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1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT  
 

RAJATON-hankkeessa on ollut tehtävänä laatia selvitys yhdyskuntara-
kenteen ja palveluverkon yhteensovittamisesta kolmessa pilottikoh-
teessa. Yhteensovittamisella tarkoitetaan suunnittelua, jossa yhteenso-
pivuuden kannalta keskeiset tekijät on huomioitu. Tällaisen suunnitte-
luprosessin katsotaan tuottavan nykyistä paremmin yhteensopivia ra-
kenteita. Yhteensovittamisen kehittämisessä on siis oikeastaan kyse 
suunnitteluprosessin kehittämisestä.  
 
Selvitys on osa MAL-verkoston yhdyskuntarakenne ja palveluverkko-
teemaryhmän pilottikokonaisuutta.  MAL-verkosto (www.mal-
verkosto.fi) on vuonna 2010 käynnistynyt kaupunkiseutujen ja valtion-
hallinnon yhteinen kehittämisfoorumi. Verkoston tavoitteena on kehit-
tää malleja seudullisesti tai kuntien yhteistyönä toteutettaviin projek-
teihin, joissa yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittami-
nen on keskeistä.  
 
Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan työssäkäyntialueen, kaupunkiseu-
dun, 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 suh-
teen. 

1. Yhdyskuntarakenteen ja palveluiden yhteensopivuus 
a. vahvistaa arjen sujuvuuden edellytyksiä  
b. mahdollistaa kunnallisten palveluiden järkevän tuotta-

misen ja  
c. edistää ekotehokkuutta 

2. Yhdyskuntarakenteen ja palveluiden yhteensopivuus ei synny it-
sekseen, vaan edellyttää tietoisia suunnitteluprosesseja. 

 
Selvityksen ovat toteuttaneet AIRIX Ympäristö Oy:stä FM Kimmo Vähä-
jylkkä, FM KTM Susanna Harvio, FM Noora Reittu ja DI Minna Nurmi, Oy 
Audiapro  Ab:sta  KTM  Aija  Tuimala  ja  HTM  Mikko  Kenni  sekä  Ramboll  
Liikennejärjestelmät Oy:stä DI Vesa Verronen. Työ on tehty Tampereen 
kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta.  
 

1.1.  RAJATON-HANKKEEN TAVOITTEET 
 
Yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamista koskevan 
työn tavoitteena on ollut mm: 

• Yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensopivuuden kri-
teeristön tarkastelu 

• Yhdyskuntarakenteiden ja palveluverkkojen nykytilanteen tar-
kastelu pilottialueittain 

• Kartoittaa tähän mennessä toteutuneet suunnittelun vaiheet 
alueittain 

• Kartoittaa yhdyskuntarakenteiden ja palveluverkkojen tavoiteti-
la sekä toteutuksen suunniteltu aikataulu – suunnitteluprosessit  

• Tunnistaa tavoitetilan kannalta keskeiset tahot (päättäjät, or-
ganisaatiot, sidosryhmät, osalliset jne.) 

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

• Tunnistaa kunkin seudun suunnitteluprosessiin liittyvät haas-
teet ja niihin liittyvät kehittämistarpeet 

 
Työn keskeisenä tavoitteena on ollut luoda paikallinen toimintamalli tai 
mallivaihtoehtoja kuntien yhteistyönä laadittavaan yhdyskuntaraken-
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teen ja palveluverkon suunnitteluun ja toteutukseen. Toimintamalleja 
sekä suunnitteluprosessien käytännön sovelluksia, hyviä käytäntöjä, on 
tarkoitus jakaa MAL-verkoston kautta muille seuduille. 
 

1.2. RAJATON-HANKKEEN PROSESSI 
 

 
Kuva 1. Prosessikuvaus 

 

1.3. VUOROVAIKUTUS JA TYÖSKENTE-
LYMENETELMÄT 

 
Selvitystyön tekemisessä on pyritty noudattamaan riittävää vuorovai-
kutteisuutta, sidosryhmien laajaa kuulemista ja avoimen suunnittelu-
käytännön periaatteita. Tiivistä vuorovaikutusta on käyty kohdeseutu-

jen hanketyöryhmien kanssa. RAJATON-hankkeen ohjausryhmänä on 
toiminut MAL-verkoston ohjausryhmä.  Konsultti on toiminut prosessin 
vetäjänä ja ”sparraajana” tuottanut materiaalia eri työvaiheisiin, johon 
kohdeseutujen edustajat ovat aktiivisesti osallistuneet.  
 
Menetelminä on käytetty: 

• Ohjaus- ja työryhmätyöskentelyä: kaikilla pilottialueilla 
• Tilasto- ja paikkatietoanalyysejä: Uuden Oulun alueella tehtiin 

tilastoihin, suunnitelmiin ja YKR-aineistoihin pohjautuva Näke-
mys tulevasta Uuden Oulun keskusverkosta 2030 

• ZEF®-kyselytyökalua: RAJATON-kyselyt Tampereen ja Kangas-
alan valtuutetuille ja viranhaltijoille sekä Uuden Oulun luotta-
mushenkilöille, viranhaltijoille ja elinkeinoelämän edustajille  

• Seminaareja (työpajatyöskentelyä): Uuden Oulun alueella jär-
jestettiin RAJATON-seminaari ja Ojala-Lamminrahkan -alueen 
ohjaus- ja suunnitteluryhmälle järjestettiin työpaja 

• Asiantuntijahaastatteluja: Joensuun ja Kontiolahden Pilkon alu-
een kehittämisestä haastateltiin johtavia viranhaltijoita ja Tam-
pereen ja Kangasalan viranhaltijoille tehtiin puhelinhaastatteluja 
Ojala-Lamminrahkan toteuttamiseen liittyvistä riskeistä. 
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1.4. PILOTTIALUEIDEN ESITTELY 
 
Pilottikokonaisuuden ovat muodostaneet kolme erityyppistä kohdealu-
etta: 
 
Oulun seutu. Tarkastelun kohteena tuleva ”Uusi Oulu”, joka muodos-
tuu 1.1.2013 yhdistyvistä Oulun kaupungista sekä Haukiputaan, Kiimin-
gin, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnista. 

 Kuinka sovitetaan yhteen viiden kunnan yhdyskuntarakenne ja 
palveluverkko sekä niiden suunnittelukäytännöt? 

 
Joensuun seutu.  Tarkastelun  kohteena  Joensuun  kaupungin  ja  Kon-
tiolahden kunnan alueille suunniteltu Pilkon alue, joka on seudun yleis-
kaavassa varattu pientalovaltaiseen asumiseen. Asemakaavoitus ja alu-
een toteutus on tarkoitus käynnistää yhteistyössä 2015 alkaen.  

 Kuinka sovitetaan yhteen kahden erilaisen kunnan alueelle sijoit-
tuva yhdyskuntarakenne ja palveluverkko toimivalla tavalla? 

 
Tampereen kaupunkiseutu. Tarkastelun kohteena Tampereen kaupun-
gin ja Kangasalan kunnan alueille sijoittuva Ojala-Lamminrahkan alue. 
Alue on seudun rakennesuunnitelmassa linjattu merkittävästi kehitettä-
väksi työpaikka- ja asuinalueeksi.  

 Kuinka kehittäminen ja yhteensovittaminen toteutetaan? 
 
Pilottialueilla on työn alkuvaiheessa käyty tavoitekeskustelu ja sen jäl-
keen työskentelyä on jatkettu työpajoin tai muilla yhdessä sovituilla 
työskentelytavoilla. Pääpaino tapaamisissa on ollut prosessin toimivuu-
den parantaminen yli kunta- ja sektorirajojen. Jokaiselle pilottialueelle 
on alkuvaiheessa myös laadittu työsuunnitelma.  
 

 
Kuva 2. Esimerkki Uuden Oulun työsuunnitelmasta 

 
Keskeiset työvaiheet: 

• Yhteensovittamisen keskeiset tavoitteet ja taustatiedot (kritee-
ristön tarkennus) 

• Yhdyskunta- ja palveluverkkojen nykytilanne 
• Suunnitteluprosessin kartoitus (kysely ja alueella käytävä kes-

kustelu, mahdollisesti syventävät haastattelut) 
• Tavoitetila ja prosessin kehittämisideat (aluekohtainen työpaja, 

esittelyt) 
 
MAL-hankeseminaareja on ollut kaksi: 6.6.2012 MAL-hankkeiden välitu-
loksista ja 4.12.2012 hankkeiden lopputuloksista.  
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1.5. KRITEERISTÖN TARKENNUS 
 
Tavoitteena on ollut etsiä keskeisiä tekijöitä yhdyskunta- ja palvelura-
kenteiden yhteensopivuuden kannalta. Näillä kriteereillä pyritään ku-
vaamaan milloin palveluverkko ja yhdyskuntarakenne ovat yhteensopi-
vat. Prosessin aikana on tehty tarkennuksia kriteeristölistaan, joka voi 
päivittyä ja näyttäytyä erilaisena eri pilottialueiden näkökulmasta.  
 
Pilottialueiden kriteeristölista on tehty MAL-verkoston kahdessa työpa-
jassa vuonna 2011. Kriteeristöissä on otettu huomioon alueiden omi-
naispiirteet ja olemassa olevat rakenteet. 

 
Uuden Oulun kriteerit 
 
Rakenteiden kriteerit - Uuden Oulun rakenteiden keskeiset tekijät eli 
kriteerit ovat: 

 väestön keskittymät ja väestörakenne  
 asutus: asutuksen jakautuminen ja asuintalotyypit/asuntojen 

määrä ja tyyppi  
 hajarakentaminen / hajautunut rakenne  
 pää- ja alakeskukset sekä niiden palvelutarjonta  
 joukkoliikenne  

 
Prosessin kriteerit - Uuden Oulun suunnitteluprosessin keskeiset tekijät 
eli kriteerit ovat: 

 Sektoreiden välisen yhteistyön ja tiedonkulun organisoiminen, 
esim.  

o johtotason koordinaattori hallintoon vastaamaan yh-
teistyöstä  

o vastuu päätöksenteon järjestämisestä ja aikatauluttami-
sesta suunniteltava  

o sektorien välinen neuvottelukunta  
o paikkatietoasiantuntija tiedonvälittäjiksi eri sektoreiden 

välille, analyysit sektoreiden tietoja yhdistellen  
 Prosessikuvaus tarpeellinen, sen osana myös tarkastelu siitä mi-

ten palvelut hoidetaan kuntalaisten näkökulmasta katsoen  
 Palveluverkon suunnittelu tulee toteuttaa ikäsegmenteittäin 

(eikä hallinnonaloittain); toteutus suunniteltava prosessin alku-
vaiheessa   

 Prosessin yhtenä tavoitteena tulee myös olla eri sektoreiden 
toimialaan kuuluvan logistiikan yhteensovittaminen (selvitys to-
teutuksesta käynnissä)  

 Prosessiin tulee yhdistää tarkastelu siitä, olisiko eri toimialojen 
käyttämiä aluejakoja mahdollista yhtenäistää. Yhdenmukaisuus 
helpottaisi sektorien välistä yhteistyötä.   

 Uuden Oulun alueen lisäksi suunnittelussa tulee tarvittavissa 
yhteyksissä tarkastella koko seutua (esim. liikennejärjestelmät). 

 

Joensuu – Kontiolahti: Pi lkko  
  
Rakenteiden kriteerit - Pilkon alueen rakenteiden keskeiset tekijät eli 
kriteerit ovat:   

 väestön alueellinen jakautuminen ja väestörakenne sekä raken-
tuvan uuden alueen väestösuunnite  

 asutus: asutuksen jakautuminen ja asuintalotyypit/asuntojen 
määrä ja tyyppi  

 perusasteen koulut  
 päiväkodit  
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 liikennejärjestelmä, sisältäen ainakin seuraavat:  
o uusi kokoojaväylä   
o kevyen liikenteen väylästö  
o joukkoliikenne  

 tekninen infrastruktuuri (vesi- ja viemäriverkko)   
   
Prosessin kriteerit - Pilkon aluetta koskevan suunnitteluprosessin kes-
keiset tekijät eli kriteerit ovat: 

 Suunnittelun osapuolten motivointi yhteistyöhön hyötyjen kar-
toittamisen kautta  

 Prosessin ohjelmointi (mukaan lukien aikataulutus) ja vastuuta-
hojen nimeäminen  

 Palvelutarpeiden kartoitus  
 Palveluiden suunnittelu yli hallinnollisten ja sektorien välisten 

rajojen  
 Sopimukset kuntien välillä oikeudesta palveluiden käyttöön yli 

kuntarajan  
 Maanhankinta   
 Alueen kaavoituksen suunnittelu ja järjestäminen  
 Kuntien sitoutuminen hankkeeseen: prosessin osana laaditaan 

päätöksentekopolku, johon yhdistetään konkreettisesti Pilkon 
alueen suunnittelu ja siihen liittyvä päätöksenteko.   

 Prosessin alkuvaiheessa viedään kuntien hallituksiin päätettä-
väksi hankkeen selvitysvaiheen käynnistäminen. Myöhemmin 
prosessiin ja päätöspolkuun kytketään mm. selvityshankkeen 
pohjalta tehtävät päätösesitykset, asemakaavan laatiminen, 
kuntatekniikan yleistason suunnittelu, palvelusopimukset ja 
maanhankinta. 

 

Tampere – Kangasala: Ojala-Lamminrahka 
 
Rakenteiden kriteerit - Ojala-Lamminrahkan alueen rakenteiden keskei-
set tekijät eli kriteerit ovat: 

 liikennejärjestelmät, ml. vähintään  
o julkinen liikenne (linja-autot, lisäksi mahd. ratikka ja lähi-

juna)  
o liikennemäärät, tien parannus, tie- ja liittymäjärjestelyt 

(uusi alue ja sille johtavat pääväylät)  
 asutus: asutuksen jakautuminen ja asuintalotyypit/asuntojen 

määrä ja tyyppi  
 väestön keskittymät ja väestörakenne sekä rakentuvan alueen 

väestösuunnite  
 työpaikkakeskittymät  
 neuvolat  
 terveyskeskukset  
 perusasteen koulut  
 päiväkodit  
 virkistysarvot   

   
Prosessin kriteerit - Ojala-Lamminrahkan alueen suunnitteluprosessin 
keskeiset tekijät eli kriteerit ovat: 

 Prosessin johtaminen ja sitoutuminen: yhteensovittamista ei 
voida ratkaista vain suunnittelijoiden keskinäisellä yhteistyöllä, 
tarvitaan prosessinjohto ja päättäjien sitouttaminen   

 Omistajuus: suunnittelulle on nimettävä yksi selkeä vastuutaho  
 Prosessin suunnittelu ja toteutus tulee koordinoida myös aika-

taulujen osalta, tällä hetkellä päällekkäisyyden uhka toisistaan 
eroavien aikataulujen vuoksi   
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 Prosessi  tulee  kytkeä  selkeästi  kuntien  ja  valtion  välisen  MAL-
aiesopimuksen tavoitteisiin  

 Suunnittelun pohjaksi tarvitaan ennusteita väestömäärän ja ikä-
rakenteen kehittymisestä  

 Suunnittelu tulee kytkeä tiiviisti liikennejärjestelmäsuunnitte-
luun: tulevat joukkoliikenteen ratkaisut vaikuttavat merkittäväs-
ti alueen suunnitteluun, jo alkuvaiheessa olisi tiedettävä mihin 
liikennemuotoon /-muotoihin tukeutuen aluetta suunnitellaan.   

 Prosessin vaiheistamisessa tulee huomioida myös vuorovaiku-
tus, joka tulee pystyä järjestämään ”synkronoidusti” molemmin 
puolin kuntarajaa. Vuorovaikutuksen osalta tulee toteuttaa ni-
menomaan kaksisuuntaista vuorovaikutusta (ei yksisuuntaista 
tiedottamista)  
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2. TAMPERE-KANGASALA: OJALA-
LAMMINRAHKA 

 
Tampereen kaupunki ja Kangasalan kunta suunnittelevat yhteistyössä 
Ojala-Lamminrahkan uutta asuinaluetta. Alueen tavoitteena on kau-
punkiseudun rakennesuunnitelman mukainen noin 13 000 asukkaan 
yhtenäinen kaupunginosa.  
 

 
Kuva 3. Ojala-Lamminrahkan alue 

Ojala-Lamminrahka -alue sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Tampereen 
ja Kangasalan keskustoista.  Alue on vielä rakentamaton ja tulee toteu-

tuessaan yhdistämään Tampereen ja Kangasalan yhdyskuntarakenteen 
ja on siksi luonteva kaupunkirakenteen laajentumisalue. Molemmat 
alueet ovat Tampereen kaupunkiseudun merkittäviä täydennysraken-
nuskohteita. 
 

 
Kuva 4. Lamminrahkan alueen sijainti seudullisesti (Lamminrahka oyk-luonnos 6.11.2012) 

 

2.1. TOTEUTUNUT SUUNNITTELUPRO-
SESSI 

 
Yhteistyö on alkanut vuonna 2004 tehdyllä yhteisellä rakennemallilla. 
Vuonna 2008 tehtiin kuntien välinen sopimus, jossa sovittiin kuntarajan 
siirrosta sekä yhteistyössä toteutettavista hankkeista ja suunnitelmista 
(Vt 12 eritasoliittymä, alueen yhdystie, palvelut, vesihuolto).   
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Kuntien yhteinen Ojala-Lamminrahkan suunnitteluryhmä on tehnyt 
selvityksiä, palveluiden suunnittelua sekä yleiskaavojen yhteensovitta-
mista. Hankkeelle perustettiin vuoden 2011 syksyllä ohjausryhmä, jolle 
suunnitteluryhmä valmistelee asioita. Parasta aikaa on toimeenpano-
suunnitelma valmisteilla. Toimeenpanosuunnitelman tarkoitus on laa-
jentaa vuonna 2008 tehtyä Ojala-Lamminrahkan alueiden jatkosuunnit-
telua ja toteutusta koskevaa sopimusta. Nyt tehtävä toimeenpano-
suunnitelma tarkentaa sopimusta yhteisten hankkeiden ja toteuttami-
sen aikataulun osalta. 
 
 

2.2. MAANKÄYTÖN SUUNNITELMAT JA 
TOTEUTUS ALUEELLA 

 

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitel-
ma vuoteen 2030 
 
Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa vuoteen 2030 
Ojalan ja Lamminrahkan alueet on nähty kaupunkiseudun merkittävim-
pänä yhdyskuntarakennetta täydentävänä, kuntarajat ylittävänä asumi-
sen ja työpaikkojen aluekokonaisuutena. Rakennesuunnitelman yksi 
keskeisistä ajatuksista on ollut muodostaa uusista ja täydennettävistä 
asuin- ja työpaikka-alueista toisiinsa kytkeytyvää seudullista verkostoa 
ja saada aikaan vahvat, kaupunkiseutua palvelevat joukkoliikennekäytä-
vät. Rakennesuunnitelmassa on esitetty bussiliikenteen laatukäytävät ja 
raitiotielinjaus Tampereen keskustasta Lamminrahkan kautta Ojalaan.1 
 

                                                             
1 Lamminrahka  OYK-luonnos 06.11.2012. Serum arkkitehdit Oy 

 
Kuva 5. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 (2010).  

 
Rakennesuunnitelmassa uusia asuinalueita on esitetty Ojalaan (15) ja 
Lamminrahkaan (38) (ks. seuraava kuva).  Suunnittelualueen pohjois-
puolelle sijoittuu Nurmi-Sorilan (50) merkittävä kaupunginosakokonai-
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suus. Uusia työpaikka-alueita on esitetty Tarastenjärven liittymään (34) 
ja Kangasalan puolelle Lamminrahkaan (37). Joukkoliikenteen kehittä-
misen osalta on rakennesuunnitelmassa esitetty uusi raitiotieyhteys 
Holvastin kautta Lamminrahkaan ja bussiliikenteen laatukäytävä Aito-
lahdentielle. Kehitettäväksi vihervyöhykkeeksi on esitetty Kaupista 
Lamminrahkan pohjoispuolelta Kangasalan suuntaan johtava vyöhyke 
ja kehitettäviksi viheryhteyksiksi alueen läpi pohjoiseen johtava viheryh-
teys sekä yhteys Ojalan pohjoispuolelta itään Kangasalle. 
 

Tampere: Ojalan osayleiskaava 
 
Ojalan osayleiskaava-alue sijaitsee kantakaupungin koillisosassa, Tam-
pereen ja Kangasalan rajalla. Osayleiskaava-alue on pääosin rakentama-
tonta ja sen etelä- ja keskiosat ovat suurimmaksi osaksi metsää ja suota.  
 
Mitoitus: Ojalan ydinalueelle on osayleiskaavaluonnosvaihtoehdoissa 
sijoitettu 5400-4900-4500 asukasta. Kokonaisuudessaan osayleiskaava-
alueelle sijoittuu 7300-6400-6100  asukasta,  joista  nykyisiä  on 800 asu-
kasta2. 
 
Ojalan osayleiskaavan luonnosvaihtoehdot ja valmisteluaineisto olivat 
nähtävillä 27.6. – 31.8.2011. Luonnosvaihtoehtoja on kolme. Kaikki osoit-
tavat asutusta Ojalan ydinalueelle, täydennysrakentamista Aitolahden-
tien varteen ja työpaikkarakentamista Tarastenjärventien risteykseen. 
Luontoarvojen ja seudullisten virkistysyhteyksien turvaaminen on ollut 
tavoitteena kaikissa vaihtoehdoissa. Vaihtoehdot eroavat toisistaan 
mm. asukasmäärien, rakentamistapojen ja liikenneverkon suhteen.  

                                                             
2 Ojalan osayleiskaava, Luonnos 1.6.2011 / selostus 

Vaihtoehto A ”KUKKULA” 
Ratkaisun lähtökohtana on Ojalan lounaisosaan selänteelle sijoittuva 
kerrostalopainotteinen ydinalue, joka liittyy tiiviisti Lamminrahkan kes-
kustaan (Lamminrahkan länsiosassa).  Vaihtoehto A:ssa alue muuttuu 
tiiviiksi ja esikaupunkimaiseksi.  Ojalaan syntyy selkeä keskusta-alue, 
joka sijoittuu edullisesti suhteessa Lamminrahkaan.  Väestö tulisi ole-
maan vaihtoehdoista monipuolisin (monipuolisia asumismahdollisuuk-
sia). Tässä vaihtoehdossa on joukkoliikenteen kannalta paras yhdyskun-
tarakenne ja asukasmäärä. Eniten liikennettä syntyy vaihtoehdon A 
mukaisella maankäytöllä. Ulkoilureitit siirtyvät vaihtoehdoista eniten 
rakennettuun ympäristöön. Luonnonsuojelun kannalta vaihtoehto A on 
huonoin. Tämä vaihtoehto on ekotehokkuudeltaan parhain, muttei 
kuitenkaan yllä lähelle tasoa, jota ekotehokkuus voisi olla. 
 
Vaihtoehto B, ”NAUHA” 
Ratkaisun lähtökohtana on nauhamainen taajama, jossa asuinkerrosta-
lopainotteinen ydinalue sijoittuu Ojalan kaakkoisosaan Lamminrahkan-
suon pohjoispuolelle. Ydinalueelta kokoojakatu jatkuu etelään Lammin-
rahkan keskustaan (Lamminrahkan itäosassa).  Ratkaisussa nykyisen-
pohjois-eteläsuuntaisen ulkoilureitin läheisyyteen ja Kumpulan koillis-
puolelle on jätetty laaja vihervyöhyke. Vaihtoehto B:n ydinalue tarjoaa 
parhaat synergiaedut, mikäli Lamminrahkan keskusta ei sijoitu luotee-
seen vaan kaakkoisosaan.  Vaihtoehdossa on selkein ja yksinkertaisin 
katuverkko.  Tämä vaihtoehto synnyttää vähiten liikennettä.  Vaihtoeh-
to on parhain Halimasjärven luontoarvojen kannalta. 
 
Vaihtoehto C, ”KYLÄ” 
Ratkaisun lähtökohtana on Ojalankylän kaakkoispuolelle suojaisaan 
painanteeseen sijoittuva tiivis-matala -tyyppinen kylämäinen ydinalue. 
Ratkaisussa Halimasjärvenojan valuma-alueelle on sijoitettu rakentamis-



12 | S i v u  
  

ta vain vähäisessä määrin.  Vaihtoehto C:ssä pyritään säilyttämään alu-
een kylämäistä luonnetta.  Vaihtoehto mahdollistaa toiminnoiltaan mo-
nipuolisimman ydinalueen, johon voi sijoittua pienyrityksiä ja muita työ-
paikkoja  asutuksen  sekaan.  Toisaalta vaihtoehto C on huonoin ekote-
hokkuudeltaan eikä siihen välttämättä synny selkeää palvelukeskustaa. 

Tässä vaihtoehdossa on myös hankalin toteuttaa joukkoliikenteen hyvä 
palvelutaso.  Lähipalvelut sijaitsevat liikenteellisesti kauimpana Lam-
minrahkan keskustasta. Ulkoilureitit säilyvät luonnonläheisimmässä 
ympäristössä. Vaihtoehto on paras Halimasjärven valuma-alueen ja 
luontotyyppien suojelun kannalta. 

Kuva 6. Ojalan osayleiskaavaluonnokset
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Kangasala: Lamminrahkan osayleiskaava 
 
Lamminrahkan alueen suunnittelu perustuu vuonna 2008–2009 käytyyn 
aatekilpailuun ja sen voittaneeseen ehdotukseen ”plus”. Ojalan 
osayleiskaavaluonnokset sekä rakennetarkastelut tarjosivat lähtökoh-
dan Lamminrahkan osayleiskaavan luonnossuunnittelulle. 
 
Marraskuussa 2012 valmistuivat Lamminrahkan alueen osayleiskaava-
luonnokset. Kaikissa vaihtoehdoissa on asetettu alueen asukasmääriksi 
8000 asukasta. Kolmen eri vaihtoehdon väliset erot syntyvät rakennet-
tujen alueiden tehokkuudesta ja laajuudesta sekä liikenneverkosta. 
Myös viherverkoston ja palveluiden suhteen vaihtoehdot eroavat toisis-
taan. Liikenneverkon ja kevyen liikenteen sekä palveluiden osalta on eri 
vaihtoehtojen ominaisuuksia sekoitettavissa ja yhdistettävissä maan-
käytön vaihtoehtojen kanssa3. 
 
Luonnosvaihtoehdot on pyritty yhdistämään Ojalan osayleiskaavan 
luonnoksiin A ja B. Eri vaihtoehtojen välillä on jatkosuunnittelussa tar-
kistettava yhteensopivuus liikenneverkon ja rakentamisalueiden osalta. 
Vaihtoehdoissa suurimmat periaatteelliset erot ovat maankäytön laa-
juuden ja tehokkuuden suhde alueen viheralueisiin. 
 
Vaihtoehto A 

o rakentamisalueeltaan laajin 
o liittyy Ojalan luonnokseen A  
o alueen sisällä suuria luontotaskuja 
o keskus ja palvelut keskeisesti alueella 
o pääkatu alueen keskeltä ja yksi joukkoliikenteen pääpysäkki 

                                                             
3 Lamminrahka, oyk-luonnos, 06.11.2012 

o alueen keskuksen kautta selkeä ulkoilureitti / viherreitti 
o työpaikkarakentaminen valtatie 12 varrella (melusuojaus) 

 
Vaihtoehto B 

o rakentamisalueeltaan pitkänomaisempi itä-länsisuunnassa 
o tiivistä ja tehokkaamman rakentamisen aluetta joukkoliikenteen 

ääressä  
o liittyy Ojalan luonnokseen B  
o keskus ja palvelut mahdollista jakaa alueelle eri keskuksien suh-

teen 
o pääkatu alueen keskeltä ja kaksi joukkoliikenteen pääpysäkkiä 
o työpaikkarakentaminen valtatie 12 varrella (melusuojaus) 

 
Vaihtoehto C 

o rakentamisalueeltaan tiivis ja tehokas 
o liittyy Ojalan luonnokseen A  
o luontoa säästyy alueen ympärillä 
o keskus ja palvelut keskeisesti alueella 
o pääkatu alueen keskeltä ja yksi joukkoliikenteen pääpysäkki 
o liikenneverkko katkeamaton ja perustuu kehämäiseen kokooja-

katuun 
o työpaikkarakentaminen valtatie 12 varrella (melusuojaus) 

 
Osayleiskaavaehdotukset laaditaan molemmissa kunnissa vuoden 2013 
aikana ja tavoitteena on saada osayleiskaavat hyväksytyksi vuoden 2014 
alussa. Asemakaavoituksen on määrä käynnistyä heti sen jälkeen. Oja-
lan toteuttaminen on aikataulutettu vuosille 2017–2027 ja Lamminrah-
kan vuosille 2019–2040.  
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Kuva 7. Lamminrahkan osayleiskaavan vaihtoehdot, Serum Arkkitehdit Oy 
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Kuva 8. Lamminrahkan osayleiskaavan vaihtoehtojen yhteystarpeet, Serum Arkkitehdit Oy 
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Itäisen kaupunkirakenteen 
tarkastelu 
 
Ojalan osayleiskaavaluonnoksista saaduissa 
lausunnoissa Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan 
ELY-keskus korostivat suunnitteluyhteistyön 
merkitystä yli kuntarajojen ja katsoivat tar-
peelliseksi Tampereen itäisen kaupunkira-
kenteen tarkastelun laatimisen ennen ehdo-
tusvaihetta. Keväällä 2012 valmistui Serum 
arkkitehdit Oy:n tekemä Itäisen kaupunkira-
kenteen tarkastelu4.  
 
Valitussa itäisessä vaihtoehdossa joukkolii-
kenteen runkoreitti on rakennesuunnitelma 
2030-linjauksella itäisen eritasoliittymän 
kautta Vatialaan ja Hankkiossa Sammonval-
tatien kautta kohti Tampereen keskustaa.  
 
Ojala-Lamminrahkan keskustan painopiste ja 
työpaikka-alue on Vt12 varressa. Ojalassa on 
pieni palvelukeskittymä, mutta pääosin pal-
velut keskittyvät Lamminrahkan keskukseen.  
 
Hankkiossa keskustatoimintojen painopiste 
on katuraitiotien linjauksen vieressä ja te-
hokkaassa kerrostalorakentamisessa hyö-

                                                             
4 Tampereen kaupunki: Itäisen kaupunkiraken-
teen tarkastelu. 10.4.2012. Serum arkkitehdit Oy 

dynnetään Kaukajärven rannan houkuttele-
vuutta. 
 
 

Kuva 9. Valittu itäinen vaihtoehto 
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2.3. PALVELUJEN TOTEUTUS JA 
SUUNNITELMAT ALUEELLA 

 
Tampereen kaupunkiseudun palveluverkkoselvitys, jossa käsiteltiin päi-
vähoitoa, perusopetusta ja perusterveydenhuoltoa, on valmistunut 
vuonna 2008 5. Tampereen kaupunkiseudulla on ollut tavoitteena laaje-
neva palvelujen käyttö hallinnollisista rajoista, myös kuntarajoista riip-
pumatta. Kuntien raja-alueet ovat lähivuosikymmenten suurimpia po-
tentiaalisia kasvualueita Tampereen kaupunkiseudulla kuntien sisäisten 
kasvukohteiden rinnalla. 
 
