
 
Valtion ja Oulun kaupunkiseudun kuntien välisen maankäytön, 

asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen   
aiesopimuksen 2013-2015 toteutumisen seuranta 

22.10.2014 
 



Oulun seutu 

Oulun kaupunki (vuoden 2013 alusta) 

Oulun seudun kuntien väestö 
vuonna 2013 noin 240 000 asukasta 

2013 2020 2030 
Hailuoto  999 1 004 1 009 
Kempele 16 605 18 394 19 796 
Liminka  9 577 10 915 11 856 
Lumijoki 2 084 2 285 2 416 
Muhos 8 998 9 520 9 868 
Oulu  193 798 208 448 223 581 
Tyrnävä 6 642 7 325 7 761 



http://www.ymparistoministerio.fi 

• Seutuorganisaation lopetettua toimintansa kuntien välistä maankäyttöön, liikenteeseen ja 
asumiseen liittyvää yhteistyötä jatketaan edelleen yhteistyöryhmissä: 

• kunnanjohtajien kokous 
• seuturakennetiimi  
• jatkuvan liikennejärjestelmätyön-, liikenneturvallisuus-, liikennemallityöryhmä ja 

liikenteen hallinnan työryhmä 
• vuokra- ja erityisryhmien asumisen työryhmä 

   
    

   

• Oulun seutu-organisaatiossa tehtiin runsaasti seudullista MALPE-yhteistyötä 
vuosina 2002-2012. 



http://www.ymparistoministerio.fi 

Aiesopimuksessa on sovittu tietyistä 
valtion ja seudun kuntien maakäytön 
ja liikenteen, asumisen, palveluiden 
suunnittelun ja käytön sekä 
elinkeinoelämän toimenpiteistä. 
 
 
 
Sopimus allekirjoitettiin 5.4.2013 
 
Sopijaosapuolet: 
• Liikenne- ja viestintäministeriö 
• Ympäristöministeriö 
• Liikennevirasto 
• Asumisen rahoitus- ja 

kehittämiskeskus 
• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
• Pohjois-Pohjanmaan liitto 
• Hailuodon kunta 
• Kempeleen kunta 
• Limingan kunta 
• Lumijoen kunta 
• Muhoksen kunta 
• Oulun kaupunki 
• Tyrnävän kunta 



Aiesopimuksen toteutumisen seurannan valmistelusta vastaava 
seurantaryhmä 
 
Toimikausi:  
 15.9.2013-31.12.2015  
Tehtävä:  

Ryhmä kokoaa aiesopimuksen seurantatiedot ja valmistelee seurantaraportin 
seurantakokousta varten. Seurattavia asioita ovat aiesopimuksessa esitettyjen 
toimenpiteiden edistyminen ja niiden vaikuttavuus. 

Kokoonpano: 
 Matti Vatilo, rakennusneuvos, ympäristöministeriö (puheenjohtaja) 
 Ari Nurkkala, kunnanjohtaja, Hailuodon kunta 
 Pekka Salmela, kehitysjohtaja, Kempeleen kunta 
 Simo Pöllänen, tekninen johtaja, Limingan kunta 
 Eino Jakkula, kunnaninsinööri, Lumijoen kunta 
 Jukka Syvävirta, kunnanjohtaja, Muhoksen kunta 
 Pasi Heikkilä, kaupungininsinööri, Oulun kaupunki 
 Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö, Oulun kaupunki 
 Anne Leskinen, suunnittelija, Oulun kaupunki 
 Helena Illikainen, aluearkkitehti, Tyrnävän kunta 
 Jussi Rämet, suunnittelujohtaja, Pohjois-Pohjanmaan liitto 
 Kaisa Mäkelä, yli-insinööri, ympäristöministeriö  (sihteeri) 
 Katariina Myllärniemi, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö 
 Kari Salmi, johtaja, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) 
 Mervi Karhula, johtaja, Liikennevirasto 
 Timo Mäkikyrö, yksikön päällikkö, P-P:n ELY-keskus 
 Liisa Koski-Ahonen, ympäristölakimies, P-P:n ELY-keskus 
 
 



 Kunnat sitoutuvat eheyttämään yhdyskuntarakennetta. Uudet alueet otetaan käyttöön siinä 
järjestyksessä, että ne täydentävät olevaa rakennetta, hyödyntävät olemassa olevia 
yhdyskuntateknisiä verkostoja sekä tukevat joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. 

1. 

Nykytilanne: 
• Uudet asuinrakentamisen alueet, asuntojen määrä ja 

toteuttamisajankohta sekä uudet työpaikka-alueet on esitetty 
maankäytön toteuttamisohjelmassa (Oulun seudun kuntien maankäytön 
toteuttamisohjelma 2013-2020, Oulun maankäytön toteuttamisohjelma 2014-2018) 

• Uusien rakentamisalueiden vaikutus yhdyskuntarakenteeseen on 
tutkittu seudun yleiskaavassa 

• Kunnat kaavoittavat uudet alueet oman kaavoitusohjelmansa 
mukaisesti 

 

Maankäytön toimenpiteet  



  

1. 

Suunniteltu 
toteuttamis
aika

Alue
Toteutumistilanne

Suunn. 
as. määrä

Toteut. tai 
toteutumassa 
oleva as. 
määrä

Hailuoto   
2013-2020 Lahdenperä
2013-2020 Pöllä
2013-2020 Huikku
2013-2020 Peltokuusikko

Yht. 220

Kempele 
2012-2015 Sarkkiranta Rakentumassa 30 65
2012-2020 Santamäki Toteutunut 150 135
2012-2013 Ollila Toteutunut 150 147
2012-2020 Ollakka Käynnistyy (ideakilpailu) 250 36

2012-2020 Linnakangas Toteutumassa ja kasvaa 250 99

2012-2020
Haapamaa/
Metsärinne Toteutumassa ja kasvaa 264 70

2016-2020
Ketolanperä/
koulu Kaavoitus myöhemmin 50 2

2013-2020 Paituri Kaava 2014-2015 50 7

2018-2020
Uuden 
aseman seutu

Kaavoitus kesken. 
Toteutuu arvioitua 
suurempana. 50

Yht. 1244 561

Kaavoitus käynnissä

Maankäytön 
toimenpiteet  

Hailuoto 
Asuntoja alueelle on suunniteltu rakentuvan vuoteen 2020 mennessä noin 220 kpl, joista 
50 % omakotitaloihin. Kaikkien neljän kaava-alueen  kaavoitus on kesken. Kaavojen 
mahdollinen valmistumisaika on v. 2014.  
 
Kempele 
Ollila ja Santamäki ovat toteutuneet lähes MATO-arvion mukaisesti.  
 
Paiturin kaava valmistuu vuonna 2014-2015. Ollakka ja  Ketolanperän koulu kaavoitetaan 
myöhemmin. Aseman seudulle toteutuu arvioitua enemmän kerrostaloja. Myös 
Linnakangas ja Haapamaa/Metsärinne ovat kasvavia alueita, jonne toteutuu 
todennäköisesti MATO-arviota enemmän asuntoja.  
Sarkkirannan rivitalotonteista on toteutunut 1/3 (28 asuntoa), toteutumattomia 
rivitalotontteja on 80 asunnon verran. Myynnissä näillä alueilla on yhteensä 80 tonttia ja 
vuonna 2015 luovutetaan yhteensä 44 tonttia.  
 
Yhteensä MATOssa esitetyille alueille on valmistunut 561 asuntoa ja lisäksi Honkasen 
asuntoalueelle 20 asuntoa. 



1. Maankäytön  
toimenpiteet 
MATO:n toteutuminen  

Liminka 
Ojanperänkangas on toteutunut MATO:n mukaisesti.  
 
Okkosenrannan ja Saunarannan rakentaminen jatkuu 
alueita laajentaen.  
Keskustaan on tulossa kerrostalo 2014-2015. Kaksi 
muuta aluetta odottavat toimenpiteitä. 
 
