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Selvitys yhdyskuntarakenteen ja 
palveluverkon yhteensovittamisesta  

• Työssä laaditaan selvitys yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon 
yhteensovittamisesta 

– Selvitys kohdeseutujen suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista, 
prosesseista sekä edellisiin liittyvistä kehittämistarpeista 

• Kohdealueita ovat:  

– Suur-Oulu: Oulu, Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo ja Yli-Ii 

– Joensuun seutu: Pilkon alue 

– Tampereen kaupunkiseutu: Ojala-Lamminrahka + Nurmi-Sorila + 
Ruutana + Tarastenjärvi  
 

• Selvitys on osa MAL-verkoston yhdyskuntarakenne ja palveluverkko-
teemaryhmän pilottikokonaisuutta. Kansallinen MAL-verkosto 
kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaan alueelliseen 
koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 

• Tavoitteena on kehittää malleja seudullisesti tai kuntien yhteistyönä 
toteutettaviin projekteihin, joissa yhdyskuntarakenteen ja 
palveluverkon yhteensovittaminen on keskeistä – pääpaino 
prosesseissa 

• Selvityksen toteuttavat AIRIX Ympäristö, Oy Audiapro Ab ja Ramboll 
Liikennejärjestelmät Oy Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän 
toimeksiannosta 



Selvityksen tavoitteet 

• Tarkennetaan yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensopivuuden kriteeristöä yhteisesti ja 
kohdealueittain mikäli tarpeen.  Tarkennus toteutetaan yhteistyössä seutujen edustajien kanssa mm. 
työpajatyöskentelynä.  

• Kartoitetaan tiiviisti yhdyskuntarakenteiden ja palveluverkkojen nykytilanne  

• Kartoitetaan tähän mennessä toteutuneet suunnittelun vaiheet alueittain 

• Kartoitetaan yhdyskuntarakenteiden ja palveluverkkojen tavoitetila sekä toteutuksen suunniteltu 
aikataulu 

• Tunnistetaan tavoitetilan kannalta keskeiset tahot (päättäjät, organisaatiot, sidosryhmät, osalliset jne.) 

• Tunnistetaan tavoitetilan kannalta keskeiset tieto- / selvitystarpeet mm. aluekohtaisissa työpajoissa 

• Tunnistetaan kunkin seudun suunnitteluprosessiin liittyvät haasteet ja niihin liittyvät kehittämistarpeet 
mm. aluekohtaisissa työpajoissa 

• Kartoitetaan muut mahdolliset kohdealueittain relevantit tiedot 

  

 TULOS: toimintamalli /-mallivaihtoehtoja kuntien yhteistyössä tehtävään 
yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon suunnitteluun ja toteutukseen  
 



Yhdyskuntarakenteen ja 
palveluverkon nykytila 

• Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan 
työssäkäyntialueen, kaupunkiseudun, 
kaupungin, kaupunginosan tai muun 
taajaman sisäistä rakennetta. Se 
sisältää väestön ja asumisen, 
työpaikkojen ja tuotantotoiminnan, 
palvelujen ja vapaa-ajan alueiden 
sekä näitä yhdistävien liikenneväylien 
ja teknisen huollon verkostojen 
sijoittumisen ja niiden keskinäisen 
suhteen.  
 

1. Yhdyskuntarakenteen ja palveluiden 
yhteensopivuus  

a) tuottaa ihmisille ”sujuvaa arkea”, 

b) mahdollistaa kunnallisten palveluiden 
järkevän tuottamisen ja 

c) edistää ekotehokkuutta 

 

2. Yhdyskuntarakenteen ja palveluiden 
yhteensopivuus ei synny itsekseen. 
Yhteensopivuus edellyttää tietoisia 
suunnitteluprosesseja: hyvät 
suunnitteluprosessit tuottavat myös 
yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon 
yhteensopivuutta.  
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Prosessi 

• Yhdyskuntarakenteiden ja palveluverkon 
nykytila”-miniraportit 

• ZEF® -kysely 
• Työpajatyöskentely: 1 työpaja/alue 
• Asiantuntijakommentit/-haastattelut 
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Työsuunnitelma 
Ojala-Lamminrahka (Tampere, Kangasala) 
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Ojala-Lamminrahka – sisällöt: 

TARKASTELUN SISÄLTÖ 

• Suunnitelmien konkretisointi – 
suunnitteluprosessin sisällön avaaminen 
asukkaiden näkökulmasta 

• Vaihtoehtoisten kehityspolkujen 
kuvaaminen ja ”sudenkuoppien” 
kuvaaminen jos suunnittelu ei etene 
toivotulla tavalla 

• Suunnittelusopimuksen (Tampereen ja 
Kangasalan välillä) tarpeellisuuden 
pohtiminen ja mahdollinen sopimusmalli 

