
  

 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vili Koistinen 

 

Vetovoimainen kaupungin keskusta 

Yrittäjien näkemys vetovoimaisesta ostospaikasta 

 

 

 

 

 

Pro gradu -tutkielma 

Markkinoinnin koulutusohjelma



OULUN YLIOPISTO        TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ 

Oulun yliopiston Kauppakorkeakoulu 

 
Yksikkö 

Markkinoinnin yksikkö 

Tekijä   
Koistinen Vili 

Työn valvoja 

Ulkuniemi P, KTT & Nätti S, KTT 

Työn nimi 

Vetovoimainen kaupungin keskusta – Yrittäjien näkemys vetovoimaisesta 

ostospaikasta 

Oppiaine 

Markkinointi 
Työn laji 

Pro gradu 
Aika 

Syyskuu 2014 
Sivumäärä 

92 

Tiivistelmä 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kaupungin keskustan vetovoimaisuuden käsitettä 

yrittäjän näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mistä kaupungin 

keskustan vetovoimaisuus muodostuu liiketoiminnan toimipaikkana yrittäjän 
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1 JOHDANTO  

 

Tässä luvussa esitellään tämän tutkimuksen aihealue, perustellaan aiheen valinta sekä 

esitetään tutkimuksen tutkimuskysymys. Lisäksi käydään lyhyesti läpi tutkimuksen 

metodologia ja kuvataan tutkimuksen rakenne. 

 

 1.1 Johdatus aiheeseen 

 

 

Kaupungin keskusta on perinteisesti ollut kaupungin taloudellinen keskittymä, joka 

tarjoaa paljon työpaikkoja ja useita erilaisia palveluita sekä ostosmahdollisuuksia. 

Turismi ja erilaiset kaupungin perinteet keskittyvät usein myös juuri keskustan 

alueelle. Kaupungin ytimessä ihmiset työskentelevät, asuvat sekä viettävät myös 

suuren osan vapaa-ajastaan. (Hernandez & Jones, 2005)  

 

Lea et al. (2003) mukaan kaupunkia arvioidaan usein sen perusteella, kuinka 

eläväinen kaupungin keskusta on taloudellisesti, kulttuurillisesti ja sosiaalisesti. 

Keskustan ostosalue on historiallisestikin tarkasteltaessa merkittävässä roolissa 

kaupungin imagoa määriteltäessä (Hernandez & Jones, 2005). Kaupungin pitkän 

tähtäimen hyvinvointiin vaikuttavat useat eri seikat, kuten investoinnit julkiseen 

liikenteeseen, kaupungissa asuvien lukumäärän kasvu, oikeanlainen suhde sekä 

palvelu- että vähittäisliiketoimintaa, hyvä infrastruktuuri, vahva turismipohja, 

rikollisuuden vähäinen esiintyminen, ympäristön puhtaus ja parkkipaikkojen 

saatavuus (Lea et al., 2003).  

 

Niin Kanadassa kuin USA:ssakin kaupunkialueet ja niiden keskustat ovat 

muuttoliikenteeltään tappiollisia. Tämä on signaali yrityksille siitä, että 

kaupunkialueiden absoluuttinen markkinakoko on pienenemässä (Hernandez & 

Jones, 2005.) Kanadassa väestö pyrkii kasvavissa määrin asettautumaan suurimpien 

keskusten ulkopuolella sijaitseviin lähiöihin, mikä mukailee USA:n trendiä. Koska 

muuttoliikenne suuntautuu suurimmaksi osaksi poispäin keskustoista, ovat yritykset 
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myös ryhtynee hyödyntämään tätä kasvavaa markkinapotentiaalia kaupungin ytimen 

ulkopuolella. Nämä keskustan ulkopuolella ja usein pääteiden varrella sijaitsevat isot 

liikekeskukset houkuttelevat kuluttajia monin tavoin. Niihin on helppo tulla ja 

liikkeitä on tarjolla todella monenlaisia sekä monen hintaisia. Kaupungin keskustojen 

alati huononevaan vetovoimaan ovat vaikuttaneet myös useat muut syyt, kuten 

turvallisuus- sekä parkkipaikkaongelmat.  

 

Jo vuosikymmenien ajan kaupunginjohtajat sekä kaupunkisuunnittelijat ovat pitäneet 

palvelualan yrittäjiä kaupunkien keskustojen suolana sekä elintärkeänä voimana 

alueen säilymisen ja elpymisen kannalta. Jo DeVito (1980) oli sitä mieltä, että 

vähittäiskauppiaat ovat keskustojen yksi tärkeimmistä koossapitävistä voimista. 

Vahva kauppaverkosto luo vilskettä kaupungin kaduille ja samalla tuo todella elämää 

keskustaan. Ilman aktiivisten ja houkuttelevien kauppojen olemassa oloa ovat 

kaupungin keskustan elintodennäköisyydet heikot (Robertson, 1997). Myös Warnaby  

et al (2005) totesivat tutkimuksessaan, että vähittäiskauppa on yksi urbaanin talouden 

merkittävimmistä voimista ja samalla myös yksi tärkeimmistä katalyyteistä 

keskustojen elvyttämisstrategioissa. 

 

On siis selvää, että yrittäjät ja houkuttelevat liikkeet ovat kaupungin keskustan 

kehityksen kannalta elintärkeässä asemassa. Vähittäiskaupan yksi suurimmista 

trendeistä vaikuttaa kuitenkin olevan se, että ennalta suunnitelemattomat 

ostoskokonaisuudet, kuten juuri ostoskadut ja kaupungin keskustat, häviävät 

markkina-asemia ostoskeskuksille (Baker 2006; ICSC, 2002, 2005; Wrigley ja Lowe, 

2002; Wakefield ja Baker, 1998; Alzubaidi et al., 1997; Marjanen, 1995). Kaupungin 

keskustojen kehittämisessä ollaan selkeästi siis tietynlaisessa murrosvaiheessa. 

Keskustoja on pyrittävä kehittämään entistä järjestelmällisemmin ja selkeä 

suunnitelma mielessä, mikäli niiden halutaan pystyvän kilpailemaan 

kauppapaikkoina ostoskeskuksia vastaan. Useat kaupungit ovatkin pyrkineet 

sitoutumaan erilaisiin suunnittelu- ja kehitystoimenpiteisiin, joiden avulla on 

tarkoitus elävöittää kaupungin keskustoja siten, että niiden vetovoima  ostospaikkana 

kasvaisi (Mitchel, 2001). 
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 Zeppeliini, sen laajentumisen myötä, sekä tuleva Tupoksen Outlet -kylä 

houkuttelevat kuluttajia yhä enenevissä   määrin pois Oulun keskustasta. 

Ostoskeskukset houkuttelevat yhä enemmän vaativia kuluttajia yhdistämällä 

kuluttamisen sekä huvit.  Ostosten tekeminen näissä keskuksissa on aina turvallista 

sekä mukavaa, säästä riipumatta (Bromely, 2002; Taylor et al., 2003).  

 

Vähittäiskaupan siirtymisellä yhä kauemmas kaupunkien keskustoista on ollut 

selkeät sosiaaliset sekä taloudelliset vaikutukset muihin kaupallisiin keskuksiin. 

Nykyään kaupungin laitamilla sijaitsevien ostoskeskusten ja kaupungin keskustan 

välinen suhde ei ole enää komplementaarinen, vaan niiden välillä vallitsee selkeä 

kilpailutila (Thomas et al., 2004). Tämä tilanne vaatii asianmukaista reagointia 

kaupungin päättäjiltä ja vaikuttajilta, jotka ovat vastuussa kaupungin keskustan 

kehityksestä. Jotta keskustan vetovoimaisuus kuluttajien silmissä pystytään 

säilyttämään, on kaupungin keskustan ostoskokemuksesta rakennettava sellainen, 

mikä kykenee vastaamaan ostoskeskusten asettamaan haasteeseen. 

 

Kaupungin keskusten elinvoimaisuuden takia on keskustan vetovoimaisuuteen 

panostettava entistä enemmän, jotta kuluttajia saadaan houkuteltua alueelle. Mutta 

kuluttajien houkutteleminen ei ole mahdollista ilman riittävän hyviä ja houkuttelevia 

vähittäiskauppoja, ravintoloita sekä muita palveluita. Onkin siis äärimmäisen tärkeää 

pyrkiä tutkimaan myös, että mistä kaupungin keskustan vetovoimaisuus 

liiketoiminnan toimipisteenä muodostuu yrittäjän näkökulmasta. 
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1.2 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite, tutkimuskysymys ja rajaukset 

 

 

Tässä Pro gradu –tutkimuksessa tarkastellaan kaupungin keskustan 

vetovoimaisuuden käsitettä yrittäjän näkökulmasta. Aikaisemmat tutkimukset ovat 

keskittyneet pääasiassa tutkimaan esimerkiksi kuluttajien mieltymyksiä. Mikäli 

kaupungit haluavat todella onnistua elvyttämään keskustojaansa kauppapaikkoina on 

syytä tietää tekijät, jotka vaikuttavat juuri yrittäjien kokemaan vetovoimaan 

kaupungin keskustaa potentiaalisena kauppapaikkana arvioitaessa.  

 

Kuluttajien preferenssejä ostospaikan suhteen on tutkittu paljon (esim. Teller ja 

Reutter, 2008; Teller ja Elms, 2010). Suurimmassa osassa näistä tutkimuksista 

pyrittiin selvittämään, miten kuluttajat kokevat kaupungin keskustat ja miten nämä 

näkemykset vaikuttavat heidän todennäköisyyteensä tehdä ostoksia juuri keskustassa 

verrattuna esimerkiksi kaupungin laitamilla sijaitseviin ostoskeskuksiin. Useimmat 

tutkimukset päätyvät siihen lopputulokseen, että kuluttajien näkökulmasta katsottuna 

kaupungin keskustan vetovoimaisuuteen vaikuttavat pääasiassa keskustan brändi-

identiteetti, ”sense-of-place” (turvallisuus, parkkipaikkojen määrä jne.) sekä se 

millaisista eri kaupoista keskustan ostosalue koostuu. 

 

Liikkeenomistajan päätöstä kauppansa sijainnista on pidetty yhtenä tärkeimmistä 

strategisista bisnespäätöksistä useistakin syistä. Ensinnäkin kuluttajan 

kauppavalintaan vaikuttaa merkittävästi se, kuinka helposti kyseiseen kauppaan 

pääsee. Toiseksi kauppiaat voivat pystyä kehittämään pysyvää kilpailuetua itsellensä 

sijaintistrategialla. (Levy & Weitz, 2007.) 

 

Ottaen huomioon seikat, että ilman kuluttajia todella houkuttelevia kauppoja 

kaupungin keskustan tulevaisuus ei näytä valoisalta (Robertson, 1997), ja että useat 

kaupungit ovat jo ryhtyneet erilaisiin kehitystoimenpiteisiin keskustan vetovoiman 

parantamiseksi. On erikoista, että yrittäjiä ja heidän mieltymyksiään kauppapaikan 

suhteen ei ole tutkittu juuri lainkaan. On vaikeahkoa pyrkiä kehittämään keskustaa 

sellaiseksi, että se kannustaa yrittäjiä perustamaan liikkeensä juuri sinne, jos ei edes 
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tiedetä, mitkä seikat tarkalleen ottaen vaikuttavat tähän päätökseen. Vaikka 

vähittäiskauppayrittäjien päätös yrityksen sijainnin suhteen pohjautuukin pitkälti 

siihen faktaan, missä pääosa kuluttajista sijaitsee, on muitakin seikkoja kuitenkin 

ehdottomasti tutkittava.  

 

Havaittavissa oli siis selkeä tutkimusaukko, jota oli syytä tutkia. Oulun kaupunkikin 

on jo ryhtynyt toimenpiteisiin keskustan vetovoiman parantamiseksi. Ydinkeskustaan 

on tarkoitus rakentaa 60 000 – 80 000 kerrosneliötä liiketiloja ja asuinhuoneistoja. 

Myös rakenteilla olevan Kivisydänhankkeen tai Kallioparkin uskotaan olevan vasta 

alkusysäys Oulun keskustan kehittämiselle. (Oulun kaupunki 2012, Kivisydän 2012.) 

esimerkiksi Kallioparkin rakennusprojektilla. Tämän tutkimuksen tavoitteena on 

kuitenkin löytää lisää konkreettisia keinoja, joilla voitaisiin tehdä Oulun keskustasta 

entistä vetovoimaisempi paikka yrittäjien kannalta.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, mistä kaupungin keskustan vetovoimaisuus 

muodostuu liiketoiminnan toimipaikkana yrittäjän näkökulmasta. Tutkimus pyrkii 

myös tarjoamaan empiirisen tutkimuksen pohjalta konkreettisia kehitysehdotuksia 

Oulun kaupungin keskustan  vetovoimaisuuden parantamiseksi. 

 

Tutkimuksen tavoitteiden perusteella tutkimukselle on asetettu seuraava 

tutkimuskysymys: 

 

Mistä kaupungin keskustan vetovoimaisuus liiketoiminnan toimipaikkana 

yrittäjän näkökulmasta muodostuu? 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

Oulun kaupungin keskusta on havainnollistettu seuraavalla sivulla olevassa kartassa 

(kuvio 1). Punaisella alueella on merkitty yrittäjien rajaama kaupallinen ydinkeskusta 

ja oranssilla Hallituskadun alue sekä keltaisella Torinranta. Kartasta on hyvin 

havaittavissaa ydinkeskustan pieni koko. 

 

 

Kuvio 1. Oulun kaupungin keskusta yrittäjien näkökulmasta 

 

 

 

1.3 Tutkimusmetodi ja -menetelmät 

 

Kaupungin keskustan vetovoimaisuutta ja siihen liittyviä tekijöitä pyritään 

ymmärtämään kattavan kirjallisuuskatsauksen avulla. Tarkastelen niin suoraan 

kuluttajaan kuin yrittäjäänkin vaikuttavia vetovoimaisuustekijöitä, ja pyrin 

muodostamaan niistä tätä ilmiötä hyvin kuvaavan teoreettisen viitekehyksen. 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään tutkimusmenetelmänä kvalitatiivista eli laadullista 

tutkimusta. Tutkimuksessa halutaan pelkän ilmiön kuvaamisen sijasta pyrkiä 

ymmärtämään syvällisemmin, mistä Oulun kaupungin keskustan vetovoimaisuus 

kauppapaikkana yrittäjien näkökulmasta oikein muodostuu. Tästä johtuen laadullinen 

tutkimus oli luonnollinen valinta. 
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Tutkimusaineisto kerättiin käyttämällä puolistrukturoitua teemahaastattelua. 

Tutkimuksessa haastateltiin Oulun ydinkeskustassa toimivien yritysten 

toimitusjohtajia ja yrittäjiä. Haastateltavat ryhmiteltiin kolmeen eri kategoriaan: 

shoppailumaailman yrittäjiin, palvelumaailman yrittäjiin sekä ravintola- ja 

kahvilamaailman yrittäjiin. Shoppailumaailman yrittäjillä viitataan esimeriksi koru- 

ja vaateliikkeisiin, kun taas palvelumaailman yrittäjällä tarkoitetaan vaikkapa 

kampaamoa tai hammashoitolaa. Ravintola- ja kahvilamaailman yrittäjillä viitataan 

luonnollisestikin juurikin tämän alan yrittäjiin. Haastatteluilla kerättiin tietoa siitä,  

mitkä seikat yrittäjät kokevat vaikuttavan Oulun keskustan vetovoimaan ja mitä he 

haluaisivat nähdä muutettavan keskustassa, jotta vetovoima kasvaisi yrittäjän 

näkökulmasta. Tutkimuksen metodologiasta kerrotaan tarkemmin luvussa 3.1. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen ensimmäisessä luvussa johdatetaan lukija tutkimuksen aihepiirin, 

perustellaan aihevalinta sekä esitellään tutkimuskysymys ja käytetty metodi. 

Tutkimuksen toisessa luvussa tarkastellaan aikaisempia aiheeseen liittyviä 

tutkimuksia sekä muodostetaan teoreettinen viitekehys. 

 

Näiden pohjalta lukijalla on hyvät valmiudet tarkastella luvussa 3 esiteltävää 

laadullisin menetelmin toteutettua empiiristä tutkimusta. Lopuksi esitetään vielä 

teorian ja empirian pohjalta johtopäätöksiä sekä jatkotutkimusehdotuksia. Alla 

olevassa kuviossa 2 on vielä havainnollistettu koko tutkimuksen rakennetta. 
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Kuvio 2. Tutkimuksen rakenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUKU 4: TUTKIMUKSEN LOPPUTULEMAT 

Yrittäjän kokemaan vetovoimaisuuteen vaikuttavat tekijät Yrittäjän kokemaan vetovoimaisuuteen vaikuttavat tekijät Yrittäjän kokoeman vetovoimaisuuden lisääminen Yrittäjän kokoeman vetovoimaisuuden lisääminen 
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Tutkimuksen metodologia Tutkimuksen metodologia Haastatteluiden analysointi Haastatteluiden analysointi 

LUKU 2: TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN OSUUS 
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2 KAUPUNGIN KESKUSTAN VETOVOIMAISUUTEEN VAIKUTTAVAT 

TEKIJÄT 

 

 

Tämän luvun tarkoituksena on määritellä kaupungin keskustan vetovoimaisuuteen 

vaikuttavat tekijät yrittäjän näkökulmasta ja pyrkiä ymmärtämään, mistä yrittäjän 

kokema vetovoimaisuus kaupungin keskustaa liiketoimintapaikkaina pohdittaessa 

oikein muodostuu. Yrittäjä pyrkii tarjoamaan palvelujansa pääasiassa siellä, missä 

suurin osa kuluttajista ja asiakaskunnastakin on. Kuluttajan mieltymykset ovatkin siis 

erittäin tärkeässä asemassa, kun yrittäjä tekee päätöksiä liikkeen sijaintivalinnan 

suhteen. Tarkastelenkin ensimmäiseksi tekijöitä, jotka vaikuttavat kuluttajan 

kokemaan vetovoimaan ja sitä kautta myös yrittäjän tuntemaan vetovoimaan.  

 

Kuluttajien kokemaan vetovoimaisuuden tunteeseen ei vaikuta esimerkiksi 

kaupungin keskustan kiinteistöjen vuokrataso. Tämä kuitenkin vaikuttaa  

merkittävästi yrittäjiin. Kaupungin keskustan vetovoimaisuutta yrittäjän 

näkökulmasta tarkasteltaessa on siis huomioitava myös muitakin seikkoja. 

Epäsuorasti yrittäjän kokemaan vetovoimaisuuteen kuluttajan kautta vaikuttavien 

tekijöiden jälkeen siirryn tutkiskelemaan asioita, jotka vaikuttavat suoraan yrittäjän 

kokemaan vetovoimaan kaupungin keskustaa kohtaan juuri kauppapaikkana 

mietittäessä.  

 

Tämän luvun viimeisessä osiossa muodostan teoreettisen viitekehyksen, joka 

muodostuu tekijöistä, jotka vaikuttavat yrittäjän kokemaan vetovoimaan joko 

suoraan tai kuluttajan kokeman vetovoiman tunteen kautta. 
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2.1 Kaupungin keskustan brändi-identiteetti 

 

Runyan ja Huddleston (2006) määrittelevät brändi-identiteetin kaupungin keskustan 

imagona, joka erottaa sen muista yleisistä ostosalueista, kuten ostoskeskuksista sekä 

“kilpailevien” kaupunkien keskustoista. Termiä brändi käytetään perinteisesti 

tuotteiden yhteydessä. Brändillä tarkoitetaan nimeä, termiä, muotoilua, symbolia tai 

muuta ominaisuutta, joka erottaa firman tuotteen muista vastaavanlaisista tuotteista 

(American Marketing Association, 2005). 

 

Grandi ja Grimaldi (2003) laajentavat tätä määritelmää entisestään osoittamalla, että 

brändi vaikuttaa ihmisen ajatteluprosessiin ja luo arvoa. Tästä johtuen yritykset, 

yliopistot, maat ja yksilöt voivat pitää itseään myös brändeinä. Tämän perusteella 

voidaan todeta, että myös kaupungin keskusta (kauppojen muodostama kokonaisuus) 

voidaan luokitella uniikiksi brändiksi. Kaupungin keskustan alueella toimivat 

yritykset hyötyvät kaupungin brändista ns. perhebrändisuhteen kautta (family brand 

relationship) (Runyan & Huddleston, 2006). 

 

Brändi ja brändin maine ovat merkittäviä kriteereitä kuluttajille ostopäätöstä 

tehtäessä (Linquist & Sirgy, 2006). Brändin maine toimii kuluttajille usein tuotteen 

tai palvelun laadun takuuna (Levy & Weitz, 2009).  Brändin mainetta hyödynnetään 

ostopäätöstä tehtäessä varsinkin sellaisissa tilanteissa, kun kuluttajalla on vaikeuksia 

arvioida tuotteen tai palvelun laatua. Brändistrategioiden onnistunut hyödyntäminen 

kuluttajatuotemarkkinoilla on johtanut siihen, että brändäystä pyritään nyt 

käyttämään hyväksi myös paikkojen markkinoinnissa. Brändäyksen avulla pyritään 

parantamaan niin paikan suhteellista kilpailuetua kuin houkuttelemaan sijoittajia sekä 

kuluttajia alueelle (Pryor & Grosshart, 2007; Ruy & Swinney, 2009). 

 

Kaupungin keskusta on yleensä se paikka, jossa yhteisön historia on alkanut ja missä 

historiallisesti merkittävät rakennukset sekä maamerkit sijaitsevat (Robertson, 2001). 

Näillä asioilla on merkittävä vaikutus ihmisten odotuksiin ja näkemykseen paikasta. 

Kottler et al (1999) määrittelee kaupungin keskustan imagon seuraavasti: “… 
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uskomusten, ideoiden ja vaikutelmien summa, joka ihmisillä on paikasta. … useiden 

paikkaan liittyvien tietojen ja uskomusten yksinkertaistus. “ 

 

Vuonna 2006 tekemässään tutkimuksessa Runyan ja Huddleston huomasivat 

kaupungin keskustan brändi-identiteetillä olevan vahvan vaikutuksen keskustan 

menestykseen kauppapaikkana. Keskustat, joilla koettiin olevan vahva brändi-

identiteetti, menestyivät paremmin suhteessa kilpaileviin paikkoihin ja näiltä 

seuduilta löytyi huomattavasti vähemmän vapaita liikerakennuksia. Paikalliset 

yritykset raportoivat menestyksekkäästä liiketoiminnasta myös useammin tällaisissa 

keskustoissa (Runyan & Huddleston, 2006). 

 

Jotkut amerikkalaiset kaupungit ovat pyrkineet luomaan itselleen brändin, jotta he 

erottuisivat muista kaupungeista (Kershaw, 2004). Brändin luomisprosessi vaihtelee 

paikoittain, koska kaikki keskustat eivät aloita samalta “tasolta” (Hankinson, 2004). 

Pitkään taloudellisesta alamäkeä elänyt kaupunki omaa todennäköisemmin 

huonomman brändi-imagon (Zelinsky, 1994), kun rikkaan kulttuurisen historian 

omaava kaupunki taas on rakentanut vahvan, positiivisen imagon. Myös Oulun 

kaupunki on pyrkinyt tietoisesti kehittämään brändiään. 

