
Anne Leskinen 06.06.2013 

Keskuskaupungin kokemuksia 



Oulu 2013 
Väestö 
1.1.2013 

Maa 
pinta-ala 
km2 

Koko  
pinta-ala 
km2 

Asukasta/ 
maa-km2 

Haukipudas 18 864 440 1 024 43,2 

Kiiminki 12 827 327 339 40,5 

Oulu 144 932 1 410 1 513 102,1 

Oulunsalo 9 675 83 211 117,7 

Yli-Ii 1 961 769 793 2,8 

OULU 190 891* 3 029 3 880 62,1 

UUDEN OULUN VÄESTÖENNUSTE 

2015 2020 2025 2030 

195 733 204 465 211 665 217 609 



 
• Vuonna 2012 sijoittui kaavoitetuille (kaikki kaavat) alueille 

• Oulun seudun kaikista valmistuneista asuinnoista 95 % ja 
omakotitaloista 87 %  

• uuden Oulun kaikista valmistuneista asunnoista 97 % ja 
omakotitaloista 90 % 

 

Oulun seudun tavoite  
MALPE-aiesopimuksen mukaan 

Kuntien keskinäisenä tavoitteena on, että asema- ja 
yleiskaava-alueiden asumiseen osoitetuille alueille sijoittuu 
vuosittain yli 90 % asuntojen kokonaistuotannosta. 



 

 

 

 

Oulun muodostaneiden kuntien suunnittelutarveratkaisujen ja 

poikkeamispäätösten määrässä kuntakohtaisia eroja 

 
 

 

 

Vuoden 2011 hakemuksia oli rästissä  

yht. n. 50 kpl v. 2012 alussa Kiimingistä ja Oulunsalosta 

 

Uuden Oulun suunnittelutarveratkaisujen ja  

poikkeamisten  käsittelyn resurssitarvearvio on  

3-5 henkilötyövuotta.  

 

 

 

 

Lupatilastoa: 

10 

Yhteensä vaihteluväli 151-264 
Yhteensä keskiarvo 198 
 



Lupakäsittelyä 2012 

   YHTEENSÄ  65 kpl  

•    9.8.2012 mennessä saapuneita käsittelemättömiä hakemuksia         64 kpl 

 
•    9.8.2012  mennessä  käsittelyyn tulleita hakemuksia    yhteensä     129 kpl 



ASEMAKAAVOITUS VALMISTELEE PÄÄTÖKSEN HAKEMUKSEEN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SUPO-RYHMÄ 
- tukee valmistelijaa 
- linjaa käsittelyperiaatteita 
- käy läpi vaikeita linjattavia tapauksia 

SUUNNITTELUTARVERATKAISUJEN  JA POIKKEAMISPÄÄTÖSTENTEN  KÄSITTELY 

OULUSSA 

RAKENNUSVALVONTA 
- määrittelee lupamenettelyn 
- antaa hakijalle lupahakemuslomakkeen 

MAA JA MITTAUS, KARTASTOPALVELUT 
- toimittaa hakijalle poikkeamislupakartan, joka 
sisältää kuultavien naapurien luettelon, otteen 
kantakartasta ja kaavaotteen  

ASEMAKAAVAPÄÄLLIKKÖ 
- tekee päätösesityksen 

POHJOINEN TIIMI 
VALMISTELIJAT: 
Aila Lomperi 
Jukka Kurttila 
Sissko Repola  
Suvi Korpinen (KIIMINKI 

POIKKEAMISET ak) 

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA 
- tekee päätöksen 

RAKENNUSVALVONTA 
-ottaa vastaan hakemuksen ja diarioi 
sen, toimittaa asemakaavoitukseen 

ETELÄINEN TIIMI 
VALMISTELIJAT: 
Jouko Hyttinen 
Antti Määttä 
Touko Linjama 

SUUNNITTELUTARVERATKAISUT POIKKEAMISET 

ASEMAKAAVAPÄÄLLIKKÖ 
- tekee päätöksen, ELY:n poikkeamissa 
hyväksyy kaavoittajan lausunnon  

Kielteinen 
esitys 
menee 

kuultavaksi 
hakijalle 



• Kaikkien yhdistyvien kuntien alueiden elinvoiman säilyttämistä 
tuetaan. 

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

• Yleiskaavoissa asumiseen osoitettujen alueiden ulkopuolelle 
rakennettaessa 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. 

Yhdistymissopimus (voimassa vuoteen 2015) 

Suunnittelijat, päättäjät ja asukkaat tulkitsevat 
sopimustekstiä eri tavoin 



2 § Kotikunta 

 

Henkilön kotikunta on jäljempänä tässä laissa säädetyin poikkeuksin 
se kunta, jossa hän asuu. ..... 

