismitoituksesta on 210 000 k-m2 (Ylivieskan ja Kalajoen enim-
mäismitoitukset yhteensä). 
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan Savarin km-merkintä ja Savarin kma-merkintä mahdollis-
tavat alueilla olemassa olevan vähittäiskaupan toiminta- ja kehitysedellytykset sekä uusien vähittäis-
kaupan suuryksiköiden sijoittumisen alueille. Taanilan km-1-alue mahdollistaa uusien erikoiskaupan 
suuryksiköiden sijoittumisen alueelle. Ylivieskan kaupan alueiden mitoitukset tulisi määritellä niin, että 

myös Ylivieskan seudun muiden kuntien keskusta-alueilla ja kaupan alueilla kaupan toiminta- ja kehi-
tysedellytykset säilyvät. Alueellisesti tasapainoisen kaupan palveluverkon kehityksen näkökulmasta Yli-
vieskan kaupan alueiden enimmäismitoitukset käyttävät varsin suuren osan seudun liiketilatarpeesta.  
 

Mikäli Ylivieskan ja Kalajoen kaupan alueiden vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoituksen 

osuus Ylivieskan seudun vähittäiskaupan kokonaismitoituksesta halutaan säilyttää samalla tasolla kuin 
1. vaihemaakuntakaavassa (56 %) ja mikäli Kalajoen Meinalan alueen enimmäismitoitukseksi määritel-

lään 30 000 k-m2, voidaan Ylivieskan keskusta-alueen ulkopuolisten kaupan alueiden vähittäiskaupan 
suuryksiköiden enimmäismitoitus nostaa 180 000 k-m2:iin. Katso yhteenvetotaulukko kohdassa 5.7. 
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5.7 Yhteenveto vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoituksesta 

Seuraavaan taulukkoon on koottu Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetut vä-
hittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitukset ja enimmäismitoitusten osuus vuonna 2013 
laaditussa kaupan palveluverkkoselvityksessä esitetystä seudun oman väestön ostovoiman ja os-
tovoiman siirtymän mahdollistamasta vähittäiskaupan kokonaismitoituksesta. Lisäksi taulukossa 
on esitetty vuoden 2013 jälkeen rakennettujen tai poistuneiden vähittäiskaupan suuryksiköiden 
kerrosala. Kohteittain, kunnittain ja seuduittain tehtyjen arvioiden (kohdat 5.1. - 5.6.) sekä kun-
tien Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen lausuntoaineistosta antaman pa-

lautteen pohjalta on laadittu ehdotus enimmäismitoituksen tarkistamisesta Pohjois-Pohjanmaan 
3. vaihemaakuntakaavaan.  
 

Alueellisesti tasapainoisen ja kestävän kaupan palveluverkon kehityksen näkökulmasta keskusta-

toimintojen alueiden ulkopuolelle osoitettavien merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan 
suuryksiköiden enimmäismitoituksen tulee perustua vaikutusalueen kysyntään. Merkitykseltään 
seudullisten kaupan alueiden enimmäismitoitukset tulee määritellä niin, että myös keskusta-
alueilla ja merkitykseltään paikallisissa kaupan kohteissa kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset 
säilyvät.  
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle osoi-
tettujen vähittäiskaupan suuryksiköiden, erikoiskaupan suuryksiköiden ja vähittäiskaupan kehit-

tämisen kohdealueiden enimmäismitoitukset on tarkistettu seututason tarkastelun pohjalta. Läh-
tökohtana on ollut seudun oman väestön ostovoiman ja ostovoiman siirtymän pohjalta arvioitu 
vähittäiskaupan kokonaismitoitus (taulukko 20).  
 

Enimmäismitoitukset on tarkistettu samalla periaatteella kaikissa keskustatoimintojen alueiden 
ulkopuolelle osoitetuissa merkitykseltään seudullisissa vähittäiskaupan suuryksiköissä. Periaat-
teena on ollut se, että vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoituksen ja seudun oman vä-
estön ja ostovoiman siirtymän pohjalta arvioidun kokonaismitoituksen suhde on vuonna 2040 

samalla tasolla kuin vuonna 2030. Enimmäismitoitusten tarkistus ottaa näin ollen huomioon ko-

konaismitoituksen kehityksen vuodesta 2030 vuoteen 2040. 
 

Taulukko 22. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa osoitettavien merkitykseltään seu-

dullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus: 1VMKK:n enimmäismitoitus ja sen 
osuus seudun kokonaismitoituksesta 2030, vuoden 2013 jälkeen rakennetut / poistuneet suuryk-
siköt sekä ehdotus enimmäismitoituksen tarkistamisesta 3VMKK:aan ja mitoituksen osuus seu-
dun kokonaismitoituksesta 2040 (muutokset 1VMKK:aan punaisella) 
 

 
 

  

Haapavesi: Jouhtenenmäki (km-1) 10 000 18 % 0 10 000 18 %

Haapaveden-Siikalatvan seutu 10 000 18 % 0 10 000 18 %

Nivala: Tiilimaa (km) 20 000 17 % 0 22 000 17 %

Nivala-Haapajärven seutu 20 000 17 % 0 22 000 17 %

Kempele: Ylikylä/Zeppelin (km) 50 000 3 % 0 50 000 3 %

Kempele: Zatelliitti/Zeppelin (kma) 80 000 6 % 2 000 110 000 6 %

Kempele: Tupos (kma) 10 000 1 % 0 10 000 1 %

Liminka: Tupos (kma) 30 000 2 % 0 30 000 1 %

Liminka: Liminganportti (km-1) 20 000 1 % 0 35 000 2 %

Oulu: Linnanmaa (km) 15 000 1 % 0 15 000 1 %

Oulu: Kiimingin Välikylä (km-1) 25 000 2 % 0 25 000 2 %

Oulu: kma-alueet 300 000 21 % 17 000 400 000 21 %

Oulun seutu 530 000 37 % 19 000 675 000 37 %

Ii: Asemakylä (km-1) 10 000 12 % 0 10 000 10 %

Ii: Pentinkangas (km-1) 10 000 12 % 0 15 000 14 %

Oulunkaaren seutu 20 000 24 % 0 25 000 24 %

Raahe: Mettalanmäki (km) 40 000 28 % 0 45 000 30 %

Raahe: Kamutanmäki (km-1) 25 000 18 % -5 400 25 000 16 %

Raahen seutu 65 000 46 % -5 400 70 000 46 %

Kalajoki: Meinala (km-1) 15 000 5 % 0 30 000 8 %

Ylivieska: Savari (km) 75 000 26 % 0 85 000 23 %

Ylivieska: Taanila (km-1) 25 000 8 % 0 25 000 7 %

Ylivieska: Savari (kma) 50 000 17 % 0 70 000 19 %

Ylivieskan seutu 165 000 56 % 0 210 000 56 %

YHTEENSÄ 810 000 36 % 1 012 000 36 %

Suuryksiköiden 

enimmäismitoitus 

1VMKK:ssa, k-m2

Osuus seudun 

kokonaismitoituksesta 

(oman väestön ov + 

ov-siirtymä) 2030 

(PVS 2013), %

Vuoden 2013 jälkeen 

rakennetut/poistuneet 

vähittäiskaupan 

suuryksiköt, k-m2

Suuryksiköiden 

enimmäismitoitus 

3VMKK:ssa, k-m2

Osuus seudun 

kokonaismitoituksesta 

(oman väestön ov + 

ov-siirtymä) 2040 

(PVS 2017), %
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Seututasolla esityksen mukaiset enimmäismitoitukset ovat noin 36 % kyseisten seutujen oman 
väestön ostovoiman ja ostovoiman siirtymän pohjalta arvioidusta vähittäiskaupan kokonaismi-
toituksesta (taulukko 20), joten 64 % kyseisten seutujen kokonaismitoituksesta jää keskusta-
alueille ja merkitykseltään paikallisille kaupan alueille.  
 

Kunnittain tarkasteltuna esitetyt enimmäismitoitukset ovat noin 61 % kyseisten kuntien oman 
väestön ostovoiman pohjalta arvioidusta vähittäiskaupan kokonaismitoituksesta (taulukko 18). 

Enimmäismitoitukset ylittävät kunnan oman väestön ostovoiman pohjalta arvioidun vähittäis-
kaupan kokonaismitoituksen Kempeleessä, Limingassa ja Ylivieskassa. Muissa kunnissa enim-
mäismitoitusten osuus kunnan kokonaismitoituksesta on 33 % - 65 %. 
 

Taulukko 23. Tarkistetut enimmäismitoitukset kunnittain sekä mitoituksen osuus seudun oman 
väestön ostovoiman ja ostovoiman siirtymän pohjalta arvioidusta kokonaismitoituksesta 2040 

(taulukko 20) ja kunnan oman väestön ostovoiman pohjalta arvioidusta kokonaismitoituksesta 
2040 (taulukko 18)  
 

 
 

 
 
 

  

Haapavesi 10 000 18 % 33 %

Nivala 22 000 17 % 45 %

Kempele 170 000 10 % 183 %

Liminka 65 000 3 % 116 %

Oulu 440 000 24 % 39 %

Ii 25 000 24 % 52 %

Raahe 70 000 46 % 65 %

Kalajoki 30 000 8 % 51 %

Ylivieska 180 000 48 % 212 %

YHTEENSÄ 1 012 000 36 % 61 %

Suuryksiköiden 

enimmäismitoitus 

3VMKK:ssa, k-m2

Osuus seudun 

kokonaismitoituksesta 

(oman väestön ov + 

ov-siirtymä) 2040 

(PVS 2017), %

Osuus kunnan 

kokonaismitoituksesta 

(oman väestön ov) 

2040 (PVS 2017), %
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6 POHJOIS-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKOKOKONAISUUDEN 
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

6.1 Vaikutukset kaupan palvelurakenteen kehitykseen 

6.1.1 Kaupan palveluverkon alueellinen kehitys 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vähittäiskaupan suuryksikön ensisijainen sijaintipaikka on 
keskusta-alue. Kaupan sijainti- ja mitoitusratkaisut on määriteltävä niin, että vähittäiskaupan 
suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset täyttyvät. Maakunta- ja yleiskaavaa koskevis-
sa erityisissä sisältövaatimuksissa korostuu alueellisesti tasapainoisen ja kestävän kaupan palve-
luverkon kehityksen turvaaminen, jolloin vähittäiskaupan mitoituksen on perustuttava vaikutus-

alueen väestön ostovoiman ja liiketilatarpeen kehitykseen.  
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan kaavaehdotuksessa osoitettu merkitykseltään seu-
dullisen vähittäiskaupan palveluverkko luo edellytykset maakunnallisen keskuksen, alueellisten/ 

seudullisten keskusten sekä kuntakeskusten kaupan kehitykselle ja kaupallisen vetovoiman säi-
lymiselle ja vahvistumiselle. Keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle osoitetut vähittäiskaupan 
suuryksiköt (km), erikoiskaupan suuryksiköt (km-1) ja vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueet 
(kma) keskittyvät suurimpien kuntien keskustaajamiin. Seudullisen kaupan keskittyminen suu-
rimpiin keskuksiin on perusteltavissa, koska ne ovat myös maakunnan merkittävimpiä väestö- ja 
työpaikkakeskittymiä. 
 

Keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle osoitettujen vähittäiskaupan suuryksiköiden, erikois-
kaupan suuryksiköiden ja vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueiden enimmäismitoitukset on 
määritelty seutukunnittain seudun oman väestön ostovoiman ja ostovoiman siirtymän pohjalta 

arvioidun liiketilatarpeen kehitykseen perustuen. Luvussa 5 on arvioitu enimmäismitoitusten tar-
kistamistarvetta Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa samalla periaatteel-

la kaikissa keskusta-alueiden ulkopuolelle osoitetuissa kohteissa. Ehdotuksen mukaiset vähittäis-
kaupan suuryksiköiden enimmäismitoitukset ovat yhteensä 1 012 000 k-m2, joka on noin 36 % 
Pohjois-Pohjanmaan oman väestön ostovoiman ja ostovoiman siirtymän pohjalta arvioidusta vä-
hittäiskaupan kokonaismitoituksesta vuonna 2040. Kokonaismitoituksesta jää näin ollen noin 1 

783 000 k-m2 (64 %) merkitykseltään seudullisille keskustatoimintojen alueille sekä merkityksel-
tään paikallisiin keskuksiin ja kaupan alueille.  
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa määritellyt enimmäismitoitukset 
luovat edellytykset kestävän ja alueellisesti tasapainoisen kaupan palveluverkon kehitykselle ja 
mahdollistavat kaupan kehityksen koko maakunnassa. 
 

6.1.2 Keskustatoimintojen alueiden kaupan kehitys 

Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä poistui velvoite osoittaa maakuntakaavassa kes-
kustatoimintojen alueiden enimmäismitoitus. Enimmäismitoituksen osoittamatta jättäminen luo 

edellytyksiä vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumiselle keskusta-alueelle aiempaa jousta-
vammin maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteiden mukaisesti.  
 

Vaikka keskustatoimintojen alueille ei enää tarvitsekaan osoittaa enimmäismitoitusta, on alueelli-
sesti tasapainoisen kaupan palveluverkon kehityksen turvaamiseksi syytä arvioida vähittäiskau-
pan kokonaismitoitus ja kuinka suuri osa siitä voi kohdistua keskustatoimintojen alueiden ulko-

puolisille kaupan alueilla. Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitettu keskustatoi-
mintojen alueiden enimmäismitoitus perustui keskuksen vaikutusalueen väestön ostovoimaan, 
mutta tarkoituksenmukaisella ylimitoituksella otettiin huomioon myös ostovoiman siirtymät maa-
kunnallisen keskuksen ja alueellisten / seudullisten keskusten enimmäismitoituksessa. Enim-
mäismitoituksia voidaan käyttää jatkossa arvioitaessa merkitykseltään seudullisten kaupan hank-
keiden mitoitus- ja sijoitusratkaisuja. 
 

Keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle osoitetut vähittäiskaupan suuryksiköt ovat olemassa 
olevia kaupan alueita. Erikoiskaupan suuryksiköiden alueille ja vähittäiskaupan kehittämisen koh-

dealueille sijoittuvan uuden liikerakentamisen tulee suunnittelumääräyksen mukaan olla pääosin 

paljon tilaa vaativaa erikoiskauppaa, joka ei kilpaile keskusta-alueiden kaupan kanssa. Tällöin 
erikoiskaupan suuryksiköiden alueilla ja vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueilla ei ole merkit-
täviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin. 
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6.1.3 Kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset 

Väestömäärän ja ostovoiman kasvu luo mahdollisuudet kaupan kehitykselle. Positiivisen väestö-
kehityksen seurauksena merkittävin vähittäiskaupan kehityspotentiaali on Oulun seudulla, mutta 
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa osoitettu merkitykseltään seudullisen kaupan 
palveluverkko ja kokonaismitoitus mahdollistaa kaupan kehityksen myös muualla maakunnassa.  
 

Kaavaehdotuksessa osoitetut vähittäiskaupan suuryksiköiden alueet (km), erikoiskaupan suuryk-
siköiden alueet (km-1) ja vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueet (kma) turvaavat merkityk-
seltään seudullisen vähittäiskaupan toiminta- ja kehitysedellytykset. Pohjois-Pohjanmaan oman 
väestön ostovoiman pohjalta arvioitu vähittäiskaupan kokonaismitoitus on noin 2 089 000 k-m2 
ja maakunnan oman väestön ostovoiman ja ostovoiman siirtymän pohjalta arvioitu kokonaismi-

toitus noin 2 795 000 k-m2 vuonna 2040. Keskusta-alueiden ulkopuolelle osoitettujen kaupan 

alueiden enimmäismitoitusten määrä on tarkistuksen jälkeen yhteensä 1 012 000 k-m2, joka on 
noin 36 % maakunnan oman väestön ostovoiman ja ostovoiman siirtymän pohjalta arvioidusta 
vähittäiskaupan kokonaismitoituksesta. Näin ollen kokonaismitoituksesta jää merkitykseltään 
seudullisille keskustatoimintojen alueille ja merkitykseltään paikallisiin keskuksiin ja kaupan alu-
eille noin 1 783 000 k-m2 (64 %). Kaupan alueiden enimmäismitoitus turvaa kaupan toiminta- 

ja kehitysedellytykset koko maakunnassa.  
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan kaupan sijainti- ja mitoitusratkaisut tarkentuvat 

kuntakaavoituksen yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Kuntakaavoituksella rat-
kaistaan myös merkitykseltään paikallisen vähittäiskaupan sijainti ja mitoitus. 
 

6.1.4 Toimivan kilpailun edellytykset 

Maankäyttö- ja rakennuslain lakimuutoksen keskeisenä tavoitteena on edistää elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiä ja toimivan kilpailun kehittymistä. Toimivan kilpailun edistämisessä keskeistä 

on alalle tulon mahdollisuuksien turvaaminen. Uusilla toimijoilla tulee olla riittävät edellytykset si-
joittua kilpailukykyisille liikepaikoille. Maakuntakaavan ratkaisuilla voidaan joko rajoittaa tai mah-
dollistaa kilpailun toimivuutta. Sijoittumispaikkojen runsaus ja kaavamääräysten riittävä jousta-
vuus parantavat toimivan kilpailun edellytyksiä. Vähittäiskaupan suuryksiköiden osoittaminen 

esim. alue- ja vyöhykemerkinnöillä lisää joustavuutta ja parantaa sitä kautta toimivan kilpailun 
edellytyksiä.  
 

Keskustatoimintojen alueiden enimmäismitoituksen osoittamatta jättäminen mahdollistaa uusien 
vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumisen keskusta-alueille entistä joustavammin. Keskusta-
toimintojen alueiden ulkopuolella vähittäiskaupan suuryksiköiden alueet (km), erikoiskaupan 
suuryksiköiden alueet (km-1) ja vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueet (kma) tarjoavat kau-
palle uusia vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja. Kaupan alueiden enimmäismitoitus on määritelty niin, 
että se mahdollistaa nykyisten myymälöiden kehityksen lisäksi myös uusien vähittäiskaupan 

suuryksiköiden sijoittumisen. Enimmäismitoituksen määrittäminen liian pieneksi voi rajoittaa tai 
estää uusien toimijoiden sijoittumismahdollisuuksia ja antaa olemassa oleville toimijoille kilpai-
luedun uusiin toimijoihin verrattuna. 

 

6.2 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteen kehitykseen  

6.2.1 Keskustatoimintojen alueet 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan keskusta-alueet ovat vähittäiskaupan suuryksiköiden ensi-

sijaisia sijaintipaikkoja, ellei muu sijainti kaupan palvelujen saavutettavuus huomioon ottaen ole 
perusteltu. Hallituksen esityksessä laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta esitetyn 
määritelmän mukaan keskusta-alueella tarkoitetaan maakunnan, kunnan tai sen osan toiminnal-
lisesti keskeistä aluetta, jossa sijaitsee tiiviisti ja monipuolisesti keskustahakuisia palvelutoimin-
toja, kuten erikoiskauppaa, päivittäistavarakauppaa, vapaa-ajan palveluja ja julkisia palveluja 
sekä merkittävässä määrin asumista ja eri toimialojen työpaikkoja. Keskusta-alue on hyvin saa-
vutettavissa ja sinne on hyvät liikenneyhteydet ympäröiviltä asuinalueilta. Keskusta-alue on kun-

nan keskustaajaman tai sen alakeskuksen osa-alue ja keskusta-aluetta ympäröi aina taajama-
alue. Olemassa olevat keskusta-alueet, niiden mahdolliset laajennukset sekä uudet keskusta-

alueet voidaan osoittaa maakunta- ja yleiskaavassa keskustatoimintojen alueina.  
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Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa osoitetut keskustatoimintojen alueet muodosta-
vat alue- ja yhdyskuntarakenteellisesti tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden ja tukevat olemassa 
olevien keskusten kehittämistä. Keskustatoimintojen alueet sijaitsevat keskeisesti taajamatoimin-
tojen alueisiin nähden. Keskustatoimintojen alueiden suhteet ja niiden hierarkia kaupallisessa 

palveluverkossa on osoitettu merkinnöin. Oulun keskusta korostuu maakunnallisena keskuksena, 
Kuusamon, Raahen ja Ylivieskan keskustat alueellisina keskuksina, Kempeleen, Kaakkurin, Rita-
harjun ja Hiukkavaaran keskustat Oulun kaupunkiseudun aluekeskuksina ja muut keskustat kau-
punkikeskuksina ja suurina kuntakeskuksina.  
 