Alueille on toteutunut yhteensä 62 asuntoa. 
 
Lumijoki 
MATO:ssa esitetty arvio on toteutunut sekä aikataulun, 
että asuntojen määrän (yht. 31 kpl) suhteen kolmella 
alueella. Uusi Pajalan alueen toteuttamista ei ole 
aloitettu. 

 

Suunniteltu 
toteuttamis
aika

Alue
Toteutumistilanne

Suunn. as. 
määrä

Toteut. tai 
toteutumassa 
oleva as. 
määrä

Liminka 

2012-2013
Ojanperän
kangas Toteutunut 11 10

2012-2017 Okkosenranta Rakentaminen jatkuu 100 27
2013-2020 kk/Keskusta Rakentaminen jatkuu 88 10
2019-2020 Ruotsinoja Ei toimenpiteitä 40

2012-2020 Saunaranta
Rakenteilla 3. ja 4. 
vaihe 325 15

2016-2020 Perhomaa Ei toimenpiteitä 55
Yht. 619 62

 Lumijoki 
2012-2013 Jokivainio Toteutunut 8 8

2012-2013
Hoijakkaperä-
Kallela Toteutunut 15 15

2012-2015 Pajala Toteutunut 16 16
2012-2020 Uusi Pajala Ei toimenpiteitä 124

Yht. 163 39



Maankäytön toimenpiteet  
 
MATOn toteutuminen 

Suunniteltu 
toteuttamis
aika

Alue
Toteutumistilanne

Suunn. as. 
määrä

Toteut. tai 
toteutumassa 
oleva as. 
määrä

Muhos 
2012-2015 Koivikko Rakentaminen jatkuu 28 70
2012-2013 Puhakka Rakentaminen jatkuu 53 13
2012-2013 Päivärinne I Rakentaminen jatkuu 26 21
2016-2020 Rättilä Kaava valmis, ei infraa 93
2012-2016 Koivulehto Kaavoitus kesken 58 48
2012-2016 Leppiniemi Kaava valmis, ei infraa 47
2015-2020 Hentulanoja Kaavoitus myöhemmin 58
2012_2015 Päivärinne II Kaavoitus kesken 58
2015-2020 Päivärinne III Kaavoitus myöhemmin 58
2012-2015 Keskusta 100

Yht. 579 152

Tyrnävä 
Rantajaakola 9
Puujaakola 10

2014 Hirvelä Rakentaminen 2015 60
2015-2019 Palkki Kaavoitus käynnissä 45

2016
Kotimetsä II 
(Puujakola II) Kaavoitus 2017 60

Yht. 165 19

Muhos 
Koivikon, Puhakan ja Päivärinteen 1. vaiheen rakentaminen jatkuu. 
Koivulehdon ja Leppiniemen asemakaavat ovat valmistuneet, 
mutta infran rakentamista ei ole aloitettu. Koivulehdon ja 
Päivärinteen 2. vaiheen kaavoitustyö on kesken. Hentulanoja ja 
Päivärinne III kaavoitetaan myöhemmin. Keskustassa ei ole 
aloitettu toimenpiteitä. Alueille on rakennettu yhteensä 152 
asuntoa. 

1. 

Tyrnävä 
Palkin kaavoitustyö on aloitettu ja Hirvelän rakentaminen 
käynnistyy v. 2015. Puujaakola 2. (ent. Kotimetsä II) 
kaavoitus aloitetaan 2017. 
 
Muuta: Rantajaakolassa myyntitontit on muutettu 
vuokratonteiksi. Puujaakolaan on tehty kaavamuutoksella 
lisää AO-tontteja. Alueen kahdeksan rivitalotonttia ovat 
vapaana. Ranta- ja puujaakolaan on toteutunut 19 tonttia. 
 



Maankäytön toimenpiteet MATOn toteutuminen vuonna 2013  

1. Kaavaa valmis 
infra 
rakentamatta

Kaavatyö 
alkamassa/aloitettu/
kesken

Sopimuskaavoja, 
kaavamuutoksia, 
täydennysrakentamista

Tontit 
luovutettu/
rakenteilla

Kaavaa ei ole 
aloitettu/tontit 
eivät mene 
kaupaksi

Ei 
kaavoitusohjelmassa

Niemenranta V Kaukovainio Oulun keskusta
Nuottasaari 
(AK)

Asemankylä-
Sipilä

Kirkkoniemi

Maikkula Höyhtyä Vahtola Takkulantie

Tuira, osa alueesta Haukiputaan keskusta
Tuira osa 
alueesta (AK)

Hakomäki

Pateniemi Jääli Koskela (AK) Kortekangas

Myllyojan keskusta

Korvenkylä
Holma-Haapajärvi 
jatkoalue

Holma-
Haapajärvi

Kellon keskusta
Haapakangas 
III

Kiviniemi, Hätälä, 
Vehkaperä

Kortteli 198 ja 
200

Hieta-aho
Niemenranta 
IV

Vesalanmäki
Laivakangas

Oulu 
Suurimpiin ok-rakentamisen alueisiin, Kaakkuriin ja Kaijonharjuun on 
valmistunut 222 omakotitaloasuntoa. Alueilla on myös eniten kytkettyjä- ja 
rivitaloja. Hiukkavaaran Kivikkokankaan ja Kiulukankaan tontit on 
luovutettu aikataulussa. 
 
Haukiputaan asuntotuotanto on ok-voittoista. Kiimingissä yhtiömuotoiset 
asuinrakennukset ovat sijoittuneet Kirkonkylään ja Jääliin. Sekä 
Haukiputaalla että Kiimingissä uusia asuinrakennuksia on sijoittunut 
asemakaava-alueille ja niiden ulkopuolelle. Oulunsalossa kerros- ja 
rivitalorakentamista on sijoittunut keskustaan ja omakotirakentamista 
asemakaava-alueille ja jonkin verran niiden ulkopuolelle. Ylikiimingissä 
asemakaava-alueella on jatkuvassa haussa tontteja. Suurin osa 
rakentamisesta on kuitenkin sijoittunut  ak-alueen ulkopuolelle. 



1. 

Maankäytön toimenpiteet  
MATOn toteutuminen vuonna 2013 

Oulu  
Valmistuneet asunnot, kaikki 
rakennustyypit 

MATO 
2013

Toteutuneet 
2013

Keskusta 75 283
Höyhtyä 130
Oulunsuu 7
Kaukovainio 70 109
Nuottasaari 50 43
Kaakkuri 275 155
Maikkula 37
Tuira 90 6
Puolivälinkangas 1
Koskela 240 266
Pateniemi 3
Kaijonharju 375 169
Myllyoja 30 10
Sanginsuu 2
Korvensuora 15 4
Ylikiiminki 10 9
Hiukkavaara 150 15
Haukipudas 66 83
Kello 25 20
Kiiminki 32 38
Jääli 40 29
Oulunsalo 80 30
Yli-Ii 13 8
Yhteensä 1766 1327



Maankäytön toimenpiteet 
1. 

Uudet asuntoalueet joukkoliikenteen toimintaedellytysten tukemisen 
näkökulmasta 
 
• Joukkoliikenteen kehittäminen uusilla asuntoalueilla Oulussa ei ole pysynyt alueiden 

kehittämisen mukana. Joukkoliikenteen pysäkit ovat osalla alueista kaukana. 
Osittain syynä joukkoliikenteen järjestämisen muuttunut tilanne.  



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

2. 

Aiempia toimenpiteitä: 
• Haja-asumisen ohjauksen tarpeellisuus on todettu kuntien kaavoittajien, ELY-

keskuksen ja maakuntaliiton edustajien muodostamassa seuturakennetiimissä jo 
vuonna 2002 

• Seudulla on tehty selvitykset  
• Asemakaavojen ulkopuolisten alueiden rakentamisen vaikutusselvitys, 2003 
• Oulun seudun hajarakentamisselvitys, 2006 
• Haja-asutusalueen asukastutkimus, 2011 

• Vuonna 2012 seudun kaikista valmistuneista asuinnoista 95 % ja omakotitaloista 
87 % sijoittui asema tai yleiskaavoitetulle alueelle.  