Tampereen kaupunkiseudun palveluverkkoselvityksessä Ojala-
Lamminrahka -alue kuuluu laajempaan kokonaisuuteen Atala, Linnain-
maa ja Vatiala. Väestön lisäys Ojala-Lamminrahka -alueella on 8000 - 
12000 vuoteen 2030 mennessä. Ojala-Lamminrahkan ja Nurmi-Sorilan 
suunnittelutyöt nivoutuvat yhteen. Palvelujen toteuttamisessa on tehty 
suunnitteluyhteistyötä kaavoittajan ja palvelujen järjestäjän kesken. 
Alueella tullaan tukeutumaan osittain lähialueen palvelupisteisiin mm. 
Atalassa, Linnainmaalla ja Vatialassa ja toisaalta Suinulassa ja Ruutanas-
sa. 
 
Tampereen kaupungin hyvinvointipalvelujen palveluverkon kehittämis-
suunnitelma valmistui vuonna 20096. Kangasalan kunnan Palveluverkon 
kehittämissuunnitelma 2011-2030 valmistui vuonna 2011. Tampereen 
kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 -työssä ei käsitelty palvelu-
verkkoja. Ne tullaan kuitenkin huomioimaan kun rakennesuunnitelmaa 
päivitetään. 
                                                             
5 Tampereen kaupunkiseudun palveluverkkoselvitys 2008. FCG. 
6 Palveluverkon kehittämissuunnitelma. Tampereen kaupunki 2009 

 
Palvelurakenteen näkökulmasta Ojala-Lamminrahka -alueella keskustoja 
on  paljon,  koska  myös  Hankkion  uusi  alue  on  lähellä.  Lähtökohtaisesti  
on ajateltu, että Ojalan alueelle tulee kevyt palvelutarjonta eli tärkeim-
mät lähipalvelut, koska laajemmin ne tarjottaisiin Lamminrahkan alueel-
la ja muilla lähialueilla (esim. kirjasto- ja terveyspalvelut).  

  
2.4. OJALA-LAMMINRAHKA -PILOTIN 

TARKASTELU RAJATON-HANKKEESSA  
 
Ojala-Lamminrahkaa koskevassa RAJATON-hankkeen tarkastelussa 
lähtökohtana on ollut: 

 Suunnitelmien konkretisointi – suunnitteluprosessin sisällön 
avaaminen asukkaiden näkökulmasta 

 Vaihtoehtoisten kehityspolkujen kuvaaminen ja ”sudenkuoppi-
en” kuvaaminen jos suunnittelu ei etene toivotulla tavalla 

 Tampereen ja Kangasalan välisen suunnittelusopimuksen tar-
peellisuuden pohtiminen ja mahdollinen sopimusmalli 

 
Keskeiset suunnitteluosapuolet Ojala – Lamminrahka -pilotin osalta 
ovat olleet Tampereen kaupungin ja Kangasalan kunnan yhteinen han-
ketyöryhmä ja hankkeen ohjausryhmä.  
 
RAJATON-hankkeen keskeiset toimenpiteet Ojala-Lamminrahkan osalta 
ovat olleet työpaja alueen suunnitteluryhmälle ja ohjausryhmälle, riski-
analyysi alueen toteuttamisesta sekä alueen kehittämistä koskeva kyse-
ly Tampereen ja Kangasalan valtuutetuille ja johtaville viranhaltijoille.  
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2.5. TYÖPAJA 
 
Tampereella 30.5.2012 järjestetyssä Ojala-Lamminrahkan ohjaus- ja 
suunnitteluryhmän työpajassa pohdittiin asukasnäkökulmaa, vaihtoeh-
toisia etenemispolkuja sekä suunnittelun pelisääntöjä. Työpajan tulok-
set voidaan tiivistää seuraavasti: 
 
Asukasnäkökulma on tärkeää ottaa suunnittelussa huomioon ja se voi-
daan huomioida seuraavilla tavoilla: 

 Asukkaille pitää pystyä kertomaan missä vaiheessa palvelut tu-
levat alueelle 

 Suunnitelmista on kerrottava realistisesti, ei ylioptimistisesti 
 Asioita on avattava kansankielellä. Asukkaille pitäisi pystyä sel-

vittämään kuinka paljon asuminen alueella maksaa (arjen elämi-
sestä syntyy kustannuksia ja niistä pitäisi pystyä kertomaan) 

 Markkinoinnin keinoin pitäisi kertoa millaiselta alue näyttää 
valmiina ja mitä palveluita alueella tulee olemaan 

 Potentiaaliset ja tulevat asukkaat pitäisi ottaa mukaan suunnit-
teluun esimerkiksi vuorovaikutteisten suunnittelualueen net-
tisivujen kautta 

 Tuleville asukkaille pitäisi antaa mahdollisuus vaikuttaa tulevaan 
asuinalueeseen esimerkiksi antamalla sananvaltaa virkistysalu-
eiden, puistojen ja leikkipuistojen suunnittelussa. 

 
Jos Ojala-Lamminrahkan alue ei toteudu suunnitellusti, hankkeet voivat 
eriytyä. Tampereella on kiireellisempi tarve saada alue valmiiksi. Päivä-
koti tulisi alueelle, mutta lapset jouduttaisiin kuljettamaan kouluun 
muualle, eikä joukkoliikennekaupunki toteutuisi. Muutoksista on tiedo-
tettava avoimesti ja läpinäkyvästi. Jos sekä Ojalan että Lamminrahkan 

alueiden rakentaminen viivästyisi, se vauhdittaisi Nurmi-Sorilan raken-
tamista. 
 
Suunnittelusopimus eli toimeenpanosuunnitelma nähtiin työpajassa 
tarpeellisena. Toimeenpanosuunnitelma on konkreettinen suunnittelu-
sopimus, joka koskee Ojala-Lamminrahkaa. Suunnitelmalle haetaan 
valtuustojen hyväksyntä ja se viedään kunnanhallitusten päätettäväksi. 
Suunnittelusopimukseen ei kumpikaan kunta halunnut sanktioita. 

 
2.6. OJALA-LAMMINRAHKAN ALUEEN 

TOTEUTTAMISEN EPÄVARMUUSTEKI-
JÄT JA RISKIT 

 
Ojala-Lamminrahka -alueelle suunniteltiin tehtäväksi maankäyttötarkas-
telu, mutta alueelle oli aiemmin keväällä 2012 valmistunut Serum arkki-
tehdit Oy:n tekemä Itäisen kaupunkirakenteen tarkastelu7. Keskustelu-
jen jälkeen Ojala-Lamminrahka -alueelle päädyttiin tekemään ”riskiana-
lyysi” Serum-arkkitehtien tekemän maankäyttötarkastelun pohjalta.  
 
Riskianalyysin tavoitteena oli kartoittaa Ojala-Lamminrahka -alueen 
kuntarajat ylittävään suunnitteluun sisältyviä epävarmuustekijöitä ja 
toteuttamisen ”sudenkuoppia”. Riskejä peilattiin laadittavana olevan 
toimeenpanosuunnitelman sisältöön. Alueen suunnitteluun liittyviä 
riskejä kartoitettiin puhelinhaastatteluilla alkusyksystä 2012. 
 

                                                             
7 Tampereen kaupunki: Itäisen kaupunkirakenteen tarkastelu. 10.4.2012. Serum 
arkkitehdit Oy 
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Tunnistetut riskit  
 
Toteuttamisen aikataulujen yhteensovittaminen  
Yhtenäisen peruskoulun saaminen alueelle on kynnyskysymys. Jos pe-
ruskoulua ei saada toteutettua, mihin yläkouluikäiset lapset laitetaan? 
Tampereen puolella ei ole paikkoja. Huolellisella suunnittelulla, syksyllä 
2012 laadittavalla toteuttamissuunnitelmalla ja sopimuksella varaudu-
taan  siihen  että  palvelutarjontaan  ei  synny  merkittäviä  puutteita.  Kun-
tarajan vaikutus aikatauluun ja mitoitukseen ei saisi haitata toteuttamis-
ta millään tavalla. Toteuttamisen aikatauluihin liittyvä riski on merkittä-
vä. Valitusmenettelyn kautta suunnittelu voi hidastua ja pahimmassa 
tapauksessa jokin osa jää kokonaan toteutumatta. Mikäli alueen raken-
tamista ei toteuteta päivitettävän toteuttamissuunnitelman ja sopi-
muksen mukaisesti, on riski, että osa palveluista jää toteutumatta.  
 
Joukkoliikenteen toteutustavoista ei ole tehty päätöksiä  
Joukkoliikenteeseen liittyvänä riskinä on se, että sitoudutaan yhteen 
toteutusvaihtoehtoon (esim. raitiotie), joka ei toteudu ja näin suljetaan 
muita ratkaisuja pois. Toisena riskinä on, että mikäli alueen väestömää-
rä jää odotettua alhaisemmaksi, ei joukkoliikenteen käyttäjäpotentiaali 
riitä ja henkilöautoilusta muodostuu vallitseva tapa. Suunnittelussa on-
kin huomioitava alkuvaiheessa kaikki joukkoliikenne-vaihtoehdot (raitio-
, lähijuna- ja bussiliikenne) sekä alueen rakentaminen riittävän tehok-
kaana ja vaiheittain. Riskiin on aika hyvin varauduttu pohtimalla vaihto-
ehtoisia joukkoliikenteen toteutustapoja, mutta riskin merkittävyyttä 
lisää alueen pitkä rakentuminen (20 vuotta).  
 
Raitiotien linjausvaihtoehtoihin liittyvät riskit  
Raitiotielinjan käyttäjämäärä voi jäädä pieneksi, jos päärunkoreitti ei 
kulje palvelukeskusten kautta (reitti linjattu nyt Hankkion kautta, mutta 

myös Koilliskeskuksen palvelut olisi kytkettävä raitiotiereittiin). Riskiin 
on ollut vaikea varautua, koska alueellisten palvelujen (Koilliskeskus, 
Hankkio) tarkkaa sijoittumista ei vielä tiedetä. Ojala-Lamminrahka -
alueelle ei aiheudu suurta riskiä, koska sisääntulo alueelle tapahtuu vain 
yhdestä liittymästä. Riskit liittyvät lähinnä linjausvaihtoehtoihin kau-
pungin puoleisessa päässä. Riskiä pienentää raitotielinjaus TAYS:n ison 
työpaikka-keskittymän kautta (suuri käyttäjäpotentiaali).  
 
Ympäristöhäiriöt 
Aitovuoren ampumarata on jäämässä yhdyskuntarakenteen sisälle. 
Riskiin voidaan varautua parantamalla melunsuojausta. Ampumaradan 
sijainti on muuta maankäyttöä (erityisesti asumista) rajoittava tekijä. 
Riski on merkittävä Ojalan ja Aitolahden alueella, Lamminrahkan aluetta 
se ei koske. Ampumaradan siirtäminen tulee tulevaisuudessa ratkaista-
vaksi. Puolustusvoimien tutka-aseman ja Etelä-Suomen lennonvarmis-
tuskeskuksen sijaintiin liittyviä riskejä ei osattu arvioida. Puolustusvoi-
mien toiminnasta tiedetään hyvin vähän. Tällä hetkellä ei aiheudu riske-
jä muille maankäytön toiminnoille. 
 
Vt 12 eritasoliittymän sijainti  
Eritasoliittymän huono sijainti voi heikentää julkisen liikenteen toteut-
tamismahdollisuuksia. Eritasoliittymän paikka vaikuttaa myös Lammin-
rahkan palvelukeskuksen sijaintiin. Riski ei ole kovin merkittävä, koska 
itäisen kaupunkirakenteen tarkastelussa on valittu itäinen vaihtoehto, 
joka ei ole liian lähellä nykyisiä liittymiä.  
 
Vesihuollon puuttuminen  
Vesihuoltoverkko on mitoitettava oikein suhteessa alueen kasvuun. 
Aikaisemmin on jo tehty sopimuksia vesihuollosta,  jonka mukaan Lam-
minrahka liitetään Tampereen kunnallistekniseen verkkoon. Riski ei ole 
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merkittävä, koska vesihuollon tulee olla alueella valmiina jo ennen ra-
kentamista. Hulevesien hallinnassa on paljon suunniteltavaa alueella, 
joka nyt on pelkkää metsää, mutta rakentuu kaupunkimaisemmaksi. 
Hulevesien osalta riskiä lisää se, että pintavesien luontainen kulku tulee 
alueella paljon muuttumaan. 
  
Muut mahdolliset riskit 

• Taloudelliset riskit: alue ei toteudu riittävällä nopeudella (esim. 
maailmanlaajuinen lama) 

• Kaavoitusprosessiin kohdistuvat riskit: valituksista johtuva 
kaavoituksen hidastuminen 

• Alueen luontoarvot: alueella on luontoarvoja ja uhanalaisia 
eläimiä, yksittäisen uhanalaisen lajin suojelu voi rajoittaa toimi-
van aluerakenteen toteuttamista 

• Ympäristöriskit, joihin on vaikea varautua ennakkoon: mm. ve-

sistöjen kunnostusvelvoitteet hulevesien valumien myötä 
• Alueen kiinnostavuuteen ja vetovoimaan liittyvät riskit: Ojala-

Lamminrahkan alueeseen ei tältä osin liity merkittäviä riskejä. 
Uhkana on, jos alueen väestöpohja ei toteutuksen alkuvaihees-
sa kasva tarpeeksi suureksi, mikä heikentäisi palvelujen toteut-
tamismahdollisuuksia sekä julkisen liikenteen toteutumista.  

 

 
Kuva 10. Riskit tärkeysjärjestyksessä 

 

2.7. RISKIANALYYSIN HUOMIOIMINEN 
OJALA-LAMMINRAHKAN ALUEEN 
TOIMEENPANOSUUNNITELMASSA 

 
Tampereen ja Kangasalan välisen toimeenpanosuunnitelman taustalla 
on vuonna 2008 tehty alueiden jatkosuunnittelua ja toteutusta koskeva 
sopimus, jossa päätettiin Ojalan ja Lamminrahkan maapoliittisista linja-
uksista, suunnittelun ohjelmoinnista, alueen toteuttamisesta sekä kun-
tarajan siirrosta. 
 
Toimeenpanosuunnitelma tarkentaa aikaisemmin tehtyä sopimusta 
kuntien yhteisten hankkeiden ja toteuttamisen aikataulun osalta.  
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Suunnitelma voidaan päivittää, mikäli alueiden kaavoitus viivästyy so-
pimusosapuolista riippumattomista syistä tai alueen asukasmäärän 
kehityksessä tapahtuu merkittävä muutos. 
 
Myös riskianalyysissä pilottialueen työryhmän keskuudessa peilattiin 
toimeenpanosuunnitelman sisältöä. RAJATON-hankkeessa tehdyn ris-
kianalyysin pohjalta nousi esiin seuraavat asiat, jotka Tampereen ja 
Kangasalan välisessä toimeenpanosuunnitelmassa olisi huomioitava: 

 Sopimukseen on kirjattava toteutettavat asiat, vastuutahot ja 
toteuttamisen aikataulu 

 Peruskoulun toteuttamisen aikataulu ja mitoitus on sopimuksen 
tärkeimpiä asioita 

 Joukkoliikenteen erilaiset toteutusvaihtoehdot; Raitiotielinjaus 
ja sen toteutusvaihtoehdot sekä yhteiset tavoitteet: tehokas 
joukkoliikenne ja tässä tavoitteessa pitäytyminen 

 Ojala-Lamminrahka -alueen rakentuminen ja toteutumisen synk-
ronointi mm. Hankkion alueeseen 

 Sopimukseen tulee kirjata, että Vt 12 liittymävaihtoehtoja on 
kartoitettu ja päädytty yhteisymmärryksessä itäiseen vaihtoeh-
toon 

 On  pohdittava,  onko  aiempi,  vesihuoltoa  koskeva  sopimus  riit-
tävä vai vaatiiko se tarkennuksia 

 Ympäristöhäiriöt ja niiden vaikutukset sekä alueen luontoarvot 
tulee joiltain osin huomioida 

 
Toimeenpanosuunnitelmaa hiottiin syksyn 2012 aikana ja siihen tehtiin 
tarkennuksia. Kangasalan  kunnanhallitus hyväksyi toimeenpanosuunni-
telman kokouksessaan 3.12.2012. 
 

