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Perustana
seutusopimus  2002
•seudun yleiskaavan
1. vaiheen
vahvistaminen
vuonna 2005
•seudun yleiskaavan
2. vaiheen
vahvistaminen
vuonna 2007

Oulun seudun
yhteinen
yleiskaava

•tavoitteellinen
yhdyskuntarakenne

•keskus ja
liikenneverkko

•suojelu ja
virkistysalueet

•merkittävät
seudulliset hankkeet

•luonnon ja
kulttuuriympäristön
sekä maiseman
kannalta arvokkaat
alueet ja kohteet



Yleiskaavoitus

Maankäytön toteuttamisohjelma
Suunnittelujärjestelmä

Visio ja strategia

Seudun yleiskaava +
maankäytön ja liikenteen
aiesopimus

Kunnan
(osa)yleiskaava

Toiminta ja taloussuunnittelu

Seudun
maankäytön
toteuttamis
ohjelma

Kunnan
maankäytön
toteuttamis
ohjelma

Alueelliset
tavoitesuunnitelmat

AsemakaavatAsemakaavat

Tarvesuunnittelu ja TATarvesuunnittelu ja TA

HankesuunnitteluHankesuunnittelu

Seudun yleiskaavan tulevaisuus?



Maankäytön toteuttamisohjelma
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Samanaikaisesti maankäytön
toteuttamisohjelman kanssa on laadittu
uusi maankäytön ja liikenteen aiesopimus
20092012

Sisältö

Ohjelmaan on koottu yhteen kuntien suunnitelmat
•uusista asuntoalueista
•uusien asuntoalueiden edellyttämistä
liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteistä
•uusista työpaikkaalueista
•julkisista palveluista
•em. toimenpiteiden aiheuttamista kustannuksista

Seudun kuntien maankäytön
toteuttamisohjelma päivitetään!!
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Oulun seudun aiemmat
aiesopimukset

Aiesopimus sisältää vuosina 20042007 tehtävät keskeiset
liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteet. Toimenpiteisiin
liittyen on sovittu alustavasti niiden edistämisestä vastaavat
tahot sekä sovittu hankkeiden ajoituksesta. Sopijaosapuolet
sitoutuvat toimenpiteiden edistämiseen omien toimivaltojensa ja
rahoitusraamiensa puitteissa.

Aiesopimuksen keskeisenä tavoitteena on edistää seudullista
maankäytön ja liikennejärjestelmän vuorovaikutteista
kehittämistä yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavutta
miseksi…
… Aiesopimuksella sopijaosapuolet sopivat Oulun seudun
liikennejärjestelmän kehittämisestä kytkeytyneenä
maankäytön toteuttamisohjelmaan (seutuMATO).
Sopimuksella sovitaan liikennejärjestelmän kehittämi
sestä myös niiltä osin, joilla ei ole suoraa kytkentää
uusien asunto  , työpaikka  ja palvelu
alueiden toteuttamiseen



MALaiesopimuksen sisältö
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1. Tausta
2. Lähtökohdat Oulun seudulla
3. Osapuolet
4. Aiesopimuksen tarkoitus
5. Päämäärät Oulun seudulla
6. Maankäytön ja liikenteen tavoitteet sekä

konkreettiset toimenpiteet
7. Asumisen tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet
8. Palveluiden suunnittelun ja käytön tavoitteet sekä

konkreettiset toimenpiteet
9. Aiesopimuksen toteuttaminen
10. Aiesopimuksen seuranta
11. Aiesopimuksen voimassaolo

Uusia tavoitteita ja
toimenpiteitä



1. Tausta
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 Taustalla  on  valtioneuvoston  12.11.2009  hyväksymä
selonteko kunta ja palvelurakenneuudistuksesta

 Selonteon  eduskuntakäsittelyssä esitettiin,  että Oulun
kaupunkiseutu  otetaan  mukaan  vuoden  2012  loppuun
kestävään kokeiluluonteiseen  maankäytön,  asumisen  ja
liikenteen  aiesopimusmenettelyyn Tampereen  ja  Turun
kaupunkiseudun tavoin.

 Aiesopimus on sekä seudun kuntien välinen että kuntien ja
valtion  välinen,  osapuolten  yhteistä tahtotilaa  ja
tulevaisuuden kehityssuuntia kuvaava aikomus.

 Aiesopimusmenettely  jatkaa  Oulun  seudulla  käytössä
olevaa  maankäytön  ja  liikenteen  aiesopimuskäytäntöä,  jota
laajennetaan  MAL –aiesopimusmenettelyn  tavoitteiden
mukaisesti.

