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HANKKEEN TOTEUTUS 
Tavoitteet ja sisältö 



Hankkeen sisältö 

• Työssä laaditaan selvitys yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon 
yhteensovittamisesta 

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

• Kohdealueita ovat:  

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

– Joensuu/Kontiolahti: Pilkon alue 

– Tampere-Kangasala: Ojala-Lamminrahka 
 

• Selvitys on osa MAL-verkoston yhdyskuntarakenne ja palveluverkko-
teemaryhmän pilottikokonaisuutta 

• Tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja, joissa 
yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittaminen on 
keskeistä 

• Yhteistyötä pyritään lisäämään yli kuntarajojen ja yli hallintorajojen 

• Tavoitteena on löytää uusia toimintatapoja ja hyviä käytäntöjä 

• Selvityksen toteuttavat AIRIX Ympäristö, Oy Audiapro Ab ja Ramboll 
Liikennejärjestelmät Oy 



Selvityksen tavoitteet 

• Yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensopivuuden kriteeristön tarkastelu 

• Yhdyskuntarakenteiden ja palveluverkkojen nykytilanteen tarkastelu pilottialueittain 

• Kartoitetaan tähän mennessä toteutuneet suunnittelun vaiheet alueittain 

• Kartoitetaan yhdyskuntarakenteiden ja palveluverkkojen tavoitetila sekä toteutuksen suunniteltu aikataulu 
– suunnitteluprosessit  

• 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 

 

  

 Tavoitteena luoda paikallinen toimintamalli /-mallivaihtoehtoja kuntien yhteistyönä 
laadittavaan yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon suunnitteluun ja toteutukseen  
 



Yleistä yhdyskuntarakenteen ja 
palveluverkkojen yhteen-

sovittamisesta 
• Maankäytön suunnittelu tai palveluverkkojen suunnittelu ei ole muusta suunnittelusta erillinen saareke – 

kaikki vaikuttaa kaikkeen 

• Kuntarajat ylittävän suunnittelun esteenä ovat pelot kuntaliitoksista – yhteistyö voi toimia kuitenkin 
kuntarakenteesta riippumatta 

• Yhteistyön puute aiheuttaa epäterveitä rakenteita kuntarajoille (uutta yhdyskuntarakennetta 
kuntapalvelujen ja kuntatalouden kannalta kestämättömään paikkaan) 

• Kuntalaiset ”äänestävät jaloillaan” – pendelöivät ja asioivat rajoista riippumatta 

• Yhteistä, kuntarajat ylittävää maankäyttöä voi olla helpompi toteuttaa kuin yhteisiä palveluja 

• Kuntarajoja suuremmat ”muurit” ovat usein sektoreiden ja hallintokuntien välillä 

• Tärkeintä on luottamus, avoin suunnittelu- ja päätöksenteon ilmapiiri sekä ennakoiva asenne 
maankäytössä ja palveluverkkojen suunnittelussa 

  

 Kunta- ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä tarvitaan kuntarajoista ja -rakenteista 
riippumatta 
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PILOTTIEN TULOKSISTA 
Case Uusi Oulu 



OULU RAJATON -kysely 

• Kyselyn vastausaika alkoi 21.5.2012 

– Muistutus kyselystä lähetettiin 28.5 

• Kyselyllä selvitetään uuden Oulun alueella 

– yhdyskuntarakenteen ja palveluverkkojen yhteensovittamisen 
kehittämistarpeita 

– arvioidaan kuntaliitoksessa sovittuja tavoitteita hankkeen näkökulmista 

• Jakelu: 

– kysely lähetettiin 158 henkilölle 
• Elinvoimaisuustoimikunta 

• Yhdistymishallitus 

• Palvelujen järjestämistoimikunta 

• BusinessOulun henkilöstö 

• Kysymykset: 

– Arviointiosuus; kehittämistavoitteiden toteutumismahdollisuuksien 
arviointi uudessa Oulussa kuntaliitoksen jälkeen 

– Kehittämistoimenpiteet; avoimia kysymyksiä vastaajan henkilökohtaisista 
kokemuksista, näkemyksistä, mielipiteistä  

• Vastauksia yhteensä 34 kpl 



Yhteenveto kyselystä 

• Kuntaliitosvaiheessa määritellyt, yhdyskuntarakennetta 
ja palveluverkkoa koskevien kehittämistavoitteiden 
toteutumiseen uskotaan 

