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VI

Uud en O ulu n t ul ev ai su ud et?
Tietomaan auditorio, Nahkatehtaankatu 6, Oulu
Torstaina 4.10.2012 klo 9.00 – 16.00

-

Millainen kaupunki on tulevaisuuden Oulu? Euroopan älykkäin?
Pohjoisen kestävä kaupunki? Yhdistelmä urbaania keskustaa ja elävää maaseutua?
Luodaanko uusi Oulu vai syntyykö se itsestään? Mistä arvoista uusi Oulu syntyy?
Mekö sen teemme?
Oulun kaupunki järjestää maankäytön suuriin linjoihin liittyvän seminaaripäivän kerran
vuodessa. Ensimmäinen järjestettiin vuonna 2007. Seminaarin tarkoituksena on toisaalta
syventää keskustelua uuden Oulun maankäytön suunnittelun haasteista ja toisaalta antaa
ajatuksen lentää ja etsiä rajapintoja monien näkökantojen joukosta. Viime vuonna
keskusteltiin uuden Oulun moninaisuudesta ja strategisen suunnittelun haasteista. Nyt
yhä lähempänä yhdistymisen toteutumista ja uuden Oulun yleiskaavan ollessa tavoitevaiheessa mietitään strategioiden ja visioiden kytkeytymistä yleiskaavatyöhön.
Seminaarissa kuullaan luentoja valtakunnallisilta ja paikallisilta asiantuntijoilta. Myös
keskusteluun ja spontaanien ajatusten esittämiseen on varattu aikaa. Vuorovaikutusta
lisäävät seminaariväelle äänestyslaittein esitettävät kysymykset.

KUTSUTUT
Yhdistyvien kuntien kaupungin- ja kunnanvaltuustot
Yhdistyvien kuntien kaupungin- ja kunnanhallitukset
Uuden Oulun Yhdistymishallitus
Uuden Oulun elinvoimaisuustoimikunta
Uuden Oulun johtamisjärjestelmätoimikunta
Uuden Oulun palveluiden järjestämisen toimikunta
Uuden Oulun osallistumisen ja vaikuttamisen toimikunta
Uuden Oulun verkosto-Oulu toimikunta
Tekninen lautakunta
Rakennuslautakunta
Oulun seudun ympäristötoimen liikelaitoksen johtokunta
Oulun elinkeinoliikelaitoksen johtokunta
Kulttuurilautakunta
Uuden Oulun ja Oulun seudun kaupunkisuunnittelun asiantuntijat
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston ja maantieteenlaitoksen asiantuntijat
Oulun kauppakamari
Oulun yrittäjät

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Anja Röpelinen, anja.ropelinen@ouka.fi, p. 044 499 3109
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OHJELMA
Aamupäivän puheenjohtaja: Eero Halonen, uuden Oulun elinvoimaisuustoimikunnan puheenjohtaja
9.00

Tilaisuuden avaus
kaupunginjohtaja Matti Pennanen

9.10

Eurooppalainen kaupunkikehitys ja skenaariot (engl.)
professor Dr. Peter Ache, professori, Department of Spatial Planning, Nijmegen School of
management (Radboud University Nijmegen, The Netherlands)

9.45

Kommenttipuheenvuoro (engl.)
tekniikan tohtori Helka-Liisa Hentilä, professori, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto

10.00

Vapaus visioida, strategioilla kehitys hallintaan - miksi strategioita? (Tampereen kaupunkistrategia)
strategiasuunnittelija Matias Ansaharju, Talous- ja strategiaryhmä, Tampereen kaupunki

10.30

Aamupäivän kysymykset, äänestys ja keskustelu

11.00

Lounastarjoilu

Iltapäivän puheenjohtaja: Taina Pitkänen-Koli, Oulun teknisen lautakunnan puheenjohtaja
12.00

Kestävää elinvoimaisuutta – painia ilmastonmuutoksen kanssa
arkkitehti Pasi Toiviainen, toimittaja, Epilog Media

12.30

Uudet innovaatiotko avuksi – älykäs uusi Oulu?
tekniikan tohtori Pekka Tervonen, eMBA, johtaja,
Ympäristö- ja energia-alan innovaatiokeskittymä CEE, Oulun yliopisto

13.00

Keskustelu

13.20

Kahvitarjoilu

13.45

Kirkonkylien muuttuva kulttuuriympäristö
arkkitehti, tekniikan tohtori Kaisa Mäkiniemi

14.15

Uuden Oulun kulttuuriympäristöohjelma
suunnittelija, arkkitehti Riitta Kosonen, Oulun kaupunki

14.30

Tulevaisuuden kuntalainen
filosofian tohtori Anssi Paasi, professori, Oulun yliopisto, maantieteen laitos

15.00

Uuden Oulun yleiskaavan tavoitteet
kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo, Oulun kaupunki

15.15

Iltapäivän kysymykset, äänestys ja keskustelu

15.50

Tästä eteenpäin – otetaanko koppi? Yhteenveto ja tilaisuuden päätös
yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen, Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut, Oulun kaupunki

