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1. Lisää elinvoimaa!
OULUN ELINVOIMAN PERUSTA
Meillä on terve ja nuori väestörakenne. Oulu tulee
olemaan väestöltään yksi Euroopan nuorimpia kaupunkeja. Oulun asema Pohjois-Suomen veturina ja
Suomen toisena keskuksena vahvistuu.

MIKSI ELINVOIMAOHJELMA ON TÄRKEÄ?
Talouden tulevaisuus sisältää monia haasteita. Niistä
selvitään vain jos päätetään selvitä. Tämä työ tehdään yhdessä, yhteistyössä ja vakaasti harkiten. Nyt
täytyy vahvistaa alueen kykyä luoda uutta työtä, luovaa ajattelua ja uutta elinvoimaa.

Meillä on korkeatasoinen koulutus ja paljon eri alojen taitajia. Täällä menestymisellä on pitkät perinteet.
Oulu on historian monissa käänteissä joutunut
sopeutumaan vaikeisiinkin muutoksiin. Siitä huolimatta tai juuri sen vuoksi kaupunki on noussut aina
vahvempana kuin ennen.
Oulun vahvuutena ovat myös pienyrittäjät, joilla on
elinvoiman ja työllisyyden edistämisessä merkittävä
osa.
Näiden menestystekijöiden lisäksi tarvitaan aktiivisuutta ja toimintaa, jotta alueen elinvoima vahvistuu.
Sitä työtä kukaan ei voi tehdä yksin. Tarvitaan yhteisiä ponnistuksia alueen hyväksi.
Tällä ohjelmalla kaupunki haluaa innostaa muutkin
mukaan elinvoimatalkoisiin. Yritykset, yliopisto, koulut ja tutkimuslaitokset, liitot ja yhdistykset, aivan
tavalliset ihmiset. Hyvinvointia ja elinvoimaa voidaan
aidosti tehdä. Elinvoimaisen Oulun avainhenkilöitä
ovat kaikki, jotka haluavat kehittää aluetta. Kehitys
lähtee niin ruohonjuuritasolta kuin hallinnon korkeimmista kamareistakin.

Hyvinvointia ja elinvoimaa
voidaan tehdä

Kiinnostavat ihmiset vetävät
puoleensa kiinnostavia ihmisiä.
C. Landry

Meillä on kaikki edellytykset nousta aivan uudelle
tasolle valtakunnallisesti ja koko pohjoisella alueella. Uusi Oulu tulee olemaan yksi Suomen suurimmista kaupungeista. Tavoitteenamme on tulla
Suomen toiseksi keskukseksi heti pääkaupunkiseudun jälkeen. Tavoitteenamme on niin ikään vahvistaa
asemaamme yhtenä Barentsin alueen tärkeimmistä
kaupungeista. Näihin tavoitteisiin me yllämme jos
vain haluamme.
Oulun pitää olla elinvoimainen ja houkutteleva.
Yhdistymisen tavoitteena on parantaa asukkaiden
ja koko alueen edellytyksiä luoda parempaa elämää.
Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii muodostavat 1.1. 2013 kaupungin, jossa jokaisen vahvuudet voidaan käyttää koko alueen hyväksi.
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ELINVOIMA SUUNTAA KEHITTÄMISTÄ
Elinvoiman lähikäsitteitä ovat luovuus, virkeys,
dynaamisuus, voimavarat, terveys, kestävyys tai energia. Elinvoima sisältää tahdon, kyvyn sekä mahdollisuuksia ja voimavaroja uudistua, kehittää ja saavuttaa tavoitteita. Se tuo mukanaan iloa, innostusta,
tulevaisuudenuskoa, hyvinvointia, uteliaisuutta ja
yrittäjyyttä.
Elinvoima ja luovuus liittyvät olennaisesti alueiden ja
kaupunkien tavoitteelliseen kehittämiseen. Elinvoima
ilmenee muutoksena, uudistumisena ja vahvistumisena. Tulevan Oulun kaupunkikuva muuttuu, kaupunkikeskusta tiivistyy ja yhä laajemmat alueet tulevat kasvavan kaupungin käyttöön.
Yhdistymishallitus on linjannut elinvoiman teemoiksi
seuraavat:
Monipuoliset elinkeinot, hyvä työllisyys
Tieto ja taito pääomaksi
Elinvoiman kulttuuri, kulttuurista elinvoimaa
Vahva maapolitiikka, vaivaton liikenne
Elinvoimainen kaupungin talous

