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Keskustelutilaisuus Oulun kaupunkiseudun rakennemallin tavoitteista. 

Muistio 

Aika:  torstai 11.12.2014 klo 8.00-12.30 

Paikka:  Reykjavik-sali, Technopolis Ydinkeskusta, Sepänkatu 20, Oulu 

Läsnä:   
Markku Maikkola Hailuoto 
Markku Vitikka  Ii 
Mari Kuukasjärvi Kempele 
Pentti Kela  Liminka 
Simo Pöllänen  Liminka  
Eino Jakkula  Lumijoki 
Mikko Kari  Muhos 
Pasi Heikkilä  Oulu 
Ritva Kuusisto  Oulu 
Paula Korkala  Oulu 
Anne Leskinen  Oulu 
Paula Paajanen  Oulu 
Jukka Weisell  Oulu 
Olli Eskelinen  Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Liisa Koski-Ahonen P-P:n ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat 
Helena Illikainen  Tyrnävä 
Tero Karinen  Hailuoto  
Tuomas Lohi  Kempele 
Pekka Rajala  Liminka  
Leena Lehtoruusu Lumijoki 
Piia Rantala-Korhonen Oulu 
Marjukka Manninen Tyrnävä 

 Eelis Rankka  Kempele 
Erkki Martikainen Oulu 
Edvin `t Lam  Oulu 
Mika Uolamo  Oulu 

 Risto Leppänen  P-P:n ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri 
Timo Mäkikyrö  P-P:n ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri 
Jussi Rämet   Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Kirsti Reskalenko Pohjois-Pohjanmaan liitto 

 Antti Huttunen  P-P:n ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat 
Kati-Jasmin Kosonen MAL-verkoston koordinaatio 
Tero Piippo  MAL-verkoston koordinaatio 
Leo Kosonen  City Fabrics 

 

Tero Piippo 

MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset 

Esitys löytyy osoitteesta: http://www.mal-

verkosto.fi/sparraus/oulun_seudun_rakennemallin_tavoitetilaisuus_11.12.2014 

 

Anne Leskinen 

Millaiset rakennemallin tavoitteet tukevat parhaiten seudun kuntien yhteisten isojen tavoitteiden 

toteutumista, Rakennemallin ja MALPE-aiesopimuksen yhteys 

Esitys löytyy osoitteesta: http://www.mal-

verkosto.fi/sparraus/oulun_seudun_rakennemallin_tavoitetilaisuus_11.12.2014 
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Leo Kosonen 

Näkemyksiä ja kokemuksia kaupunkiseudun suunnittelusta sekä kommentteja Oulun seudun 

rakennemallin lähtötietokartasta ja alustavista tavoitteista 

Esitys löytyy osoitteesta:http://www.mal-

verkosto.fi/sparraus/oulun_seudun_rakennemallin_tavoitetilaisuus_11.12.2014 

 

Keskustelu 

Pyöräily on Oulussa suositumpaa kuin joukkoliikenne. Uuden Oulun yleiskaavassa tuetaan kaikkia 

kestäviä kulkumuotoja. Jalankulkukaupungin säde 2 km tuntuu erikoiselta, koska lasten 

koulukyydin saa vasta, kun koulumatka on yli 5 km. Myös kaupungin/alueen keskustan 

osoittaminen ympyrän keskipisteeseen herättää ihmetystä. Esitys vaikuttaa kovin 

kaupunkikeskeiseltä ajattelulta. Esityksessä ei oteta huomioon pienempien taajamien 

matkaketjukäytäntöä, joka syntyy pyörän ja linja-auton yhteiskäytöstä. Näitä on syytä 

Rakennemallissakin tähdentää.  

 

Pyöräilyn kaupunkijärjestelmää ei ole urban fabrics/city fabrics-mallissa esitetty, koska pyöräily ei 

ole kaikkien kulkumuotona mahdollinen. Pyöräilyä kuitenkin tarvitaan kaikissa 

kaupunkijärjestelmissä. Jotta kaupunkia ja liikkumista voidaan suunnitella, tarvitaan ajantasaista 

tietoa liikenteestä. Esityksen jalankulkuympyrä ja esitetty keskipiste on ymmärrettävä 

mittatikkuna, johon keskustaa voidaan verrata. Tavoitteena on malli, jolla tuetaan keskustan 

kehittämistä siten, että se houkuttelee alueelle työntekijöitä ja yksityisiä hankkeita. 