Maankäytön toimenpiteet 



2. Maankäytön toimenpiteet 

Yhteensä, 
luvat kaav. 
alueella 
kpl

Yhteensä, 
uusien 
asuntojen 
määrä kaav. 
alueella 
kpl

Yhteensä, 
luvat kaav. 
al. 
ulkopuolella 
kpl

Yhteensä, 
uusien 
asuntojen 
määrä kaav. 
alueen ulkop. 
kpl

Kaava-
alueelle 
sijoittuvien 
asuntojen 
%-osuus  
kaikista 
asunnoista

Erilliset pientalot 726 683 153 103 87
Rivi- ja ketjutalot 61 266 0 0 100
Asuinkerrostalot 38 1138 2 0 100

Asuinrakennukset 
yhteensä 825 2087 155 105 95

Vapaa-ajan asuinrakennukse 28 5 28 0 100
Vuokrattavat lomamökit 21 42 0 0 100
Liikerakennukset 21 -1 4 0 100
Toimistorakennukset 6 0 4 0
Liikenteen rakenn. 43 0 4 0
Hoitoalan rakenn. 15 28 4 0 100
Kokoontumisrakenn. 7 0 1 0
Opetusrakennukset 16 0 2 0
Teollisuusrakennukset 50 0 12 0
Varastorakennukset 29 0 7 0
Palo- ja 
pelastustoime
n rakenn. 10 0 2 0
Maatalousrakennukset 22 0 13 0
Talous- ja saunarakennukset 4 0 27 0
Muut rakennukset 727 0 250 0

Kaikki yhteensä 1824 2161 513 105 95

VUOSI 2012
Oulun seudun kunnat

Uudis- ja lisärakennusten luvat 
sekä uusien asuntojen määrä kaava-

alueilla ja niiden ulkopuolella



Asemakaavan ulkopuolelle ympärivuotisille 
asunnoille Oulun seudun kuntien antamat 
suunnittelutarveratkaisut sekä ELY-
keskuksen antamat poikkeusluvat 

Vuosi 2009 Yht.
Hailuoto 2 2 0
Kempele 17 9 8
Liminka 24 12 12
Lumijoki 2 1 1
Muhos 22 11 11
Oulu 6 3 3
Haukipudas 30 25 5
Kiiminki 32 29 3
Oulunsalo 8 4 4
Yli-Ii 0 0 0
Uusi Oulu yht. 76 61 15
Tyrnävä 8 4 4
Yhteensä 151 100 51

Myönteinen Kielteinen

Vuosi 2013 Yht.
ELY-

keskuksen 
myöntämä 
poikk.lupa

Kunnan 
myöntämä 
poikk.lupa

Kunnan 
myöntämä 
suunn.tarve

ratkaisu 

ELY-
keskuksen 
myöntämä 
poikk.lupa

Kunnan 
myöntämä 
poikk.lupa

Kunnan 
myöntämä 
suunn.tarve

ratkaisu 
Hailuoto 3 1 2
Kempele 8 8
Liminka 5 5
Lumijoki 0
Muhos 13 1 10 2
Oulu 66 4 5 40 6 2 9
Tyrnävä 7 1 3 3

5 10 68 6 2 11
Yhteemsä 102 83 19

Myönteinen Kielteinen



 Yleiskaavoihin sisällytetään kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen reitistöjen 
suunnittelu. Asemakaavoissa luodaan mahdollisuudet sujuvan ja turvallisen kävelyn 
ja pyöräilyn sekä hyvin toimivan joukkoliikenteen järjestämiselle. 

3. 

Maankäytön ja liikenteen toimenpiteet 

 Uusia asuntoalueita toteutettaessa alikulut ja kevyen liikenteen väylät rakennetaan 
sekä joukkoliikenteen  palvelut järjestetään samanaikaisesti. 

 Kunnat varmistavat ja arvioivat kaikissa maankäytön kehittämis- ja 
kaavahankkeissaan liikenteelliset vaikutukset mukaan lukien vaikutukset 
kulkumuotojakaumaan. Kaavoituksella kunnat luovat edellytykset mahdollisimman  
lyhyisiin ja laadukkaisiin kävely- ja pyöräily-yhteyksiin asuntoalueilla ja 
asuntoalueilta palveluihin, bussipysäkille sekä seudullisille kävelyn ja pyöräilyn 
väylille. 

4. 

7. 



3, 4 ja 7. 

Käytössä oleva toteuttamisen seurannan menetelmä: 
• Kunnat pyytävät seudulta lausunnon yleiskaavoista ja seudullisesti merkittävistä 

asemakaavoista ja muista suunnitelmista. Seuturakennetiimi ja jatkuvan 
liikennejärjestelmätyön työryhmä ovat aktiivisella yhteistyöllään pyrkineet 
varmistamaan sen, että kuntien kaavoissa otetaan kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen reitistöjen kehittämismahdollisuudet huomioon. 

• Periaatteena on ollut, että kaikissa kaavaselostuksissa pitää asiaan ottaa kantaa 
riippumatta siitä, saadaanko asiat järjestettyä hyvin tai huonosti. Tarvittaessa 
esitetään jatkotyösuosituksia. Toiminta on menossa koko ajan parempaan 
suuntaan. 

 



 
Seuranta: 
• Liminka-Oulu kaksoisraiteen yleissuunnitelma on valmistunut, mutta 

sen hyväksymisprosessi on kesken. Oulun toiveena on, että 
yleissuunnitelman hyväksymisprosessi ja asemakaavaprosessi 
etenisivät samanaikaisesti. 

• Oulussa (Ritaharju ja Kaakkuri), Kempeleessä asema (tulossa 
toteutukseen 2016), Limingassa (Liminka ja Tupos) ja Iissä on 
yleiskaavoissa varauduttu henkilöliikennepaikan toteuttamiseen. 

• Kempeleessä ja Limingassa myös asemakaavoissa on 
kaksoisraidevaraukset. 

Maankäytön ja liikenteen toimenpiteet  

5. 



 Kunnat vastaavat asuntotuotannon kysyntään varmistamalla riittävän maanhankinnan ja tonttitarjonnan 
kaavoitetuilla alueilla kestävällä tavalla ja edistämällä mm. kaupunkipientalorakentamista. Monipuolisen ja 
viihtyisän elinympäristön luomiseksi ja valtakunnallisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi huolehditaan, että 
seudulla on jatkuvasti tarjolla erityyppisiä asuntoalueita. Asuntoalueet varataan yleiskaavoissa ja niiden 
toteuttamisen suuntaviivat kootaan Oulun seudun maankäytön toteuttamisohjelmaan. 

6. 

Aiempia toimenpiteitä: 
• Uudet asuinrakentamisen alueet, asuntojen määrä ja tyyppi sekä 

toteuttamisajankohta on esitetty maankäytön toteuttamisohjelmassa 
(Oulun seudun kuntien maankäytön toteuttamisohjelma 2013-2020, Oulun maankäytön 
toteuttamisohjelma 2014-2018) 

 
Seuranta: 
• Seudun kuntien maankäytön toteuttamisohjelma ajantasaistetaan 

tarvittaessa. Oulun maankäytön toteuttamisohjelma ajantasaistetaan 
joka toinen vuosi.  

• Kunnissa on riittävästi tarjolla tontteja asuntorakentamiseen.  
Katso tarkemmin kohdasta 20. 