VIIMEKSI TAPAHTUNUT: 

• Tampereella järjestettiin 30.5.2012 
työpaja Ojala-Lamminrahka -alueen 
ohjausryhmälle ja suunnitteluryhmälle 

• Työpajassa pohdittiin asukasnäkökulmaa, 
vaihtoehtoisia etenemispolkuja sekä 
suunnittelun pelisääntöjä 

 

SEURAAVAT TOIMENPITEET: 

• Syksyllä 2012 järjestetään kysely joko 
alueesta kiinnostuneille asukkaille TAI 
prosessin toimijaosapuolille 

 

 



Työpajan tuloksia 

Asukasnäkökulma: 

– Suunnitelmista kertominen ei saa olla 
ylioptimistista ”Tyhjää ei saa myydä” 

– Aikataulutus on tärkeää: asukkaille pitää pystyä 
kertomaan missä vaiheessa palvelut tulevat.  

– Asioita on avattava kansankielellä. Arjen 
elämisestä tulee kustannuksia ja niitä pitää 
pystyä kertomaan. Asukkaalle pitäisi selvittää 
kuinka paljon asuminen alueella maksaa 

– Markkinoinnin keinoin pitäisi kertoa millaiselta 
alue näyttää valmiina ja mitä palveluita alueella 
tulee olemaan. Alueen suunnittelijoille on 
yleensä selvää miltä alue tulee näyttämään 
tulevaisuudessa, mutta se pitäisi pystyä 
välittämään myös tulevalle asukkaalle 

– Markkinointiin vuorovaikutteinen nettisivu,  

– Asukkaiden voitava vaikuttaa palveluihin: 
virkistysalueet, puistot, leikkipuistot 

Vaihtoehtoiset kehityspolut: 

– Muutoksista on tiedotettava avoimesti ja 
läpinäkyvästi 

– Syksyllä 2012 tarkennettu´, suunnittelualuetta 
koskeva aikataulusuunnitelma ja 
kustannuslaskelma 

– Hankkeet voivat eriytyä, Tampereella on 
kiireellisempi tarve 

– Jos molemmat viivästyisivät, niin se vauhdittaisi 
Nurmi-Sorilan rakentamista 

 

Suunnittelusopimuksen tarpeellisuus? 

– Valtuustojen hyväksyntä → tehdään aluetta 
koskeva toimeenpanosuunnitelma → viedään 
hallituksiin päätettäväksi 

– Konkreettinen suunnittelusopimus joka koskee 
Ojala-Lamminrahkaa 

– Ei sanktioita, kummankin osapuolen intressi 
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UusiOulu – sisällöt: 

TARKASTELUN SISÄLTÖ 

• Kuntaliitoksessa sovittujen strategisten 
linjausten peilaaminen maankäyttöön 

• Oulun aseman tarkastelu Pohjois-
Suomen ja Kalotin keskuksena 

• Uutta Oulua koskevan palvelu- ja 
maankäyttötavoitteiden toteutumisen 
arviointi (kyselyssä) 

• Yritysnäkökulman (Business Oulu) 
mukaan ottaminen palveluja ja 
yhdyskuntarakennetta koskevaan 
tarkasteluun (myös 
kuntatalousnäkökulma) 

• Prosessin tarkastelu asiakasnäkökulmasta 
(lapsiperheet, ikäihmiset, nuoret) 

 

VIIMEKSI TAPAHTUNUT: 

• RAJATON-hankkeen kysely 

• Arviointinäkökulma 

• Kehittämisnäkökulma 

• Kyselyn kohderyhminä: elinvoimaisuus-
toimikunta, yhdistymishallitus, palvelujen 
järjestämistoimikunta, BusinessOulun 
henkilöstö 

• Työryhmän 2. kokous 25.5.2012 

 

SEURAAVAT TOIMENPITEET: 

• Syksyllä 2012 järjestetään seminaari ja 
työpaja UudenOulun maankäytöstä, 
palvelujen kehittämisestä ja 
elinkeinotoiminnan kehittämisestä 
vastaaville 

 



UusiOulu yhdyskuntarakenne 
 

Nykytilanne 



UusiOulu palvelurakenne 
 

Yhdskuntarakenne 2010+  

Kaupan palveluverkko 2030 



UusiOulu 
Uuden Oulun Maankäytön toteuttamisohjelma 2012-2016 

Hankkeita ja suunnitelmia 



Arviointiosuus 

Arvioi yhdyskuntarakennetta ja palveluverkkoa koskevia kehittämistavoitteiden 
toteutumismahdollisuuksia uudessa Oulussa kuntaliitoksen jälkeen asteikolla 1-10  
(1=huono… 10=hyvä) 

1. Asuntotuotantoa ohjataan ensisijaisesti 
uuden kunnan asemakaava-alueille ja 
toissijaisesti yleiskaavan osoittamille 
kyläalueille. 