 

Olisi hyvä tunnistaa kuntien omaleimaisuus ja elinkeinorakenne. Olisi hyvä kuulla esimerkkejä 

Keski-Euroopan isojen kaupunkien kyljessä olevista kunnista, joilla erilaiset elinkeinot kukoistavat 

ja liikenne näihin sujuu. 

 

Tavoitekeskustelu 

Rakennemallista 

Rakennemalli tulee olemaan väline, joka vaikuttaa esim. valtiolta saatavan rahan jakoon. 

Rakennemalliin tarvitaan seudullinen näkökulma. Rakennemallilla on tuettava seudun 

elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Rakennemallia on päivitettävä aika ajoin, jotta keskustelu 

seudun tulevaisuudesta säilyy. Pienen kunnan näkökulmasta rakennemallin on oltava 

mahdollistava, koska yksi hanke voi muuttaa ratkaisevasti aiempien tavoitteiden suuntaa. Kaikkea 

ei kartalla ole pakko esittää. Rakennemallityössä on tärkeää tunnistaa dynamiikka. Työssä on 

tunnistettava seudulliset merkittävät ja yhteiset teemat sekä kehitettävät alueet, erityisesti 

kuntien rajoilta. Jokaisella kunnalla on oma roolinsa seudullisessa kokonaisuudessa. 

Rakennemallissa on oltava vetovoimaa, joka antaa lisäarvoa. Rakennemalli voi olla tutkiva ja 

mahdollistava työkalu. Seudulla ei ole poliittista halua sitovaan asiakirjaan. Rakennemalli voi 

kuitenkin toimia lobbausasiakirjana, joka lisää seudun uskottavuutta kumppanina. 

Rakennemallissa voi tuoda esille isot, uudet, yhteiset asiat. Meillä on erilaisia vahvuuksia ja 

erilaisuuksia. Rakennemallissa voi esittää visiot tarjonnasta. 
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Mietittäväksi: 

Mitä tavoitellaan? Mitä on tasapainoinen kehitys? Etsitäänkö yrityksille optimaalisia 

sijoituspaikkoja? Vai pyritäänkö minimoimaan kustannuksia? Onko jossakin onnistuttu 

sitouttamaan elinkeinotoimijoita yhteisiin tavoitteisiin? Mitä saavutettavuus edellyttää? Millainen 

rooli on ydinvoimalla? Miten rakennemallia hyödynnetään käytännössä? Mitkä ovat seudun isot 

yhteiset hankkeet? Mitä kuntien rajojen yli ulottuvia kehittämiskohteita tulisi nostaa 

Rakennemalliin (esim. Tupos)? Onko rakennemalli työväline elinvoiman perusteista valtiovallan 

suuntaan? Pitääkö rakennemallissa kartan lisäksi olla muutakin? 

 

Rakennemallin suhde maakuntakaavaan 

Maakuntakaava perustuu perinteiseen keskusverkkoon. 1. vaihekaava on vahvistettavana. 

Kaavassa on käsitelty energiatuotanto ja –siirto, kaupan palvelurakenne ja aluerakenne, taajamat, 

luonnonympäristö ja liikennejärjestelmä ja logistiikka. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 

esitetään uusia ratkaisuja. Maakuntakaavatyötä varten tarvitaan tarkastelua seudun toiminnasta. 

Rakennemallin laatimisen ajankohta on oikea suhteessa maakuntakaavan laatimiseen. 

 

Rakennemallin suhde MALPE-aiesopimukseen 

ELY-keskus pitää seudun hyvän yhteistyön jatkumista tärkeänä. ELY-keskus on esittänyt 

tarkemman maakuntakaavan laatimista seudun alueelle, mikä ei ole saanut kuntien kannatusta. 

Kompromissina on esitetty rakennemallin laatimista osana MALPE-aiesopimusta. Nykyinen 

aiesopimus on voimassa enää ensi vuoden. Valtio-osapuoli tarvitsee esityksen seudun yhteisistä 

tavoitteista. Rakennemallin laatimisen ajankohta on oikea suhteessa aiesopimuksen 

uusimiseen. 