Ojala-Lamminrahkan alueen toimeenpanosuunnitelman yhteiset hank-
keet ja toteuttamisen aikataulu hyväksytyn suunnitelman mukaan (tii-
vistetysti): 

• Vt 12 eritasoliittymä toteutetaan Kangasalan puolelle ja sen tu-
lee mahdollistaa katuraitiotien rakentaminen. Suunnittelu aloi-
tetaan 2013, rakentaminen aloitetaan 2017 ja liittymä on käytet-
tävissä 2019 

• Lamminrahkan-Ojalan yhdyskatu rakennetaan Vt12 eritasoliit-
tymältä Aitolahdentielle. Rakentaminen aloitetaan 2017 ja val-
mistuu 2019 

• Ojalan ja Lamminrahkan alueille rakennetaan MAL-
aiesopimuksen mukaisesti ARA-asuntotuotantoon soveltuvia 
kohteita 

• Vesihuoltoverkostojen runkolinjojen tilavaraukset otetaan 
huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. Ojala-
Lamminrahka-Nikki runkolinja rakentuu vuosina 2018-19 ja 
Lamminrahka-Liuttu runkolinja 2019-21 (tavoitteellinen aikatau-
lu). Lamminrahkan vesihuollon toteutustapa määritellään Tam-
pereen Veden ja Kangasalan kunnan / Kangasalan Veden  väli-
sessä erillisessä sopimuksessa 

• Osapuolet yhdessä toteuttavat Lamminrahkaan 0.-9. vuosiluok-
kien yhtenäiskoulun, joka sijoitetaan Ojalan joukkoliikennelinja 
läheisyyteen.  Koulun  ensimmäinen  vaihe  valmis  2019  ja  loppu-
vaiheen mitoitus n. 1200 oppilasta. 

• Tampereen joukkoliikenne järjestää joukkoliikenneyhteyden 
Ojalasta Lamminrahkan kautta Tampereen keskustaan, mikäli 
Kangasalan kunta osallistuu palvelun rahoittamiseen. Liiken-
nöinti aloitetaan etupainoitteisesti 2019. Myös raitiotien raken-
tamiseen varaudutaan. 
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• Kunnat rakentavat yhteistyössä Ojalan ja Lamminrahkan väliin 
sijoittuvan itä-länsisuuntaisen seudullisen virkistysreitin nykyis-
ten virkistysreittien välillä. 

 
Osayleiskaavoitus laaditaan erillisinä molemmissa kunnissa vuoden 2013 
aikana, pyritään asettamaan samanaikaisesti nähtäville, saada osayleis-
kaavat hyväksytyksi vuoden 2014 alussa. Sen jälkeen käynnistetään vä-
littömästi asemakaavoitus. Osayleiskaavoituksen yhteisten selvitysten 
kustannukset kunnat jakavat puoliksi. 
 

 
Kuva 11. Toimeenpanosuunnitelmassa esitetyt kuntien yhteiset hankkeet 
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2.8. RAJATON-KYSELYN TULOKSET: 
OJALA-LAMMINRAHKAN ASUINALU-
EEN TOIVOTTU SISÄLTÖ 

 
Lokakuussa 2012 Tampereen ja Kangasalan päättäjiltä ja viranhaltijoilta 
pyydettiin näkemyksiä kuntarajat ylittävästä yhteistyöstä, sen kehittä-
misestä ja Ojala-Lamminrahka -alueen tulevasta toteuttamisesta. Kysely 
lähetettiin sähköpostitse nettilinkkinä vastaanottajille. Kyselyyn vastasi 
80, joista hieman yli puolet edusti Kangasalan kuntaa ja hieman alle 
puolet Tampereen kaupunkia. 

 

Kyselytulokset, kehittäminen 
 
Ojala-Lamminrahkan alueen liikennöinnin nähdään vahvasti pohjautu-
van joukkoliikenteeseen. Alueelle toivotaan monimuotoista asuntotuo-
tantoa sekä lähipalveluja pyöräilyetäisyydelle. Tärkeimmiksi lähipalve-
luiksi nähtiin päiväkoti, peruskoulu (luokat 0-9) sekä lähikauppa. 
 
Ojala-Lamminrahkan alueen toteuttamiseen liittyvien riskien todennä-
köisyyttä arvioitaessa eniten riskejä nähtiin kohdistuvan joukkoliiken-
teen linjausvaihtoehtoihin, kaavoituksen hidastumiseen valitusten 
vuoksi, talouden taantumaan tai alueen rakentumiseen niin hitaasti, 
ettei tehokasta joukkoliikennettä synny. Ojala-Lamminrahkan osalta 
suuria riskejä ei nähty kohdistuvan alueen houkuttelevuuteen, alueen 
muiden toimintojen häiriötekijöihin tai Tampereen ja Kangasalan väli-
seen suunnittelu- tai toteutusyhteistyöhön. Vastaajien muut riskit liittyi-
vät mm. Lentolan kartingradan meluun, maanhankintaan ja kauppa- ja 
työpaikkaomavaraisuuden heikkouteen. 

 

 
Kuva 12. Vastaukset kysymykseen kuinka todennäköisiä riskit ovat alueen toteuttamisen 
kannalta? Vastauksen numero viittaa kysymyksen numeroon. 

 

Kyselytulokset, suunnitteluyhteistyö 
 
Tampereen ja Kangasalan päättäjille suunnatulla kyselyllä pyydettiin 
näkemyksiä kuntien välistä suunnitteluyhteistyöstä. Tampereen ja Kan-
gasalan välinen suunnitteluyhteistyö on hyvin tiedossa, myös valtuutet-
tujen osalta. Vajaa puolet vastaajista oli myös itse osallistunut Tampe-
reen ja Kangasalan väliseen suunnitteluyhteistyöhön. Tampereen ja 
Kangasalan väliselle suunnitteluyhteistyölle annettiin arvosanaksi 8, 
mikä on hyvä arvosana.  
 
Yhteistyön syntyminen ei kuitenkaan ole tullut hetkessä, vaan luotta-
musta on rakennettu keskustelujen kautta jo pitkän aikaa. Suunnitteli-
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joiden välillä on myös säännöllisiä tapaamisia, joissa kuullaan missä 
naapurikaupungissa / kunnassa mennään. Näin kaikki osapuolet pysyvät 
ajan tasalla, eikä äkillisiä yllätyksiä tule. Säännöllinen ja avoin tiedotta-
minen on avainasemassa. 
 
Tampereen ja Kangasalan valtuutettujen mielestä tärkeimmät asiat, 
jotka erityisesti tulisi suunnitella yhdessä ovat:  

1. Liikenne, joukkoliikenne, liikenneväylät  
2. Koulut 
3. Päiväkodit 
4. Palvelut kuntarajan läheisyydessä 

 
Valtuutetuille ja viranhaltijoille suunnattu kysely myös tuotti yleisiä oh-
jeita, miten kuntarajan ylittävää suunnittelua voi saada vielä parem-
maksi: 

 Huomioidaan tasapuolisuus yhteistyössä, katsotaan aluetta ko-
konaisuutena 

 Määritellään aluksi päättäjätasolla konkreettiset tavoitteet ja 
pidetään niistä kiinni 

 Tiedotetaan etukäteistavoitteet avoimesti 
 Suunnitellaan kaavoitusaikataulu samanaikaiseksi, yhteen sovi-

tetaan toteutusaikataulut 
 Huomioidaan eri toimialojen erityistarpeet aikaisessa suunnitte-

luvaiheessa 
 Asetetaan hankkeelle yhteinen projektijohtaja, joka vie alueen 

suunnittelua ja toteutusta eteenpäin 
 Kootaan yhteinen suunnitteluryhmä, joka käsittelee samanai-

kaisesti molempien kuntien alueita 
 Kootaan yhteinen ohjausryhmä 

 Järjestetään yhteisiä työpajoja 
 Järjestetään valtuutetuille iltakouluja ja tiedotusinfoja 
 Huomioidaan riittävästi markkinointi ja viestintä 
 Järjestetään taloudesta ja palvelujen tuottamisesta vastaaville 

yksiköille yhteispalavereita ja asiantuntijaluentoja 
 Käytetään asemakaavoituksessa samaa kaavoittajaa 
 Kartoitetaan alueen houkuttelevuutta etukäteen  

 

Johtopäätöksiä kyselystä 
 
Suunnitteluprosessin alkuvaiheeseen tarvitaan suunnittelun johdon ja 
päättäjien sitoutumista hankkeeseen. Suunnittelun tavoitteista pitäisi 
päättää yhteisesti ja tiedottaa niistä avoimesti. Prosessin myöhemmäs-
sä vaiheessa suunnittelutyöhön tulee epävarmuutta, jos yhteisesti sovi-
tuista tavoitteista yritetään lipsua. Tavoitteista lipsuminen voi johtaa 
pahimmassa tapauksessa siihen, että alue ei toteudu kuten oli ajateltu: 
alueelle suunniteltu joukkoliikenne ei toteudu suunnitellussa laajuudes-
sa vaan muodostuu henkilöautoilua tukeva kulttuuri; alueelle suunnitel-
tu koulu ei tulekaan, jolloin lapset joudutaan kuljettamaan eri suuntaan 
kuin miten joukkoliikenne on linjattu jne. Jos muutoksia kuitenkin tulee, 
niin niistä on tiedotettava avoimesti ja läpinäkyvästi.  
 
Suunnitteluprosessin johdossa yksi vastuutaho, yhteinen projektijohtaja 
nähdään hyväksi. Näin prosessiin liittyvä alueen suunnittelutyö, toteu-
tuksen suunnittelu ja toteutus menisi jouhevasti eteenpäin. Kahden 
kunnan välisen alueen suunnittelu olisi myös synkronoitava samanaikai-
seksi.  Myös  suunnitteluryhmä  olisi  hyvä  alun  alkaen  koota  hankkeelle  
yhteiseksi, jolloin kummankin kunnan alueita myös käsiteltäisiin saman-
aikaisesti.  
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Kuntapäättäjät toivoivat, että heitä informoitaisiin enemmän ja säännöl-
lisesti. Toivottavina myös pidettiin erilaisten työpajojen tai iltakoulujen 
järjestämistä, myös esimerkiksi nettipohjaisten kyselyjen avulla saadaan 
kustannustehokkaasti tietoa. 
 
Kahden kunnan välisessä suunnittelussa pitäisi pystyä katsomaan suun-
nittelualuetta kokonaisuutena, ei vain oman kunnan näkökulmasta. 
Tasapuolisuuden huomioiminen voi olla haasteellista kun kaksi eriko-
koista kuntaa suunnittelee yhteistä aluetta. Suunnitteluyhteistyö kui-
tenkin paranee juuri tekemällä yhteistyötä, jolloin saadaan luotua yh-
teistyökumppaneiden välille hyvä ja luottamuksellinen ilmapiiri sekä 
toimiva organisaatio. Hyvä keskusteluyhteys ja säännöllinen tiedotta-
minen vie yhteissuunnittelua eteenpäin.  
 
Tampereen ja Kangasalan välillä myös yhteinen toimeenpanosuunni-
telma vie alueen suunnittelua ja toteuttamista eteenpäin. Kummankaan 
kunnan intresseissä ei ole liittää toimeenpanosuunnitelmaan sanktioita. 
Toimeenpanosuunnitelmaan on listattu kuntien yhteiset tavoitteet ja 
toteuttamisenaikataulu, kaavoituksen aikataulu ja kustannukset. Suun-
nittelusopimuksella varaudutaan mahdollisiin riskeihin. Toimeenpano-
suunnitelmassa on huomioitu Vt12 eritasoliittymän toteuttaminen, vesi-
huollon sopimus, 3.-9. vuosiluokkien yhtenäiskoulu, joukkoliikenteen 
järjestämisen sekä seudullisen virkistysreitin rakentamisen. 
 
Kaikkiin alueen toteuttamiseen liittyviin riskeihin ei voida varautua 
(esim. talouden taantuma), mutta tiedostamalla olemassa olevat riskit, 
voidaan kaavoitusprosessissa varautua esimerkiksi kaavoista valittami-
sen pienentämiseen vuorovaikutteisella suunnittelulla ja osallistamalla 
asukkaita suunnitteluun.  
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3. UUSI OULU 
 
Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat sopivat 
28.6.2010 kuntajaon muuttamisesta. Kyseiset kunnat lakkaavat 
31.12.2012 ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta 1.1.2013. Uuden 
kunnan nimi on Oulu ja se on asukasluvultaan Suomen 5. suurin kau-
punki. 

 
Kuva 13. Uusi Oulu (kuva: Oulun kaupunki) 

Oulun seudulla on tehty kuntien yhteistyötä vuodesta 2002:  
 Seutusopimuksella päätös kuntien yhteisestä yleispiirteisestä 

maankäytön suunnittelusta 
o Seudun yleiskaavan 1. vaihe 2005 

o Seudun yleiskaavan 2. vaihe 2007 
 Oulun seudun kuntien maankäytön toteuttamisohjelma 

o 1. toteuttamisohjelma hyväksyttiin 2009 
o 2. maankäytön toteuttamisohjelma hyväksyttiin 2012 

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

o Liikenteen 1. aiesopimus 2004-2007 
o Maankäytön ja liikenteen aiesopimus 2009-2012 

 

3.1. YHDISTYMISPROSESSI 
 
Yhdistymisen lähtökohtana on toteuttaa yhdellä kertaa viiden kunnan 
monikuntaliitos ja välttää perättäisten kuntaliitosten ketjuttamisen 
haitat. Yhdistymissopimukseen on kirjattu tärkeät asiakohdat, jotka 
ovat  välttämättömiä  ohjaamaan  uuden  kunnan  valmistelua  vuosina  
2010–2012 ja uuden kunnan toimintaa vuosina 2013–2015 sekä pidem-
mälle ulottuvat strategiset linjaukset.8 
 
Yhdistymissopimuksessa on linjattu asuntotuotannon reunaehdot seu-
raavasti:  
  
Kaikkien yhdistyvien kuntien alueiden elinvoiman säilymistä tuetaan.   
Oulun seudulla yhteisesti hyväksytyn linjauksen mukaisesti asuntotuotan-
toa ohjataan jatkossakin ensisijaisesti uuden kunnan asemakaava-alueille 
ja toissijaisesti yleiskaavan osoittamille kyläalueille.   

                                                             
8 Yhdistymissopimus. Haukipudas – Kiiminki – Oulu – Oulunsalo – Yli-Ii. Kunta-
jakoselvittäjä Arto Koski 5.5.2010. Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon, Yli-Iin   
kunnanvaltuustot ja Oulun kaupunginvaltuusto 28.6.2010. Valtioneuvoston 
päätös 7.10.2010 
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Yleiskaavoissa asumiseen osoitettujen alueiden ulkopuolelle rakennetta-
essa huolehditaan siitä, että rakentaminen sopeutuu maisemaan eikä siitä 
aiheudu ympäristöhaittaa, yhdyskuntarakenteen haitallista hajautumista 
tai kohtuuttomia kustannuksia pitkälläkään aikavälillä. Uuden kunnan 
alueella on sekä kaupunkimaisen asumisen alueita että maaseutumaisen 
ympäristön asuinalueita, joille voidaan sijoittaa väljiä pientalotontteja 
maaseudulle ominaista elämäntyyliä arvostavien tarpeisiin. 
 

3.2. MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMINEN 
UUDESSA OULUSSA 

 

Maankäytön toteuttamisohjelmat (MATO) 
 
Uuden Oulun maankäytön toteuttamisohjelma on valmistunut vuonna 
2012.9 Tavoitteena on, että seuraavassa MATO:ssa huomioidaan elinkei-
noelämä vahvemmin. Uuden Oulun maankäytön toteuttamisohjelmassa 
on noudatettu edellä kuvattuja yhdistymissopimuksen asuntotuotan-
non reunaehtoja.  
 