Elinvoimaohjelma kertoo, miten
elinvoimaisuutta vahvistetaan
kehittämällä yritystoimintaa
ja alueen kilpailukykyä sekä
turvaamalla ihmisten hyvän
elämän edellytyksiä
ja yleistä etua.
Uuden kunnan tehtävänä ja keskeisimpänä tavoitteena on turvata peruspalvelut. Kuntarajojen purkamisesta hyötyvät eniten uudistuneen kunnan
asukkaat.
Uusi kunta kasvattaa elinvoimaansa sekä sisäisesti
että osana verkostoja. Elinvoimatoimikunnan ja verkostotoimikunnan tehtävät sivuavat tässä toisiaan.
Toimimme aktiivisesti kansallisesti ja kansainvälisesti. Pohjois-Suomessa Oulu on merkittävin alueellinen kehittäjä, joka tuo pohjoista näkökulmaa esille
kaikissa tarkoituksenmukaisissa yhteyksissä.

Entistä kansainvälisempi Oulu on Pohjois-Suomen elinvoimaisin keskus.
Se on parhaiten verkostoitunut aluekehittäjä ja aktiivisin uudistaja.
Vahva väestöpohja, korkeatasoinen koulutus ja globaalisti merkittävä osaaminen
varmistavat liiketoiminnan kilpailukyvyn, kasvun ja hyvän työllisyyden.
Kansainvälistytään, mutta tehdään työt Oulussa.
Oulusta tulee maankäytön ja asumisen mallikaupunki.
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2. Monipuoliset elinkeinot, parempi työllisyys
TALOUDELLA MONTA TUKIPILARIA
Hyvä elinkeinoelämä turvaa hyvän työllisyyden. Tavaroiden ja palvelujen kysynnän alueellamme pitää olla
vilkasta ja riittävää. Tuotannon täytyy olla kilpailukykyistä globaaleilla markkinoilla. Näin työvoimaa tarvitaan ja työllisyysaste pysyy korkealla. Kuntien tehtävänä on peruspalvelujen järjestäminen. Monipuoliset
asumismahdollisuudet, laadukkaat peruspalvelut
ja toimivat liikenneyhteydet kyetään järjestämään
uudistuvassa Oulussa hyvin.
Elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parannetaan. Alueesta tehdään yleisesti kiinnostavampi.
Ihmisille tarjotaan mahdollisuus toimia osana innovatiivista yhteisöä. Nämä kaikki ovat vetovoimatekijöitä. Näitä vahvistetaan verkostoissa, maankäytön
suunnittelussa ja kansallisessa innovaatiopolitiikassa. Oululta tämä edellyttää aktiivisuutta,
avointa visiointikykyä ja uusien mahdollisuuksien
hahmottamista.
Kaikkien ammattiryhmien, mutta erityisesti nuorten
tai vastavalmistuneiden työttömien työllisyysastetta
nostetaan uusilla keinoilla ennakkoluulottomasti. Yritykset työllistävät sitä innokkaammin, mitä paremmin niiden työvoimatarvetta voidaan ennalta selvittää tai rekrytointia tukea. Työnhakijoiden ja yritysten
täytyy löytää toisensa. Tätä edistetään monenlaisilla
tapahtumilla tai kehittämällä verkkopalveluja.
Oulun yhtenäisillä työvoimapalveluilla tehostetaan
nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja maahanmuuttajien työllistymistä. Nuorten ja vastavalmistuneiden
työllistämistä voidaan edistää yritys-oppilaitosyhteistyöllä. Se auttaa yrityksiä luomaan kontakteja
alueen oppilaitoksiin ja lisää nuorten ja yritysten
kohtaamismahdollisuuksia.