• Uuden Oulun kuntaliitosneuvotteluissa kirjatut 
kehittämistavoitteet näkyvät maankäytön 
suunnittelussa mm. vuorovaikutuksen ja yhteistyön 
lisääntymisenä ja yhteisinä suunnitteluperiaatteina 

• Maankäytön ja palveluverkon  yhteensovittamisen hyviä 
käytäntöjä ovat mm. elinkeinojen 
kehittämisorganisaatioiden yhdistäminen ja MATO-
yhteistyö. Näyttöjä hyvistä käytännöistä on vielä vähän 

• Suunnittelun erilaiset menettelykäytännöt voivat 
aiheuttaa ristiriitoja (mm. vähäinen yhteistyö 
toimialojen välillä ja epäselvät johtamisvastuut, 
toimivien käytäntöjen lakkauttaminen)  ja niiden 
yhteensovittaminen vie aikaa 

 

• Palveluverkon ja maankäytön yhteensovittamista 
voidaan parantaa mm.  lisäämällä 
suunnitteluresursseja, ennakointia, suunnittelun 
avoimuutta ja vuorovaikutusta 

• Asuinalueiden elinkaari ja olemassa olevat palvelut 
voidaan sovittaa paremmin yhteen mm. lisäämällä 
alueiden monimuotoisuutta ja muunneltavuutta 
sekä kartoittamalla eri väestöryhmien 
erityistarpeita 

• Uuden Oulun asema suhteessa valtakunnalliseen 
palveluverkkoon ja koko Pohjoiskalottiin vahvistuu, 
mikäli elinkeinopolitiikan toteutuksessa 
onnistutaan 

• Uuden Oulun maankäytössä on otettu huomioon 
yritysten näkökulma, mutta palveluverkkojen 
kehittämisessä yrityksiä tulisi kuulla enemmän. 
Suunnittelussa tulisi ottaa vahvemmin huomioon 
myös pienten yritysten näkökannat 

• Suunnittelukäytäntöjen tulee olla joustavia, eikä 
liikaa sopimuksiin ja sen pykäliin perustuvia 



Lähtökohdat ja tarkasteluvaihtoehdot 
• Taustalla ennusteet ja suunnitelmat 

– Väestö- ja työpaikkaennusteet alueittain 

– Seudullinen ja maakunnallinen näkökulma 

– Oulun  asema suhteessa muuhun Suomeen ja Pohjois-Kalottiin 

– Oulun MATO 

– Kaupallinen palveluverkkosuunnitelma 

– Maakuntatason suunnitelmat ja ohjelmat 

• Lähtöoletukset 
– Kuntaliitoksen vaikutukset 

– Taloudellisen toimintaympäristön muutokset 

 

• Ennusteiden ja tulevan maankäytön peilaaminen palveluverkkoon 
vaihtoehtojen kautta 
– VE 1 – vahvat lähikeskustat: VÄESTÖMALLI 2030 

– VE2 – vahvat työpaikkakeskittymät: TYÖPAIKKAMALLI 2030 

– VE 3 – joukkoliikennekaupunki: JOUKKOLIIKENNEMALLI 2030 

 

 



Näkemys Uuden Oulun 
keskusverkosta 2030  
 

VE1 – vahvat lähikeskustat 

• Malli perustuu väestöennusteeseen, joka 
huomioi uudet MATO-ohjelman mukaiset 
asuinalueet 

• Uuden Oulun aluekeskus vahvistaa osin 
palveluasemaansa, lähipalveluita tarjoavat 
vahvat lähikeskukset 

• Joukkoliikenne-vyöhykkeillä sijaitsevat entiset 
kuntakeskukset säilyvät paikalliskeskuksina 

• Kasvualueita ovat VT 4 ja VT 20 
joukkoliikennevyöhykkeet (Jääli ja Kello 
kasvavat) 

• Uusia, monipuolisia palveluja sisältäviä 
paikalliskeskuksia ovat Hiukkavaara, Kaakkuri, 
Kaijonharju, joissa väestölisäys on voimakasta 

• Edellyttää työpaikkojenkin rakentumista 
keskuksiin pitkällä tähtäimellä sekä kaupungin 
panostusta ja elinkeinopoliittista suunnittelua 

• Asiointiliikenteen määrät voivat vähentyä 

Oulunsalo    
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Haukipudas 

Hiukkavaara 

Kaakkuri 

Maak
unta 

   