2. Yleiskaavoissa asumiseen osoitettujen 
alueiden ulkopuolelle rakennettaessa 
huolehditaan siitä, että rakentaminen 
sopeutuu maisemaan eikä siitä aiheudu 
ympäristöhaittaa, yhdyskuntarakenteen 
haitallista hajautumista tai kohtuuttomia 
kustannuksia pitkälläkään aikavälillä. 

3. Uuden kunnan alueella on sekä 
kaupunkimaisen asumisen alueita että 
maaseutumaisen ympäristön  
asuinalueita, joille voidaan sijoittaa väljiä 
pientalotontteja maaseudulle ominaista 
elämäntyyliä arvostavien tarpeisiin. 



Kehittämistoimenpiteet 

2. Millä tavoin maankäyttöä ja palveluverkkoa on onnistuttu yhteen sovittamaan uuden 
Oulun alueella? Millaisia hyviä käytäntöjä tunnet? Missä on onnistuttu? 

• Elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden yhdistämisellä 

• Alueiden erikoistumismahdollisuuksia ja hyötykäyttömahdollisuuksia ideoimalla 

• Oulunsalossa maankäytön ja tehokkaan palveluverkon toteutuminen erinomaista. 
Lähipalvelut maaseutuympäristöön ja keskitetyt palvelut kaupunkikeskukseen. 
Joukkoliikenteen yhteensovittaminen maankäytön ja palvelurakenteen kanssa 

• Ongelmia resurssien vähyydestä. Pienissä kunnissa on joustavaa kun sama henkilö 
vastaa kaavoista, poikkeusluvista ja kuntakuvasta, kun taas Oulussa tämä on hajaantunut 

• Alueen palvelut tulee sopeuttaa alueen ikärakenteeseen, esim. koulujen koon riittävyys 
ja iltapäiväkerhojen saavutettavuus 

• Ei mitenkään 



Kehittämistoimenpiteet 

3. Millaisia haasteita toisistaan eroavat kaavoituksen ja palveluverkon suunnittelukäytännöt 
aiheuttavat uuden Oulun alueella? 

• 2* Kaavaprosessin hidastuminen 

• Suunnitteluprosessin aikajänteiden erilaisuus 

• Toimialojen vähäinen yhteistyö ja epäselvät johtamisvastuut monialaisten kysymysten 
rajapinnoissa. Palvelujen tarpeen valtavat vaihtelut epäonnistuneen yhteisen suunnittelun 
takia, esim. Ritanharjun alueella 

• Eri puolilla tulevaa uutta Oulua kuntalaiset saavat samoissa asioissa erilaista kohtelua 

• Toimivien käytäntöjen lakkauttaminen: Ihmiset valinneet asuinpaikkansa palveluiden mukaan, 
palvelutarjonta voi heiketä nyt palveluiden yhdenmukaistamisen myötä 

• Haasteena päätöksenteon keskittyminen Ouluun, valta-ajattelua 

• Jos kaava ei mahdollista palveluja tarjoavalle yritykselle tarpeellisia toimitiloja 

• Paikallispoliitikkojen toimiminen ”omaan pussiin”, yhteisten käytäntöjen toteuttaminen vaikeaa 



Kehittämistoimenpiteet 

7. Miten uuden Oulun maankäytön ja palveluverkon suunnitelmissa on onnistuttu 
ottamaan huomioon elinkeinoelämän kehittäminen ja yrittäjyyden edistäminen? 

• 3* Tilanne paranee, kun yhteistyö virnaomaisten välillä paranee  

• 2* Aika hyvin/ pikkuhiljaa, BusinessOulun on apuna/tekee hyvää työtä 

• 2*Aika huonosti (mm. pienyritykset ja niiden laajenemistoiveet tulisi huomioida paremmin) 

• PK-yritysten roolia tulee vahvistaa ja koulujen yhteistyötä niihin tehostaa 

• Imagoksi tulisi nostaa Suomen paras opiskelukaupunki ja yrittäjyyskasvatuksen roolin 
vahvistaminen 

• Maankäytössä on otettu hyviä askelia. Palveluverkostosta ei ole mitään tietoa 

• Elinkeinoelämän osalta tulisi huomioida monimuotoisuus – kaikki eivät halua toimistoa 
Technopoliksen keskuksiin. Uusille luoville yrityksille olisi syytä saada toimipaikkoja 
”kaapelitehtaan” tyyliin, myös keskustassa on oltava toimitiloja 