MITEN TYÖLLISYYTTÄ EDISTETÄÄN?
• Elinvoimaisuuden parantaminen on tavoitteena
koko kaupunkikonsernin toiminnassa
• Monipuolisilla yrityspalveluilla tuetaan yritysten
menestymistä
• Yritysten kasvua, uusien yritysten ja työpaikkojen
syntymistä edistetään BusinessOulun toimenpiteillä ja aktiivisella yrittäjäjärjestöyhteistyöllä
• Yritysvaikutusten arviointi otetaan osaksi kaupunkiorganisaation päätöksentekoa
• Kehitetään uusia keinoja työllistää ja työllistyä
• Helpotetaan pienten yritysten mahdollisuuksia
työllistää esim. työssä oppimisen ja työharjoittelemisen avulla
• Nuorille taataan työ- tai koulutuspaikka
• Matkailun toimialan merkitystä vahvistetaan ja
edistetään toimijoiden verkottumista
• Luovat alat ovat myös tärkeä työllistäjä.
Monipuolinen kulttuuri lisää viihtyisyyttä.
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PAINOPISTEALUEET
2.1. Vahvistetaan alueen kykyä luoda uutta
Vahvan innovaatiotoiminnan edellytyksiä ovat toimiva yritysinfrastruktuuri, korkeatasoinen perustutkimus, lahjakkaiden tutkijoiden aktiivisuus,
yritysmyönteinen ilmapiiri sekä kansainvälinen yhteysverkosto. Oulussa on toimiva yritysinfrastruktuuri,
joka nykyisellään sisältää tilatarjontaa, yrityspalveluja, rahoituspalveluja sekä alan peruskoulutusta.
Oulussa koulutus, tutkimus, liike-elämä ja julkinen
sektori kehittävät pitkäjänteisesti yhteistyössä uutta
osaamista ja liiketoimintaa.
Rahoituspalveluissa ja erityisesti riskirahoituksessa
Oulussa ja Pohjois-Suomessa on pienet ja etäiset
markkinat. Tästä syystä BusinessOulun ja kaupungin
tulee toimia aktiivisesti sekä tiedonvälittäjänä, verkottajana että riskirahoituksen edistäjänä.
Osaamista syvennetään uusiin teknologioihin, pilvipalveluihin, radioteknologiaan, ympäristöteknologiaan, cleantech:iin, tuotantoteknologiaan ja tuotantoprosesseihin. Näin isojen globaalien yritysten
tutkimus-ja kehitystyö säilyy Suomessa. Näin myös
paikallisten pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyky lisääntyy. Tavoitteena on saada alueelle lisää kilpailtua EU-tutkimusrahoitusta ja kansainvälisiä tutkimus-, kehitys-ja innovaatioyhteyksiä.
Osaamisen kehittämisessä huomioidaan myös
muuttuvan perusteollisuuden tarpeet. Oulu on keskeisessä asemassa alan teknisen koulutuksen ja
hankkeita tukevan palveluverkoston ja yritystoiminnan suhteen.
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Maailman kaupan, talouden ja
muun toimeliaisuuden painopiste
siirtyy hiljalleen arktisille alueille.
Onko Oulu kehityksessä mukana?
Markku Heikkilä

2.2 Aktiiviset ihmiset, aktiiviset yrittäjät
Yrittäjyydelle luodaan myönteinen ilmapiiri ja toimintaympäristö. Se edistää yritysten syntymistä, toimintaa, kasvua, rahoitusta sekä kilpailukykyä, ja siten
alueen työllisyyttä.
Oulun kaupunki kehittää omaa hankintaosaamistaan
siten, että paikallinen yritystoiminta tulee paremmin
huomioduksi ja järjestää alueen yrittäjille kunnallisten hankintojen ja palvelutarjonnan koulutusta.
Uusia kasvuyrityksiä pitää saada lisää eri liiketoiminta-alueille. Uusia liiketoimintamalleja on kehitettävä myös pienille ja keskisuurille yrityksille. Matkailu, hyvinvointi, kulttuuri ja luonnonvarat voivat
kehittää ympärilleen monenlaista liiketoimintaa.
1.

Tuetaan omaehtoista yrittäjyyttä. Sille luodaan perusta yrityskasvatuksen ja yrityskehitystoimenpiteiden myötä. Tämä onnistuu
mm. lisäämällä oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteyksiä ja kannustamalla oppilaitoksia edistämään yrittäjyyttä omalla toiminnallaan. Näin opiskelijat saadaan vahvemmin
mukaan työelämään. Myös valmiudet omaan
yritystoimintaan ja työelämän eri tehtäviin
kasvavat.

2. Tarjotaan ajanmukaisia yrityskehityspalveluita
ja -ympäristöjä. Erilaiset yrityshautomot ja
-kiihdyttämöt yhdessä yrityspalvelujen kanssa
luovat hyvät ja asiantuntevat puitteet uusien
ideoiden tuotteistamiselle ja yrittäjyydelle.
3. Kehitetään alueellisia riskirahoitusvälineitä.
Niillä pyritään turvamaan uusien ja kasvuhakuisten yritysten entistä nopeampi ulkopuolisen rahoituksen saanti. Onnistuneet
kasvuyritysten menestystarinat lisäävät alueen vetovoimaisuutta, ja liikevaihdon kasvun
kerrannaisvaikutuksena kasvupotentiaalinsa
toteuttaneista yrityksistä syntyy alueelle uutta
sijoitettavaa pääomaa. Alueen kasvuyritykset
pitää pystyä tunnistamaan paremmin.