Keskustatoimintojen alueet osoittavat merkitykseltään seudullisille kaupan toiminnoille riittävästi 
kehittämis- ja sijaintimahdollisuuksia olemassa olevaan alue- ja yhdyskuntarakenteeseen tukeu-
tuen. Merkitykseltään seudullisten suuryksiköiden sijoittuminen nykyisiin keskuksiin tukee maa-
kunnan olemassa olevaa palveluverkkoa sekä parantaa keskusten elinvoimaisuutta ja kehittä-

mismahdollisuuksia. Olemassa olevissa keskuksissa palvelut ovat myös hyvin saavutettavissa 

ympäröiviltä asuinalueilta sekä myös laajemmalta alueelta eri kulkumuodoin. 
 

6.2.2 Vähittäiskaupan suuryksiköt 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vähittäiskaupan suuryksiköt voivat sijoittua keskusta-
alueen ulkopuolelle, mikäli sijainti on kaupan palvelujen saavutettavuus huomioon ottaen perus-
tultua. Sijoittumiseen keskusta-alueen ulkopuolelle voi olla myös muita perusteita kuitenkin niin, 
että palvelujen saavutettavuus tulee ottaa aina huomioon. Muita perusteita voivat olla esimerkik-
si toimivan kilpailun kehittymisen edistäminen ja erilaisten liiketoimintamallien kehittäminen. 
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan mukaisessa kaupan palveluverkossa merkityksel-
tään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen keskustatoimintojen alueiden ul-
kopuolella on mahdollista vähittäiskaupan suuryksiköiden alueilla (km), erikoiskaupan suuryksi-

köiden alueilla (km-1) ja vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueilla (kma).  
 

Keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle osoitetut merkitykseltään seudulliset kaupan alueet si-

jaitsevat nykyisessä taajamarakenteessa ja ne ovat osa olemassa olevaa tai suunniteltua yhdys-
kuntarakennetta. Alueiden sijainti suhteessa olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja yh-
dyskuntarakenteen laajenemissuuntiin on keskeinen, joten niillä ei ole yhdyskuntarakennetta ha-
jauttavaa vaikutusta. Keskeisestä sijainnista johtuen kaupan alueiden lähiasutuksen määrä on 
useimmilla alueilla varsin suuri.  
 

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on tarpeen arvioida yksittäisten kaupan hankkeiden sijoittumi-
sen vaikutukset sekä liikenteen ja liittymäjärjestelyjen toimivuus. 
 

6.3 Vaikutukset palvelujen saavutettavuuteen 

Arvioitaessa Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa osoitetun merkitykseltään seudulli-
sen kaupan palveluverkon vaikutuksia kaupan palvelujen saavutettavuuteen lähtökohtana ovat 
maakuntakaavan sisältövaatimus tarkoituksenmukaisesta alue- ja yhdyskuntarakenteesta, valta-

kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan suuryksi-
köitä koskevat erityiset sisältövaatimukset.   
 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, et-
tä palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mu-
kaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vä-
häinen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa 
olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Edel-
leen valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa todetaan, ettei uusia huomattavia asuin-, työ-

paikka- tai palvelutoimintojen alueita tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntaraken-
teesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoit-
teista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään osoittamaan, että 
alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukaista.  
 

Vaikutusten arvioinnissa korostuvat myös maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan suuryksi-
köitä koskevat erityiset sisältövaatimukset maakunta- ja yleiskaavoille (MRL 71 b §), joiden mu-

kaan osoitettaessa maakunta- tai yleiskaavassa vähittäiskaupan suuryksiköitä on katsottava, että 
alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa joukkoliikenteellä ja 

kevyellä liikenteellä sekä suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa 
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asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitat mahdollisimman vä-
häiset. Sisältövaatimuksien tavoitteena on, että paljon liikennettä aiheuttavat toiminnot, kuten 
suuret päivittäistavarakaupat ja kauppakeskukset sijoittuisivat siten, että niihin on mahdollisuus 
päästä henkilöauton ohella joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. 
 

Toukokuussa 2017 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain lakimuutoksen mukaan vähit-
täiskaupan suuryksikkö voidaan sijoittaa keskusta-alueen ulkopuolelle edellyttäen, että kaupan 

palvelujen saavutettavuus otetaan sijoituksen perusteena huomioon. Hallituksen esityksen yksi-
tyiskohtaisten perustelujen mukaan palvelujen saavutettavuudella tarkoitetaan kaupan palvelu-
jen sijoittumista suhteessa asuinalueiden tai esimerkiksi matkailualueiden sijaintiin ja palvelujen 
käyttäjien mahdollisuuksiin saavuttaa nämä palvelut eri kulkumuodoilla.  
 

6.3.1 Vähittäiskaupan suuryksiköiden saavutettavuus 

Liikenteen toimivuus ja palveluiden helppo saavutettavuus ovat tärkeitä tekijöitä kaupan menes-
tykselle. Vilkas ohikulkuliikenne lisää alueen kaupallista kiinnostavuutta. Näkyvä ja helposti lä-
hestyttävä alue on kaupan kannalta aina kiinnostava. Erityisesti tilaa vaativan erikoistavaran 
kaupalle näkyvä ja hyvin saavutettavissa oleva sijainti on tärkeä menestystekijä. 
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa osoitetut merkitykseltään seudulliset kaupan 
alueet ja niiden enimmäismitoitukset luovat edellytykset alueellisesti tasapainoisen kaupan palve-

luverkon kehitykselle, mikä puolestaan turvaa palvelujen hyvän saavutettavuuden maakunnan eri 
osissa. Olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen sijoittuvat kaupan alueet ja niiden enim-
mäismitoitus mahdollistavat kaupan palvelutarjonnan kehittämisen koko maakunnassa.  
 