Maankäytön toimenpiteet  



 Keskusten elinvoimaisuuden ja palvelujen alueellisen saavutettavuuden turvaamiseksi kunnat huomioivat 
uusien alueiden käyttöönoton vaikutukset palveluverkkoon. Uusien alueiden ja yhteyksien toteuttamisen on 
oltava taloudellista ja oikea-aikaista sekä palvelujen on oltava hyvin saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. 
Keskustojen asukaspohjaa ja palveluja lisääviä toimenpiteitä tuetaan osoittamalla alueet, joiden rakentaminen 
ja tiivistäminen lisäävät keskustan elinvoimaa. 

8. 

Käytössä oleva toteuttamisen seurannan menetelmä: 
• Kunnat pyytävät seudulta lausunnon yleiskaavoista ja seudullisesti merkittävistä 

asemakaavoista ja muista suunnitelmista. Seudun lausunnoissa kiinnitetään huomiota 
siihen, onko vaikutukset palveluverkkoon arvioitu. Esitetään tarvittaessa arvioinnin 
tekemistä. 

• Maankäytön toteuttamisohjelmassa on esitetty, mitä uusia seudullisia 
liikenneinvestointeja uusien asuntoalueiden käyttöönotto edellyttää.  
 

Seuranta: 
• Lausuntokäytäntö toimii hyvin.  
• Seudun kunnanjohtajat ovat vuonna 2013 antaneet lausunnon yhdestä 

yleiskaavaluonnoksesta ja kahdesta asemakaavaluonnoksesta ( yht. 10 yk- ja ak-
lausuntopyyntöä). Yleiskaavalausunnossa esitettiin vaikutusten arviointiin 
joukkoliikenteen järjestämisen edellytysten arviointia sekä sen arvioimista, miten 
mahdollinen kevyen liikenteen väylän toteutumatta jääminen merkitsee 
liikenneturvallisuuden kannalta. Toisessa asemakaavalausunnossa on esitetty huoli 
kaupallisen rakentamisen sijaintipaikan mahdollisesta vaikutuksesta keskustan 
palveluihin. 

Maankäytön toimenpiteet  



 Oulun seudun liikennejärjestelmäyhteistyötä jatketaan. Seudun kuntien ja ELY –keskuksen 
johdolla laaditaan uusi liikennejärjestelmäsuunnitelma (tavoitevuosi 2030), joka sovitetaan 
yhteen suunnittelualueen kuntien yleiskaavatöiden sekä Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntakaavatyön kanssa. Seudullisen maankäytön ja liikenteen kehittämisen yhteistyötä 
jatketaan sekä varataan tarvittavat kehittämis- ja koordinointiresurssit. 

 
 
 

9. 

Seuranta: 
• Liikennejärjestelmäsuunnittelu on käynnissä. Suunnittelua tehdään 

vuorovaikutteisesti maakuntakaavan, Uuden Oulun yleiskaavan ja muiden 
kuntien kaavoitusten kanssa. Suunnitelma valmistuu vuoden 2014 lopussa. 

• Myös jatkuva liikennejärjestelmätyö on käynnissä vuonna 2014. Käynnissä 
olevasta liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta johtuen jatkuvaan 
työhön on aiempaa vähemmän resursseja käytössä. 

• Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetään malli, miten seudullinen 
liikennejärjestelmäsuunnittelu organisoidaan jatkossa. 

• MALPE-aiesopimuskäytäntö tukee liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 
esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista 
 

 

Maankäytön ja liikenteen toimenpiteet 



 Laaditaan seuraavat suunnitelmat ja ohjelmat: 
- Oulun yleiskaava  
- Valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille sijoittuvat osayleiskaavat 
- Oulun seudun maankäytön toteuttamisohjelman tarkistaminen säännöllisin väliajoin 
- Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen. Maakuntakaavan 1. vaiheen uudistamisen 

pääteemana ovat soiden kokonaiskäyttö, luonnonympäristö, tuulivoima, kaupan suuryksiköt ja 
liikennejärjestelmä 
 
 

 

10. 

Seuranta: 
• Uuden Oulun yleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä helmi-maaliskuussa 2014. 

Ehdotus asetetaan nähtäville vuoden 2015 alussa.  
• Valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille sijoittuvien osayleiskaavojen 

laatimisesta päättävät ao. kunnat. Limingassa Liminganlahden osayleiskaavatyö on 
käynnissä. Osa yleiskaava-alueesta on maisemallisesti arvokasta Limingan lakeutta. 
Hailuodossa laaditaan Lahdenperän, Peltokuusikon ja Pöllän alueiden 
osayleiskaavoja. Koko Hailuoto on valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue. 

• Oulun seudun maankäytön toteuttamisohjelman tarkistaminen on tarkoitus aloittaa 
samaan aikaan MALPE-aiesopimuksen tarkistamisen kanssa viimeistään vuoden 
2014 lopussa. 

• Maakuntavaltuusto hyväksyi 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksen 2.12.2013 ja kaava 
on vahvistettavana ympäristöministeriössä. Maakuntakaavan 2. vaihekaava on tullut 
vireille keväällä 2013. Kaavassa käsitellään kulttuuriympäristö, maaseudun 
asutusrakenne, virkistys- ja matkailu sekä jätteenkäsittely. 

Maankäytön toimenpiteet 



  
 Joukkoliikenteen järjestämistapa muuttuu ja joukkoliikenne kilpailutetaan. Seudun linjastosuunnitelman tavoitteena on 

joukkoliikenteen käytön lisääminen. Seudun joukkoliikennettä suunnitellaan kokonaisuutena siten, että Oulu toimii 
vastuukuntana joukkoliikenteen viranomaisasioissa (Hailuotoa lukuun ottamatta) 1.1.2013 alkaen. Kilpailutukseen 
valmistaudutaan  tarkentamalla palvelutasotavoitetta ja laatimalla kilpailutusasiakirjat. Lippu- ja maksujärjestelmää 
suunnitellaan ottaen huomioon valtakunnalliset yhteensopivuustavoitteet. Lisäksi joukkoliikenteen etuuksista tullaan 
tekemään erillinen selitys 

11. 
Liikenteen toimenpiteet 

12. 
Polkupyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteiskäytön helpottamiseksi sekä lisäämiseksi kehitetään joukkoliikenneterminaalien 
polkupyöräpysäköintiä ja pyörien kuljettamista mukana linja-autoissa. Luodaan pyöräilyn markkinointiin kampanjoita, 
joissa huomioidaan matkailullinen ulottuvuus. 

13. 
Liikennejärjestelmän kehittämisessä hyödynnetään tehokkaasti älyliikenteen keinoja. 

14. 
Oulun seudulla otetaan käyttöön uusi liikenneturvallisuustoimintamalli. 

15. 
Jatketaan vuoteen 2020 tähtäävän alueellisen liikenteenhallintasuunnitelman toteuttamista seudun liikennejärjestelmän 
käytön tehostamiseksi, ruuhkautumattomana, turvallisena ja kestävänä. Vakiinnutetaan Oulun seudun 
liikenteenhallintakeskuksen toiminta ja varmistetaan liikenneverkon toimivuus aktiivisella yhteistyöllä. 



Seuranta: 
• Joukkoliikennejaosto (Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä) vastaa 

joukkoliikenteen toimivaltaiselle viranomaiselle asetetuista tehtävistä sekä 
yhteistoimintasopimuksessa sille erikseen määrätyistä tehtävistä. 

• Joukkoliikennelinjasto ajetaan 1.7.2014 alkaen kilpailutettuna.  
• Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2015 

alusta. 
• Suurten ja keskisuurten kaupunkien tuen vähentäminen heikentää 

joukkoliikennepoliittisten tavoitteiden toteutumismahdollisuuksia. 
 
• Pyöräilyreittien hoitoluokittelu on käynnissä, pyöräpysäköintiä on 

kehitetty ja pyöräilykoordinaattori on valittu vuodeksi kerrallaan.  
• Vuonna 2013 on panostettu pyöräilyn markkinointiin ja laaturaittiajattelun 

esilletuomiseen.  
• Pyörien ottamista mukaan joukkoliikennevälineisiin ei ole edistetty, koska 

pyörien ottaminen kyytiin hidastaisi liikenteen sujuvuutta. 
• Pyöräpysäköinnin järjestäminen vaatii toimenpiteitä. 
 