Maakuntakeskus/
aluekeskus 
Paikalliskeskus 

Alakeskus 

Keskusverkko 2030 VE1 

Kiiminki 

Ritaharju 
+Kaijonharju    

   

Jääli 

Kello 

   

   

Yli-Ii 

Yli-Kiiminki 



Kiiminki 

   

Haukipudas 

Näkemys Uuden Oulun 
keskusverkosta 2030  
 

VE2 – työpaikkamalli 

• Malli perustuu työpaikkaennusteeseen, jossa 
huomioidaan uudet työpaikka-alueet 

• Uuden Oulun aluekeskus vahvistaa 
palveluasemaansa, kevyet neuvontapalvelut 
asuinkeskuksissa, merkittävistä työpaikka-
alueista palvelukeskittymiä 

• Kasvualueita ovat suurimmat nykyiset ja tulevat 
työpaikkakeskittymät, jotka sijaitsevat hyvien 
liikenneyhteyksien päässä 

• Joukkoliikenteen kehittäminen työpaikka-
keskittymiin /säteittäiset ja poikittaiset 
yhteydet, yksityisautoilu säilyy vahvana 

• Paikalliskeskuksina kehittyvät Rusko + 
Ruskonselkä, Hiukkavaara, Kaakkuri, 
Kaijonharju + Ritaharju, Jääli+ Yrityspuisto, 
Oulunsalo + Lentokenttäkaupunki Inspiria 

• Paikalliskeskuksilla ja ala-keskuksilla erilaisia 
palveluvarustuksia (mahdollisesti 
erikoistuminen) 

• Asiointiliikenteen määrät voivat vähentyä 

   

   Hiukkavaara 
OULU 

Ritaportti – Ritaharju + 
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Jäälin keskusta + yrityspuisto 

   

Maak
unta 
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Yli-Ii 

Yli-Kiiminki 



Kiiminki 

Haukipudas 

Näkemys Uuden Oulun 
keskusverkosta 2030  
 

VE3 – joukkoliikennekaupunki 

• Uuden Oulun aluekeskus vahvistaa 
merkittävästi palveluasemaansa, 
joukkoliikenteellä tuetaan asiointia keskustaan 

• Kasvualueita ovat VT 4 ja VT 20 
joukkoliikennevyöhykkeet sekä lentokentän 
läheinen vyöhyke 

• Uusia paikalliskeskuksia ovat Hiukkavaara, 
Kaakkuri, Kaijonharju, joiden palvelutaso jää 
kuitenkin VE1 ja VE2 pienemmäksi hyvien 
joukkoliikennepalvelujen vuoksi. Kello ja Jääli 
kehittyvät joukkoliikennevyöhykkeen varrella 

• Säteittäiset joukkoliikenneyhteydet kehittyvät 
voimakkaimmin 

• Merkittävät panostukset joukkoliikenteeseen 

• Energiatehokas,  verkostoja  hyödyntävä 
yhdyskuntarakenne, jossa (henkilöautolla 
tapahtuva) liikkuminen on minimoitu 

Oulunsalo 

   

OULU 

Kaijonharju 

   Hiukkavaara 

   

Maak
unta 

Maakuntakeskus/
aluekeskus 
Paikalliskeskus 
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Jääli 

Kello 

   

   

Yli-Ii 

Yli-Kiiminki 

Kaakkuri 



 
Optimaalinen palveluverkko ja 

yhdyskuntarakenne uuden Oulun 
alueella 

 

-  Tulevaan väestökehityksen ja sen sijoittumiseen perustuva VE1, jota kehitetään 
täydennysrakentamisella. Monipuoliset sekoittuneet alueet, jolla tuetaan 
joukkoliikenteen kehittämistä. Uuden Oulun yleiskaavan tulee luoda mahdollisuuksia 
tuleville muutoksille 

- Jatkotyöhön pohjaksi VE 1 + 2 + joukkoliikenteen aktiivinen kehittäminen 

OPTIMIMALLI: 
Pyöräilykaupunkimalli + joukkoliikenteen kehittäminen + Oulun keskustan 
kehittäminen + hyvä arki  lähipalvelujen tarve siellä, missä on asukkaita 



PILOTTIEN TULOKSISTA 
Case Ojala-Lamminrahka 



Riskianalyysi - riskit 
”tärkeysjärjestyksessä” 