Maankäytön toteuttamisohjelma on uudessa Oulussa keskeinen opera-
tiivinen suunnittelutyökalu, jolla kaavoitus, maanhankinta, rakennus-
tuotanto sekä taloussuunnitelma sovitetaan yhteen ja aikataulutetaan. 
 
Uuden Oulun keskimääräinen asuntotuotantotavoite vuosille 2012-2016 
on 1800 asuntoa vuodessa. Yhteenlaskettu viiden vuoden asuntotuo-

                                                             
9 Uuden Oulun maankäytön toteuttamisohjelma (MATO) 2012-2016. Uuden 
Oulun yhdistymishallitus 12.10.2011 § 91 

tantotavoite on 9000 asuntoa. Tästä noin puolet tulee olemaan kerros-
taloasuntoja, kolmasosa rivi- ja muita pientaloja ja viidesosa omakotita-
loja.   
 
Uusi Oulu mahdollistaa työpaikkojen syntymisen koko uuden Oulun 
alueella luovuttamalla tontteja elinkeinoelämän erilaisiin tarpeisiin. Ou-
lun alueella on vapaita työpaikkatontteja 145 kpl. 
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Kuva 14. Uudet asuinalueet (MATO 2012-2016) 

 
Kuva 15. Uuden Oulun työpaikka-alueet (MATO 2012-2016) 
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Yleiskaavoitus 
 
Oulun seudun kuntien yhteinen yleiskaava 2020 on uuden Oulun kunnis-
ta Oulun, Haukiputaan, Oulunsalon ja Kiimingin alueilla osittain voimas-
sa. Kaava on vahvistettu vuosina 2005 ja 2007. Sillä ohjataan seudun 
yhdyskuntarakennetta, keskusverkkoa ja liikenneverkkoa sekä merkit-
tävien seudullisen hankkeiden sijaintia.  Lisäksi sillä turvataan suojelu- ja 
virkistysalueiden sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön tai maiseman 
kannalta arvokkaiden alueiden säilyttäminen. Kuntien laatimat tarkem-
mat yleiskaavat ovat korvanneet yhteisen yleiskaavan monilla alueilla, 
etenkin taajamissa. 
 

 
Kuva 16. Yleiskaavoitustilanne Uuden Oulun kunnissa (Lähde: MATO  2012-2016)  

Kuva 17. Uuden Oulun tavoitteellinen kaavoitusohjelma 2012-2016 
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Uuden Oulun yleiskaavatyö on käynnistynyt keväällä 2011. Tavoitteena 
on, että vuonna 2013 uusi kaupunginhallitus pääsisi käsittelemään eh-
dotusta ja yleiskaava hyväksytään vuonna 2014. Kaavan mitoitukset 
tehdään vuoteen 2030. Uuden Oulun yleiskaavatyö toimii strategisena 
kaavana.  
 
Uuden Oulun yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteiseksi10.  Yleiskaavan 
tavoitevuosi on määrällisten tavoitteiden, asuntojen ja työpaikkojen 
osalta 2030. Uuden Oulun yleiskaavalla ei ohjata maankäyttöä ja raken-
tamista suoraan, vaan rakentaminen edellyttää tarkempia yleis- ja ase-
makaavoja. Uuden Oulun yleiskaavalla on tarkoitus korvata kaikki oike-
usvaikutuksettomat yleiskaavat ja vanhentuneet yleiskaavat, mutta 
jättää voimaan uusimmat rakentamista suoraan ohjaavat yleiskaavat. 
 
Uuden Oulun yleiskaavan teemana on pohjoisen kestävä kaupunki. Sen 
mukaisesti päätavoitteita ovat:    

 hyvä elinympäristö, hyvinvoivat ihmiset  
 elinvoimaisuus    
 kestävä yhdyskuntarakenne   
 palveleva liikennejärjestelmä    
 monimuotoinen yhdyskunta ja ympäristö   
 ilmastonmuutoksen hillintä 

 
 
 
                                                             
10 Uuden Oulun yleiskaava - Tavoitteet. Uuden Oulun yleiskaavan   
tavoitteet on hyväksytty elinvoimaisuustoimikunnassa 24.8.2012 § 16, yhdisty-
mishallituksessa 19.9.2012 § 70, Oulun kaupunginhallituksessa 8.10.2012 § 454 

Palveluverkkosuunnitelma 
 
Uuden Oulun palveluverkkosuunnittelu käynnistyi syksyllä 2011. Kau-
punginjohtaja Matti Pennasen asettama palveluverkkotyön koordinaa-
tiotyöryhmä valmistelee ehdotusta uuden Oulun palveluverkkosuunni-
telmaksi 2013 – 2017. Uuden Oulun palveluverkkosuunnitelma valmistuu 
vuoden 2013 alussa11. Loppuraportti tulee sisältämään kuvauksen uusis-
ta palvelukonsepteista, palveluverkkojen mitoituksen perusteet ja eh-
dotuksen uuden Oulun palveluverkoksi vuosille 2013 – 2017. 
 
Palveluverkkosuunnittelussa tehtävän pääpaino on kaikkien palvelu-
prosessien (sivistys- ja kulttuuripalvelut, hyvinvointipalvelut, ympäristö- 
ja yhdyskuntapalvelut) palveluverkon kokonaissuunnittelussa sekä yh-
teispalvelupisteiden ja palvelukeskusten linjauksissa. Palveluja tullaan 
tuottamaan kuntalaisille uusilla tavoilla perinteisempien tapojen lisäksi 
ja niitä tehostaen. 
 

3.3. UUDEN OULUN RAJATON-PILOTTI 
 
RAJATON-hankkeen Uuden Oulun pilotissa tarkastelun kohteena ovat 
olleet seuraavat näkökulmat: 

• Kuntaliitoksessa sovittujen strategisten linjausten peilaaminen 
maankäyttöön 

• Oulun aseman tarkastelu Pohjois-Suomen ja Kalotin keskuksena 
• Uutta  Oulua  koskevan  palvelu-  ja  maankäyttötavoitteiden  to-

teutumisen arviointi (kyselyssä) 

                                                             
11 Oulun palveluverkkosuunnitelma 2013-2017. Väliraportti nykytilasta 9.5.2012. 
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• Yritysnäkökulman (Business Oulu) mukaan ottaminen palveluja 
ja yhdyskuntarakennetta koskevaan tarkasteluun (myös kunta-
talousnäkökulma) 

• Prosessin tarkastelu asiakasnäkökulmasta (lapsiperheet, ikäih-
miset, nuoret)  

 
Keskeinen suunnitteluosapuoli Uuden Oulun -pilotin osalta on ollut työ-
ryhmä, johon on kuulunut edustajia Oulun kaupungista, Kempeleen 
kunnasta sekä Oulun seutu alueyhteistyö-organisaatiosta.  
 
RAJATON-hankkeen keskeiset toimenpiteet Uuden Oulun osalta ovat 
olleet maankäytön ja palveluverkon nykytilaselvitys, RAJATON-kysely, 
näkemys Uuden Oulun keskusverkosta 2030 sekä seminaari ja työpaja.  

 
3.4. UUDEN OULUN RAJATON -

KYSELYN JOHTOPÄÄTÖKSIÄ YHDYS-
KUNTARAKENTEEN JA PALVELUVER-
KON YHTEENSOVITTAMISESTA JA KE-
HITTÄMISESTÄ 

 
Uuden Oulun RAJATON -kyselyllä selvitettiin uuden Oulun alueella yh-
dyskuntarakenteen ja palveluverkkojen yhteensovittamisen kehittämis-
tarpeita sekä arvioitiin kuntaliitoksessa sovittuja tavoitteita hankkeen 
näkökulmista. Kysely oli avoinna touko-kesäkuussa 2012. Kysely lähetet-
tiin Elinvoimaisuustoimikunnalle, yhdistymishallitukselle, palvelujen 
järjestämistoimikunnalle sekä BusinessOulun henkilöstölle. Kyselyn 
arviointiosuudessa arvioitiin kehittämistavoitteiden toteutumismahdol-

lisuuksia uudessa Oulussa kuntaliitoksen jälkeen. Kyselyn kehittämis-
toimenpideosio sisälsi avoimia kysymyksiä vastaajan henkilökohtaisista 
kokemuksista, näkemyksistä, mielipiteistä. Kyselyyn vastanneita oli 34. 
 
Kuntaliitosvaiheessa määritellyt, yhdyskuntarakennetta ja palveluverk-
koa koskevien kehittämistavoitteiden toteuttamismahdollisuudet näh-
dään melko hyvinä.  
 

 
Kuva 18. Uuden Oulun RAJATON-kyselyn arviointiosuus 

 
Uuden Oulun kuntaliitosneuvotteluissa kirjatut kehittämistavoitteet 
näkyvät maankäytön suunnittelussa ja sen toteutuksessa mm. vuoro-
vaikutteisuutena ja yhteistyön lisääntymisenä ja maankäytön suunnitte-
lun yhtenäistämisenä. Esimerkiksi Oulunsalossa maankäytön ja palvelu-
verkon yhteensovittaminen on toiminut erinomaisesti; lähipalvelut on 
sijoitettu maaseutuympäristöön Oulunsalon taajamaan ja keskitetyt 
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palvelut Oulun kaupunkikeskukseen. Myös joukkoliikenne on sovitettu 
yhteen maankäytön ja palvelurakenteen kanssa onnistuneesti. Uudessa 
Oulussa uskotaan maankäytön ja palveluverkkojen suunnittelussa ta-
pahtuvaan yhteistyöhön, mutta näyttöjä hyvistä käytännöistä on vielä 
vähän. 
 
Maankäytön ja palveluverkon yhteensovittamisen tapoja ja hyviä käy-
täntöjä ovat mm. elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden yhdistämi-
nen, joukkoliikenteen yhteensovittaminen palveluverkon ja maankäy-
tön kanssa sekä ikärakenteen huomioiminen suunnittelussa (esim. kou-
lujen koon riittävyys ja iltapäiväkerhojen saavutettavuus).  
 
Suunnittelun erilaiset menettelykäytännöt aiheuttavat ristiriitoja, kuten: 
kaavaprosessin hidastuminen, suunnitteluprosessin aikajänteiden erilai-
suus ja niiden yhteensovittaminen, vähäinen yhteistyö toimialojen välil-
lä ja epäselvät johtamisvastuut, toimivien käytäntöjen lakkauttaminen 
sekä päätöksenteon keskittyminen Ouluun. Palvelujen mitoituksen 
suunnittelua pidettiin esimerkiksi Ritanharjun alueella epäonnistunee-
na. Kuntien erilaisten suunnittelukäytäntöjen yhteensovittaminen vie 
aikaa. 
 
Palveluverkon ja maankäytön yhteensovittamista voidaan parantaa 
uuden Oulun alueella mm. resurssien lisäämisellä, vaikutusten ja kus-
tannusten selvittämisellä jo valmisteluvaiheessa asiantuntijavoimin ja 
vuorovaikutuksen lisäämisellä kuntalaisten, viranomaisten ja päättäjien 
kesken. Liikenneverkon ja sen kehittämistarpeiden huomiointi nähtiin 
tärkeäksi, samoin kuin lähipalvelut. 
 
Asuinalueiden elinkaari ja olemassa olevat palvelut voidaan sovittaa 
paremmin yhteen mm. suunnittelemalla monimuotoisia asuinalueita ja 

rakentamalla helposti muunneltavia tiloja, huomioimalla väestöennus-
teet sekä pitkäjänteisellä suunnittelulla ja tiiviillä yhteistyöllä. Monet 
alueet ovat liian yksipuolisia ja tarve monimuotoisille alueille on kasva-
massa. Hiukkavaara on esimerkki alueesta, jota pyritään toteuttamaan 
monimuotoisena. 
 
Uuden Oulun asema suhteessa valtakunnalliseen palveluverkkoon ja 
koko Pohjoiskalottiin nähdään uusia mahdollisuuksia tuovana. Uuden 
Oulun maankäytön ja palveluverkon suunnitelmissa on parantamisen 
varaa elinkeinoelämän kehittämisessä ja yrittäjyyden edistämisessä. 
Liian usein alueita kehitetään liikaa suurten yritysten ehdoilla ja eivätkä 
pienet yritykset saa ääntään kuuluviin. Erityisesti keskustoihin tarvitaan 
toimitiloja pienille yrityksille. 
 

3.5. NÄKEMYS UUDEN OULUN KES-
KUSVERKOSTA 2030 

 
 
RAJATON-hankkeen Uuden Oulun pilotissa kartoitettiin maankäytön ja 
palveluverkon nykytila. Nykytilan tarkastelussa otettiin huomioon väes-
tö- ja työpaikkaennusteet alueittain, seudullinen ja maakunnallinen ke-
hittämisnäkökulma, Oulun asema suhteessa muuhun Suomeen ja Poh-
jois-Kalottiin, Oulun maankäytön toteuttamisohjelma (MATO), kaupalli-
nen palveluverkkosuunnitelma sekä maakuntatason suunnitelmat ja 
ohjelmat. 
 
Huomioon otettiin myös tapahtuvan kuntaliitoksen vaikutukset ja ta-
loudellisen toimintaympäristön muutokset. Väestö- ja työpaikkaennus-
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teita sekä tulevaa maankäyttöä peilattiin palveluverkkoon vaihtoehto-
jen kautta. 
 
Maankäytön ja palveluverkon nykytilanteen kuvauksessa näkyy nykyi-
sen kuntarakenteen mukainen tilanne, kuntakeskuksilla on väestöpoh-
jaansa nähden vahva status. Keskusverkkoluokituksen tavoitteena oli 
peilata maakuntakaavan luokitukseen ja ottaa tarkastelussa huomioon 
uuden Oulun tulevat kasvualueet. Tarkastelussa haettiin innovatiivi-
suutta.  
 
Keskusverkkotarkastelun pohjalla on YKR-aineiston mukainen väestö-
tieto, Oulun MATO-ohjelmassa kuvatut tulevaisuuden kasvualueet ja 
väestöpohjan mukainen palvelujenkäyttöpotentiaali. Tätä yhteenvetoa 
on peilattu maakuntakaavan keskusverkkoluokitukseen ja tavoitevuo-
deksi asetettiin vuosi 2030. Palvelujen saavutettavuuden kannalta on 
olennaista miten palvelut ovat saavutettavissa joukkoliikenteen kei-
noin.  
 
Uuden Oulun pilotissa laadittiin RAJATON-hankkeen puitteissa 3 kes-
kusverkkovaihtoehtoa: 

• VE 1 – vahvat lähikeskustat – malli pohjautuu väestön sijoittumi-
seen ja painottaa Hiukkavaaraa, Kaijonharjua ja Kaakkuria 

• VE2 – työpaikkamalli – malli pohjautuu työpaikkojen sijaintiin 
• VE 3 – joukkoliikennekaupunki – malli pohjautuu tehokkaaseen 

joukkoliikenteeseen ja painottaa Haukiputaan, Kiimingin ja Ou-
lunsalon kuntakeskuksia. 