Liikenteen toimenpiteet 

11 - 12. 



Seuranta: 
• Liikenteenhallintakeskus toimii yhteistyössä Liikenneviraston, poliisin ja 

Oulun kaupungin kesken. 
• Joukkoliikenne-etuisuuksia kehitetään liikennevaloissa. 
• Oulunliikenne.fi-palvelun uudet sivut ovat avautuneet kesäkuussa 2014 

www.oulunliikenne.fi 
 

 
• Liikenneturvallisuustoimintamallin toteutumista seurataan seudullisessa 

liikennetuvallisuustyöryhmässä.  
• Kunnalliset ja seudulliset liikenneturvallisuusryhmät on perustettu. 

Toimintaa on sekä seutu- että kuntatasolla. 
 
 

 

Liikenteen toimenpiteet 

13 - 15. 



  
 Valtio ja kunnat käynnistävät tai toteuttavat aiesopimuskaudella seuraavat liikennejärjestelmän kehittämishankkeet. 

- Seinäjoki-Oulu radan parantaminen 
- Valtatie 22. Oulu-Kajaani yhteysvälin kehittäminen. 

Kaivosyhteyksien kehittäminen ja elinkeinopoliittisesti tärkeät hankkeet, jotka päätetään erikseen. 
- Mahdolliset Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamisen edellyttämän tieyhteyden toteutus ja valtatie 8 

parantamistoimenpiteiden suunnittelu.  
- Pohjoisen Suomen kaivosyhteyksien kehittämishankkeet.  

16. 
Liikenteen toimenpiteet 

Seuranta: 
• Seinäjoki-Oulu radan perusparannushanke valmistuu vuonna 2017. 
• Valtatie 22 suunnittelu on käynnissä. Hankeen rahoituksen 

pienentyminen 45 milj. eurosta 15 milj. euroon ei mahdollista koko 
Oulu-Kajaani-Vartius välin parantamista. Muutoksen jälkeen Oulun 
seudulla parantamistoimenpiteitä tehdään ainoastaan Oulussa. Vt 
22:n liikennepoliittisen selonteon mukainen taso jää töteutumatta.  

• Ydinvoimalan rakentamispäätöksiä odotetaan. Valtatielle 8 ollaan 
tekemässä parantamistoimenpiteitä Limingan kohdalle. Tilannetta 
seurataan. 

• Kaivosyhteyksien kehittämishankkeet eivät ole edenneet. Tilannetta 
seurataan. 

 



Liikenteen toimenpiteet 
17. 

  

 Seuraavalla vuonna 2015 alkavalla aiesopimuskaudella käynnistettävien hankkeiden suunnittelua jatketaan: 
- Valtatie 4 Oulu-Kemi yhteysvälin tie- ja rakennussuunnittelua jatketaan. 
- Seinäjoki-Oulu radan vaiheittainen kehittäminen kaksoisraiteeksi. 
- Valtio-osapuoli on käynnistänyt meri- ja lentoliikennestrategioiden valmistelun. Strategioiden yhteydessä 

selvitetään Oulun sataman ja lentoaseman roolia ja liikenteen kasvunäkymiä ja palvelutason parantamistarpeita. 
- Oulun seudun kunnat pyrkivät vahvistamaan lentoaseman roolia kansainvälisenä lentokenttänä ja turvaamaan 

sen logistisen saavutettavuuden. 
- Liikennevirasto ja kunnat yhteistyössä selvittävät uutta meriväylää ja kunnat Oulun sataman laajennusta. 

- Hailuodon liikenneyhteys 
- Hailuodon liikenneyhteyden palvelutason parantamisen suunnittelu valittavan kehittämisvaihtoehdon 
 pohjalta. 

   

Seuranta: 
• Valtatie 4 Kempele-Kello rakennussuunnitelma on laadittu. 
• Seinäjoki-Oulu radan vaiheittaminen kehittäminen kaksoisraiteeksi ei ole 

toteutunut toivotulla tavalla. Kaksoisraide ei ole edennyt Ylivieska-Oulu 
osuudella. 

• Kunnat ovat ottaneet kantaa meri- ja lentoliikennestrategioihin. 
• Hailuodon ja Oulunsalon välisen merialueen kiinteän yhteyden 

mahdollistavan Merialueen yleiskaavan sekä kiinteän yhteyden 
yleissuunnitelman laatimista jatketaan. Tavoiteaikataulun mukaan 
yleiskaavaehdotus asetetaan nähtäville elokuussa 2014 ja kaava 
hyväksytään vuoden loppuun mennessä. 



 Oulun keskustan kehittäminen 
- Keskustan ulkoasua ja viihtyisyyttä kehitetään kolmena laajana kokonaisuutena: Torinranta, Raksila ja 

ydinkeskusta. Kehittämisen tarkoitus on synnyttää rakennushankkeita, joilla tuotetaan koko seudulle 
elinvoimaa, työtä ja toimeentuloa. 

18. 

Maankäytön ja liikenteen toimenpiteet 

Seuranta: 
 
Torinrannassa Gasthaus-hankkeen mahdollistava asemakaava on 
lainvoimainen. Kaava mahdollistaa hotellin ja ravintolan sekä talvitorin 
toteuttamisen. 
 
Raksilassa tehdään päätös areenahankkeesta sekä Raksilan alueen 
suunnitteluprosessin valinnasta syksyllä 2014. 
 
Ydinkeskustan keskeisten kortteleiden asemakaavat ovat lainvoimaiset, 
ja osassa toteuttaminen on käynnissä, mm. Galleria-kortteliin toteutetaan 
Valkea-kauppakeskus, liiketiloja ja asumista. Keskustan keskitetyn 
pysäköintiratkaisun Kivisydämen toteuttaminen on käynnissä. Otto Karhin 
puiston kunnostaminen on käynnissä. 
 
Matkakeskuksen asemakaava on vireillä.  
 
Keskeiselle kaupunkialueelle on laadittu korkean rakentamisen 
selvitys. Ratapihan maankäytön ratkaisuista neuvotellaan. 
 
Myllytullin aluetta kehitetään. Alueella on pidetty kansainvälinen 
opiskelijakilpailu, jonka tulokset julkistettiin kesäkuussa 2014. 



 Valtio ja seudun kunnat toteuttavat pienet kustannustehokkaat liikennehankkeet yhtä suurilla 
rahoitusosuuksilla. Oulun seudun liikennejärjestelmätyöryhmä on priorisoinut hankkeet kävelyn ja pyöräilyn 
edistämiseen sekä joukkoliikenteen kehittämiseen.  

19. 

Liikenteen toimenpiteet 

VALTION RAHOITUKSEN KOHDENTUMINEN 
Hanke Kohdekunta Rakennuttaja 2013 2014 2015 YHTEENSÄ 

Mt. 18666 Tupos - Liminka Liminka ELY 0 1 300 000 0 1 300 000 

Mt. 848 Kiiminki - Alakylä Oulu ELY 0 1 400 000 0 1 400 000 

Mt. 833 Vesala - Ylikiiminki Oulu ELY 0 400 000 450 000 850 000 

Mt. 8300 Markkuu - Sanginsuu Oulu ELY 0 0 500 000 500 000 

Mt. 813 Värminkoski - Iivarinpolku Liminka ELY 0 0 150 000 150 000 

JL Infojärjestelmä 7 kuntaa kunta 0 200 000 0 200 000 

JL Liva-etuudet 4 kuntaa ELY 0 75 000 0 75 000 

Pysäkkinäytöt Oulu / Lumijoki ELY 0 30 000 30 000 60 000 

Pysäkkikatokset ja pyöräpysäköinti 3 kuntaa ELY 0 100 000 100 000 200 000 

Pysäkkien nimikyltit Oulu ELY 0 15 000 0 15 000 

Liikennevalot Oulu ja Kempele ELY 0 80 000 130 000 210 000 

Liittymän korotukset ja saarekkeet Oulu ja Kempele ELY 0 10 000 30 000 40 000 

YHTEENSÄ     0 3 610 000 1 390 000 5 000 000 



19. 