Kaupan alueet sijoittuvat keskeisten liikenneväylien läheisyyteen ja varrelle, mikä mahdollistaa 
hyvän liikenteellisen saavutettavuuden henkilöautolla. Valtaosaan alueista on jo sijoittuneena 
kauppaa, joten liikenteen näkökulmasta kaupan alueet eivät muodosta merkittäviä haasteita. 
Kaupan alueet sijoittuvat keskustojen läheisyyteen, joten myös keskustoista etäisyydet ovat ly-

hyitä ja saavutettavuus hyvä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on tarpeen arvioida liiken-

teen ja liittymäjärjestelyjen toimivuus. 
 

6.3.2 Kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen mahdollisuudet asiointimatkoilla 

Kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia voidaan arvioida etäisyysvyöhykkeiden avulla. Tehtyjen lii-

kenneselvitysten mukaan kävellen tehtävien asiointimatkojen pituus on keskimäärin yksi kilomet-
ri ja pyöräillen tehtävien asiointimatkojen pituus keskimäärin 3 kilometriä. Yli kolmen kilometrin 
etäisyydellä asuville asiointi kevyellä liikenteellä ei ole enää todellinen vaihtoehto autolla tapah-
tuvalle asioinnille. 
 

Keskusta-alueille sijoittuva kauppa on yleensä hyvin saavutettavissa kevyellä liikenteellä, koska 
keskusta-alueet ovat myös asumisen painopisteitä ja keskusta-alueilla kevyen liikenteen yhtey-
det ovat useimmiten kunnossa. Keskusta-alueiden ulkopuolelle sijoittuvien vähittäiskaupan suur-
yksiköiden saavutettavuus kevyellä liikenteellä on sidoksissa lähialueen väestömäärään ja kevyen 

liikenteen yhteyksiin. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa keskustatoimintojen aluei-
den ulkopuolelle osoitetut kaupan alueet sijoittuvat olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, 
joten niiden läheisyydessä asuu varsin paljon väestöä ja siten potentiaalisia kevyellä liikenteellä 
asioivia.  
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa osoitetuilla merkitykseltään seudullisilla keskus-
tatoimintojen alueilla, vähittäiskaupan suuryksiköiden alueilla, erikoiskaupan suuryksiköiden alu-
eilla ja vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueilla asiointi on mahdollista myös joukkoliikenteel-
lä, mutta saavutettavuuden taso määräytyy joukkoliikenteen reiteistä, pysäkeistä ja vuoroväleis-

tä. Pohjois-Pohjanmaalla joukkoliikenteen palvelutaso on päivittäiseen asiointiin riittävän korkea 
vain suurimmissa kaupunkikeskuksissa. Keskustojen vahvistaminen kaupan sijaintipaikkana tur-
vaa kaupan palvelujen mahdollisimman hyvän saavutettavuuden joukkoliikenteellä. Toisaalta 
vaikka keskustojen saavutettavuus on hyvä ilman henkilöautoa, tulee huolehtia keskustoihin 
pääsystä myös henkilöautolla. Keskustojen ulkopuolelle sijoittuvien kaupan alueiden saavutetta-
vuus perustuu käytännössä suurimmalla osalla kaavassa osoitetuista alueista henkilöauton käyt-
töön. 
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7 EHDOTUKSET KAUPAN MERKINTÖJEN JA MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI-
SESTA POHJOIS-POHJANMAAN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVASSA 

7.1 Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakuntakaavassa tulee määritellä merkitykseltään seu-
dullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja. Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myö-
tä vähittäiskaupan suuryksikön kokoraja nousi 2 000 k-m2:stä 4 000 k-m2:iin. Koska maankäyt-
tö- ja rakennuslain 9 a luvun vähittäiskauppaa koskevat erityiset säännökset koskevat lakimuu-

toksen jälkeen ainoastaan yli 4 000 k-m2:n suuruisia vähittäiskaupan yksiköitä, on tarkoituksen-
mukaista tarkistaa maakuntakaavassa määriteltyä merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan 
suuryksikön koon alarajaa. 
 

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa on määritelty merkitykseltään seudullisen vähit-
täiskaupan suuryksikön koon alaraja perustuen maakuntakaavaa varten tehtyyn kaupan palvelu-
verkkoselvitykseen, jossa seudullisuutta arvioitiin Pohjois-Pohjanmaan olemassa olevien vähit-
täiskaupan suuryksiköiden koon pohjalta sekä vertaamalla keskusten ja kaupan alueiden saavu-
tettavuusvyöhykkeiden väestömäärää erikokoisten ja eri toimialan suurmyymälöiden väestöpoh-
javaatimuksiin. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa merkitykseltään seudullisen vä-

hittäiskaupan suuryksikön koon alaraja on tarkistettu vastaamaan maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaista vähittäiskaupan suuryksikön kokoa.  
 

Muilta osin seudullisuuden arvioinnin perusteet eivät ole muuttuneet. Maankäyttö- ja rakennus-
lain perusteluissa merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan sellais-
ta kaupan yksikköä, jolla voidaan arvioida olevan yhtä kuntaa laajempia, seudullisia vaikutuksia 
tai jolla voidaan arvioida olevan vaikutuksia seudulliseen keskus- ja palveluverkkoon. Seudullista 
merkitystä omaavan vähittäiskaupan suuryksikön koko voi olla erilainen riippuen kyseessä ole-
vasta alueesta ja olosuhteista. Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon ala-

raja vaihtelee myös kaupan laadun mukaan. Näin ollen kaupan laatu on edelleen tarkoituksen-
mukaista ottaa huomioon seudullisuuden määrittelyssä, vaikka maankäyttö- ja rakennuslain 
muutoksen tavoitteena olikin, että kaupan laatua koskevia määräyksiä ei enää käytetä maakun-
ta- ja yleiskaavan kaavamääräyksissä.  
 

Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajan tarkka määrittäminen on 
vaikeaa, koska seudullisuuteen vaikuttavat monet tekijät. Maakuntakaavassa määritelty seudulli-
suuden raja on ymmärrettävä suuntaa antavana, koska se voi vaihdella esimerkiksi yksittäisen 
suuryksikön toimialasta tai sijainnista johtuen. Maakuntakaavaan voidaan alarajan osalta lisätä 

maininta esimerkiksi seuraavasti: ”ellei selvityksin osoiteta, että alarajan ylittävä suuryksikkö on 
vaikutuksiltaan paikallinen”, jolloin yksityiskohtaisessa suunnittelussa voidaan tarvittaessa vaiku-
tusten arviointien avulla tarkastella, onko kyseessä seudullisesti merkittävä vähittäiskaupan 
suuryksikkö vai ei.  
 

Ehdotus merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajasta Poh-
jois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa: 

 

 

 

 

 

 

7.2 Keskustatoimintojen alueet ja niiden enimmäismitoitus 

Maakuntakaavalla ohjataan merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoit-
tumista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijain-

tipaikka on edelleen keskusta-alue. 
 