Aikatauluriskit: Peruskoulun saaminen alueelle 

Joukkoliikenteen toteutustavoista ei ole tehty 
päätöksiä; Raitiotien linjausvaihtoehdot 

Ympäristöhäiriöt 

Vt 12 eritasoliittymän sijainti 

Vesihuollon puuttuminen  



Kyselyn toteutus 

• Rajaton kysely lähetettiin Tampereen 
kaupunginvaltuutetuille, Kangasalan 
kunnanvaltuutetuille, molempien kuntien 
viranhaltijoille 

• Linkki kyselyyn lähetettiin 9.10.2012 ja 
muistutus 18.10.2012.  

• Kysely päättyi 28.10.2012 

• Vastaajia oli 80, joista 65 teki kyselyn loppuun 

• Kangasalla vastausprosentti oli korkeampi 

 



Ojala-Lamminrahka -alueen 
kehittäminen 

• Ojala-Lamminrahkan alueen neljä 
tärkeintä ominaisuutta ovat: 

 

1. Monimuotoinen asuntotuotanto (66 %) 

2. Joukkoliikennepainotteisuus (60 %) 

3. Lähipalvelut pyöräilyetäisyydellä (51 %) 

4. Luonnonläheisyys (49 %) 

 

 

• Tärkeimpänä toteutettavana 
liikennöintimuotona toivotaan: 

 

1. Linja-auto (51 %) 

2. Kaupunkiraitiotie (32 %) 

 

• tiivis 

yhdyskuntarakenne,  

• kytkeytyminen 

nykyiseen 

yhdyskuntarakenteeseen 

Ojala-Lamminrahkan liikenteen 

nähdään vahvasti perustuvan 

joukkoliikenteeseen 

n=77 

n=75 



Ojala-Lamminrahka -alueen 
kehittäminen 

• Ojala-Lamminrahkan alueen tärkeimmät 
lähipalvelut, jotka alueelle tulee toteuttaa: 

 

1. Päiväkoti (88 %) 

2. Yhtenäinen peruskoulu (58 %) 

3. Lähikauppa (57 %) 

• monipuoliset kaupan palvelut,  

• kaikki paitsi supermarket 

• urheilukenttä 

n=74 



Kuinka todennäköisiä riskit ovat 
alueen toteuttamisen kannalta? 

1. Joukkoliikenteen toteuttamistapa ja käynnistämisen 
ajankohta on epävarma 

2. Ojala-Lamminrahka -alue rakentuu niin hitaasti tai 
alhaisella tehokkuudella ettei kannattavaa 
joukkoliikennettä synny 

3. Raitiotien toteutumisesta ja linjausvaihtoehdoista ei ole 
tehty päätöksiä 

4. Peruskoulua ei saada rakennettua alueelle vastaamaan 
asukkaiden tarpeita oikeaan aikaan 

5. Muita palveluja ei saada rakennettua alueelle vastaamaan 
asukkaiden tarpeita 

6. Alueen muut toiminnot (esim. Aitovuoren ampumarata) 
voivat häiritä alueelle sijoittuvaa asutusta 

7. Alueen luontoarvot (mm. suojeltavat lajit) heikentävät 
tehokkaan rakentamisen mahdollisuuksia 

8. Kangasalan ja Tampereen välinen suunnitteluyhteistyö ei 
toimi 

9. Kangasalan ja Tampereen välinen toteutusyhteistyö ei toimi 

10. Alueen kaavoitus hidastuu valitusten vuoksi 

11. Taloudellinen taantuma tai jokin muu ulkopuolinen tekijä 
vaikuttaa siihen, että alue ei toteudu suunnitelmien mukaan 

12. Alue ei houkuttele asukkaita 

n=67-

73 



Suunnitteluyhteistyön toimivuus 

• Tampereen ja Kangasalan välinen 
suunnitteluyhteistyö on hyvin tiedossa 

 

 

 

• lähes puolet vastaajista oli myös itse 
osallistunut Tampereen ja Kangasalan 
väliseen suunnitteluyhteistyöhön 

 

 

 

• Tampereen ja Kangasalan välinen 
suunnitteluyhteistyö on toteutunut melko 
hyvin 

n=68 

n=68 

n=40 



Yhteenveto 

 Ojala-Lamminrahkan alueen liikennöinnin nähdään vahvasti pohjautuvan joukkoliikenteeseen. Alueelle 
toivotaan monimuotoista asuntotuotantoa sekä lähipalveluja pyöräilyetäisyydelle 

 Tärkeimpinä lähipalveluina pidetään päiväkotia, peruskoulua (luokat 0-9) sekä lähikauppaa 

 Ojala-Lamminrahkan osalta suuria riskejä ei nähty kohdistuvan alueen houkuttelevuuteen tai Tampereen 
ja Kangasalan väliseen suunnittelu- tai toteutusyhteistyöhön.  