Liikenteen toimenpiteet 

KUNTIEN RAHOITUKSEN KOHDENTUMINEN 
Hanke  Kohdekunta Rakennuttaja 2013 2014 2015 YHTEENSÄ 
Mt. 18666 Tupos - Liminka Liminka ELY 500 000 800 000 0 1 300 000 
Mt. 848 Kiiminki - Alakylä Oulu ELY 0 300 000 0 300 000 
Mt. 833 Vesala - Ylikiiminki Oulu ELY 0 500 000 350 000 850 000 
Mt. 8300 Markkuu - Sanginsuu Oulu ELY 0 0 500 000 500 000 
Mt. 813 Värminkoski - Iivarinpolku Liminka ELY 0 0 150 000 150 000 
JL Infojärjestelmä 7 kuntaa kunta 0 200 000 0 200 000 
JL Liva-etuudet 4 kuntaa kunta 0 75 000 0 75 000 
JL Suunnittelujärjestelmä Oulu kunta 0 70 000 0 70 000 
Pysäkkinäytöt 6 kuntaa kunta 0 70 000 67 000 137 000 
Pysäkkikatokset ja pyöräpysäköinti 5 kuntaa kunta 0 60 000 53 000 113 000 
Pysäkkien nimikyltit Oulu kunta 0 15 000 0 15 000 
Liikennevalot Oulu ja Kempele ELY 0 20 000 150 000 170 000 
Liittymän korotukset ja saarekkeet Oulu ja Kempele ELY 0 10 000 10 000 20 000 
Heitontien liittymän alikulku ja pysäkit Oulu Kunta 0 600 000 0 600 000 
Kivikkokankaan liittymän alikulku ja pysäkit Oulu Kunta 0 0 500 000 500 000 
YHTEENSÄ     500 000 2 720 000 1 780 000 5 000 000 



19. 

Liikenteen toimenpiteet 

• KUHA-hankkeita on saatu toteutettua kustannustehokkaasti.  
 
• Toteutettavat toimenpiteet edistävät kävelyn ja pyöräilyn 

sujuvuutta ja turvallisuutta sekä joukkoliikenteen houkuttelevuutta. 
Kaikkiaan toimenpiteillä on merkittävä vaikutus kestävien 
kulkumuotojen käytettävyyteen. 
 

• Käyttämättä jäänyt raha käytetään aiesopimuksen kevyen 
liikenteen turvallisuutta parantaviin hankkeisiin.  

 



 Valtakunnallisena lähtökohtana on, että tavoitteellisesta asuntojen uustuotannosta 20 % 
toteutettaisiin kohtuuhintaisena vuokra-asuntotuotantona, joka sisältää ARA-rahoituksella 
toteutettavan vuokra-asuntotuotannon että sellaisen kuntien vapaarahoitteisen vuokra-
asuntotuotannon, jonka vuokrataso on ARA-tasoa. 

Asumisen toimenpiteet 

Seuranta: 
Esitetty vuokra-asuntojen tuotantotavoite on Oulun seudulla jo 
saavutettu. Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja toteutetaan vuokra-
asuntotarpeen edellyttämä määrä. Seudun kunnissa uutta tuotantoa 
tärkeämpää on kehittää olevaa vuokra-asuntokantaa siten, että 
vuokra-asunnot soveltuvat esim. erityisryhmien asumiseen. Tässä 
kehittämisessä valtion avustukset ovat keskeisellä sijalla. 

Yleistavoite: 



 Asumisen järjestämiseksi Oulun seudun kunnat turvaavat valtakunnallisen kilpailukyvyn kannalta riittävän 
tonttituotannon sekä riittävän tonttien luovutuksen toimivalla maapolitiikalla. Kunnat ohjaavat 
asuntorakentamisen suunnitellusti kaava-alueille huolehtimalla maanhankinnan ja kaavoituksen oikea-
aikaisuudesta ja riittävyydestä huomioiden yhdyskuntarakenteen eheyttämisen ja liikennejärjestelmän 
toimivuuden erityisesti joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn näkökulmasta.  

20. Asumisen toimenpiteet 

Kunnat jatkavat hyviä 
käytäntöjään maan 
hankinnassa ja 
kaavoituksessa. 

Kuntien vuoden 2014 alussa tarjolla olevat tontit asuinrakentamista varten 

Oulussa tonttivarantoa on riittävästi tavoitteen (300 kpl/AO) saavuttamiseksi. Alkuvuoden 
tonttihaussa myytäväksi tarjottiin 145 tonttia. Syksyllä on vastaavasti haku vuokrattavista 
tonteista. Jatkuvassa haussa omakotitontteja oli alkuvuodesta n. 50 kpl. 
  
Rivi- ja kerrostalotontteja pystytään tarjoamaan kysyntää vastaavasti. Kaavavarantoa on 
vuosiksi eteenpäin. Vapaita kerrostalotontteja on etenkin Toppilan 
täydennysrakentamisalueella ja pien- sekä rivitalotontteja uudehkoilla asuinalueilla eri puolilla 
kaupunkia. Kevään 2014 ammattirakentajille suunnatussa tonttihaussa on erilaisia 
yhtiömuotoisia asuintontteja rakennettaviksi yhteensä 27 kpl.  

 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Tyrnävä Yhteensä 
Erillistalo 14 30 (1 

varattu) 
25 41 33 23 166 

Paritalo  2 (1 
varattu) 

2 1   5 

Rivi-
/ketjutalo 

2 2 4 5 2 10 25 

Kerrostalo -  4 - 2  6 
        
Yhteensä 16 34 35 47 37 33 202 
 



 Seudun kunnat tukevat asuntomarkkinoiden toimivuutta sekä luovat edellytykset hyvälle ja 
kohtuuhintaiselle, monipuoliselle asumiselle huomioiden sosiaalisesti ja alueellisesti 
tasapainoisen yhdyskuntarakenteen eheyttämisen. Kunnat asettavat vuonna 2013 
kohtuuhintaisen asuntotuotannon tavoitteet painottaen normaalia valtion tukemaa vuokra-
asuntotuotantoa. Tavoitteet sisällytetään seudun maankäytön toteuttamisohjelmaan 
viimeistään seuraavan sopimuskauden aikana. Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja toteutetaan 
vuokra-asuntotarpeen edellyttämä määrä. 

21. 

Asumisen toimenpiteet 

Seuranta: 
• Vuokra-asuntotilanne on hyvä kaikissa seudun kunnissa. 
• Oulun seudun kuntien asuntopoliittiset linjaukset ovat valmistuneet 

lokakuussa 2014. 
• Oulun asuntopoliittiset linjaukset 2013 on hyväksytty 

kaupunginvaltuustossa 17.6.2013. 
• Kempeleen asunto-ohjelmaa vuosille 2014-2020 valmistellaan. 

Hyväksyminen alkuvuodesta 2015. 
• Vuokra-asuntotuotanto otetaan mukaan seuraavaan Oulun seudun 

kuntien maankäytön toteuttamisohjelmaan, jos katsotaan 
tarpeelliseksi Oulun seudun asuntopoliittisten linjausten valmistuttua. 

 
 



 Oulun kaupunki ja valtio jatkavat yhteistyötä kaupungin maanhankinnan kohteissa. Valtion 
kiinteistöstrategian mukaisesti valtion tai valtionyhtiöiden tarpeista vapautuvat 
asuntotuotantoon soveltuvat ja aiesopimuksen tavoitteiden mukaiset maa-alueet luovutetaan 
kunnille kohtuulliseen hintaan. Luovutuksen ehdoksi asetetaan, että kunnat kaavoittavat valtion 
luovuttamille alueille kohtuuhintaista valtion tukemaa asuntotuotantoa.  