Sitoutuminen
tärkeää



2. Lähtökohdat Oulun seudulla
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Ilmastostrategia
 Kaiken  suunnittelun  ja  toiminnan  perustaksi
on  määritelty  ilmastonmuutoksen  hillintä ja
siihen sopeutuminen

Pohjoinen kilpailukyky ja alueellinen koheesio
 Oulun seutu ja uusi Oulu ovat PohjoisSuomen
aluekehittämistyön ydin

Sosiaalinen kestävyys
 Päämääränä on,  ettei  sosiaalisen
eriarvoisuuden keskittymiä pääse syntymään

Aikaisemmat seudun aiesopimukset
 Liikenteen aiesopimus 20042007
 Maankäytön  ja  liikenteen  aiesopimus  2009
2012



3. Osapuolet
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4. Aiesopimuksen tarkoitus

 Oulun seudun kunnat
 Ympäristöministeriö
 Liikenne ja viestintäministeriö
 Liikennevirasto
 PohjoisPohjanmaan ELYkeskus

 Tuetaan valtion asettamien tavoitteiden toteutumista
 Edistetään alueella yhteisesti hyväksyttyjen strategioiden ja

suunnitelmien toteuttamista
 Tuetaan päätöksentekoa ja toteuttamista



5. Päämäärät Oulun seudulla
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Sopimuksen  allekirjoittajat  edistävät  yhdessä seuraavia
aiesopimuksen päämääriä:

•yhdyskuntarakenteen  eheyttäminen  yhteisen  maankäytön  suunnittelun
avulla

•yhteinen liikennejärjestelmätyö ja sen toteuttaminen
•keskusten elinvoimaisuuden ja palvelujen alueellisen saavutettavuuden

turvaaminen
•monipuolisen ja viihtyisän elinympäristön luominen
•energiatehokkuuden  lisääminen  rakentamisessa  ja  rakennusten

käytössä
•yhteisvastuullinen asuntopolitiikka
•palveluiden toimivuus, suunnittelu ja käyttö yli kuntarajojen
•sosiaalisen kestävyyden vahvistaminen



6. Maankäytön ja liikenteen tavoitteet sekä
konkreettiset toimenpiteet
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Tavoitteet

•Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen

•Kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen käytettävyyden
edistäminen

•Keskusten elinvoimaisuuden ja palvelujen alueellisen
saavutettavuuden turvaaminen

•Monipuolisen ja viihtyisän elinympäristön luominen



6. Maankäytön ja liikenteen tavoitteet sekä
konkreettiset toimenpiteet
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Konkreettiset toimenpiteet

•Oulun seudun maankäytön toteuttamisohjelma 20092020
•Uuden Oulun maankäytön toteuttamisohjelma 20122016
•Oulun seudun liikennejärjestelmätyö

•Selvitys asema ja yleiskaavojen  ulkopuolella asuvien talouksien toiveista,
tavoitteista ja kokemuksista
•Selvitys seudun kuntien henkilö ja tavaralogistiikan kehittämisestä

Suuntaviivat kuntien
asuntotuotannolle

Tietoa  suunnittelua
varten

maankäytön ja liikennejärjestelmän vuorovaikutteinen kehittäminen
kävelyn ja pyöräilyn lisääminen
joukkoliikenteen käytön lisääminen
liikenneverkon liikennöitävyyden turvaaminen
SeinäjokiOulu rata
valtatie 4 OuluKemi
Oulun satama
Oulun lentoaseman roolin vahvistaminen kansainvälisenä lentokenttänä
Oulun keskustan kehittäminen
liikenneturvallisuustyön kehittäminen
Hailuodon liikenneyhteyden parantaminen
Poikkimaantien sillan ja katuyhteyden toteuttaminen
seudullinen liikenteenhallinta



6. Maankäytön ja liikenteen tavoitteet sekä
konkreettiset toimenpiteet
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Yhteisiä toimintamalleja ja hankkeita, joihin tarvitaan valtion tukea

•Uuden Oulun yleiskaavan laatiminen (uusi Oulu ja YM) ??????
•Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman uudistaminen (seutu, kunnat, LVM, ELY ja
YM)
•Valtakunnallisesti arvokkaille maisemaalueille sijoittuvien osayleiskaavojen
laatiminen (kunnat ja YM)
•Uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan toteuttaminen (kunnat ja  ARA )
•Maankäytön ja liikenteen kehittämisen asiantuntijapalveluiden järjestäminen (seutu,
maakunta, ELY, LVM, Liikennevirasto ja YM)
•Liikennemallin hyödyntäminen maankäytön ja liikenteen suunnittelussa (seutu,
maakunta, ELY, LVM, Liikennevirasto ja YM)
•Maankäytön, liikenteen, asumisen ja palveluiden saatavuuden indikaattoreiden
kehittäminen (kunnat, seutu, LVM, VM; TEM, Liikennevirasto, YM ja ELY)
•Joukkoliikenteen kehittämisohjelman laatiminen (kunnat, LVM, Liikennevirasto ja ELY)
•Valtakunnallinen pilotti joukkoliikenteen palvelutason nostamiseksi (seutu ja LVM)
•Kävely ja pyöräilystrategian toteuttaminen (kunnat, LVM ja ELY)
•Liikenneturvallisuus toimintamallin ja kampanjoiden toteutus (seutu, kunnat, LVM ja ELY
sekä liikenneturva)