 

Brändi-identiteetti ei siis vaikuta kaupungin keskustan vetovoimaisuuteen pelkästään 

kuluttajien näkökulmasta, vaan myös yrittäjienkin näkökulmasta. Viihtyisät ja pitkät 

historialliset perinteet omaavat keskustat houkuttelevat kuluttajien lisäksi myös 

runsaasti yrityksiä. Hyvän brändi-identiteetin omaavien kaupunkien keskustojen 

alueilla on raportoitu olevan keskimääräistä vähemmän tyhjiä liiketiloja. Tällaisilla 

alueilla sijaitsevat yritykset menestyvät myös keskimääräistä paremmin. Myös Ruy 

ja Swiney (2012) päätyivät samanlaisiin tuloksiin tutkimuksessaan. Heidän 

mukaansa brändäys vaikuttaa merkittävästi sekä kaupungin keskustan että siellä 

toimivien yritysten menestykseen. Ostoskeskuksissa toimivat yritykset ovat pitkälti 

riippuvaisia ostoskeskuksen kyvystä houkutella kuluttajia sinne (Yiu & Yay, 2006). 

Myös keskustassa toimivien yritysten menestyksen voidaan ajatella olevan tietyllä 

tavalla riippuvaisia kaupungin keskustan kyvystä houkutella kuluttajia puoleensa 

(Ruy & Swiney, 2012).  
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Voitanee siis suhteellisen helposti todeta brändi-identiteetin olevan melko merkittävä 

tekijä kaupungin keskustan vetovoimaisuuden osalta niin kuluttajien kuin 

yrittäjienkin näkökulmasta. Toisaalta taas brändi-identiteetti on käsitteenä melkoisen 

epäselvä ja jokainen ihminen hahmottaa keskustan brändin hieman eri tavalla. Nämä 

seikat tekevät esimerkiksi kaupunkien keskustojen brändi-identiteettien keskinäisen 

vertailun erittäin vaikeaksi.  

 

 

2.2 Kaupungin keskustan business mix 

 

Yksi kaupungin keskustan vetovoimaisuuteen merkittävimmin vaikuttavista asioista 

kuluttajien silmissä on luonnollisesti sieltä löytyvät liikkeet ja niiden muodostama 

palvelukokonaisuus (Arentze et al. 2005). Mikäli keskustasta ei löydy heitä 

kiinnostavia liikkeitä, ei paikkaa koeta luonnollisesti myöskään kovin 

vetovoimaisena. Kaupungin keskustassa jo oleva palvelukokonaisuus vaikuttaa 

myöskin erittäin suuresti yrittäjän halukkuuteen tulla markkinoille. Houkuttelevatko 

jo olemassa olevat liikkeet alueella paljon potentiaalisia asiakkaita? Ovatko 

keskustan yritykset tarjoomaltaan komplementaarisia vai kenties selkeitä 

kilpailijoita? Muun muassa nämä seikat vaikuttavat yrittäjän kokemaan vetovoimaan. 

 

Kuluttajilla ja yrittäjillä on kuitenkin erilaiset preferenssit optimaalisen business 

mixin suhteen. Kuluttajat haluavat mahdollisimman monipuoliset ja kattavat 

ostosmahdollisuudet, kun taas yrittäjien mieltymykset määräytyvät hyvin pitkälti 

oman toimialan pohjalta. Tästä syystä tarkastelen kaupungin keskustan business 

mixiä ensin kuluttajan näkökulmasta ja tämän jälkeen yrittäjän näkökulmasta. 

 

 

 



 

 

13 

2.2.1 Kuluttajan kokema vetovoima ja business mix 

 

Jo Huff (1963) osoitti, että useiden erilaisten myymälöiden olemassa olo 

keskustoissa lisäsi näiden paikkojen vetovoimaisuutta kuluttajien silmissä.  Arentze 

et al. (2005) mukaan paikan kokonaisvaltainen vetovoimaisuus riippuu pitkälti siellä 

olevien ostospaikkojen lukumäärästä. Kuluttajan näkökulmasta tämä 

vetovoimaisuuden vaikutelma on merkittävä riippumatta siitä, tapahtuuko 

varsinainen kaupankäynti kohteessa vai ei. Myös Oppewal ja Holyoake (2004) 

havaitsivat tutkiessaan vähittäiskauppojen keskittämisen vaikutuksia, että erilaisten 

ostospaikkojen sijoittaminen samalle alueelle, kuten esimerkiksi ostoskeskuksiin, 

koetaan kuluttajan näkökulmasta erittäin houkuttelevana. Tämä johtuu pitkälti siitä, 

että se vähentää huomattavasti niin matkustamisesta aiheutuneita rahallisia kuin 

ajallisiakin kustannuksia. Lisäksi tämä keksittäminen vähentää etsimisestä aiheutuvia 

kustannuksia sekä epävarmuutta kuluttajan näkökulmasta (Sneed et al, 2011).  

 

Kuluttajan näkökulmasta katsottuna useat myymälät samalla alueella tuovat siis 

merkittävää hyvinvoinnillista sekä hedonistista lisäarvoa (Oppewal & Holyoake, 

2004; Babin et al., 1994). Tämä kuluttajan kokema lisäarvo liikekeskittymässä 

shoppailtaessa muodostuu pääasiassa hyvästä saavutettavuudesta, 

parkkeerausmahdollisuuksista, erilaisten liikkeiden lukumäärästä sekä erilaisten 

viihdetoimipaikkojen olemassa olosta (Kim, 2002).  

 

Nykyajan ihmisten kiirellinen elämäntyyli saa heidät etsimään ratkaisuja, joiden 

avulla useita tarpeita saadaan tyydytettyä samalla kertaa mahdollisimman lyhyessä 

ajassa. Monipuolisen liiketarjonnan luoma lisävetovoima johtuu siis siitä, että 

kuluttajat pyrkivät ostosreissuillaan tyydyttämään yhä moninaisempia tarpeita. Tästä 

syystä kuluttajat ovat halukkaampia etsimään paikkoja, joista löytyy myös 

monenlaisia ostosmahdollisuuksia (Messinger & Narashimhan, 1997).  Ilmiöstä 

käytetään myös nimitystä “monitarkoituksellinen shopppailu” (Ghosh, 1986), se 

kattaa yli 60 prosenttia kaikista ostosreissuista (O’Kelly, 1981). Messingerin ja 

Narasimhan (1997) mukaan ostoskeskuksien määrän lisääntyminen johtuu juuri 

kuluttajien keskuudessa yleistyvästä monitarkoituksellisesta ostoskäyttäytymisestä.  
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Kaupungin keskustat kuitenkin poikkeavat ostoskeskuksista monin tavoin. 

Ostoskeskukset ovat ennaltasuunniteltuja kokonaisuuksia, joissa kuluttajien 

käyttäytyminen on useinmiten huomioitu jo ostoskokonaisuutta pohdittaessa. 

Kaupunkien keskustojen business mix sen sijaan on vaikeammin hallittavissa ja se 

muokkaantuu itsestään jatkuvasti. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiseikkaa, että 

business mix on yksi tärkeimmistä vetovoimaan vaikuttavista tekijöistä kuluttajien 

näkökulmasta riippumatta siitä, onko kyseessä ostoskeskus vai kaupungin keskusta. 

Teller (2008) havainnoi tutkimuksessaan, että oikeanlainen business mix on tärkeä 

ominaisuus niin ostoskaduille kuin ostoskeskuksillekin. Ostoskatujen osalta 

kuluttajat nostivat business mixin tärkeämmäksi asiaksi kuin saavutettavuuden, 

parkkipaikkojen lukumäärän tai infrastruktuurin. 

 

Kaupunkienkin olisi siis erittäin tärkeä pyrkiä muodostamaan monimuotoinen 

yhdistelmä erilaisia liikkeitä keskustoihin ja etsiä aktiivisesti jo olemassa olevaa 

kokonaisuutta täydentäviä myymälöitä (Runyan & Huddleston, 2006).  Arentze et al. 

(2005) totesivat, että erilaiset myymälätyypit vaikuttavat kohteen vetovoimaan, 

vaikka varsinaisia ostoksia näissä liikkeissä ei tehtäisikään. Kun kaupungin 

keskustasta löytyy monipuolisesti erilaisia liikkeitä, sillä on todennäköisesti 

positiivinen vaikutus kaupunkiin kokonaisuutena. Yhden tutkimuksen mukaan 

kuluttajien kokeman valikoiman hyödyt (myymälöiden laatu ja monipuolisuus) oli 

kaikista tärkein syy, miksi ihmiset halusivat shoppailu juuri keskustassa (Maronick & 

Stiff, 1985). 

 

Yksi merkittävimmistä eduista shoppailtaessa myymäläkeskittymässä on siis se, että 

todennäköisyys löytää kaikki tarvittavat tuotteet samalla ostosreissulla kasvaa 

huomattavasti. Tämä pitää erityisen hyvin paikkaansa sellaisten tuotteiden osalta, 

jotka koostuvat useista komponenteista. Hyvänä esimerkkinä tapaus, jossa kuluttaja 

haluaa ostaa kokonaan uuden asukokonaisuuden. Tässä tilanteessa kuluttaja voi 

katsoa parhaaksi tehdä ostokset kauppakeskuksessa, jossa on useita erilaisia muoti- ja 

jalkineliikkeitä, jotka tarjoavat laajemmat mahdollisuudet valita sekä alentavat riskiä, 

että sopivaa asusteiden kombinaatiota ei löytyisikään (Oppewala, 2003.) 
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Teller ja Reutter (2008) osoittavat, että oikeanlainen business mix on paikan 

kokonaisvaltaiseen vetovoimaisuuteen vaikuttavista tekijöistä kaikista merkittävin 

kuluttajien näkökulmasta. Heidän mukaansa esimerkiksi keskustojen kauppa-

alueiden tulisi keskittyä tarjoamaan mahdollisimman kattava ja erilainen 

kauppavalikoima, jonka avulla voidaan rikastaa ja helpottaa entisestään kuluttajien 

shoppailukokemusta. Dattan (2009) tutkimustulokset tukevat myös näitä 

näkemyksiä. Tuloksien pohjalta on selvää, että kuluttajat arvostavat ostoskeskittymiä 

entistä enemmän, kun niistä löytyy useita eri alan liikkeitä. On helppo tehdä 

johtopäätös, että kuluttajien houkutteleminen kaupungin keskustan alueelle vaatii 

ostosmahdollisuuksien monipuolisuutta. Myös useat empiiriset tutkimukset 

keskustojen alueiden osalta tukevat tätä faktaa, osoittamalla optimaalisen business 

mixin tärkeyden (Runyan & Huddleston, 2006). On kuitenkin hyvä muistaa, että 

kuluttajien ostospreferenssit vaihtelevat yksilöittäin, joten kaikkia kuluttajia 

houkuttelevan business mixin muodostaminen lienee mahdotonta (Oppewala & 

Holyoake, 2004). 

 

 

2.2.2 Yrittäjän kokema vetovoima ja business mix 

 

 

Kaupungin keskustan business mix vaikuttaa luonnollisesti suoraan myös yrittäjän 

kokemaan vetovoimaan. Ostosryhmittymät ovat yleinen ilmiö monilla eri 

toimialoilla, kuten ravintola-, autokauppa- sekä elektroniikka-alalla. Myös 

vähittäiskauppa kuulu tähän ryhmään, sillä esimerkiksi USA:ssa niin New Yorkin, 

Pennsylvanian kuin Ohionkin osavaltioiden alueilla yli 47 % tämän alan liikkeistä 

ovat sijoittuneet alle 800 metrin päähän toisistaan. Tämä on sinänsä yllättävää, koska 

useat empiiriset tutkimukset puhuvat maantieteellisen eriytymisen puolesta. Onko 

siis mahdollista kuitenkin, että myös yrittäjät hyötyisivät ryhmäytymisestä ja muiden 

samankaltaisten yritysten läheisyydestä? (Datta, 2009) 
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Ekonomistit ovat jo pitkään tunnistaneet sen tosiasian, että lähellä sijaitseva 

kilpaileva yritys voi kasvattaa liikevoittoa, koska tämä saattaa lisätä paikallista 

kysyntää (Marshall, 1920). Lähellä oleva kilpailija voi vaikuttaa myös 

myyntihintoihin laskevasti, mutta usein tästä asiasta aiheutuva tappio on pienempi 

kuin isommasta asiakasmäärästä seuraava voitto. Vieressä sijaitseva saman alan 

yritys on siis tavallaan sekä yhteistyökumppani että vihollinen. Yhteistyökumppani 

siinä mielessä, että asiakkaiden vierailuiden sekä ostosten todennäköisyys kasvaa, ja 

vihollinen siinä mielessä, että alueellinen hintakilpailu kasvaa myös erittäin suurella 

todennäköisyydellä. Näyttää siis siltä, että kilpailevan firman läsnäolo ei välttämättä 

ole ollenkaan huono juttu.  

 

Myös Nelsonin (1958) klassisen kumulatiivisen vetovoiman teorian mukaan 

yritykset hyötyvät kasautumisefektistä. Sen mukaan kuluttajilla on ilmeinen halu 

vertailla usean eri liikkeen tarjoomaa ennen varsinaista ostopäätöstä. Tämä halu on 

erityisen suuri koskien tuotteita, joiden kohdalla hinta, laatu ja muodikkuus ovat 

merkittäviä tekijöitä. Kumulatiivisen vetovoiman teorian mukaan yritykset tekevät 

enemmän kauppaa, mikäli ne sijaitsevat toistensa läheisyydessä kuin että jos ne 

olisivat sijoittuneet toisistaan erilleen.  

 

Nelson (1958) eteni vieläkin pidemmälle tutkimuksissaan havaitsemalla yritysten 

yhteensopivuuden säännön. Sen mukaan kaksi yhteensopivaa yritystä toistensa 

läheisyydessä kasvattavat liiketoiminta suoraan siinä suhteessa, missä asiakkaat 

hyödyntävät molempien liikkeiden tarjontaa. Yhteensopivilla yrityksillä tarkoitetaan 

firmoja, jotka myyvät tuotteita tai palveluita, jotka tukevat toisiaan. Tällaisia ovat 

esimerkiksi elokuvateatterit ja ravintolat sekä vaatekaupat ja koruliikkeet. Myös 

Guthrie (1980) tarkasteli tutkimuksessaan kuinka paljon samantyyliset 

vähittäiskaupat hyötyvät läheisestä sijainnista toisen samanlaisen yrityksen kanssa.  

Hänen mukaansa erityisesti naisten vaateliikkeillä on merkittäviä synergiaetuja. 

Myös miesten vaateliikkeet hyötyvät merkittävästi toisten samanlaisten liikkeiden 

läheisestä sijainnista. Guthrie (1980) totesi vielä, että naisten ja miesten vaateliikkeet 

sopivat hyvin yhteen. 
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Myös Oppewalan & Holyoaken (2004) tutkimus tukee aikaisempia havaintoja 

yrityskeskittymien hyödyistä. Heidänkin tulokset osoittivat, että kun yritykset 

sijoittuvat lähelle toisia, liikkeiden myynti kasvaa. Heidän mukaansa yritykset, jotka 

tarjoavat epätäydellistä valikoimaa eli eivät tarjoa kaikkia kuluttajan tarvitsemia 

komponentteja, ovat epäedullisessa asemassa, mikäli niiden lähellä sijaitsee 

laajempaa valikoima tarjoava kilpailija. Näissä olosuhteissa kuluttajat ostavat 

epätodennäköisemmin yksittäisiä komponentteja liikkeistä. Tämä kaltaisten yrittäjien 

olisi syytä pyrkiä sijoittumaan sellaisten liikkeiden läheisyyteen, joilla on joko yhtä 

laaja tai täysin komplementaarinen tuotevalikoima. Tällaisessa tapauksessa kuluttajat 

huomattavasti todennäköisemmin joko ostavat heti liikkeessä olleessaan tai tulevat 

(uudelleen) käymään ostaakseen puuttuvat komponentit sen jälkeen, kun he ovat 

vierailleet kilpailevassa liikkeeessä. Tämän perusteella erikoisliikkeiden tulisi välttää 

sijoittumista niin kutsuttujen kategorian tappaja –liikkeiden läheisyyteen, jotka 

tarjoavat muutaman eri kategorian tuotteista äärimmäisen laajaa valikoimaa (esim. 

Best Buy ja Home Depot) (Miller et al., 1999). 

 

Yrittäjät hyötyvät ostosryhmittymään kuulumisesta myös muunlaisin tavoin 

riippumatta siitä, onko lähellä kilpailevia yrityksiä vai ei. Ostoskeskuksien tapaan 

kaupungin keskustoissa sijaitsevissa ostosryhmittymissä toimivat yritykset hyötyvät 

muista yrityksistä muun muassa jaetuin vuokra- tai mainoskustannuksin (Oppewala, 

2003). Yrittäjät tekevät myös yhteistyötä käyttämällä samaa ympäristöä ja 

infrastruktuuria, osallistuvat samoihin paikallisiiin markkinointikampanjoihin tai 

pelkästään vaan hyötyvät ihmisvirrasta, joka saapuu koko liikeryhmittymän 

houkuttelemana (Ghosh, 1986; Miller et al., 1999; Alzubaidi et al., 1997; Magi, 

2003). 

 

Yrityksien maantieteellinen keskittäytyminen houkuttelee siis puoleensa enemmän 

kuluttajia, koska tämä vähentää tuotteiden etsimisestä aiheutuvia kustannuksia 

(Stahl, 1982; Bester, 1998; Fischer & Harrington, 1996). Samantyylisiä 

keskittäytymisen etuja löysivät myös Varian (1980), Arentze et al., (2005), Konishi 

(2005), Wolinsky (1983) ja Dudey (1990). On siis aivan loogista, että eri alojen 

firmoilla on kova halu pyrkiä sijoittautumaan ostoskeskittymiin, koska tämä tarjoaa 

kuluttajille laajemmat ostosmahdollisuudet.  Asia ei ehkä kuitenkaan ole aivan näin 
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yksinkertainen. Liikkeenjohtajan näkökulmasta myymäläryhmittymät luovat 

yritysten välille myös merkkittävää kilpailua (Brandenburger & Nalebuff, 1996). 

Sijoittumalla erilleen muista saman alan yrityksistä kilpailu vähenee ja hintatasoa on 

mahdollista pitää korkeammalla helpommin. Toisaalta taas ostosryhmittymään 

sijoittumalla asiakasvirta on suurempi ja tästä johtuen kauppaakin todennäköisesti 

tehdään enemmän, vaikka hinnat painuisivatkin kilpailusta johtuen hieman alemmas. 

Yrittäjien onkin pohdittava, ovatko kilpailevan yrityksen läsnäolosta aiheutuvat 

hyödyt isommat kuin siitä aiheutuvat haitat. Onko kannattavampaa sijoittua osaksi 

isompaa ostosryhmittymää ja tehdä yhteistyötä kilpailevien saman alan yritysten 

kanssa vai pyrkiä sijoittumaan kauemmas muista saman alan liikkeistä ja nauttia 

paremmasta paikallisesta markkina-asemasta? Yleispätevää vastausta tähän 

kysymykseen on mahdotonta antaa, sillä siihen vaikuttavat muun muassa yrityksen 

oma toimiala ja ostoskeskistymässä olevien muiden yritysten toimialat. 

 

Merkittävän osan kaupunkien keskustojen business mixiä muodostavat niin kutsutut 

ankkuriliikkeet. Ankkuriliikkeillä tarkoitetaan esimerkiksi isoja ja tunnettuja 

tavarataloja sekä vaate- tai elektroniikkaliikkeitä, kuten Hennes & Mauriz ja Media 

Markt (Teller & Reutterer, 2007). Nämä liikkeet voivat muodostaa eräänlaisen 

halo-efektin, josta muut sen ympärillä olevat myymälät ja yrittäjät hyöytyvät 

myöskin. Käytännössä yksi vetovoimaltaan merkittävä liike houkuttelee paljon 

kuluttajia paikalle, ja nämä samaiset kuluttajat vierailevat samalla ostosreissulla 

myös muissa lähellä sijaitsevissa liikkeissä. Ankkuriliikkeiden merkitys vetovoiman 

luojana on todettu monissa tutkimuksissa (Burns, 1992; Teller & Reuter, 2007). 

Myös Wu ja Petroshjus (1987) päätyivät samankaltaisiin tuloksiin. He kuitenkin 

totesivat myös, että mitä tutumpia nämä ankkuriliikkeen ympärillä sijaitsevat liikkeet 

ovat kuluttajalle, sitä pienempi tämä halo-efekti on. Vaikka ankkuriliikkeiden tyyppi 

voi vaihdella ympäristöstä riippuen, tavaratalot hallitsevat selkeästi kaupunkien 

keskustoja.  Ankkuriliikkeet toimivat merkittävinä asiakasmagneetteina (Brown, 

1994). Tätä väitettä tukee myös Englannin Newcastlessa toteutettu kyselytutkimus. 

1470 kuluttajan vastausten perusteella voitiin todeta, että heidän liikkumiseensa 

määräytyi hyvin pitkälti 13 suurimman tavaratalon sijainnin perusteella. Näiden 

alueiden läheisyydessä tehtiin yli 80 % kaikista 3193 raportoidusta ostoksesta 

(Davies & Bennison, 1978). 
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Kaupungin keskustan business mix on siis erittäin merkittävä tekijä keskustan 

vetovoimaisuutta ajatellen myös yrittäjän näkökulmasta. Mutta kuten kuluttajienkin 

kohdalla, myös yrittäjillä on omat yksilökohtaiset preferenssit optimaalisen business 

mixin suhteen. Kaupunkien keskustojen ostosryhmittymien hyödyt ovat kuitenkin 

kiistattomat myös yrittäjille. Ankkuriliikkeiden läsnäolo vaikuttaa selkeästi 

positiivisesti yrittäjän kokemaan vetovoimaan. 

 

2.3. Liikennekeskittymät ja kulkuyhteydet 

 

 

Liikennekeskittymien sijainneilla on erittäin suuri vaikutus siihen, missä päin 

kuluttajat liikkuvat. Bussipysäkit, parkkialueet, juna-asemat ja joissain kaupungeissa 

metroasemat ovat kuluttajavirran keskittymiä. Kuluttajat liikkuvat yleensä kaupungin 

keskustan merkittävimpien liikenneyhteyspisteiden, kuten bussipysäkkien ja suurten 

parkkialueiden, välillä. Tämä ilmiö todettiin myös tutkittaessa 

kuluttajakäyttäytymistä Newcastlen keskustan alueella. Tutkimuksen pohjalta nähtiin 

hyvin selkeästi, että kuluttajat liikkuivat pääasiallisesti kolmen pääbussipysäkin sekä 

juna-aseman läheisyydessä (Benniston & Davies, 1980; Howard & Davies, 1986). 

Myös parkkialueiden etäisyyden merkityksen tärkeyteen littyviä havaintoja tehtiin jo 

yli 80 vuotta sitten (Pyle, 1926; Parkins, 1930). 

 

Liikennekeskittymien sijainnilla on luonnollisesti siis myös merkittävä vaikutus 

yrittäjän kokemaan vetovoimaisuuteen. Paikat, joissa on lähellä esimerkiksi isoja 

parkkialueita tai bussipysäkkejä, koetaan houkuttelevimpina. Nämä helpottavat myös 

yritysten työntekijöiden elämää, kun parkkipaikkoja on saatavilla ja julkisilla 

yhteyksilläkin pääse lähelle työpaikkaa. 
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2.4 Muut vetovoimaan vaikuttavat tekijät 

 

Tässä osiossa käsittelen muita vetovoimaisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Muilla 

vetovoimaisuustekijöillä viitataan tekijöihin, jotka vaikuttavat yrittäjän kokemaan 

vetovoimaisuuteen, mutta eivät juurikaan vaikuta kuluttajan kokemaan 

vetovoimaisuuden tunteeseen. Tällaisia tekijöitä ovat vuokrataso, 

liikennekeskittymät ja kulkuyhteydet, etäisyydet sekä kaavoitukset. 