22. 

Asumisen toimenpiteet 

Seuranta: 
 

• Oulun seudun kunnissa tavoitteena on kohtuuhintainen asuminen. Asuntojen hinnat ja 
vuokrat ovat kohtuullisia maan muihin kaupunkiseutuihin verrattuna. 
 

• Hiukkavaaran alueen käytöstä asumiseen neuvotellaan Puolustusvoimien kanssa. 
Hiukkavaara on esitetty jo vuonna 2004 yhtenä kolmesta kasvusuunnasta Oulun 
yleiskaavassa 2020 ja Hiukkavaaran tavoitesuunnitelmassa vuodelta 2003. Uuden 
Oulun yleiskaavan luonnoksessa Hiukkavaara on esitetty yhdeksi kolmesta 
aluekeskuksesta. Hiukkavaaran kaavarungon mukaan alueelle tulee sijoittumaan noin 
20 000 uutta asukasta ja noin 2 000 uutta työpaikkaa. Alue on yhdyskuntarakenteen 
eheyttämisen ja mm. joukkoliikenteen järjestämisen kannalta erittäin edullinen uuden, 
Oulujoen ylittävän Poikkimaantien sillan myötä. 

  
 



 Seudulla korjataan ja kehitetään olemassa olevaa omistus- ja vuokra-asuntokantaa. Valtion 
varoista myönnetään kunnallistekniikan avustuksia sekä korjaus-, energia- ja hissiavustuksia.  

23. 

Asumisen toimenpiteet 

Seuranta: 
• Oulun seudun kunnissa erityisen tärkeänä pidetään olemassa olevan 

vuokra-asuntokannan korjaamista ja kehittämistä. Hyvä kunto edistää 
asuntojen kilpailukykyä vuokra-asuntomarkkinoilla. 

• Valtion avustukset ovat keskeisellä sijalla kehitettäessä vuokra-
asuntokantaa esim. erityisryhmien asumiseen. 

• Vaikka korjausavustusmäärärahat ovat vähäisiä, ne ovat tarpeellinen lisä 
kotona asumisen tukemisessa. 

• Perusparannusten käynnistysavustus (10%) on tärkeä, sillä se kompensoi 
taloyhtiöille aiemmin suunnattuja korjaus- ja energia-avustuksia. 

• Kunnallistekniikan avustus on jatkossakin tärkein ja tarpeellisin 
peruskunnan itselleen saama tukimuoto, jolla turvataan riittävää ja 
monipuolista tonttituotantoa. 
 

 
 



 Kunnat sopivat erityisryhmien asumista koskevien seudullisten tavoitteiden asettamisesta ja seurannan 
järjestämisestä sopimuskaudella. Kunnat luovat yhteistyössä toimijakentän kanssa palveluasumisen 
järjestämiseen uudenlaisen toimintamallin, jossa tavoitteena on nykyistä parempi yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus. Toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2013 aikana. Sopijaosapuolet tukevat 
”Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämishankkeen 2012-2015”, ”Kehitysvammaisten asumisen ohjelman 
2010-2015” ja ”Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2012-2015” toimenpiteiden toteutumista. Lisäksi 
tuetaan myös muiden erityisryhmien asumista.  

24. 

Asumisen toimenpiteet 

Seuranta: 
• Vuokra- ja erityisryhmien asumisen työryhmän laatima ”Oulun seudun asuntopoliittiset 

linjaukset” luonnos on valmistunut. Raportissa esitetään kuntien vuokra- ja 
erityisasumisen nykytilanne sekä yhteiset vuokra- ja erityisasumisen tavoitteet. 
Tavoitteiden toteutumista on tarkoitus seurata osana MALPE-aiesopimuksen seurantaa. 
”Oulun kaupungin asuntopoliittiset linjaukset 2013” on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 17.6.2013. 

 
• Palveluasumisen järjestämisen uudenlainen toimintamallin laatiminen ei ole edennyt. 

 
• ”Kehitysvammaisten asumisen ohjelma 2010-2015” on toteutunut suunnitelmien 

mukaisesti. Oulu on kilpailutuksen kautta ja tonttipolitiikalla edistänyt 
kehitysvammaisen asumisyksiköiden valmistumista. Asumisyksiköt vastaavat sekä 
laitoshoidon purkuun että kyseisen asiakasryhmän ennakoituun asumistarpeeseen. 
 



24. 

Asumisen toimenpiteet 

Seuranta: 
 

• Oulun kaupungin tavoitteena on pitkäaikaisasunnottomuuden 
ohjelmakauden 2012-2015 aikana kohdistaa huomio asunnottomuuden 
ennaltaehkäisyyn, erityisasumisen ja hajautetun asumisen tuen 
toimintamallin selkiyttämiseen ja Oulussa sijaitsevan Kenttätien tilapäis- ja 
ensisuojan toimintamallin sekä tuetun asumisen kehittämiseen. Kenttätien 
hankeosioon on saatu 50% STM:n Kasterahoitusta asiakastyötä tekevien 
ohjaajien palkkaamiseen. Edellisellä ja käynnissä olevalla 
pitkäaikaisasunnottomuushankkeen toimintakaudella on asutettu omiin 
asuntoihin yhteensä  noin 100 henkilöä.  
 

• Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa mainittuja toimenpiteitä  on 
pyritty ja pyritään edistämään ”Oulun asuntopoliittiset linjaukset 2013” 
ohjelman sekä ”Oulun seudun kuntien asuntopoliittiset linjaukset” ohjelman 
avulla. Ohjelmassa mainittua esteettömyyttä parannetaan tukemalla 
hissittämistä. Asumisen, palvelujen ja ympäristön toimivaan kokonaisuuteen 
kiinnitetään huomiota kaavoituksessa.  
 
 



 Toteutetaan paikkatietohanke, jolla tehostetaan eri osapuolten tuottaman tiedon 
hyödyntämistä. Osallistutaan Hissi-Esteetön Suomi 2017 hankkeeseen ja 
Asuinalueohjelmaan. 

25. 

Asumisen toimenpiteet 

Seuranta: 
• Seudun paikkatietohanke edistyy asunto- ja tonttitoimen sekä 

hyvinvointipalvelujen yhteistyönä. Hankkeesta tehdään opinnäytetyö (Päivi 
Alitalo).  
 

• Oulussa hissityöryhmä edistää hanketta:  
- Hissiseminaari 27.11.2013: Uutta virtaa vanhojen kerrostalojen 

hissittämiseen. 
- Maksutonta konsulttiapua taloyhtiöille. 

 
• Tulevaisuuden Kaukovainio-projekti (1.4.2013-31.12.2015) etenee 

suunnitelman mukaisesti: 
- koko aluetta kehitetään  
- Kaukovainion keskuksen kaavamuutosta laaditaan 

 
 

 

Hailuodossa ja Lumijoella ei ole 
kerrostaloja. Muissa kunnissa 

kerrostalokanta on pääosin uutta. 



26. 

Palveluiden suunnittelun ja käytön 
toimenpiteet 

 Palveluverkot mukautetaan väestö- ja yhdyskuntarakenteen muutoksiin. 
Kaupunkiseudun eri alueiden sosiaalista eriytymistä ehkäistään. Kunnissa 
edistetään palveluiden käyttöä yli kuntarajojen laatu ja 
saavutettavuustekijät huomioiden. Uusi Oulu on jo yhdistänyt palvelunsa 
ja laatii parhaillaan palveluverkkosuunnitelmaa tulevalle kehittämiselle. 

Nykytilanne: 
• Yli kuntarajojen toimivia ovat Oulu-Koillismaan 

pelastuslaitos, Oulun Jätehuolto, Oulun seudun 
ympäristötoimi, hankintapalvelut ja Etsivän 
nuorisotyön ohjaus- ja hankintapalvelut. 