 

7 § Muuttajan ilmoitusvelvollisuus 

Kun joku muuttaa kotikuntaa tai siellä olevaa asuinpaikkaa, hänen on 
aikaisintaan kuukautta ennen muuttopäivää ja viimeistään viikon 
kuluttua muuttopäivästä ilmoitettava siitä maistraatille. ...... 

 

9 § Kotikuntaa ja väestökirjanpitokuntaa koskevan merkinnän 
tekeminen 

Kun 7 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on tullut maistraatille, sen on 
tehtävä väestötietojärjestelmään ilmoituksen mukainen merkintä 
kotikunnasta ja siellä olevasta asuinpaikasta .....  

 

Näkemysten yhteentörmäyksiä - Kotikuntalaki 



 
• Perhe hankki valmiiksi rakennetun sadan neliön loma-asunnon 

perheen vakituiseksi kodiksi vuonna 2006 
 
• Kunta ei kuitenkaan luvannut järjestää maksutonta koulukyytiä, 

koska perhe asuu virkistys- ja loma-asuntoalueella. Asuinalue ei 
ole tarkoitettu pysyvään asumiseen. Kouluun on matkaa kuusi 
kilometriä. 

 
• Perhe valitti kunnan ratkaisusta Oulun hallinto-oikeuteen, joka 

päätyi samalle kannalle kuin kunta. 
 
• Korkein hallinto-oikeus oli toista mieltä: maksuton kuljetus on 

järjestettävä, vaikka perhe asuu asemakaavassa loma-
asumiseen merkityllä alueella. Toinen vaihtoehto on maksaa 
riittävä avustus kuljetukseen. 

Korkein hallinto-oikeus 2007:  
maksuton kuljetus järjestettävä asemakaavan mukaiselle loma-
asuntotontille  



Päätöksen seurauksia: 



Kiinteistönmuodostamislaki 33 §:  

 Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuspaikaksi tarkoitettu kiinteistö saadaan muodostaa 

lohkomalla, jos muodostettava kiinteistö täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä sen nojalla 
annetuissa säännöksissä ja määräyksissä rakennuspaikalle asetetut vaatimukset.  

 

MRL 116 § 

 Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuspaikan tulee olla 

    - tarkoitukseen sovelias 

- rakentamiseen kelvollinen 
- riittävän suuri, kuitenkin vähintään 2 000 neliömetriä 
- rakennuspaikalla ei saa olla tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa 
- rakennukset on voitava sijoittaa riittävälle etäisyydelle kiinteistön rajoista, yleisistä teistä ja 
naapurin maasta 

 

Näkemysten yhteentörmäyksiä - Kiinteistönmuodostamislaki 

Yleiskaavan mukaiselta virkistysalueelta lohotaan rakennuspaikka virkistykseen 
liittyvää rakentamista varten. Rakennus halutaan myöhemmin muuttaa asumiseen 
perusteluna, että kyseessä on itsenäinen kiinteistö ja sen alkuperäinen käyttö on 
käynyt kannattamattomaksi. Perustelu hakijan kannalta ymmärrettävä, mutta 
muutos alentaa alueen virkistyskäyttöarvoa. 
 
Toisen viranomaisen lohkoma ”tontti” ei automaattisesti merkitse rakennusluvan 
saamista toiselta viranomaiselta. 



4§ 

 Muun kuin kunnan tai kuntainliiton omistaman vesi- ja 
viemärilaitoksen hyväksyy yleiseksi vesi- ja 
viemärilaitokseksi laitoksen hakemuksesta sen kunnan 
kunnanvaltuusto, jonka alueella laitoksen toiminta-alue 
sijaitsee. 

  

Vesihuoltoavustusta voidaan myöntää toimenpiteisiin, joiden 
tarkoituksena on: 

- alueellisen yhteistyön aikaansaaminen vesihuollossa;  

- vesihuollon turvaaminen erityistilanteissa;  

- vesihuollon aikaansaaminen maaseutuyhdyskunnissa ja 
haja-asutusalueilla; tai  

- pinta- tai pohjavesien pilaantumisen ehkäiseminen taikka 
niiden tilan parantaminen.  

 

Avustuksia myöntää ELY-keskus 

 
Ympäristön kannalta tarpeellisen viemärin rakentaminen haja-asutusalueelle 
houkuttelee alueelle rakentamista. Yhdyskuntarakenteen eheyttämisen  
näkökulmasta viemärin rakentamiseen ei pitäisi myöntää avustuksia. 
 