 Eniten riskejä nähtiin kohdistuvan joukkoliikenteen linjausvaihtoehtoihin, kaavoituksen hidastumiseen 
valitusten vuoksi, talouden taantumaan tai alueen rakentumiseen niin hitaasti, ettei tehokasta 
joukkoliikennettä synny. 

 Muut riskit liittyvät mm. Lentolan kartingradan meluun, maanhankintaan ja kauppa- ja 
työpaikkaomavaraisuuden heikkouteen 

 Suunnittelussa on parantamisen varaa mm. tavoitteiden määrittelyssä ennen suunnittelun aloittamista, 
alueen näkemisessä kokonaisuutena, suunnittelu- ja toteutusaikataulujen hallinnassa ja 
yhteensovittamisessa 

 Suunnitteluyhteistyötä Tampereen ja Kangasalan välillä voidaan parantaa monin tavoin, kuten 
huomioimalla tasapuolisuus yhteistyössä, tiedottamalla avoimesti etukäteistavoitteista, asettamalla 
hankkeelle yhteisen projektijohtajan tai yhteisen suunnitteluryhmän ja suunnittelemalla 
kaavoitusaikataulu samanaikaiseksi. 

 

 



PILOTTIEN TULOKSISTA 
Case Pilkko 





Pilkon sijainti  



 



Lähtökohtia ja reunaehtoja 

 



3 Kaavarunkovaihtoehtoa  

• VE1 “LÄHTÖTILANNE” 
+ 1700 asukasta, AO -tontteja 400, AP -tontteja 130 

• VE2 “TIIVISRAKENTAMINEN” 
+2010 asukasta, AO -tontteja 470, AP -tontteja 130 

• VE 3 “MAKSIMIRAKENTAMINEN” 
+2500 asukasta, AO –tontteja 450 , AP-tontteja 350 

 

 



 



 





Johtopäätökset 

• Kaikki vaihtoehdot  mahdollisia, mutta V2 
realistisin 

• Tällä hetkellä kuntien välistä yhteistyötä 
tehdään, mutta konkreettisiin asioihin vaikea 
päästä kiinni 

• Pilkon alue edellyttää yhteistä kaavoitusta ja 
palveluiden rakentamista yhteistyössä 
Kontionlahden ja Joensuun kanssa (ainakin 
koulun ja yhden suuren päiväkodin). 

• Alueella on paljon vetovoimatekijöitä mm. 
julkisten ja kaupallisten palveluiden läheisyys, 
Joensuun keskustan läheisyys, mahdollisuus 
”maaseutumaiseen” asumiseen, liikunta- ja 
virkistysmahdollisuudet 

• Joukkoliikenne edellyttää riittävää väestöä 

• Pilkon alue kriittisempi Joensuulle (3-5 vuoden 
toteutusaikataulu minimi), Kontionlahdella 
kaavoitusintressit muualla ja kunnan 
maanomistuksen puute ongelma 

Toteutusmalli 

 

• Yhteisen maanhankinnan käynnistäminen 
(maan hinnan nostamista varottava), 
maapolitiikan pelisäännöt poikkeavat 
Joensuussa ja Kontiolahdella merkittävästi 
toisistaan 

• Seudullisen palveluverkkotarkastelun 
käynnistäminen vuoden 2013 alussa 
(perusopetus kriittisin, SoTe toimii jo 
yhteistyössä yli kuntarajojen) 

• Kuntarakenteen ratkeaminen keväällä 2014; 
Joensuun keskustelut Outokummun (ja 
Liperin) kanssa vaikuttavat Joensuun läntisen 
osan kehittymiseen 



JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA 
KEHITTÄMISEHDOTUKSIA 
 



Johtopäätöksiä 
Uusi Oulu 

 

 Uuden Oulun maankäytön ja 
palveluverkkojen kehittämisen on 
vahvistettava Oulun asemaa 
Pohjois-Suomen ja kalotin 
palvelukeskuksena 