Lahjakkaat tutkijat ja innovaattorit ovat tärkeitä alueen kehittäjiä. Uusiin innovaatioihin ei riitä keskinkertaisesti tehty perustyö, vaan ne vaativat useimmiten jonkin huippusuorituksen.
Elinkeinoelämä tarvitsee lahjakkaita ja hyvin verkottuneita myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia. Korkeatasoisen koulutuksen lisäksi Oulun tulee edesauttaa markkinoinnin ammattilaisten sijoittumista
verkottumis- ja harjoitteluohjelmiin. Alueen vetovoimaisuudesta tulee huolehtia hyvin.
Oulun tavoitteena on olla Suomen paras kaupunkiseutu innovatiiviselle yrittäjyydelle ja kansainvälistyvälle yritystoiminnalle.

Avainhenkilöitä ovat kaikki,
jotka haluavat kehittää aluetta

9

2.3 Kohti kansainvälisiä verkostoja ja Pohjoista
Oulun kaupunki ja BusinessOulu ovat verkottuneet
laajasti eri puolille maailmaa kehittäessään omaa
toimintaansa. Näitä verkostoja voidaan hyödyntää
yhteistoimin entistä aktiivisemmin. Verkostojen pitää
palvella monipuolisesti alueen innovatiiivisuuden ja
elinkeinoelämän kansainvälistymisen edistämiseksi.

Oulu on koko
Barentsin alueen
merkittävimpiä kaupunkeja
Oulun alueen ja toimijoiden näkyvyyttä ja tunnettavuutta voidaan kehittää valituilla kohdealueilla
rakentamalla kahdensuuntaisen yhteistyön muotoja.
Medianäkyvyyttä voidaan parantaa tuomalla median
edustajia säännöllisesti vierailemaan Oulun alueelle.
Vastaavasti eri kohdemaiden liiketoimintamahdollisuuksien esittelyä Oulun alueella tulee lisätä.
Erityisen tärkeä kansainvälistymisen osa-alue on
lähialueyhteistyö Pohjoismaiden ja Venäjän, etenkin
Barentsin alueen kanssa. Perämerenkaarta ja muita
lähimarkkina-alueita lähestytään aktiivisesti. Yhteistyötä ja aktiivista uutta liiketoimintaa tulee kehittää.
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Uudet, pohjoisessa
avautuvat mahdollisuudet
otetaan vakavasti

3. Monta koulua, monta alaa, paljon osaajia
TIETO JA TAITO PÄÄOMAKSI
Suomi selviytyy parhaiten globaalissa taloudessa,
jos se keskittyy osaamiseen ja kasvattaa osaamista
laaja-alaisen koulutuksen avulla. Kaupungin ja yritysten menestys ja elinvoimaisuus kansainvälisessä
kilpailussa perustuu yhä enemmän kyvylle tuottaa ja
hyödyntää uutta tietoa. Oulun keskeisenä tehtävänä
on monipuolisen koulutusjärjestelmän avulla varmistaa laadukas koulutus kuntalaisille elämänkaaren ja työuran eri vaiheissa. Oulun laadukas ja laajaalainen oppilaitosjärjestelmä antaa tälle erinomaiset
mahdollisuudet. Onnistuminen tarvitsee kansainvälistymistä ja verkostomaista yhteistyötä korkeakoulutusta antavien oppilaitosten kesken yli maakuntarajojen. Vieraita kulttuureita ja globaalimuutoksia on
opittava ymmärtämään paremmin.
Koulutuksen taloudellinen rooli korostuu myös silloin, kun sen avulla havitellaan parempaa tuottavuutta. Työvoiman riittävyys ja laatu tulevat entistä
keskeisemmiksi tekijöiksi talouden rakennemuutosten hallitsemisessa. Yhteiskunnan ja teknologian
nopeat muutokset asettavat uusia vaatimuksia niin
työssä olevien kuin työttömien ammatinvaihdolle,
elinikäiselle oppimiselle ja osaamisen jatkuvalle päivittämiselle. Väestön korkea koulutustaso mahdollistaa paremmin rakennemuutosten hallitsemisen
uudelleenkoulutuksella.

•

•

•

•
•

Yritys- ja työelämälähtöisyyttä vahvistetaan
edelleen oululaisessa ammatillisessa ja korkeakoulujärjestelmässä. Lisätään oppilaitosten
yritysyhteistyötä.
Kansainvälistymistä tulee edelleen vahvistaa:
Rajat ylittävää oppilaitosyhteistyötä laajennetaan
erityisesti Perämeren kaaren alueella ja yhteistyövalmiuksia parannetaan vahvalla ja monipuolisella kielikoulutuksella.
Koulutustarpeiden ennakoinnin kehittäminen
yhteistyössä maakunnan eri tahojen kanssa ja
vaikuttavat toimenpiteet koulutuksen suuntaamisesta työ- ja elinkeinoelämän tarvitsemille aloille.
Aikuiskoulutus ja muuntokoulutus vastaavat
elinikäisen oppimisen tarpeisiin
Oma perhe on lapsen tärkein kasvuympäristö.
Oulu tukee perheitä niiden kasvatustehtävässä.