Näkemysten yhteentörmäyksiä –  
Laki yleisistä vesi ja viemärilaitoksista 



• Tehty seudullisia selvityksiä  
• Asemakaavojen ulkopuolisten alueiden 

rakentamisen vaikutusselvitys, 2003 
• Oulun seudun hajarakentamisselvitys, 

2006 
• Haja-asutusalueen asukastutkimus, 

2011 
 

Haja-asumisen ohjauksen tarpeellisuus 
on todettu jo vuonna 2002 



Asukkaan valitus strategisesta yleiskaavasta: 
• tila vuodelta 1946, joka on hankittu asuinrakentamista 

varten 

• strategisessa yleiskaavassa suurin osa tilasta on merkitty 
maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi 

• AT-1 alueeksi kaavassa osoitettu tilan osa on niin pieni, ettei 
sitä voi hyödyntää asuinrakentamiseen 

 

Hallinto-oikeuden näkemys: 
• tilan maaperä rakentamiseen huonosti soveltuvaa 

• tila melualueen reunassa 

• tila yhdyskuntarakenteen ulkopuolella 

 

Asukkaan valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen: 
• rakennukset voi sijoittaa melualueen ulkopuolelle ja torjua 

melua rakennusteknisin ratkaisuin 

• rakentamattomuus ei johdu maaperästä vaan siitä, että 
aiemmin tilaa on tarvittu karjan ruokintaan 

• ei yhdyskuntarakenteen ulkopuolella, vieressä rakennettu 
tontti ja sillä kunnallistekniikka, tila vanhan tien varressa 

• M-2 merkinnästä kohtuuton haitta  

 

 

 

 

 

Näkemyseroja yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä 



 

  



 

  

Asemakaavoitettujen tonttien riittävä tarjonta ei ole poistanut 
halukkuutta haja-asutusalueelle rakentamiseen. 



 

• Maapoliittinen ohjelma laadittavana 2013 ja palveluverkkosuunnitelma 2015 
• Millaisia yhdyskuntarakenteen vyöhykkeitä pitää osoittaa yleiskaavaan, jotta ne 

ohjaavat rakentamista toivotulla tavalla? 
• Mikä ohjausmuoto yleiskaavan ja asemakaavan väliin? Alueellinen poikkeuslupa? 
• Kun lievealueen rakentamistiheys on kasvanut liian suureksi, alueen asemakaavoitus 

ei ole enää kaupungille kannattavaa. Mikä on asuntotiheyden yläraja? 
• Miten maaseutua kehitetään maaseutuna? Elävät, mutta maaseutumaiset, ei liian 

tiheät kylät. 
 
 

Oulun yleiskaavan laaditaan - pohdittavana 

KAUPUNKISYDÄN 
• Kaupunki, varsinainen kaupunki, kaupunkiydin 
• tiivis kivikaupunki, vireä ydin, kaupunkisydän 
 sosiokulttuurinen keskus 
• toimintojen ja tyylien monimuotoisuus ja 

sekoittuneisuus 
• korkein palvelutaso ja hienostunein laatu:  

palvelut, jkl, ympäristö 
• ohjeellinen aluetehokkuus esim. 70-120- 

asukasta/ha 
esim. nykyruutukaava-alue (72) 

• kaupunkikehittämisvyöhyke kk-1 / kake-1 

”VÄLJÄ” 

ESIKAUPUNKI 
• asumalähiöt, asumakunnat 
• väljä aluetehokkuus, AO/AP 
• ohjeellinen aluetehokkuus esim. 10-30 

asukasta/ha, 
esim. nykyiset: Kaakkurinkangas (12), Maikkula AO 
(14), Haapalehto (18), Talvikangas (20),  
Kuivasranta (27), Herukka (11), Välivainio AP (22), 
Kellon Kiviniemi (9,5) 

• erikoistapauksena Haukiputaan ja Oulunsalon 
asemakaavan lievealueet (3-6): Hekkalanlahti-
Takkuranta (3), Hietalanmäki-Kellon asema (3,6), 
Siikasaari (5,2), Niemeläntörmä-Asemakylä (6), 
Karhuoja (3,9) 

• työpaikka-alueiden tehokkuus: pieni? 
• osin kaupunkikehittämisvyöhyke kk-3 / kake-3 

MAASEUTUMAINEN 

ESIKAUPUNKI 
• esikaupungistunut maaseutu, ”rurbaani” 
• voimakkaasti taajamoituneet asumakylät, 

joista käydään töissä kaupungissa 
• ohjeellinen aluetehokkuus ~1,7-2,5 

asukasta/ha, 
esim. nykyiset: Parkumäki (2,3), Jokikylä 
(2), Alakylä (2,1-2,5), Madekoski I (2,5), 
Pikkaraisenkylä (2,3), Salonpää (2,2), 
Huttukylä etelä (1,7) 

• ”maaseutumainen” asuminen 