  

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan alueella merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan 
suuryksikön koon alaraja, ellei selvityksin osoiteta, että alarajan ylittävä suuryksikkö on vaiku-

tuksiltaan paikallinen, on 4 000 k-m2 lukuun ottamatta: 
- maakuntakaavassa osoitettua Oulun seudun yhtenäistä taajamatoimintojen aluetta, jossa 

alaraja on päivittäistavarakaupassa 5 000 k-m2 ja muussa vähittäiskaupassa 10 000 k-m2,  
- Kuusamon, Raahen ja Ylivieskan taajamatoimintojen alueita, joissa alaraja on päivittäista-

varakaupassa 4 000 k-m2 ja muussa vähittäiskaupassa 7 000 k-m2. 
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Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu keskustatoimintojen alueet Oulun 
kaupunkikeskustaan (C-1), Kuusamon, Raahen ja Ylivieskan alueellisiin keskuksiin (C-2), Oulun 
kaupunkiseudun aluekeskuksiin (Kaakkuri, Ritaharju, Hiukkavaara ja Kempele (C-3) sekä Haapa-
järven, Haapaveden, Kalajoen, Nivalan, Oulaisen, Pudasjärven ja Pyhäjärven kaupunkikeskuksiin, 

Iin, Limingan, Pulkkilan, Muhoksen ja Tyrnävän suuriin kuntakeskuksiin ja Haukiputaan, Kiimingin 
ja Oulunsalon alakeskuksiin (C). Merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä on täl-
lä hetkellä Iin, Kuusamon, Oulun, Raahen ja Ylivieskan keskustatoimintojen alueilla. Kalajoen 
keskustaan on valmistumassa merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö. Myös 
muiden 3. vaihemaakuntakaavassa osoitettujen keskustatoimintojen alueiden vaikutusalueen vä-
estöpohja mahdollistaa merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumi-
sen, joten Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa osoitettuja keskustatoimintojen aluei-

ta ei ole tarpeen muuttaa. 
 

  
 
 
 
 
 

Vaikka velvoite keskustatoimintojen alueiden enimmäismitoituksen osoittamisesta poistuikin, on 

alueellisesti tasapainoisen ja kestävän palvelurakenteen kehityksen turvaamiseksi edelleen tar-
peen määritellä vähittäiskaupan kokonaismitoitus ja arvioida kokonaismitoituksen jakautumista 
erityyppisille kaupan alueille (keskustatoimintojen alueet, vähittäiskaupan suuryksiköt).  
 

Keskustatoimintojen alueiden enimmäismitoituksen osoittamatta jättäminen ei tarkoita sitä, että 
keskustatoimintojen alueille voisi sijoittua määräämättömästi kaupan liikerakentamista. Keskus-
ta-alueille sijoittuvien vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoituksen tulee perustua keskuksen vai-
kutusalueen väestön ostovoimaan ja sen pohjalta arvioituun liiketilatarpeeseen. Suuryksiköiden 

mitoituksen tulee olla sellainen, ettei kaupan palvelurakenteen alueellisesti tasapainoinen kehitys 
vaarannu.  

 

7.3 Vähittäiskaupan suuryksiköt ja niiden enimmäismitoitus 

Vähittäiskaupan suuryksikön ensisijainen sijaintipaikka on lakimuutoksen jälkeenkin keskusta-

alue. Vähittäiskaupan suuryksikkö voidaan sijoittaa myös muualle edellyttäen, että kaupan palve-
lujen saavutettavuus otetaan sijoituksen perusteena huomioon. Sijoittumiseen keskusta-alueen 
ulkopuolelle voi olla myös muita perusteita kuitenkin niin, että palvelujen saavutettavuus tulee 
ottaa aina huomioon. Muita perusteita voivat olla esimerkiksi toimivan kilpailun kehittymisen 
edistäminen ja erilaisten liiketoimintamallien kehittäminen. 
 

Velvoite enimmäismitoituksen osoittamiseen maakuntakaavassa keskustatoimintojen alueiden ul-
kopuolelle erityisellä merkinnällä osoitettaville vähittäiskaupan suuryksiköille säilyi maankäyttö- 
ja rakennuslaissa. Enimmäismitoitus voidaan osoittaa joko vähittäiskaupan suuryksikköalueen tai 

yksittäisen vähittäiskaupan suuryksikön enimmäiskerrosalana. Enimmäismitoituksen tavoitteena 

on varmistaa kaupan palvelurakenteen tasapainoinen kehitys. Mitoitus mahdollistaa myös sen, 
että alueelle sijoittuvien kaupallisten palvelujen vaikutukset voidaan arvioida riittävällä tavalla. 
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus on esi-
tetty alueelle sijoittuvien vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäiskerrosalana. Vähittäiskaupan 
suuryksiköiden enimmäismitoituksen tulee perustua alueella olemassa olevien vähittäiskaupan 
suuryksiköiden lisäksi perusteltuihin ostovoiman ja liiketilatarpeen kehitysarvioihin. Mitoituksella 
tulee varmistaa keskusverkon ja kaupan palvelurakenteen tarkoituksenmukainen kehitys. Enim-
mäismitoitusta määriteltäessä on syytä muistaa, että kunnan liiketilatarve ei voi kokonaan koh-

distua keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle eikä merkitykseltään seudullisiin vähittäiskau-
pan suuryksiköihin. Alueellisesti tasapainoisen ja kestävän palvelurakenteen turvaaminen edellyt-
tää, että myös pienillä vähittäiskaupan yksiköillä ja lähipalveluilla on riittävät toiminta- ja kehi-
tysedellytykset. 
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu keskustatoimintojen alueiden ulko-
puolisia vähittäiskaupan suuryksiköitä (km) Kempeleessä, Nivalassa, Oulussa, Raahessa ja Yli-

vieskassa, erikoiskaupan suuryksiköitä Haapavedellä, Iissä, Kalajoella, Limingassa, Oulussa, 
Raahessa ja Ylivieskassa (km-1) sekä vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueita (kma) Kempe-

leessä, Limingassa, Oulussa ja Ylivieskassa.  

 

Velvoite osoittaa enimmäismitoitus maakuntakaavan keskustatoimintojen alueilla poistui 
maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen myötä, joten Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakunta-

kaavassa ei ole tarpeen osoittaa keskustatoimintojen alueilla vähittäiskaupan suuryksiköiden 
enimmäismitoitusta. 
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Luvussa 5 on arvioitu keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle osoitettujen kaupan alueiden 
enimmäismitoitusten tarkistamistarvetta Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa. Enim-
mäismitoitukset on tarkistettu samalla periaatteella kaikissa keskusta-alueiden ulkopuolelle osoi-
tetuissa merkitykseltään seudullisissa vähittäiskaupan suuryksiköissä. Lähtökohtana tarkistuksel-

le on ollut, että vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoituksen osuus vuoden 2040 vähit-
täiskaupan kokonaismitoituksesta säilyy samalla tasolla kuin Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaa-
kuntakaavassa osoitettujen enimmäismitoitusten osuus vuoden 2030 vähittäiskaupan kokonais-
mitoituksesta. 
 