 Elinkeinoelämää (kaiken kokoisia 
yrityksiä) on kuultava suunnittelu-
prosessien varhaisessa vaiheessa 

 Pitkäaikainen seutuyhteistyö on 
helpottanut maankäytön ja 
palvelujen suunnittelua ja 
yhteensovittamista 

 Liikenneverkon toteutuksilla on 
erittäin suuri merkitys maankäytön 
ja palvelujen saatavuuden kannalta 

 Uusia alueita avattaessa on 
otettava huomioon alueiden 
elinkaari ja kysynnän piikit 

Ojala-Lamminrahka 

 

 Suunnittelun riskien ja 
”sudenkuoppien” 
tunnistaminen auttaa 
suunnitteluprosessien 
toteuttamisessa ja niiden 
aikatauluttamisessa  

 Tärkeää on suunnittelun 
avoimuus ja 
vuorovaikutteisuus, suurimmat 
haasteet liittyvät aikataulujen 
yhteen-sovittamiseen ja 
aikatauluissa pysymiseen 

 Ojala-Lamminrahka -pilotissa 
kuntarajat ylittävää toteutusta 
on helpottanut viranhaltijoiden 
hyvä ja pitkäaikainen yhteistyö 

 Poliittiset päätöksentekijät on 
saatava mukaan ja 
ymmärtämään yhteisten 
suunnitteluprosessien merkitys 

Pilkko 

 

 Voimakkaissa ristiriitatilanteissa 
asioita ei kannata kärjistää 
viemällä niitä (liian aikaisin) 
poliittiseen keskusteluun vaan 
asioista on löydettävä 
yhteisymmärrys ensin 
virkamiestasolla 

 Vaihtoehtojen hakeminen ja 
yhteisten tavoitteiden 
löytäminen on keino päästä 
eteenpäin 

 On tunnistettava maankäyttöön 
ja palvelujen tuottamiseen 
liittyvät realiteetit ja reunaehdot 
(mm. kunnan maanomistus tai 
sen puute) 

 Pilkon alueeseen vaikuttavat 
myös ulkopuoliset tekijät, jotka 
ratkeavat omassa aikataulussaan 



Kehittämisehdotuksia ja hyviä 
käytäntöjä 

Uusi Oulu 

 

 Asukastoiminnan erilaisten 
toimintamuotojen hyödyntäminen 
suunnitteluun liittyvässä 
vuorovaikutuksessa 

 Konsernin vetovastuu eri 
sektoreiden suunnittelun 
yhteensovittamisessa  

 Paikkatiedon monipuolinen 
hyödyntäminen 
havainnollistamaan suunnitelmia ja 
lisäämään keskustelua sektoreiden 
välisessä yhteistyössä 

 Elinkeinoelämän aktivointi ja 
kuuleminen palveluverkkoja ja 
maankäyttöä koskevassa 
suunnittelussa 

Ojala-Lamminrahka 

 

 Kuntarajat ylittävässä 
suunnittelussa määriteltävät 
yhteiset, suunnittelualuetta 
koskevat tavoitteet sekä 
suunnittelu- ja 
toteutusaikataulut 

 (Yhteissuunnittelualuetta 
koskeva) suunnittelusopimus, 
johon kirjataan tavoitteet, 
suunnitelmien sisältö ja 
toteutuksen aikataulu  

 Tasapuolisuus yhteistyössä, 
avoin tiedottaminen 
etukäteistavoitteista ja 
luottamus kaikilla tasoilla 

 Toteutuksen riskien 
kartoittaminen 

 Yhteisen projektijohtaja tai 
yhteinen suunnitteluryhmä 

 

Pilkko 

 

 Yhteisen maanhankinnan 
käynnistäminen (maan hinnan 
nostamista varottava), 
maapolitiikan pelisäännöt (jotka 
poikkeavat Joensuussa ja 
Kontiolahdella merkittävästi 
toisistaan) 

 Palveluverkkotarkastelujen  
käynnistäminen seudullisina 
prosesseina (koko toiminnallinen 
seutu, työssäkäyntialue) 

 Tekniset tarkastelut ja 
kehittämisvaihtoehtojen 
etsiminen siinä vaiheessa kun 
poliittisen keskustelun 
käynnistäminen on vaikeaa 



Kiitos! 
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