 

 

2.4.1 Vuokrataso 

 

 

Kaupungin keskustan ollessa liikenneyhteyksien polttopiste, on se luonnollisesti 

myös kaikkein helpoiten saavutettavissa oleva paikka kaupunkialueella. Tästä 

johtuen se tarjoaa maksimaalisen markkinapotentiaalin sekä optimaalisen 

saavutettavuuden niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin osalta. Tästä alueesta 

käydää ymmärrettävästi myös kovaa kilpailua. Tilat menevät korkeimmalle 

tarjoajalle. Sille, joka pystyy saavuttamaan suurimman hyödyn kaikista 

keskeisimmästä sijainnista. Vuokrat ovat myöskin kaikista korkeimmat kaupungin 

ydinkeskustassa ja ne laskevat sitä mukaan, kun mennään kauemmaksi ite ytimestä 

(Balchin, Kieve ja Bull, 1988). 

 

Koska tavaratalot sekä erikoisliikkeet haluavat houkutella asiakkaita koko kaupungin 

alueelta, he pyrkivät sijoittautumaan kaikista keskeisimmille paikoille, ja ovat myös 

valmiita maksamaan korkeimpia vuokria. Tosin heidän haluukkuutensa maksaa 

vuokraa laskee heti etäisyyden kasvaessa. Ruokakaupat puolestaan ovat 

halukkaampia vaihtamaan sijainnin pääostoskatujen varrelta halvempaan vuokraan ja 

sijaintiin vähän kauemmas kaupungin ytimestä. (Brown, 1994) 

 

Vuokrataso vaikuttaa siis myös yrittäjän kokemaan vetovoimaan. Eri alan toimijoilla 

on erilaiset tarpeet sijoittumisen suhteen, joillekin yrityksille keskeinen sijainti on 
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kriittinen asia liiketoiminnan onnistumisen kannalta. Myös kynnys maksaa korkeita 

vuokria vaihtelee toimialoittain. 

 

2.4.2 Etäisyydet  

 

 

Etäisyyksien merkitystä ei ole myöskään syytä aliarvioida. Vaikka etäisyydet ovatkin 

kaupungin keskustan alueella yleensä suhteellisen lyhyitä, pyrkivät kuluttajat silti 

minimoimaan nähdyn vaivan (Johnston, 1973). Tämä ilmiö on selvästi havaittu 

Yhdysvalloissa, jossa kuluttajat valittavat mega ostoskeskusten liian pitkistä 

kävelymatkoista (Rogers, 1987; Turchiano, 1990). Samankaltaisia havaintoja on 

tehty myös Eurooppassa (Howard & Reynolds, 1991; McGoldrick & Thompson, 

1992). Tosin etäisyyden aiheuttama turhautuminen on selkeästi nähtävissä myös 

pienemmillä ostosalueilla (Johnston & Kissling, 1971).  

 

Useiden lähteiden mukaan kriittinen raja kulkee 200 metrin kohdalla (Nelson, 1958; 

Gruen, 1973; McKeever & Griffin, 1977). Tämän välimatkan koetaan olevan pisin 

mahdollinen matka, jonka asiakas on halukas kulkemaan liikkeestä toiseen 

liikkeeseen ostoskeskittymän sisällä. Brownin (1987) tutkimustulokset tukevat myös 

tätä, sillä ne osoittivat, että 200 metriä on suurin välimatka, jonka päähän toinen 

kauppa voi luoda kauppaa toiselle yritykselle. Kuluttajakäyttäytymistutkimuksissa 

Hollannissa (Timmerman, 1986), Saksassa (Heinritz & Sittenauer, 1991) sekä 

Singaporessa (Wing & Lee, 1980) on saatu myöskin samankaltaisia tuloksia. 

 

Etäisyydet vaikuttavat siis myös yrittäjän kokemaan vetovoimaisuuteen. 

Sijoittuminen yli 200 metrin päähän merkittävimmästä ostoskadusta voi olla 

yrityksen menestyksen kannalta erittäinkin merkittävä juttu.  
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2.4.3 Kaavoitukset 

 

 

Tietyt alueet kaupunkien keskustoista on kaavoitettu liiketilakäyttöön ja muut muihin 

tarkoituksiin. Tämä asettaa yrityksille tietynlaisia haasteita. Suurin osa alan 

tutkimuksista jättää kaavoituspäätökset huomioimatta teorioissaan, vaikka ne ovat 

kuitenkin kaikkialla läsnäoleva tekijä. Paikat, joissa on sekä korkea populaatio että 

tulotaso, ovat usein kaavoitettu asuinalueksi, eikä niisä ole lainkaan 

vähittäismyymälöitä. Monet aikaisemmat tutkimukset kuitenkin ovat tulkinneet 

tämän vain yritysten strategiseksi päätökseksi, huomioimatta alueeseen liittyviä 

rajoituksia. Samaan tyyliin pienemmät ja tiiviimmät liikealueet voivat pakottaa 

firmoja keskittymään samalle alueelle. Tämän on usein katsottu johtuvan siitä, että 

rymittymän yritysten välillä on vähän keskinäistä kilpailua. Mutta asia ei ehkä 

kuitenkaan ole aivan näin. Mikäli kaupungin keskustan kaavoitusratkaisut pakottavat 

yritykset sijoittumaan samalle alueelle, tämä lisää alueellista kilpailua sekä vähentää 

uusien yritysten halukkuutta tulla markkinoille. Joten kaavoitukset eivät pelkästään 

vaikuta yritysten sijoittumispäätökseen vaan myös halukkuuten tulla ylipäätänsä 

näille markkinoille. (Datta, 2009) 

 

Kaupungin keskustan kaavoitusratkaisut vaikuttavat siis selkeästi myöskin yrittäjien 

kokemaan vetovoimaisuuden tunteeseen. Monet kaupungin keskustan alueista ovat 

varmasti yritysten näkökulmasta erittäinkin houkuttelevia, mutta kaavoitusten takia 

niillä alueilla ei kuitenkaan pystytä operoimaan. Toisaalta taas liikealueiksi 

kaavoitetuilla paikoilla vallitsee erittäin kova kilpailu, mikä osaltaan laskee paikan 

houkuttelevuutta varsinkin tietyn tyyppisten yritysten silmissä. 
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2.5 Kaupungin keskustan vetovoimaisuuteen vaikuttavat tekijät yrittäjien 

näkökulmasta 

 

 

Yrittäjän kokema vetovoimaisuus on erittäin monen eri asian summa. Yrittäjä haluaa 

ensisijaisesti sinne, missä kuluttajatkin ovat. Ilman säännöllisiä asiakasvirtoja, ei 

liiketoiminta ole kannattavaa. Tällä logiikalla ajateltuna on tarkasteltava ensin, mitkä 

asiat vaikuttavat siihen, että kuluttajat kokevat kaupungin keskustan vetovoimaisena 

paikkana tehdä ostoksia. Tämän jälkeen on tutkiskeltava tekijöitä, jotka vaikuttavat 

pelkästään yrittäjän kokemaan vetovoimaan. 

 

Kuviossa 3 on havainnollistettu mistä kaupungin keskustan vetovoimaisuus 

liiketoiminnan toimipaikkana yrittäjän näkökulmasta muodostuu. Kuvio 3 toimii 

myös tämän tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä. Kuviossa sinisillä palloilla 

kuvatut tekijät vaikuttavat sekä kuluttajan että yrittäjän kokemaan vetovoimaan. 

Nämä tekijät ovat brändi-identiteetti, business mix sekä liikenneyhteydet. Punaisilla 

pallolla kuvatut tekijät, etäisyydet, kaavoitukset sekä vuokrataso, puolestaan 

vaikuttavat pelkästään yrittäjän kokemaan vetovoiman tunteeseen. Ruskeat nuolet 

osoittavat eri tekijöiden vaikutuksen suunnat. 
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Kuvio 3. Yrittäjän kokemaan vetovoimaisuuteen vaikuttavat tekijät yrityksen 

sijoittumispäätöstä tehtäessä 

 

 

Kaupungin brändi-identiteetti vaikuttaa niin kuluttajan kuin yrittäjänkin kokemaan 

vetovoimaisuuden tunteeseen. Brändi ja brändin maine ovat merkittäviä kriteereitä 

kuluttajille ostopäätöstä tehtäessä (Linquist & Sirgy, 2006). Brändin maine toimii 

kuluttajille usein tuotteen tai palvelun laadun takuuna (Levy & Weitz, 2009).  

Brändin mainetta hyödynnetään ostopäätöstä tehtäessä varsinkin sellaisissa 

tilanteissa, kun kuluttajalla on vaikeuksia arvioida tuotteen tai palvelun laatua. 

Brändistrategioiden onnistunut hyödyntäminen kuluttajatuotemarkkinoilla on 

johtanut siihen, että brändäystä pyritään nyt hyödyntämään myös paikkojen 

markkinoinnissa. Kaupungin keskustat eivät ole tässä asiassa poikkeus. Brändäyksen 

avulla pyritään parantamaan niin paikan suhteellista kilpailuetua kuin 

houkuttelemaan sijoittajia sekä kuluttajia alueelle (Pryor & Grosshart, 2007; Ruy & 
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Swinney, 2009). Vuonna 2006 tekemässään tutkimuksessa Runyan ja Huddleston 

huomasivat kaupungin keskustan brändi-identiteetillä olevan vahvan vaikutuksen 

keskustan menestykseen kauppapaikkana. Keskustat, joilla koettiin olevan vahva 

brändi-identiteetti, menestyivät paremmin suhteessa kilpaileviin paikkoihin ja näiltä 

seuduilta löytyi huomattavasti vähemmän vapaita liikerakennuksia. Paikalliset 

yritykset raportoivat menestyksekkäästä liiketoiminnasta myös useammin tällaisissa 

keskustoissa (Runyan & Huddleston, 2006). Tämä ei ole sinänsä mikään yllätys. 

Kuluttajat luonnollisesti haluavat vierailla ja tehdä kauppaa paikoissa, jotka he 

kokevat miellyttäviksi sekä turvallisiksi. Sama asia pätee hyvin myös yrittäjien 

kohdalla. Yritykset sijoittuvat mieluummin alueille, jotka mielletään yleisesti ottaen 

viihtyisimmiksi sekä paremman maineen omaaviksi. Kaupungin keskustan brändi-

identiteetti vaikuttaakin siis merkittävästi sekä kuluttajan että yrittäjän kokemaan 

vetovoimaisuuden tunteeseen. 

 

Toinen vetovoimaisuustekijä, joka vaikuttaa sekä kuluttajan että yrittäjän kokemaan 

vetovoimaisuuteen on kaupungin keskustan business mix. Jo Huff (1963) osoitti, että 

useiden erilaisten myymälöiden olemassa olo keskustoissa lisäsi näiden paikkojen 

vetovoimaisuutta kuluttajien silmissä.  Arentze et al. (2005) mukaan paikan 

kokonaisvaltainen vetovoimaisuus riippuu pitkälti siellä olevien ostospaikkojen 

lukumäärästä. Kuluttajan näkökulmasta tämä vetovoimaisuuden vaikutelma on 

merkittävä riippumatta siitä, tapahtuuko varsinainen kaupankäynti kohteessa vai ei. 

Myös Oppewal ja Holyoake (2004) havaitsivat tutkiessaan vähittäiskauppojen 

keskittämisen vaikutuksia, että erilaisten ostospaikkojen sijoittaminen samalle 

alueelle, kuten esimerkiksi ostoskeskuksiin, koetaan kuluttajan näkökulmasta erittäin 

houkuttelevana. Tämä johtuu pitkälti siitä, että se vähentää huomattavasti niin 

matkustamisesta aiheutuneita rahallisia kuin ajallisiakin kustannuksia. Lisäksi tämä 

keksittäminen vähentää etsimisestä aiheutuvia kustannuksia sekä epävarmuutta 

kuluttajan näkökulmasta (Sneed et al, 2011).  

 

Kaupungin keskustan business mixin koostumus vaikuttaa luonnollisesti myös 

suoraan yrittäjän kokemaan vetovoimaan. Perinteisen ajattelun mukaan on 

kannattamatonta sijoittautua alueelle, jossa on paljon kilpailevia saman alan 
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yrityksiä. Asialla on kuitenkin olemasas myös kääntöpuolensa, sillä lähellä sijaitseva 

kilpailija voi houkutella lisää asiakkaita alueelle ja vaikuttaa samalla myös 

liikevoittoon positiivisesti. Toisaaltaa taas alueellinen hintakilpailu kasvaa, mutta 

useimmiten tämä kompensoituu suuremmalla asiakasvirralla (Marshall, 1920). 

Yrityksien maantieteellinen keskittäytyminen houkuttelee siis puoleensa enemmän 

kuluttajia, koska tämä vähentää tuotteiden etsimisestä aiheutuvia kustannuksia 

(Stahl, 1982; Bester, 1998; Fischer & Harrington, 1996), mutta liikkeenjohtajan 

näkökulmasta myymäläryhmittymät luovat yritysten välille myös merkkittävää 

kilpailua (Brandenburger & Nalebuff, 1996). Optimaalinen business mixin 

koostumus on kuitenkin hyvin yrittäjäkohtainen. Esimerkiksi vaateliikkeillä on 

Guthrien (1980) mukaan merkittäviä synergiaetuja. Myös samantyyliset 

vähittäiskaupat, kuten elokuvateatterit ja ravintolat sekä vaatekaupat ja koruliikkeet, 

tukevat hyvin toisiaan (Nelson, 1958). Kaikkien toimialojen kohdalla ei kuitenkaan 

näin ole. Voimme kuitenkin helposti todeta, että kaupungin keskustan business mix 

on erittäin merkittävä tekijä keskustan vetovoimaisuutta ajatellen myös yrittäjän 

näkökulmasta. Kaupunkien keskustojen ostosryhmittymien hyöydt ovat kiistattomat 

niin yrittäjille kuin kuluttajillekin. 

 

Yhden merkittävän osan kaupungin keskustan business mixiä ja samalla myös 

erittäin tärkeän osan keskustan vetovoimaisuutta muodostavat niin kutsutut 

ankkuriliikkeet. Ankkuriliikkeillä tarkoitetaan esimerkiksi isoja ja tunnettuja 

tavarataloja sekä vaate- tai elektroniikkaliikkeitä, kuten Hennes & Mauriz ja Media 

Markt (Teller & Reutter, 2007). Nämä liikkeet voivat muodostaa eräänlaisen halo-

efektin, josta muut sen ympärillä olevat myymälät ja yrittäjät hyöytyvät myöskin. 

Käytännössä yksi vetovoimaltaan merkittävä liike houkuttelee paljon kuluttajia 

paikalle, ja nämä samaiset kuluttajat vierailevat samalla ostosreissulla myös muissa 

lähellä sijaitsevissa liikkeissä. Ankkuriliikkeiden merkitys vetovoiman luojana on 

todettu monissa tutkimuksissa (Burns, 1992; Teller & Reuter, 2007). Ankkuriliikkeet 

toimivat merkittävinä asiakasmagneetteina alueelle (Brown, 1994; Davies & 

Bennison, 1978) ja niiden läheisyyteen sijoittuminen on yrityksille useimmiten 

erittäinkin kannattavaa. 
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Kulkuyhteydet ja liikennekeskittymät näyttelevät myös isoa roolia kuluttajien 

kokemaan vetovoimaan vaikuttavia tekijöitä tarkasteltaessa. Liikennekeskittymien 

sijainneilla on erittäin suuri vaikutus siihen, missä päin kuluttajat liikkuvat. 

Bussipysäkit, parkkialueet, juna-asemat ja joissain kaupungeissa metroasemat ovat 

kuluttajavirran keskittymiä. Kuluttajat liikkuvat yleensä kaupungin keskustan 

merkittävimpien liikenneyhteyspisteiden, kuten bussipysäkkien ja suurten 

parkkialueiden, välillä. Mikäli kulkuyhteydet ovat hyvät ja keskustaan on helppo 

sekä halpa tulla, kasvaa kuluttajien todennäköisyys asioida juuri kaupungin 

keskustan liikkeissä huomattavasti.  

 

Liikennekeskittymien sijainnilla on luonnollisesti myös merkittävä vaikutus suoraan 

yrittäjän kokemaan vetovoimaisuuteen. Paikat, joissa on lähellä esimerkiksi isoja 

parkkialueita tai bussipysäkkejä koetaan houkuttelevimpina. Nämä helpottavat myös 

yritysten työntekijöiden elämää, kun parkkipaikkoja on saatavilla ja julkisilla 

yhteyksilläkin pääse lähelle työpaikkaa. 

 

Kuluttajan kokemaan vetovoimaisuuden tunteeseen vaikuttavat tekijät ovat siis 

brändi-identiteetti, business mix sekä liikennekeskittymät ja kulkuyhteydet.  Nämä 

tekijät on koottu yhteen taulukkoon 1. Taulukosta 1 on nähtävissä myös jokaisen 

tekijän vaikutus, sekä aiheeseen kuuluvat lähteet.  

 

 

 

Tekijä Miten vaikuttaa? Lähteet 

Brändi-identiteetti 

Kaupungin imago, joka 

erottaa sen muista 

ostosalueista 

Hyvä maineisiksi ja 

viihtyisiksi mielletyt alueet 

vetoavat paremmin 

kuluttajiin ja yrittäjiin. 

Runyan & Huddleston 

(2006) 

Business mix 

Kokonaisuus, jonka 

keskustassa olevat erilaiset 

liikkeet muodostavat 

Monipuolinen ja kattava 

liiketarjonta houkuttelee. 

Myös ns. ankkuriliikkeiden 

merkitys vetovoiman 

luojina on huomattava. 

Oppewal & Holyoake, 

(2004); Babin et al., 

(1994), Arentze et al. 

(2005) 
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Liikennekeskittymät ja 

kulkuyhteydet 

Hyvät ja halvat 

kulkuyhteydet helpottavat 

liikkumista. 

Liikennekeskittymien 

läheisyydessä olevissa 

liikkeissä on 

vaivattomampi asioida. 

Benniston & Davies, 

(1980); Howard & 

Davies (1986) 

 

Taulukko 1. Kuluttajaan ja yrittäjään vaikuttavat vetovoimaisuus tekijät ja kuvaus tekijöiden 

vaikutuksesta 

 

 

Kaupungin keskustan brändi-identiteetti, liikennekeskittymät ja kulkuyhteydet sekä 

business mix vaikuttavat pk-yrittäjän kokemaan vetovoimaan niin epäsuorasti 

kuluttajan kautta kuin vaikuttamalla suoraan yrittäjäänkin, kuten aikaisemmin 

todettiinkin. Suoraan pk-yrittäjän kokemaan vetovoimaan vaikuttavat kaupungin 

keskustan vuokrataso, kaavoitukset sekä kaupungin sisäiset etäisyydet.  

 

Kaupungin keskustan ollessa liikenneyhteyksien polttopiste, se on luonnollisesti 

myös kaikkein helpoiten saavutettavissa oleva paikka kaupunkialueella. Tästä 

johtuen se tarjoaa maksimaalisen markkinapotentiaalin sekä optimaalisen 

saavutettavuuden niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin osalta. Tämän potentiaalin 

takia se on myös vuokratasoltaan kaikkein arvokkainta aluetta (Balchin, Kieve ja 

Bull, 1988). Koska tavaratalot sekä erikoisliikkeet haluavat houkutella asiakkaita 

koko kaupungin alueelta, he pyrkivät sijoittautumaan kaikista keskeisimmille 

paikoille, ja ovat myös valmiita maksamaan korkeimpia vuokria. Tosin heidän 

haluukkuutensa maksaa vuokraa laskee heti etäisyyden kasvaessa. Ruokakaupat 

puolestaan ovat halukkaampia vaihtamaan sijainnin pääostoskatujen varrelta 

halvempaan vuokraan ja sijaintiin vähän kauemmas kaupungin ytimestä (Brown, 

1994). Kaupungin keskustan vuokrataso vaikuttaa siis myös yrittäjän kokemaan 

vetovoimaan. Eri alan toimijoilla on erilaiset tarpeet sijoittumisen suhteen, joillekin 

yrityksille keskeinen sijainti on kriittinen asia liiketoiminnan onnistumisen kannalta. 

Myös kynnys maksaa korkeita vuokria vaihtelee toimialoittain. 
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Tietyt alueet kaupunkien keskustoista on kaavoitettu vain tietynlaiseen käyttöön. 

Paikat, joissa on sekä korkea populaatio että tulotaso, ovat usein kaavoitettu 

asuinalueksi, eikä niissä ole lainkaan vähittäismyymälöitä. Samaan tyyliin 

pienemmät ja tiiviimmin kaavoitetut liikealueet voivat pakottaa firmoja keskittymään 

samalle alueelle. Tämän ilmiön on usein katsottu johtuvan siitä, että rymittymän 

yritysten välillä on vähän keskinäistä kilpailua. Mutta asia ei ehkä kuitenkaan ole 

aivan näin. Mikäli kaupungin keskustan kaavoitusratkaisut pakottavat yritykset 

sijoittumaan samalle alueelle, tämä lisää alueellista kilpailua sekä vähentää uusien 

yritysten halukkuutta tulla markkinoille. Joten kaavoitukset eivät pelkästään vaikuta 

yritysten sijoittumispäätökseen vaan myös halukkuuten tulla ylipäätänsä näille 

markkinoille (Datta, 2009). Kaupungin keskustan kaavoitusratkaisut vaikuttavat siis 

selkeästi myöskin yrittäjien kokemaan vetovoimaisuuden tunteeseen. Monet 

kaupungin keskustan alueista ovat varmasti yritysten näkökulmasta erittäinkin 

houkuttelevia, mutta kaavoitusten takia niillä alueilla ei kuitenkaan pystytä 

operoimaan. Toisaalta taas liikealueiksi kaavoitetuilla paikoilla vallitsee erittäin kova 

kilpailu, mikä osaltaan laskee paikan houkuttelevuutta varsinkin tietyn tyyppisten 

yritysten silmissä. 

 

Myöskään etäisyyksien vaikutusta vetovoimaisuuteen ei ole syytä aliarvioida. Vaikka 

etäisyydet ovatkin kaupungin keskustan alueella yleensä suhteellisen lyhyitä, 

pyrkivät kuluttajat silti minimoimaan nähdyn vaivan (Johnston, 1973). Tämä ilmiö 

on selvästi havaittu Yhdysvalloissa, jossa kuluttajat valittavat mega ostoskeskusten 

liian pitkistä kävelymatkoista (Rogers, 1987; Turchiano, 1990). Samankaltaisia 

havaintoja on tehty myös Eurooppassa (Howard & Reynolds, 1991; McGoldrick & 

Thompson, 1992). Tosin etäisyyden aiheuttama turhautuminen on selkeästi 

nähtävissä myös pienemmillä ostosalueilla (Johnston & Kissling, 1971). Useimpien 

lähteiden mukaan kriittinen raja kulkee 200 metrin kohdalla (Nelson, 1958; Gruen, 

1973; McKeever & Griffin, 1977). Tämän välimatkan koetaan olevan pisin 

mahdollinen matka, jonka asiakas on halukas kulkemaan liikkeestä toiseen 

liikkeeseen ostoskeskittymän sisällä. Brownin (1987) tutkimustulokset tukevat myös 

tätä, sillä ne osoittivat, että 200 metriä on suurin välimatka, jonka päähän toinen 

kauppa voi luoda kauppaa toiselle yritykselle. Yritysten väliset etäisyydet vaikuttavat 

siis myös yrittäjän kokemaan vetovoimaisuuteen. Sijoittuminen yli 200 metrin 
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päähän merkittävimmästä ostoskadusta voi olla yrityksen menestyksen kannalta 

erittäinkin merkittävä juttu.  