Oulun asema monipuolisena
koulutuksen edelläkävijänä
vahvistuu.

MITEN TÄMÄ KAIKKI SAAVUTETAAN?
• Kaikki peruskoulunsa päättävät siirtyvät toiselle
asteelle ja suorittavat joko lukion, ammatillisen
koulutuksen, oppisopimuskoulutuksen tai muun
sopivan koulutuksen.
• Oululaisen korkeakoulujärjestelmän monipuolisuus varmistetaan.
• Oulun väestörakenne, oppilaitokset ja nuori aktiivisuus tulee näkyä paremmin Oulun katukuvassa ja kaupunkielämässä.
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Kansainvälistä
näkyvyyttä
tapahtumilla

Elinvoiman kulttuuri
lähtee asukkaista
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Moni-ilmeinen
paikalliskulttuuri on
yhteinen ilomme

4. Moni-ilmeinen kulttuuri

Ihmiselle on annettava
tilaa kasvaa luovaksi.

KULTTUURI ALKAA IHMISISTÄ
Kaupungit kilpailevat asukkaista, matkailijoista, opiskelijoista, yrittäjistä, sijoittajista, kulttuuri- ja urheilutapahtumista sekä mediahuomiosta. Tässä kilpailussa monimuotoinen kulttuuri on noussut yhdeksi
tärkeimmistä vetovoimatekijöistä. Useat asiantuntijat
ovat selkeästi osoittaneet elävän kulttuurin keskeisen
merkityksen kaupungin menestymiselle. Monet signaalit ja tutkimukset osoittavat myös sen tosiasian,
että suuri osa nuorista osaajista valitsee kaupunkinsa sen yleisen viihtyvyyden, ei pelkästään työmahdollisuuksien perusteella.

Oulu on opiskelijakaupunki, mutta tämä ei juurikaan
näy kaupungin ilmeessä tai katukuvassa. Oulun
pitää etsiä uusia mahdollisuuksia yhteistyössä yliopiston ja muiden oppilaitosten kanssa niiden näkyvyyteen kaupungin sydämessä. Opiskeluun liittyviä
tiloja, tapahtumia sekä muuta opiskelijakulttuuria
edistetään osana keskustan kehittämistä.

Oulu sykkimään –raportti kannustaa kehittämään
erityisesti uutta luovaa vapaan kentän kulttuuritoimintaa, kuten mm. tapahtumia ja yhteisöllistä kaupunkikulttuuria. Luova kaupunki luo maaperän taloudelliselle kasvulle, sivistykselle ja viihtymiselle.

Oulun sijainti jokien ja meren äärellä avaa kulttuurisia, historiallisia ja luontoarvoiltaan rikkaita mahdollisuuksia kaupunkisuunnittelulle. Merellisen kulttuurin edistämiseksi kehitetään merellisiä tapahtumia ja
mereen liittyvää virkistystoimintaa ympärivuotisesti.

Oulussa on vahva kulttuurilaitosten verkosto, johon
myös kulttuurin rahoituksen painopiste kohdistuu.
Uuden kunnan perinteistä kulttuuria ja sen tapahtumia pitää erityisesti vaalia, koska sellainen on aitoa
asukkaista lähtevää toimintaa.

Elinvoimaa tuova kulttuuri tuotetaan yhä enemmän
perinteisten kulttuurilaitosten ulkopuolella, ns. kulttuurin vapaalla kentällä. Sitä tuottavat erilaiset yhdistykset, freelance-taiteilijat tai muut ryhmät.

Suurtapahtumilla ja festivaaleilla on merkittäviä aluetaloudellisia ja kaupunki-imagollisia vaikutuksia.
Oulua tulee kehittää määrätietoisesti laadukkaaksi
tapahtumakaupungiksi huomioiden tapahtumien
ympärivuotisuus. Tapahtumien kehittämisessä korostuvat tapahtumainfrastruktuurin kehittäminen ja toimijoiden verkostoituminen.

MIHIN HALUTAAN KIINNITTÄÄ ERITYISTÄ
HUOMIOTA?