 

Rakennemalli suunnittelun välineenä 

Suunnittelun ominaisuus on, että suunnitelmia jumpataan niin kauan, että ne ovat hyviä. 

Rakennemallin sisältö voi olla 1) mikään ei rajoita suunnittelua 2) neuvottelun tuloksena esitetään 

erilaisia asioita 3) tulevaisuuteen tähtäävä esitys muuttuvasta tilanteesta. Suunnittelussa on 

valittava, mikä vaihtoehto valitaan. Ennen uusia asioita, on tunnistettava oleva, jotta tiedetään, 

mihin halutaan. On tunnistettava vahvuudet ja ongelmat ja ymmärrettävä, mihin panostetaan, 

jotta saadaan aikaan uutta. Mallin on oltava mahdollistava ja positiivisia asioita hyödyntävä, 

missään nimessä ei rajaava.  

 

Elinkeinotoiminta, työpaikka-alueet ja niiden vahvuudet 

On tärkeää hahmottaa, millaista elinkeinotoimintaa tavoitellaan. Lisäksi on tärkeää tehdä 

yhteistyötä raja-alueilla elinkeinojen kehittämisessä. Rakennemallissa pitäisi tunnistaa 

osaamiskeskittymät. Työn lisääminen on kaiken a ja o. Työpaikka-alueiden sijainti teiden varsilla 

on haluttua. Olisi syytä tarkastella, ovatko tienvarsien melualueet potentiaalisia työpaikka-alueita, 

jolloin ko alueiden yritykset myös näkyisivät tienkäyttäjille. Iso osa elinkeinotoimijoista sijoittuu 

Oulun ytimeen. Tavoitellaan kuitenkin monipuolista elinkeinorakennetta, jossa on alueita 

erilaisille toimijoita kaikkialla seudulla. Elinvoima syntyy kasvusta, koulutuksesta 

(uusiutumisesta) ja elinkeinoista. Jos halutaan kasvua, elinvoiman kehittämiseen on tuotava 

uutta sisältöä ja pohdittava seutua laajempaa vetovoimaisuutta. Tarvitaan yhteinen näkemys, 

visio. 

 



4 
 

Asumisen alueet ja niiden painopisteet 

Seudulla on runsaasti tarjolla alueita asumiseen. Alueet ovat omaleimaisia ja laadukkaita ja 

pääosin kohtuuhintaisia. Se, että asumisen hintataso on edullinen, ei ratkaise kilpailukykyä. 

Asumiseen liittyy laatutekijä, joka tulee elinympäristöstä ja elämysmahdollisuuksista. Tarvitaan 

elinympäristöjä ja asumisen laadukkuutta, jotka saavat yritykset kiinnostumaan seudusta. 

Seuraavan 20 vuoden aikana on oleellista, mitä vanhoille pientaloalueille tapahtuu (70-80-luvun). 

Alkuperäisten omistajien luovuttua ko. taloista tarjolle tulee runsaasti pientaloja, jotka vastaavat 

kohtuuhintaiseen kysyntään. Tällöin uusia alueita ei ole tarpeen kovin suurissa määrin avata. 

Nykyisten alueiden täydennysrakentamisessa on iso potentiaali. Muutos koskee etenkin 

pientaloalueita, joissa väestö vanhenee.  

 

Mietittäväksi: 

Miten rakennemallissa tarkastellaan asumista monipuolisesti ja nimenmaan seudun yhteisestä 

näkökulmasta? Miten suhtaudutaan asemakaava-alueisiin, joille 90 % uudesta 

asuinrakentamisesta sijoittuu? Onko tarpeen laajentaa rakennemallissa asumista uusille, 

asumiseen perustuville alueille? Olisiko tarpeen sitoa uudet avaukset esim. raideliikenteen 

solmupisteisiin ja satsata kolmeen suuntaan ulottuvien pääratojen varrelle avattaviin uusiin 

asemiin/ seisakkeisiin ja näiden ympäristöön? Tarkastelevatko kunnat omissa kaavoissaan 

asemakaava-alueiden ulkopuolisia alueita? 