 

Taulukosta 2 on nähtävillä vielä kaikki suoraan yrittäjän kokemaan vaikuttavat 

tekijät, niiden vaikutus sekä lähteet. 

 

 

Tekijä Miten vaikuttaa?  Lähteet 

Vuokrataso Pakottaa yritykset 

miettimään kuinka 

paljon ovat valmiita 

maksamaan 

asiakasvirrasta 

 Balchin, 

Kieve ja Bull, 

(1988); 

Brown (1994) 

Etäisyydet Välimatkat 

vaikuttavat 

kuluttajien 

halukkuuteen 

vierailla liikkeissä 

 Rogers 

(1987); 

Turchiano 

(1990) 

Kaavoitukset Rajoittavat yritysten 

vapautta valita 

toimipaikkansa 

sijaintia 

 Datta (2009) 

 

Taulukko 2. Muut yrittäjään vaikuttavat vetovoimaisuus tekijät sekä kuvaus niiden 

vaikutuksesta 
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3 EMPIIRINEN TUTKIMUS 

 

Tässä luvussa perehdytään ensin tutkimuksen metodologiaan sekä aineiston keräys- 

ja analysointimenetelmiin. Sen jälkeen siirrytään varsinaiseen haastatteluaineiston 

pohjalta tehtyyn empiiriseen analyysin. Analyysi on jaettu kolmeen eri osioon, eri 

analyysiyksiköiden mukaisesti. Ensin analysoidaan shoppailumaailmaa, tämän 

jälkeen palvelumaailmaa ja lopuksi kahvila- ja ravintolamaailmaa. Luvun lopussa 

analyysin tulokset esitetään niin taulukoiden kuin kuvioidenkin avulla. 

 

 

3.1 Tutkimuksen metodologia 

 

Tutkimuksen lähestymistavaksi on valittu kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. 

Yrittäjien mieltymyksiä liikkeen sijaintipaikan valinnan suhteen sekä tähän 

vaikuttavia vetovoimaisuustekijöitä on tutkittu erittäin vähän ja sen tutkiminen vaatii 

ilmiönä syvällistä tarkastelua sekä ymmärtämistä. Koska laadullisen tutkimuksen 

päämääränä on yleensä tutkittavan ilmiön ymmärtäminen aineistoa erittelemällä, eikä 

niinkään ilmiön selittäminen ja kontrollointi (Koskinen et al. 2005: 16), sopii tämä 

menetelmä varsin hyvin tähän tutkimukseen. Laadullisten tutkimusmenetelmien 

etuna on myös se, että ne pakottavat tutkijan perehtymään tutkittavaan ongelmaan 

syvällisesti (Hirsjärvi et al 2009: 164). Kvalitatiivinen tutkimus on luonteeltaan 

kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, ja aineisto kootaan luonnollisista, todellisista 

tilanteista. Tämän tutkimuksen lähtökohtana ei ole teorian tai hypoteesien 

testaaminen vaan yrittäjän kokeman vetovoimaisuuden tunteen monitahoinen ja 

yksityiskohtainen tarkastelu. Pyrkimyksenä on paljastaa odottamattomia seikkoja. 

 

Tutkimus toteutettiin yhden tapauksen tapaustutkimuksena. Tässä tutkimuksessa 

tapauksena toimi Oulun kaupungin keskusta. Oulu on tammikuussa 2013 

tapahtuneiden kuntaliitosten myötä 190 000 asukkaallan Suomen viidenneksi suurin 

kaupunki ja pohjoisen Suomen kaupallinen keskus (Oulun kaupunki 2012). Vaikka 

Oulu onkin asukasluvulla mitattuna yksi Suomen suurimmista kaupungeista, on 

kaupungin keskusta kuitenkin kooltaan hyvinkin pieni suhteutettuna ihmisten 
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määrään. Oulun keskustan yrittäjät määrittelevät kaupallisen ydinkeskustan ihan 

muutaman korttelin suuruiseksi alueeksi. Kaupungin keskustasta puuttuu useita 

merkkiliikkeitä, jotka löytyvät kaupungin ulkopuolella olevista ostoskeskuksista. 

Nykyään ei ole enää ollenkaan itsestään selvyys, että ihmiset tulevat tekemään 

shoppailunsa juuri kaupungin keskustaan. Oulu onkin oivallinen esimerkki 

kaupungista, joka painii vetovoimaisuusongelmien kanssa. Jotta voitaisiin selvittää, 

miten kaupungin keskustaan voitaisiin houkutella entistä enemmän kuluttajia ja 

parempia yrityksiä, on ensin selvitettävä, mitkä asiat vaikuttavat heidän kokemaansa 

vetovoiman tunteeseen. 

 

 

3.2 Empiirisen aineiston keräys- ja analysointimenetelmät  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ja kuvata Oulun kaupungin keskustan 

vetovoimaisuuteen vaikuttavat tekijät sekä mahdollisuuksia tämän vetovoimaisuuden 

parantamiseksi yrittäjän näkökulmasta.  

 

Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty haastattelemalla yhteensä kahdeksaa 

Oulun ydinkeskustan alueen yrittäjää ja toimitusjohtajaa. Asetettujen kriteereiden 

mukaisesti haastateltavien tuli olla joko yrittäjiä tai toimitusjohtajia Oulun 

ydinkeskustassa toimivassa yrityksessä ja omata riittävästi kokemusta sekä 

näkemystä keskustan alueen kehittämisestä. Haastateltavien valinnassa pyrittiin 

myös ottamaan huomioon, että eri toimialojen yrittäjät olisivat mahdollisimman 

tasavertaisesti edustettuina, sillä heidän tarpeensa ja kokemansa vetovoimaisuus 

eroavat toisistaan.  

 

Haastateltavat jaettiin kolmeen eri analyysiyksikköön heidän edustamiensa 

toimialojen mukaisesti. Ensimmäiseen analyysikköön kuuluivat kaikki ravintola- ja 

kahvila-alan yrittäjät. Tästä analyysiyksiköstä käytetään myöhemin nimitystä 

ravintolamaailma. Toinen analyysiykkö, eli shoppailumaailma, käsittää muun muassa 

kaikki pukeutumisalan liikkeet ja koruliikkeet.  Kolmanteen analyysiyksikköön 

kuuluivat kaikki palvelualan yrittäjät, kuten lääkärikeskukset, optikot ja 
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parturikampaamot.  Tästä analyysiyksiköstä käytetään myöhemmin nimitystä 

palvelumaailma. 

 

Kaikki haastateltavat edustivat siis joko shoppailumaailman, palvelumaailman tai 

kahvila- ja ravintolamaailman yrityksiä. Haastateltavat ja haastatteluiden ajankohdat 

on listattu alla olevaan taulukkoon 3. 

 

 

Haastateltava Asema Toimiala Ajankohta 

Ravintoloitsija A Toimitusjohtaja Ravintola-ala 17.7.2013 

Palvelualan yrittäjä 

A 

Toimitusjohtaja Optikkopalvelut 19.8.2013 

Shoppailumaailman 

yrittäjä A 

Toimitusjohtaja Kenkäkauppa 20.8.2013 

Shoppailumaailman 

yrittäjä B 

Toimitusjohtaja Vaatekauppa 21.8.2013 

Ravintoloitsija B Toimitusjohtaja Ravintola-ala 22.8.2013 

Ravintoloitsija C Toimitusjohtaja Ravintola-ala 22.8.2013 

Palvelualan yrittäjä 

B 

Toimitusjohtaja Parturikampaamopalvelut 30.8.2013 

Shoppailumaailman 

yrittäjä C 

Toimitusjohtaja Vaatekauppa 17.9.2013 

 

Taulukko 3. Graduhaastattelut 

 

Haastattelumenetelmäksi valittiin puolistrukturoitu teemahaastattelu, joka on hyvin 

usein liiketaloustieteissä käytetty aineiston keräysmenetelmä. Menetelmän valinta 

perustuu siihen, että se mahdollistaa hyvin keskustelun ohjaamisen tutkijan toimesta 

samalla antaen haastateltavalle tilaisuuden kertoa asiasta vapaasti omin sanoin 

(Koskinen et al. 2005: 105). Haastattelut ajoittuivat vuoden 2013 kesälle ja 

alkusyksyyn. Haastattelut suoritettiin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta yritysten 

omissa tiloissa haastattelijan ja haastateltavan läsnä ollessa. Apuna haastatteluissa 

käytettiin aikaisemman kirjallisuuden pohjalta muodostettua teoreettista viitekehystä 

ja siitä esille nousseita teemoja. Haastattelurunko on nähtävillä liitteissä (LIITE 1).  
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Haastattelut aloitettiin esittämällä aluksi yleisluontoisia kysymyksiä, minkä jälkeen 

edettiin tutkimuksen kannalta keskeisiin kysymyksiin. Haastattelut nauhoitettiin 

käyttämällä digitaalista sanelukonetta. Haastattelujen kestot vaihtelivat 

haastateltavasta riippuen 20 - 80 minuutin välillä.  

 

Haastattelut litteroitiin digitaalisen audiotiedoston avulla tietokoneella word-

tiedostoksi. Tämän jälkeen haastatteluaineisto analysoitiin teemoittain teoreettisen 

viitekehyksen mukaisesti. Teemoina toimivat teorian pohjalta kuluttajaan ja 

yrittäjään vaikuttavat vetovoimaisuustekijät, joiden mukaan kysymykset oli 

ryhmitelty myös haastattelurungossa. Nämä teemat olivat brändi-identiteetti, 

business mix, liikennekeskittymät ja kulkuyhteydet sekä kulkuyhteydet. Eri teemojen 

alle kuuluvista kommenteista tehtiin omat word-tiedostonsa analysoinnin 

helpottamiseksi. Analyysikappaleeseen on nostettu esille tutkittavan ilmiön kannalta 

merkittävimmät huomiot. Teoreettinen viitekehys, jonka pohjalta sekä 

haastattelurunko että analyysikappale on rakennettu, on nähtävissä edellisen luvun 

viimeisen osion kuviossa 2. 

 

 

3.4 Shoppailumaailma 

 

Ensimmäinen tarkasteltava analyysiyksikkö on shoppailumaailma. 

Shoppailumaailmaan kuuluvat siis esimerkiksi kaikki pukeutumisalan liikket ja 

koruliikkeet. Tämän kaltaiset erikoisliikkeet haluavat sijoittautua ihan kaupungin 

ytimeen, jotta he tavoittaisivat mahdollisimman suuret asiakasvirrat. Heidän 

halukkuutensa maksaa vuokraa kuitenkin laskee suhteessa siihen, kuinka kauaksi 

kaupungin keskustasta kyseiset tilat sijoittuvat (Brown, 1994). 

 

Shoppailumaailman ja erityisesti vaatetuskaupan osalta periaatteet ovat muuttuneet 

entisajoista. Toimijoita on yhä vähemmän ja tilavaatimukset ovat yhä suuremmat. 

Kun tilavaatimukset kasvavat, niin nousevat luonnollisesti myös vuokrat. Tämä on 

osittain aiheuttanut myös sen, että shoppailumaailman yritykset ovat valinneet 

kauppapaikaksi mieluummin valtateiden varsilla sijaitsevia ostoskeskuksia, joissa on 

tarjolla niin paljon asiakkaita, isot tilat kuin halvemmat vuokratkin. 
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Pukeutumiskauppa on integroitunut niin kovasti, että pelaajia on yhä vähemmän, 

mutta ne vaativat itselleen isommat tilat. Brändejä on tullu lisää, mutta omistajat 

takana on ylleensä yksijä ja samoja. Isompia yksiöitä vaan ja enemmän neliöitä 

(Shoppailumaailman yritäjä B). 

 

Oulun keskustan alueen shoppailumaailman liikkeiden sijoittautuminen on 

havainnollistettu alla olevassa kuviossa 4. Punainen alue kuvastaa sitä aluetta, minkä 

haastateltavat yrittäjät kokivat Oulun ydinkeskustaksi. Kuten kuviostakin voimme 

hyvin päätellä, niin shoppailumaailman yrittäjät pyrkivät todella sijoittautumaan 

aivan kaupungin keskustan ytimeen maksimoidakseen asiakasvirrat. 

 

 

Kuvio 4; Shoppailumaailman yrittäjien sijoittautuminen Oulun keskustassa  
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3.2.1 Kuluttajaan ja yrittäjään vaikuttavat vetovoimaisuustekijät 

 

 

Business mix 

 

Kuluttajille saatavilla olevan kokonaisvalikoiman hyödyt (myymälöiden laatu ja 

monipuolisuus) oli kaikista tärkein syy, miksi ihmiset halusivat shoppailu juuri 

keskustassa. Yksi merkittävimmistä eduista shoppailtaessa myymäläkeskittymässä 

on siis se, että todennäköisyys löytää kaikki tarvittavat tuotteet samalla ostosreissulla 

kasvaa huomattavasti. Tällä tavoin kuluttaja saa hoidettua asiansa pienemmällä 

vaivalla. 

 

Myös yritykset hyötyvät kasaantumisesta. Yritykset tekevät tutkitusti enemmän 

kauppaa, mikäli ne sijaitsevat toistensa läheisyydessä kuin että jos ne olisivat 

sijoittuneet toisistaan erilleen. Erityisesti vaateliikkeiden on todettu kasvattavan 

liiketoiminta suoraan siinä suhteessa, missä asiakkaat hyödyntävät molempien 

liikkeiden tarjontaa.  

 

Shoppailumaailman yrittäjät osaavat hyvin asettua kuluttajan asemaan, ja 

tunnistavatkin selkeästi oikeanlaisen business mixin hyödyt. Kuluttajat haluavat 

kierrellä eri pukeutumisliikkeissä ja vertailla tarjontaa sekä yhdistellä asusteita. 

Onkin selvää, että shoppailumaailman yrittäjät haluavat sijoittautua Oulun 

keskustassa mahdollisimman keskeisellä paikalle ja toisten samanlaisen tarjonnan 

omaavien liikkeiden läheisyyteen. Sijoittautumalla selkeästi kauemmas muista 

vaateliikkeistä, on huomattavasti vaikeampi menestyä, vaikka liike olisikin 

vetovoimaltaan hyvä. 

 

Otetaan tällanen klassinen yhistelmä kuin nainen hattukaupassa. 

Tarinahan menee jotenkin näin, että nainen menee hattukauppaan ja 

näkee hatun, mutta se ei voi ostaa sitä ennen kuin se on kiertäny kaikki 

kaupungin hattukaupat ja todennu, että se mistä hän ekana tykkäs, niin 

kyllä se on se paras. Ja jos tätä kulunutta vitsiä pitää, joka naisten 

kohalla pitää jopa paikkaansa, niin pitää tausta-ajatuksena, niin jos 
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sää haluat ostaa kengät, niin kyllähän nyt täytyy olla niin lähekkäin. 

Jos ei nyt sentään ihan kenkäklusteria oo kaupungissa, niin silimälasit. 

Jotkut tuoteryhmät ja jotkut kaupat, niin kyllä ne on sellasia, että ne 

pysyy hengissä, niin niitä pitää olla enemmän kuin yks kaupungissa. 

(Shoppailumaailman yrittäjä B) 

 

Joidenkin alojen yrittäjät kokevat vieressä sijaitsevat kilpailijat selkeästi uhkana ja 

myyntiä pienentävinä tekijöinä. Kilpailijoiden läheisyyteen sijoittautumista pyritään 

välttämään viimeiseen asti. Näin ei kuitenkaan ole shoppailumaailman yrittäjien 

kohdalla. Kilpailijoiden uhka tunnistetaan, mutta heidän läheisyys koetaan kuitenkin 

positiiviseksi jutuksi. Shoppailumaailman yrittäjät haluaisivatkin nähdä Oulun 

kaupallista keskusta hallittavan enemmän ostoskeskusmaisesta, jolloin olemassa 

oleviin yrityksiin ja niiden sijainteihin kiinnitettäisiin enemmän huomiota. Tämä on 

olennaista, mikäli halutaan todella kilpailla valmiiksi suunniteltuja 

ostoskokonaisuuksia vastaan. Keskittämällä enemmän ja parempia pukeutumisalan 

liikkeitä ydinkeskustaan, lisätään myös Oulun keskustan vetovoimaisuutta 

kuluttajien silmissä. Tällä hetkellä Oulun keskusta ei tarjoa juurikaan liikepaikkoja 

shoppailumaailman yrityksille, ja tämä on ollut ongelmana jo pidemmän aikaa, kuten 

shppailumaailman yrittäjä B haastattelussa toteaa. 

 

”On pelaajia, jotka haluaa tänne ja on halunneet jo vuosia. Niillä ei 

vaan oo ollu tilo ja saatavilla.” (Shoppailumaailman yrittäjä B) 

 

Merkittävän osan kaupunkien keskustojen business mixiä muodostavat myös niin 

kutsutut ankkuriliikkeet. Ankkuriliikkeillä tarkoitetaan isoja ja tunnettuja tavarataloja 

sekä vaate- tai elektroniikkaliikkeitä, kuten esimerkiksi Hennes & Maurizia. Nämä 

liikkeet houkutelevat paljon kuluttajia keskustaan, jolloin muutkin läheisyydessä 

toimivat yritykset hyöytyvät näistä asiakasvirroista. Oulun keskustassa ehkä selkein 

ankkuriliike on paraatipaikalla ytimessä toimiva Stockmann. 

 

Shoppailumaailman yrittäjätkin tiedostavat Oulun keskustan ankkuriliikkeiden 

mukanaan tuomat hyödyt. Esimerkiksi Stockmannnin tulo keskustaan on lisännyt 
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asiakasvirtoja, joista myös lähellä sijaitsevat liikkeet selkeästi hyötyvät. Myös 

Sokoksen uskotaan lisäävän asiakasvirtoja entisestään. 

 

Onhan Stockmannin tulo ollut siunaus. Se on tuonu asiakasvirtoja, 

joista minä hyödyn myöskin. Tuo (Sokos) tulee olemaan siunaus, se tuo 

asiakasvirtoja, joista minä hyödyn. (Shoppailumaailman yrittäjä B) 

 

Tietenkin on merkitystä, että on liikkeitä, jotka vetää asiakasvirtoja. Ja 

että tietenkin, että on myös vaateliikkeitä. Ihmiset liikkuu sillon 

samojen asioiden tiimoilta, jotka liittyy tähän jollakin tavalla tähän 

niinku shoppailemiseen. (Shoppailumaailman yrittäjä C) 

 

 

On siis varsin selvää, että ankkuriliikkeiden läsnäolo lisää Oulun keskustan 

vetovoimaisuutta myös yrittäjien näkökulmasta. Niiden lähelle halutaan sijoittautua 

mielellään, vaikka ankkuriliikkeen tarjonta olisikin hyvin samankaltainen 

shoppailumaailman yrityksen oman tarjonnan kanssa. Yrittäjät eivät haastatteluissa 

kuitenkaan ota suoranaisesti kantaa siihen, että pitäisikö Oulun keskustassa olla 

enemmän ankkuriliikkeitä. Toisaalta Oulun kaupallinen keskusta on tällä hetkellä sen 

verran pieni, että tämän kaupungin keskustaan tuskin kovin montaa ankkuriliikkettä 

edes mahtuisikaan. 

 

Liikenneyhteydet 

 

Liikennekeskittymien sijainneilla on erittäin suuri vaikutus siihen, missä päin 

kuluttajat liikkuvat. Bussipysäkit, parkkialueet, juna-asemat ja joissain kaupungeissa 

metroasemat ovat kuluttajavirran keskittymiä. Kuluttajat liikkuvat yleensä kaupungin 

keskustan merkittävimpien liikenneyhteyspisteiden, kuten bussipysäkkien ja suurten 

parkkialueiden, välillä. 

 

Liikenne- ja kulkuyhteyksien merkitys on muutenkin suuri kaupungin keskustalle. 

Mikäli keskustaan ei ole helppo päästä tai sieltä ei löydy riittävästi parkkipaikkoja, 

hankaloittavat nämä huomattavasti siellä asiointi. Tämä siis laskee selkeästi 
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keskustan vetovoimaisuutta kuluttajien silmissä. Samalla tämä myös nostaa 

ostoskeskuksien vetovoimaa suhteessa Oulun keskustaan, sillä näissä on yleensä 

huomattavan paljon helpompi asioida ja parkkitilaakin löytyy aina lähes 

takuuvarmasti. 

 

Tässäkin asiassa shoppailumaailman yrittäjät elävät hyvin pitkälti kuluttajien 

näkökulman kautta. Mikäli keskustaan ei ole helppo päästä tai siellä ei ole helppo ja 

kätevä asioida, ei sinne myöskään haluta hirveän mielellään sijoittautuakaan. 

Haastatteluista kävi hyvin ilmi, että shoppailumaailman yrittäjät eivät ole tyytyväsiä 

Oulun keskustan tämän hetkisiin liikenneyhteyksiin. 

 

Liikenneyhteydet se on keskustan ongelma. Ja liikenneyhteyksiin kuuluu 

sisääntulon helppous ja sen jäläkeen parkkipaikan löytäminen ja siitä 

eteenpäin pääseminen. (Shoppailumaailman yrittäjä B) 

 

Yrittäjät ovat kuitenkin tyytyväisiä siihen, että tämä ongelma on tiedostettu myös 

päättäjien puolella. Esimerksksi Kallioparkin odotetaan innolla ja niiden toivotaan 

näkyvän myös asiakasvirroissa. 

 

Kallioparkki tulee olemaan siunaus, se tuo asiakasvirtoja helmikuun 

14. päivä. Ihmiset saa autonsa lämpimään ja nousee hisseillä ylös. 

(Shoppailumaailman yrittäjä B) 

 

Parkkipaikkojen vähyys ei kuitenkaan ole ainoa ongelma, jonka shoppailumaailman 

yrittäjät nostavat esille koskien keskustan liikenne- ja kulkuyhteyksiin liittyviä 

asioita. Osa yrittäjistä on pannut merkille, kuinka vähän kaupungin keskustaan on 

sisääntuloväyliä ja miten heikosti ne tällä hetkellä toimivat. 

 

Se on helpompi kuin lähtä seikkailemaan niitä käytännössä nelijää 

kaistaa mitä pitkin keskustaan suunnilleen tullee, jos Limingantullin 

laskee, niin kuutta kaistaa pääsee keskustaan ja sen jäläkeen etit auton 

parkkipaikkaa. Niin, että näihin keskustahankkeisiin, niin infralisänä 

vois olla, että nuo rautatiesillat saatas levitettyä, että siellä ois oikeesti 
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keskustaan tulevia kaistoja enemmän. Mutta sillonkin tulee vanhan 

kaupungin ongelma, että sillon rakentaminen on vieressä, eli intiön 

hautausmaata on vaikee lähtee siirtään. Sisääntulotiet pitäs olla 

kunnossa, että ois vielä helpompaa päästä pelipaikoille. 

(Shoppailumaailman yrittäjä A) 

 

Shoppailumaailman yrittäjien mielestä yleiset liikenneyhteydet ovat siis yksi Oulun 

kaupungin keskustan suurimmista kehityskohteista. Yleisten liikenneyhteyksien on 

oltava kunnossa, jotta kuluttajan shoppailukokemus olisi mahdollisimman helppo ja 

miellyttävä. Ja kun kuluttajien shoppailukokemus on positiivinen, hyötyvät tästä 

myös shoppailumaailman yrittäjät. 

 

Brändi-identiteetti 

 

Brändi-identiteetillä tarkoitetetaan kaupungin keskustan imagoa, joka erottaa sen 

muista yleisistä ostosalueista, kuten esimerkiksi ostostoskeskuksista. Keskustat, joilla 

on vahva ja positiivinen brändi-identiteetti, menestyvät paremmin suhteessa 

kilpaileviin paikkoihin, ja näiltä seuduilta löytyy huomattavasti vähemmän vapaita 

liiketiloja. 

 

Shoppailumaailman yrittäjät korostavat erottautumisen merkitystä asiakasvirran 

houkuttelemiseksi. Monilla isoilla kaupungeilla on jotain, jolla ne selkeästi 

erottautuvat massasta. Jotain, jota ei ehkä ole tarjollakaan muualla kuin juuri tämän 

kaupungin keskustasta. Tämä on se juttu, jolla suuria turistimassoja houkutellaan 

ulkomailta. Oulusta tuskin ikinä kasvaa maailman mittakaavalla isoa ja 

vetovoimaista metropolia, mutta erottautuminen on silti hyvä pitää mielessä 

keskustan uudistuksia suunniteltaessa. Oulun keskustan on kuitenkin pystyttävä 

tarjoamaan jotain, minkä takia kuluttajat valitsevat keskustan kaupungin 

ulkopuolisten ostoskeskusten sijaan. 

 

Missä keskusta voi erottautua ja menestyä muihin verratuna, niin on se, 

että määki on matkustanu niin paljon, että joku tämmönen shopping 

center tai mall, niin se on ihan sama heräänkö mää Johannesburgissa 
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vai Floridassa vai Tukholmassa, jos mä herään siellä mall:issa. Mä 

törmään niin samoihin logoihin. Mä saan Strarbucksin kahvia all over 

the world! Mutta sacher-kakkua mää saan vaan Wienissä siitä 

kahvilasta, ja sinne on puolentunnin jono aamusta iltaan. Ja vain ja 

ainoastaan Pariisin kadulla voin nähdä ohikulkevat kaunottaret. Vain 

Milanossa vain istua sitä. Mittakaavan on eri, mutta ajatus on sama! 

Täällä täytyy olla sellaisia liikkeitä ja tavarataloja, jotka eivät pysty 

toimimaan peltoparatiiseissa. Täällä täytyy olla merkkejä, brändejä, 

yrittäjiä, jotka ovat erilaisia kuin peltoparatiiseissa. 

(Shoppailumaailman yrittäjä B) 

 

Oulun keskustan on pystyttävä olemaan vetovoimainen ostoskohde niin 

oulunsalolaisille ja kempeleläisille kuin sitten posiolaisille, vaalalaisille kuin 

utajärveläisillekin. Ja tätä se on varmasti ollutkin, mutta lähialueiden nykyiset ja 

tulevat ostoskeskukset tarjoavat nykyään jo erittäin hyvän vastuksen, eikä Oulun 

keskustan brändi-identiteettiä ja vetovoimaa tulisi missään nimessä ottaa itsestään 

selvyytenä.  

 

Miten Oulun keskustan sitten pitäisi pyrkiä parantamaan brändi-identiteettiä ja 

erottautumaan ostoskeskuksista? Shoppailumaailman yrittäjien mielestä keskustassa 

pitäisi tapahtua enemmän. He toivovat keskustaan enemmän kulttuuria, 

musiikkiesityksiä ja tapahtumia. 

 

Kulttuuria, tulennielijöitä, showta, heleppo pysäköidä. Jazzi sitä, blues 

sitä, performanssia! Täytyy tapahtua ”joka päivä”! Oulun keskustan 

tulee ansaita se, että se on erilainen. (Shoppailumaailman yrittäjä B) 
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3.2.2 Yrittäjään vaikuttavat vetovoimaisuustekijät 

 

Kaavoitukset 

 

Tietyt alueet kaupunkien keskustoista on kaavoitettu liiketilakäyttöön ja muut muihin 

tarkoituksiin. Tämä asettaa yrityksille tietynlaisia haasteita. Oulun kaupallisen 

ydinkeskustan ollessa pieni, on keskustan alueen kaavoituksilla sekä liikevalinnoilla 

suuri vaikutus niin yrittäjien kuin kuluttajienkin kokemaan vetovoimaan. 

Kaupunkien keskustat ovat usein erittäinkin suunnittelemattomia 

ostoskokonaisuuksia verrattuna ostoskeskuksiin. Kaavoitukset voisivatkin toimia 

yhtenä keinona hallita ydinkeskustan muodostamaa ostoskokonaisuutta ja sen sisällä 

toimivien liikkeiden kirjoa. 

 

Shoppailumaailman yrityksille on erityisen tärkeää päästä sijoittautumaan kaikista 

keskeisimmille paikoille Oulun keskustassa, jotta he tavoittaisivat mahdollisimman 

suuret asiakasvirrat. Yrittäjät kokevat kuitenkin tietyllä tavalla haasteellisena sen, 

että tällaisia tiloja ei juurikaan kuitenkaan ole saatavilla keskustasta. Osa yrittäjistä 

on myös sitä mieltä, että ns. pelipaikoilla on tällä hetkellä useita eri alojen yrityksiä, 

jotka eivät edes välttämättä hyödy juurikaan niin keskeisestä sijainnista. 

Shoppailumaailman yrittäjien mielestä kaupungin keskustaa voitaisiin kaavoittaa ja 

suunnitella siten, että keskeisimmät katutason liiketilat menisivät niille liikkeille, 

jotka tarvitsevat eniten näkyvyyttä, jotta kauppa käy. Esimerkiksi vakuutusyhtiöt tai 

virastot tuskin hyötyvät kovinkaan paljon siitä, että ne sijoittautuvat näkyvimmille ja 

kalleimmille paikoille katutasoon. 

 

Vakuutusyhtiöiden, virastojen tai kiinteistövälitysfirmojen, toimistojen, 

niin pitäis antaa kaavamääräys, että ne ei saa majottua katutasoon. 

Henkilökohtaisena pidän jonkin sortin pettymyksenä tuota Ilmarisen 

tuota liitontalon rakentamista. Kun parhaan tietoni mukaan siihen 

tuleen kaupallista toimintaa, siis katutasoon ja miinus ykköseen. 

Semmoseen paikkaan, jota on niinkö ootettu. Ja sitten plus ykösestä 

eteenpäin siellä hoidetaan sairaita. Se ois voinu olla niinkun oktaavi 

tuonnepäin. (Shoppailumaailman yrittäjä B) 
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Haastatteluista kävi ilmi myös, että shoppailumaailman yrittäjät näkisivät Oulun 

keskustaan rakennettevan yhä korkeampia rakennuksia. Tämä toisi enemmän 

liiketiloja sekä ihmisiä keskustaan, ja samalla elävöittäisi kaupungin ydintä. 

 

Tiivis rakentaminen, ylöspäin. Liikerakentamista, mutta ennen kaikkea 

antaa oikeus rakentaa ylöspäin ja asuntoja ja ihmisiä. Oli aika, jolloin 

Martinniemessä asui enemmän ihmisiä kuin Oulun keskustan 

ruutukaava-alueella. Ennen kuin Kiikeli rakennettiin. Oulun 

keskustassa asui vajaa 400 ihmistä. Kaikki oli vaan konttoreita ja 

virastoja. Ei muuta ku rajusti vaan leimoja paperiin ja keskustan 

kortteleita hajalle ja ilimaan, ylöspäin. (Shoppailumaailman yrittäjä B) 

 

Mikäli keskustaa lähdetään kehittämään tähän suunta, voivat edessä olla yhä 

suuremmat pysäköintiongelmat. Shoppailumaailman yrittäjät ovat kuitenkin varmoja 

siitä, että yrittäjät ovat valmiita kantamaan oman kortensa kekoon. Yrittäjien puolelta 

löytynee rahoitusapua esimerkiksi koskien lisäparkkipaikkoja, mikäli vain 

keskustaan saadaan lisää liiketiloja sekä asuintaloja, ja näiden myötä siis myös lisää 

asiakaspotentiaalia. Tämä sijoitus maksanee itsensä takaisin suhteellisen nopeasti. 

Tässäkin muutoksessa voittavat molemmat osapuolet, niin yrittäjät kuin 

kuluttajatkin. 

 

Vuokrataso 

 

Kaupungin keskustan ollessa liikenneyhteyksien polttopiste, se on luonnollisesti 

myös kaikkein helpoiten saavutettavissa oleva paikka kaupunkialueella. Tästä 

johtuen se tarjoaa maksimaalisen markkinapotentiaalin sekä optimaalisen 

saavutettavuuden niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin osalta. Tästä alueesta 

käydää ymmärrettävästi myös kovaa kilpailua. Tilat menevät korkeimmalle 

tarjoajalle. Sille, joka pystyy saavuttamaan suurimman hyödyn kaikista 

keskeisimmästä sijainnista. Vuokrat ovat myöskin kaikista korkeimmat kaupungin 

ydinkeskustassa ja ne laskevat sitä mukaan, kun mennään kauemmaksi ite ytimestä  
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Shoppailumaailman yrittäjät ovat kuitenkin huolissaan Oulun kaupungin keskustan 

yleisestä vuokrakehityksestä. Vuokrat ovat jatkuvasti nousemaan päin, ja ei ole 

ollenkaan itsestään selvyys, että yrittäjät haluavat jäädä keskustaan, mikäli kulut 

kehittyvät tähän suuntaan myös tulevaisuudessa. Kaupungin keskustan rinnalle on 

kuitenkin alati nousemassa uusia ja vaihtoehtoisia sijoittaumispaikkoja, joissa 

kuluttajien saavutettavuus on hyvä, mutta vuokrataso on huomattavasti edullisempi. 

Varsinkin shoppailumaailman yrittäjille nämä tarjoavat erittäinkin potentiaalisia 

kauppapaikkoja kaupungin keskustan rinnalle. Tällaisiksi paikoiksi yrittäjtä 

mainitsevat esimerkiksi Zeppeliinin ja mahdollisesti tulevaisuudessa rakennettavan 

Ritaharjun ostoskeskuksen. 

 

Siellä vuokrataso on varmuudella 1/3 edullisempaa, todennäköisesti 40 

% edullisempaa kuin pitää sitä liiketilaa täällä kaupungin keskustassa. 

Ja päätös on selvä. Joku espanjalainen, norjalainen yrittäjä, joka saa 

siitä tavarasta sen saman hinnan täysin riippumatta siitä, että missä 

kohin se myyään, niin ei se ajattele niinku että miltä tää kaupunki 

näyttää, tuntuu, maistuu. Vaan se aattelee, että mistä täältä on 

helepointa napata pienillä kustannuksilla se raha irti. 

(Shoppailumaailman yrittäjä B) 

 

Tämä on sinänsä huolestuttava tilanne. Varsinkin ulkomaisten shoppailumaailman 

yritysten silmissä keskusta ei välttämättä näytä enää lainkaan niin vetovoimaiselta ja 

selkeältä valinnalta liikkeen perustamiselle, kun vuokrat ovat huomattavasti 

halvemmat muualla ja Oulun keskustasta puuttuu asiat, joilla se erottautuisi ja tekisi 

itsestään vetvovoimaisemman vaihtoehdon vuokratasoltaan halvempiin 

ostoskeskuksiin verrattuna. Ja ulkomaiset suuret vaatemerkit ovat se asia, jotka 

Oulun keskustasta tällä hetkellä puuttuvat. Tai valikoima on ainakin suhteellisen 

huono suhteutettuna kaupungin kokoon. Oulun keskusta häviää tällä hetkellä jo 

melkein Rovaniemelle tai Zeppeliinin vastaavalle. Tämä lienee yksi merkki, jonka 

olisi syytä käynnistää hälytyskelloja. 
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Etäisyydet 

 

Etäisyydet vaikuttavat merkittävästi niin kuluttajien liikkeisiin kuin yrittäjien 

sijaintivalintoihinkin. Vaikka etäisyydet ovatkin kaupungin keskustan alueella 

yleensä suhteellisen lyhyitä, pyrkivät kuluttajat silti minimoimaan nähdyn vaivan. 

Shoppailumaailman yrittäjät ovat hyvin tietoisia siitä, mitä nykypäivän kuluttaja 

vaatii ja haluaa myös tässä asiassa. Ostokset halutaan tehdä mahdollisimman helposti 

ja vaivattomasti. 

 

Shoppailumaailman yrittäjät ovat havainnoineet, että asiakkaan kynnys siirtyä 

liikkeestä toiseen on hyvin lyhyt. Yrittäjät puhuvat tutkimusten tapaan parista sadasta 

metristä ehdottomana maksimina siirtymismatkan osalta. Tästäkin syystä 

shoppailumaailman yritysten olisi hyvä sijoittautua lähellä toisiaan, jotta he saisivat 

kaiken irti synergiaeduista ja keskittymisen mukana tuomista asiakasvirroista. Oulun 

kaupungin keskustassa tosin välimatkat paisuvat usein helpostikin pitkiksi, kun 

sopivia tiloja ei vain ole tarjolla. Kauppakeskukset ovat helposti edellä kaupunkien 

keskustoja myös tässä asiassa. Ostoskeskuksissa eri etäisyydet on otettu huomioon jo 

suunnitteluvaiheessa, kun taas kaupungin keskustojen liikeiden sijainnit elävät ja 

niihin ei kiinnitetä huomiota juurikaan, jos ollenkaan. 

  

Jos sulla on maito jossakin ja jauhelihan on jossakin, ja ne on 200 

metrin päässä toisistaan, niin on se jo aika paljon. Se vaan osottaa 

sitten sitä, että nää peltoparatiisit, kun mietit niitä etäisyyksiä, niin 

parkkipaikalta päästä sinne sisälle ja Arnold’s donutsista siihen ja 

siihen kahvilaan. Ja välille on rakennettua kaikkia. Kyllä se siellä 

niinkö kans toteutuu raadollisella tavalla. Kaikki vaan vierekkäin. Vero 

Moda, Lindex, Kappahl jne. (Shoppailumaailman yrittäjä B) 

 

Shoppailumaailman yrittäjät tiedostavat selkeästi, että etäisyyksillä on väliä. 

Liikkeen sijainnilla on hyvin merkittävä vaikutus asiakasvirtoihin. Mikäli liike 

sijaitsee yhdenkin korttelin “väärässä” suunnassa, voi tämä tietää eroa elämän ja 

kuoleman välillä. Tästä syystä keskusta ei oikein myös pääse laajenemaankaan, kun 

sopivia liiketiloja shoppailumaailman yrityksille ei ole tarjolla sopivan etäisyydet 
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päästä toisista saman alan liikkeistä. Shoppailumaailman yrittäjät näkevätkin, että 

keskustaa tulisi muokata jotenkin, jotta tällaisiai tiloja saataisiin myös lisää. 

 

Ei voida helposti kuvitella, että jos sä meet 150 metriä johonkin 

suuntaan, että sun onnistumisen mahdollisuudet on yhtä hyvät. 

Kysymys saattaa olla yhestä risteyksestä, jonka tuolla puolen ei oo 

niinku mitään. Ei meijän yrittäjän aivoissa ja ei ehkä kuluttajankaan 

aivoissa. Ja se on ajanu sen paineen, että keskustasta on revittävä 

taloja ja kortteleja alas. (Shopailumaailman yrittäjä B) 

 

 

3.3 Palvelumaailma 

 

Palvelumaailman yrityksiin kuuluvat mm. parturi- sekä lääkäripalvelut. Tämän 

tyylisten yritysten puoleen asiakkaat kääntyvät puhtaasti tarpeen vuoksi. 

Palvelumaailman yritykset eivät siis hyödy niinkään paljon sijoittumisesta 

suurimpien asiakasvirtojen keskelle. Tämä on selkeästi nähtävissä myös alla olevasta 

kuviosta 5, johon on havainnollistettu palvelumaailman yritysten sijoittuminen 

suhteessa Oulun kaupungin ydinkeskustaan. Suurin osa palvelumaailman yrityksistä 

sijoittautuu kaupungin ytimen ulkopuolella ja edellisempien vuokrien alueelle. 
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Kuvio 5. Palvelumaailman yritysten sijoittautuminen Oulun kaupungin keskustassa 

 

 

3.3.1 Kuluttajaan ja yrittäjään vaikuttavat vetovoimaisuustekijät 

 

 

Business mix 

 

Palvelumaailman yrittäjät ovat samaa mieltä shoppailumaailman yrittäjien kanssa 

business mixin merkittävyydestä. Haastatteluista nousee selkeästi esille se, että he 

pitävät yleisesti hyvänä asiana sitä, että yritykset keskittyvät samalle alueelle, jolloin 

kuluttajan saatavilla oleva valikoima kasvaa. Valikoiman kasvaessa myös kuluttajan 

kokema vetovoima kyseistä ostoskokonaisuutta kohden kasvaa merkittävästi. 

Palvelumaailman yrittäjät tunnistavat myös sen, että esimerkiksi pukeutumiseen 

liittyvät liikkeet hyötyvät selkeästi samankaltaisten liikkeiden läheisyydestä. 

 

Kyllä mää uskon vähän tähän huonekaluliikejuttuu, että kun on vahvoja 

tomijoita tietyllä nurkalla, niin ihmiset menee sitten sinne ja vertailee 

valikoimaa keskenään ja näin. Uskon siihen. (Palvelualan yrittäjä A) 

 

Palvelumaailman liikkeet eivät kuitenkaan halua itse sijoittautua kilpailijoiden 

läheisyyteen, koska he eivät hyödy tästä käytännössä milläänlailla. Kuluttaja 
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kuitenkin harvemmin haluaa osta palvelua osissa esimerkiksi vaatekokonaisuuksien 

tapaan. Tämä tarkoittaa siis selkeästi myös sitä, että toisen samanlaisia palveluja 

tarjoavan liikkeen läheisyys syö toisen asiakasvirtaa ja samalla myös tulosta. 

 

Kampaamoita mitä nyt Oulussakin on, joka korttelissa voi olla viis 

kampaamoa, ei se kovin kiva oo, kellekään heistä. Silleen mieluummin 

ripottelemalla, kortteli ja yks kaks salonkia tai liikettä, että siinä 

korttelissa on korttelissa kolme liikettä ja alakerrassa. (Palvelualan 

yrittäjä B) 

 

Palvelumaailman yrittäjätkin uskovat kuitenkin hyötyvänsä, mikäli heidän liikkeensä 

läheisyydessä on samanlaista asiakasvirtaa houkuttelevia muita eri alan toimijoita. 

On siis helppo todeta, että myös palvelumaailman yrityksille business mix näyttelee 

erittäinkin merkittävää roolia, kun mietitään Oulun keskustan vetovoimaisuutta 

yrittäjän näkökulmasta. 

 

Liikenneyhteydet 

 

Palvelumaailman yrittäjienkin mielestä liikenneyhteydet näyttelevät merkittävää 

roolia Oulun keskustan vetovoimaisuutta mietittäessä. Shoppailun on oltava 

kuluttajan kannalta mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Liikenneyhteyksien on 

siis oltava ehdottomasti kunnossa. 

 

Mutta yrittäjänähän se on se parkkipaikka ja että sun on helppo tulla 

sinne. (Palvelualan yrittäjä B) 

 

Myös palvelumaailman yrittäjät kokevat, että tällä hetkellä Oulun keskustan 

liikenneyhteydet eivät ole vielä sillä tasolla, jolla niiden kuuluisivat olla. 

Kallioparkin odotetaan kuitenkin tuovan ratkaisun tähän ongelmaan. 

 

Ongelmanahan on aina ollu ne parkkipaikat ja parkkipaikat. Ja nythän 

me toivotaan, että tämä kallioparkki saa sen niinku pyörimään ja sais 
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sen kiinteistöjen hinnat pysymään sellasina kohtuullisina, että ihmiset 

voi yrittäjinä täällä olla (Palvelualan yrittäjä B) 

 

 

Brändi-identiteetti 

 

Palvelumaailman yrittäjät kokevat, että tällä hetkellä Oulun keskustan brändi-imago 

ei ole kovinkaan hyvä. Keskusta ei erottaudu toisista ostospaikoista kovinkaan hyvin. 

Oulun keskustan olisi pystyttävä tarjoamaan jotain, minkä takia kuluttajat valitsevat 

keskustan kaupungin ulkopuolisten ostoskeskusten sijaan. 

 

Palvelumaailman yrittäjät nostavat yhdeksi brändi-identiteettiin merkittävästi 

vaikuttavaksi tekijäksi keskustan yleisen viihtyvyyden. Keskustan pitäisi olla olla 

sellainen paikka, että siellä miellyttävä liikkua ja oleskella. Tämä houkuttelee 

enemmän ihmisiä keskustaan, mikä näkyy keskustan eläväisyytenä sekä yrityksille 

myös kasvavina asiakasmäärinä. Esimerkiksi ruusukatutempaus saa yrittäjiltä 

kiitosta. 

 

Viihtyvyyttä ja erilaisuutta, kuten tää ruusukatu. Positiivisuuta ja 

energisyyttä katukuvaan, ei semmosta pikku näpertelyä. Niinku 

joulunakin vaan kunnon lediä ja taloja heijastaa. Ku talvella on 

pimiää, niin että vaikka mikä nyt tuollanen 50-luvun pankin talo. Sinne 

ku heijastaa valot, että se näkyy siellä pimeässä. Sehän tekee sitä 

kodikkuutta ja turvallisuuden tunnetta, että sää voit liikkua ja on kiva 

kulkea tuolla.  (Palvelualan yrittäjä B) 

 

No kyllä se viihtyvyys ja semmonen niinku että tuota kaikki nää 

räkäläpubit. Että se ympäristö ois siisti ja tuo mikä mua ärsyttää 

kaikista eniten, että nuo nuoret lapset tuossa limppailee Rotuaarilla ja 

siinä sitten puliukot tarjoaa niille jotakin. (Palvelualan yrittäjä B) 
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3.3.2 Yrittäjään vaikuttavat vetovoimaisuustekijät 

 

 

Kaavoitukset 

 

Oulun kaupallisen keskustan ollessa erittäin pieni alue, on syytä kiinnittää huomiota 

enemmän siihen, että mitkä liikkeet sijoittuvat millekin paikalle keskustassa. Myös 

palvelumaailman yrittäjät kritisoivat keskustan tämän hetkistä liikejakaumaa. Heidän 

mielestään ydinkeskustan hyvillä liikepaikoilla on aivan liikaa yrityksiä, jotka eivät 

hyödynnä paraatipaikkojaan juuri milläänlailla. Tällä he tarkoittavat lähinnä 

eräänlaisia toimistoja ja kiinteistönvälitysfirmoja, jotka eivät ainakaan nykypäivänä 

saa juuri mitään liiketoiminnallista hyötyä siitä, että ne sijaitsevat kalleilla paikoilla 

Oulun keskustan ytimessä.  

 

Liikaa toimistoja. Sanotaanko näin, että mellä on liikaa 

huoneistokeskuksia helvetin hyvillä paikoilla. Ne vois olla minun 

mielestä hyvin kerroksissa tai vähän kauempana. -- Samoten nuo 

vakuutusjututkin. Että ei tarvis olla pramilla. Ja ei ne oo 

maailmallakaan. Vaikka Pariisissa, niin ne ei oo parhailla 

liikepaikoilla. (Palvelualan yrittäjä B) 

 

Shoppailumaailman yrittäjien tapaan palvelumaailman yrittäjät näkisivät mielellän 

keskustassa yhä enemmän ihmisiä ja asutusta. Keskustan vilkkaus ja eläväisyys on 

elintärkeä asia varsinkin pienyrittäjille. 

 

Ja koteja pitäis olla lisää. Tässäkään rakennuksessa ei oo enää 

asukkaita hirveenä enää. Että että mää muistan Barcelonassa, ku siellä 

oli se hieno keskusta, niin se oli illalla ihan hirveen näkönen, kuollu 

kaupunki, koska se oli ihan autio. Että täällä pitäis olla asuntoja, jollon 

ravintolat ja pikkukaupat menestyy paremmin. Tämä ei niinku tyhjene 
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tämä kaupunki, eikä vuokratasot nouse sellasiksi, että kukaan ei voi 

enää olla täällä. Ahneella on paskanen loppu. (Palvelualan yrittäjä B) 

 

 

 

Vuokrataso 

 

 

Myös palvelumaailman yrittäjät ovat huolissaan Oulun kaupungin keskustan 

yleisestä vuokrakehityksestä. On luonnollista, että kaupungin ydinkeskustassa on 

kaikista kalleimmat vuokrat, sen ollessa asiakasvirtojen ja liikenneyhteyksien 

polttopiste. Mutta nykyinen vuokrakehitys ei kuitenkaan missään nimessä ainakaan 

kannusta keskustan alueen yrittäjyyteen. Ostoskeskukset ja muut tarjoavat hyvinkin 

varteenotettavia vaihtoehtoja yrittämiselle keskustan sijasta. Tämä on asia, johon 

olisi syytä kiinnittää huomiota, mikäli Oulun keskusta halutaan pitää vetovoimaisena 

ja houkkutelevana paikkana yrittää jatkossakin. 

 

Että se vika, mitä keskemmäs meet, niin sen ahneemmat on 

vuokraisännät. Ja sitten se toimintahan ei sitten. Monta hyvää firmaa 

on kaatunu ihan vaan siihen koviin vuokriin. Että se on niinku se, että 

mieluummin niinkö pitkällä aikajänteellä. (Palvelualan yrittäjä B) 

 

 

Etäisyydet 

 

Palvelumaailman yrittäjät eivät juurikaan puhu haastatteluissa etäisyyksien 

merkityksestä tai niiden vaikutuksesta heidän kaupankäyntiinsä. Tästä voitanee hyvin 

vetää johtopäätös siitä, että palvelumaailman yrityksille ei ole niin tärkeää 

sijoittautua esimerkiksi lähelle muita saman alan yrityksiä kuin shoppailumaailman 

yrityksille. Palveluja ostetaan yleensä enemmän tarpeen takia kuin impulsiivisesti 

heräteostoksina. Osittain tästäkin syystä palvelumaailman yrityksien ei välttämättä 

kannata sijoittautua aivan keskeisimmille paikoille. Palvelumaailman yrittäjät 
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kuitenkin haluavat sijoittautua sellaisille paikoille, joissa heidän heidän liikkeensä 

huomataan, kuten suurten liikenneväylien varteen.  

 

Ei välttämättä ne viereiset yritykset, mulle on ihan sama oisko siinä 

hampurilaisbaari, kunhan se on vaan sellasella paikalla, että kaikki sen 

näkkee ja niinkö huomio sen.  (Palvelualan yrittäjä A) 

 

 

 

3.4 Ravintola- ja kahvilamaailma 

 

 

Ravintola- ja kahvilamaailman yrityksiin lukeutuvat nimensä mukaisesti ravintolat 

sekä kahvilat. Suurin osa ravintola- ja kahvilamaailman yrityksistä pyrkii 

sijoittautumaan suurimpien kulkuväylien ja asiakasvirtojen läheisyyteen. Tämä on 

selkeästi havaittavissa myös alla olevasta kuviosta 6, johon on havainnollistettu 

Oulun ydinkeskusta sekä ravintola- ja kahvilamaailman yritysten sijoittuminen. 

 

 

Kuvio 6. Ravintola- kahvilamaailman yritysten sijoittautuminen Oulun kaupungin keskustassa 
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3.4.1 Kuluttajaan ja yrittäjään vaikuttavat vetovoimaisuustekijät 

 

Business mix 

 

Ravintola- ja kahvilamaailman yritykset antavat paljon painoarvoa olemassa olevalle 

business mixille, kun he miettivät oman ravintolansa tai kahvilansa sijoittamista. 

Heidän näkökulmastaan on erittäinkin tärkeää, että läheltä löytyy esimerkiksi 

shoppailumaailman liikkeitä, jotka houkuttelevat kuluttajia. Yrittäjät eivät myöskään 

näe ollenkaan huonona juttuna, jos läheisyydestä löytyisi myös muita saman alan 

yrityksiä, pikemminkin päinvastoin. He kokevat, että tämä on pelkästään positiivinen 

asia, mikäli vain ravintolat ja kahvilat ovat profiililtaan riittäävän erilaisia. 

 

 

Mun mielestä se on vetovoima. Jos sulla on hyvät kaupat ja ravintolat 

yhessä ja lähekkäin, niin mun mielestä se on vetovoima. Jos sulla on 

esimerkiksi hyvät kaupat, nyt niinkö aatella vaikka Zeppeliiniä. Siellä 

on hyvät kaupat, huonot ravintolat. Se että jos on hyvät ravintolat ja 

hyvät kahvilat. Sä voit käydä ottaan pientä snäkäriä ja jäädä 

pitemmäksikin aikaa viihtymään. Niin mun mielestä se ruokkii hyvin 

toisiaan. (Ravintoloitsija A) 

 

Kyllä sillä on paljon merkitystä, kyllä me ollaan aina otettu avosylin 

kilipailijat vastaan, ketä tuohon on kadun toiselle puolelle tullu. – –

Kyllä me ruokitaan niinku toinen toisiamme. (Ravintoloitsija C) 
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Liikenneyhteydet 

 

Myös ravintola- ja kahvilamaailman yrittäjät nostavat yhdeksi Oulun keskustan 

tärkeimmäksi kehityskohteeksi liikenneyhteydet. Keskustaan on päästävä helposti, 

jotta siellä asioiminen olisi mielekästä. Tällä hetkellä taajamissa, kuten esimerkiksi 

Oulunsalolaisille tai Kiiminkiläisille, Oulun keskusta ei välttämättä ole 

vetovoimaisin shoppailukohde. Yrittäjät kokevat, että ihmisiä voitaisiin houkutella 

taajamista myös paremmin toimivin joukkoliikennejärjestelyin. Kaiken 

liiketoiminnan lähtökohtana on kuitenkin se, että keskustassa liikkuu ihimisiä, jotka 

sitten myös muuttuvat liikkeille asiakas- ja kassavirroiksi. 

 

 

Meillä on kuitenkin näitä taajamia tässä. Niinku sää lähet tästä 

liikenteeseen, niin sulla on Kempele. – – Niin kaikki ongelmat, mitä 

mää tiiän, niin on linja-autoyhteydet. Elikkä tavallaan semmonen 

verkosto, julkinen liikenneverkosto, joka tavallaan mahdollistaa sen, 

että taajamissa asuvat ihmiset ovat hetkessä täällä keskustassa. 

(Ravintoloitsija A) 

 

Mutta sanotaanko näin, että julkisten liikenneyhteyksien kehittäminen 

lentokentän ja keskustan sekä taajamien ja keskustan välillä on ehdoton 

edellytys keskustan kehittymiselle. Me ollaan ihan niin kauan 

tuppukylä, kun meillä ei oo riittävän joustavaa liikenöivää julkista 

liikenneyhteyksiä. (Ravintoloitsija A) 

 

Kyllä se on vaan näin, että tuota kun tuossa liikkuu väkiä, niin 

ravintoloissakin liikkuu väkiä. (Ravintoloitsija B) 
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Brändi-identiteetti 

 

Myös ravintola- ja kahvilamaailman yrittäjät kokevat, että Oulun keskustan nykyinen 

brändi-identiteetti ei ole kovinkaan hyvä. Tällä hetkellä ei erottauduta muista 

ostoskohteista juuri milläänlailla. Yksi mahdollisuus olisi tarjota parempia ja 

mielenkiintoisempia shoppailumahdollisuuksia. 

 

Täällä ei oo mitään vetovoimasta tällä akselilla. Ei oo mitään vetovoimaista 

tavarataloa, kansainvälistä vaatekauppaa tai ketjua. (Ravintoloitsija A) 

 

 

3.4.2 Yrittäjään vaikuttavat vetovoimaisuustekijät 

 

Kaavoitukset  

 

Ravintola- ja kahvilamaailman yrittäjät kiinnittävät kaavoitusratkaisuista 

keskusteltaessa huomionsa samoihin asioihin kuin kahden muun maailman 

yrittäjätkin. He haluaisivat nähdä keskustassa yhä korkeampaa rakentamista sekä 

enemmän asuinhuoneistoja. Ravintola- ja kahvilamaailman yrittäjät kuitenkin 

toivoisivat, että myös oululainen kuluttaja ymmärtäisi, että mikäli asuu keskustassa, 

niin ei voi odottaa melutason pysyvän taajaman tasolla. 

 

Meiän pitäs saada enemmän ihmisiä muuttamaan keskustaan, meidän 

pitäs tehdä tornitaloja, meidän pitäs rakentaa torille se korkea hotelli, 

totta kai! – – Enemmän asuinhuoneistoja keskustaan. Niille ihmisille 

selväksi tekeminen, että tää on sitten kaupungin keskusta, että täällä 

saattaa joskus kuulua vähän joskus basson jytkettä tai joku bändi 

saattaa soittaa tuossa. Pelisäännöt, kello ykstoista se loppuu. Se on 

ihan fine. Sitä elämää ei saada ilman ihmisiä ja ihmisiä ei saada ilman, 

että tehdään fasiliteetit kuntoon, että ne pystyy tänne muuttaan. 

(Ravintoloitsija C) 
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Vuokrataso 

 

Myös ravintola- ja kahvilamaailman yrittäjät ovat erittäin huolissaan keskustan 

yleisestä vuokrakehityksestä. Tällä hetkellä Oulun keskustan ytimen liiketiloista 

joutuu pulittamaan Helsingin vuokrahintoihin verrattavissa olevia summia. Yrittäjät 

kokevat, että tämä ei ole aivan kohtuullista, sillä asiakasvirrat ja -määrät ovat 

kuitenkin huomattavasti pienempiä. Ravintola- ja shoppailumaailman yrittäjien 

mielestä tämä rajoittaa varsinkin pienten yksityisyrittäjien mahdollisuuksia toimia 

keskustasta. Tämän hetkinen yleinen vuokrakehitys antaa merkittävää etua ketjuille 

ja muille isommille toimijoille. 

 

Neliöhinnat on aika kovat keskustassa. – – Tuossakin pitäis olla joku 

järki, että minkälaisen tuoton se omistaja haluaa sille kiinteistölle. 

Kuitenkin kaikkien etu olis, että siinä olis kohtalainen vuokra ja sillä 

kauppiaallakin ois mahdollisuus tienata jotakin. Sitten tavallaan kaikki 

voittais.  

 

 Sitten okei, liikehuoneistojen vuokrat, ne on Helsingin tasoa 

parhaimmillaan ja ihimisiä ei oo niin paljon tietenkään, mutta että sitä 

liiketilan saamista katutassoon, kohtuuhintasta. Ja että ne kaikki ei mee 

isoille ketjuille, vaan että yritettäis saada pienyrittäjiä. Se on mun 

mielestä se avainkysymys. (Ravintoloitsija C) 

 

 

 

Etäisyydet 

 

Ravintola- ja kahvilamaailman yrittäjät tunnistavat myös kuluttajan laiskuuden ja 

haluttomuuden kulkea pitkiä matkoja liikkeestä toiseen. He myös korostavat sitä, 

kuinka merkityksellistä Oulun keskustan laajenemista ajatellen on se, että 

kaupallinen keskusta laajenee yhtenäisesti. Liikeryppäiden välillä katustasossa ei voi 

olla paljon esimerkiksi asuinhuoneistoja, sillä tällöin kuluttaja ei jaksa kävellä tätä 

väliä, kun tarvittavat virikkeet ja houkuttimet puuttuvat.  
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Täällä kahden korttelinkin käveleminen on asiakkaillekin jo niin iso 

asia, että ei sinne voi lähteä, koska sillä suunnalla ei välttämättä oo 

ennää mitään muuta kuin se yks liike johon vois mennä. Ja sinnekin jää 

menemättä, koska matkan varrella ei oo mittään ja eikä sielläkään oo 

kuin se yks. (Ravintoloitsija C) 

 

 

 

3.5 Tulokset 

 

 

Haastateltujen yrittäjien näkemys siitä, mitkä tekijät vaikuttavat kaupungin keskustan 

vetovoimaisuuteen ovat melko yhtäläiset riippumatta toimialasta. Haastatteluista 

nousee esille selkeä huoli siitä, että pystyykö Oulun kaupungin keskusta 

kilpailemaan jatkossa yhä suurempien ja parempien Oulun lähistöllä olevien 

kauppakeskusten kanssa vai kuihtuuko keskusta kauppapaikkana. Yrittäjät ovat 

kuitenkin tyytyväisiä siihen, että tämä huoli on noteerattu myös muualla, ja 

muutoksia on alkanut tapahtua. Erityisesti Kallioparkin toivotaan tuovan ratkaisun 

ainakin joihinkin keskustan ongelmiin. Kallioparkin on silti oltava vain ensiaskel 

kohti entistä vetovoimaisempaa Oulun kaupungin keskustaa.  

 

Tarkastelen alla tarkemmin vetovoimaisuuteen vaikuttavia elementtejä. Ensin 

kuluttajaan ja yrittäjään vaikuttavia vetovoimaisuustekijöitä ja sitten vain yrittäjään 

vaikuttavia vetovoimaisuustekijöitä. Lopuksi tiivistän löydökseni ja esitän kaupungin 

keskustan vetovoimaisuuteen vaikuttavat tekijät yrittäjien näkökulmasta niin 

taulukon kuin kuvionkin avulla. 

 

Alla olevaan taulukkoon 4 on tiivistetty eri vetovoimaisuustekijät sekä se, miten ne 

vaikuttavat eri analyysiyksiköiden yrittäjien kokemaan vetovoimaisuuden tunteeseen. 

Kaikkien analyysiyksiköiden löydökset on tiivistetty viimeiseen kolumniin. 
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 Shoppailumaai

lma 

Palvelumaail

ma 

Ravintolamaa

ilma 

Yhteenveto 

Business mix 

 

Kuluttajaan 

ja yrittäjään 

vaikuttava 

tekijä 

Hyötyvät 

selkeästi saman 

alan yritysten 

kasautumisefekt

istä. Lähellä 

olevat kilpailijat 

koetaan 

enemmän 

hyödyksi kuin 

uhkaksi. Myös 

ankkuriliikkeide

n läheisyys 

koetaan 

positiiviseksi, 

vaikka kyseessä 

olisikin saman 

alan yritys. 

Hyötyvät 

yritysten 

kasautumisefe

ktistä 

yleisesti, 

mutta 

haluavat 

välttää 

kilpailijoiden 

lähelle 

sijoittautumist

a. 

Hyötyvät 

yritysten 

kasautumisefe

ktistä. 

Erityisen 

hyödylliseksi 

koetaan 

sijoittautumine

n 

shoppailumaai

lman yritysten 

läheisyyteen. 

Lähellä olevat 

kilpailijat ovat 

positiivinen 

asia, kunhan 

ne poikkeavat 

profiililtaan 

riittävän 

paljon. 

Kasautumisefe

kti: Tärkeä 

kaikissa 

maailmoissa 

 

Kilpailjoiden 

läheisyys: 

 

Shoppailu- ja 

ravintolamaail

man yrityksille 

hyöty ja 

palvelumaailma

n yrityksille 

uhka. 

Liikenneyht

eydet 

 

Kuluttajaan 

ja yrittäjään 

vaikuttava 

tekijä 

 

Sisääntuloväylät

, 

parkkipaikkojen 

määrä ja muut 

seikat 

vaikuttavat 

vetovoimaan 

kuluttajan 

shoppailukokem

uksen kautta. 

Merkittävässä 

roolissa. 

Liikenneyhtey

ksien on 

oltava 

kunnossa, 

jotta 

shoppailukoke

mus olisi 

mahdollisimm

an vaivaton. 

Koetaan 

merkittäväksi. 

Kaiken 

liiketoiminnan 

lähtökohtana 

on se, että 

keskustassa 

liikkuu 

ihmisiä. 

Merkittävä 

tekijä jokaiselle 

analyysiyksiköl

le. 
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Brändi-

identiteetti 

 

Kuluttajaan 

ja yrittäjään 

vaikuttava 

tekijä 

Kaupungin 

keskustan 

brändi-

identiteetin on 

oltava 

houkutteleva ja 

sen on 

pystyttävä 

erottautumaan 

muista 

ostoskohteista 

positiivisella 

tavalla. 

Erottautumine

n koetaan 

tärkeäksi. 

 

Nostavat 

esille yleisen 

viihtyvyyden. 

Erottautumine

n koetaan 

tärkeäksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erottautuminen 

kaikkien 

maailmoiden 

yrittäjille. 

 

Kaavoitukse

t 

 

Yrittäjään 

vaikuttava 

tekijä 

Sijoittuminen 

mahdollisimma

n keskeiselle 

paikalle 

kaupungin 

keskustassa 

erityisen 

tärkeää. 

Painottavat, että 

keskeisimpiä 

liiketiloja 

voitaisiin 

kaavoittaa niitä 

eniten 

tarvitseville.  

Keskustan 

tärkeimmät 

liikepaikat 

niille, jotka 

hyötyvät 

niistä oikeasti. 

Myös asutus 

ja ihmiset 

koetaan 

erittäin 

positiivisena 

asiana. 

Keskusta on 

pyrittävä 

kaavoittamaan 

järkevästi. 

Merkittävät 

liiketilat niille, 

jotka niitä 

tarvitsevat. 

Kaavoituspäät

ökset: Tärkeää 

huomioida, 

minkälaiset 

yritykset 

tarvitsevat 

keskeisimpiä 

liiketiloja. 

 

 

Vuokrataso 

 

Yrittäjään 

vaikuttava 

tekijä 

Vaikuttaa 

todella paljon. 

Varsinkin, kun 

tarve sijoittua 

keskeisille 

Vaikuttaa 

merkittävästi. 

Nykyinen 

vuokrakehitys 

heikentää 

Vaikuttaa 

merkittävästi. 

Nykyinen 

vuokrakehitys 

antaa 

Vaikuttaa 

merkittävästi 

kaikkien 

analayysiyksikö

iden yrittäjien 
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paikoille on 

suuri.  Mikäli 

keskustan 

vuokrakehitys 

jatkaa 

nousuaan, 

houkutus 

sijoittautua 

kaupungin 

ulkopuolisiin 

ostoskeskuksiin 

kasvaa. 

keskustan 

vetovoimaisu

utta. 

etulyöntiasema

n ketjuille ja 

isommille 

toimijoille. 

toimintaan. 

Etäisyydet 

 

Yrittäjään 

vaikuttava 

tekijä 

Vaikuttavat 

merkittävästi. 

Keskeinen 

sijainti lähellä 

muita saman 

alan yrityksiä 

on keskeisessä 

roolissa. 

Ei niin 

merkittävä 

tekijä. 

Palveluita ei 

osteta niin 

impulsiivisesti

, joten 

keskeinen 

sijainti ei 

myöskään niin 

tärkeä. 

Merkittävä 

tekijä.  

Merkittävä 

tekijä niin 

shoppailu- ja 

kahvilamaailma

nkin yrittäjille. 

Palvelumaailma

n yrittäjille ei 

niin merkittävä.  

Taulukko 4. Yritäjän kokemaan vetovoimaisuuteen vaikuttavat tekijät liiketoiminnan 

toimipaikkapäätöstä mietittäessä kaupungin keskustassa 

 

Kuluttajaan ja yrittäjään vaikuttavat vetovoimaisuustekijät 

 

Kuluttajaan ja yrittäjään vaikuttavat vetovoimaisuustekijät ovat siis business mix, 

liikenneyhteydet sekä kaupungin keskustan brändi-identiteetti. Haastatteluiden 

pohjalta yhdeksi lisätekijäksi voidaan nostaa vielä yleinen vihtyvyys ja siisteys. 

Tämä mainittiin useaan otteeseen haastatteluissa. Viihtyvyys ja siisteys voitaisiin 

periaatteessa lukea kuuluvaksi kaupungin keskustan brändi-identiteettiin. Tässä 

tutkimuksessa kuitenkin brändi-identiteetillä viitataan kaupungin keskustan kykyyn 
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erottautua edukseen verrattuna muihin ostospaikkoihin. Ja koska brändi-identiteetti 

on muutenkin hyvin vaikeasti mitattavissa ja vahvasti jokaisen henkilön omiin 

mielikuviin perustuva, kun taas yleinen siisteys ja viihtyvys on konkreettisemmin 

mitattavissa, nostettiin yleinen viihtyvyys ja siisteys vielä erilliseksi 

vetovoimaisuustekijäksi. 

 

Sekä kuluttajaan että yrittäjään vaikuttavista vetovoimaisuustekijöistä käytetään 

jatkossa ilmaisua markkinavetovoimaisuustekijät. Nämä markkinatekijät vaikuttavat 

suoraan siihen, kuinka hyvänä ostospaikkana kyseistä paikkaa pidetään niin yrittäjän 

kuin tavallisen kuluttajankin näkökulmasta katsottuna. Tekijät vaikuttavat siis 

yrittäjään kokemaan vetovoimaisuuteen kahdella eri tavalla. Nämä 

vetovoimaisuustekijät vaikuttavat ensinnäkin suoraan yrittäjään, mutta myöskin 

kuluttajan kokeman vetovoiman kautta epäsuorasti yrittäjään. Yrittäjät haluavat olla 

siellä, missä kuluttajatkin ovat. Tämä on selkeästi havaittavissa myös haastetteluista. 

Siellä missä ei ole asiakasvirtaa, ei ole myöskään bisnestä. Kuluttajaan ja yrittäjään 

vaikuttavat vetovoimaisuustekijät on havainnollistettu kuviossa 6. Siniset pallot 

kuvaavat näitä neljää vetovoimaisuustekijää, jotka vaikuttavat yrittäjään niin suorasti 

kuin epäsuorastikin. Ruskeat nuolet kuvaavat vaikutuksen suuntaa. 

 

 

Kuvio 7; Markkinavetovoimaisuustekijät ja niiden vaikutus 
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Kaikki haasteteltavat yrittäjät antavat paljon painoarvoa keskustan business mixille, 

riippumatta toimialasta. Myös ankkuriliikkeet koetaan positiivisina tekijöinä 

keskustassa ja niiden tuomat lisät asiakasvirtoihin on otettu vastaan avoimin mielin. 