Seuranta: 
• Kuntarakenneselvitykseen liittyen päivitetään 

vuonna 2012 laadittuja karttoja, joissa osoitetaan 
sosiaali- ja terveyspalvelut, vanhuspalvelut, koulut 
ja päiväkodit. 

• Oulussa laaditaan parhaillaan 
palveluverkkovaihtoehtoja. Oulun 
palveluverkkoselvitys 2015-2025 valmistuu 
syksyllä 2014.  



 Kaupan toimintojen sijoittamisen taustaselvityksenä toimii ”Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030” – 
selvitys. Kaupan toimintojen suunnittelussa ja sijoittamisessa tulee huomioida niiden liikenteelliset vaikutukset 
myös kulkumuotojakaumaan. Päivittäistavarakaupan mitoitus perustuu sen vaikutusalueen väestöpohjan 
ostovoimaan.  

27. 

Palveluiden suunnittelun ja käytön toimenpiteet 

Seuranta: 
• ”Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030”-selvitys vuodelta 2010 

on ollut yhtenä lähtöaineistona maakuntakaavaa laadittaessa. 
• Maakuntakaavatyöhön liittyen on tehty ”Pohjois-Pohjanmaan kaupan 

palveluverkko 2030” selvitys, joka toimii maakuntakaavan 
taustaselvityksenä.  

• Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 
maakuntavaltuustossa  2.12.2013. Ympäristöministeriön vahvistamisen  
jälkeen ko. maakuntakaava ohjaa kaupan suuryksiköiden sijoittamista. 
 
 
 
 

 



 Oulun seudun kunnat tarkastelevat yhteistyössä palveluverkon nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämistarpeita 
paikkatietoon perustuen. Tietoa hyödynnetään kuntien maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluiden 
suunnittelussa.  

28. 

Palveluiden suunnittelun ja käytön toimenpiteet 

Aiemmin tapahtunutta: 
• Oulun seutuorganisaatio teki selvitykset /suunnitelmat, joita ei ole 

toteutettu 
• Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden TITUS-hanke 2006-2008 
• Seudullinen lukio-opetuksen kehittäminen 2008-2010 
• Oulun seudun rakennusvalvonnan yhdistämissuunnitelma 
• Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueiden (VIVA 2007) toteuttamissuunnitelma  

 
Seuranta: 
• Palveluiden järjestäminen seudulla tapahtuu kuntakohtaisesti erilaisin 

etenemispoluin lyhyemmällä tai pitemmällä aikatähtäimellä.  
 

 



 Oulun seudun elinkeinoelämän ja elinvoiman tukemiseksi sekä uusien työpaikkojen luomiseksi maankäytön 
suunnittelussa varataan riittävät liike- ja työpaikka-alueet vaihtoehtoineen sekä sovitetaan ne asumisen ja 
liikenteen kannalta järkevästi. Elinkeinoelämän edistämiseksi Oulun seudulle tullaan laatimaan myös erillinen 
kasvusopimus yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja muiden ministeriöiden kanssa. Kasvusopimuksessa 
huomioidaan uudistumis- ja kilpailukyvyn kehittäminen ja elinkeinoelämän muutos, erityisesti ICT:n osalta. 

29. 

Elinkeinoelämä 

Seuranta: 
• Seudun yleiskaavassa on varattu työpaikka-alueet, joiden käyttötarkoitus ja 

kerrosalamäärä on esitetty seudun maankäytön toteuttamisohjelmassa. Seudun 
kunnissa on runsaasti tarjolla erilaisia työpaikka-alueita. 

• Oulun työpaikka-alueet 2013 selvityksessä on määritelty laadulliset ja määrälliset 
tavoitteet Oulun kaupungin työpaikkatonttituotannolle aikavälillä 2014-2018. Oulu 
pystyy jatkossakin vastaamaan erilaisten työpaikkatonttien tarpeisiin. 
 

• Kasvusopimus on laadittu. Kasvusopimuksen toteuttamiseen liittyen pyritään 
seuraavaan: 

• kaupunkiseutu uuden toiminnan innovaatioalustana 
• datavaranto avataan yritysten käyttöön ja rajapinnat hyödynnetään 
• tehostetaan kuntalaisten osallisuutta palvelujen ja toimintojen suunnittelussa 
• vuoteen 2020 mennessä palveluista 30 % saatavana sähköisenä 
• innovatiivisten hankintojen osuuden nostaminen 20 %:iin kaikista hankinnoista 

 



 Oulun seudun kunnat toteuttavat toukokuussa 2012 laadittua Oulun 
seudun logistiikkastrategiaa. 

 

30. 

Elinkeinoelämä 

Seuranta: 
• Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä 

tehty logistiikka-selvitys valmistui 16.9.2014.  
• Logistiikan koordinointiresurssin varmistaminen ei ole 

edennyt. Koordinointiresurssien hankinta on perusedellytys 
toiminnan aktiiviselle kehittämistyölle. 



MAL-aiesopimusmenettelyn 
kehittämisesityksiä 

• Aiesopimukseen liitetään rakennemallikartta 
• laaditaan vuoden 2015 aikana osana maakuntakaavatyötä yhteistyössä 

maakuntaliiton, ELY-keskuksen ja kuntien kanssa  

• Iin kunta mukaan aiesopimukseen 2016-2019 



Johtopäätökset 
Prosessi 

 
• Seudulla ei ole omaa organisaatiota, mikä monimutkaistaa ja hidastaa 

päätöksentekoa.  
 

• Prosessiin osalliset ovat olleet viran-/toimenhaltijoita – lisäisikö 
luottamushenkilöiden mukaan ottaminen aiesopimuksen sitovuutta. 
 

• Seudun väestön painopiste on Oulussa. Useat aiesopimuksen rahoituksella 
edistyvät toimenpiteet sijoittuvat Ouluun. Tämä lisää huolta siitä, mitä 
jaettavasta hyödystä koituu seudun pienimpien kuntien hyväksi. 
 

• Aiesopimuksen laatimista on kritisoitu aiempien päätösten kirjaamisena – ei 
uutta luovana. Tarvitaan uusi lähestymistapa – mitä seudun kehittämisen 
kannalta tärkeitä asioita aiesopimukseen otetaan.  
 

• P ja E nähdään osana maankäytön, asumisen ja liikenteen kokonaisuutta. 
Maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen kehittämisen välisen 
yhteistyön edistäminen siirtyy sote-uudistuksen myötä myöhemmin 
tarkasteltavaksi. Elinkeinotoiminnan tulevaisuuteen tähtäävät tarkastelut 
tehdään lyhyemmällä aikajaksolla kuin MAL-suunnittelussa. Tästä johtuen 
onnistuneen yhteistyön aikaansaaminen vaatii paljon keskustelua ja 
yhteistyössä edistyminen etenee pienin askelin. 



Johtopäätökset 
Aiesopimus 
 
• Aiesopimuskäytäntöä kannattaa jatkaa. Aiesopimus sitouttaa valtiota 

ja kuntia yhteisesti sovittujen toimenpiteiden toteuttamiseen.  
 

• Aiesopimus edesauttaa seudun kokonaisuuden hahmottamisessa. 
 

• Aiesopimukseen liittyvällä rahoituksella saadaan parannuksia 
joukkoliikennepalveluun (infojärjestelmä, liikennevaloetuudet, 
pysäkkijärjestelyt) sekä seudun kävelyn ja pyöräilyn väyläverkkoon 
(väylät ja alikulkukäytävät). Vastaavaa tukea kaivattaisiin myös 
maankäytön suunnitteluun. 

 
• Aiesopimukseen voisi kirjata, että aiesopimuksessa esitettyjen 

toimenpiteiden toteuttamiseen tarvittavat työryhmät (esim. 
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetyt työryhmät, 
seuturakennetiimi, vuokra- ja erityisryhmien asumisen työryhmä) 
perustetaan. Kunnat päättäisivät työryhmien jäsenistä.  
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