Kari Uusikylä

•
•
•
•
•
•

Kulttuurilaitosten resurssien monipuolisempi
käyttö
Tapahtumakaupunki Oulu
Luovan talouden tilaratkaisut
Opiskelijakulttuuri
Merellinen Oulu
Perinnetapahtumat

Kulttuuri luo identiteettiä.
C. Landry
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5. Maankäyttö, liikenne, ympäristö ja energia
5.1 Maankäytön mallikaupunki

Oulu on asumisen
mallikaupunki

Tavoitteena pohjoisen kestävä kaupunki
Oulu ohjaa ja kehittää tehokkaasti yhdyskuntarakennetta haluamaansa suuntaan. Maata hankitaan
ja kaavoitetaan oikeasta paikasta oikean aikaan.
Tämä on aktiivista maapolitiikkaa, jota haluamme
toteuttaa.
Nykyinen yhdyskuntarakenne Oulussa on muotoutunut eri aikakausien toiminnan ja tavoitteiden seurauksena. Oulun alueella on erilaisia maankäyttövyöhykkeitä: kaupunkimaista rakennetta, kyläalueita ja
maaseutualueita.
Maankäytön mahdollisuudet liittyvät energiaviisaan
ja kestävän kehityksen sekä asukkaiden sujuvan
arjen mukaiseen yhdyskuntarakenteen saavuttamiseen. Asunnot, palvelut ja työpaikat sijoitetaan eheyttävästi yhdyskuntarakenteeseen.
Keskeisen kaupunkialueen ja nykyisten kuntakeskusten täydennysrakentaminen hyödyntää olemassa
oleva infrastruktuuria, tukee palvelujen säilymistä
ja parantaa kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen
käyttömahdollisuuksia.
Oulun monipuolinen ja laaja vesistöjen ja merkittävien virkistysalueiden tarjonta avaa uusia matkailullisia ja maankäytöllisiä mahdollisuuksia.
Vahva maapolitiikka on Oulun ehdoton menestystekijä. Strategisen maankäytön suunnittelun ja maanhankinnan pitkään jatkunut vahva yhteistyö tuottaa
kohtuuhintaisia tontteja yrityselämän ja asumisen
tarpeisiin. Oulun vahvuutena ovat toimiva liikennejärjestelmä ja hyvät liikenneyhteydet, jotka ovat nostaneet Oulun Pohjois-Suomen logistiseksi keskukseksi.
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Viisas maankäyttö edistää elinvoimaisuutta
•

Oulun strateginen yleiskaava
Yleiskaavassa määritellään pitkän aikavälin
maankäytön periaatteet: erilaiset kehittämisvyöhykkeet; asutuksen, palveluiden ja työpaikkojen
painopistealueet, liikennejärjestelmä, strategisesti tärkeät verkostot ja hankkeet.
Strategisella maankäytön suunnittelulla edistetään Oulun elinvoimaisuutta. Yleiskaavatyön
yhteydessä on mahdollista nostaa esiin niitä
Oulun maankäytön erityispiirteitä, jotka lisäävät
kunnan vetovoimaa valtakunnallisessa kilpailussa
Elinvoimaa tuetaan yleiskaavoituksella varaamalla riittävät ja monipuoliset työpaikka-, toimitila- ja teollisuusalueet, edistämällä palvelevaa liikennejärjestelmää ja osoittamalla toimivat
logistiikka-alueet. Vetovoimainen ja monipuolinen asuntoaluetarjonta, huolehtiminen viher- ja
virkistysalueiden kehittämisestä sekä arvokkaiden luonnon- ja kulttuuriympäristöjen arvojen
esiin nostaminen lisäävät asukkaiden hyvinvointia ja luovat edellytyksiä matkailun kehittämiselle.

Millainen on menestyvän kaupungin resepti?
Sen perustana on kyvykkyys, osaaminen tieto ja taito. Siihen liitetään ihmisten
lahjakkuus ja suvaitsevaisuus. Kaikille annetaan tilaa kasvaa ja yltää huipulle alasta
riippumatta. Kaupunki vaalii erilaisuutta rikkautena, joka synnyttää aina jotakin uutta
ja kiinnostavaa. Suvaitsevaisuus ei ole vain erilaisuuden sietämistä.
Se on erilaisuuden aitoa arvostamista ja kaikenlaista teknologiaa.
Sen pitää vastata tarpeisiin ja lähteä ihmisen arjesta.
Tästä kaikesta koostuvat kaupunkien strategiset menestystekijät
– Talentti, Toleranssi ja Teknologia.
Richard Florida
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5.2 Vaivattomasti kaupungissa ja kaupunkiin
Toimiva liikennejärjestelmä on elinkeinoelämän ja
kuntalaisten toiminnan kannalta välttämätön. Kaikki
liikennemuodot halutaan kilpailukykyisiksi niin alueen sisällä kuin Ouluun ja Oulusta maailmalle. Eri
kulkumuotojen välisiä yhteyksiä turvataan mm. toimivalla joukkoliikenteellä.