Kaikki yrittäjät näkevät yleisesti hyvänä asiana sen, että liikkeet keskittyvät samalle 

alueelle, jolloin kuluttajan saatavilla oleva valikoima kasvaa. Tällä tavalla kuluttajan 

kokema vetovoimaisuus kasvaa, yritykset saavuttavat yhä suuremman asiakasvirran. 

Tämä heijastunee myös parempana tuloksena yrityksille. Shoppailumaailman 

yritykset saavat huomattavia etuja siitä, että ne sijoittautuvat toistensa lähelle. 

Kuluttajat haluavat kierrellä eri pukeutumisliikkeissä ja vertailla tarjontaa sekä 

yhdistellä asusteita. Onkin selvää, että shoppailumaailman yrittäjät haluavat 

sijoittautua kaupungin keskustassa mahdollisimman keskeisellä paikalle ja toisten 

samanlaisen tarjonnan omaavien liikkeiden läheisyyteen. Kilpailjoita ei koeta 

uhkana, vaan myyntiä kasvattavina tekijöinä.  

 

Ravintolamaailman yrittäjät eivät shoppailumaailman yrittäjien tapaan näe ollenkaan 

huonona juttuna, jos läheisyydestä löytyy myös muita saman alan yrityksiä, 

pikemminkin päinvastoin. He kokevat, että tämä on pelkästään positiivinen asia, 

mikäli vain ravintolat ja kahvilat ovat profiililtaan riittäävän erilaisia. 

Palvelumaailman liikkeet eivät kuitenkaan halua itse sijoittautua kilpailijoiden 

läheisyyteen, koska he eivät hyödy tästä käytännössä milläänlailla. Kuluttaja 

kuitenkin harvemmin haluaa osta palvelua osissa esimerkiksi vaatekokonaisuuksien 

tapaan.  

 

Myös liikenneyhteyksien suhteen ovat kaikki yrittäjät samoilla linjoilla toistensa 

kanssa. Yrittäjät elävät tässäkin asiassa hyvin pitkälti kuluttajien näkökulman kautta. 

Mikäli keskustaan ei ole helppo päästä tai siellä ei ole helppo ja kätevä asioida, ei 

sinne myöskään haluta perustaa liikettäkään. Haastateltavat yrittäjät eivät pidä tämän 

hetkisiä liikenneyhteysjärjestelyjä toimivina. Liikenneyhteydet nostetaankin yhdeksi 

suurimmista kehityskohteista Oulun keskustan toimivuuden kannalta. Kaikki 

mainitsivat ongelmaksi parkkipaikkojen vähyyden. Kallioparkin toivotaan kuitenkin 

tuovan toivottua parannusta tähän asiaan. Parkkipaikkojen vähyys ei kuitenkaan ole 

ainoa ongelma. Osa yrittäjistä on pannut merkille, kuinka vähän kaupungin 

keskutaan on sisääntuloväyliä ja miten heikosti ne tällä hetkellä toimivat. Myös 
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joukkoliikenteen tämän hetkinen toimimattomuus nostetaan esille. Varsinkin 

lähikunnista tulevat potentiaaliset asiakkaat valitsevat mieluummin lähellä olevat ja 

paremmilla liikenneyhteyksillä varustetut ostoskeskukset kuin Oulun kaupungin 

keskustan ostoskohdetta mietittäessä. On siis selvää, että liikenneyhteydet ovat varsin 

merkittävä tekijä yrittäjän kokemaa vetovoimaisuutta tarkasteltaessa. 

 

Yrittäjät korostavat myös brändi-identiteetin ja erottautumisen merkitystä 

asiakasvirran houkuttelemiseksi. Monilla isoilla kaupungeilla on jotain, jolla ne 

selkeästi erottautuvat massasta. Oulun keskustan yrittäjät kokevat, että keskusta ei 

tällä hetkellä juurikaan erotu muista ostoskohteista. Keskustan olisi pystyttävä 

olemaan vetovoimainen ostoskohde niin oulunsalolaisille ja kempeleläisille kuin 

sitten posiolaisillekin. Nykyään Oulun lähistöllä sijaitsevat ostoskeskukset laittavat 

jo erittäin hyvin kampoihin tässä asiassa, eikä Oulun keskustan brändi-identiteettiä ja 

vetovoimaa tulisi missään nimessä ottaa itsestään selvyytenä. Yrittäjien mielestä 

Oulun keskustan olisi pystyttävä tarjoamaan jotain, minkä takia kuluttajat valitsevat 

keskustan kaupungin ulkopuolisten ostoskeskusten sijaan. Oulun keskustaan 

toivotaan lisää kulttuuria, musiikkiesityksiä ja tapahtumia. Yhdeksi brändi-

identiteettiin merkittävästi vaikuttavaksi tekijäksi nousee myös keskustan yleinen 

viihtyvyyden. Keskustan pitäisi olla olla sellainen paikka, että siellä miellyttävä 

liikkua ja oleskella. Tämä houkuttelee enemmän ihmisiä keskustaan, mikä näkyy 

keskustan eläväisyytenä sekä yrityksille myös kasvavina asiakasmäärinä.  

 

Markkinavetovoimaisuustekijät sekä niiden vaikutukset on koostettu vielä 

allaolevaan sinisiseen taulukkoon 5. 

 

Vetovoimaisuustekijä Vaikutuksen suuruus Vaikutus 

Business mix Erittäin merkittävä Kuluttajat haluavat 

monipuoliset 

ostosmahdollisuudet ja 

yrittäjät heidän liikettään 

tukevat lähikumppanit 

sekä asiakasvirtojen 

houkutelevia isoja 
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liikkeitä. 

Kulkuyhteydet Erittäin merkittävä Kuluttajat haluavat 

vaivattoman ja helpon 

shoppailukokemuksen, 

kulkuyhteydet 

merkittävässä roolissa. 

Vaikutus yrittäjiin 

pääasiassa kuluttajien 

kautta. 

Brändi-identiteetti Merkittävä Se, millä erottaudutaan. 

Miksi kuluttaja haluaa 

tulla juuri keskustaan?  

Yleinen viihtyvyys ja 

siisteys 

Merkittävä Siistissä ja viihtyisässä 

ympäristössä on 

mielyttävämpi tehdä 

ostoksia 

 

Taulukko 5. Markkinavetovoimaisuustekijät ja niiden vaikutukset 

 

 

 

 

 

Yrittäjään vaikuttavat vetovoimaisuustekijät 

 

Yrittäjään vaikuttavat vetovoimaisuustekijät ovat kaavoitukset, vuokrataso sekä 

etäisyydet. Nämä vetovoimaisuustekijät on havainnollistettu kuviossa 7. Punaiset 

pallot kuvaavat näitä kolmea vetovoimaisuustekijää, jotka vaikuttavat suoraan 

yrittäjän kokemaan vetovoimaisuuteen. Ruskea nuoli kuvaa vaikutuksen suuntaa. 

Näistä tekijöistä käytetään myöhemmin ilmaisua 

infrastrukuurivetovoimaisuustekijät. Infrastruktuuritekijät ovat vahvasti kytköksissä 

kaupungin keskustan infrastruktuuriin ja vaikuttavat suoraan yrittäjän kokemaan 

vetovoimaisuuden tunteeseen. 
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Kuvio 8. Infrastruktuurivetovoimaisuustekijät ja niiden vaikutus 

 

Shoppailumaailman yrityksille on erityisen tärkeää päästä sijoittautumaan kaikista 

keskeisimmille paikoille kaupungin keskustassa, jotta he tavoittaisivat 

mahdollisimman suuret asiakasvirrat. Yrittäjät kokevat kuitenkin tietyllä tavalla 

haasteellisena sen, että tällaisia tiloja ei juurikaan kuitenkaan ole saatavilla 

keskustasta. Osa yrittäjistä on myös sitä mieltä, että ns. pelipaikoilla on tällä hetkellä 

useita eri alojen yrityksiä, jotka eivät edes välttämättä hyödy juurikaan niin 

keskeisestä sijainnista. Shoppailumaailman yrittäjien mielestä kaupungin keskustaa 

voitaisiin kaavoittaa ja suunnitella siten, että keskeisimmät katutason liiketilat 

menisivät niille liikkeille, jotka tarvitsevat eniten näkyvyyttä, jotta kauppa käy. 

Esimerkiksi vakuutusyhtiöt tai virastot tuskin hyötyvät kovinkaan paljon siitä, että ne 

sijoittautuvat näkyvimmille ja kalleimmille paikoille katutasoon. Myös 

palvelumaailman yrittäjät kritisoivat Oulun keskustan tämän hetkistä liikejakaumaa. 

Heidän mielestään ydinkeskustan hyvillä liikepaikoilla on aivan liikaa yrityksiä, 

jotka eivät hyödynnä paraatipaikkojaan juuri milläänlailla. Tällä he tarkoittavat 

esimerkiksi erilaisia toimistoja ja kiinteistönvälitysfirmoja, jotka eivät saa nykyään 

keskeisestä sijainnistaan kovinkaan paljon liiketoiminnan kannalta merkityksellistä 

hyötyä. Tätä asiaa voitaisiin mahdollisesti muuttaa erilaisilla kaavoitusmääräyksillä. 

 

Kaikki keskustan yrittäjät, toimialasta riippumatta, näkisivät mielellään Oulun 

keskustassa yhä enemmän ihmisiä ja asutusta. Keskustan vilkkaus ja eläväisyys on 

elintärkeä asia varsinkin pienyrittäjille. Asutusta voitaisiin lisätä rakentamalla yhä 

korkeampia asuinhuoneistoja, joiden katutason tiloja voitaisiin hyödyntää sitten 

myös liiketiloina. Kaavoitukset eivät näyttäydy yleisesti aivan niin merkittävänä 
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vetovoimaisuustekijänä, vaikka niillä kuitenkin on selkeästi vaikutus yrittäjien 

kokemaan vetovoimaan. 

 

Oulun keskustan yrittäjät ovat huolissaan ydinkeskustan yleisestä 

vuokrakehityksestä. Vuokrat ovat jatkuvasti nousemaan päin, ja ei ole ollenkaan 

itsestään selvyys, että yrittäjät haluavat jäädä keskustaan. Hyvien kulkuyhteyksien 

päässä sijaitsevat Oulun lähialueen ostoskeskukset tarjoavat erinomaisia liiketiloja 

kilpailukykyisellä vuokralla jo tänäkin päivänä. Mikäli kehitys jatkuu tämän 

suuntaisena, varsinkin shoppailumaailman yrittäjille nämä ”peltoparatiisit” voivat 

olla keskustaa kannattavampi vaihtoehto. 

 

Shoppailu- ja ravintolamaailman yrityksille etäisyyksillä on todella paljon 

merkitystä. Liikkeen sijainnilla on hyvin merkittävä vaikutus heidän 

asiakasvirtoihinsa. Mikäli liike sijaitsee yhdenkin korttelin “väärässä” suunnassa, voi 

tämä tietää eroa elämän ja kuoleman välillä. Kuluttajat eivät yksinkertaisesti vain 

jaksa nähdä vaivaa niin paljon, että he kävelisivät esimerkiksi yli 500 metriä 

johonkin yksittäiseen vaatekauppaan, jos muut vastaavat liikkeet sijaitsevat sopivasti 

vierekkäin yhdellä alueella. Myös ravintola- ja kahvilamaailman yrityksille on 

äärimmäisen tärkeä olla sijoittautuneena sinne, missä kuluttaja ovat ja liikkuvat 

muutenkin. Hyvän ja huonon sijainnin ero Oulun keskustassa on hyvinkin hiuksen 

hieno, yhden korttelinkin ero voi olla merkittävä. Sopivat liiketilat “oikeiden” 

etäisyyksien päässä ovat kuitenkin erittäin harvassa.  

 

Palvelumaailman yrittäjille taas ei ole ihan niin merkittävää sijoittautua keskustan 

ytimeen lyhyen matkan päähän muista liikkeistä ja vilskeestä. eivät juurikaan puhu 

haastatteluissa etäisyyksien merkityksestä tai niiden vaikutuksesta heidän 

kaupankäyntiinsä. Palvelumaailman yrittäjät kuitenkin haluavat sijoittautua sellaisille 

paikoille, joissa heidän heidän liikkeensä huomataan, kuten suurten liikenneväylien 

varteen.  

 

Pelkästään yrittäjään vaikuttavat vetovoimaisuustekijät ja niiden vaikutukset on 

koostetettu vielä  allaolevaan punaiseen taulukoon 4. 
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Vetovoimaisuustekijä Vaikutuksen suuruus Vaikutus 

Kaavoitukset Ei niin merkittävä Vaikuttaa lähinnä 

liiketilojen ja 

asuinhuoneistojen 

määrään. Työkalu 

keskustan hallintaan, esim. 

business mix. 

Vuokrataso Erittäin merkittävä Vaikuttaa siihen, kuinka 

halukas yrittäjä on 

perustamaan liikkeen juuri 

keskustaan vs. 

ostoskeskukset (niiden 

asiakasvirrat ja vuokrat) 

Etäisyydet Erittäin merkittävä Kuluttaja ei halua liikkua 

pitkiä matkoja ilman 

virikkeitä.Kaupallisen 

keskustan pitäisi olla 

yhtenäisempi. Ydin 

kiinnostaa yrittäjiä, mutta 

kaukana ja erillään olevat 

liiketilat eivät. 

 

Taulukko 6. Infrastruktuurivetovoimaisuustekijät ja niiden vaikutus 

 

 

Kaikki yrittäjään vaikuttavat vetovoimaisuustekijät sekä niiden vaikutukset on 

havainnollistettu kuviossa 8. Yrittäjän kokemaan vetovoimaisuuteen vaikuttavat 

tekijät voidaan siis jakaa kahteen eri kategoriaan: markkinatekijöihin ja 

infrastruktuuritekijöihin. Markkinatekijöihin kuuluvat business mix, brändi-

identiteetti, liikenneyhteydet sekä yleinen viihtyvyys ja siisteys. Nämä 

vetovoimaisuustekijät vaikuttavat siihen, millaisena ostospaikkaana niin yrittäjät 

kuin kuluttajatkin näkevät kaupungin keskustan. Ne vaikuttavat siis sekä suoraan että 

epäsuorasti kuluttajan mieltymysten kautta yrittäjän kokemaan vetovoiman 

tunteeseen. Infrastrutktuuritekijät, eli vuokrataso, etäisyydet ja kaavoitukset, ovat 
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vahvasti kytköksissä kaupungin keskustan infrastruktuuriin. Ne vaikuttavat suoraan 

yrittäjän kokemaan vetovoimaan ja halukkuuteen perustaa kauppapaikka juuri 

kaupungin keskustan ytimeen. 

 

 

Kuvio 9. Yrittäjän kokemaan vetovoimaisuuteen vaikuttavat tekijät 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän Pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ja kuvata mitkä tekijät 

vaikuttavat yrittäjän kokemaan vetovoimaisuuden tunteeseen liikkeen sijaintipäätöstä 

tehtäessä. Tässä tutkimuksen viimeisessä luvussa esitän vastauksen 

tutkimuskysymykseen. 

 

Tämän jälkeen tarkastelen tutkimuksen teoreettista kontribuutiota sekä esitän 

empiiriset johtopäätökset. Luvun lopuksi arvioin myös tutkimuksen luotettavuuttaa ja 

esitän jatkotutkimusehdotuksia siitä, miten tutkimuksessa käsiteltyä ilmiötä voitaisiin 

tutkia jatkossa. 

 

4.1 Kaupungin keskustan vetovoimaisuuteen vaikuttavat tekijät yrittäjän 

näkökulmasta 

 

Tutkimuksen alussa asetin työlleni tutkimuskysymyksen, joka kuului seuraavasti: 

 

Mistä kaupungin keskustan vetovoimaisuus liiketoiminnan toimipaikkana yrittäjän 

näkökulmasta muodostuu? 

 

Kaupungin keskustan vetovoimaisuus yrittäjän näkökulmasta koostuu 

vetovoimaisuustekijöistä, jotka voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan. Ensimmäisenä 

ovat markkinatekijät, jotka vaikuttavat siihen, millaisena ostospaikkana niin yrittäjät 

kuin kuluttajatkin kokevat kaupungin keskustan. Näitä tekijöitä ovat business mix, 

brändi-identiteetti, liikenneyhteydet sekä yleinen viihtyvyys ja siisteys. Tekijät 

vaikuttavat siis yrittäjän kokemaan vetovoimaisuuteen kahdella eri tavalla. Nämä 

vetovoimaisuustekijät vaikuttavat ensinnäkin suoraan yrittäjään, mutta myöskin 

kuluttajan kokeman vetovoiman kautta epäsuorasti yrittäjään. Yrittäjät haluavat olla 

siellä, missä kuluttajatkin ovat. Siellä missä ei ole asiakasvirtaa, ei ole myöskään 

bisnestä.  
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Niin yrittäjät kuin kuluttajatkin pitävät business mixiä erittäin merkittävänä 

vetovoimaisuuteen vaikuttavana tekijänä. Kuluttajat haluavat mahdollisimman laajan 

ostoskokonaisuuden saatavilleen samanaikaisesti, jolloin shoppailukokemus paranee. 

Kuluttaja voi tehdä kaikki tarpeelliset hankinnat samasta paikasta, ja esimerkiksi 

vaateostoksia tehtäessä valikoimien kasvaessa, myös vaihtoehdot ja 

asukokonaisuuksien määrä paranee. Yrittäjät haluavat luonnollisesti sinne, missä 

asiakkaatkin ovat. Myös oikeanlainen, yrityksen omaa liiketoimintaa tukeva, 

ympäröivä business mix on yrittäjille äärimmäisen tärkeä. Ankkuriliikkeiden 

läheisyys koetaan myös vaikuttavan asiakasvirtoihin positiivisesti, ja niiden 

läheisyyteen sijoittaudutaan mielellään.  

 

Liikenneyhteydet vaikuttavat myöskin erittäin merkittävästi kuluttajan ja yrittäjän 

kokemaan vetovoimaisuuden tunteeseen. Kuluttajat haluavat, että shoppailu on 

mahdollisimman vaivatonta. Mikäli esimerkiksi parkkipaikka on vaikea löytää 

riittävän läheltä ostoskohdetta, laskee tämä huomattavasti kuluttajan kokemaa 

vetovoiman tunnetta. Yrittäjät elävät tässä asiassa hyvin pitkälti kuluttajan kautta, 

joten heillekin on tärkeää, että kulkeminen on tehty kuluttajalle mahdollisimman 

helpoksi. 

 

Kuluttajaan ja yrittäjään vaikuttavista tekijöistä kolmas, brändi-identiteetti, vaikuttaa 

koettuun vetovoimaisuuden tunteeseen merkittävästi. Paikkaan yhdistetyt mielikuvat 

sekä se tapa, jolla erottaudutaan muista ostoskohteista, ovat tärkeitä tekijöitä niin 

yrittäjälle kuin kuluttajallekin. Yrittäjien mielestä kaupungin keskustassa täytyy olla 

“se jokin”, jonka ansiosta kuluttajat valitsevat mieluummin ydinkeskustan 

shoppailumahdollisuudet kuin moottoritien varresssa sijaitsevan ostoskeskuksen. 

 

Kaupungin keskustan yleinen siisteys ja viihtyvyys vaikuttavat merkittävästi 

kuluttajan halukkuuteen tehdä ostokset juuri kaupungin keskustassa. Luonnollisesti 

myös yrittäjät haluavat hoitaa bisneksiään viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä. 

 

Toisessa kategoriassa ovat infrastruktuuritekijät, jotka ovat nimensä mukaisesti 

vahvasti kytköksissä kaupungin keskustan infrastruktuuriin. Infrastruktuuritekijöitä 
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ovat vuokrataso, etäisyydet sekä kaavoitukset. Nämä vaikuttavat suoraan yrittäjään ja 

heidän kokemaansa vetovoimaan perustaa liike juuri kaupungin keskustaan.  

 

Kaavoitusratkaisut eivät suoranaisesti vaikuta yrittäjän kokemaan 

vetovoimaisuuteen. Kaavoituspäätöksillä voidaan kuitenkin vaikuttaa merkittävästi 

esimerkiksi kaupungin keskustan business mixin muodostumiseen, joten 

kaavoitusratkaisutkin vaikuttavat epäsuorasti kaupungin keskustan 

vetovoimaisuuteen.  

 

Shoppailumaailman yrityksille on erityisen tärkeää päästä sijoittautumaan kaikista 

keskeisimmille paikoille kaupungin keskustassa, jotta he tavoittaisivat 

mahdollisimman suuret asiakasvirrat. Yrittäjät kokevat kuitenkin tietyllä tavalla 

haasteellisena sen, että tällaisia tiloja ei juurikaan (kuitenkaan) ole saatavilla 

keskustasta. Osa yrittäjistä on myös sitä mieltä, että ns. pelipaikoilla on tällä hetkellä 

useita eri alojen yrityksiä, jotka eivät edes välttämättä hyödy juurikaan niin 

keskeisestä sijainnista. Shoppailumaailman yrittäjien mielestä kaupungin keskustaa 

voitaisiin kaavoittaa ja suunnitella siten, että keskeisimmät katutason liiketilat 

menisivät niille liikkeille, jotka tarvitsevat eniten näkyvyyttä, jotta kauppa käy. 

Esimerkiksi vakuutusyhtiöt tai virastot tuskin hyötyvät kovinkaan paljon siitä, että ne 

sijoittautuvat näkyvimmille ja kalleimmille paikoille katutasoon. Myös 

palvelumaailman yrittäjät kritisoivat keskustan tämän hetkistä liikejakaumaa. Heidän 

mielestään ydinkeskustan hyvillä liikepaikoilla on aivan liikaa yrityksiä, jotka eivät 

hyödynnä paraatipaikkojaan juuri milläänlailla. Tällä he tarkoittavat esimerkiksi 

erilaisia toimistoja ja kiinteistönvälitysfirmoja, jotka eivät saa nykyään keskeisestä 

sijainnistaan kovinkaan paljon liiketoiminnan kannalta merkityksellistä hyötyä. Tätä 

asiaa voitaisiin mahdollisesti muuttaa erilaisilla kaavoitusmääräyksillä. 

 

Kaikki keskustan yrittäjät, toimialasta riippumatta, näkisivät mielellään keskustassa 

yhä enemmän ihmisiä ja asutusta. Keskustan vilkkaus ja eläväisyys on elintärkeä asia 

varsinkin pienyrittäjille. Asutusta voitaisiin lisätä rakentamalla yhä korkeampia 

asuinhuoneistoja, joiden katutason tiloja voitaisiin hyödyntää sitten myös liiketiloina. 

Kaavoitukset eivät näyttäydy yleisesti aivan niin merkittävänä 

vetovoimaisuustekijänä, vaikka niillä kuitenkin on selkeästi vaikutus yrittäjien 
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kokemaan vetovoimaan esimerkiksi keskustan infrastruktuurin muotoutumisen 

kautta. 

 

Oulun keskustan yrittäjät ovat huolissaan ydinkeskustan yleisestä 

vuokrakehityksestä. Vuokrat ovat jatkuvasti nousemaan päin, ja ei ole ollenkaan 

itsestään selvyys, että yrittäjät haluavat jäädä keskustaan. Hyvien kulkuyhteyksien 

päässä sijaitsevat Oulun lähialueen ostoskeskukset tarjoavat erinomaisia liiketiloja 

kilpailukykyisellä vuokralla jo tänäkin päivänä. Mikäli kehitys jatkuu tämän 

suuntaisena, varsinkin shoppailumaailman yrittäjille nämä ”peltoparatiisit” voivat 

olla keskustaa kannattavampi vaihtoehto. Kaupungin keskustan vuokratasolla on siis 

selvä vaikutus yrittäjän kokemaan vetovoimaan.  

