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Oulun seudun kuntien yhteistyötä vuodesta 2002 

• Seutusopimuksella päätös kuntien yhteisestä 
yleispiirteisestä maankäytön suunnittelusta 

• seudun yleiskaavan 1. vaihe 2005 

• seudun yleiskaavan 2. vaihe 2007 

 

• Oulun seudun kuntien maankäytön toteuttamisohjelma  

• 1. toteuttamisohjelma hyväksyttiin vuonna 2009 

• ajantasaistettu  2. maankäytön toteuttamisohjelma 
hyväksyttiin seutuvaltuustossa marraskuussa 2012 

 

• Maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja 
elinkeinojen MALPE-aiesopimus 2013-2015 hyväksytään 
vuoden 2013 alussa 

• Liikenteen 1. aiesopimus 2004-2007 

• Maankäytön ja liikenteen aiesopimus 2009-2012 

 

 

 



(Uusi ) Oulu 
Kunta Asukkaita Pinta-ala km2 

Haukipudas 18 994 439,8 

Kiiminki 13 252 326,9 

Oulu 143 909 1 410,2 

Oulunsalo 9 771 83,4 

Yli-Ii 2 188 169,2 

Uusi Oulu 188 114 2 429,5  



Uuden Oulun 
yleiskaavatilanne 

Seudun yleiskaava 

H 1 

Oikeusvaikutteinen 

H 7 
Oikeusvaikutukseton 

H 7 
Vireillä oleva  



 

YLEISKAAVAPROSESSI ON KÄYNNISTYNYT 
 
  

Vireilletulo ja OAS   2011 kevät 
Lähtökohdat    2011 syksy 
Tavoitteet     hyväksytty elinvoimaisuustoimikunnassa, 

     yhdistymishallituksessa ja 
      Oulun kaupunginhallituksessa  

Tulevaisuusskenaariot   2012-2013  
Kehityskuvat    2013 
Yleiskaavaluonnos nähtävillä  2013 syksy 
Yleiskaavaehdotus nähtävillä  2014 syksy 
 

 
 



Palveluverkkosuunnitelmaa laaditaan 

• Uuden Oulun palveluverkkosuunnitelma vuosille 
2014-2018 (2030). 

 

• Tehtävän pääpaino on kaikkien palveluprosessien 
(sivistys- ja kulttuuripalvelut, hyvinvointipalvelut, 
ympäristö- ja yhdyskuntapalvelut) palveluverkon 
kokonaissuunnittelussa sekä 
yhteispalvelupisteiden ja palvelukeskusten 
linjauksissa. 

 

• Palveluja tullaan tuottamaan kuntalaisille uusilla 
tavoilla perinteisempien tapojen lisäksi ja niitä 
tehostaen.   



Palveluverkkosuunnitelmaa laaditaan 

• Oulun asiakaspalvelumalli toimii nelikanavaisesti: 
fyysinen palvelu, puhelinpalvelu, etäpalvelu 
ja sähköinen palvelu.  

• Toiminnan tavoitteena on asiakkaan 
palvelutarpeeseen vastaaminen monikanavaisesti 
ja laadukkaasti samalla parantaen kaupungin 
palvelujen vaikuttavuutta, tuottavuutta ja 
taloudellisuutta mm. resurssien uudelleen 
kohdentamisen ja palvelujen sähköistämisen 
kautta. 

• Väliraportti hyväksytty yhdistymishallituksessa 
16.5.2012 ja loppuraportti tulee päätöksentekoon 
keväällä 2013. 
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Uuden Oulun kunnat ovat sopineet , että  

• yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena 

• yleiskaavalla ei ohjata maankäyttöä ja rakentamista 

suoraan, vaan rakentaminen edellyttää tarkempia yleis- 

ja asemakaavoja 

• yleiskaavalla korvataan kaikki oikeusvaikutuksettomat 

yleiskaavat ja vanhentuneet yleiskaavat, mutta jätetään 

voimaan uusimmat rakentamista suoraan ohjaavat 

yleiskaavat 
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Pullonkaulat ja haasteet? 

• maaseutu-kaupunki tasapainon löytäminen 

• palveluverkosta sopiminen 