•

•

Elinvoimaa elinkeinoelämän kuljetuksiin
Elinvoimaisessa Oulussa raaka-aineet ja tuotteet siirtyvät vaivattomasti maanteitä, rautateitä,
meritse tai lentoliikenteellä Ouluun ja Oulusta
muualle Suomeen ja maailmalle kilpailukykyisesti ja joustavasti.

•

Oululainen liikkuu joustavasti ja kestävästi
Oulu on Suomen johtava pyöräilykaupunki ja
pyöräilyn edellytyksiä kehitetään edelleen innovatiivisesti.

Aktiivinen maapolitiikka
Maapolitiikan keinoin Oulu varmistaa että kaavoitetut tontit sekä rakennettu katuverkosto ja muu kunnallistekniikka tulevat ajallaan käyttöön. Kuntalaisten päivittäin tarvitsemat lähipalvelut järjestetään
kaikkein edullisimmin yhtenäisessä yhdyskuntarakenteessa.

Hyvintoimivan joukkoliikenteen merkitys kasvaa. Oulussa pitää tavoitella siinä toiminnallisesti kansallista kärkeä. Tämä tarkoittaa sitä,
että kaupunki panostaa vahvasti joukkoliikenteeseen. Eheytyvä yhdyskuntarakenne parantaa
entisestään kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytyksiä ja luo Oululaisille monia joustavia liikkumismuotoja arjessa monipuolisessa ja
viihtyisässä elinympäristössä. Oulun keskustan,
kuntakeskusten ja aluekeskusten palveluiden
tulee olla helposti saatavilla. Yleiset tiet, katuverkko ja yksityistiet muodostavat kaikkia kuntalaisia palvelevan toimivan kokonaisuuden.

Oulun yhdyskuntarakennetta toteutetaan vahvalla
maapolitiikalla. Maapolitiikan ohjelmatyö käynnistetään vuoden 2013 alussa ja toimikunta esittää,
että työtä ohjaa poliittinen toimikunta.
•

16

Oulu on asumisen mallikaupunki
Oulussa on asumiselle runsaasti erilaisia vaihtoehtoja. Perheet, sinkut, nuoret, ikä-ihmiset ja
työelämässä toimivat löytävät tarpeisiinsa sopivan asumisvaihtoehdon Oulusta. Kohtuuhintainen asuminen turvataan niin vuokra- kuin
omistusasumisessa.

•

Yhteistyöllä ja aktiivisella edunvalvonnalla
kärkihankkeet toteutukseen
Oulu toimii yhteistyössä kuntien, valtion ja muiden toimijoiden kanssa liikennejärjestelmätavoitteidensa turvaamiseksi. Haluamme vaivattomat yhteydet maailmalle niin henkilö- kuin
tavaraliikenteellekin.

Oulun seudun ja koko pohjoisen Suomen kärkihankkeita ovat Seinäjoki-Oulu rata – 2. vilkkain tavaraliikennerataosuus, valtatie Oulu-Kemi, Oulun
satamaan johtavan väylän syventäminen ja Oulun
lentoaseman rooli kansainvälisenä lentoasemana.
5.3 Ympäristö kuuluu kaikille
Ympäristö ja luonto ovat kaikkien yhteinen asia. Niiden merkitys korostuu Pohjois-Suomessa. Ympäristö
alkaa sisätiloista ja jatkuu ulos pihoihin, kaupunkiin,
kyliin ja erämaahan. Sinne mahtuu luonnonsuojelualueita, luontopolkuja, virkistysalueita, katuja ja puistoja.

Voimaa hiljaisuudesta

Monimuotoinen ja hyvinvoiva luonto sekä viihtyisä
asuinympäristö edistävät kaikkien hyvinvointia.
Oulussa jatketaan vahvaa ympäristöpolitiikkaa
•

Elinvoimaa energiasta
Oulussa otetaan käyttöön paikallinen toimintamalli, jolla korkea energiatehokkuus, kilpailukykyinen ja luotettava energiansaanti, sähkön ja
lämmön yhteistuotanto, aluekohtaiset kestävät
energiaratkaisut sekä tulevaisuuden hiilineutraalisuuden tavoite voidaan saavuttaa. Toimintamalli vahvistaa energiantuotannon omavaraisuutta, lähienergian hyödyntämistä, paikallista
elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämää sekä luonnonvarojen järkevää käyttöä.
Oulun Energia vastaa sähkön ja lämmön tuotannosta ja toimii valtakunnallisena edelläkävijänä.
Se edistää menetelmiä, joilla uudistuvan energian pientuotantoa voidaan kehittää. Tulevaisuuden älykkäissä sähköverkoissa myös tavallinen
kuluttaja voi olla sähkön tuottaja.