 

Shoppailu- ja ravintolamaailman yrityksille etäisyyksillä on todella paljon 

merkitystä. Liikkeen sijainnilla on hyvin merkittävä vaikutus heidän 

asiakasvirtoihinsa. Mikäli liike sijaitsee yhdenkin korttelin “väärässä” suunnassa, voi 

tämä tietää eroa elämän ja kuoleman välillä. Kuluttajat eivät yksinkertaisesti vain 

jaksa nähdä vaivaa niin paljon, että he kävelisivät esimerkiksi yli 500 metriä 

johonkin yksittäiseen vaatekauppaan, jos muut vastaavat liikkeet sijaitsevat sopivasti 

vierekkäin yhdellä alueella. Myös ravintola- ja kahvilamaailman yrityksille on 

äärimmäisen tärkeä olla sijoittautuneena sinne, missä kuluttaja ovat ja liikkuvat 

muutenkin. Hyvän ja huonon sijainnin ero kaupungin  keskustassa on hyvinkin 

hiuksen hieno, yhden korttelinkin ero voi olla merkittävä. Sopivat liiketilat 

“oikeiden” etäisyyksien päässä ovat kuitenkin erittäin harvassa.  

 

Palvelumaailman yrittäjille taas ei ole ihan niin merkittävää sijoittautua keskustan 

ytimeen lyhyen matkan päähän muista liikkeistä ja vilskeestä. He eivät juurikaan 

puhu haastatteluissa etäisyyksien merkityksestä tai niiden vaikutuksesta heidän 

kaupankäyntiinsä. Palvelumaailman yrittäjät kuitenkin haluavat sijoittautua sellaisille 

paikoille, joissa heidän heidän liikkeensä huomataan, kuten suurten liikenneväylien 

varteen.  
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4.2 Teoreettinen kontribuutio 

 

 

Tutkimukseni pohjalta voimme todeta, että kaupungin keskustan vetovoimaisuus 

liiketoiminnan toimipaikkana yrittäjän näkökulmasta muodostuu markkina- ja 

infrastruktuuritekijöistä. Markkinatekijät, eli business mix, brändi-identiteetti, 

liikenneyhteydet sekä viihtyvyys ja siisteys, vaikuttavat siihen, kuinka hyvänä 

ostospaikkana kaupungin keskustaa pidetään. Markkinatekijät vaikuttavat sekä 

suoraan yrittäjän että kuluttajan kautta epäsuorasti. Aiempi tutkimustieto tukee 

löydöksiäni pääasiassa brändi-identiteetin, business mixin ja liikenneyhteyksien 

osalta. Esimerkiksi Ruyn ja Swineyn (2012) mukaan brändäys vaikuttaa 

merkittävästi sekä kaupungin keskustan että siellä toimivien yritysten menestykseen. 

Ja koska keskustassa toimivat yritykset ovat jossain määrin riippuvaisia kaupungin 

keskustan kyvystä houkutella kuluttajia puoleensa, vaikuttaa keskustan brändi myös 

yrittäjän keskustaa kohtaa kokemaan vetovoimaan (Yiu & Yay, 2006; Ruy & Swiney, 

2012). Myös oikeanlaisen business mixin vaikutuksista on paljon aiempaa 

tutkimusta. Esimerkiksi yritysten kasautumisefektin hyödyt on osoitettu Arentze et 

al. (2005), Konishin (2005), Dudeyn (1990)  sekä Fischerin ja Harringtonin (1996) 

tutkimuksissa. Myös aikaisemmat tutkimutulokset koskien ankkuriliikkeiden 

merkittävyyttä vetovoimaisuuden luojana tukevat saamiani tutkimustuloksia, joiden 

mukaan ankkuriliikkeet houkuttelevat runsaasti kuluttajia ja niiden lähellä sijaitsevat 

yritykset hyötyvät myös näistä asiakasvirroista merkittävästi (Teller & Reutterer, 

2007; Burns, 1992; Wu & Petroshius (1987); Brown (1994). Löydökseni 

liikenneyhteyksien vaikutuksesta yrittäjän kokemaan vetovoimaan ovat myös jossain 

määrin yhteneviä aiempiin tutkimustuloksiin. Howard ja Davies (1986) totesivat 

tutkimuksessaan, että asiakasvirrat suuntautuvat pääasiassa niille alueille, joissa 

kulkuyhteydet ovat kunnossa ja missä parkkipaikat sijaitsevat. Tämä on linjassa sen 

kanssa, että yrittäjät haluavat keskustaan mahdollisimman hyvät liikenne- ja 

kulkuyhteydet, koska tämä takaa kuluttajalle mahdollisimman vaivattoman. Sen 
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sijaan viimeisen markkinatekijän, eli viihtyvyyden ja siisteyden, osalta ei löydy 

juurikaan aiempaa tutkimusta tukemaan tutkimustuloksiani.  

 

Yrittäjän kokemaan vetovoimaisuuteen kaupungin keskustaa kohtaan vaikuttavat 

myös niin kutsutut infrastruktuuritekijät, eli vuokrataso, etäisyydet sekä kaavoitukset. 

Nämä tekijät ovat yhteydessä kaupungin keskustan infrastruktuuriin ja vaikuttavat 

suoraan yrittäjään. Löydökseni etäisyyksien vaikutuksesta ovat jossain määrin 

linjassa aikaisempien tutkimustulosten kanssa. Esimerkiksi Rogersin (1987), 

Turchianon (1990), Howardin ja Reynoldsin (1991) sekä McGoldrickin ja 

Thompsonin (1992) tutkimukset viittaavat siihen, että etäisyydet muihin liikkeisiin 

vaikuttavat yrittäjän päätökseen liikkeen toimipaikan perustamisen suhteen. 

Vuokratasojen vaikutuksesta yrittäjien kokemaan vetovoimaisuuden tunteeseen on 

sen sijaan hyvin vähän aiempaa tutkimusta. Brownin (1994) tutkimuksen mukaan eri 

toimialojen yrittäjillä on eri valmiudet maksaa korkeampaa vuokraa suhteessa 

etäisyyteen kaupungin ytimestä, mutta tätä enempää tutkimusta tästä tekijästä on 

vaikea löytää. Myöskään kaavoitusten vaikutuksesta yrittäjän kokemaan 

vetovoimaan ei ole juurikaan aiemmin tutkittu. Löydökset rajoittuvat pitkälti Dattan 

(2009) tutkimusten osoittamiin kaavoitusten vaikutuksiin yrittäjien halukkuuteen 

tulla ylipäätänsä markkinoille. 

 

Tutkimukseni teoreettisena kontribuutiona voidaan sanoa olevan aiempien löydösten 

vahvistaminen business mixin, liikenneyhteyksien, brändi-identiteetin sekä 

etäisyyksien osalta niiden vaikutuksesta yrittäjän kokemaan vetovoimaisuuteen 

liikkeen toimipaikkaa valittaessa. Tutkimukseni osoittaa myös, että kaupungin 

keskustan viihtyvyys ja siisteys, vuokrataso sekä kaavoitukset vaikuttavat lisäksi 

yrittäjän liikkeen sijoittamispäätöksen. Esittelen myös työssäni täysin uuden tavan 

jaotella nämä vetovoimaisuustekijät infrastruuktuuri- sekä markkinatekijöihin. 
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4.3 Empiiriset johtopäätökset 

 

Tällä hetkellä Oulun keskusta kärsii selkeästi vetovoimaisuuden puutteesta. Oulun 

keskusta ei ole erityisen vetovoimainen paikka kuluttajan eikä myöskään yrittäjän 

näkökulmasta tarkasteltuna. Oulun kaupungissa on kuitenkin onneksi tiedostettu 

tämä ongelma ja ryhdytty toimenpiteisiin. Hyvänä esimerkkinä tästä on Kallioparkki. 

Autojen pysäköinti maan uumeniin mahdollistaa keskustan kortteleiden 

täydennysrakentamisen, puistoalueiden kehittämisen ja Rotuaarin kävelyalueen 

laajentamisen. Huoltoajojen siirtäminen maan alle parantaa merkittävästi keskustan 

laajenevan kävelyalueen toimivuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Tämä on hyvä 

alku, mutta ei vielä yksinään riitä vetovoimaisuuden nostamiseksi tarvittavalle 

tasolle. Oulun keskustan on pystyttävä kilpailemaan vetovoimaisuudessa tosissaan 

esimerkiksi Oulun lähialueiden ostoskeskusten kanssa. 

 

Mitä on siis tehtävä, jotta Oulun keskusta olisi entistä vetovoimaisempi yrittäjien 

mielestä? Lähestyn tätäkin kysymystä se oletus mielessä, että yrittäjän kokema 

kokonaisvetovoima muodostuu kahden tyyppisistä elementeistä. Ensinnäkin osittain 

niiden asioiden kautta, jotka vaikuttavat yrittäjään kuluttajan kokeman vetovoiman 

kautta, koska yrittäjät haluavat lähtökohtaisesti sinne, missä asiakkaatkin ovat. 

Toiseksi niiden asioiden kautta, jotka vaikuttavat suoraan yrittäjän kokemaan 

vetovoimaisuuden tunteeseen. 

 

Korkeampaa rakentamista! 

 

Oulun keskustan tämän hetkinen business mix ei ole kovinkaan vetovoimainen. 

Kuluttajat valitsevat usein shoppailukohteekseen mieluummin jonkin lähialueen 

ostoskeskuksista, koska sieltä löytyvät paremmat valikoimat esimerkiksi 

vaateliikkeiden suhteen. Useat merkittävätkin vaatemerkit haluaisivat tulla Oulun 

ydinkeskustaan, mutta riittävän hyviä tiloja ei vain ole saatavilla tällä hetkellä. 

Ydinkeskustaa tulisi rohkeasti rakentaa korkeammaksi. Ainakin katutason kerrokset 

ja mahdollisesti muutamat muutkin kerrokset olisi syytä omistaa liiketiloille. 
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Asuinhuoneistot tulisi sijoittaa sitten ylempiin kerroksiin. Tällä tavalla saataisiin 

ydinkeskustaan ensinnäkin enemmän asiakaspotentiaalia kasvavan asukasmäärän 

myötä sekä parempi business mix, kun liiketilojakin olisi enemmän saatavilla.  

 

 

Oulun keskustan on erottauduttuva! 

 

Kaupungin keskustat ovat aikojen saatossa perinteisesti olleet niitä paikkoja, joihin 

tullaan tekemään varsinkin erikoisliikkeissä tehtävät ostokset. Tilanne ei kuitenkaan 

nykyään enää ole verkkokauppojen ja ostoskeskusten yleistyttyä ollenkaan sama. 

Tällä hetkellä Oulun keskusta ei juurikaan poikkea muista vastaavanlaisista 

ostoskohteista. Mistä syystä kuluttajan tulisi tulla juuri Oulun keskustaan? Yksi 

keino on erinomainen business mix, mutta muitakin keinoja on olemassa. Kaupungin 

keskusta voi parhaimmillaan tarjota upeita ihmisiä osallistavia tapahtumia, hienoa 

arkkitehtuuria sekä vaikkapa huvipuistopalveluita. Kaupungin keskustan tulisi olla 

sellainen paikka, jossa ihmiset haluavat viettää aikaa. Muutoksia tehtäessä on 

pyrittävä kuuntelemaan kuluttajien toiveita ja tehtävä esimerkiksi arkkitehtuurillisesti 

rohkeitakin ratkaisuja. 

 

 

Keskustaa on hallinnoitava kokonaisuutena! 

 

Oulun ydinkeskustaa tulisi suunnitella enemmän kokonaisuutena, kuten 

ostoskeskuksiakin. Kokonaisuus olisi huomioitava erityisesti kaavoituksissa. Tällä 

hetkellä Oulun ydinkeskustasta löytyy erittäin hyviltä katutason liikepaikoilta 

esimerkiksi virastoja ja kiinteistönvälitysfirmoja, jotka eivät todellisuudessa hyödy 

juurikaan nykypäivänä enää isoista ihmisvirroista. Heidän kannaltaankin voisi olla 

kannattavampaa, ja ennen kaikkea edullisempaa, sijoittautua hieman ydinkeskustan 

ulkopuolelle. Kaavoitusratkaisuja tehtäessä voitaisiin myös miettiä hieman, että 

millaisia yrityksiä Oulun keskusta tarvitsee.  Varsinkin uusia liiketiloja 
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rakennettaessa olisi syytä huomioida etäisyyksien vaikutukset. Kuluttajat eivät halua 

mielellään kävellä yli 200 metrin matkaa liikkeestä toiseen. Tästä syystä olisi 

pyrittävä siihen, että keskustan laajentuessa myös ostosalue laajentuisi yhtenäisenä 

kokonaisuutena. 

 

Yritykset voisivat pyrkiä tekemään myös enemmän yhteistyötä keskenään. 

Ostoskeskuksissa on usein erilaisia yhteismarkkinointikampanjoita, kuten 

esimerkiksi Zeppeliinin hintamyrsky. Tällä tavalla yritykset pystyisivät jakamaan 

markkinointikustannukset ja vaikutus ihmisiinkin olisi todennäköisesti 

moninkertainen. 

 

 

Kannattava yrittäjyys on mahdollistettava keskustassa! 

 

Tällä hetkellä Oulun keskustan ongelmana ei ole pelkästään sopivien liiketilojen 

vähyys, vaan myös alati nouseva vuokrataso. Vuokrataso alkaa pikkuhiljaa olla sillä 

tasolla, että pienyrittäjillä ei ole enää millään mahdollista pitää liikettään Oulun 

keskustassa. Kaupungin keskustassa on syytä olla myös niitä pieniä erikoisliikkeitä, 

jotka tekevät keskustasta erityisen ostospaikan. Vuokratasoja saatanee hillittyä 

ainakin osittain lisäämällä hyviä liiketiloja ydinkeskustan alueella. 

 

Kuluttajan shoppailukokemus on syytä pitää keskiössä! 

 

Kaiken keskiössä on kuluttajan shoppailukokemus. Mikäli kuluttajat viihtyvät Oulun 

keskustassa ja haluavat viettää aikaa siellä, myös yrittäjillä menee hyvin. Kaupungin 

keskustasta tulisikin rakentaa viihtyisä ja kuluttajille virikkeitä tarjoava ostosalue. 

Kaupunkisuunnittelussa tulisi ottaa huomioon ns. ostoskeskusnäkökulma. Keskustan 

pitäisi pystyä tarjoamaan kuluttajille hyvät ja monipuolisesti ostosmahdollisuudet 

helposti sekä vaivattomasti. Tällä hetkellä pysäköintipaikat ovat kiven alla, mutta 

tähän asiaan toivottavasti saadaan muutos Kallioparkin myötä. Business mixisissä ja 
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yleisissä liikenneyhteyksissä on kuitenkin vielä työstämistä. Oulun keskustaan on 

vaikea tulla ja liikenne puuroutuukin aivan liian usein. Myös julkisen liikenteen 

palvelutaso voisi olla tämän hetkistä parempi. 

 

 

4.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

 

Lincoln ja Guba (1985) esittävät tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseksi neljä eri 

kriteeriä: vastaavuuden, siirrettävyyden, luotettavuuden sekä vakiintuneisuuden. 

Arvioin tutkimukseni luotettavuutta hyödyntymällä Lincolnin ja Guban (1985) 

esittämien menetelmien mukaisesti vastaavuudella, siirrettävyydellä sekä 

luotettavuudella. Luotettavuutta arvioitaessa on otettu huomioon myöskin Tuomen ja 

Sarajärven (2003) suositusten pohjalta se, että jokainen jokaiselle tutkimustyypille 

edustaa erilaisia luotettavuuskriteereitä. Koska tämä tutkimus toteutettiin yhden 

tapauksen tapaustutkimuksena, on luotettavuuden arviointia varten valittu tälle 

tutkimustyypille ominaisimmat luotettavuuskriteerit.  

 

Vastaavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin saadut tutkimustulokset vastaavat 

tutkittavaa ilmiötä. Tutkimuksen vastaavuutta pyrittiin parantamaan raportoimalla 

tutkimuksen etenemisestä säännöllisesti toimeksiantajaryhmälle, joka koostui mm. 

Oulun Liikeskuksen, Arinan sekä Oulun Kauppakamarin edustajista. Heillä on vahva 

käsitys tutkittavasta ilmiöstä sekä yrittäjien näkökulmasta. Heidän kommenttinsa 

ohjasivat tutkimuksen etenemistä aina alusta loppuun. 

 

Tutkimuksen siirrettävyyttä pyrittiin parantamaan valitsemalla haastateltavat yrittäjät 

mahdollisimman tasaisesti eri toimialoilta. Empiirisessä tutkimuksessa saadut 

löydökset kuvailtiin yksityiskohtaisesti ja johtopäätöksiä tehtäessä tehtiin tarvittaessa 

yleistyksiä. 
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Tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi tutkimuksen etenemisen vaiheista 

käytiin keskusteluja säännöllisin väliajoin niin graduohjaajien kuin tutkimuksen 

rahoittajienkin kanssa. Tällä tavalla varmistettiin, että tutkimus eteni oikeaan 

suuntaan ja ilmiön kuvaus olisi mahdollisimman todenmukainen. Myös tutkimuksen 

vakiintuneisuutta parannettiin tällä tavalla. 

 

 

 

 

 

Luotettavuuskriteeri Miten tässä tutkimuksessa? 

Vastaavuus Alustavat tulokset tuotiin 

kommentoitavaksi Oulun 

Kauppakamarin sekä  Oulun 

Liikekeskuskusken edustajille sekä 

graduohjaajille. Kommenttit puolsivat 

tehtyjä löydöksiä 

Siirretta vyys Haastateltavat edustivat mahdollisimman 

monipuolisesti eri toimialojen yrittäjiä 

 

Teoreettisia yleistyksiä tehtiin 

tutkimustuloksia esitettäessä 

Luotettavuus Tutkimuksen etenemisestä raportointiin 

säännöllisesti niin graduohjaajille kuin 

tutkimusken rahoittajillekin. Tällä tavalla 

varmistettiin ilmiön todenmukainen 

kuvailu ja tutkimuksen oikea suunta 

Taulukko 7. Tutkimuksen luotettavuuden arviointi  
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4.5 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tätä tutkimusta tehdessä ilmeni useita seikkoja, joita olisi mielenkiintoista tutkia 

jatkossa lisää. Yhtenä empiirisenä johtopäätöksenä esitin, että kaupunkien tulisi 

hallinnoida keskustojaan enemmän kokonaisuuksina. Kokonaisuuksia ja keskustan 

eri elementtejä on helppo hahmotella suunnitteluvaiheessa, mutta miten hallinointi 

tapahtuu, kun kaupunki on jo täynnä olemassa olevia toimijoita, rakennuksia ja 

kaavoituksia. Mikä on se taho, joka pystyy tekemään tämän tyylistä koordinointia? 

Miten globaalisti, esimerkiksi suurissa kaupungeissa, on toimittu tämän asian 

kanssa? Entä millainen olisi kaupungin keskustan optimaalinen business mix?  

 

Haastatteluissa kävi hyvin selville, että useat ns. kivijalkamyymälöitä pitävät yrittäjät 

kamppailevat muuttuvan liiketoimintaympäristön tuomien haasteiden kanssa. 

Esimerkiksi nettikauppojen ja ostoskeskusten yleistyminen ovat tuoneet omat 

vastoinkäymisensä yrittäjien arkeen. Sitä, miten yrittäjät ovat pyrkineeet vastaamaan 

näihin haasteisiin ja uusiin mahdollisuuksiin olisi mielestäni mielenkiintoista tutkia. 

Myös se olisi kiintoisaa selvittää, että voiko esimerkiksi kaupunki jotenkin pyrkiä 

tukemaan näissä haasteissa varsinkin pienyrittäjiä, joilla resurssit ovat rajalliset. 

Mielenkiintoiset kivijalkamyymälät ovat kuitenkin yksi niistä asioista, jotka tuovat 

elämää kaupungin keskustoihin. Miten tämä tapahtuu käytännössä? 

 

Mielenkiintoista voisi olla myöskin tutkia Suomessa paljon puhuttaneiden 

kuntaliitosten yhteyksiä yrittäjien kokemiin haasteisiin. Miten yrittäjät ylipäätänsä 

kokevat kuntaliitokset? Ovatko ne tuoneet enemmän mahdollisuuksia kuin haasteita?  
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LIITTEET 

 

Liite 1. Teemahaastattelun runko 

 

Taustatietoa 

- Kertoisitteko hieman yleisesti yrityksestänne? 

- Milloin yritys on perustettu? 

- Millainen on teidän työtehtävä tässä yrityksessä? 

- Millä tavalla valitsitte ravintoloidenne sijainnin? 

- Mitkä tekijät tähän siis vaikuttivat? 

 

- Millä tavalla sinä määritelet Oulun keskustan? Missä kulkevat rajat? 

 

Brändi-identiteetti 

- Millaisena näet Oulun keskustan paikkana toimia yrittäjänä? 

- Näetkö, että Oulun keskusta koetaan houkuttelevana paikkana tulla 

yrittämään? (Oulun ulkopuolelta tulevat, esim. Helsinki) 

- Miksi? / Miksi ei? 

 

Business mix 

 Miten merkittävää teille on muiden yritysten sijainnit suhteessa teidän 

yrityksenne sijaintiin? 

 Millaisten yritysten lähellä koet, että on paras sijoittautua? 

 Onko etu vai haitta, että läheisyydessä sijaitsee saman toimialan yrityksiä?  

 Koetko, että toimialallasi on yrityksesi toimintaa tukevia muita aloja 

edustavia  komplementaariset yrityksiä tai palveluja, joiden läheisyydestä on 

hyötyä? 

 Haluaisitko, että jokin tietty liike muuttaisi naapuriin? 

 

Kuluttajien kannalta selkeä valtti, mikäli vähittäismyymälät keskittyneet  

/ ANKKURILIIKKEET 

 

Liikennekeskittymät ja kulkuyhteydet (parkkipaikat) 

 Vaikuttivatko nämä sijoittautumispäätökseen? 

 Ovatko kulkuyhteydet, parkkipaikat yms. hyvällä mallilla? 
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Etäisyydet 

- 200 metriä kuluttajalle kriittinen raja – Halonen 

- Vaikuttivatko etäisyydet sijoittumispäätökseen? 

- Mihin kohti keskustaa et sijoittaisi ravintolaasi? 

 

 

 

- Jos olisit perustamassa uutta ravintolaa tai kahvilaa, niin mitkä tekijät 

vaikuttaisivat sijainti valintaasi? 

 

- Mikä on tärkein tekijä? Mikä vähiten tärkeä? 

- (Business mix, kulkuyhteydet, etäisyydet, vuokrataso) 

 

- Miten paljon yrittäjäaspektia ja miten paljon puhdasta yrittäjäaspektia? 

 

 

- Mitä haluaisit Oulun keskustassa kehitettävän ja millä tavalla? 

 

- Koetko, että on joku selkeä heikkous? Selkeitä uhkakuvia näkyvissä 

tulevaisuudessa yrittäjän kannalta? 

 

 

 