 
Kaikissa vaihtoehdoissa keskustan väkiluku tulee kasvamaan merkittä-
västi. 
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Näkemys Uuden Oulun keskusverkosta 2030  

 
 

VE1 – vahvat lähikeskustat 
 

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

• Uuden Oulun aluekeskus vahvistaa osin palveluasemaansa, lä-
hipalveluita 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 voi-
makasta 

• Edellyttää työpaikkojenkin rakentumista keskuksiin pitkällä täh-
täimellä sekä kaupungin panostusta ja elinkeinopoliittista suun-
nittelua 

• Asiointiliikenteen määrät voivat vähentyä 
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VE2 – työpaikkamalli 
 

• Malli perustuu työpaikkaennusteeseen, jossa huomioidaan uu-
det työpaikka-alueet 

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

• Kasvualueita ovat suurimmat nykyiset ja tulevat työpaikkakes-
kittymät, jotka sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien päässä 

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

• Paikalliskeskuksina kehittyvät Rusko + Ruskonselkä, Hiukkavaa-
ra, Kaakkuri, Kaijonharju + Ritaharju, Jääli + Yrityspuisto, Oulun-
salo + Lentokenttäkaupunki Inspiria  

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

• Asiointiliikenteen määrät voivat vähentyä 
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VE3 – joukkoliikennekaupunki 
 

• Uuden Oulun aluekeskus vahvistaa merkittävästi palvelu-
asemaansa, joukkoliikenteellä tuetaan asiointia keskustaan 

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

• Uusia paikalliskeskuksia ovat Hiukkavaara, Kaakkuri, Kaijonhar-
ju,  joiden  palvelutaso  jää  kuitenkin  VE1  ja  VE2  pienemmäksi  hy-
vien 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 
 
 

Johtopäätökset keskusverkkovaihtoehdoista 
 
Maankäytön ja palveluverkkojen yhteen sovittamista voidaan tarkastel-
la mm. seuraavista lähtökohdista: 

• Väestöennusteet, väestön ikärakenne, yhdyskuntarakenne (ra-
kenteen tiiviys / hajanaisuus) 

• Alueen keskukset ja niiden palvelutarjonta, alueiden elinkaari 
• Joukkoliikenteen toimivuus, työssäkäynti ja asiointi 

 
Kaupallisen palveluverkon ja joukkoliikenteen suunnittelussa kytkennät 
tulevaan maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen ovat välttämättö-
miä. Väestö, työpaikat ja palvelut ovat Uuden Oulun alueella keskitty-
neet hyvän saavutettavuuden alueelle, liikenneyhteyksien varteen (VT4, 
22 ja 20 ja Kiimingintien varsille).   



37 | S i v u  
  

Vaihtoehtojen mukainen keskusverkko 2030 
 
Uuden Oulun aluekeskus vahvistaa asemaansa laajan alueen palvelu-
keskuksena kaikissa tapauksissa. Kehittyvillä joukkoliikennevyöhykkeillä 
sijaitsevat entiset kuntakeskukset ja uudet alakeskukset vahvistavat 
asemaansa.  

• Vaihtoehto 1 sisältää eniten väestöpohjaan perustuvaa maan-
käytön realismia ja oletuksen henkilöautoliikenteen säilymisestä 
suhteellisen vahvana, mallissa keskustaa heikentää vahvan kas-
vun paikalliskeskukset. 

• Vaihtoehdon 2 toteutuminen edellyttää sekoittuneita maankäy-
tön toimintoja ja vahvaa panostusta työpaikka-alueiden kehit-
tämiseen, keskusta ja vanhat kuntakeskukset taantuvat. 

• Vaihtoehdossa 3 keskustan ja säteittäisten joukkoliikenne-
vyöhykkeiden vetovoima on vahvin. 

 
3.6. UUDEN OULUN RAJATON-

HANKKEEN SEMINAARI JA TYÖPAJAN 
JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
13.9.2012 järjestettiin Oulussa RAJATON-hankkeen seminaari, jonne 
kutsuttiin maankäytöstä, palvelujen kehittämisestä ja elinkeinotoimin-
nan kehittämisestä vastaavat tahot. Seminaarissa kerrottiin lyhyissä 
tietoiskuissa RAJATON-hankkeesta, Oulun yleiskaavatyöstä ja palvelu-
verkkoja koskevasta kehitystyöstä. Seminaarin työpajassa jalostettiin 
kyselyssä nousseita teemoja ja ideoita kehittämisehdotuksiksi. 
 

Oulun tulevaa palvelurakennetta on realistisinta tarkastella suhteessa 
tulevaan väestöpohjaan ja väestön sijoittumiseen. Palveluverkkojen 
kehittämisessä on otettava huomioon sekä sisäinen että Ouluun ja Ou-
lusta muualle suuntautuva muuttoliike. 
 
Palvelujen kehittämisen on perustuttava sujuvaan arkeen ja lähipalvelu-
jen helppoon saatavuuteen. Palveluasiointia voidaan jossain määrin 
hoitaa joukkoliikenteen keinoin, mutta se ei voi olla palvelujen sijoittu-
misen kannalta määräävä tekijä. 
 
Täydennysrakentamisella on suuri merkitys uuden Oulun palvelujen 
kehittämisessä. Palvelujen toteuttamisessa tulee noudattaa elinkaa-
riajattelua ja tilojen muunneltavuutta – palvelujen tarjonnan joustavuut-
ta kysynnän mukaan. 
 

Pyöräilykaupunkimalli  
 
Uuden Oulun palvelut voidaan toteuttaa joustavasti ja asiakaslähtöises-
ti pyöräilykaupungin ideologialla, jossa kaikki lähipalvelut ovat saavutet-
tavissa pyöräillen. Pyöräilykaupunkimalliin kuuluu hyvin toimiva joukko-
liikenne, Oulun keskustan kehittyminen monipuolisten palvelujen kes-
kuksena sekä sujuva arki (helposti saavutettavat lähipalvelut). Pyöräily-
kaupunki -palvelumalli sopii erinomaisesti Oulun kaupungin imagoon. 
 
Uudessa Oulussa suunnittelutyötä jatketaan valmistelemalla uuden 
Oulun kaupunkistrategiaa, uuden Oulun skenaariotyötä ja uuden Oulun 
yleiskaavaa 2030. 
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4. JOENSUU-KONTIOLAHTI: PILKON 
ALUE 

 
Kolmantena tarkastelun kohteena RAJATON-hankkeessa oli Joensuun 
kaupungin ja Kontiolahden kunnan alueille suunniteltu Pilkon alue, joka 
on seudun yleiskaavassa varattu pientalovaltaiseen asumiseen. Asema-
kaavoitus ja alueen toteutus on tarkoitus käynnistää yhteistyössä 2015 
alkaen. Keskeinen kysymys kuntien yhteistyössä on ollut, miten saa-
daan  sovitettua  yhteen  kahden  erilaisen  kunnan  alueelle  sijoittuva  yh-
dyskuntarakenne ja palveluverkko toimivalla tavalla?  
 

 
Kuva 19. Pilkon sijainti 

 

4.1. MAANKÄYTÖN SUUNNITELMAT JA 
TOTEUTTAMINEN 

 

Joensuun seudun yhteisen yleiskaavan tavoite ja 
sisältö ja Pilkko yleiskaavassa 
 
Joensuun seudulle on laadittu vuonna 2009 yhteinen oikeusvaikuttei-
nen yleiskaava. Joensuun seudulla Joensuu, Kontiolahti, Liperi ja Py-
häselkä muodostavat toiminnallisesti yhtenäisen alueen. Asukkaat ja 
työpaikat ovat keskittyneet Joensuun kaupunkiin ja sen rajan läheisyy-
teen (Lehmo, Onttola, Kulho, Ylämylly, Reijola, Heinävaara). Alueella 
asioidaan ja käydään työssä kuntarajoista välittämättä.12 
 
Joensuun seudun yhteisen yleiskaavan laatimisen keskeisenä tavoittee-
na oli suunnitella toiminnallisesti yhtenäisen kaupunkiseudun maan-
käyttö yleispiirteisellä tasolla yhtenä kokonaisuutena ja siten hallita 
paremmin seudun kehittymistä vetovoimaiseksi, kilpailukykyiseksi ja 
yhdyskuntarakenteeltaan tarkoituksenmukaiseksi.   
 
Joensuun seudun yleiskaavan 2020 strategisina kysymyksinä olivat: 

• väestömäärän ja asumisväljyyden kasvun mukaisen asunto- ja 
palvelurakentamisen mahdollistaminen ja vaiheistaminen, 

• seudun aluekehitystavoitteiden, mutta myös äärialueiden taan-
tumisen asettamat vaatimukset yhdyskuntarakenteelle, 

• kaupan suuryksiköiden sijoittuminen sekä nykyisen palveluver-
kon ylläpitäminen, 

                                                             
12 Joensuun seudun yleiskaava  2020 -  Eno,  Joensuu,  Kontiolahti,  Liperi,  Outo-
kumpu, Polvijärvi, Pyhäselkä. Kaavaselostus. Seutuvaltuusto 2.12.2008 § 12. 
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• Joensuun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman huomioon 
ottaminen yleiskaavatyössä ja 

• seudun kuntien välisen alueidenkäytön yhteistyön ylläpito ja 
kehittäminen. 

 
Pilkon alue seudun yhteisessä yleiskaavassa: 

• Pilkon pellot -asuinalueen suunnittelu ja toteuttaminen vaatii 
Joensuun ja Kontiolahden välistä tiivistä yhteistyötä ennen 
kaikkea uuden kokoojatieyhteyden toteuttamiseksi Raatekan-
kaan ja Onttolan välille. 

• Yleiskaavassa Pilkon alue on ollut vaihtoehtoinen sijoituspaikka 
seudulliselle vähittäiskaupan suuryksikölle.  

• Linjatien alue Pilkossa on merkittävä uusi joukkoliikenteen laa-
tukäytävien varrelle sijoittuva työpaikka-alue  

• Marjalan rakentaminen jatkuu vuoden 2013 paikkeille, jonka jäl-
keen lännen suunnalla on tarpeen avata rakentamiselle Pilkon 
peltoalue yhdessä Kontiolahden kunnan kanssa. 

 
Joensuun seudun yleiskaavan sisältöä ollaan Pilkon osalta täydentä-
mässä.  Joensuu  ja  Kontiolahti  ovat  käynnistäneet  vuoden  2013  alusta  
sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön, jossa Joensuu toimii palvelujen 
järjestäjänä isäntäkunta-periaatteella. Varhaiskasvatuksen ja sivistys-
puolen osalta vastaavaa yhteistyömallia ei ole.  
 
Kuntarakennemuutoksia  on  tehty  seudulla  viime  vuosien  aikana  kah-
teen otteeseen. Vuonna 2005 Kiihtelysvaara ja Tuupovaara yhdistyivät 
Joensuuhun. Joulukuussa 2007 Joensuu, Eno ja Pyhäselkä päättivät 
yhdistyä 1. tammikuuta 2009 alkaen uudeksi Joensuun kaupungiksi. 
Kontiolahti jättäytyi liitoksesta pois. 
 

 
Kuva 20, Kuntaliitokset 2005 (J-P Vartiainen 201113) 

 
Kuva 21. Kuntaliitokset 2009 (J-P Vartiainen 2011) 

                                                             
13 Juha-Pekka Vartiainen 13.6.2011. Joensuu: Kuntaliitokset, maankäyttö, tontin-
luovutus. PowerPoint -esitys 
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Yhteistyö Kontiolahden ja Joensuun väli llä 
 
Joensuun seudulla kaupunkiseudun keskeinen yhdyskuntarakenne on 
levittäytynyt nauhamaisesti valtateiden 6 ja 17 tuntumassa kolmen kun-
nan alueelle. Kontiolahden Lehmo ja Onttola ovat kasvaneet kiinni Jo-
ensuun keskustaajamaan ja Pielisjoen itäpuolella Kontiolahden Kulho on 
välittömästi Joensuun rajan tuntumassa14. 
 
Työssäkäynnin näkökulmasta Kontiolahti kuuluu selkeästi Joensuun 
työssäkäyntialueeseen, koska Kontiolahdelta on yli 50 prosentin pende-
löinti Joensuuhun.  Kontiolahti kuuluu myös asioinnin suuntautumisen 
perusteella Joensuun pää- ja paikallismarkkina-alueeseen. 
 

 
Kuva 22. Joensuun seudulla toiminnallinen seutukaupunki jatkuu rajojen taakse (J-P Varti-
ainen 2011) 
                                                             
14 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne. Valtiovarainministeriön julkaisuja 
8.2.2012 

 
Joensuun kaupunki teki syksyllä 2011 esityksen Kontiolahdelle tontin-
luovutuksen käynnistämiseksi Pilkossa vuonna 2015. Kontiolahti ei sitä 
hyväksynyt, vaan teki vastaesityksen Pilkosta syksyllä 2011. Vastaesityk-
sessä Kontiolahti esitti Joensuulle toteuttamisvastuun siirtämistä koko-
naisuudessaan Joensuun kaupungille, niin että Joensuu myös vastaisi 
asemakaavoitettavien alueiden ostamisesta itselleen. Joensuu ei hyväk-
synyt vastaesitystä. 
 
Pilkon alueen toteuttamisesta tulevat hyödyt Joensuun kaupungille 
voidaan nähdä seuraavasti15: Pilkko mahdollistaa monipuolisen tontin-
luovutuksen lännen suunnalla 2020-luvulle saakka, alueella voidaan 
tukeutua olemassa olevaan palvelurakentamiseen ja hyödyntää paljolti 
jo olemassa olevaa perusinfraa, alue täydentää yhdyskuntarakennetta 
lähellä kaupunkikeskustaa ja työpaikka-alueita ja Pilkon alueella joukko-
liikenne ja kevyen liikenteen yhteydet ovat kohtuudella järjestettävissä. 
 
Kontiolahdelle Pilkon toteuttamisesta tulevat hyödyt16: Pilkon toteut-
taminen edellyttäisi vain infrainvestointeja, toteuttaminen mahdollistai-
si tuleville asukkaille hyvät peruspalvelut pyöräilyetäisyydellä, alueella ei 
tarvittaisi koulukuljetuksia ja alueella olisi hyvä tonttitarjonta.  
 

  

                                                             
15 Juha-Pekka Vartiainen: Joensuu: pilkon selvittelyt 4.12.2012 MAL-
tulosseminaari 
16 Juha-Pekka Vartiainen: Joensuu: pilkon selvittelyt 4.12.2012 MAL-
tulosseminaari 
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4.2. PILKON ALUEEN TARKASTELU RA-
JATON-HANKKEESSA 

 
Pilkon alueella suunnitteluprosessi on koskenut kahden kunnan alueelle 
seudullisessa yleiskaavassa kaavoitettua pientalovaltaisen asumisen 
aluetta. Pilkon alueen osalta päädyttiin RAJATON-hankkeessa laatimaan 
tekninen tarkastelu, jonka pohjalta päätetään yhteissuunnittelun viemi-
sestä kuntien päätöksentekoprosesseihin. 
 
Pilkon pilottialueella tarkastelun sisältönä on ollut: 

• Alueen teknisluonteinen tarkastelu: alueen mitoitus, joukkolii-
kenteen järjestämismahdollisuudet, palvelujen käyttö 

• Kehittämistarpeiden määrittely toimialajohtajien haastattelujen 
avulla 

• Ristiriitojen välttämiseksi suunnitteluprosesseihin ei vielä tässä 
vaiheessa puututa 

RAJATON-hankkeen keskeiset toimenpiteet Pilkon osalta ovat olleet 
suunnittelun lähtökohtien ja reunaehtojen selvittäminen, 3 kaavarun-
kovaihtoehtoa sekä toimialajohtajien haastattelut.  

 
4.3. LÄHTÖKOHTATARKASTELU JA 

KAAVARUNKOVAIHTOEHDOT 
 
Teknisluonteisen tarkastelun kautta lähdettiin kuvaamaan alueen kehit-
tämisen realiteetteja ja mitoituksen rajoja. Tärkeäksi nähtiin tutkia 
asukkaiden näkökulmasta mm. päivähoidon, perusopetuksen, vesihuol-
lon ym. järjestämisen mahdollisuuksia ja kuluja yleisellä tasolla.  

 
Pilkon alue on tällä hetkellä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jota 
rajaa etelässä Vt 9 (Kuopio – Joensuu), lännessä Onttolaan johtaja tie 
(tie 15705), idässä Raatekankaantie (15709) ja pohjoisessa pelto- ja suo-
alueet. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 500 hehtaaria.  
 

 
Kuva 23. Pilkon alue ilmasta kuvattuna 

 
Tällä hetkellä Pilkon alueella on asukkaita yhteensä noin 900 ja Kon-
tiolahden puoleiselle alueelle on rakentunut myös uutta asutusta. Pil-
kon alueen läheisyydessä, alle 3 kilometrin etäisyydellä sijaitsevat ala-
koulut Joensuun puolella Noljakassa ja Kontiolahden puolella Onttolas-
sa. Lähin yläkoulu Joensuun puolella on kaupungin keskustassa, jonne 
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matkaa on hieman alle 4 kilometriä. Kontiolahden puolella oppilaat 
kuljetetaan Kontiolahden kuntakeskukseen, jonne matkaa on n. 20 km.  
 