•

Ympäristökuormitus vähenee
Oulun tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjään EU:n tavoitteiden mukaisesti vähintään
20 % vuoteen 2020 mennessä. Pitkän tähtäimen
tavoite on 80 %:n päästövähennys vuoteen 2050
mennessä.

•

Monipuolinen ja arvokas luonto lähellä
Kaupunkipuistot tarjoavat ajattomia hetkiä asukkaille. Luonnon monimuotoisuus halutaan turvata. Kansallispuiston tasoinen luonnonsuojelualue kaupungissa lähentää oululaisten suhdetta
luontoon. Virkistysalueiden tulee olla saavutettavissa helposti. Niitä kehitetään yhteistyössä valtion, tutkimuslaitosten, ympäristöjärjestöjen ja
muiden intressiryhmien kanssa.

•

Hiljaisuudesta elinvoimaa
Hiljaisuus ja aitojen luonnon äänien kokeminen
ovat nyt ja tulevaisuudessa entistä harvempien
etuoikeus. Oulu varmistaa strategisen suunnittelun keinoin, että oululaiset ja tänne tulevat
matkailijat löytävät vapaa-aikanaan hiljaisuuden
alueita.
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6. Elinvoimaa kaupungin talouteen
Pitkällä aikavälillä kaupungin talous on tasapainossa, mikäli vuosikate riittää korvausinvestointien
kustannuksiin. Tällöin ei synny tulorahoitusvajetta,
joka joudutaan kattamaan lainanotolla ja omaisuuden myynnillä. Talouden keskeiset tasapainottamiskeinot ovat palvelutoiminnan tuottavuuden kasvu,
elinvoimaisuuden edistämisen kautta vahvistuva
tulopohja, kaupungin pääoman ja omaisuuden tehokas käyttäminen.

Oulun voimavarana
ovat nuoret.

Kaupungin elinvoiman perustan muodostavat aktiivinen ja nuori väestöpohja, kilpailukykyinen yrityskanta, korkealaatuiset kuntapalvelut ja vakaa talous.
Elinvoiman kannalta tärkeätä on, että talous on
kestävällä pohjalla. Sen täytyy kestää väestön ikärakenteen tuomat haasteet ja muut yhteiskunnan
muutokset.
Suhdannevaihtelut ja elinkeinotoiminnan rakenteen
muutokset vaikuttavat kaupungin talouden hallintaan. Taantuman ja hitaan kasvun vaiheessa julkistalouden tulot hiipuvat ja samanaikaisesti kaupungin
palveluiden kysyntä kasvaa. Suhdannevaihteluista
riippumatta kaupungin palvelulupauksen täyttäminen väestön ikärakenteen muutoksen myötä tuo
uuden haasteen kaupungin talouden hallintaan.
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Elinvoimaisella kaupungilla on riittävästi resursseja
uudistumisen toteuttamiseen. Kuntien yhdistyminen mahdollistaa nykyistä monipuolisemmat mahdollisuudet elinvoiman edistämisessä. Elinvoimainen Oulu kykenee omalla toiminnallaan luomaan
talouden kasvua, työllisyyttä ja tätä kautta verotuloja,
joiden avulla palveluvelvoitteet kyetään kattamaan.
Kaupungin talous on pohjimmiltaan riippuvainen
alueen elinkeinotoiminnasta sekä kilpailukyvystä.
Talouden vahvistamisessa keskeisiä haasteita ovat
elinkeinopolitiikkaan, työllisyyteen, maankäyttöön,
liikenteeseen, infraan, palveluverkkoon ja palvelujen
järjestämiseen liiittyvät asiat. Perinteisen yrityskeskeisen elinkeinopolitiikan lisäksi keskiöön on nostettava sektorirajat ylittävä elinvoiman ja paikallistalouden kehittäminen. Oulun elinvoiman edistämisessä
olennaista on kuinka optimaalisesti paikallisyhteisö
saadaan yhdessä elinkeinoelämän, koulutusorganisaatioiden, järjestöjen ja kuntalaisten kanssa hyödyntämään kehittämisen resursseja kaupungin elinvoimaisuuden ja vakaan tulopohjan hyväksi.
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