Taulukko 24. Ehdotus vähittäiskaupan suuryksiköiden (>4 000 k-m2) enimmäismitoituksesta 
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa 

 

Merkintä   Kohde 
Nykyiset suuryksiköt 
(>4000 k-m2) 

Suuryksiköiden 

enimmäismitoitus 
3VMKK-kaava-

luonnoksessa 

Esitys suuryksiköiden 

enimmäismitoituksesta 
3VMKK-ehdotukseen 

km 
Ylikylä (Zeppelin), 
Kempele 

n. 37 000 k-m2 50 000 k-m2 50 000 k-m2 

km Mettalanmäki, Raahe 0 k-m2 40 000 k-m2 45 000 k-m2 

km Tiilimaa, Nivala 0 k-m2 20 000 k-m2 22 000 k-m2 

km Linnanmaa, Oulu n. 11 500 k-m2 15 000 k-m2 15 000 k-m2 

km Savari, Ylivieska n. 57 000 k-m2 75 000 k-m2 85 000 k-m2 

km-1 

Kiimingin Välikylä 
(Oulu), Kamutanmäki 
(Raahe) ja Taanila 
(Ylivieska)  

Välikylä 0 k-m2 

Kamutanmäki 4 500 k-m2 

Taanila 0 k-m2 
25 000 k-m2/ 
kohde 

25 000 k-m2/kohde 

km-1 
Liminganportti  
(Liminka) 

0 k-m2 
20 000 k-m2 35 000 k-m2 

km-1 Meinala (Kalajoki) 0 k-m2 15 000 k-m2 30 000 k-m2 

km-1 
Jouhtenenmäki  
(Haapavesi) 

0 k-m2 10 000 k-m2 10 000 k-m2 

km-1 
Asemakylä ja  
Pentinkangas (Ii) 

Asemakylä 0 k-m2 

Pentinkangas 10 000 k-m2 
10 000 k-m2/ 
kohde 

yht. 30 000 k-m2 

kma 

Kaakkuri-Vasaraperä, 

Ritaharju-Ritaportti ja 
Äimärautio (Oulu) 

yht. n. 131 000 k-m2 

(71 000 k-m2, 20 000 k-
m2 ja 40 000 k-m2) 

yht.300 000 k-m2 yht. 400 000 k-m2 

kma 
Zatelliitti-Zeppelin 
(Kempele) 

n. 12 000 k-m2 80 000 k-m2 110 000 k-m2 

kma 
Tupos, (Liminka ja 
Kempele) 

0 k-m2 
40 000 k-m2 40 000 k-m2 

kma Savari (Ylivieska) n. 20 000 k-m2 50 000 k-m2 70 000 k-m2 

Yhteensä n. 283 000 k-m2 810 000 k-m2 1 017 000 k-m2 

 

 
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa osoitettujen keskustatoimintojen alueiden sekä 
vähittäiskaupan suuryksiköiden alueiden, erikoiskaupan suuryksiköiden alueiden ja vähittäiskau-
pan kehittämisen kohdealueiden ulkopuolelle sijoittuva kauppa on merkitykseltään paikallista, 
jonka sijainti ja mitoitus määritellään kuntakaavoissa.  Merkitykseltään paikallisen kaupan mitoi-

tuksen tulee perustua vaikutusalueen väestön ja ostovoiman kehitykseen niin, että sillä ei ole 
seudullisia vaikutuksia. Useissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa väestöpohjan pienuudesta johtuen 
jo alle 4 000 k-m2:n yksikölläkin voi olla seudullisia vaikutuksia, vaikkei yksikkö pinta-alaltaan 
olekaan vähittäiskaupan suuryksikkö. Osoitettaessa merkitykseltään paikallisia vähittäiskaupan 
yksiköitä keskusta-alueiden ulkopuolelle on aina varmistettava kaavan sisältövaatimusten toteu-
tuminen, mikä voi edellyttää kaupan yksikön vaikutusten arviointia myös alle 4 000 k-m2:n yksi-
kölle. 

 

7.4 Kaupan laatu  

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vähittäiskaupan suuryksikkö voidaan sijoittaa keskustatoi-

mintojen alueen ulkopuolelle edellyttäen, että kaupan palvelujen saavutettavuus otetaan sijoituk-
sen perusteena huomioon.  
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Hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan palvelujen saavutettavuudella tar-
koitetaan kaupan palvelujen sijoittumista suhteessa asuinalueiden tai esimerkiksi matkailualuei-
den sijaintiin ja palvelujen käyttäjien mahdollisuuksiin saavuttaa nämä palvelut eri kulkumuodoil-
la. Kaupan palvelujen saavutettavuutta tulee arvioida kokonaisuutena, koko kaupan palveluver-

kon näkökulmasta. Sijoittumiseen keskusta-alueen ulkopuolelle voi olla myös muita perusteita 
kuitenkin niin, että palvelujen saavutettavuus tulee ottaa aina huomioon. Muita perusteita voivat 
olla esimerkiksi toimivan kilpailun kehittymisen edistäminen ja erilaisten liiketoimintamallien ke-
hittäminen. 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen tavoitteena on, että kaupan laatua koskevia määräyksiä 
ei enää käytetä maakunta- ja yleiskaavan kaavamääräyksissä. Laissa ei kuitenkaan ole nimen-
omaista kieltoa kaupan laadun huomioon ottamisesta osana kaavaratkaisua. Jatkossa voi olla ti-
lanteita, joissa maakunta- tai yleiskaavan sisältövaatimusten tai vähittäiskaupan suuryksiköitä 

koskevien erityisten sisältövaatimusten täyttymiseksi on tarpeen käyttää kaupan laatua koskevia 

määräyksiä. Esimerkiksi suunniteltaessa vähittäiskaupan suuryksiköitä keskusta-alueiden ulko-
puolelle, on huolehdittava siitä, että suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vai-
kutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. 
 

Kaupan palvelujen sijainti yhdyskuntarakenteessa ja mahdollisuus saavuttaa nämä palvelut eri 
kulkumuodoilla ovat keskeisiä asioita arvioitaessa kaupan palvelujen saavutettavuutta. Saavutet-
tavuuteen vaikuttaa myös kaupan laatu. Esimerkiksi asiointitavat vaihtelevat kaupan laadun mu-
kaan, joten kaupan palvelujen saavutettavuuden arvioinnissa on tarpeen ottaa huomioon myös 
kaupan laatu. Päivittäistavaramyymälässä asioidaan useita kertoja viikossa, asiointikohde on 

usein lähellä ja asiointimatkat tehdään yleisimmin autolla tai kevyellä liikenteellä. Tilaa vaativan 
erikoistavaran kaupassa asiointikertoja on melko harvoin ja asiointimatkat ovat yleisesti pitempiä 
kuin päivittäistavarakaupassa. Tilaa vaativien tuotteiden kuljetus vaatii auton tai kuljetuspalve-
lun.  
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava 
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan kaavaehdotuksessa kaupan laatuun liittyviä mer-
kintöjä ja määräyksiä on käytetty erikoiskaupan suuryksikkömerkinnällä osoitetuilla alueilla sekä 

vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueilla (kma). Lisäksi Raahen Mettalamäen enimmäismitoi-
tuksen määrittelyssä on rajoitettu päivittäistavarakaupan sijoittumista alueelle.   
 

Erikoiskaupan suuryksikkömerkintöjen ja vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueiden osalta 
kaupan laatua koskevat määräykset ovat perusteltuja jatkossakin. Merkitykseltään seudullisten 
päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen alueille voi vaikuttaa haital-
lisesti keskusta-alueiden kaupan kehitykseen ja yhdyskuntarakenteen kehitykseen. Myös liiken-
teen osalta vaikutukset ovat erilaiset riippuen siitä, onko kyseessä päivittäistavarakaupan vai ti-
laa vaativan kaupan yksikkö.  
 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa kaupan laatuun liittyviä kaavamää-
räyksiä on käytetty edellisten lisäksi merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön 

koon alarajaa koskevissa kaavamääräyksissä sekä Raahen Mettalanmäen vähittäiskaupan suur-

yksikön (km) enimmäismitoitusta koskevassa kaavamääräyksessä. Kaupan laatua koskevat mää-
räykset ovat perusteltuja merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajaa 
koskevissa määräyksissä. Sen sijaan Raahen Mettalanmäen päivittäistavarakaupan rajoitus voi-
daan poistaa.  
 
 

 

  

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa osoitettavilla erikoiskaupan suuryksiköiden 
alueilla, vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueilla sekä merkitykseltään seudullisen vähit-
täiskaupan suuryksikön koon määrittelyssä on perusteltua käyttää kaupan laatua koskevia 
määräyksiä.  
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9 LIITTEET 

Liite 1. Päivittäistavarakaupan myymälätyypit 

 
A.C.Nielsen Finland Oy:n päivittäistavarakaupan myymälätyypit 

Hypermarket 
- myyntipinta-ala 2 500 m² tai yli, päivittäistavaroiden osuus myynnistä alle 2/3  
 

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

Supermarket, iso 

- myyntipinta-ala 1 000 m² tai yli, päivittäistavaroiden osuus myynnistä yli 2/3  
 

Supermarket, pieni 
- myyntipinta-ala 400 - 999 m², päivittäistavaroiden osuus myynnistä yli 2/3 
 

Valintamyymälä, iso 
- myyntipinta-ala 200 - 399 m²  
 

Valintamyymälä, pieni 
- myyntipinta-ala 100 - 199 m²  
 

Pienmyymälä  
 

Erikoismyymälä 
- osa päivittäistavaravalikoimaa  
- esim. luontaistuotemyymälät, kosmetiikkamyymälät, terveyskaupat, leipomot  
 

Kauppahallimyymälä / Suoramyyntihalli 

- osa päivittäistavaravalikoimaa 
 

Liite 2. Erikoiskaupan toimialaryhmät ja toimialat 
 
Alkot ja apteekit ym.  
47250 Alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa 

47730 Apteekit 
47740 Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa 
47750 Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa 
 

Muotikauppa 
47711 Naisten vaatteiden vähittäiskauppa 
47712 Miesten vaatteiden vähittäiskauppa 
47713 Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäiskauppa 

47714 Lastenvaatteiden vähittäiskauppa 
47715 Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa 

47719 Vaatteiden yleisvähittäiskauppa 
47721 Jalkineiden vähittäiskauppa 
47722 Laukkujen vähittäiskauppa 

 
Tietotekninen erikoiskauppa 
47410 Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen väh.k. 

47420 Televiestintälaitteiden vähittäiskauppa 
47430 Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa 
 

Muu erikoiskauppa 
47511 Kankaiden vähittäiskauppa 
47512 Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa 
47531 Mattojen vähittäiskauppa 
47592 Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäiskauppa 

47593 Kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskauppa 

47594 Taloustavaroiden vähittäiskauppa 
47595 Soittimien ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa 
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47596 Lukkoseppä- ja avainliikkeet 
47599 Muualla luokittelemattomien kotitaloustavaroiden väh.kauppa 
47610 Kirjojen vähittäiskauppa 
47621 Paperi- ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa 

47622 Aikakausjulkaisujen ja lehtien vähittäiskauppa 
47630 Musiikki- ja videotallenteiden vähittäiskauppa 
47641 Urheiluvälineiden, polkupyörien vähittäiskauppa 
47650 Pelien ja leikkikalujen vähittäiskauppa 
47761 Kukkien vähittäiskauppa  
47762 Kukkakioskit 
47764 Lemmikkieläinten, niiden ruokien ja tarvikkeiden vähittäiskauppa 

47770 Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa 
47781 Taideliikkeet 

47782 Valokuvausalan vähittäiskauppa 
47783 Optisen alan vähittäiskauppa 
47784 Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden vähittäiskauppa 
47785 Lahjatavaroiden ja askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa 
47789 Muiden uusien tavaroiden vähittäiskauppa 

47791 Antiikkiliikkeet 
47792 Antikvariaattikauppa 
47793 Huutokauppakamarit 
47799 Muiden käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa 
 

Rautakauppa 
47521 Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa 
47522 Maalien vähittäiskauppa 
47523 Keittiö- ja saniteettitilojen kalusteiden väh.kauppa 

47529 Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa 
 

Kodintekniikkakauppa 

47540 Sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa 
 

Huonekalukauppa 
47591 Huonekalujen vähittäiskauppa 
 

Muu tilaa vaativa kauppa 
47532 Tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa 
47642 Veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskauppa 
47763 Puutarha-alan vähittäiskauppa 
 

Autokauppa ja huoltamot 
45112 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 
45192 Matkailuvaunujen ja muiden moottoriajoneuvojen väh.kauppa 
45321 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa 

45322 Renkaiden vähittäiskauppa 

45402 Moottoripyörien sekä niiden osien vähittäiskauppa 
47301 Huoltamotoiminta 
47302 Polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista 
 
 