Kaupalliset palvelut Pilkon läheisyydessä ovat melko hyvät sillä alue 
rajautuu suoraan Pilkon kauppakeskukseen, jossa suurin toimija on Ci-
tymarket. Noljakan kaupalliset ja muut palvelut ovat alle 3 kilometrin 
etäisyydellä. 
 
Suunnittelualueen kehittämistä rajoittavat useat tekijät, joista merkittä-
vin on Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan välinen raja. Kunti-
en maanomistus ja tarve kehittää aluetta (toteuttamisen aikataulutus) 
poikkeaa kahdessa kunnassa merkittävästi toisistaan. Alueen kehittä-
mistä  rajoittaa  myös  Joensuusta  Kuopioon  ja  Varkauteen  johtava  rata  
sekä  jossain  määrin  myös  Vt  9  (sen  meluvaikutus).  Pilkon  alue  on  ra-
kennettavuudeltaan paikoin heikkoa pehmeän maaperän vuoksi. Alu-
een suunnittelussa on otettava huomioon myös maisemapellot, suoje-
lualueet ja viheralueet, joista merkittävin on Siilaisenpuro ja sen lähi-
vyöhyke. Käytännössä Pilkon alueella ovat rakennettavissa metsäiset 
saarekkeet ja osa peltoalueista. 
 
Alueen kehittämistä koskevista kaavoista merkittävimmät ovat Joen-
suun seudun yleiskaava vuodelle 2020 sekä Marjala-Onttola-Pilkko-
Puntarikoski -osayleiskaava 2004. 
 

Pilkon alueen kehittämisen päätavoitteena on avata laadukas, uusi 
asuntoalue osana Joensuun kaupunkirakennetta ja lähellä keskustan 
palvelutarjontaa. Pilkon alueen väestötavoitteena on +1500-2000 uutta 
asukasta. Tavoiteltu asuntorakentaminen on Pilkon tiiveimmässä osas-
sa asuinpientalotontteja (kytkettyjä asuntoja, tiiviisti rakennettuja pien-
taloja) ja omakotiasumista. 
  
Pilkon kaavarunkotarkastelussa lähtötilanteena ja mitoituksellisena 
alarajana käytettiin suunnittelussa luotua lähtökohtaa luoda asuntoja n. 
1700 uudelle asukkaalle. Lisäksi tarkasteltiin asuntorakentamisen tiivis-
tämiseen ja maksimirakentamiseen perustuvia vaihtoehtoja. 
 
Pilkon kaavarunkotarkastelun vaihtoehdot:  
 

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

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

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

 
 



43 | S i v u  
  

 
Kuva 24. VE 1 "Lähtötilanne" 
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Kuva 25. VE 2 "Tiivisrakentaminen"  
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Kuva 26. VE 3 "Maksimirakentaminen" 



46 | S i v u  
  

4.4. TOIMIALAJOHTAJIEN HAASTATTE-
LUT 

 
Pilkon osapilotissa ei toteutettu kyselytutkimusta, vaan se korvattiin 
Kontiolahden, Joensuun ja Liperin johtavien viranhaltijoiden puhelin-
haastatteluilla loka-marraskuussa 2012. Pilkon alueesta näkemyksiä ky-
syttiin sosiaali- ja terveystoimialan, sivistystoimialan ja teknisen toimi-
alan viranhaltijoilta tarkoituksena saada näkemyksiä mm. seuraavista 
teemoista: vaihtoehdot ja maankäytön kehittämisen raamit, Pilkon ta-
voiteltu profiili ja alueen vetovoimatekijät, kehittämisen mahdolliset 
esteet, ideaalimallin edellyttämät palvelut ja palvelujen toteutusmallit, 
julkisen liikenteen järjestämismahdollisuudet sekä Pilkon toteuttamisen 
aikataulu.  
 
Haastatteluiden pohjana toimi hankkeen yhteydessä toteutettu Pilkon 
alueen tekninen tarkastelu. Haastateltavilta kysyttiin näkemyksiä Pilkon 
alueen kehittämisestä näiden edellä mainittujen vaihtoehtojen pohjalta. 
 
Haastatteluissa nähtiin laajasti, että sekä Joensuussa sekä Kontionlah-
della tonttien kysyntä on runsasta. Tähän kysyntään vastaamisessa to-
dettiin yleisesti, että kaavarunkovaihtoehdoista VE2 eli tiivisrakentami-
nen olisi realistinen vaihtoehto. Myös VE 3 eli maksimirakentamista 
kannatettiin, jos vaihtoehdon mukaiset tontit alueelle saadaan mahtu-
maan. Kuitenkin myöhemmissä keskusteluissa tuli ilmi, että VE 3:ssa ei 
olla otettu riittävästi huomioon alueen maaperän asettamia reunaehto-
ja, jotka tekevät maksimirakentamisen mahdottomaksi. Myös VE 3:ssa 
tonttikoko voisi asettaa haasteen – jos tonttikoko menisi liian pieneksi, 
riskinä olisi heikko kysyntä.  Tonttikoko nähtiinkin keskeisenä esitetyissä 
vaihtoehdoissa,  koska jos tonttikoko olisi  alle tuhat neliötä,  niin kysyn-

tää ei välttämättä olisi.  Maksimirakentaminen voisi myös viedä pois 
alueen liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia, jotka nähtiin Pilkon alueen 
tärkeinä vetovoimatekijöinä yhdessä Joensuun keskustan läheisyyden ja 
”maaseutumaisuuden” kanssa.  
 
Haastatteluissa myös tuotiin esille, että uudet asuinalueet ovat perin-
teisesti lapsiperhevoittoisia, joten Pilkon alueen kaavoitus ja rakenta-
minen edellyttäisi investointeja ennen kaikkea päivähoidon ja varhais-
kasvatuksen palveluihin. Palveluiden näkökulmasta Pilkon alueelle noin 
2000 uutta asukasta tarkoittaisi investoimista kahteen suurehkoon päi-
väkotiin. Varsinkin Joensuun kaupungin haastatteluissa tuli vahvasti 
esille palvelutarpeiden ennakointi ja tarkka suunnittelu yhdessä Kon-
tionlahden kanssa Pilkon mahdollisista investoinneista. Kaupungin puo-
lelta todettiin haasteeksi se, että  kaupungissa on rakennettu pieniä 
päiväkoteja, jotka näkyvät korkeina kustannuksina. Kustannustehok-
kaampaa onkin rakentaa noin seitsemän yksikön päiväkoteja, ja Pilk-
koon tarvittaisiin ainakin yksi tällainen. Kuitenkin ennen investoimista 
tulisi ennakoida palvelutarpeiden kehitys, ja tutkia missä alueilla vapau-
tuu kapasiteettia, ja ottaa tämä myös huomioon.  
 
Päiväkotien lisäksi kouluinvestoinnit tulivat esille haastatteluissa. Osa 
katsoi, että Pilkon alueen rakentaminen ei välttämättä vaatisi uutta 
alakoulua, vaan myös olemassa olevaan kouluverkkoon voisi olla mah-
dollista tukeutua. Kuitenkin tämän hetken tilanteesta todettiin, että 
kapasiteettia uusille oppilaille tällä hetkellä ei juuri ole. Tämän suuntai-
nen kehitys voisi tarkoittaa sitä, että Pilkkoon tarvittaisiin 0-9 -luokan 
koulu. Kuitenkin kaikissa ratkaisuissa korostettiin kuntien välistä yhteis-
työtä ja yhteissuunnittelun tärkeyttä. Palveluiden tuottamisen näkö-
kulma Onttolan koulussa joudutaan tekemään peruskorjausta vuonna 
2015, jolloin näkemysten mukaan pitäisi olla selvillä Pilkon kohtalo. 
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Sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta Pilkon alueen rakentami-
nen ei vaatisi uusia investointeja nykyiseen palveluverkkoon. Siilaisten 
terveysasema ja Noljakantien terveysasema ovat Pilkkoa lähimmät, 
joista on saatavilla myös mm. neuvolapalvelut. Joensuussa on käytössä 
kolmen terveyskeskuksen malli kantakaupungin alueella ja Pilkko tu-
keutuisi keskustan terveysasemiin, koska alue on jo niin tiivisti osa kau-
pungin keskustaa.  
 

Vetovoima, profii li  
 
Kysyttäessä Pilkon alueen profiilia, ympäristöä ja vetovoimaisuutta, 
eivät vastaukset juuri eronneet keskenään. Pilkon alue nähtiin hieman 
kummajaisena, ”tyhjänä pilkkuna” keskellä kaupunkia. Useat haastatel-
tavat korostivat, että Pilkon alueella on potentiaalia ja mahdollisuuksia. 
Joensuun keskustan läheisyys, työpaikkojen läheisyys ja hyvät yhteydet, 
virkistys- ja liikuntamahdollisuudet, maaseutumaisuus, lapsiystävällisyys 
sekä julkisten ja kaupallisten palveluiden läheisyys mainittiin ehdotto-
miksi vahvuuksiksi. Yleisesti Pilkko nähtiin profiililtaan alueena, joka 
tiivistäisi Joensuun keskustaa ja olisi selkeästi lapsivoittoinen rauhalli-
nen asuinalue.   
 
Kontiolahden viranhaltijoiden haastatteluissa tuotiin esille, että vaikka 
Pilkon alueen rakentamiseen liittyy potentiaalia, niin tällä hetkellä Kon-
tionlahdella on tekeillä isoja kaavoitussuunnitelmia (osayleiskaavat Ai-
nolan sairaalassa ja prikaatin alueella) muualla, johon on ohjattava re-
sursseja. Tämä tuotiin keskeisenä haasteena Pilkon alueen kaavoittami-
sessa ja suunnittelussa. Joensuun näkökulmasta näyttääkin, että Pilkon 
alueen kehittämisessä tarve on akuutimpi kuin Kontionlahdella. Näillä 
näkymin Joensuun kaupungin tonttivaranto alkaa esim. länsipuolella 

loppua, ja pelkona onkin uusien asukkaiden sijoittuminen naapurikun-
tiin, jos Pilkon alueen rakentamista ei saada liikkeelle.  
 
Pilkon aikataulu nähtiinkin hyvin erilailla. Vuosi 2015 nähtiin liian optimi-
seksi, koska kaavaprosessit vievät aikaa varsinkin ylikunnallisesti. Ylei-
sesti nähtiin, että Pilkossa olisi pyrittävä 3-5 vuoteen, mutta tämänkin 
todettiin olevan haasteellinen aikataulu. Maanomistuksen nähtiin ole-
van suurin haaste Pilkon suunnittelussa ja rakentamisessa. Joensuulla 
on paljon maata alueella, mutta Kontionlahden puolella maanomistus 
on yksityisten hallussa. Myös kynnys pakkolunastaa maita näyttää ole-
van Kontionlahden puolella hyvin korkea.  
 

Johtopäätökset 
 
Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan viranhaltijoiden haastatte-
luissa tuli vahvasti esille, että kuntien välisen yhteistyön edelleen kehit-
täminen nähdään tärkeäksi. Tämä koskee niin alueiden kaavoitusta kuin 
palvelutuotantoakin. Esitellyistä kaavarunkovaihtoehdoista kaikki näh-
tiin periaatteellisessa tasolla mahdollisiksi, mutta VE1:ssa palveluiden 
näkökulmasta heikkous on volyymi. VE3:lle reunaehdot asettaa alueen 
maaperä ja liian tiivis rakentaminen, jonka johdosta tonttikoko voi jäädä 
liian pieneksi ja näin kysyntää ei synny. Kaiken kaikkiaan VE2 nähtiin 
realistisimmaksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi vaihtoehdoksi kummal-
lekin kunnalle.  
 
Palveluiden näkökulmasta jo tällä hetkellä kunnat tekevät yhteistyötä 
monella saralla, mutta konkreettisiin asioihin on vaikea päästä kiinni. 
Tämä tulee kuitenkin esim. sote-palveluiden osalta helpottumaan ensi 
vuoden alusta kun Joensuu ottaa edellä mainituista palveluista vastuun 
isäntäkuntana.  
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Pilkon alueen rakentaminen kaikissa vaihtoehdoissa (VE1, VE2,VE3) vaa-
tisi ainakin yhden suuren päiväkodin ja mahdollisesti koulun. Kuitenkin 
on korostettava, että Pilkon alue edellyttää palveluiden rakentamista 
yhteistyössä Kontionlahden ja Joensuun kesken sekä palvelutarpeiden 
laajaa ennakointia. Pilkon kohdalla pitäisikin olla suunnitelma, jossa 
palvelut ja kaavoitus sekä rakentaminen katsottaisiin yhdessä, että 
myöhemmin ei jouduttaisi tekemään kalliita väliaikaisratkaisuja esim. 
liian pienten yksiköiden takia. 
 
Haastatteluissa todettiin laajasti, että Pilkon alueeseen liittyy paljon 
vetovoimatekijöitä, mm. julkisten ja kaupallisten palveluiden läheisyys, 
Joensuun keskustan läheisyys, mahdollisuus ”maaseutumaiseen” asu-
miseen sekä hyvät liikunta- ja virkistysmahdollisuudet. Nämä vetovoi-
matekijät takaavat osaltaan sen, että tonttien kysyntä olisi vilkasta.  
 
Joukkoliikenteen osalta todettiin, että viime kädessä asian ratkaisevat 
kuntalaiset itse. Epäilyksiä esiintyi, että riittääkö volyymi edes VE3:ssa. 
Joukkoliikenne-kysymys on kuitenkin selvitettävä tarkemmin, kun tar-
kemmat asukasmäärät on saatu selville.  
 
Pilkon alueen toteuttamisaikataulusta ja mahdollisista hidasteista esiin-
tyi myös laajasti näkemyksiä. Aikataulun suhteen realismia olisi 3-5 vuo-
den toteutusaika, mutta samalla todettiin tämänkin aikataulun olevan 
hyvin haasteellinen. Näyttääkin siltä, että Pilkon alue on kriittisempi 
Joensuulle, koska Kontionlahdella kaavoitusprosessit ovat muualla. 
Haaste on myös alueen maanomistus. Maanomistus on Kontionlahden 
puolella yksityisillä maanomistajilla. Myös Pilkon alueen maaperä voi 
muodostua ongelmaksi, jos maa joudutaan kuivattamaan.  
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
RAJATON-hankkeeseen valituilla pilottialueilla päädyttiin työn puitteissa 
tekemään hyvin erilaisia tarkasteluja yhdyskuntarakenteen ja palvelu-
verkon yhteensovittamisesta. Alla olevasta taulukosta näkyy eri pilotti-
kohteiden tarkastelunäkökulmat. 
 
Asukasnäkökulma (tulevien, potentiaalisten asukkaiden toiveiden huo-
miointi) korostuu erityisesti Tampereen ja Kangasalan Ojala-
Lamminrahka -pilotissa ja yritysnäkökulma Uuden Oulun pilotissa, jossa 
Business Oululla on suuri merkitys suunnitteluprosesseissa. Uuden Ou-
lun alueella oli selkeimmin tarve myös peilata kuntaliitosselvityksessä 
asetettuja tavoitteita maankäytön ja palveluverkkojen suunnittelupro-
sesseihin ja arvioida tavoitteiden toteutumismahdollisuuksia. Kaikissa 
piloteissa tulee esille yhteen sovittamista koskeva kehittämistarve. Uu-
den Oulun ja Ojala-Lamminrahkan piloteissa merkittävää on proses-
sinäkökulma, Joensuun ja Kontiolahden Pilkon projektissa sen sijaan 
tekninen tarkastelutapa on keskeinen. 
 

 
Kuva 27. Pilottien tarkastelunäkökulmat 

RAJATON-hankkeen käytännön toteutustavat vaihtelivat myös jonkin 
verran pilottialueesta riippuen. Kaikilla pilottialueilla muodostettiin työ-
ryhmät, jotka kokoontuivat useita kertoja. Uuden Oulun ja Ojala-
Lamminrahkan piloteissa RAJATON-työskentelyyn osallistuivat luotta-
mushenkilöt ja näillä pilottialueilla järjestettiin myös kyselytutkimus ja 
työpaja tai laajempi seminaari. Toimijahaastatteluja tehtiin Pilkon sekä 
Ojala-Lamminrahkan piloteissa. Pilkossa ja Uuden Oulun piloteissa teh-
tiin myös palveluiden ja maankäytön rakenteita koskevia vaihtoehto-
tarkasteluja, Oulussa paikkatietoaineistoa vahvasti hyödyntäen. 
 

 
Kuva 28. RAJATON-hankkeen toteutustavat pilottialueilla 

Seudullinen yhteistyö palveluverkon suunnittelussa on ajankohtaista 
erityisesti kuntarajan läheisyyteen rakennettavilla alueilla. Tämä tarkoit-
taa alueiden ja palveluverkkojen yhteissuunnittelua, toteutusaikataulu-
jen yhteensovittamista ja tilojen käyttöä yli kuntarajojen. Huomiota 
täytyy kohdistaa palvelujen sijoitteluun ja saavutettavuuteen. Yhteisesti 
on sovittava mitkä palvelut voidaan järjestää yhteisesti, mitkä palvelut 
on  järkevä  tuottaa  oman  kunnan  sisäisesti.  Tällöin  on  myös  otettava  
huomioon lähialueet, niiden kehittäminen ja vaikutukset palveluverk-
koon. 
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Tampere-Kangasala: Ojala-Lamminrahka 
 
Ojala-Lamminrahkan alueen osalta RAJATON-työssä tarkasteltiin suun-
nitteluprosessin konkretisointia eli sisällön avaamista asukkaiden näkö-
kulmasta, vaihtoehtoisten kehityspolkujen kuvaamista, jos suunnittelu 
ei etene suunnitellulla tavalla ja Tampereen ja Kangasalan välisen suun-
nittelusopimuksen tarpeellisuuden pohtimista. 
 
Työn lopuksi tehdyssä valtuutetuille ja viranhaltijoille suunnatussa kyse-
lyssä selvisi, että Tampereen ja Kangasalan välinen yhteistyö on hyvin 
tiedossa myös valtuutettujen osalta. Nykyvaltuutetut ovat hyvin pääs-
seet sisälle seutuyhteistyöhön. Suunnitteluyhteistyö sai yleisarvosaksi 
8, mikä on hyvä arvosana.  
 
Yhteistyön  syntyminen  ei  kuitenkaan  ole  tullut  hetkessä,  vaan  luotta-
musta on rakennettu keskustelujen kautta jo pitkän aikaa. Suunnitteli-
joiden välillä on myös säännöllisiä tapaamisia, joissa kuullaan missä 
naapurikaupungissa mennään. Näin kaikki osapuolet pysyvät ajan tasal-
la, eikä äkillisiä yllätyksiä tule. Säännöllinen ja avoin tiedottaminen on 
avainasemassa. 
 
Johtopäätöksinä Tampereen ja Kangasalan Ojala-Lamminrahka -
pilotista todettiin seuraavaa: 

 Suunnittelun riskien ja ”sudenkuoppien” tunnistaminen auttaa 
suunnitteluprosessien toteuttamisessa ja niiden aikatauluttami-
sessa  

 Tärkeää on suunnittelun avoimuus ja vuorovaikutteisuus, suu-
rimmat haasteet liittyvät aikataulujen yhteensovittamiseen 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  

 
Ojala-Lamminrahkan kaavoitusprosessit jatkuvat ja seuraavaksi yleis-
kaavaehdotukset ovat tulossa samanaikaisesti nähtäville 2013. Tampe-
reen ja Kangasalan välisen Ojala-Lamminrahkan alueen suunnittelu on 
hyvä esimerkki hyvin sujuneesta yhteistyöstä.  
 
Tampereen kaupunkiseudulle vuonna 2010 valmistunutta Tampereen 
kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 -työtä on tarkoitus jatkaa 
ottamalla tarkasteluun mukaan myös palveluverkkokatsanto sekä vuo-
rovaikutus, kansalaisosallistaminen. 
 

Uusi Oulu 
 
Uusi Oulu aloittaa toimintansa 1.1.2013. Uuden Oulun osalta RAJATON-
työssä on peilattu kuntaliitoksessa sovittuja strategisia linjauksia maan-
käyttöön, arvioitu palvelu- ja maankäyttötavoitteiden toteutumista, 
huomioitu yritysnäkökulma ja tarkasteltu prosessia asiakasnäkökulmas-
ta. 
 
Kuntaliitosvaiheessa määritellyt yhdyskuntarakennetta ja palveluverk-
koa koskevat kehittämistavoitteiden toteuttamismahdollisuudet näh-
tiin melko hyvinä. Kehittämistavoitteet näkyvät vuorovaikutteisuutena, 
yhteistyön lisääntymisenä sekä maankäytön suunnittelun yhtenäistämi-
senä. Maankäytön ja palveluverkon yhteensovittamisen hyviä käytäntö-
jä ovat mm. elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden yhdistäminen, 
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joukkoliikenteen yhteensovittaminen maankäytön ja palveluverkon 
kanssa sekä ikärakenteen huomioiminen suunnittelussa. 
 
Palveluverkon ja maankäytön yhteensovittamista voidaan parantaa 
mm. resurssien lisäämisellä, vaikutusten selvittämisellä jo valmistelu-
vaiheessa sekä vuorovaikutuksen lisäämisellä. 
 
Asuinalueiden elinkaari ja olemassa olevat palvelut voidaan sovittaa 
paremmin yhteen: 

 suunnittelemalla monimuotoisia asuinalueita 
 rakentamalla helposti muunneltavia tiloja 
 huomioimalla väestöennusteet 
 pitkäjänteisellä suunnittelulla 
 tiiviillä yhteistyöllä 

 
Maankäytön ja palveluverkkojen yhteensovittamista tarkasteltiin selvit-
tämällä nykytila ja hahmottamalla tulevaa keskusverkkoa vuonna 2030 
kolmen eri vaihtoehdon avulla. RAJATON-seminaarissa jatkettiin aiem-
massa kyselyssä esiin nousseiden teemojen työstämistä kehitysehdo-
tuksiksi. Johtopäätöksinä Uuden Oulun -pilotista tunnistettiin seuraavat 
kokonaisuudet: 

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

 Elinkeinoelämää (kaiken kokoisia yrityksiä) on kuultava suunnit-
teluprosessien varhaisessa vaiheessa 

 Pitkäaikainen seutuyhteistyö on helpottanut maankäytön ja 
palvelujen suunnittelua ja yhteensovittamista 

 Liikenneverkon toteutuksilla on erittäin suuri merkitys maan-
käytön ja palvelujen saatavuuden kannalta 

 Uusia alueita avattaessa on otettava huomioon alueiden elin-
kaari ja kysynnän piikit 

 
Keskusverkko 2030 -mallin työstämistä jatkettiin pyöräilykaupunkimal-
liksi, jossa uuden Oulun palvelut voidaan toteuttaa joustavasti ja asia-
kaslähtöisesti pyöräilykaupungin ideologialla. 
 
Uudessa Oulussa suunnittelutyötä jatketaan valmistelemalla uuden 
Oulun kaupunkistrategiaa, uuden Oulun skenaariotyötä ja uuden Oulun 
yleiskaavaa 2030. 
 

Joensuu-Kontiolahti:  Pilkko 
 
Pilkon alueen osalta tarkastelun kohteeksi otettiin alueen teknisluon-
teinen tarkastelu ja kehittämistarpeiden määrittely. Yhteisesti sovittiin, 
että varsinaisiin suunnitteluprosesseihin ei työssä vielä puututa. 
 
Pilkon alueelle tehtyjen kolmen kaavarunkotarkastelun pohjalta realisti-
simmaksi vaihtoehdoksi nähtiin vaihtoehto 2 ”Tiivisrakentaminen”. 
Liian pientä tonttikokoa ei alueelle haluttu. Pilkon alueen rakentuminen 
vaatisi alueelle ainakin yhden koulun ja suuren päiväkodin. Lähialueiden 
kouluissa tai päiväkodeissa ei ole tilaa. Palveluiden rakentaminen edel-
lyttäisi yhteistyötä Kontiolahden ja Joensuun kesken. Pilkon alueen 
kehittämistä vaikeuttaa, ettei Kontiolahden kunta omista sieltä maata. 
Kontiolahden kunnan intresseissä on kehittää Lehmon aluetta, ja uute-
na kehityskohteena on mahdollinen Kontiorannan entisen varuskunta-
alueen kehittäminen. Pilkon alueen kehittämistä kuitenkin puoltaa vah-
vasti julkisten ja kaupallisten palveluiden läheisyys, Joensuun keskustan 
läheisyys, alueen houkuttelevuus asuinalueena sekä asukkaiden hyvät 
virkistysmahdollisuudet. 
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Jatkossa Kontiolahti ja Joensuu ovat aikeissa sopia maanhankinnan 
yhteisistä pelisäänöistä Pilkon osalta. Tavoitteena on myös ulottaa pal-
veluverkkotarkastelu seudulliseksi. Aikaisemmin palveluverkkoa on 
tarkasteltu vain Joensuun osalta. 
 
Pilkon alueen pilotin tuloksena voidaan todeta seuraavat johtopäätök-
set: 

 Voimakkaissa ristiriitatilanteissa asioita ei kannata kärjistää vie-
mällä 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 liit-
tyvät realiteetit ja reunaehdot (mm. kunnan maanomistus tai 
sen puute) 

 Pilkon alueeseen vaikuttavat myös ulkopuoliset tekijät, jotka 
ratkeavat omassa aikataulussaan 

 
Kaikissa piloteissa yhteisinä piirteinä korostuivat avoimen ja luottamuk-
sellisen ilmapiirin merkittävyys sekä ennakointi ja vaihtoehtoisten kehi-
tyspolkujen hakeminen. Ulkopuolisia ”muuttujia” on paljon ja niiden 
vaikutukset ja riskit on syytä tiedostaa. Yhdyskuntarakenteen ja palve-
luverkkojen yhteensovittaminen ei ole helppo tehtävä, ja siksi alueiden 
elinkaarta ja palvelukysynnän kohdistamista on ollut tärkeää pohtia 
kaikilla pilottialueilla. 
 
Pilottien toteutuksessa on ollut myös merkittäviä eroja johtuen alueen 
laajuudesta, kuntien koosta ja kuntarakenteessa jo tapahtuneista muu-
toksista. Kehittäminen on helpointa niillä alueilla, joissa kuntarajaa ei 

ole ja joissa on luotu yhteisiä suunnittelukäytäntöjä ja työkaluja yli  sek-
torirajojen. Aikataulujen yhteensovittaminen oli joissakin piloteissa kes-
keisin kysymys. 
 

5.1. KEHITTÄMISEHDOTUKSET 
 
RAJATON-hankkeen tavoitteena on ollut löytää konkreettisia ja hyviä 
käytäntöjä, joita voidaan levittää MAL-verkoston kautta kumppaniseu-
duille. Vuoden 2013 kuluessa näistä kokemuksista ja käytännöistä voi-
daan järjestää infotilaisuuksia ja työpajoja, jossa hankkeen tuloksia voi-
daan peilata ko. alueen kehittämisen haasteisiin. 
 
RAJATON-hankkeessa tunnistettiin useita konkreettisia tapoja kehittää 
kunta- ja hallintorajat ylittävää yhteistyötä ja sovittaa yhteen yhdyskun-
tarakenteen ja palveluverkkojen eri elementtejä. 
 
Tampereen ja Kangasalan Ojala-Lamminrahka -pilotissa konkreettisina 
kehittämisehdotuksina nousivat esille mm: 

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

 (Yhteissuunnittelualuetta koskeva) suunnittelusopimus, johon 
kirjataan tavoitteet, suunnitelmien sisältö ja toteutuksen aika-
taulu  

 Tasapuolisuus yhteistyössä, avoin tiedottaminen etukäteista-
voitteista ja luottamus kaikilla tasoilla 

 Toteutuksen riskien kartoittaminen 
 Yhteisen projektijohtajan nimittäminen ja/tai yhteisen suunnitte-

luryhmän perustaminen 
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Uuden Oulun pilotissa kehittämisehdotuksina nousivat esille mm: 
 Asukastoiminnan erilaisten toimintamuotojen hyödyntäminen 

suunnitteluun liittyvässä vuorovaikutuksessa 
 Konsernin vetovastuu eri sektoreiden suunnittelun yhteensovit-

tamisessa  
 Paikkatiedon monipuolinen hyödyntäminen havainnollistamaan 

suunnitelmia ja lisäämään keskustelua sektoreiden välisessä yh-
teistyössä 

 Elinkeinoelämän aktivointi ja kuuleminen palveluverkkoja ja 
maankäyttöä koskevassa suunnittelussa 

 
Joensuun ja Kontiolahden Pilkon aluetta koskevassa pilotissa nousivat 
esille seuraavat kehittämisehdotukset, joiden yhteisestä toteuttamises-
ta osin jo sovittiin: 

 Yhteisen maanhankinnan käynnistäminen (maan hinnan nosta-
mista varottava), yhteisten maapolitiikan pelisääntöjen luomi-
nen (jotka poikkeavat Joensuussa ja Kontiolahdella merkittä-
västi toisistaan) 

 Palveluverkkotarkastelujen käynnistäminen seudullisina proses-
seina (koko toiminnallinen seutu, työssäkäyntialue) 

 Tekniset tarkastelut ja kehittämisvaihtoehtojen etsiminen siinä 
vaiheessa, kun poliittisen keskustelun käynnistäminen on vaike-
aa 

 

5.2. LOPUKSI 
 
RAJATON-hanke toteutettiin hyvin erilaisilla pilottialueilla ja kokemuksia 
saatiin eritasoisesta suunnitteluyhteistyöstä. Maankäytön suunnittelu 
tai palveluverkkojen suunnittelu ei ole muusta suunnittelusta erillinen 

saareke, vaan yhteistyötä tarvitaan yli hallinnollisten rajojen. Kuntarajat 
ylittävän suunnittelun esteenä ovat usein erilaiset suunnittelukäytän-
nöt, epävarmuus suunnittelun toteutumisesta suuremman osapuolen 
ehdoilla tai jopa pelot kuntaliitoksista. 
 
Yhteistyön puute aiheuttaa epäterveitä rakenteita kuntarajoille (uutta 
yhdyskuntarakennetta kuntapalvelujen ja kuntatalouden kannalta kes-
tämättömään paikkaan) ja resurssien tuhlaamista kun kahteen kertaan 
rakennetaan kunnallisia peruspalveluja. Asukkaat kuitenkin ”äänestävät 
jaloillaan” – pendelöivät ja asioivat rajoista riippumatta ja ovat hyvin 
joustavia käyttämään myös kunnallisia peruspalveluja kuntarajojen yli 
silloin kun niitä on tarjolla. Kuntarajat ylittävää maankäyttöä voi olla 
kuitenkin helpompi toteuttaa kuin yhteistä palvelutuotantoa. 
 
Kuntarajoja suuremmat ”muurit” ovat usein sektoreiden ja hallintokun-
tien välillä, eikä toimintamalleja ja suunnittelukäytäntöjä välttämättä 
tunneta kovin hyvin edes saman kunnan sisällä. Sekä sektori- että kun-
tarajat ylittävässä yhteistyössä tärkeintä on luottamus, avoin suunnitte-
lu- ja päätöksenteon ilmapiiri sekä muutosten ennakointi. Kunta- ja sek-
torirajat ylittävää yhteistyötä tarvitaan kuntarajoista ja -rakenteista riip-
pumatta. 
 