 

Seudulliset palvelut 

Seudulla ollaan samassa veneessä sote-asiassa, toisen asteen uudistuksessa ja ylikunnallisessa 

rakennusvalvonnassa. Kuntakeskusten palvelut ovat itsenäisen kunnan vetovoimatekijä. 

Palvelujen saavutettavuus on tärkeää, esimerkiksi monilapsisille perheille ja toisaalta ikääntyville. 

 

Mietittäväksi: 

Miten palvelut esitetään rakennemallissa? On selvitettävä, mitä on ja minne pitäisi suunnata ja 

huomioitava samalla kuntien rajoilla olevat asutus- ja palvelukeskittymät. Samaten on 

huomioitava matkaketjut ja kuntakeskusten kävely- ja pyöräily-ympäristöt. On otettava huomioon 

seudun kuntien ja asutuskeskittymien ikärakenne ennen yhteisiä ratkaisuja. 

 

Liikennejärjestelmä ja logistiikka 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma tukee maankäytön kehittämistä ja päinvastoin. Jatkon kannalta 

olisi hyvä, että sekä maankäytöstä että liikenteestä olisi yhteinen seudullinen näkemys. 

Rakennemallissa pitäisi esittää liikennepalvelut ja matkaketjujen keskeiset liitoskohdat ja 

solmupisteet. Seudun saavutettavuus muualta olisi syytä näkyä rakennemallissa. Lentoasema 

liittyy yritysten kilpailukykyyn, joten lentoasemaan liittyvät mahdollisuudet tulisi esittää. Myös 

syväväylä on seudun logistiikan kannalta merkittävä. Muita esitettäviä ovat tie, rata 

(kaksoisraide), yhdistettyjen kuljetusten terminaali sekä eri liikennevälineiden ja -palveluiden 

solmupisteet. Joukkoliikenteen kehittämispotentiaali on Oulun keskustassa. 

 

Mietittäväksi: 

Miltä näyttää miesten tai naisten liikennejärjestelmäkartta? Miten ilmastotavoite näkyy? Mitä 

lentokentältä halutaan? Mistä lentokentän asiakkaiden halutaan tulevan? Miten yhdistetään 
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matkaketju-ajattelua lentämisen palveluihin? Riittääkö lausunnoilla oleva 

liikennejärjestelmäsuunnitelma mallin liikenneosioksi? 

 

Seudulliset infrahankkeet 

Ei käsitelty.  

 

Seudun osa-alueiden ominaispiirteiden tunnistaminen ja vahvistaminen 

Muissa teemoissa on jo käsitelty omaleimaisuutta ja sen tunnistamista. Seudun kuntien 

ominaispiirteet on myös esitetty seudun yhteisessä yleiskaavassa. Vieläkö ominaispiirteet 

nähdään samoina? Rakennemalliin tulisi tuoda kuntakeskukset ja vahvat kunnanosakeskukset 

vahvoina elementteinä ja tarkempina kuvauksina kuin pelkkinä ympyröinä. Tämä mahdollistaa 

myös joukkoliikennettä ja/tai matkaketjutarkasteluja vahvistavan sekä näitä tukevan asutus- ja 

työpaikka-alueiden kehittämisnäkökulman paremmin kuin hyvin yleispiirteiset säännölliset 

ympyrät.  

 

Jussi Rämet 

Yhteenveto keskustelusta 

Rakennemallin tavoitteissa painotettava seudullista (sisäinen ja ulkoinen) näkökulmaa. 

Rakennemalli on tarpeellinen seudun kasvun ohjaamisessa ja suuntaamisessa sekä elinvoiman ja 

kilpailukyvyn jatkamisen kannalta. Seudun toiminnallinen tarkastelu palvelee myös maakunta-

kaavatyötä. Tavoitteiden integroimiseksi eri kaavatasoilla on käynnissä YM:n pilottihanke (Mastra-

hanke). Valmiita suunnitelmia ja aineistoja on saatavilla, sisältöjen ja teemojen pohtimista 

jatkettava toimijoiden kesken. 

 

Seuraavat askeleet 

Tavoitteiden miettiminen jatkuu valmistelevassa työryhmässä. Työryhmän kokoonpanoa 

täydennetään seudun kuntien edustajilla.  