• Ei vielä mitenkään 



RAJATON-kyselyn johtopäätöksiä 

• Kuntaliitosvaiheessa määritellyt, yhdyskuntarakennetta 
ja palveluverkkoa koskevien kehittämistavoitteiden 
toteuttamismahdollisuudet nähdään melko hyvinä 

• Uuden Oulun kuntaliitosneuvotteluissa kirjatut 
kehittämistavoitteet näkyvät maankäytön 
suunnittelussa ja sen toteutuksessa mm. 
vuorovaikutteisuutena ja yhteistyön lisääntymisenä ja 
maankäytön suunnittelun yhtenäistämisenä 

• Maankäytön ja palveluverkon  yhteensovittamisen 
tapoja ja hyviä käytäntöjä ovat mm. elinkeinojen 
kehittämisorganisaatioiden yhdistäminen, 
joukkoliikenteen yhteensovittaminen palveluverkon ja 
maankäytön kanssa sekä ikärakenteen huomioiminen 
suunnittelussa 

• Suunnittelun erilaiset menettelykäytännöt aiheuttavat 
ristiriitoja, kuten: kaavaprosessin hidastuminen, 
suunnitteluprosessin aikajänteiden erilaisuus ja niiden 
yhteensovittaminen, vähäinen yhteistyö toimialojen 
välillä ja epäselvät johtamisvastuut, toimivien 
käytäntöjen lakkauttaminen, päätöksenteon 
keskittyminen Ouluun 

 

• Palveluverkon ja maankäytön yhteensovittamista 
voidaan parantaa mm. resurssien lisäämisellä, 
vaikutusten selvittämisellä jo valmisteluvaiheessa 
ja vuorovaikutuksen lisäämisellä 

• Asuinalueiden elinkaari ja olemassa olevat palvelut 
voidaan sovittaa paremmin yhteen mm. 
suunnittelemalla monimuotoisia asuinalueita ja 
rakentamalla helposti muunneltavia tiloja, 
huomioimalla väestöennusteet sekä 
pitkäjänteisellä suunnittelulla ja tiiviillä 
yhteistyöllä 

• Uuden Oulun asema suhteessa valtakunnalliseen 
palveluverkkoon ja koko Pohjoiskalottiin nähdään 
uusia mahdollisuuksia tuovana  

• Uuden Oulun maankäytön ja palveluverkon 
suunnitelmissa on onnistuttu ottamaan huomioon 
vain jossain määrin elinkeinoelämän 
kehittäminen ja yrittäjyyden edistäminen 
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Pilkon alue – sisällöt: 

TARKASTELUN SISÄLTÖ 

• Alueen teknisluonteinen tarkastelu: 
alueen mitoitus, joukkoliikenteen 
järjestämismahdollisuudet, palvelujen 
käyttö 

• Kehittämistarpeiden määrittely 
toimialajohtajien haastattelujen avulla 

• Ristiriitojen välttämiseksi 
suunnitteluprosesseihin ei vielä tässä 
vaiheessa puututa 

VIIMEKSI TAPAHTUNUT: 

• Työryhmän kokous Joensuussa 26.4.2012 

• Suunnittelualueen teknisluonteinen 
tarkastelu aloitettu 

 

SEURAAVAT TOIMENPITEET: 

• Syksyllä 2012 toteutetaan 
toimialajohtajien haastattelut 

• Suunnitteluprosessien kehittämisestä 
sovitaan laaditun tarkastelun jälkeen 

 

 



Yhteenveto piloteista 

Pilottialue 
Asukas-

näkökulma 
Yritys-

näkökulma 
Arviointi-

näkökulma 
Kehitys-

näkökulma 
Prosessi-

näkökulma 
Tekninen 

näkökulma 

OJALA-LAMMINRAHKA 

UUSIOULU 

PILKON ALUE 



Lisätietoja 

• MAL-projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki  

 p. 040 579 3396  

 kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi   

  

• Suunnittelupäällikkö Kimmo Vähäjylkkä,  

 AIRIX Ympäristö Oy 

 p. 040 531 4481  

 kimmo.vahajylkka@airix.fi 

 

• Erityisasiantuntija Mikko Kenni,  

 Audiapro Oy 

 p. 050 5534 945 

 mikko.kenni@audiapro.fi 

 

 

 

YHTEYSHENKILÖT SEUDUITTAIN 

 

Joensuun seutu 

• Kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen 

p. 050 538 0708 

juha-pekka.vartiainen@jns.fi 

 

Oulun seutu 

• Seutusuunnittelija Anne Leskinen 

p. 044 703 1628 

anne.leskinen@ouka.fi 

 

Tampereen kaupunkiseutu 

• seutuarkkitehti Aulikki Graf 

p. 040 552 4818 

aulikki.graf@tampereenseutu.fi 

 

 