7. Asumisen tavoitteet ja konkreettiset
toimenpiteet
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Tavoitteet

•turvataan valtakunnallisen kilpailukyvyn kannalta riittävä
tonttituotanto sekä riittävä tonttien luovutus toimivalla
maapolitiikalla

•huolehditaan maanhankinnan ja kaavoituksen oikea
aikaisuudesta ja riittävyydestä

•ohjataan asuntorakentaminen suunnitellusti kaavaalueille

•tuetaan sosiaalisesti ja alueellisesti tasapainoisten
asuntomarkkinoiden toimivuutta sekä luodaan edellytykset hyvälle
ja kohtuuhintaiselle, monipuoliselle asumiselle

•pyritään kaikissa kehitysvaiheissa ekologisesti, sosiaalisesti ja
taloudellisesti kestävään yhdyskuntarakenteeseen, joka tukee
keskusten elinvoimaa, palveluiden saavutettavuutta,
virkistyskäyttöä sekä joukkoliikenteen että jalankulku ja
polkupyöräliikenteen hyödyntämistä



7. Asumisen tavoitteet ja konkreettiset
toimenpiteet
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Konkreettiset toimenpiteet (täsmentyy)

•Asunnottomuuden kääntäminen laskuun, erityisesti nuoret ja
pitkäaikaisuus
•Palvelukotiasumisen tuotannon uudenlainen toimintaympäristö
•Asumisen tietojen ja paikkatiedon kytkentä: asuntotoimió SOTEó
Sivakka

Yhteisiä toimintamalleja ja hankkeita, joihin tarvitaan valtion
tukea (täsmentyy)

•Korjausavustukset (energia ja muut tuet kuten hissiavustukset)
•Asunnottomuuden kääntäminen laskuun, erityisesti nuoret ja
pitkäaikaisuus
•Palvelukotiasumisen tuotannon uudenlainen toimintaympäristö
•Asumisen tietojen ja paikkatiedon kytkentä: asuntotoimió SOTEó
Sivakka



8. Palveluiden suunnittelun ja käytön
tavoitteet sekä konkreettiset toimenpiteet
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Tavoitteet
•Edistetään palveluiden käyttöä yli kuntarajojen laatu ja saavutettavuustekijät
huomioiden

Konkreettiset toimenpiteet
•Uuden Oulun palvelujen yhdistäminen
•Lakeuden alueen kuntien sosiaali ja terveyspalvelujen yhteistoimintaalueen
järjestäminen
•Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2020
•PohjoisPohjanmaan kaupallinen palveluverkko
•Paikkatietoon perustuva palveluverkon nykytilanteen tarkastelu maankäytön
suunnittelun taustatiedoksi

Yhteisiä toimintamalleja ja hankkeita, joihin tarvitaan valtion tukea
•Paikkatietoon perustuva palveluverkon nykytilanteen tarkastelu maankäytön
suunnittelun taustatiedoksi (kunnat, seutu, LVM, VM, YM ja muut ministeriöt?)



9. Aiesopimuksen toteuttaminen
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 yhteensovittaminen toteutetaan seudun kunnissa
 sopijaosapuolet tukevat sopimuksessa esitettyjen

tavoitteiden toteutumiseen tähtääviä toimenpiteitä
 yhteistyön foorumeina mm.

 seuturakennetiimi
 liikennejärjestelmätyöryhmä
 joukkoliikennetyöryhmä
 tekninen tiimi

 seudun kehittämisen kannalta merkittävistä
maankäyttöä, asumista ja liikennejärjestelmää
koskevista hankkeista pyydetään seutuhallituksen
lausunto

•Nykymuotoinen Oulun seutu vuoteen 2012
•Uusi toimintamalli vuonna 2013



9. Aiesopimuksen seuranta
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 seurantaryhmässä/ohjausryhmässä
 yhteisesti sovitaan arviointimittarit
 laaditaan muistio
 seuturakennetiimi ja tekninen tiimi raportoivat yhteisesti

seutuhallitukselle aiesopimuksen toteutumisesta kerran vuodessa
talousarvion valmistelun yhteydessä

10. Aiesopimuksen voimassaolo

 aiesopimus voimaan, kun se on allekirjoitettu
 sopimus voimassa vuoden 2012 loppuun
 sopimus uudistetaan vuonna 2012 koskemaan seuraavaa neljää

vuotta

Aiesopimusmenettelyn
mahdollinen  jatkuminen
vaikuttaa
aiesopimuskauteen


