Oulun imago – raikas vai tunkkainen?
Museo- ja tiedekeskus Luuppi, Tietomaan auditorio, Nahkatehtaankatu 6, Oulu
Keskiviikkona 7.10.2015 klo 12.00 – 16.00
Tervetuloa Oulun kaupungin järjestämään Kaupunkisuunnittelun seminaariin IX. Joka syksy
järjestettävässä Kaupunkisuunnittelun seminaarissa on aiempina vuosina pohdittu Oulun maankäytön
mahdollisuuksia muun muassa strategian, yleiskaavoituksen, maapolitiikan ja kaupunkiympäristön laadun
näkökulmista. Tänä vuonna jatkamme viime vuoden teemaa, sillä aiheena on Oulun imago – raikas vai
tunkkainen?
Seminaarissa kuullaan valtakunnallisten ja paikallisten asiantuntijoiden puheenvuoroja. Äänestykset seminaarin
teemoista sisältyvät ohjelmaan ja myös keskusteluun on varattu aikaa. Seminaarissa sivutaan mm. seuraavia
kysymyksiä:
-

Minkälainen vaikutelma Oulun asukkailla on kaupungistaan?
Minkälaisen mielikuvan Oulu antaa muulle maailmalle?
Millaisen vaikutelman haluamme antaa muille?
Miten Oulun imagoa voisi yhä edelleen kehittää?

Kaupunkisuunnitteluseminaari
Seminaarien tarkoituksena on syventää keskustelua Oulun kaupungin kaupunkisuunnittelun haasteista sekä
tiedottaa ja kouluttaa kaupungin päättäjiä ja Oulun kaupungin kaupunkisuunnittelun tehtävissä työskenteleviä
henkilöitä. Seminaari on järjestetty vuodesta 2007 alkaen.
Seminaarit ovat kutsutilaisuuksia, joihin kutsutaan Oulun kaupungin päättäjiä ja eri alojen asiantuntijoita.
Kunkin vuoden ohjelma, seminaariesitykset ja muistiot löytyvät kunkin seminaarin omalta sivulta:
http://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/kaupunkisuunnitteluseminaari

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Eini Vasu, eini.vasu@ouka.fi, puh. 044 7031402
Ilmoittautuminen seminaariin viimeistään 28.9.2015 osoitteessa
www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/kaupunkisuunnitteluseminaari
Kutsutut:
Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus
Hyvinvointilautakunta
Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Yhdyskuntalautakunta
Rakennuslautakunta
BusinessOulun johtokunta ja asiantuntijat
Oulun seudun ympäristötoimen liikelaitoksen johtokunta
Oulun Tilakeskus johtokunta

Oulun ja Oulun seudun kaupunkisuunnittelun asiantuntijat
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiantuntijat
Pohjois-Pohjanmaan liiton asiantuntijat
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston asiantuntijat
Oulun yliopiston maantieteenlaitoksen asiantuntijat
Oulun kauppakamarin edustajat
Oulun yrittäjien edustajat

OHJELMA
Puheenjohtaja: Juha Hänninen, puheenjohtaja, Oulun kaupunginvaltuusto
12.00 Tilaisuuden avaus
Matti Matinheikki, apulaiskaupunginjohtaja, Oulun kaupunki
12.10 Suomen arkkitehtuuriohjelma
Leena Rossi, puheenjohtaja, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
12.40 Oulun arkkitehtuuriohjelma
Ritva Kuusisto, asemakaava-arkkitehti, Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
13.00 Oulun keskustavisio 2040
Jouni Mäkäräinen, yleiskaavasuunnittelija, Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
13.10 Kulttuuriperintö osana kaupunkisuunnittelua
Juhani Turpeinen, rakennustutkija, Pohjois-Pohjanmaan museo
13.25 Kommenttipuheenvuoro
Ilari Kerola, LL ja sisätautien erikoislääkäri, johtaja ja hallituksen jäsen, Cor Group Oy
13.35 Kysymyksiä ja keskustelua arkkitehtuuriohjelmasta
14.00 Kahvitarjoilu
14.30 Kaupunkisuunnittelupalkinnon saajan julkistaminen
14.45 Valoa Oulu – pysyvät valotaideteokset rakennetussa ympäristössä
Jouko Leskinen, johtaja, Oulun Tilakeskus
15.00 Ympäristötaidemaksu Oulussa
Veikko Lehtinen, tontti-insinööri, Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Jere Klami, kaavoitusarkkitehti, Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Olli Rantala, suunnittelupäällikkö, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut
15.15 Äänestys
15.30 Kommenttipuheenvuoro
Stuba Nikula, kulttuurijohtaja, Helsingin kaupunki
15.40 Yhteenveto ja keskustelua
Juha Hänninen, puheenjohtaja, Oulun kaupunginvaltuusto
15:55 Tilaisuuden päätös
Risto Kalliorinne, puheenjohtaja, Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta

