ELÄVÄ KAUPUNKIMAASEUTU
OULUN MAASEUTUALUEIDEN
KEHITTÄMIS- JA MARKKINOINTIOHJELMA
VUOSILLE 2009 – 2013

16.12.2008

1

ELÄVÄ KAUPUNKIMAASEUTU
OULUN MAASEUTUALUEIDEN KEHITTÄMIS- JA MARKKINOINTIOHJELMA
VUOSILLE 2009 – 2013
Sisältö
TIIVISTELMÄ ....................................................................................................................................................... 3
1 JOHDANTO ...................................................................................................................................................... 6
2 OHJELMAN LAADINTA .................................................................................................................................... 7
2.1 Tarve ja tausta ......................................................................................................................................... 7
2.2 Ohjelman laadinnan käynnistäminen ja organisointi .............................................................................. 7
2.2.1 Ohjausryhmä .................................................................................................................................... 8
2.2.2 Teemaryhmätyöskentely .................................................................................................................. 8
2.3 Kysely‐ ja haastattelututkimus .............................................................................................................. 10
2.4 Maaseutuseminaari ............................................................................................................................... 10
2.5 Tiedotus ................................................................................................................................................. 10
3 OULUN MAASEUTUALUEET .......................................................................................................................... 11
3.1 Oulu, Pohjois‐Suomen keskus ............................................................................................................... 11
3.2 Ylikiiminki osana Oulua .......................................................................................................................... 11
3.3 Maaseutualueet uudessa Oulussa ......................................................................................................... 11
3.4 Kaavoitustilanne .................................................................................................................................... 12
3.5 Oulun maaseutualueiden kylät.............................................................................................................. 14
3.6 Oulun maaseutualueiden palvelut ........................................................................................................ 17
3.7 Elinkeinotoiminta Oulun maaseutualueilla ........................................................................................... 19
3.8 Uuden Oulun maaseutualueet tilastoina .............................................................................................. 20
4 LIITTYMINEN MUIHIN OHJELMIIN ................................................................................................................ 21
4.1 Maaseudun kehittämistä koskevat yhteisön strategiset suuntaviivat .................................................. 21
4.2 Suomen maaseudun kehittämisstrategia, Manner‐Suomen maaseutuohjelma ja Jokivarsien moderni
Maaseutuohjelma 2007‐2013 ..................................................................................................................... 22
4.3 Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma .................................................................................................. 22
4.4 Maaseutu mahdollisuutena – kunnat maaseudun kehittäjinä, Kuntaliiton maaseutuohjelma ............ 23
4.5 Pohjois‐Pohjanmaan maakuntasuunnitelma, maakuntakaava ja ‐ohjelma .......................................... 23
4.6 Muut alueelliset kehittämisohjelmat .................................................................................................... 23
4.7 Oulun kaupungin strategia ja kuntaliitossopimus ................................................................................. 23
4.7.1 Oulun strategiset päämäärät 2015 ................................................................................................. 24
4.7.2 Oulun visio ...................................................................................................................................... 24
4.7.3 Kuntaliitossopimus ......................................................................................................................... 24
5 OULUN MAASEUTUALUEIDEN KEHITTÄMISTARPEET JA NELIKENTTÄANALYYSI .......................................... 26

2
5.1 Oulun maaseutualueiden kehittämistarpeet ........................................................................................ 26
5.1.1 Kehittämistarpeiden arvotus .......................................................................................................... 26
5.2 Oulun maaseutualueiden SWOT‐analyysi ............................................................................................. 27
5.2.1 Vahvuudet, joiden varaan kehitystyötä suunnataan...................................................................... 27
5.2.2 Heikkoudet, joihin kehitystyössä tulee puuttua ............................................................................. 27
5.2.3 Mahdollisuudet, jotka voidaan tulevaisuudessa hyödyntää .......................................................... 28
5.2.4 Uhat, jotka täytyy ennaltaehkäistä................................................................................................. 28
6 ELÄVÄ KAUPUNKIMAASEUTU – OULUN MAASEUTUALUEIDEN KEHITTÄMISOHJELMA .............................. 30
6.1 Oulun maaseutualueiden VISIO 2013.................................................................................................... 30
6.2 Strategiset päämäärät Oulun maaseutualueilla .................................................................................... 30
6.3 Tavoitteet ja toimenpiteet Oulun maaseutualueilla ............................................................................. 30
6.3.1 Oulun maaseutualueilla toimii elinvoimainen maa‐ ja metsätalous sekä monipuolinen
yritystoiminta .......................................................................................................................................... 31
6.3.2 Oulun maaseutualueiden kylät ovat eläviä ja asuttuja. ................................................................. 33
6.3.3 Monipuolinen maakäyttö mahdollistaa erilaisten maankäyttömuotojen yhteensovittamisen. ... 34
6.3.4 Maaseutualueiden kehittymiseksi toimii tehokas hallinnollinen vuorovaikutus sekä tiedotus‐ ja
neuvontatoiminta. ................................................................................................................................... 35
6.3.5 Oulun maaseutualueilla on puhdas ja viihtyisä ympäristö. ............................................................ 36
6.3.6 Arvokas maaseutumaisema ja paikallinen kulttuuriympäristö ovat Oulun maaseutualueiden
voimavara ................................................................................................................................................ 37
6.3.7 Oulun maaseutualueilla on vireää omaehtoista kehittämistoimintaa sekä harrastus‐ ja vapaa‐
ajantoimintaa. ......................................................................................................................................... 38
7 OHJELMAN TOIMEENPANO .......................................................................................................................... 39
7.1 Organisointi ........................................................................................................................................... 39
7.2 Resurssit ................................................................................................................................................ 39
7.2.1 Kaupungin oma rahoitus ................................................................................................................ 39
7.2.2 Valtion rahoitus .............................................................................................................................. 39
7.2.3 EU‐rahoitusmahdollisuudet ............................................................................................................ 40
7.3 Ohjelman seuranta ................................................................................................................................ 40
7.3.1 Oulun maaseutualueiden yhteistyöryhmä ..................................................................................... 40

Kansikuva: Juopulin kylää Ylikiimingissä (kuva: Juopulin kyläyhdistys)

3

TIIVISTELMÄ
Oulun kaupunki ja Ylikiimingin kunta yhdistyvät vuoden 2009 alussa, jonka jälkeen uuden
Oulun rakenteeseen kuuluu tiiviisti asutun ydinkaupungin lisäksi kaupungin läheistä
asuinmaaseutua ja harvaan asuttua maaseutua. Kuntaliitoksen yhteydessä laadittiin tämä
Oulun maaseutualueiden kehittämis- ja markkinointiohjelma, jossa tarkastellaan Oulun
maaseutualueiden elinkeinoihin ja asumiseen liittyviä kehittämistarpeita, -tavoitteita sekä
toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.
Laadintatyössä tarkasteltaviksi painopistealueiksi valittiin maaseudun elinkeinot ja
työllisyys, kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus, maaseudun perusrakenne, maisema ja
ympäristö sekä asuminen, kylien kehittäminen ja virkistys- ja vapaa-ajantoiminta ja niihin
liittyviä kehittämistarpeita ja toimenpide-esityksiä koottiin neljän teemaryhmän voimin.
Teemaryhmien jäseninä on oululaisia ja ylikiiminkiläisiä maaseutualueiden asukkaita ja
yrittäjiä, viranomaisia ja asiantuntijatahojen edustajia.
Maaseutualueiden kehittämis- ja markkinointiohjelma on laadittu antamaan suuntaviivoja
Oulun maaseutualueiden kehittämistyöhön, mutta lähtökohtana on ollut yhteen sovittaa
sen tavoitteet muiden, kuten seudulliset, maakunnalliset, valtakunnalliset ja EU-tason
linjausten kanssa.
Oulun maaseutualueiden vahvuuksina korostuvat puhdas luonto, maaseutuympäristö ja
väljyys sekä vahvan valtakunnallisen osakeskuksen ja sen palveluiden ja työpaikkojen
läheisyys. Maaseutualueilla on isoja alueellisia eroavaisuuksia ja alueiden välisiä
kehityseroja. Vanhan Oulun maaseutualueista mm. Oulujokivarteen ja Korvenkylän
alueelle kohdistuu uudisrakentamispainetta ja ne poikkeavat merkittävästi muista
maaseutualueista. Myös etäisyydet kaupunkialueen palveluihin sekä työpaikkoihin ovat
vanhan Oulun maaseutualueilta selvästi Ylikiimingin kyliä lyhyempiä.
Maaseutualueilta on löydettävissä runsaasti mahdollisuuksia, jotka kehittämistoiminnan
kautta voidaan hyödyntää. Alueen vahvuuksiin perustuvissa elinkeinoissa, kuten matkailu-,
virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan, hyvinvointipalveluihin, maisema- ja energiayrittäjyyteen
sekä lähiruokaan liittyvässä elinkeinotoiminnassa, on runsaasti potentiaalia, jota voidaan
kehittää. Maaseutumaiseen, väljempään asutukseen kohdistuvaan kasvavaan
kiinnostukseen voidaan vastata Oulun maaseutualueilla ja siten parantaa kaupungin
valtakunnallista kilpailukykyä asukkaista ja yrityksistä kilpailtaessa. Keskeisin uhkatekijä
maaseutualueiden kehittymiselle on maaseudun kehittämistoiminnan tyrehtyminen, liian
vähäisten resurssien ohjaaminen tai kiinnostuksen puute kehittämistoimintaan.
Maaseutuohjelmassa Oulun maaseutualueille laadittu visio 2013:
Oulun maaseutualueilla asutaan ja yritetään väljässä, luonnonläheisessä ja puhtaassa
maaseutuympäristössä hyödyntäen kasvukeskuksen tarjoamia mahdollisuuksia. Sekä
perinteinen että uusi elinkeinotoiminta ja elämä kylissä ovat vireää ja elinvoimasta.
Maaseutualueet ovat kaupunkimme vahvuus ja niiden kehittämiseen panostetaan
kestävästi.
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Keskeisten kehittämistarpeiden, niiden arvotuksen sekä nelikenttäanalyysin pohjalta
johdetut Oulun maaseutualueiden strategiset päämäärät:
1. Oulun maaseutualueilla toimii elinvoimainen maa- ja metsätalous sekä
monipuolinen yritystoiminta.
2. Oulun maaseutualueiden kylät ovat eläviä ja asuttuja.
3. Monipuolinen maakäyttö mahdollistaa erilaisten maankäyttömuotojen
yhteensovittamisen.
4. Maaseutualueiden kehittymiseksi toimii tehokas hallinnollinen vuorovaikutus sekä
tiedotus- ja neuvontatoiminta.
5. Oulun maaseutualueilla on puhdas ja viihtyisä ympäristö.
6. Arvokas maaseutumaisema ja paikallinen kulttuuriympäristö ovat Oulun
maaseutualueiden voimavara.
7. Oulun maaseutualueilla on vireää omaehtoista kehittämistoimintaa sekä harrastusja vapaa-ajantoimintaa.
Kunnalle kuuluu maaseutuasioihin liittyen kolmentyyppisiä tehtäviä: maaseudun
tukihallintoon liittyviä viranomaistehtäviä, maaseutuelinkeinojen kehittämistehtäviä sekä
yleisempiä maaseutualueiden kehittämistehtäviä. Oulun maaseutualueiden kehittämis- ja
markkinointiohjelman näkökulma onkin vahvasti poikkihallinnollinen ja ohjelmaan kirjattuja
kehittämistoimia toteutetaan eri hallintokunnissa. Lähtökohta on, että maaseutuohjelma
toteutus ei voi perustua pelkkään kehittämistoimien hankkeistamiseen vaan kunnan
perustoimintaan tulee sisällyttää maaseutua edistävät toimet.
Kaupungin lisäksi keskeisiä toimijoita ja yhteistyötahoja ohjelman toteutuksessa ovat
esimerkiksi alueen asukkaat, yhdistykset, yritykset ja muut viranomaiset. Toteutukseen
voivat osallistua myös seudulliset tai maakunnalliset organisaatiot.
Läpäisevänä periaatteena kaikessa Oulun maaseutualueiden kehittämistoiminnassa on
kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen edistäminen ja hyödyntäminen. Tavoitteet ja
toimenpiteet on esitetty kullekin strategiselle päämäärälle. Toimenpiteisiin on koottu
keskeisiä asioita, jotka edistävät asetettujen päämäärien ja tavoitteiden toteutumista.
Ohjelmatyössä merkitykselliseksi asiaksi on noussut maaseudun kehittämistoiminnan
hallinnointi ja organisointi uudessa Oulussa. Kunnan on tunnistettava ja määriteltävä
roolinsa maaseudun kehittäjänä ja kaupungin pitkän aikavälin suunnitelmiin sisällytettävä
ajatus maaseudusta kaupungin voimavarana ja yhtenä painopistealueena, johon
panostetaan ja, jonka kehittämiseen talousarviossa varataan rahaa. Myös valtion ja EU:n
tarjoamat rahoitusmahdollisuudet tulee aktiivisesti tunnistaa ja hyödyntää tehokkaasti
Oulun maaseutualueiden kehittämisessä.
Kaupunkiorganisaatiossa maaseudun kehittämistoiminnasta vastaavan tahon tehtävinä on
valmistella maaseutualueiden kehittämistoimia sekä koota ja päivittää ohjelman sisältöä
sekä tiedottaa päättäjiä maaseudun asioista. Maaseudun asukkaiden ja yritysten
omatoimiseen kehittämistyöhön ja hanketoimintaan tulee tarjota neuvontaa ja tukea.
Samalla tulee huolehtia, että virkakunnassa on maaseutualueiden erityispiirteisiin
perehtyneitä asiantuntijoita.
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Maaseutuohjelman seurantaa ja toteutusta varten esitetään, että kaupunginhallitus nimeää
Oulun maaseutualueiden yhteistyöryhmän, jonka tehtävinä on tehdä toimenpide-esityksiä
maaseutualueiden
kehittämistoimiin
liittyen,
edesauttaa
maaseutualueiden
kehittämisohjelman toteutusta sekä seurata ohjelman toteutumista. Yhteistyöryhmä toimii
myös tiedonvälityspaikkana ja keskustelufoorumina eri toimijoiden välillä.
Maaseutuohjelman tavoitteeksi voidaan pelkistää, että maaseudulla vahvistuu aktiivinen,
kehittämismyönteinen ilmapiiri ja maaseudun merkitys ja vetovoima osana kaupunkia
korostuu entisestään.
Ohjelman laadintatyön organisoinnista ja ohjelman kokoamisesta on vastannut
projektipäällikkö Heini Iinatti. Työtä on ohjannut laadintatyölle nimetty ohjausryhmä.
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1 JOHDANTO
Oulun kaupunki ja Ylikiimingin kunta yhdistyvät vuoden 2009 alussa. Jatkossa Ouluun
kuuluu ydinkeskustan ja kaupungin läheisten alueiden lisäksi harvaan asuttuja
maaseutualueita. Tässä muutosvaiheessa, jossa iso kaupunki ja pieni maaseutukunta
yhdistyvät, heräsi useissa yhteyksissä tarve tehdä maaseutualueiden kehittämis- ja
markkinointiohjelma (maaseutuohjelma). Maaseutuohjelman tavoitteeksi voidaan
pelkistää, että maaseudulla vahvistuu aktiivinen, kehittämismyönteinen ilmapiiri ja
maaseudun merkitys ja vetovoima osana kaupunkia korostuu entisestään.
Ohjelman laadintatyössä tarkasteltiin Oulun maaseutualueiden elinkeinoihin ja asumiseen
liittyviä kehittämistarpeita, -tavoitteita sekä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tarkasteltaviksi painopistealueiksi valittiin maaseudun elinkeinot ja työllisyys, kaupungin ja
maaseudun vuorovaikutus, maaseudun perusrakenne, maisema ja ympäristö sekä
asuminen, kylien kehittäminen ja virkistys- ja vapaa-ajantoiminta.
Ohjelmatyössä merkitykselliseksi asiaksi on noussut maaseudun kehittämistoiminnan
hallinnointi ja organisointi uudessa Oulussa. Kunnan on tunnistettava ja määriteltävä
roolinsa maaseudun kehittäjänä. Oulun ja Ylikiimingin kuntaliitos toteutuu kuntaliitosten
eturintamassa. Oulun kaupungilla onkin tilanteessa näytön paikka, siinä miten
maaseutualueet otetaan suunnittelussa ja päätöksenteossa huomioon. On tärkeää, että
kaupungin pitkän aikavälin suunnitelmiin sisältyy ajatus maaseudusta kaupungin
voimavarana ja yhtenä painopistealueena, johon panostetaan ja, jonka kehittämiseen
talousarviossa varataan rahaa.
Oulun maaseutualueiden kehittämis- ja markkinointiohjelman näkökulma on vahvasti
poikkihallinnollinen ja ohjelmaan kirjattuja kehittämistoimia toteutetaan eri hallintokunnissa
osana niiden normaalia toimintaa ja yhteistyössä eri tahojen kanssa. Lähtökohta on, että
maaseutuohjelma toteutus ei voi perustua pelkkään kehittämistoimien hankkeistamiseen
vaan kunnan perustoimintaan tulee sisällyttää maaseutua edistävät toimet.
Kaupungin eri organisaatioiden lisäksi keskeisiä toimijoita ohjelman toteutuksessa ovat
esimerkiksi alueen asukkaat, yhdistykset, yritykset ja muut viranomaiset. Toteutukseen
voivat osallistua myös seudulliset tai maakunnalliset organisaatiot. Ohjelmassa on
määritelty myös sen toteutumisen seuranta.

Karahkankylän peltoja Ylikiimingissä (Kuva: Ylikiimingin kunta)
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2 OHJELMAN LAADINTA
2.1 Tarve ja tausta
Oulun kaupunki ja Ylikiimingin kunta laativat vuoden 2008 aikana Oulun maaseutualueiden
kehittämis- ja markkinointiohjelman vuosille 2009 - 2013. Ohjelman laadinta tuli
ajankohtaiseksi Oulu-Ylikiiminki kuntaliitoksen myötä. Vuoden 2009 alusta alkaen uudessa
Oulussa on laaja harvaanasuttu maaseutumainen ja maaseutuelinkeinoihin nojautuva alue
- Ylikiimingin kaupunginosa. Ohjelmatyössä olivat mukana myös vanhan Oulun
maaseutumaiset alueet.
Ylikiimingin ja Oulun yhdistyminen tuo mukanaan uusia haasteita kaupungille. Uuden
Oulun rakenteeseen kuuluu jatkossa tiiviisti asutun ydinkaupungin lisäksi kaupungin
läheistä asuinmaaseutua ja harvaan asuttua maaseutua. Alueiden maaseutumainen ilme
halutaan säilyttää myös jatkossa ja kehitystä tukea perustuen alueen omiin elinkeinoihin.
Maaseutumaisuus otetaan kehittämistyössä huomioon voimavarana, jota tulee vaalia.
2.2 Ohjelman laadinnan käynnistäminen ja organisointi
Oulun maaseutuelinkeinojen kehittämisohjelman seurantaryhmä* totesi kokouksessaan
syksyllä 2007, että kuntaliitoksen myötä Oulun maaseutualueille on tarpeen laatia
kehittämis- ja markkinointiohjelma ohjaamaan maaseutualueiden kehittämistoimenpiteiden
ja rahoituksen suuntaamista. Oulu-Ylikiiminki kuntaliitoksen seurantatoimikunta myönsi
kokouksessaan 9.11.2007 maaseutuohjelman laadintatyön rahoittamiseen 20.000 €.
Ylikiimingin kunnanhallitus päätti 11.2.2008 § 27 projektin käynnistämisestä. Hankkeeseen
palkattiin 15.2.2008 alkaen osa-aikainen (50 %) projektipäällikkö, joka huolehti
ohjelmatyön etenemisestä ja toimi yhteyshenkilönä Oulun kaupungin, Ylikiimingin kunnan
ja eri asiantuntijatahojen välillä.
*Oulun maaseutuelinkeinojen kehittämisohjelman seurantaryhmä on Oulun kaupungin koolle kutsuma
työryhmä, joka on valmistellut maaseutuelinkeinojen kehittämiseen varatun rahoituksen käyttöön liittyvät
päätökset. Seurantaryhmän kokoonpanoa on täydennetty Ylikiimingin edustajilla jo vuonna 2007.

Järvimaisemaa Juopulin kylältä Ylikiimingissä (kuva: Juopulin kyläyhdistys)
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2.2.1 Ohjausryhmä
Maaseutualueiden kehittämis- ja markkinointiohjelman (maaseutuohjelma) laadintatyön
ohjaamista ja organisointia varten nimettiin ohjausryhmä kaupunginjohtaja Matti Pennasen
päätöksellä 6.6.2008 § 111. Ohjausryhmänä toimi Oulun maaseutuelinkeinojen
kehittämisohjelman seurantaryhmä täydennettynä.
Ohjausryhmän jäsenet:
Kaarina Daavittila Ylikiimingin kunta (elokuu 2008 saakka)
Pekka Hallikainen, MTK, Ylikiiminki
Heini Iinatti, Ylikiimingin kunta
Raimo Jussila, Oulun kaupunki
Raimo Kinnunen, Oulu
Markku Kesäniemi, Ylikiimingin kunta
Timo Lehtiniemi, MTK
Jaakko Mähönen, Oulun kaupunki, jonka tilalla kesäkuu 2008 alkaen Eero Keski-Oja, Oulun
kaupunki
Tuomo Pesola, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-alan yksikkö
Eeva-Liisa Repo, Metsäkeskus
Arto Turkka, Oulu

Ohjausryhmä valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Kaarina Daavittilan. Kaarina
Daavittilan siirryttyä toisiin tehtäviin puheenjohtajana valittiin Oulun kaupungin teknisen
keskuksen edustajana Eero Keski-Oja. Ohjausryhmän sihteerinä toimi ohjelman
laadintatyön projektipäällikkö Heini Iinatti.
Ohjausryhmä kokoontui laadintatyönaikana seitsemän kertaa 31.3.2008, 4.6.2008,
26.8.2008, 14.10.2008, 7.11.2008, 20.11.2008 ja 16.12.2008. Ohjausryhmän kokouksiin
kutsuttiin tarpeen mukaan asiantuntijatahojen edustajia.
2.2.2 Teemaryhmätyöskentely
Ohjelman laadintaa varten kutsuttiin koolle maaseutuelinkeinoihin ja -asumiseen liittyviä
työryhmiä. Työryhmätyöskentelyn etuna nähtiin se, että mahdollisimmat monet henkilöt
pääsivät keskustelemaan aiheeseen liittyvistä kehittämistarpeista ja toiminnallisista
tavoitteista ja vaikuttamaan ohjelman sisältöön sen valmisteluvaiheessa. Työryhmät
kokoontuivat kukin laadintatyön aikana kolme kertaa. Kokouksissa käsiteltiin
painopistealueittain maaseutualueiden kehittämistarpeita (1. kokous), SWOT-analyysiä ja
visiota (2. kokous) sekä tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia (3. kokous). Näin
sidosryhmien sitoutuminen ja tietoisuus yhdessä valituista kehittämistoimista varmistuivat
jo ohjelman toteutusvaiheessa.

Vesalan kylän peltoja Ylikiimingissä (kuva: Ylikiimingin kunta)
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Teemaryhmiin osallistuneet:
Ryhmä 1: Maaseudun elinkeinot ja työllisyys
Pekka Hallikainen, MTK, Ylikiiminki
Teuvo Hatva, Proagria Oulu
Juhani Heikkinen, Ylikiimingin
metsänhoitoyhdistys
Rita Holopainen, Metsäkeskus
Raimo Jussila, Oulun kaupunki
Markku Kesäniemi, Ylikiimingin kunta
Riitta Niemelä, Oulun kaupunki
Tuomo Pesola, Oulun seudun
ammattikorkeakoulu
Heikki Pesämaa, Oulu
Riikka Tuomivaara, Oulun seudun yrityspalvelut
Arto Turkka, Oulu
Ryhmä 2: Kaupungin ja maaseudun
vuorovaikutus
Matti Bäckström, Oulun kaupunki
Pekka Hallikainen, MTK, Ylikiiminki
Raimo Jussila, Oulun kaupunki
Markku Kesäniemi, Ylikiimingin kunta
Raimo Kinnunen, Oulu
Veijo Pelkonen, Ylikiiminki
Kati Salkosuo, Ylikiiminki
Maija-Liisa Tausta-Ojala, Oulun maa- ja
kotitalousnaiset, Proagria Oulu
Veijo Väänänen, Ylikiiminki

Ryhmä 3: Maaseudun perusrakenne, maisema ja
ympäristö
Britta Passoja, Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskus
Johanna Helkimo, Pohjois-Pohjanmaan Tekeskus
Eila Öljymäki, Oulun seudun ympäristövirasto
Tauno Kauppila, Ylikiiminki
Paula Korkala, yleiskaavoitus, Oulun kaupunki
Taimi Mahosenaho, Proagria Oulu
Ulla Parkkinen, Ylikiiminki
Sisko Repola, Ylikiimingin kunta / Oulun kaupunki
Pirjo Siipola, Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Minna Soininen, Oulun kaupunki
Raimo Tikka, Pohjois-Pohjanmaan museo
Ryhmä 4: Asuminen, kylien kehittäminen ja
virkistys- ja vapaa-ajantoiminta
Maarit Alikoski, Oulun kaupunki
Raimo Holappa, Ylikiiminki
Pirjo Hongisto, Jomma ry
Matti Järvi, Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Markku Koistinen, Ylikiiminki
Miia Konttinen, 4H Ylikiiminki
Sari Riikola, Ylikiiminki
Jorma Säilävaara, Ylikiiminki
Kaisa Uusioja, Pohjois-Pohjanmaan liitto
Petri Yli-Pyky, Ylikiimingin kunta

Kaikissa ryhmissä sihteerinä toimi projektipäällikkö Heini Iinatti.

Teemaryhmissä käsitellyt painopistealueet ja niiden keskeinen sisältö:
Ryhmä 1: Maaseudun elinkeinot ja työllisyys
- Maatalous, metsätalous: miten huolehditaan maatilojen toimintaedellytyksistä, jotta aktiiviset
tilat jatkavat tuotantoaan, hyvän metsänhoidon tason säilyttäminen
- Maaseutuelinkeinot: miten edistetään maatilojen ja muun yritystoiminnan monipuolistamista
ja uusien työpaikkojen syntymistä
- Yrittäjyys, motivointi: haasteena saada aikaan myönteinen ja aktiivinen yrittäjyyshenki sekä
ideat esiin
Ryhmä 2: Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus
- Miten molemmat alueet pystyisivät hyötymään toisistaan
- Omien luonnollisten tuotteiden, palvelujen ja vahvuuksien korostaminen
- Oulun maaseutualueilla on tukenaan vahva valtakunnan osakeskus palveluineen ja
työpaikkoineen. Miten tämä saadaan hyödynnettyä maaseutualueen ihmisten keskuudessa?
- Tietoverkkoyhteydet ja etätyömahdollisuudet
Ryhmä 3: Maaseudun perusrakenne, maisema ja ympäristö
- Toimivalla maankäytön suunnittelulla turvataan maaseudun ja kaupunkialueiden
tasapainoinen, molempia hyödyttävä kehittäminen ja vuorovaikutus, mikä mahdollistaa myös
maaseudulla asumisen ja yrittämisen.
- Puhtaan, viihtyisän ja turvallisen maaseutuympäristön edellytykset.
- Mitä tarpeita ja edellytyksiä on kulttuuriympäristöjen kohentamiseen tai maisemien hoitoon.
Ryhmä 4: Asuminen, kylien kehittäminen ja virkistys- ja vapaa-ajantoiminta
- Maaseudun kylien elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittyminen
- Omaehtoisen, ruohonjuuritasolta lähtevän kehittämistoiminnan vahvistaminen
- Maaseutualueiden harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan kehittäminen
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2.3 Kysely- ja haastattelututkimus
Osana maaseutuohjelman laadintatyötä toteutettiin kyselytutkimus maaseutuelinkeinojen
nykytilanteen
ja
kehittämistarpeiden
kartoittamiseksi.
Tutkimuksen
tekivät
opinnäytetyönään Oulun seudun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan opiskelijat Hanne
Aho ja Heidi Anttila.
Tutkimus toteutettiin Oulun maaseutualueiden ja Ylikiimingin maanviljelijöille suunnattuna
kirjekyselynä. Kyselytutkimuslomakkeita lähetettiin 174 viljelijälle ja vastausprosentiksi
muodostui 19,5 %, mitä voidaan pitää tämän tyyppisessä tutkimuksessa riittävänä, jotta
tuloksia voidaan pitää kuvaavina maaseutuelinkeinojen tilannetta tarkasteltaessa.
Kirjekyselyn lisäksi tutkimukseen sisältyi 7 kpl viljelijöiden haastatteluita ja haastattelujen
laadullinen analyysi.
Kysely- ja haastattelututkimuksen tulokset on otettu huomioon maaseutuohjelman
laadinnassa. Yhteenveto tutkimustuloksista on esitetty tämän loppuraportin liitteenä 3.
2.4 Maaseutuseminaari
Maaseutuohjelman valmistumisvaiheessa järjestettiin kaikille avoin maaseudun
kehittämisseminaari 30.10.2008 Oulun seudun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan
yksikön auditoriossa. Seminaarin puheenjohtajana toimi Ylikiimingin kunnanhallituksen
puheenjohtaja Jouko Karjalainen ja puhujina projektipäällikkö Heini Iinatti,
yleiskaavasuunnittelija Paula Korkala, Oulun kaupunki, piiriagrologi Matti Viitala, ProAgria
Oulu, maaseutuyrittäjät Pekka Hallikainen, Ylikiimingistä ja Veijo Riikonen Kestilästä sekä
projektipäällikkö Jyrki Kemppainen, KIDE Kiimingin kehitys ja erityisasiantuntija Tytti
Seppänen, Suomen Kuntaliitto. Seminaariin osallistui 35 kuulijaa.
2.5 Tiedotus
Ohjelmatyöstä tiedotettiin tiedotusvälineille lehdistötiedottein:
• ohjelmatyön käynnistymisen yhteydessä (maaliskuu 2008)
• kehittämistarpeiden kartoituksen ja yleisöpalautteen annon yhteydessä (toukokuu
2008)
• maaseutuseminaarin yhteydessä (lokakuu 2008)
• ohjelman valmistumisen yhteydessä (marraskuu 2008)
Ohjelman laadinnasta tiedotettiin internetsivuilla www.ylikiiminki.fi -> elinkeinot. Internetsivuilla oli mahdollisuus myös kommentoida ohjelmaa ja sen sisältöä valmistelun eri
vaiheissa.

Ylikiimingin Hiltukylältä (kuva: Pekka Hallikainen)
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3 OULUN MAASEUTUALUEET
3.1 Oulu, Pohjois-Suomen keskus
Oulu on Pohjois-Suomen suurin kaupunki, Oulun läänin pääkaupunki ja alueen ehdoton
keskus. Mahdollisuudet opiskeluun, työhön, tutkimukseen ja kehitykseen ovat Oulussa
erinomaiset. Oulun kaupungin maapinta-ala on 369,7 km2. Kaupungin ydinkeskusta on
vilkas ja suhteellisen pieni, mutta kaupunki laajenee koko ajan uusien asutusalueiden
myötä.
Oulu on asukasluvultaan Suomen kuudenneksi suurin kaupunki. Asukasluku oli 1.1.2008
131 585 ja Oulu on ollut jo usean vuoden ajan yksi Suomen nopeimmin kasvavista
keskuksista. Oulu eroaa muista kaupungeista nuoren ikärakenteensa vuoksi:
muuttoliikenne tuo opiskelijoita ja työhön tulijoita ja syntyvyys on alueella perinteisesti
korkea. Oululaisten keski-ikä oli 1.1.2008 36,7 vuotta.
Oulu luo ja ylläpitää aktiivisesti kansainvälisiä suhteita. Liikenneyhteydet Oulusta
maailmalle ovat suorat ja nopeat kulkuvälineestä tai tulosuunnasta riippumatta. Kaikki
päätiet kohtaavat Oulussa. Lento Helsinkiin kestää noin tunnin ja sinne lennetään
keskimäärin 15 kertaa päivässä. Lisäksi Oulusta on säännöllinen suora lentoyhteys
Riikaan, Tampereelle, Rovaniemelle ja Kemi-Tornioon. Oulun rautatieasema on yksi
Suomen tärkeimmistä, pendolinolla matkaa Oulusta Helsinkiin kuudessa tunnissa. Oulun
satama on avoinna ympäri vuoden.
Oulu tunnetaan maailmalla teknologiakaupunkina. Huipputeknologian, lähinnä it- ja
hyvinvointiteknologian aloilla Oulu on kansainvälisesti merkittävä osaamiskeskus. Myös
perinteisemmät teollisuudenalat kuten puu-, paperi- ja terästeollisuus ovat Oulussa
vahvoja. Suurimpia työnantajia Oulussa ovat Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri, Nokia Oyj ja Oulun yliopisto.
3.2 Ylikiiminki osana Oulua
Ylikiiminki on luonnonläheinen kunta Oulun kupeessa. Ylikiimingissä on 3 420 asukasta
(31.12.2007). Kunnan maapinta-ala on 1 040,70 km2. Ylikiimingin asukastiheys on 3,29
asukasta / maakm2 eli kunta on hyvin harvaan asuttu. Ylikiimingin kunta on täysin
maaseutumainen pitäjä.
Ylikiiminki ja Oulu solmivat kuntaliitossopimuksen maaliskuussa 2006. Sen mukaan
Ylikiiminki liittyy Oulun kaupunkiin 1.1.2009. Kuntaliitosprosessin osana laadittiin Oulun
kaupungin ja Ylikiimingin kunnan kuntaliitosselvitys, joka sisältää suunnitelman kuntien
palvelurakenteiden yhteensovittamisesta.
Osana Oulun kaupunkia Ylikiimingin alue on väljä maaseutumainen kaupunginosa, jonka
pinta-ala on noin kolmekertainen Oulun maapinta-alaan nähden. Ylikiimingin kasvun ja
kehityksen tulisi perustua merkittävästi alueen omien elinkeinojen ja työpaikkojen
kehitykseen.
3.3 Maaseutualueet uudessa Oulussa
Uuden Oulun maaseutualueiksi luetaan vanhan Oulun maaseutualueet sekä Ylikiimingin
kunnan alue kokonaisuudessaan. Oulun maaseutualueisiin lukeutuvat seuraavat
kaupunginosat: Madekoski, Juurusoja, Pikkarala, Hangaskangas, Heikinharju, Korvenkylä,
Saviharju, Niiles, Sanginsuu, Ulkosanki, Sanginjoki, Lapinkangas ja osia Maikkulasta,
Heikkilänkankaasta ja Saarelasta.
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Oulun maaseutumainen alue (kuva: Oulun kaupunki Tekninen keskus)

Oulun maaseutualueilla on yhteensä noin 5500 asukasta. Näistä reilu kolmannes eli noin
38 % asuu entisen Oulun maaseutualueilla ja loput Ylikiimingin kunnan alueella. Vanhan
Oulun maaseutualueiden maapinta-ala on noin 236 km2 ja Ylikiimingin kunnan pinta-ala
1040,7 km2. Asukastiheys vanhan Oulun maaseutualueilla on noin 8,7 asukasta/ km2 ja
Ylikiimingissä 3,2 asukasta/km2.
3.4 Kaavoitustilanne
Kaavoitustilanne uuden Oulun maaseutualueilla vaihtelee alueen eri osien välillä
merkittävästi.
Pohjois-Pohjanmaan lainvoimaisessa maakuntakaavassa 2030, joka ulottuu koko
alueelle, Oulun kaupunkiseutu on kokonaisuudessaan kaupunkikehittämisen kohdealuetta.
Ylikiiminki on osa Oulun lähiseudun kaupunki-maaseutu –vuorovaikutusaluetta, jonka
tavoitteena on kehittää kaupungin ja maaseudun vuorovaikutukseen perustuvaa
elinkeinotoimintaa, etätyötä ja asumista. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa asutus,
palvelut ja työpaikat pyritään ohjaamaan olemassa olevaan kuntakeskukseen ja kyliin,
yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti ja yhtenäisiä peltoalueita säilyttäen.
Uuden Oulun maaseutualueista maakuntakaavassa Ylikiimingin keskusta, Madekoski,
Sanginsuu sekä Heikinharjun ja Korvenkylän Kuusamontien varressa sijaitsevat alueet on
merkitty taajamatoimintojen alueeksi, joiden yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee
edistää mm. yhdyskuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla
alueilla. Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa rakennettuun ympäristöön. Lisäksi tulee
varmistaa, että kulttuuri- ja luonnonperinnön arvot säilyvät.
Oulujokilaakso Turkansaaresta kaakkoon sekä Ylikiimingin alueella Kiiminki- ja
Nuorittajoen varret on merkitty maaseudun kehittämisen kohdealueeksi, jolla kehitetään
erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön
sekä maisemaan tukeutuvaa asumista elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä.
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Pikkaralan kylä sekä Ylikiimingin kylistä Vesala, Joloskylä, Vepsän kylä, Nuoritta sekä
Arkala on merkitty kehitettävien kylien merkinnällä. Joloskylä, Nuoritta ja Arkala sijoittuvat
poronhoitoalueelle, jolla turvataan porotalouden kehittymisedellytykset.
Oulun seudun lainvoimainen yleiskaava 2020 on voimassa vanhan Oulun
maaseutualueilla muualla paitsi Madekosken osayleiskaavan alueella sekä Sanginjoen
osayleiskaava-alueella. Oulujokivarren osayleiskaava tulee korvaamaan seudun
yleiskaavan alueellaan ulottuen Madekosken, Pikkaralan, Juurusojan, Hangaskankaan ja
Lapinkankaan alueille. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Oulujokivarren yleiskaavan
21.5.2007, mutta kaava ei ole vielä kokonaisuudessaan lainvoimainen.
Ylikiimingissä on tarvetta yleiskaavojen ajantasaistamiseen. Koko Ylikiimingin alueelle
laaditaan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joko liittämällä alue Oulun seudun
yleiskaavaan tai laatimalla alueelle oma yleiskaavansa. Työ käynnistetään kuntaliitoksen
jälkeen.
Vanhan Oulun maaseutualueella asemakaavoitettuja tai asemakaavoitettavia alueita on
mm. Korvenkylässä, Heikinharjussa sekä Madekosken ja Pikkaralan alueilla. Ylikiimingin
asemakaava-alueet sijoittuvat Kirkonkylän keskustaan ja Murtomaalle, Vesalaan ja
Ahmasjärvelle. Voimassa olevat kaavat muodostavat väljän n. 70 omakotitontin
asuinalueen. Yritystoimintaa varatut alueet sijaitsevat Rekikylän alueella. Lisäksi
yksityisten laatimia ranta-asemakaavoja on Kiiminkijokivarressa Inninkoskella ja
Jokelannivalla.
Maakunta-, yleis- ja asemakaavoitusta ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäytöntavoitteet.
Tavoitteilla edistetään mm. kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston
kehittymistä. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla kiinnitetään alueidenkäytössä
huomiota olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä toimintapohjan
monipuolistamiseen. Alueidenkäytössä otetaan huomioon haja-asutukseen perustuvat
elinkeinot sekä maaseudun tarve saada uusia pysyviä asukkaita. Maaseudun asutusta ja
vapaa-ajan toimintoja suunnataan tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa.

Oulun yleiskaavoitustilanne (kuva: Oulun kaupunki, Keskushallinto, Talous ja strategia)
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3.5 Oulun maaseutualueiden kylät
Oulujoen pohjoispuolen maaseutumaisilla alueilla vanhassa Oulussa asutus on keskittynyt
Kuusamon tien ja osin Ylikiimingintien varteen. Näille alueille ollaankin osoittamassa
alueita sekä asuin- ja työpaikkarakentamiseen Korvenkylä-Välikylän tavoitesuunnitelman
mukaisesti.
Heikinharjun ja Korvenkylän alueilla Kiimingin rajalla, Kuusamon tien läheisyydessä
asuu tällä hetkellä noin 450 henkilöä. Tavoitesuunnitelman mukaan alueelle sijoittuisi
vaiheittain noin 2400 uutta asukasta. Alueella on olemassa olevaa pienyritystoimintaa.
Saviharjun alueella on nauhamaista asutusta Ylikiimingin tien varrella. Alueella on noin
100 asukasta. Alueelle on rakentumassa Oulun yleiskaavan mukaisesti kiviaines- ja
betonituoteteollisuuden toimipaikka. Korvenkylä ja Saviharjun kylä ovat luokiteltu
maakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi alueeksi.
Niiles on pääosin metsä- ja suoalueita käsittävä 25 asukkaan alue, joka rajoittuu etelässä
Saarelaan ja Sanginsuuhun, sekä pohjoisessa Hiukkavaaraan, Saviharjuun ja
Ulkosankeen. Alueella sijaitsevat Valkiaisjärvi sekä Niilesjärvi, joiden rannoilla on
kesäasutusta sekä kaupungin ylläpitämät uimarannat.
Ulkosanki on pääosin rakentamatonta metsä- ja suoaluetta Sanginjoen pohjoisrannalla,
noin kymmenen kilometriä itään kaupungin keskustasta. Ulkosanki kuuluu Sanginsuun
suuralueeseen. Asukkaita alueella on vajaa 100 ja asutus keskittyy täysin Sanginjoen
varteen. Ulkosanki on yksi Oulun harvimmin asuttuja kaupunginosia.
Oulujokivarren alueen kyliin kohdistuu merkittävää uudisrakentamispainetta ja aluetta on
suunniteltu Oulujokivarren osayleiskaavatyössä. Oulujokivarren maisemakokonaisuus:
mm. Pikkaralan kylä ja Sanginjokivarsi ml. Sanginsuu on luokiteltu valtakunnallisesti
merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi alueeksi. Oulujoen laakso on myös valtakunnallisesti
arvokasta maisema-aluetta alkaen Turkansaaresta kaakkoon Muhoksen rajalle asti.
Maakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta Oulujokilaakso on Turkansaaresta
luoteeseen Pohjantielle asti.
Madekoskea esitetään kehitettäväksi koko Oulujokivarren yleiskaava-alueen keskuksena.
Alueella on tällä hetkellä noin 550 asukasta ja alueelle on osoitettu uudisrakentamista
siten, että vuoteen 2025 mennessä alueella olisi noin 3100 asukasta.
Sanginsuun alueella on noin 140 asukasta ja aluetta esitetään kehitettäväksi sen nykyistä
rakennetta täydentäen reilun 400 asukkaan alueeksi. Sanginsuussa sijaitsee lääketehdas
sekä Oulun seudun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan yksikkö. Lääketehtaan
toiminta rajoittaa suuremman asutusmäärän sijoittamisen alueelle.
Pikkaralaa esitetään kehitettäväksi kyläalueena, jota tukevat pienet lähipalvelut. Pikkarala
kasvaisi nykyisestä noin 460:sta noin 1600 asukkaan alueeksi.
Lapinkangasta esitetään kehitettäväksi nauhamaisena kyläalueena nykyistä kyläasutusta
hieman tiivistämällä. Lapinkankaan asukasmäärä kasvaisi arviolta 280:stä 450:een.
Väestön vähäisen määrän vuoksi alueelle ei osoiteta palveluita.
Juurusojan alueelle on esitetty joitakin uusia rakennuspaikkoja pääasiassa nykyisten
rakennuspaikkojen kanssa ryhmiin siten, että alueen asukasmäärä kasvaisi arviolta
170:stä 270:een. Hangaskankaalle ei ole esitetty uusia rakennuspaikkoja.
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Ylikiimingin alueella Alavuoton kylä sijaitsee Kiiminkijoen varrella noin 25 km itään
kuntakeskuksesta. Itse kylällä on nykyisin noin 60 asukasta.
Arkalan kylä sijaitsee Kuusamontien varrella noin 38 km etäisyydellä Oulusta 22
kilometriä Ylikiimingin kuntakeskuksesta. Arkalassa ja sen pohjoispuolisella
Somerovaaralla on yhteensä noin xx asukasta. Arkalaan aloitetaan seudullisen
monitoimikeskuksen rakentaminen kesällä 2008. Monitoimikeskukseen ohjataan
moottoriurheilu, ilmailu sekä ampumaratatoiminta. Arkalan alueella on runsaasti maaainestenottotoimintaa. Somerovaaran asutustilakylä on valtakunnallisesti merkittävä
kulttuurihistoriallinen alue.
Jokelan kylä sijaitsee Puolangalle menevän tien varrella 6-7 km Ylikiimingin kirkonkylältä.
Jokelan kylällä on noin xx asukasta. Maastoltaan kylän alue käsittää mänty- ja
jäkälävaltaisia hiekkakankaita, jotka ovat pohjavesialuetta. Kylää halkoo pieni mutkainen
Vepsänjoki. Kylältä pääsee patikkapolkua kauniin Jyrkkäkosken varrelle ja joen voi ylittää
riippusillalla. Kylältä lähtee hiihtolatu, joka menee Pylkönahon hiihtokeskukseen.
Jokikokon kylä sijaitsee lähellä Kiiminki- ja Nuorittajokien yhtymäkohtaa, noin kymmenen
kilometriä kuntakeskuksesta itään. Asukkaita kylällä on noin 60. Jokikokon kylässä
sijaitsee pieni ja matala järvi Valkiainen. Joki-Kokon kylä on luokiteltu maakunnallisesti
arvokkaaksi maisema-alueeksi ja maakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi
alueeksi.
Joloskylä sijaitsee kunnan pohjoisosassa Joloksentien varrella noin 5 kilometrin päässä
Kuusamontiestä (valtatie 20). Kylän asukasluku on noin 300. Kylä on muodostunut
pääasiassa Jolosjärven rannalle. Soiden ympäröimä järvi on matala ja vähävetinen.
Jolosjärvi on valtakunnallisesti arvokas lintujärvi ja se on luokiteltu Oulun seudun 7.
arvokkaimmaksi
lintuvedeksi.
Jolosjärvi
kuuluu
valtakunnalliseen
lintuvesiensuojeluohjelmaan. Järvellä on korkeudeltaan 2,4 m, katettu, yksitasoinen
lintutorni.
Juopulin kylä sijaitsee noin 5 kilometriä kirkonkylältä itään, Pudasjärven suuntaan. Kylä
sijoittuu 6 kilometriä pitkän kylätien varteen. Asutus on jakaantunut tasaisesti koko
matkalle Juopulintien varteen sekä Juopulinjärven ja Heikkilänjärven läheisyyteen.
Vakituisia asukkaita kylällä on tällä hetkellä noin 200. Heikkilänjärven kunnostamisesta on
tehty kunnostushankealoite Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle syksyllä 2006.
Juopuolin kylä on luokiteltu maakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi alueeksi.
Karahkan kylä sijaitsee noin neljä kilometriä kuntakeskuksesta etelään Muhoksen tien
varrella. Seluskanjärven alue sijaitsee Karahkasta etelään lähes Muhoksen kunnan
rajalla. Karahkan-Seluskajärven alueella on yhteensä noin xx asukasta. Kylä sijaitsee
pääosin ympäröivästä korpimaasta nousevalla harjanteella. Alueen suurin järvi on
Karahkanjärvi. Asutus on keskittynyt järven pohjoispuolelle kovan maaperän alueille.
Pohjoisrantaa lukuun ottamatta järven rannat ovat suota. Virkistyskalastuskäytössä olevat
Iso Seluskanjärvi, Valkiainen ja Tervalampi sijaitsevat kyläkeskuksen eteläpuolella.
Seluskanjärveä ollaan entistämässä ja kunnostuksen jälkeen järvestä tulee yksi
Ylikiimingin suurimmista. Seluskanjärvellä toimii erämaakahvila. Tervalampeen istutetaan
säännöllisesti kalaa ja lammen ympärillä on useita heittolaitureita ja perkauspaikkoja,
lisäksi alue on valaistu ja sitä kiertävät pitkospuut.
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Nuoritta on kylä Ylikiimingissä Nuorittajoen varrella lähellä Pudasjärven kunnanrajaa, noin
17 kilometriä itään kuntakeskuksesta. Nuorittan kylä muodostuu Nuorittan, Paasoperän ja
Yliperän alueista. Asukkaita alueella on noin 300.
Vepsä tai Vepsänkylä sijaitsee noin 13 kilometriä kaakkoon kuntakeskuksesta, ja noin 50
kilometriä Oulusta itään nykyisen seututien 836 varrella. Kylässä on yhteensä noin 130
asukasta. Alueen suurin järvi on Vepsänjärvi. Järvessä on yksi saari, Raatosaari, jolla on
kiinteä laavu nuotiopaikkoineen ja venevalkamineen.
Vesalankylä ja Rekikylä sijaitsevat Oulun tien varrella, kuntakeskuksesta aina Oulun
rajalle saakka. Alue on keskeinen Ylikiimingin asutuksen kasvualue ja asukasmäärä 2004
lopussa oli yhteensä n. 660 asukasta. Rekikylässä on talotehdas, joka työllistää n. 40
henkeä. Ahmasjärven yrityspuistossa toimii kaksi yritystä. Alueelle antaa leimansa
Kiiminkijoen rikas jokiluonto. Oulusta Ylikiiminkiin vievä tie kulkee joen eteläpuolen
selännealueen harjanteilla. Joen varrelta löytyy niin koskematonta luontoa kuin jokirantaan
saakka ulottuvia pihapiirien pelto- ja laidunalueita. Pihapiirit sijoittuvat jokivarren
korkeimmille kohdille. Alavat tulvarannat ovat osin soistuneet. Ouluntien eteläpuolella on
laajoja soranotto- ja turpeentuotantoalueita. Vesalankylä on luokiteltu maakunnallisesti
merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi alueeksi.
Ylivuoton kylä sijaitsee Ylikiimingin kunnan itäisimmällä laidalla liki Utajärven rajaa.
Matkaa Oulun kaupunkiin kertyy teitä pitkin noin 65 kilometriä ja kuntakeskukseen 25
kilometriä. Ylivuotolla on vakituisia asukkaita yhteensä noin 51. Maasto Ylivuoton seudulla
on hyvin monimuotoista. Ylivuotolla on kaksi isompaa järveä, Iso-Vuotto ja Vähä-Vuotto
kaksi jokea, Kiiminkijoki ja Sanginjoki sekä useita pieniä suolampia, puroja ja ojia. Kylä on
luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi ja maakunnallisesti
merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi alueeksi.
Ylikiimingin keskustaajama Kirkonkylä on tiheimmin asuttu alue, jonne myös palvelut ovat
keskittyneet. Kirkonkylän keskustan raitti ja jokivarsi on maakunnallisesti merkittävää
kulttuurihistoriallista aluetta.

Ylikiimingin kylät
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3.6 Oulun maaseutualueiden palvelut
Vanhan Oulun maaseutualueet tukeutuvat lyhyiden etäisyyksien takia kaupunkialueen
lähimpien kaupunginosien palveluihin. Oulujokivarren palvelut tulevat asutuksen
lisääntymisen myötä paranemaan tulevaisuudessa. Alaluokkien koulut toimivat tällä
hetkellä Sanginsuussa, Pikkaralassa ja Madekoskella. Yläluokkien opetus ja lukio-opetus
tapahtuu lähimmillä yläluokkien kouluilla ja Oulun lukioissa.
Maaseutualueilla ei ole kirjastoja eikä terveysasemia. Kirjastoauto kiertää alueilla viikoittain
ja terveysasemapalvelut ovat lähimmillä Oulun kaupungin terveysasemilla. Heikinharjussa
toimii kunnallinen päiväkoti ja muualla maaseutualueilla toimii perhepäivähoitajia ja on
mahdollisuus hoitorenkaan perustamiseen.
Kauppapalveluja Oulun maaseutualueilla on Madekosken pienmyymälä ja huoltoasema
Pikkaralassa, mutta etäisyydet Oulun kauppapalveluihin eivät ole pitkät.
Joukkoliikenneyhteydet
ulottuvat
Kajaanintien,
Sangintien,
Kuusamontien
ja
Ylikiimingintien varteen.
Oulun maaseutualueilla sijaitsee myös kaupunkilaisten virkistäytymisen kannalta tärkeitä
alueita, kuten Sankivaaran virkistyskeskus, missä on alueet hiihdon, ampumahiihdon,
lenkkeilyn, maastopyöräilyn, suunnistuksen ja golfin harrastamiseen sekä Timosenkosken
luontokoulu pallokenttineen ja luontopolkuineen. Korvenkylässä Seurakankaantien varrella
toimii nuorisoseurantalo. Pikkaralan, Juurussuon ja Korvenkylän alueilla on runsaasti
hevostaloutta ja hevosharrastuspaikkoja. Madekoskella on kaksi urheilukenttää sekä
Pikkaralan ja Sanginsuun koulujen yhteydessä urheilukentät, joilla myös
luistelumahdollisuus talvisin.
Oulun maaseutualueilla toimivia asukasyhteisöjä ovat Korvensuoran kiinteistöyhdistys
ry,Sanginsuun koti-koulutoimikunta, Sanginsuu-Lapinkangas-sanginjoki kylätoimikunta ja
Pikkaralan kylätoimikunta. Ylikiimingin palvelut keskittyvät tällä hetkellä ja myös
tulevaisuudessa kuntakeskukseen Kirkonkylälle. Maaseutualueet ovat mukana
Korvensuoran, Sanginsuun ja Maikkulan suuralueiden yhteistyöryhmien toiminnassa.

Pilpasuon suojelualueelta löytyvät luontopolut taukopaikkoineen (kuva: Oulun seudun ympäristövirasto)
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Ylikiimingin palvelut keskittyvät tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa kuntakeskukseen
Kirkonkylälle. Alaluokkien koulut toimivat tällä hetkellä Arkalassa (Pohjoiskulman koulu),
Kirkonkylällä, Vesalassa ja Vepsän kylällä. Näistä Pohjoiskulman ja Vepsän koulut on
päätetty lakkauttaa viimeistään vuonna 2009. Yläluokkien koulu sekä etälukio-opetus
toimivat Kirkonkylällä.
Kirjasto ja terveysasema sijaitsevat Kirkonkylällä. Kirjastoauto kiertää kylillä joka kolmas
maanantai. Kunnallisia päiväkoteja on yhteensä kolme ja ne sijaitsevat Kirkonkylällä, sen
tuntumassa Ukonkankaalla ja Vesalan kylällä. Muilla kylillä on lasten määrästä riippuen
mahdollisuus perhepäivähoitoon tai perhehoitorenkaan perustamiseen.
Kirkonkylällä toimivat myös päivittäistavarakaupat, apteekki, asiamiesposti, huoltoasemat
sekä muuta kauppaliiketoimintaa.
Myös harrastustoiminta on keskittynyt Kirkonkylälle, mutta osin myös kyliin. Kirkonkylällä
sijaitsevat Nuorisotila Boxi sekä nuorten työpaja Apaja. Kiiminkijoen opisto tarjoaa
taidekoulutoimintaa. Liikuntasalit sijaitsevat Kirkonkylällä, Vesalassa, Joloksella ja
Nuorittalla, jääurheilualueet kirkonkylällä, Murtomaa-Ukonkangas alueella, Yliperän,
Vepsän ja Vesalan kouluilla sekä kylätoimikuntien Joloksella, Jokelassa, Alavuotolla,
Juopulissa ja Nuorittalla. Kirkonkylällä on myös urheilukenttä ja kuntosali. Pylkönahon
urheilukeskuksessa on hiihtomaja ja sen läheisyydessä päivittäin hoidettua latuverkostoa
yhteensä 10 km. Lisäksi alueella on ampumahiihtorata, lasten hiihtomaa sekä
nuotiopaikka.
4H-yhdistys
järjestää
kerhotoimintaa
sekä
kirkonkylällä
että
kylillä
ja
iltapäiväkerhotoimintaa Kirkonkylällä ja Vesalassa. Lähes jokaisella kylällä toimii myös
kyläyhdistys, joka järjestää kylän asukkaista lähtevää toimintaa. Oulu-Ylikiiminki
kuntaliitoksen myötä Oulun kaupungin lähidemokratiatoiminta ulotetaan myös Ylikiiminkiin.
Lähidemokratiatoiminta kytketään kylien nykyiseen toimintaan. Lähidemokratiatoiminta
antaa
mahdollisuuksia
kehittää
kylätoimintaa
kyläläisten
tarpeista
lähtien
monipuolisemmaksi.

Kasvava hevostalous näkyy Oulun maaseutualueilla (kuva: Heini Iinatti)
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3.7 Elinkeinotoiminta Oulun maaseutualueilla
Oulussa on noin 59 kpl aktiivitiloja. Tiloista 7 kpl on maaseutualueiden rajauksen
ulkopuolella Kiviniemessä ja Perävainiolla. Näiden tilojen pellot ovat osin Oulun osin
Kempeleen puolella. Tilojen lukumäärä on laskenut nopeasti; vuonna 1980 tiloja oli vielä
131 ja vuonna 1990 92 kpl. Oululaisilla aktiivitiloilla viljelyssä olevaa peltoa on yhteensä
2050 ha ja tilojen keskipeltoala on noin 35 ha. Tiloista 11 harjoittaa nautakarjataloutta ja
niistä yhdeksän on maitotiloja. Eläinmäärä vanhan Oulun nautakarjatiloilla on vuosittain
keskimäärin 440 kpl. Sikatiloja on kaksi ja varsinaisia hevostiloja kahdeksan, joskin
hevostalleja on alueella huomattavasti enemmän. Kasvintuotantotiloista 29 on viljatiloja,
kaksi marjatiloja ja seitsemän muuta kasvituotantoa. Oulussa on myös 7 kpl
kasvihuonetiloja, joista useimmat sijaitsevat kuitenkin varsinaisen maaseutualueen
ulkopuolella. Viljelijöiden keski-ikä on yli 50 vuotta.
Työpaikkoja vanhan Oulun maaseutualueilla on noin 450 kpl. Työpaikoista maa- ja
metsätalouden osuus on alle 10 % eli alueella on myös muuta yritystoimintaa sekä
palveluja. Suurimmat työnantajat alueella ovat Fermion Oyj:n lääketehdas ja Oulun
seudun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan yksikkö Sanginsuussa. Muuta
yritystoimintaa alueella ovat mm. Lohja Rudus Oy:n ja Rajaville Oy:n betonituotetehtaat
Polvikankaalla Korvenkylässä, Oulun Leimasintehdas Lapinkankaalla sekä Maxit Oy:n
tiilitehdas Pikkaralassa. Asutus Oulun maaseutualueilla on lisääntynyt viime vuosina
runsaasti. Paikoitellen esimerkiksi Oulujokivarressa asutus on levinnyt lähelle
maataloustoimintaa.
Ylikiimingissä on 115 kpl aktiivitiloja, joista 32 maitotiloja. Maitoa tuotetaan hieman yli 4
miljoonaa litraa vuodessa. Näistä noin 5 on pieniä 7-10 lehmän tiloja. Kokonaiseläinmäärä
Ylikiimingin nautakarjatiloilla on lähes 1350 kpl. Lammastalous on alueella nousussa.
Hevostalous on pitkälti harrastemuotoista vaikka hevostiloja on useampia. Alueella on noin
65 kasvinviljelytilaa, joilla viljellään pääosin heinää. Viljanviljely on ollut suhteellisen
vähäistä, joskin siihen tällä hetkellä on enemmän kiinnostusta.
Ylikiimingin tilat ovat peltopinta-alaltaan pieniä, keskipeltoalan ollessa noin 21 ha.
Karjatiloilla on kuitenkin peltoa keskimäärin noin 40 hehtaaria. Tilat ovat usein metsätiloja,
joissa perinteisesti metsätöillä on saatu osa ansioista. Metsäpinta-alat ovatkin suuria,
keskimäärin 75 ha.
Ylikiimingissä harjoitetaan vähän erikoisviljelyä, ruokohelpiä viljellään kahdella tilalla,
marjanviljelyä harjoitetaan parilla tilaa ja porotiloja on yksi. Tyypillistä on, että tilalliset
käyvät sivuansiotöissä tai harjoittavat osana tilantoimintaa muuta yrittäjyyttä, kuten
koneurakointia, sahaustoimintaa, klapiyrittäjyyttä yms.
Asutuksen ja yritystoiminnan kehittyminen Ylikiimingissä on pitkälti keskittynyt Kirkonkylän,
Vesalan ja Rekikylän alueille. Suurimpia yrityksiä ovat Mammuttihirsi: Pohjois-Suomen
Hirsitalokeskus, Kaskipuu, Ylikiimingin Muovi Oy ja Conlog Oy Rekikylässä.
Elinkeinoelämä muissa kylissä on hyvin hiljaista, mm. uutta ei juurikaan rakenneta eikä
toimintaa kehitetä.
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3.8 Uuden Oulun maaseutualueet tilastoina
Väestö Oulun maaseutualueilla

alle 15 v
15 – 64 v
yli 64 v
yhteensä

Asukkaita
Oulu (2008)
Ylikiiminki (2007)
533
761
1224
2154
310
498
2058
3414

Asuntokuntia
Oulu (2008)
Ylikiiminki (2007)

775

1263

Työllisyystilanne 2005
Työttömien % osuus työvoimasta 2005

Oulu
12,9 %

Ylikiiminki
19,1 %

Maatilojen lukumäärä pääasiallisen tuotantosuunnan mukaan
Oulu
1990
2008
kpl
%
kpl
%
Lypsykarjatalous
22
23,9
9
15,2
Muu nautakarjatalous
7
7,6
2
3,4
Sikatalous
6
6,5
2
3,4
Siipikarjatalous
Lammastalous
1
1,1
1
1,7
Hevostalous
3
3,2
8
13,6
Porotalous
Viljanviljely
40
43,6
29
49,1
Heinänviljely
8
8,7
5
8,5
Erikoiskasvinviljely
3
3,2
1
1,7
Puutarhakasvinviljely
2
2,2
2
3,4
Yhteensä
92
100
59
100

Oulun maaseutualueet
noin 11 %

Oulun seutu
12,1 %

Ylikiiminki
1990
kpl
119
20
4
1
5
3
1
2
8
1
163

2008
%
73
12
2
1
3
2
1
1
5
1
100

kpl
32
7

%
28
6

5
7
1
7
50
2
1
113

4
6
1
6
44
2
1
100

Maatilojen lukumäärän ja peltopinta-alan kehitys Oulussa
Tiloja kpl
Peltoa ja puutarhaa ha
1980
131
2440
1990
92
2300
1995
83
2030
2000
66
2030
2005
58
2060
2008
59
2050

Keskimääräinen tilakoko ha
18,6
25,0
24,5
30,75
35,5
34,75

Maatilojen lukumäärän ja peltopinta-alan kehitys Ylikiimingissä
Tiloja kpl
Peltoa ja puutarhaa ha
1980
230
2700
1990
163
2250
1995
133
2116
2000
123
2231
2005
108
2280
2008
113
2418

Keskimääräinen tilakoko ha
11,70
13,80
15,90
18,13
21,10
21,40
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4 LIITTYMINEN MUIHIN OHJELMIIN
Vaikka tämä Oulun maaseutualueiden kehittämis- ja markkinointiohjelma on laadittu
antamaan suuntaviivoja Oulun kaupungin maaseutualueiden kehittämistyöhön, siihen
vaikuttavat luonnollisesti myös ulkopuoliset tekijät, kuten seudulliset, maakunnalliset,
valtakunnalliset ja EU-tason linjaukset. Lähtökohtana Oulun maaseutuohjelman
laadintatyössä on ollut yhteen sovittaa sen tavoitteet muihin maaseudun kehittämiselle
asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi ohjelmaan kirjattuihin toimenpiteisiin on sisällytetty
seudullisesti ja maakunnallisesti toteutettavia toimenpiteitä, jotka tukevat Oulun
maaseutualueiden kehitystä.
4.1 Maaseudun kehittämistä koskevat yhteisön strategiset suuntaviivat
Neuvoston päätöksellä 20.2.2006 (2006/144/EY) määritetään EU:n maaseudun
kehittämistä koskevat suuntaviivat ohjelmakaudelle 2007 – 2013. Yhteisön maaseudun
kehittämispolitiikassa keskitytään kolmeen avainalueeseen: elintarviketalous, ympäristö
sekä maaseudun elinkeinoelämä ja väestö laajemmin käsitettynä. Maaseudun
kehittämisstrategiat ja -ohjelmat on jäsennelty toimintalinjoiksi, jotka ovat maa- ja
metsätalousalan kilpailukyvyn parantamista koskeva toimintalinja 1, ympäristön ja
maaseudun tilan parantamista koskeva toimintalinja 2, maaseutualueiden elämänlaatua ja
maaseudun elinkeinoelämän monipuolistamista koskeva toimintalinja 3 sekä Leadertoimintalinja 4.
Toimintalinjassa 1 sovellettavat toimenpiteet kohdistetaan maa-, metsä- ja
elintarviketalouden inhimilliseen ja fyysiseen pääomaan (tiedonsiirron ja innovaatioiden
edistäminen) sekä laadukkaaseen tuotantoon. Toimintalinjan 2 toimenpiteillä pyritään
suojelemaan ja parantamaan luonnonvaroja sekä säilyttämään luonnonarvoiltaan
arvokkaat maa- ja metsätalousjärjestelmät sekä kulttuurimaisemat. Toimintalinjan 3
tavoitteena on maaseutualueiden paikallisten infrastruktuurien ja inhimillisen pääoman
kehittäminen, talouskasvua ja työllisyyttä koskevien edellytysten parantaminen kaikilla
aloilla sekä taloudellisen toiminnan monipuolistaminen. Toimintalinja 4 mahdollistaa
leader-toiminnan mukaisesti maaseudun kehittämisen paikallistasolla toteutettavan
alhaalta ylös -lähestymistavan mukaisesti.

Vanhan Oulun maaseutumaisemaa Lapinkankaalla (kuva: Oulun seudun ympäristövirasto)
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4.2 Suomen maaseudun kehittämisstrategia, Manner-Suomen maaseutuohjelma ja
Jokivarsien moderni Maaseutuohjelma 2007-2013
Suomen maaseudun kehittämisstrategiassa esitetään maaseuturahaston ja jäsenvaltion
toiminnan tavoitteet ottaen huomioon yhteisön strategiset suuntaviivat, niiden
erityistavoitteet sekä maaseuturahastosta ja muista rahoituslähteistä saatava rahoitus.
Suomen maaseudun kehittämisstrategia koskee sekä Manner-Suomea että
Ahvenanmaata ja sitä toteutetaan Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun
kehittämisohjelmien kautta.
Suomen maaseudun kehittämisstrategian painopistealueita ovat maa- ja metsätalouden
harjoittaminen taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä sekä eettisesti hyväksyttävällä
tavalla, yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yrittäjien verkostoitumista suosiva ja
kehittävä toiminta, maaseudun elinkeinojen monipuolistamiseksi ja työllisyyden
parantamiseksi sekä paikallisen omaehtoisen toiminnan vahvistaminen maaseudun
elinvoiman ja elämänlaadun lisäämiseksi.
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteita ovat elinvoimaisen ja toimivan
maaseudun säilyminen, ympäristön tilan parantaminen ja uusiutuvien luonnonvarojen
kestävän käytön varmistaminen. Strategiaa ja ohjelmaa toteutetaan neuvoston
maaseutuasetuksen mukaisesti neljän toimintalinjan kautta.
Ensimmäiseen toimintalinjan toimenpiteitä ovat mm. nuorten viljelijöiden tuet, maa- ja
metsätaloustuottajien koulutus, maatalouden investoinnit sekä elintarvike-, puu- ja
bioenergia-alan kehittäminen. Toiseen toimintalinjaan kuuluvat mm. epäsuotuisten
alueiden tuet, NATURA 2000 -alueille maksettavat tuet (LFA), maatalouden ympäristötuet
sekä eläinten hyvinvoinnin edistäminen. Kolmanteen toimintalinjaan kuuluvat mm.
maaseutuelinkeinojen monipuolistaminen ja kehittäminen maatiloilla ja muissa maaseudun
mikroyrityksissä, maaseutumatkailun kehittäminen ja maaseudun palveluiden ja kylien
kehittäminen. Neljänteen toimintalinjaan kuuluu paikallisten toimintaryhmien toiminta em.
linjojen mukaisesti sekä ryhmien alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö.
Oulun maaseutualueilla paikallinen toimintaryhmä on Jokivarsien moderni Maaseutu ry,
joka toteuttaa toimintaansa oman maaseutuohjelman 2007-2013 kautta. Ohjelman
painopistealueita ovat maaseudun mahdollisuuksien parantaminen asumisen, yrittämisen,
työnteon
ja
vapaa-ajanvieton
paikkana,
raaka-aineiden
hyödyntäminen
ja
jatkojalostaminen, palveluiden tuottaminen, yhteisöllisyyden voimavarojen tiedostaminen
ja hyödyntäminen sekä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen.
4.3 Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma
Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma on Suomessa käyttöön otettu menettely, jolla
kiinnitetään huomiota keskushallinnon päätösten maaseutuvaikutuksiin. Kokonaisohjelma
etsii kielteisiä vaikutuksia vähentäviä keinoja ja toisaalta rakentaa ja vahvistaa aitoa
poikkihallinnollista toimintaa.
Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma on laaja ja yksityiskohtainen kokonaisuus. Sen
pohjalta on laadittu maaseutupoliittinen erityisohjelma, joka toteuttaa kokonaisohjelmaa.
Nykyinen maaseutupoliittinen erityisohjelma Elinvoimainen maaseutu - ministeriöiden
vastuut ja alueellinen kehittäminen sisältää valtioneuvoston linjaukset ja päätökset
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maaseutupolitiikasta vuosille 2007 - 2010. Maaseudun elinkeinojen vahvistamiseksi
ohjelmassa esitetään muun muassa maaseutuyritysneuvonnan ja -rahoituspalvelujen
parantamista, metsien monimuotoista hyödyntämistä, etätyön lisäämistä sekä palkkatyön
ja yrittäjyyden vuorottelun selvittämistä.
Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma Maaseutu – hyvinvoinnin lähde vuosille 2009-2013
on parhaillaan valmisteltavana. Ohjelma valmistuu vuoden 2008 loppuun mennessä.
4.4 Maaseutu mahdollisuutena – kunnat maaseudun kehittäjinä, Kuntaliiton
maaseutuohjelma
Suomen kuntaliitto on laatimassa omaa maaseutuohjelmaansa Maaseutu mahdollisuutena
– Kunnat maaseudun kehittäjänä. Ohjelmatyön tavoitteena on ollut nostaa esille kuntien
kannalta keskeiset maaseutupolitiikan edunvalvontakysymykset ja linjata niistä yleiset
kannat erityisesti suhteessa valtiovaltaan, tuoda julki niitä toimenpiteitä, joita kuntatasolla
voidaan toteuttaa maaseudun elinvoimaisuuden takaamiseksi sekä nostaa kuntaliitossa
esiin maaseutumaisten kuntien erityisongelmia.
Kuntaliiton maaseutuohjelman painopistealueet ovat kuntatalouden vahvistaminen,
työvoiman saatavuuden varmistaminen, elinkeinotoiminnan vahvistaminen, lähipalveluiden
turvaaminen,
infrastruktuurin
ja
tietoliikenneyhteyksien
kehittäminen
sekä
paikallisidentiteetin voimistaminen. Ohjelmassa korostetaan kuntien roolia maaseudun
kehittämisessä sekä tarkastellaan miten maaseutu otetaan huomioon kuntien toiminnassa
ja saadaan osaksi kuntien strategioita. Kuntaliiton maaseutuohjelmassa on tunnistettu uusi
tilanne, jossa kuntaliitosten myötä sellaisten kuntien, joissa on selkeä kaupunkiosa ja laaja
maaseutu-/haja-asutusalueosa, määrä on lisääntymässä.
4.5 Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma, maakuntakaava ja -ohjelma
Kesällä 2003 hyväksytty Pohjois-Pohjanmaa – alueiden ja yhteistyön maakunta
maakuntasuunnitelma 2020 on maakunnan aluekehittämisen perusstrategia, josta näkyvät
maakunnan kehittämisen yleiset suuntaviivat pitkällä aikavälillä. Maakuntasuunnitelmaa
toteuttavat maakuntakaava ja maakuntaohjelma. Maakuntasuunnitelmaan on kirjattu
maakunnan visio, arvot ja ydinstrategia sekä viidelle toimintalinjalle jäsennelty
toteuttamismalli. Läpileikkaavina teemoina kaikissa toimintalinjoissa ovat nuoret, kestävä
kehitys, tietoyhteiskunta, kansainvälisyys ja maaseutu-kaupunki –vuorovaikutus.
4.6 Muut alueelliset kehittämisohjelmat
Muita maaseutualueiden ja niiden elinkeinojen sekä ympäristön kehittämiseen tähtääviä
tavoiteohjelmia strategiaoita, jotka kohdentuvat myös Oulun maaseutualueille ovat mm.:
Pohjoisen luonnonvara-alan kehittämisohjelma 2007-2013, Pohjois-Pohjanmaan
maatilatalouden strategia 2007-2013, Pohjois-Pohjanmaan elintarvikealan strategia,
Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia, Pohjois-Pohjanmaan alueellinen metsäohjelma
2006 – 2010 ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristöstrategia 2005 – 2015.
4.7 Oulun kaupungin strategia ja kuntaliitossopimus
Oulun strategia päivitettiin kaupunginvaltuustossa 27.8.2007 (kv 27.8.2007 § 85).
Kaupunkistrategian keskeinen tavoite on luoda hyvä, houkutteleva ja viihtyisä
elinympäristö asukkaille ja tarjota Suomen kehittyneimmät palvelut yhdistettynä
tasapainoiseen talouteen.
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Strategian perustana on luova ia viihtyisä kaupunkiympäristö, joka muodostuu osaamisen
ja kyvykkyyden, teknologian ja luovuuden sekä moniarvoisen ja suvaitsevaisen
kaupunkiyhteisön muodostamasta kokonaisuudesta.
Tavoitteena on luoda yrityksille kansainvälistä huipputasoa oleva innovaatioympäristö,
joka rakentuu koulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen yhdistämiseen verkostoksi,
jonka aktiivisena rakentajana ja ylläpitäjänä kaupunki toimii. Se antaa Oulun seudulla jo
toimiville yrityksille kehitysvoimaa, uusille yrityksille kasvumahdollisuuksia ja houkuttelee
seudulle ulkomaisia osaajia ja yrityksiä. Lisäksi se mahdollistaa elinkeinoelämän eri
toimialojen monipuolistumisen ja laajentumisen.
Strategian päämäärät ovat pitkän aikavälin kehittämispäämääriä, joiden toteutuminen
vaatii verkostomaista toimintaa seudulla ja entistä laajempaa kansainvälistä
verkostoitumista.
Ylikiimingin ja Oulun kuntaliitossopimuksessa todetaan, että Oulun kaupunki ryhtyy koko
kunnan alueella toteuttamaan niitä strategisia linjauksia, jotka Oulun kaupungin
strategiassa on esitetty. Strategia uudistetaan vastaamaan laajentuvan Oulun olosuhteita
valtuustokaudella 2009 – 2013.
4.7.1 Oulun strategiset päämäärät 2015
1. Oulu on turvallinen ja maineeltaan Suomen paras kaupunki.
2. Oulussa on hyvä ja viihtyisä, ympäristönäkökulmat huomioon ottava sekä ekologisesti tasapainoinen
kaupunkiympäristö.
3. Oulun seudun kunnat kehittyvät kohti yhtenäisempää kuntarakennetta.
4. Oulun seudulla on asukkaiden tarpeista lähtevä, hyvinvointia edistävä yhteinen palveluverkosto, joka
hyödyntää uusinta teknologiaa.
5. Oulu on huippuosaajia houkutteleva kansainvälinen, suvaitsevainen ja moniarvoinen
kulttuurikaupunki, jossa ulkomailta muuttaneiden asukkaiden ja työntekijöiden määrä lisääntyy.
6. Oulussa on korkeatasoinen koulutus-, tutkimus- ja tuotekehitystoiminta ja kansainvälistä huippua
oleva innovaatioympäristö.
7. Elinkeinoelämän toimialat monipuolistuvat, kansainvälistyvät, yrittäjyys lisääntyy merkittävästi ja
työllisyys paranee.
8. Maankäyttö vastaa asukkaiden sekä yritystoiminnan tarpeita.
9. Oulu on pohjoisen Euroopan logistinen keskus.
10. Kaupunkiorganisaation rakenne, kyvykkyys ja tuloksellisuus vastaavat strategisia tavoitteita

4.7.2 Oulun visio
Oulu on pohjoisen Euroopan elinvoimaisin kaupunkiyhteisö, jossa on asukkaiden tarpeista
lähtevät Suomen kehittyneimmät palvelut ja tasapainoinen talous.
Oulu on ihmisten ja yritysten maailmanlaajuisesti verkostoitunut kaupunki, joka muodostaa
huippuosaamiseen perustuvan innovaatioympäristön eri toimijoille.
Oulu on kansainvälinen, monikulttuurinen, suvaitsevainen ja viihtyisä sekä ekologisesti
kestäviin toimintaperiaatteisiin nojaava kaupunki.
4.7.3 Kuntaliitossopimus
Oulun kaupungin ja Ylikiimingin kunnan yhdistymissopimus on kuntajakolain (1196/97) 9
§:n tarkoittama hallinnon ja palveluiden järjestämissopimus, jolla Ylikiimingin kunta liitetään
Oulun kaupunkiin. Yhdistyssopimukseen liittyy suunnitelma kuntien palvelurakenteen
yhteensovittamisesta. Kuntaliitossopimus allekirjoitettiin 29.3.2006. Kuntaliitos astuu
virallisesti voimaan 1.1.2009.
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Kuntaliitoksen jälkeen päätöksentekojärjestelmänä käytetään Oulun kaupungin
päätöksentekojärjestelmää ja lähidemokratiatoimintaa toteutetaan Oulussa käytössä
olevan toimintamallin mukaisesti.
Palvelujen järjestämissopimuksen perusajatus on, että kuntalaisten lähipalvelut säilyvät
Ylikiimingissä kuntaliitoksen toteutumisen jälkeenkin. Erityispalvelut on totuttu aiemminkin
saamaan Oulussa, joten siihenkään ei suurta muutosta ole tulossa.
Ylikiiminkiläisten lasten ja nuorten tilanne ja palvelutarpeet, palvelurakenteen ja
palveluketjujen toimivuus sekä tarvittavat kehittämistoimenpiteet lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi on kartoitettu erillisenä
selvitystyönä kuntaliitosselvitysten yhteydessä. Vastaavasti on laadittu selvitys ja
kehittämissuunnitelma vanhusten ja erityisryhmien asuinolojen parantamisesta Ylikiimingin
kunnan alueella. Selvityksistä on laadittu raportit Ylikiimingin lasten ja nuorten hyvinvointi
sekä Vanhus ja erityisryhmien asuminen Ylikiimingissä.

Oulun maaseutualueiden kehittämis- ja markkinointi- ohjelma osana muuta
kehittämistä
EU-tason linjaukset, Valtakunnallinen maaseutustrategia, Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma

ALUEELLINEN
MAASEUDUN
KEHITTÄMISOHELMA
Kehittämistoimenpiteet ja
rahoituksen suuntaus
JOKIVARSIEN MODERNI
MAASEUTUOHJELMA

ALUEELLINEN
METSÄOHJELMA
YMPÄRISTÖSTRATEGIA

MAAKUNTASUUNNITELMA
Visio ja toimintalinjaukset
MAAKUNTA
OHJELMA
kehittämistoimenpiteet

OULUN
MAASEUTUALUEIDEN
KEHITTÄMIS- JA
MARKKINOINTIOHJELMA

MAAKUNTA
KAAVA
alueiden
käyttö

MUUT
MAASEUTUUN
LIITTYVÄT
TEEMAOHJELMAT

MAAKUNTAOHJELMAN
TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

POHJOISEN
LUONNONVARAALAN KEHITTÄMISOHJELMA

Kuntaliitossopimus ja muut asiakirjat

Oulun kaupungin strategia, Elinkeinostrategia, Innovaatiostrategia, muut kaupungin strategiset asiakirjat,
yleiskaava ja muut maankäytön suunnitelmat
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5 OULUN MAASEUTUALUEIDEN KEHITTÄMISTARPEET JA
NELIKENTTÄANALYYSI
5.1 Oulun maaseutualueiden kehittämistarpeet
Maaseutuohjelman
laadintaprosessin
aikana
teemaryhmät
kokosivat
Oulun
maaseutualueiden kehittämistarpeita kunkin painopistealueen: maaseudun elinkeinot ja
työllisyys, kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus, maaseudun perusrakenne, maisema ja
ympäristö sekä asuminen, kylien kehittäminen ja virkistys- ja vapaa-ajantoiminta, osalta.
Yhteenveto Oulun maaseutualueiden kehittämistarpeista on esitetty raportin liitteessä 1.
5.1.1 Kehittämistarpeiden arvotus
Kehittämistarpeet yhdistettiin loogisiksi kokonaisuuksiksi ja ohjausryhmä pisteytti
kehittämistarpeet niiden keskinäisen arvotuksen määrittelemiseksi. Arvotuksen perusteella
kehittämistarpeet
ryhmiteltiin
seitsemään
osa-alueeseen
ja
merkittävimmiksi
kehittämistarpeiksi määriteltiin:
• Elinvoimaisen maa- ja metsätalouden säilyttäminen ja monipuolisen
yritystoiminnan kehittäminen
• Toimivan maankäytön suunnittelun varmistaminen
• Kylien säilyminen elävinä
• Hallinnollisen vuorovaikutuksen sekä tiedotuksen ja neuvonnan kehittäminen
• Puhtaan ja viihtyisän ympäristön turvaaminen
• Maaseutumaiseman ja paikallisen kulttuuriympäristön säilyttäminen
• Omaehtoisen kehittämistoiminnan sekä harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan
kehittäminen
Yhteenveto arvotuksesta on esitetty raportin liitteessä 2.

Tilan nuorta polvea Oulusta (kuva: Hannu Salmi)
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5.2 Oulun maaseutualueiden SWOT-analyysi
Maaseutuohjelman
laadintaprosessin
aikana
teemaryhmät
laativat
Oulun
maaseutualueiden SWOT-analyysin, jota myös ohjausryhmä käsitteli kokouksissaan.
Oulun maaseutualueilla on isoja alueellisia eroavaisuuksia ja alueiden välisiä kehityseroja.
Vanhan Oulun maaseutualueet ja niistä erityisesti Oulujokivarsi sekä Kuusamontien varren
alueet Korvenkylässä ja Heikinharjussa poikkeavat merkittävästi muista maaseutualueista
kuten Ylikiimingin harvaan asutuista alueista ja niiden kylistä. Näille alueille kohdistuu
uudisrakentamispainetta ja alueille ollaan osoittamassa asuin- ja työpaikkarakentamista.
Asutuksen tiivistyminen edellyttää sen ja olevan maatilatoiminnan sekä virkistyskäyttöön
varattavien alueiden yhteensovittamista. Lisääntyvä asutus kuitenkin elävöittää alueita ja
varmistaa palvelujen säilymisen ja myös lisääntymisen tulevaisuudessa. Myös etäisyydet
kaupunkialueen palveluihin sekä työpaikkoihin ovat vanhan Oulun maaseutualueilta
selvästi Ylikiimingin kyliä lyhyempiä.
Näin ollen swot-analyysiin kootut seikat eivät kaikilta osin ole yleistettävissä koko uuden
Oulun maaseutualueille.
5.2.1 Vahvuudet, joiden varaan kehitystyötä suunnataan
Oulun maaseutualueilla on tukenaan vahva valtakunnallinen osakeskus palveluineen ja
työpaikkoineen ja siten alue poikkeaa tavanomaisista harvaan asutun maaseudun
kunnista. Oulu on maakunnan ja Pohjois-Suomen pääkeskus ja tarjoaa lähialueilleen hyvät
liikenneyhteydet ja logistiset palvelut sekä osaamisverkostot.
Maaseutualueiden vahvuuksina korostuvat puhdas luonto, maaseutuympäristö ja väljyys.
Hyvä ympäristö on alueen valtti asutuksen ja virkistys- ja vapaa-ajantoiminnan
sijoittumisen suhteen. Väljä yhdyskuntarakenne tarjoaa tilaa monipuoliselle maankäytölle,
joka mahdollistaa erilaisten asumisen, yrittämisen ja harrastamisen ratkaisujen
yhteensovittamisen myös tulevaisuudessa.
Oulun maaseutualueilla näkyy myös Pohjois-Pohjanmaalle ominainen maan tasapainoisin
ikärakenne ja nuorten suuri osuus väestöstä.
5.2.2 Heikkoudet, joihin kehitystyössä tulee puuttua
Oulun maaseutualueilla asenneilmapiiri ei kaikilta osin tue hedelmällisen kehitystyön
käynnistymistä. Vaikka alueen sisällä on suuria paikallisia eroavaisuuksia, voidaan osin
tunnistaa oman elinympäristön, oman työn ja maaseudun arvostuksen puutetta sekä
passiivisuutta, mitkä heikentävät vahvuuksiin nojautuvan kehitystyön onnistumista. Myös
maaseutualueiden ulkopuolella ilmenevä tiedon ja arvostuksen puute vähentää
kiinnostusta ja panostusta maaseudun kehitystyöhön.
Maatalouden kehittyminen on alueella kahtiajakautunutta. Alueelta löytyy aktiivisia ja
tulevaisuuteen panostavia toimijoita, mutta osin maatalous on heikkoa, tilakoot pieniä,
tuotantoeläimiä vähän ja tilusrakenteet, ongelmat sukupolvenvaihdoksissa sekä
tukipolitiikka heikentävät maatalouden kehittymismahdollisuuksia. Karut luonnon
olosuhteet ovat heikkous, joka on mahdollista kääntää vahvuudeksi paikalliseen luontoon
nojautuvien mahdollisuuksien käyttöön oton kautta.
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Korostuva heikkous on alueen sisäisiin kehityseroihin liittyen etäisyydet ja huonot yhteydet
harvaan asutuilta alueilta kehittyvään keskukseen, maaseutualueiden korkea työttömyys
sekä nuorten ikäluokkien muuttoliike pois maaseudulta. Suuri haaste on vahvuudeksi
määritellyn maaseutuympäristön, maiseman ja rakennusten rapistumisen torjuminen
suunnittelun ja maaseudun elävänä säilyttämisen keinoin.
5.2.3 Mahdollisuudet, jotka voidaan tulevaisuudessa hyödyntää
Oulun maaseutualueiden henki on positiivinen tulevaisuuden suhteen. Kasvukeskuksen
läheisellä maaseudulla on runsaasti mahdollisuuksia uudenlaiseen elinkeinotoimintaan ja
kannattavuuden parantamiseen sivutulolähteitä ja sivuelinkeinoja käyttöönottamalla.
Alueen vahvuuksia hyödyntävissä elinkeinoissa, kuten matkailu-, virkistys- ja vapaaajantoimintaan, hyvinvointipalveluihin, maisema- ja energiayrittäjyyteen sekä lähiruokaan
liittyvässä elinkeinotoiminnassa, on runsaasti potentiaalia, jota voidaan kehittää.
Maaseutumaiseen, väljempään asutukseen kohdistuvaan kasvavaan kiinnostukseen
voidaan vastata Oulun maaseutualueilla ja siten parantaa kaupungin valtakunnallista
kilpailukykyä asukkaista ja yrityksistä kilpailtaessa. Uudenlaiset energiaomavaraiset
talomallit, etätyö ja erilaisten etäpalveluiden käyttöönotto mahdollistaa asumisen myös
keskuksista kauempana.
5.2.4 Uhat, jotka täytyy ennaltaehkäistä
Maaseutualueiden kehittymiselle suurin riski on maaseudun autioituminen ja
rappeutuminen, alueen vahvuuksia olevien luonnon ympäristön ja maaseutumaiseman
häviäminen. Mikäli maaseudun elinkeinotoimintaa ja etätyötä ei pystytä kehittämään voi
elinkeinojen keskittyminen ainoastaan keskuksiin johtaa yhdyskuntarakenteen haitalliseen
hajautumiseen, pendelöintiin sekä palveluiden saavuttamattomuuteen.
Uhkana on myös maaseudun kehittämistoiminnan tyrehtyminen, liian vähäisten resurssien
ohjaaminen tai kiinnostuksen puute kehittämistoimintaan. Päätöksen teon ja suunnittelun
toimimattomuus ja kaupungin toimintamallien sopimattomuus maaseudun olosuhteisiin on
uhka onnistuneelle maaseudun kehittämistoiminnalle.
Jos mahdollisuuksiin ei maaseudulla osata tai uskalleta tarttua eikä maaseudun omia
voimavaroja hyödyntää maaseutualueiden kehitys pysähtyy, alueet taantuvat ja alueiden
väliset kehityserot syvenevät. Tulevaisuudessa myös maaseutualueilla kilpailu osaavasta
työvoimasta kiristyy.

Hiltukylää Ylikiimingissä (kuva: Pekka Hallikainen)
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Vahvuudet
• Kasvukeskuksen läheisyys:
- runsaasti mahdollista asiakaskuntaa
- verkostot, kuten muut yritykset, tukipalvelut ja
innovaatiojärjestelmät, lähellä
- hyvät koulutus- ja oppilaitosyhteistyömahdollisuudet
• Luonto ja ympäristö:
- vesistöt, suot, metsät
- kaupungin läheinen erämaa
- puhtaus, rauha, turvallisuus
• Tila
- tonttien ja tilojen perustamismahdollisuus
- asumisen väljyys, tonttikoko Æ viihtyisyyden tuntu
- väljä yhdyskuntarakenne Æ muutosvara
tulevaisuudessa
• Luonnonvarojen hyödyntäminen
• Yritysten pieni velkapääoma
• Osaavaa työvoima saatavilla
• Nuorten osuus väestöstä lisääntyy
• Mielikuva, imago, maaseutumaisuus

Mahdollisuudet
• Mahdollisuudet uudenlaiseen yritystoimintaan ja
erilaisiin sivuelinkeinoihin hyvät
- vapaa-ajan viettoon liittyvä yritystoiminta
- luontoaktiviteetit elinkeinoiksi
- hyvinvointipalvelut
- paikallisen kulttuuriperimän hyödyntäminen
- bioenergia (turve, pelletit, klapit, ruokohelpi),
- maisemanhoitoyrittäjyys sekä sen ja
energiantuotannon yhdistäminen
- lähiruoka, luonnonmukainen viljely
• Kiinnostus maaseutuasumiseen
- väljempi, maaseutumainen asuinympäristö
- vapaa-ajan harrastukset Æ asuminen
- uusia asukkaita kuntaliitoksen myötä
- paluumuuttajat
• Kaupunki-maaseutuvuorovaikutus
- kasvukeskuksen läheisyys
- Ylikiiminki oululaisille tutuksi
- maaseudun ja oppilaitosten välinen yhteistyö,
teknologiaosaamisen hyödyntäminen
- synergiaetu luonnonvara- ja ympäristöalan kanssa
• Etätyö
• Rakentamisen ja liikenteen uudet ekologiset innovaatiot
• Metsätalous, porotalous
• Turvetuotantoalueiden ja soran/maa-ainesten
ottoalueiden jälkikäyttö
• Pellot vielä mahdollista saada tuotantoon
• Matkailupalveluiden yhteismarkkinointi
• Harrastus- ja yhteistoimintamahdollisuudet kylillä
• Vireä yhteistyö, rohkeus uudenlaiseen ajatteluun
• Rahalliset tukimahdollisuudet

Heikkoudet
• Asenneilmapiirin negatiivisuus:
- motivaation puute, passiivisuus, kateus
- yhteishengen heikkeneminen
- oman alan arvostuksen puute
• Maaseudun arvostuksen puute
• Epätasainen väestörakenne
- nuoret siirtyvät kaupunkiin
- ikääntyminen kylillä ja viljelijäväestössä
• Liiketoimintakonseptien ja –osaamisen puute
• Maatalouden kehittyminen osin heikkoa
- maatilat pieniä, tuotantoeläimiä vähän
- karut luonnon olosuhteet
- epätaloudellinen tilusrakenne
- maanjako-olosuhteet (sp-vaihdokset)
- tukipolitiikka vääristää toimintaa
• Työttömyys korkea
• Etäisyydet palveluihin ja työpaikkoihin
• Huonot tie- ja liikenneyhteydet
• Suunnittelun monokulttuuriset näkemykset
• Rakentamisen ohjauksen puute kylillä
• Rakennusten rapistuminen Æ yleisilme
• Rahoitusmahdollisuuksien puute (maiseman ja
kulttuurimaiseman hoito)
• Kehityserot alueen sisällä
Uhat
• Haja-asutusalueen ja tilojen autioituminen
- syrjäisen maaseudun rappeutuminen
- kulttuuriympäristöjen ja
maaseutumaiseman katoaminen
• Luonnonympäristön köyhtyminen, saastuminen
• Hallinnon ja päätöksen teon toimimattomuus
- päättäjien kiinnostuksen puute ja
tietämättömyys maaseutualueista
- tiukentuvat määräykset, EU, lainsäädäntö,
byrokratia ja sen pelko
• Kaupungin maa- ja kaavoituspolitiikan
sopimattomuus maaseudun oloihin
- rakentamisen vaikeutuminen
- suunnittelemattomuus
- rakennusten epäsopivuus maisemaan
• Yhdyskuntarakenteen hajautuminen
- elinkeinojen keskittyminen, pendelöinti
• Energian hinnan nousu
- asumisen hinnan nousu kohtuuttomaksi
• Kehittämistoiminnan rahoituksen ohjautuminen
muualle
• Kehityksen pysähtyminen
- mahdollisuuksiin ei tartuta
- ei osata hyödyntää luonnonvaroja
- yrittämisen pelko
• Työvoimapula
• Tilojen / maan puute, perikunnat eivät anna
tiloja nuoremmille
• Maaseutumielikuvan särkyminen
(paluumuuttajat, uudet asukkaat)
• Globalisaation haitalliset vaikutukset
• Kehityserojen syveneminen
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6 ELÄVÄ KAUPUNKIMAASEUTU – OULUN MAASEUTUALUEIDEN
KEHITTÄMISOHJELMA
6.1 Oulun maaseutualueiden VISIO 2013
Oulun maaseutualueilla asutaan ja yritetään väljässä, luonnonläheisessä ja puhtaassa
maaseutuympäristössä hyödyntäen kasvukeskuksen tarjoamia mahdollisuuksia. Sekä
perinteinen että uusi elinkeinotoiminta ja elämä kylissä ovat vireää ja elinvoimasta.
Maaseutualueet ovat kaupunkimme vahvuus ja niiden kehittämiseen panostetaan
kestävästi.
6.2 Strategiset päämäärät Oulun maaseutualueilla
1.
2.
3.
4.

Oulun maaseutualueilla toimii elinvoimainen maa- ja metsätalous sekä monipuolinen yritystoiminta.
Oulun maaseutualueiden kylät ovat eläviä ja asuttuja.
Monipuolinen maakäyttö mahdollistaa erilaisten maankäyttömuotojen yhteensovittamisen.
Maaseutualueiden kehittymiseksi toimii tehokas hallinnollinen vuorovaikutus sekä tiedotus- ja
neuvontatoiminta.
5. Oulun maaseutualueilla on puhdas ja viihtyisä ympäristö.
6. Arvokas maaseutumaisema ja paikallinen kulttuuriympäristö ovat Oulun maaseutualueiden
voimavara.
7. Oulun maaseutualueilla on vireää omaehtoista kehittämistoimintaa sekä harrastus- ja vapaaajantoimintaa.

6.3 Tavoitteet ja toimenpiteet Oulun maaseutualueilla
Läpäisevänä periaatteena kaikessa Oulun maaseutualueiden kehittämistoiminnassa on
kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen edistäminen ja hyödyntäminen. Tavoitteet ja
toimenpiteet on esitetty kullekin strategiselle päämäärälle. Strategisen päämäärät
muodostavat kokonaisuuden, joka toimii hyvin, kun kaikki osa-alueet otetaan
tasapuolisesti huomioon. Toisaalta monet toimenpiteet tukevat useampien päämäärien
toteutumista.
Toimenpiteisiin on koottu teemaryhmätyöskentelyn pohjalta keskeisiä asioita, jotka
edistävät asetettujen päämäärien ja tavoitteiden toteutumista. Toimenpiteiden
käynnistäminen edellyttää erillistä päätöksen tekoa toteuttavalla taholla. Toimijoiksi, jotka
osana perustehtäväänsä tai erillisinä hankkeina voivat osallistua maaseudun
kehittämistoimenpiteiden toteutukseen, on esitetty sekä kaupungin eri hallintokuntia että
kaupunkiorganisaation ulkopuolisia yhteistyötahoja.

Metsästys on yksi maaseudun tärkeitä virkistys- ja vapaa-ajanviettomuotoja (kuva: Juopulin kyläyhdistys)
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6.3.1 Oulun maaseutualueilla toimii elinvoimainen maa- ja metsätalous sekä monipuolinen
yritystoiminta

Maaseudun omien elinkeinojen kehittäminen on keskeinen Oulun maaseutualueiden
kehittymisen edellytys. Elinkeinojen kehittymisen kulmakivenä on elinvoimaisen
maatilatalouden sekä metsätalouden säilyminen alueella. Perusmaatilatalouden rinnalle ja
maaseudun elinkeinotoiminnan kannattavuuden parantamiseksi täytyy nostaa uusien
elinkeinomahdollisuuksien
sekä
sivuelinkeinojen
innovatiivinen
hyödyntäminen.
Elinkeinotoiminnan kehittäminen on avainasemassa myös uusien työpaikkojen luomisessa
ja siten maaseudulla asumisen mahdollistamisessa.
Oulun seudun yrityspalvelut tarjoaa osana peruspalveluitaan ja erilaisia hankkeita tukea
uusien yritysten syntymiseen, aloittavien yritysten toimintaan sekä pk-yritysten
kehittämiseen, ml. muutostilanteiden hallinta, työllistäminen, oppilaitosyhteistyö ja
kansainvälistyminen.
Maatilatalouden
kehittymistä
tuetaan
maaseutuyritysten
kehittämiseen varatulla rahoituksella tarjoamalla mm. tilakohtaista neuvontaa ja tiedotusta
sekä sivuelinkeinomahdollisuuksien kartoitusta.
Tavoitteet
• Maaseudun yritysten kannattavuus on parantunut pitkän tähtäimen suunnittelulla ja
oikealla toimintalinjan valinnalla.
• Uusia sekä maaseudun omien voimavarojen uudenlaiseen hyödyntämiseen
pohjautuvia elinkeinoja on otettu käyttöön.
• Maaseudun yrittäjiä kannustetaan monimuotoiseen yrittäjyyteen ja
sivutulomahdollisuuksien käyttöönottoon.
• Alueelle luodaan optimistinen asenneilmapiiri: motivaation, asenteen ja uskalluksen
lisäämiseksi sekä muutostilanteiden hallintaan.
• Kaupunkiväestön asenneilmapiiri myönteinen lähimaaseudun yrittämiselle, elinkeinoille
ja lähiruoalle sekä lähimaaseudun mahdollisuuksien hyödyntämiselle.
• Maatalousyrittäjien ikärakenteeseen vaikutetaan nuoria yrittäjiä tukemalla.
Toimenpiteet

Toimija, yhteistyötaho

Käynnistetään uusia toimintamalleja ja kehittämishankkeita
yrittäjyyden tukemiseen:
• Organisoidaan maaseudun yritystoimintaa tukevaa ja
neuvontaa tarjoavaa toimintaa, erityisesti markkinointiin ja
tuotteistamiseen;
• Käynnistetään hanke toimialakohtaiseen yritysneuvontaan
ja koordinointiin, yritysten verkostoitumiseen ja
koulutuksiin;
• Käynnistetään hankkeita ja osallistutaan muiden tahojen
hankkeisiin
• energia-, ympäristö- ja maisemanhoitoyrittäjyyden,
• luonnon, kulttuuriperimän sekä maaseudun
tuotteistamiseen perustuvan yrittäjyyden,
• virkistys- ja vapaa-ajanpalveluyrittäjyyden,
• matkailu- ja ohjelmapalveluyrittäjyyden,
• hyvinvointi- ja sosiaalisen yrittäjyyden,
• lähiruokayrittäjyyden edistämiseksi.
• Hyödynnetään aiemmin toteutettujen hankkeiden tuloksia.
Otetaan kaupungin hankintaohjeissa ja käytännöissä
huomioon paikallisten pienyritysten palveluiden ja
lähimaaseudun tuotteiden hankintamahdollisuudet.

Oulun seudun yrityspalvelut
Tekninen keskus
Metsäkeskuksen ja ProAgrian Bioenergian
edelläkävijät –hanke
PSK-opiston Ypako-hankkeen tulokset ja
jatkosuunnitelmat
Metsähallituksen KULMA-hanke
ProAgria Oulu, valtakunnallinen
lähiruokahanke
Oulu-Kajaani-kehittämishankkeen
kaupunki-maaseutu-vuorovaikutusteemat,
kuten Tervan tie.
Kiiminkijokistrategia
Pohjois-Pohjanmaan liiton City-projekti
Energiatoimisto
Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Oulun konttori
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Lisätään maaseutuyrittäjyyden kiinnostavuutta ja arvostusta:
• Maaseutuyrittäjyyden markkinointi, tiedotuksessa esille
positiiviset esimerkit;
• Vaikutetaan asenneilmapiiriin kouluttautumis- ja
kehittämishankkeiden kautta;
• Tarjotaan muutoksen hallintakoulutusta maaseudun
asukkaille omien voimavarojen tunnistamiseksi.
• Maaseutualueiden yritystonttien markkinointi, asumisen
ja yrittäjyyden yhdistäminen, pienyrittäjätonttitarjonta ja markkinointi.
Etsitään keinoja maaseutuyritysten ikärakenteen
korjaamiseen:
• Aktivoidaan nuoria alan koulutukseen ja yrittäjyyteen.
• Nuoria viljelijöitä ja sukupolven vaihdoksia tuetaan
• Luodaan nuorten yrittäjien / viljelijöiden verkosto ja
järjestetään yhteistapaamisia yhteistoiminnan
kehittämiseksi.
• Perikuntaprojekti – perinnönjaon neuvonta.
Metsätalouden kehittämiseksi osallistutaan hankkeisiin
• (Kaupunkilais)metsän omistajien ja metsätalousyritysten
neuvonnan ja alan toimintaedellytysten parantamiseksi
sekä uusien metsänkäyttömuotojen edistämiseksi.

Oulun seudun yrityspalvelut ml. tonttipörssi
Tekninen keskus
Keskushallinto

Tekninen keskus
Nuorisoasiainkeskus
4H- piiri, nuorten aktivointi –hanke

Metsäkeskus
• INNO-metsä hanke, paikallinen
metsäohjelma, yritysneuvonta, alan
koordinointi
Maanmittaustoimisto, Metsäkeskus
• Tilusjärjestely- ja yhteismetsä –hanke
Metsäteho, Metsäkeskus
• Metsäteiden kuntokartoitus, pilotointi
Ylikiimingissä

Oulun maaseutualueilla kasvaa ja tuottaa maitoa yhteensä lähes 1800 nautaa (kuva: Pekka Hallikainen)
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6.3.2 Oulun maaseutualueiden kylät ovat eläviä ja asuttuja.

Asutuksen ja kylien säilyminen on elinehto elävälle maaseudulle. Maaseutumainen
asuminen tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja uusissa asumisen,
energiaratkaisujen ja liikenteen innovaatioissa. Tavoitteeksi tulee asettaa uusien
asukkaiden saaminen kylille ja väljempään asutukseen kohdistuvaan kysyntään tulee
vastata. Yrittämisen tai harrastamisen, kuten hevostalouden, koirien, moottorikelkkojen,
metsästyksen, kalastuksen, myötä syntyvä kiinnostus maaseutuasumiseen tulee ottaa
suunnittelussa huomioon.
Maaseudulla asumisen edellytyksenä on peruspalveluiden saavutettavuus. Liikenne- sekä
tietoverkkoyhteyksien parantaminen ja tehostaminen mahdollistaa kauempana sijaitsevien
palveluiden käytön.
Maaseudun omien työpaikkojen lisääminen elinkeinotoimintaa kehittämällä ja yrittäjyyteen
kannustamalla sekä etätyötä edistämällä luo edellytykset myös asutuksen säilymiselle.
Tavoitteet
•
•
•
•

Väljä ja luonnonläheinen asuminen nostetaan yhdeksi kaupungin vahvuuksista.
Maaseutualueille saadaan uusia asukkaita.
Peruspalvelut ovat myös maaseudun asukkaiden saavutettavissa.
Etäpalveluita sekä etätyömahdollisuuksia hyödynnetään.

Toimenpiteet

Toimija, yhteistyötaho

Markkinoidaan maaseutualueita potentiaalisille
maallemuuttajille, kuten paluumuuttajille, pienyrittäjille, koira-,
hevos-, moottorikelkka- tai mönkijäharrastajille, metsästäjille,
kalastajille;
Opastetaan maallemuuttajia käyttämään sellaisia
rakennuspaikkoja, kunnallistekniikkaa ja talotekniikkaa, että
asukas voi varmistua ratkaisunsa kestävyydestä,
edullisuudesta ja sopivuudesta maaseutuympäristöön.
Tietoja maanomistajien myyntihalukkuudesta hyödynnetään
tiedotuksessa ja markkinoinnissa.
Kehitetään yhteispalveluja (kunnan palvelut, valtion palvelut) ja
lisätään olemassa olevien tilojen yhteiskäyttöä.
Kehitetään liikkuvia palveluja, mm.
• Palvelulinjapilotointi: koulukuljetukset, vanhusten palvelut,
sosiaalitomen kuljetuspalveluasiakkaiden kyyditys,
asiointi, kauppa-auto, kirjastoauto, apteekki;
• Vanhusten kotihoitopalvelut;
• Kylien kimppakyytiverkoston organisointi.
Lisätään yhteistyötä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa
• Hyödynnetään yrityksiä ja kolmatta sektoria palveluiden
tuottajina;
• Edistetään palveluja kehittämällä yritystoimintaa ja
luodaan kestävällä pohjalla olevia työpaikkoja;
• Luodaan toimiva ja avoin yhteistyörakenne.
Varmistetaan kohtuuhintaisten ja tehokkaiden
tietoverkkoyhteyksien kattavuus myös maaseutualueilla.
Sisällytetään etätyön käyttöönotto kuntaorganisaation
kehittämiseen.
Kehitetään kylätaloja kyläläisten monitoimipisteiksi sekä
etätyöpaikoiksi.

Kyläyhdistykset
Tekninen keskus
Rakennusvalvonta
Oulun seudun ympäristövirasto

Keskushallinto
Palveluja tuottavat hallintokunnat
Keskushallinto
Palveluja tuottavat hallintokunnat
Kyläyhdistykset

Keskushallinto
mm. Kunnan, kaupan ja 3. sektorin
yhteinen kuntaliiton hallinnoima
Innovatiiviset lähipalvelut –projekti,
pilotalueet Kaukovainio ja Ylikiiminki.
Keskushallinto
Keskushallinto
Hallintokunnat
Kyläyhdistykset
Keskushallinto
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6.3.3 Monipuolinen maakäyttö mahdollistaa erilaisten maankäyttömuotojen
yhteensovittamisen.

Onnistuneella maankäytön suunnittelulla luodaan mahdollisuuksia maaseutualueiden
tasapuoliselle kehittyminen osana kaupunkia. Maaseutualueilla tavoitteena on
monipuolinen maankäyttö, joka mahdollistaa erilaiset asumisen ja yrittämisen ratkaisut,
kuten asutuksen ja maatilatalouden sekä erilaisten virkistys- ja vapaa-ajantoimintojen sekä
reitistöjen, yhteensovittamisen. Asumisen säilymisen osalta tärkeää on tunnistaa
väljemmälle asutukselle oleva kysyntä, johon tulisi vastata. Kaavoituksen onnistuminen
edellyttää myönteistä yhteistyötä, kuten asukkaiden osallistumismahdollisuuksien
parantamista, kyläsuunnitelmia sekä suunnittelun entistä parempaa ulottamista
käytäntöön.
Tavoitteet
• Maaseudusta luodaan selkeä ja houkutteleva vaihtoehto asumiselle ja yrittämiselle.
• Maaseutualueet otetaan huomioon maankäytön suunnittelun eri tasoilla.
• Yrittämisen, asumisen ja vapaa-ajan toiminnot sovitetaan yhteen monipuolisella
kaavoituksella.
• Kylille rakentaminen mahdollistetaan.
• Asukkaat ja kylät osallistuvat elinympäristöjensä suunnitteluun.
Toimenpiteet

Toimija, yhteistyötaho

Maaseudun maankäytönsuunnitelmiin jätetään enemmän
”liikkumavaraa” eri toimintojen sijoitteluun, kuin esim.
kaupunkialueilla. Suunnittelussa otetaan huomioon:
• asumisen ja yrittäjyyden yhdistäminen;
• harrastamisen, kuten hevostalouden, koirien,
moottorikelkkojen, metsästyksen, kalastuksen, myötä
syntyvä kiinnostus maaseutuasumiseen;
• väljempään asutukseen kohdistuva kysyntä.
Mahdollisissa uudistamisissa sisällytetään
rakennusjärjestykseen tarvittavat ohjauskeinot arvokkaiden
kyläympäristöjen sekä kylille rakentamisen ohjaamiseen.
Kaikille kylille laaditaan asukaslähtöiset kyläsuunnitelmat

Keskushallinto
Kiiminkijokistrategia
Oulu-Kajaani kehittämisvyöhyke
Meidän City -hanke

Oulun kaupungin
rakennusvalvontaviranomainen
Keskushallinto
Kyläyhdistykset
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6.3.4 Maaseutualueiden kehittymiseksi toimii tehokas hallinnollinen vuorovaikutus sekä
tiedotus- ja neuvontatoiminta.

Oulun maaseutualueiden kehittyminen osana Oulun kaupunkia edellyttää hallinnollisen
vuorovaikutuksen toimivuutta. Maaseutualueet tulee ottaa päätöksenteossa ja resurssien
ohjautumisessa huomioon tasapuolisesti kaupunkialueiden kanssa. Vastakkainasettelua
tulee välttää. Maaseutualueiden erityispiirteiden tunnistaminen edellyttää avointa ja
totuudenmukaista tiedotusta päätöksen tekijöille sekä muille kuntalaisille.
Elinkeinotoiminnan tukemiseen tulee panostaa riittävällä tiedotuksella, neuvonnalla ja
koordinoinnilla.
Uusien
toimintamallien,
kuten
yritysryhmähankkeiden
ja
yhteismarkkinoinnin sekä sähköisten palveluiden, hyödyntäminen edellyttää tehostettua
koordinointia, koulutusta ja tiedotusta.
Tasapuolinen maaseudun ja kaupungin kehittäminen mahdollistaa positiivisen
vuorovaikutuksen onnistumisen sekä molempien alueiden vahvuuksien ja hyvien
käytäntöjen ja toimintamallien käyttöönoton.
Tavoitteet
•
•
•
•

Maaseudun kehittäminen on osa kaupungin vuosittain laadittavaa strategiaa ja
talousarvioita.
Maaseudun kehittämistoimintaan on varattu riittävästi resursseja.
Virkakunnassa on maaseutualueiden erityispiirteisiin perehtyneitä asiantuntijoita ja
päättäjiä tiedotetaan maaseudun asioista.
Maaseutualueet ovat oululaisille tuttuja ja maaseutua arvostetaan kaupungin
voimavarana.

Toimenpiteet

Toimija, yhteistyötaho

Ratkaistaan maaseudun kehittämistoiminnan organisointi ja
resurssien varaaminen toimintaan Oulun kaupungissa.
Lisätään avointa tiedonkulkua maaseutualueiden asioista
päättäjille, virkamiehille, kaupunkilaisille.
Lisätään Oulun maaseutualueiden näkyvyyttä erilaisissa
tapahtumissa, kuten Oulun päivillä ja matkailutapahtumissa.

Keskushallinto
Keskushallinto
Tekninen keskus
Keskushallinto
Tekninen keskus
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6.3.5 Oulun maaseutualueilla on puhdas ja viihtyisä ympäristö.

Puhdas ja viihtyisä ympäristö ovat maaseutualueiden erityinen vahvuus ja voimavara, jota
tulee vaalia. Ympäristöasioiden hoidossa tulee pyrkiä uusien ja haja-asutusalueelle
sopivien ratkaisumallien hyödyntämiseen. Ilmastonmuutoksen torjunnassa tulee etsiä uusi,
innovatiivisia maaseudun erityispiirteisiin soveltuvia keinoja. Ratkaistavana on mm.
viemäröinnin toteutus haja-asutusalueilla, energiantuotanto ja jätehuolto.
Oulun maaseutualueiden arvokkaiden vesistöjen, kuten Oulu-, Kiiminki- ja Sanginjoki sekä
alueen järvet, tila edellyttää kuormitus- ja kunnostustarpeiden kartoitusta sekä tehostettuja
toimenpiteitä maatalouden kuormittamilla alueilla.
Luonnonvarojen hyödyntämiseen pohjautuvien elinkeinojen, kuten maa-ainesten otto,
turvetuotanto ja metsätalous, ympäristövaikutusten hallintaan tulee kiinnittää erityistä
huomiota, jotta elinkeinojen säilyminen turvataan ja ympäristöhaittojen ehkäisyyn
löydetään ratkaisut. Myös eri toimintojen, kuten asutuksen ja kesäasutuksen ja maatilojen,
mahdollisia ympäristöhaittoja tulee hallita toimintojen sijoittumisen hyvällä suunnittelulla.
Tavoitteet
• Ympäristöasioiden hoidossa on otettu käyttöön haja-asutusalueelle soveltuvia
erityisratkaisuja.
• Maaseudun ympäristökuormitusta aiheuttavan elinkeinotoiminnan ympäristöhaitat ja
muu ympäristökuormitus vähentyy.
• Kuormitetuille alueille kohdennetaan kunnostustoimenpiteitä.
• Suunnittelulla turvataan eri toimintojen yhteensovittaminen.
Toimenpiteet

Toimija, yhteistyötaho

Oulun kaupungin ilmastostrategiaan sisällytetään maaseudulle
soveltuvia tavoitteita ja toimenpiteitä.
Edistetään paikallista hajautettua energiantuotantoa
• uusien energiantuotantoratkaisujen kartoitus, pilotointi
maaseudun kylässä;
• selvitetään bioenergian, maa-, kallio- ja vesilämmön
hyötykäyttömahdollisuudet sekä niiden työllistävyys.

Oulun seudun ympäristövirasto

Selvitetään haja-asutusalueen jätevesien käsittelyratkaisujen
vaihtoehdot
• kartoitetaan mahdollisuudet kyläkohtaisiin
käsittelyjärjestelmiin.
Kartoitetaan maaseutualueiden vesistöjen kunnostustarpeet ja
tuetaan kunnostustoimenpiteiden käynnistämistä.
Käynnistetään ympäristökasvatushanke, jossa kohderyhmänä
maaseudun asukkaat, erityisesti lapset ja nuoret.
Käynnistetään maaseutuympäristökasvatushanke, jossa
kohderyhmänä erityisesti kaupunkilaislapset ja nuoret.

Kyläyhdistykset
Tekninen keskus
Rakennusvalvonta
Oulun seudun ammattikorkeakoulun
luonnonvara-alan yksikkö
Energiatoimisto
Kyläyhdistykset
Tekninen keskus
Oulun seudun ympäristövirasto
Oulun seudun ympäristövirasto
Oulun seudun ympäristövirasto
Timosenkosken luontokoulu
Oulun seudun ammattikorkeakoulun
luonnonvara-alan yksikkö
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6.3.6 Arvokas maaseutumaisema ja paikallinen kulttuuriympäristö ovat Oulun
maaseutualueiden voimavara

Maaseutumaiseman ja oman paikallisen kulttuuriympäristön säilyttäminen on edellytys
maaseutualueiden säilymiselle maaseutumaisina. Maaseudun kulttuuriympäristö ja
maisema säilyvät ja kehittyvät, kun maaseutuelinkeinot ovat elinvoimaisia ja kylät asuttuja.
Hyvän
maiseman
ylläpitäminen
vaatii
naapuruston
erilaisten
näkökulmien
yhteensovittamista ja usein ulkopuolisen näkökulman mukaan tuomista keskusteluun.
Erityisesti arvokkaiden alueiden maisemanhoitotoimenpiteitä tehostetaan ja avoimen
peltomaiseman
säilymistä
pidetään
tärkeänä.
Paikallisen
kulttuuriympäristön
tunnistaminen edellyttää rakennetun ympäristön kohteiden inventointia sekä
kunnossapitoon ja korjaamiseen aktivointia.
Tavoitteet
• Paikallisesti arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt on tunnistettu ja
kartoitettu.
• Uusia toimintamalleja maiseman ja kulttuuriympäristöjen hoitoon on otettu käyttöön.
Toimenpiteet

Toimija, yhteistyötaho

Kyläsuunnitelmiin sisällytetään kylämaisemien
hoitosuunnitelmat

Keskushallinto
Kyläyhdistykset
Oulun Seudun Ammattikorkeakoulun
Luonnonvara-alan yksikkö
ProAgria Oulu

Maisemanhoitotarpeessa olevat alueet kartoitetaan.
Edistetään Oulujokilaakson luonnon monimuotoisuuden
yleissuunnitelman toimenpidesuositusten toteutumista.
Maisemanhoitosopimuksia markkinoidaan ja niiden
mahdollisuuksista tiedotetaan yrittäjille ja yhdistyksille.
Alueen kulttuurihistorialliset kohteet inventoidaan ja olemassa
olevat inventointitiedot otetaan käyttöön.

Alueen asukkaille ja toimijoille tiedotetaan
kulttuurihistoriallisesti tärkeistä kohteista ja niihin liittyvistä
toimenpidetarpeista sekä rahoitusmahdollisuuksista.
Alueelle laaditaan paikallinen kulttuuriympäristöohjelma.

Keskushallinto
ProAgria Oulu
Oulun kaupunki
Kyläyhdistykset
Pohjois-Pohjanmaan
korjausrakentamiskeskus
Oulun Seudun Ammattikorkeakoulun
Luonnonvara-alan yksikkö
Pohjois-Pohjanmaan
korjausrakentamiskeskus

Rantalaidun Ylikiimingissä (kuva: Pekka Hallikainen)
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6.3.7 Oulun maaseutualueilla on vireää omaehtoista kehittämistoimintaa sekä harrastus- ja
vapaa-ajantoimintaa.

Oulun lähidemokratiatoiminnan Ylikiiminkiin jalkauttamisen haasteena on vanhojen
aiemmin Ylikiimingissä käytössä olleiden hyvien käytäntöjen siirtäminen osaksi Oulun
mallin mukaista lähidemokratiatoimintaa. Kyläyhdistystoiminnan tukeminen ja kehittäminen
sekä kyläyhdistysten oman hanketoiminnan turvaaminen on tärkeää myös jatkossa.
Kyläyhdistystoimintaa voidaan elävöittää mm. kylien yhteistyöllä ja kaupungin ja
maaseudun vuorovaikutuksella kaupungin rajojen sisällä.
Seura- ja järjestötoiminnalla on vahva rooli maaseudun virkistys- ja vapaa-ajan palveluiden
tuottamisessa. Luonnon tarjoamat mahdollisuudet, kuten metsästys, kalastus, marjastus,
sienestys, ovat luonnollisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia maaseudun asukkaille ja ne
tulisi saada myös kaupunkilaisille helposti saavutettaviksi. Vastaavasti kaupungin kulttuurija liikuntapalveluiden käyttö tulee olla maaseudun asukkaiden saavutettavissa.
Yhteisten tapahtumien järjestäminen, maalaismarkkinat, iltatoritoiminta, Oulun
tapahtumien tuonti Ylikiimingin kaupunginosaan lisää tietoisuutta maaseudun tarjoamista
vapaa-ajan palveluista ja muista tuotteista ja lisää maaseutualueiden tunnettuutta.
Tavoitteet
• Asukkaiden omista tarpeista lähtevä kehittämistoiminta, lähidemokratiatoiminta,
kyläyhdistys- ja järjestötoiminta maaseutualueilla ovat vireää ja aktiivista.
• Maaseudun asukkaille on tarjolla vapaa-ajanvietto ja harrastusmahdollisuuksia.
• Maaseudun tarjoamat virkistys- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet ovat myös
kaupunkilaisten ulottuvilla ja tiedossa.
Toimenpiteet

Toimija, yhteistyötaho

Hyödynnetään lähidemokratiatoiminnan käynnistymisen
mahdollistamaa uudenlaista yhteisöllisyyttä ja sen tuoman
verkostoa. Toteutetaan asukasyhdistysten ja kyläyhdistysten
kumppanuushankkeita.
Tuetaan kyläyhdistysten omaa hanketoimintaa.
Maaseudun erityspiirteet otetaan huomioon järjestötoimintaa
koskevassa, kuten toiminta-avustusten jakoon ja
ryhmäkokoihin liittyvässä, päätöksenteossa.
Harrastustilat ja –paikat, kuten liikuntasalit, tyhjenevät koulut,
kylien uintipaikat, reitistöt, saatetaan aktiiviseen käyttöön ja
kunnossapitoon.
Käynnistetään järjestötoimintaprojekti, jonka tavoitteena mm.
seura- ja järjestötoiminnan kehittäminen, tilojen tehokkaampi
hyödyntäminen, nuorison harrastusmahdollisuuksien
kehittäminen, mökkiläisten vapaa-ajan toiminta.
Tuodaan marjastus, sienestys, kalastus myös kaupunkilaisten
ulottuville: kartat, opastetut retket. Selvitetään ja tiedotetaan
kuka ja missä saa metsästää.
Maaseutualueet ja Ylikiiminki otetaan vuoden 2009 Oulun
päivien teemaksi
Kunnostetaan maaseudun kylien välillä olevat reitistöt
(mönkijät, moottorikelkat, patikointi, hevoset) ja sisällytetään
reitit ja virkistysalueet VIVA:n.

Keskushallinto
Kyläyhdistykset
Jomma ry

Oulun kaupunki

Oulun kaupunki
Kyläyhdistykset
Paikalliset järjestöt
Tekninen keskus
Liikuntavirasto
Nuoriasiainkeskus
Tekninen keskus

Keskushallinto
Oulun kaupunki
Kyläyhdistykset
Paikalliset järjestöt
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7 OHJELMAN TOIMEENPANO
7.1 Organisointi
Kunnalle kuuluu maaseutuasioihin liittyen kolmentyyppisiä tehtäviä: maaseudun
tukihallintoon liittyviä viranomaistehtäviä, maaseutuelinkeinojen kehittämistehtäviä sekä
yleisempiä maaseutualueiden kehittämistehtäviä.
Maaseutuohjelman näkökulma onkin vahvasti poikkihallinnollinen ja ohjelmaan kirjattuja
kehittämistoimia toteutetaan eri hallintokunnissa osana niiden normaalia toimintaa ja
yhteistyössä eri tahojen kanssa.
Maaseudun kehittäminen kokonaisuutena uudessa Oulussa tulee organisoida siten, että
kehittämistoiminnasta vastaavan tahon tehtäväksi voidaan määritellä maaseudun
elinkeinojen, elinolosuhteiden ja palveluiden kehittämisestä huolehtiminen yhteistyössä
muiden hallintokuntien kanssa. Kehittämistoiminnasta vastaavan tahon tehtävinä on
valmistella maaseutualueiden kehittämistoimia sekä koota ja päivittää ohjelman sisältöä
sekä tiedottaa päättäjiä maaseudun asioista. Maaseudun asukkaiden ja yritysten
omatoimiseen kehittämistyöhön ja hanketoimintaan tulee tarjota neuvontaa ja tukea.
Samalla tulee huolehtia, että virkakunnassa on maaseutualueiden erityispiirteisiin
perehtyneitä asiantuntijoita.
Oulun kaupungin maaseutupalveluiden organisoiminen esimerkiksi Oulun seudun
yrityspalveluiden yhteyteen olisi ratkaisu, joka tulisi selvittää.
Maa- ja metsätalousministeriön asettaman työryhmän työ viljelijätukien hallinnon
uudistuksen valmistelemiseksi on meneillään. Työryhmän esitykset valmistuvat lopullisesti
vuoden 2008 loppuun mennessä ja lakiesitys asiasta viedään eduskunnan käsiteltäväksi
keväällä 2009. Tavoitteena on, että uusi laki tulisi voimaan 1.1.2010. Jatkossa kuntien
edellytetään muodostavan yhteistoiminta-alueita. Lähtökohta on, että tukiasioiden lisäksi
yhteistoimintayksiköt voisivat hoitaa myös maaseudun kehittämistehtäviä. Pohdittaessa
maaseutupalveluiden organisointia Oulussa on hyvä ottaa huomioon tukihallinnon tuleva
uudistus jo tässä vaiheessa.
7.2 Resurssit
7.2.1 Kaupungin oma rahoitus
Maaseutualueiden kehittämistoimintaan tulee varata mahdollisimman kattava rahoitus
kaupungin talousarviossa. Vastaavasti eri hallintokunnissa osana niiden normaalia
toimintaa toteutettaviin maaseudun kehittämiseen tähtääviin toimenpiteisiin tulee varata
rahoitusta niiden talousarvioissa.
Kaupungin
tulee
kuntarahoitusosuuksiin.

varautua

myös

maaseudun

kehittämishankkeiden

7.2.2 Valtion rahoitus
Valtion eri ministeriöiden rahoituslähteet maaseutualueiden palveluihin, investointeihin ja
keittämistoimenpiteisiin pyritään aktiivisesti tunnistamaan ja hyödyntämään tehokkaasti
Oulun maaseutualueiden kehittämisessä.
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7.2.3 EU-rahoitusmahdollisuudet
Myös EU:n tarjoamat rahoitusmahdollisuudet pyritään aktiivisesti tunnistamaan ja
hyödyntämään tehokkaasti Oulun maaseutualueiden kehittämisessä.
7.3 Ohjelman seuranta
7.3.1 Oulun maaseutualueiden yhteistyöryhmä
Maaseutuohjelman seurantaa ja toteutusta varten esitetään, että kaupunginhallitus nimeää
Oulun maaseutualueiden yhteistyöryhmän. Yhteistyöryhmän kokoonpanoksi esitetään
edustusta seuraavilta tahoilta:
•
•
•
•
•
•
•

Tekninen keskus, Oulun kaupunki
Keskushallinto, lähidemokratia, Oulun kaupunki
Oulun seudun yrityspalvelut
ProAgria Oulu
Metsäkeskus
Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-alan yksikkö
3-4 kpl maaseutuyrittäjien / kyläyhdistysten edustajia

Oulun maaseutualueiden yhteistyöryhmän tehtävinä on tehdä toimenpide-esityksiä
maaseutualueiden
kehittämistoimiin
liittyen,
edesauttaa
maaseutualueiden
kehittämisohjelman toteutusta sekä seurata ohjelman toteutumista. Yhteistyöryhmä toimii
myös tiedonvälityspaikkana ja keskustelufoorumina eri toimijoiden välillä.
Oulun maaseutualueiden yhteistyöryhmä korvaa Oulun maaseutuelinkeinojen
kehittämisohjelman
seurantaryhmän,
joka
on
tähän
saakka
valmistellut
maaseutuelinkeinojen kehittämiseen varatun rahoituksen käyttöön liittyvät päätökset.
Maaseutuelinkeinojen kehittämiseen varattu rahoitus käytetään myös jatkossa entisellä
tavalla suoraan maaseutuelinkeinojen tukemiseen ja päätökset valmistellaan Oulun
maaseutualueiden yhteistyöryhmässä.
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Liite 1: Oulun maaseutualueiden kehittämistarpeet
Maaseudun elinkeinojen kehittäminen
Optimistisen asenneilmapiirin
Elinvoimaisen
luominen
maatilatalouden
säilyttäminen

Ikärakenteen korjaaminen
Kannattavuuden parantaminen

Hyvän metsänhoidon
tason ylläpitäminen

Maaseudun monipuolisen
yritystoiminnan
edistäminen

Metsänomistajien kautta
vaikuttaminen

Uusien toimintamallien
käyttöönotto
Metsänhoidon edellytysten
varmistaminen
Monimuotoisen yrittäjyyden
kehittäminen
Uusien elinkeinomahdollisuuksien
innovatiivinen hyödyntäminen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

motivaation, innostuksen ja uskalluksen lisääminen
oman työn arvostuksen lisääminen, maaseudun imagon parantaminen
uusien innovaatioiden ja toimintatapojen käyttöönotto
pitkän tähtäimen suunnitteluun ohjaaminen
muutostilanteiden ennakoinnin ja hallinnan parantaminen
aktiivisten tilojen hyvien esimerkkien esilletuonti
nuorten viljelijöiden aktivointi ja tukeminen sekä yhteistyön edistäminen
sukupolven vaihdokset
toimintalinjan valinnan suunnittelu
sivuelinkeinomahdollisuuksien kartoitus ja suunnittelu
noususuhdanteiden hyödyntäminen (maito, vilja), tiedotus
metsien hoitosuunnitelmien tehokas hyödyntäminen
metsänomistajien aktivointi hoitotoimiin
tilojen pirstoutumisen vaikutusten hallinta
pitkäjänteisen metsänhoidon tuloksellisuuden esille tuominen
metsästäjät metsien omistajina – rooli?
osuuskuntatoiminnan mahdollisuuksien selvittäminen
alueelliset metsäohjelmat
ammattitaitoisen työvoiman tarpeen kartoitus ja saatavuuden varmistaminen

•
•
•
•
•

sivutulomahdollisuudet
sivuelinkeinomahdollisuudet
uusien ja vanhojen toimintamuotojen hyödyntäminen
uusien vaihtoehtojen kartoittaminen
ympäristö- ja maisemanhoitoyrittäjyys, viheralueiden rakentaminen,
vihersuunnittelu, taimien kasvatus
sosiaalinen yrittäjyys: sijaisperhetoiminta, vanhustyö, hoivakodit
energiayrittäjyys: turvesuot, puu, bioenergia, pelletti, paikalliset lämpövoimalat
maatalouden neuvontapalveluyrittäjyys
hevostalous, rehuntuotanto, laidunpalvelut
koneurakointi
keräilytuotteet
varastotilojen vuokraus, esim. kesä / talvisäilytys
Ylikiiminkiin rakennettavan monitoimikeskuksen hyödyntäminen

•
•
•
•
•
•
•
•
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Luonnon ja maaseudun
tuotteistaminen, matkailu- ja
ohjelmapalvelut

•
•

Maaseudun
elinkeinotoiminnan
tukitoimien, koordinaation,
neuvonnan ja koulutuksen
kehittäminen:

Tiedotus, neuvonta

Koulutus

Uudet yhteistoimintamallit
hyötykäyttöön

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tietoverkkoyhteyksien
kattavuuden
varmistaminen

•
•

Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen lisääminen
Maaseutumaisuuden ja luonnon
•
Maaseudun luonnollisten
tunnustaminen
voimavaraksi
•
tuotteiden, palvelujen ja
•
vahvuuksien korostaminen
Virkistys- ja vapaa-ajanpalvelut,
matkailu- ja ohjelmapalvelut

•
•
•
•
•

metsä- ja suoluonnon, jokien ja koskien tuotteistaminen, metsien moninaiskäyttö:
uusien metsään perustuvien tuotteiden ja palveluiden etsiminen,
metsästyspalvelut
maatilamatkailukohteet, maatilatutustumiskohteet päiväkodeille, koululuille,
kotieläinpiha
kulttuuripalvelut, kulttuuriympäristöjen bisnesmäinen hyödyntäminen
hevostalous
toiminnan koordinointi
uusien tiedotus- ja neuvontamallien luominen
tilakohtainen neuvonta
olemassa olevan hankerahoituksen hyödyntäminen
koulutuksella ammattimaiseen toimintaan, pois harrastelijamaisuudesta
liiketoimintaosaamisen lisääminen
lisääntyvien säädösten ja yhä kasvavan byrokratian hallinta
nopean tietokoneistumisen hallinta
moniosaamisen ja laaja-alaisuuden korostaminen ja kehittäminen
yritysryhmähankkeiden edistäminen
maataloustuotteiden yhteismarkkinointi
Oulujoen ja Oulun läheisen maaseudun yhteismarkkinointi matkailijoille
eläintilojen (lampaat, hevoset) ja maisemahoitotoimien toteuttajien yhteistyö
kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen hyödyntäminen elinkeinojen
kehittämisessä: suoramyynti, maalaismarkkinat
uusien sähköisten ja verkkopalveluiden tuottaminen ja käyttöönotto
sähköisten palveluiden saatavuuden varmistaminen nimen omaa etäällä
keskustoista
verkkopalvelut ja toimivat yhteydet ovat yritystoiminnan harjoittamisen edellytys
toimivat verkkoyhteydet mahdollistavat etätyön
maatilojen ja maanviljelyn edellytysten ja olemassa olon säilyttäminen
maisemanhoito
rakentamisessa otettava huomioon maaseutumaisema ja maaseutumaisuus
päiväretket, lähimatkailu
metsä-, vesistö-, suoluontokohteiden tuotteistaminen, virkistysalueet, reitistöt
maatilamatkailukohteet, maatilatutustumiskohteet päiväkodeille, koululuille,
kotieläinpiha
hevostalous
kulttuuriympäristöjen bisnesmäinen hyödyntäminen
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Maaseudun tuotteiden
saatavuuden kehittäminen
Maaseutuasumisen
mahdollistaminen

Maaseudun tarjoamien
virkistys- ja vapaa-ajan
palveluiden kehittäminen
ja saavutettavuuden
parantaminen

Tiedotus olemassa olevista
virkistys- ja vapaa-ajanpalveluista

Opasteiden lisääminen
Reitistöjen kehittäminen

Maaseutualueiden
tunnettuuden lisääminen

Liikenneyhteyksien toimivuuden
takaaminen
Yhteisten tapahtumien
järjestäminen

Maaseutualueiden markkinoinnin
tehostaminen

Hallinnollisen
vuorovaikutuksen
toimivuuden
varmistaminen

Maaseutualueiden huomioon
ottaminen päätöksenteossa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

suoramyynnin kehittäminen, perunat, juurekset
lähiruuan markkinointi
maatalouden muut tuotteet: hevosheinä, kaura
loma-asutus
ympärivuotinen vapaa-ajanasuminen
asuminen kylillä mahdolliseksi
harrastamisen mahdollistava asuminen
palveluiden saatavuuden turvaaminen
liikenneyhteyksien parantaminen
tietoverkkoyhteyksien takaaminen ja etätyön mahdollistaminen
reitti kartat: patikointi, moottorikelkat, mönkijät, hevoset
virkistysaluekartat: laavut, kodat, nuotiopaikat
marjastuskartat
kalastuspaikat
luontokohteet
tiedotus kulkuyhteyksistä, julkinen liikenne
opasteet virkistys- ja vapaa-ajanviettoalueille
opasteet P-paikoille
yhteiset reittisuunnitelmat
omat reitit kaikille: patikointi, moottorikelkat, mönkijät, hevoset
moottorikelkkareittien kesäkäyttö
julkisen liikenteen lisääminen
tiestön parantaminen
maalaismarkkinat
iltatoritoiminta
Oulu näkyvillä Tervastiimaviikolla
Oulun tapahtumien tuonti Ylikiimingin kaupunginosaan
maaseutualueiden yhteismarkkinointi Oulun alueen kanssa, esim. osallistuminen
messuille
maaseudun pienten yritysten yhteismarkkinointi
maaseutualueiden (Ylikiimingin) asioiden sisällyttäminen päätöksen tekoon jo nyt
(ennen vuotta 2009).
kaupunki- ja maaseutualueiden eroavaisuuksien huomioon ottaminen
molempien alueiden tasapuolinen kehittäminen (rahan jako)
vastakkainasettelun vältättäminen
tiedon kulun varmistaminen kaikilla osa-alueilla
päätöksen tekijöiden kouluttaminen
riittävät henkilöstöresurssit maaseudun kehittämistoimintaan
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Käytäntöjen yhtenäistäminen,
hyvien toimintamallien
käyttöönotto

•
•
•

Vahvan valtakunnan
osakeskuksen palveluiden
ja työpaikkojen
hyödyntäminen

•
•
•

kalastuslupa kännykällä
yksityisteiden kunnossapito uudessa Oulussa? Miten Oulussa ja Ylikiimingissä
nyt?
kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluja (teatteri, uimahalli jne.) käyttö ja . käytön
helpottaminen mm. julkista liikennettä parantamalla (nuoret, iltavuoro
viikonloppuisin).
kaupungin kauppapalveluiden, ml. erikoisliikkeet, korjauspalvelut, käyttö.
kaupungin koulutuspalveluiden (yliopisto, muut oppilaitokset) käyttö
kaupungin asiakaskunnan tehokkaampi hyödyntäminen maaseutualueilla.

Toimivan yhdyskuntarakenteen sekä puhtaan ja viihtyisän ympäristön turvaaminen
Eri alueiden tasapuolinen
• haja-asutusalueelle rakentaminen - kysyntää harvemmalle asutukselle on, miten
Toimivan maankäytön
suunnittelu
ja
kehittäminen.
otetaan huomioon kaavoituksessa, jotta olisi myös tarjontaa.
suunnittelun
Eri toimintojen
•
tavoitteena
riittävän monipuolinen kaava, joka mahdollistaa monenlaisien
varmistaminen
yhteensovittaminen

•
•
•
Maaseuturakentamisen
kehittäminen
Myönteinen yhteistyö
suunnittelussa

•
•
•
•

Puhtaan ja viihtyisän
ympäristö turvaaminen

Ympäristöhaittojen
ennaltaehkäisy ja korjaaminen

•
•

Uusien ja haja-asutusalueelle
sopivien ratkaisumallien
hyödyntäminen

•
•
•
•
•
•

ratkaisujen käytännön toteutuksen.
asutuksen ja kesäasutuksen leviäminen maatilojen läheisyyteen otettava
huomioon.
reittien ja asutuksen yhteensovittaminen, reittien sijoittaminen (tarveperusteinen),
reiteille pääsy.
peltomaiseman säilyttäminen, ilman viljelyä vaikeuttavaa peltojen pirstoutumista ja
siitä johtuvaa pusikoitumista.
Uusien rakentamistapojen käyttöönotto kestävän, terveellisen, viihtyisän ja
taloudellisen rakentamisen toteuttamiseksi.
Olevan rakennuskannan kestävän korjauksen edistäminen.
ongelmana negatiivinen asenne kaavoitusta kohtaan, osallistumismahdollisuutta
korostettava.
suunnittelutyön asiantuntijavetoisuus, suunnittelumetodin käyttö korostuu Æ
kaavoitus ei ulotu käytäntöön.
tehostettuja toimenpiteitä maatalouden kuormittamien vesistöjen äärelle.
asutuksen ympäröimien järvien (Vepsän järvi, Yli-Vuotto) tila, kuormituksen
kartoitus, kunnostustarpeet
vedenoton (Viininvaara-hanke) vaikutukset huolenaiheena Ylivuotolla
viemäröinti haja-asutusalueilla, yhteisviemäröinti, muut ratkaisut
kyläkohtaiset puhdistamot viemäriverkoston ulkopuolella
Ylikiimingissä viemäröintiä toteutettu projekteina, tulevaisuus?
energiantuotanto, omaa energiantuotantoa kylittäin, uusia ratkaisuja? uusien
ratkaisujen pilot-alue vaihtoehtoja löytyisi Ylikiimingistä.
haja-asutusalueiden jätehuolto: aluekeräyspisteet, risut yms. puutarhajätteet,
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Elinkeinotoiminnan
ympäristövaikutusten hallinta

Maisema

Luonnon monimuotoisuuden
säilyttäminen
Maisemanhoitotoimenpiteiden
tehostaminen
Uusien yhteistyömuotojen
kehittäminen maiseman hoitoon

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulttuuriympäristö

Paikallisen kulttuuriympäristön
tunnistaminen

•
•
•

Tiedotuksen ja suunnittelun
tehostaminen

•
•
•
•
•
•
•
•

maaseudun erityisten jätteiden (ylivuotiset heinät, rehujäämät, oljet,
maatalousmuovit) käsittely/hävittäminen, kokonaisratkaisujen etsiminen.
luonnonvarojen hyödyntäminen (maa-ainesten otto, turvetuotanto, metsätalous),
elinkeinojen säilyttäminen, ratkaisut ympäristöhaittojen ehkäisyyn.
asutuksen ja kesäasutuksen leviäminen maatilojen läheisyyteen.
perinnebiotooppien kartoitus ja hoito.
maisemanhoitotarpeessa olevien alueiden kartoittaminen ja hoitosopimusten
markkinointi.
kyläkohtaiset maisemanhoitosuunnitelmat esim. opinnäytetöinä,
myös yhdistykset voivat hakea rahoitusta/ sopimuksia perinnebiotooppien ja
kosteikkojen hoitoon
keskusteluyhteyksien avaaminen eri tahojen välille (turvallinen
mielipiteidenvaihtofoorumi)
työllisyystyövoimahankkeet
yhteisöllisyyden edistäminen (talkoohenki).
ulkopuolinen näkökulma, esim. maisemakävelyt – yhteensovittaminen paikallisen
näkökulman kanssa.
naapuruston erilaisten näkökulmien yhteensovittaminen maisemassa – paperilla
tilanne näyttää hyvältä, käytännössä ei toimi (naapurissa onkin roskaläjiä,
hoitamattomuutta, epäsiistiä varastointia jne.).
lähtökohtana paikallinen näkökulma.
rakennetun ympäristön kohteiden inventointi
Yli-Iin kunta on kartoittanut ennen sotia rakennetun rakennuskannan
kokonaisuudessaan Æ kunnan aktiivisuus hyvä esimerkki.
korjaamisen/kunnossapidon aktivointi.
erilaisista rahoitus/tukimuodoista tiedottaminen: kehittämishankkeet.
hyvien esimerkkien ja pienien toimenpiteiden esiin nostaminen ja julkisen
rahoituksen ohjaaminen niihin.
suunnittelun ulottaminen kaikkiin vuodenaikoihin – ei ainoastaan kesään.
suunnittelun ulottaminen pitkälle aikavälille.
ympäristöystävällisestä, matalaenergiarakentamisesta tiedottaminen ja
markkinointi. Ongelmana on, että tietoa tarjolla niin paljon, ettei rakentaja osaa
valita oikeita menetelmiä.
korjausrakentamisesta tiedottaminen
hankkeiden toteutuksessa ongelmana liika byrokratia, joka ehkäisee todellisten
toimenpiteiden toteutusta.

Kylien säilyminen elävinä
Asutuksen säilyminen

Maaseutuasumisen
mahdollistaminen ja edistäminen

•

syrjäkylillä tavoitteeksi uusien asukkaiden saaminen kylille
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•
•
•
•

Palveluiden savutettavuus

Nykyisten palveluiden tason
säilyttäminen ja tehostaminen

Uusien palvelumuotojen
kehittäminen

Liikenneyhteyksien
parantaminen

Maaseudun tarjoamien
mahdollisuuksien hyödyntäminen
esim. virkistys- ja vapaa-ajan
palveluissa
Tiestön ylläpito, joukkoliikenne

Maaseutualueiden
työllisyyden parantaminen
Harrastus-, virkistys- ja
vapaa-ajantoiminnan
mahdollistaminen kylillä

Seura ja järjestötoiminta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kysyntää harvemmalle asutukselle on, miten otetaan huomioon kaavoituksessa,
jotta olisi myös tarjontaa.
harrastamisen mahdollistava asuminen: hevostalous, moottorikelkat, metsästys,
kalastus, koirat
loma-asutuksen rakentaminen on erittäin säädeltyä - Ympärivuotinen lomaasuminen Æ loma-asunnon muuttaminen pysyväksi asunnoksi?
kylien asukkaiden ikärakenteen korjaaminen – nuorten huomioon ottaminen,
innostaminen, mahdollisuudet jäädä maaseudulle
Ylikiimingin keskustan hyvien palveluiden säilyttäminen
kauppa-auto mahdollisesti poistumassa, tulisi säilyä
posti kulkee, maksun korotukset tulossa (syrjäseutulisä)?
jätehuolto toimii suhteellisen hyvin.
kirjastoauto – mitä sovittu kuntaliitoksessa?
tietoliikenneyhteydet tulisi saada toimiviksi kaikkialla
sosiaalipalveluiden kehittäminen kylillä: kylätalkkaritoiminta
kylien yhteistyön tiivistäminen
haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn kehittäminen Æ viemäröinti,
kyläkohtaiset ratkaisut
luonnon moninaiskäyttö: joet, suot, matkailu ja virkistyskäyttö
reitistöt: moottorikelkat, mönkijät, patikointi – suunnittelu, kunnossapito, tiedotus
kulkuyhteydet, paikallis- ja yksityisteiden rappeutuminen Æ tiehoitosuunnitelma
koko Kiiminkijokivarteen,
tieosuuskunnat ja alueelliset tietoimitukset.
kulkuyhteyksien huomioon ottaminen maankäytönsuunnittelussa.
joukkoliikenteen puute kylillä
työperäinen maahanmuutto
toimialojen ja eri alojen välinen yhteistyö
työnantajien asenteet etätyöhön
yrittäjyyden aktivointi -> 3. sektorin työllisyys/yrittäjyys
koulut, urheiluseurat, kyläyhdistykset, liikunta- ja nuorisotoimi järjestävä toimintaa
omatoimista toimintaa (salivuoro voidaan varata perheelle), ryhmissä omatoimista
toimintaa, eri ryhmät harrastavat oman porukan kesken.
seuratoiminta ei tavoita kaikkia.
ryhmät Ylikiimingissä pieniä (esim. ip-kerhot), eivätkä täytä Oulun kaupungin
ryhmäkokovaatimuksia. Tulisi olla mahdollisuus toimia pienemmällä ryhmäkoolla.
seuroille ja yhdistyksille myönnettävien toiminta-avustusten määrä ja jakoperuste.
Esimerkiksi Ylikiimingin 4H-yhdistysessä jäseninä noin 60 % ylikiiminkiläisistä
nuorista, mutta kokonaisjäsenmäärä on silti pieni verrattuna oululaisiin
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•
•
•

Harrastustilat

•
•
•
•
•
•
•

Omaehtoinen
kehittämistoiminta

Luonnon tarjoamat
mahdollisuudet
Lähidemokratia, osallisuus

•
•

•
•
•
•
Kyläyhdistystoiminta,
hanketoiminta

•
•
•
•
•
•

yhdistyksiin.
pienestä väkimäärästä on vaikea löytää riittävästi aktiivisia vetäjiä kerho- yms.
toimintaan.
varainhankinta – Ylikiimingissä vähemmän mahdollisia tukijoita.
nykyajan haasteisiin vastaaminen: Seuroille ja yhdistyksille oma arvopohja, visiot
ja tavoitteet. Ei tehdä kuten on aina ennenkin tehty.
tiedottaminen, tiedonkulku – selkeä tarve tiedottamiselle, aluelehti?
kylien välisen yhteistyön kehittäminen
liikuntasalit kylillä (Nuoritta, Jolos, Vesalankylä, Kirkonkylä), Nuoritta ja Jolos
vajaakäytöllä. Halu, että säilyisivät myös tulevaisuudessa. Mitä suunnitelmia
Oulun kaupungilla?
toiminta tyhjenevillä kouluilla,
uintipaikat,
reitit (moottorikelkat, hevoset, mönkijät)
ihmiset tarvitsevat yhteisiä tilan yhteiseen toimintaan myös maaseutumaisessa
ympäristössä – vaikka vaatimattomammankin.
luonto merkittävä vapaa-ajantoiminnassa: metsästys, kalastus, marjastus,
sienestys.
ongelmana ollut kylillä aktiivisten tekijöiden ja toiminnan jatkuvuuden/
säännönmukaisuuden puute--> lähidemokratiatoiminta muodostaa jatkossa
toiminnalle raamit ja tarjoaa valmiita toimintamalleja ja ideoita, joihin on helppo
sitoutua ja jotka tuovat jatkuvuutta.
rahoituksen puute, vaikeus hyödyntää olemassa olevia rahoituskanavia,
byrokratia, osaamisen puute Æ lähidemokratiatoiminnan kautta rahoitusta
perustoimintaan
haasteena vanhojen aiemmin Ylikiimingissä käytössä olleiden hyvien käytäntöjen
siirtäminen osaksi Oulun mallin mukaista lähidemokratiatoimintaa
asukastupa perustetaan Kirkonkylälle, osa toiminnasta tavoitteena jalkauttaa
kylille
laaja-alaisen yhteistyön (kaupungin palveluntuottajat, kuten koulut, päivähoito jen.)
yhteistyön hyödyntäminen
kylien maantieteellinen etäisyys toisistaan vaikuttaa toimintaan, voi toisaalta myös
tukea kylien omatoimista toimintaa.
mikä on kylillä olevien kiinteistöjen (vanhat koulut, liikuntasalit) tulevaisuus?
kylien ja niiden toiminnan aktiivisuudessa eroja.
oppilaitosyhteistyössä mahdollisuuksia kehittämiseen: esim. kylien
ympäristösuunnitelmat opinnäytetöinä
kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus kaupungin rajojen sisällä, kumppanuus
asukasyhdistysten ja kyläyhdistysten välillä
kyläyhdistysten oman hanketoiminnan tukeminen ja turvaaminen myös jatkossa
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Liite 2: Oulun maaseutualueiden kehittämistarpeiden arvotus
merkittävimmät kehittämistarpeet, yli 55 pistettä
merkittävät kehittämistarpeet, 40 - 55 pistettä
melko merkittävät kehittämistarpeet, 25 - 40 pistettä
muut kehittämistarpeet, alle 25 pistettä

Maaseudun elinkeinojen kehittäminen
yht Elinvoimaisen maatilatalouden säilyttäminen
61 Optimistisen asenneilmapiirin luominen: motivaation, asenteen ja uskalluksen lisääminen, pitkän tähtäimen suunnittelu, muutostilanteiden hallinta
59 Ikärakenteen korjaaminen: nuorten aktivointi ja tukeminen, sukupolven vaihdokset
47 Kannattavuuden parantaminen: sivuelinkeinomahdollisuuksien kartoittaminen, toimintalinjan valinta
Hyvän metsänhoidon tason ylläpitäminen
28 Metsänomistajien kautta vaikuttaminen: hoitotoimiin aktivointi, hoitosuunnitelmat
32 Uusien toimintamallien käyttöönotto: osuuskuntatoiminta, paikalliset metsäohjelmat
23 Metsänhoidon edellytysten varmistaminen: työvoiman saatavuus
Maaseudun monipuolisen yritystoiminnan edistäminen
53 Monimuotoisen yrittäjyyden edistäminen, sivutulomahdollisuudet, uusien ja vanhojen toimintamallien yhteensovittaminen
Uusien elinkeinomahdollisuuksien innovatiivinen hyödyntäminen, ml. sivuelinkeinot: esim. ympäristö- ja maisemanhoitoyrittäjyys, sosiaalinen yrittäjyys,
60 energiayrittäjyys, urakointi jne.
44 Luonnon ja maaseudun tuotteistaminen ja hyödyntäminen, matkailu- ja ohjelmapalvelut
Maaseudun elinkeinotoiminnan tukitoimien, koordinaation, neuvonnan ja koulutuksen kehittäminen:
41 Tiedotus, neuvonta, tilakohtainen neuvonta, tiedotushankkeet, uudet tiedotusmallit
29 Koulutus, moniosaamisen korostaminen, byrokratian ja tietokoneistumisen hallinta
28 Uudet yhteistoimintamallit hyötykäyttöön, yritysryhmähankkeet, yhteismarkkinointi, yhteistyöhankkeet
Tietoverkkoyhteyksien kattavuuden varmistaminen
30 Yrittäjyyden ja etätyön mahdollistavat tietoverkkoyhteydet
20 Uusien sähköisten palveluiden ja verkkopalveluiden tuottaminen

Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus
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Maaseudun luonnollisten tuotteiden, palvelujen ja vahvuuksien korostaminen
54 Maaseutumaisuuden ja luonnon tunnustaminen voimavaraksi, maatalouden ja maaseutumaisuuden säilyttäminen, maaseutumaiseman hoito
30 Virkistys- ja vapaa-ajan palvelut, matkailu- ja ohjelmapalvelut, luonnon ja maaseudun tuotteistaminen
37 Maaseudun tuotteiden saatavuuden kehittäminen, suoramyynti, lähiruoka ja –tuotteet, yhteismarkkinointi
Maaseutuasumisen mahdollistaminen, loma-asutus, ympärivuotinen vapaa-ajan asuminen, kylillä asuminen, liikenneyhteydet, palveluiden
54 saavutettavuus, tietoverkkoyhteydet
Maaseudun tarjoamien virkistys- ja vapaa-ajan palveluiden kehittäminen ja saavutettavuuden parantaminen
21 Tiedotus maaseudun virkistys- ja vapaa-ajan palveluista, kartat (reitit, marjastus, kalastus)
21 Reitistöjen ja virkistysalueiden rakentaminen ja kehittäminen, opasteet
39 Liikenneyhteyksien toimivuuden takaaminen, julkinen liikenne, tiestö
Maaseutualueiden tunnettuuden lisääminen
24 Yhteisten tapahtumien järjestäminen, maalaismarkkinat, iltatoritoiminta, Oulun tapahtumien tuonti Ylikiimingin kaupunginosaan
33 Maaseutualueiden markkinoinnin tehostaminen, yhteismarkkinointi
Hallinnollisen vuorovaikutuksen toimivuuden varmistaminen
53 Maaseutualueiden huomioon ottaminen päätöksen teossa, päätöksen tekijöille tiedottaminen
37 Resurssien. ml. henkilöstö, varaaminen maaseudun kehittämiseen
49 Molempien alueiden tasapuolinen kehittäminen, vastakkain asettelun välttäminen
26 Käytäntöjen yhtenäistäminen, hyvien toimintamallien käyttöönotto, esim. kalastuslupa kännykällä, yksityisteiden kunnossapitoon Ylikiimingin malli
Vahvan valtakunnan osakeskuksen palveluiden ja työpaikkojen hyödyntäminen
21 Kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö, julkinen liikenne niihin
26 Kaupungin koulutuspalvelut, yhteistyö oppilaitosten kanssa
28 Kaupungin asiakaskunnan hyödyntäminen
Maaseudun toimivan yhdyskuntarakenteen sekä puhtaan ja viihtyisän ympäristön turvaaminen
Toimivan maankäytön suunnittelun varmistaminen
Eri alueiden tasapuolinen suunnittelu ja kehittäminen. Tavoitteeksi riittävän monipuolinen kaava, joka mahdollistaa monenlaisien ratkaisujen käytännön
58 toteutuksen.
Kaavojen ulkopuolelle / haja-asutusalueelle rakentamisen mahdollistaminen. Kysyntää harvemmalle asutukselle on, miten otetaan huomioon
48 kaavoituksessa, jotta olisi myös tarjontaa.
Eri toimintojen yhteensovittaminen: Reittien ja asutuksen yhteensovittaminen, reittien sijoittaminen (tarveperusteinen), reiteille pääsy. Riittävien
41 suojavyöhykkeiden varmistaminen, ettei asutus ja kesäasutus leviä maatilojen läheisyyteen. Peltomaiseman säilyttäminen.
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Myönteinen yhteistyö: Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien parantaminen, kyläsuunnitelmat, ”kevytkaavat”, suunnittelun parempi ulottaminen
43 käytäntöön
Puhtaan ja viihtyisän ympäristön turvaaminen
Ympäristöhaittojen ennaltaehkäisy ja korjaaminen: Tehostettuja toimenpiteitä maatalouden kuormittamien vesistöjen äärelle. Vesistöjen kuormituksen
35 kartoitus, kunnostustarpeet. Vedenoton (Viininvaara-hanke) vaikutusten ehkäisy.
Uusien ja haja-asutusalueelle sopivien ratkaisumallien hyödyntäminen: Viemäröinti haja-asutusalueilla, yhteisviemäröinti, kyläkohtaiset puhdistamot
viemäriverkoston ulkopuolella. Energiantuotanto, omaa energiantuotantoa kylittäin, uusia ratkaisuja. Haja-asutusalueiden jätehuolto: kokonaisratkaisujen
47 etsiminen.
Elinkeinotoiminnan ympäristövaikutusten hallinta: Luonnonvarojen hyödyntäminen (maa-ainesten otto, turvetuotanto, metsätalous), elinkeinojen
31 säilyttäminen, ratkaisut ympäristöhaittojen ehkäisyyn. Asutuksen ja kesäasutuksen leviäminen maatilojen läheisyyteen.
23 Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, perinnebiotooppien kartoitus ja hoito.
Maaseutumaiseman säilyttäminen
29 Maisemanhoitotoimenpiteiden tehostaminen: maisemanhoitotarpeessa olevien alueiden kartoittaminen ja hoitosopimusten markkinointi.
Uusien yhteistyömuotojen kehittäminen maiseman hoitoon: kyläkohtaiset maisemanhoitosuunnitelmat esim. opinnäytetöinä, myös yhdistykset voivat
hakea rahoitusta/ sopimuksia perinnebiotooppien ja kosteikkojen hoitoon, keskusteluyhteyksien avaaminen eri tahojen välille (turvallinen
mielipiteidenvaihtofoorumi), työllisyystyövoimahankkeet, yhteisöllisyyden edistäminen (talkoohenki). Naapuruston erilaisten näkökulmien
30 yhteensovittaminen, ulkopuolinen näkökulma
Paikallisen kulttuuriympäristön säilyttäminen ja arvostuksen lisääminen
24 Paikallisen kulttuuriympäristön tunnistaminen: Rakennetun ympäristön kohteiden inventointi, lähtökohtana paikallisuus.
Tiedotuksen ja suunnittelun tehostaminen: korjaamisen/kunnossapidon aktivointi, erilaisista rahoitus/tukimuodoista tiedottaminen: kehittämishankkeet,
31 hyvien esimerkkien esiin nostaminen, korjausrakentamisesta tiedottaminen
Kylien säilyminen elävinä
Asutuksen säilyminen
Maaseutuasumisen mahdollistaminen ja edistäminen: tavoitteeksi uusien asukkaiden saaminen kylille, kysyntää harvemmalle asutukselle on, miten
63 otetaan huomioon kaavoituksessa, jotta olisi myös tarjontaa.
41 Harrastamisen mahdollistava asuminen: hevostalous, koirat, moottorikelkat, metsästys, kalastus
15 Loma-asutuksen rakentaminen liian säädeltyä - Ympärivuotinen loma-asuminen, loma-asunnon muuttaminen pysyväksi asunnoksi?
35 Kylien asukkaiden ikärakenteen korjaaminen – nuorten huomioon ottaminen, innostaminen, mahdollisuudet jäädä maaseudulle
Palveluiden savutettavuus
43 Nykyisten palveluiden tason säilyttäminen ja tehostaminen: Ylikiimingin keskustan hyvien palveluiden säilyttäminen, kauppa-auto, kirjastoauto, posti
Uusien palvelumuotojen kehittäminen: tietoliikenneyhteydet toimiviksi kaikkialla, sosiaalipalveluiden kehittäminen kylillä: kylätalkkaritoiminta, kylien
31 yhteistyön tiivistäminen
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Maaseudun tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen esim. virkistys- ja vapaa-ajan palveluissa, luonnon moninaiskäyttö: joet, suot, matkailu ja
40 virkistyskäyttö, reitistöt: moottorikelkat, mönkijät, hevoset, patikointi – suunnittelu, kunnossapito, tiedotus
42 Liikenneyhteyksien parantaminen, tiestö, joukkoliikenne, tiehoitosuunnitelmat, tieosuuskunnat ja alueelliset tietoimitukset
Maaseutualueiden työllisyyden parantaminen
60 Työpaikkojen lisääminen, elinkeinotoiminnan kehittäminen, uusien yritysmuotojen kehittäminen, toimialojen välinen yhteistyö
20 Työperäinen maahanmuutto tuo lisää asukkaita maaseudulle
23 Etätyön mahdollistaminen, työnantajien asenteisiin vaikuttaminen
47 Yrittäjyyteen kannustaminen
Harrastus-, virkistys- ja vapaa-ajantoiminnan mahdollistaminen kylillä
25 Seura- ja järjestötoiminnan tukeminen, toiminta-avustusten jako, mahdollisuus toimia myös pienemmillä ryhmillä kuin esim. Oulussa
Harrastustilat ja -paikat: Liikuntasalit kylillä myös tulevaisuudessa, toimintaa tyhjeneville kouluille, kylille uintipaikat, reitistöt (moottorikelkat, hevoset,
27 mönkijät), tilat yhteiseen toimintaan esim. kyläyhdistyksille
24 Luonnon tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen vapaa-ajantoiminnassa: metsästys, kalastus, marjastus, sienestys.
Omaehtoinen kehittämistoiminta
Oulun lähidemokratiatoiminnan jalkauttaminen Ylikiiminkiin, vanhojen aiemmin Ylikiimingissä käytössä olleiden hyvien käytäntöjen siirtäminen osaksi
26 Oulun mallin mukaista lähidemokratiatoimintaa, asukastupa perustetaan Kirkonkylälle, osa toiminnasta kylille
Kyläyhdistystoiminnan tukeminen ja kehittäminen, kyläyhdistysten oman hanketoiminnan tukeminen ja turvaaminen myös jatkossa, kylien yhteistyö,
29 kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus kaupungin rajojen sisällä, kumppanuus asukasyhdistysten ja kyläyhdistysten välillä
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Liite 3: Haastattelu- ja kyselytutkimuksen tulokset

OULUN MAASEUTUALUEIDEN KEHITTÄMIS- JA
MARKKINOINTIOHJELMAAN VUOSILLE 2009 – 2013 LIITTYVÄ
KYSELYTUTKIMUS

TULOKSET

Hanne Aho
Heidi Anttila
Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu
Luonnonvara-alan yksikkö
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1 PERUSTIEDOT VASTAAJISTA JA YRITYKSISTÄ

Kyselytutkimuslomake lähetettiin yhteensä 200 maaseutuyrittäjälle Oulussa ja
Ylikiimingissä. Ylikiiminkiläisiä maaseutuyrittäjiä oli yhteensä 115 ja oululaisia 59.
Oululaisista maaseutuyrittäjistä vastasi 27,1 % ja ylikiiminkiläisistä 14,8 %.
Kyselytutkimuksen vastausprosentti oli kuntia erottelematta 19,5 %. Vastaajien keski-ikä
oli 48 vuotta. Naisia vastaajista oli 14,7 %. Ylikiiminkiläisiä vastaajista (yhteensä 34 kpl) oli
51,5 %.

Yrittäjien keskimääräinen lukumäärä yrityksessä oli 1,8. Tästä voitaneen päätellä, että
yritykset ovat suurimmalta osin perheyrityksiä. Myös osakkaiden keskimääräinen
lukumäärä yrityksessä oli 1,8. joten yrittäjät ovat samalla yrityksen osakkaita.

Yrityksen ulkopuolella osa-aikaisesti työskenteleviä yrittäjiä on keskimäärin 1,3 yrittäjää /
yritys. Osa-aikaisesti yrityksen ulkopuolisissa töissä yrittäjiä oli yhteensä viideltätoista (15)
eri tilalta. Kahdeksalla (8) tilalla yrittäjä työskenteli päätoimisesti tilan ulkopuolella,
yrityksen töiden ohessa. Päätoimisia ulkopuolisia työntekijöitä tiloilla ei ollut ollenkaan.
Kolmella tilalla oli sivutoimisia työntekijöitä 1-2 työntekijää / yritys.

Maaseutuyrityksissä oli keskimäärin 19 hehtaaria omaa peltoa. Pienin tilakoko oman
pellon suhteen oli 1 hehtaari ja suurin 50 hehtaaria. Toiselta vuokrattua peltoa oli
keskimäärin 28 hehtaaria. Kokonaispeltomäärän mukaan pienin tilakoko oli 1 hehtaari ja
suurin 116 hehtaaria. Viljelemätöntä peltoa oli kahdella tilalla keskimäärin 8 hehtaaria.
Peltoa oli vuokrattu ulkopuoliselle kahdella tilalla. Metsää yrityksillä oli keskimäärin 92 ha.
Metsäpinta-ala on todella suuri luku, ottaen huomioon, että kyselyssä ei ollut mukana
päätoimisia metsätilallisia. Kaikilla vastanneilla tiloilla tuotantotapa oli tavanomainen.

2 TYYTYVÄISYYS NYKYTILANTEESEEN YRITYKSESSÄ
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Kyselyssä vastaajilta kysyttiin kuinka tyytyväisiä tai tyytymättömiä he ovat yritystoimintaan
vaikuttaviin eri tekijöihin. Yleisesti kaikista tyytyväisimpiä vastaajat olivat
kunnan/kaupungin maaseututoimeen sekä työn mielekkyyteen. Näihin yli 90 % vastaajista
oli joko jokseenkin tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä.

Tyytyväisiä oltiin myöskin yritys- ja neuvontapalveluiden saatavuuteen, tekniseen toimeen,
työssä jaksamiseen ja työn mielekkyyteen. Vastaajat ovat suhteellisen tyytyväisiä myös
työvoiman ja urakoitsijoiden saatavuuteen sekä kouluttautumismahdollisuuksiin sekä
eläinlääkäripalveluihin ja työterveyshuoltoon.

Lomituspalveluihin yksikään vastaaja ei ollut erittäin tyytyväinen. Noin 20 % vastaajista oli
lomituspalveluihin tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä. Tässä ei osaa sanoa -vastaajia
oli suhteellisen paljon, mikä selittyy sillä, että tämä kohta koskee vain karjatiloja. Myös
yritystoiminnan kannattavuuteen vastaajat olivat melko tyytymättömiä. Vastaajista 47 %
oli kannattavuuteen tyytymättömiä tai jokseenkin tyytymättömiä.

Vaikka suuri osa vastaajista oli tyytymättömiä yritystoiminnan kannattavuuteen, koettiin työ
silti mielekkääksi. Vastaajat olivat työn fyysiseen kuormittavuuteen yleisesti tyytyväisiä (71
% vastaajista), vaikka 23 % vastaajista oli tyytymättömiä tai jokseenkin tyytymättömiä.
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KAAVIO 1 TYYTYVÄISYYS NYKYTILANTEESEEN
TYYTYVÄISYYS NYKYTILANTEESEEN

lomituspalvelut

8

kunnan/kaupungin maataloustoimi

3

17

16

11

työssä jaksaminen 2
työn mielekkyys

21

7
1

2 jokseenkin tyytyväinen
1 erittäin tyytyväinen

12
2

9
3

19
14
20%

40%

60%

2 2
11

6
8

5 ei osaa sanoa
4 tyytymätön
3 jokseenkin tyytymätön

7

22

3

0%

1
3

7

yritystoiminnan kannattavuus 1

4
4

13

4

21
5

15

4

työterveyshuolto

7

22

kouluttautumismahdollisuudet 2

3

6

3

7

työvoiman/urakoitsijoiden saatavuus

11

16

5

neuvontapalvelut ja niiden saatavuus

111

17

7

yrityspalvelut ja niiden saatavuus

Työn fyysinen kuormittavuus

15

12

kunnan/kaupungin tekninen toimi

eläinlääkäripalvelut

3

7
80%

1 2
2
100%
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3 YRITYKSEN KEHITTÄMISTARPEET

Yrityksen kehttämistarpeet -osiossa vastaajilta kysyttiin, kuinka tärkeäksi he kokevat
seuraavat asiat yrityksen kehittämisen kannalta. Kysyttäviä asioita olivat sekä yrityksen
sisäiset, että ulkoiset tekijät. Kaikki asiat koettiin ainakin hieman tärkeänä yrityksen
toiminnan kehittämisen kannalta.

Erittäin tärkeiksi asioiksi koettiin maatalous- ja yritystuet sekä tukien haku. Yli 50 %
vastaajista kokivat tuet erittäin tärkeiksi. Myös tuotantoympäristön kehittäminen,
ympäristöasioiden hallinta olivat vastaajien mielestä tärkeitä asioita. Ympäristöasioiden
hallinta kuuluu myös osin maataloustukiin, joten luonnollisesti sekin koetaan tärkeänä
asiana. Vastaajista yli 90 % olivat sitä mieltä, että nämä asiat ovat tärkeitä tai erittäin
tärkeitä. Yrittäjän osaaminen ja kouluttautuminen koettiin myös tärkeäksi. Yli 20 %
vastaajista koki sen erittäin tärkeäksi.

Sen sijaan kehittämishankkeisiin osallistuminen sekä työvoiman palkkaaminen eivät olleet
vastaajien mielestä kovin tärkeitä asioita. Yksikään vastaaja ei kokenut näitä asioita
erittäin tärkeiksi. Tästä voidaan päätellä, että osaavaa työvoimaa on saatavilla tai sitten
sitä ei tarvita, koska työvoiman palkkaaminen ei vaikuta yrityksen kehittämiseen. Noin 45
% vastaajista tunsi kehittämishankkeisiin osallistumisen tärkeäksi, muttei erittäin tärkeäksi.
Osuuskuntatoimintaa ei koettu kovin tärkeäksi. Eikä myöskään tilusjärjestelyjä.

Yhteistyö muiden yrittäjien kesken sen sijaan koettiin tärkeäksi. Tuotantotilojen toimintojen
parantaminen sekä markkinointi olivat myös tärkeitä asioita. Puolet vastanneista kokivat
investoimisen tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi.
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KAAVIO 2 YRITYKSEN KEHITTÄMISTARPEET

YRITYKSEN KEHITTÄMISTARPEET
Yrittäjän osaaminen ja kouluttautuminen
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4 YRITYKSEEN KOHDISTUVAT UHKATEKIJÄT

Tutkimuksessa kysyttiin, että kuinka merkittäviksi vastaaja kokee yritystoimintaan
kohdistuvat uhkatekijät. Uhkatekijöiksi oli lueteltu sekä yrityksen sisäisiä että ulkoisia
tekijöitä.

Merkittävimmiksi uhkatekijöiksi vastaajat kokivat yrittäjän terveyden, työssä jaksamisen,
heikon kannattavuuden sekä byrokratian lisääntymisen. Yli 80 % vastaajista kokivat nämä
asiat jokseenkin tai erittäin merkittäviksi uhkatekijöiksi. Työssä jaksaminen ja yrittäjän
terveys koettiin erittäin merkittäväksi uhkatekijäksi, koska yli puolet vastaajista olivat tätä
mieltä. Maaseutuyrittäjät työskentelevät maatalousalalla, joka on tunnetusti fyysisesti
raskasta. Vastaajat ovat myös yrittäjiä, eivätkä palkkatyöntekijöitä. Näiden takia yrittäjän
terveys ja jaksaminen koetaan hyvin tärkeinä asioina.

Asutuksen leviämistä ei koettu kovin kovaksi uhkaksi. Vastaajista 52 % totesi asutuksen
leviämisen olevan merkityksetön tai melko merkityksetön uhka. Ylikiiminki on melko
harvaan asuttua seutua, joten siellä sitä ei koeta kovin suureksi uhaksi. Erittäin
merkittäväksi uhaksi sen olivatkin kokeneet lähinnä vastaajat, jotka asuvat Oulussa.
Peltopinta-alan rajallisuus koettiin uhaksi samalla tavalla kuin asutuksen leviäminen.
Pääosin ne, jotka asuvat Oulussa kokevat sen uhkaksi, toisin kuin ylikiiminkiläiset
vastaajat.

Työvoiman puutetta ei pidetä merkittävänä uhkatekijänä. 67 % vastaajista piti työvoiman
puutetta merkityksettömänä tai melko merkityksettömänä. Tästä voidaan siis päätellä, että
työvoimaa on saatavilla, jos sitä tarvitaan. Peltojen huono sijainti sekä eläin- ja kasvitaudit
koettiin pääosin jokseenkin merkittäviksi uhkatekijöiksi.

60

KAAVIO 3 YRITYKSEEN KOHDISTUVAT UHKATEKIJÄT

Yritykseen kohdistuvat uhkatekijät
asutuksen leviäminen
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5 YRITYKSEN OMISTAJUUSJÄRJESTELYT

Yrittäjiltä kysyttiin tilan tulevaisuuteen liittyviä asioita ja kuinka todennäköisiä niiden
tapahtuminen on kyseisellä tilalla. Vastaajat kokivat melkein kaikki asiat melko tai erittäin
epätodennäköisiksi.

Vastausten perusteella tilan toiminta tulee jatkumaan yli 65 % tiloista. Yli 50 % vastaajista
kokivat tilan myynnin erittäin epätodennäköiseksi. Noin 45 % vastaajista oli sitä mieltä, että
tila myydään perheenjäsenelle/sukulaiselle melko tai erittäin todennäköisesti. Tästä
voidaan päätellä, että tilan lopettaminen/myyminen ei ole vielä kovin ajankohtaista.

Tilan myyminen kokonaisuudessaan tai osittain koettiin hyvin epätodennäköiseksi.
Peltojen vuokraaminen oli melko todennäköistä kuitenkin jopa noin 20 prosentilla
vastaajista.
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KAAVIO 4 YRITYKSEN OMISTAJUUSJÄRJESTELYT

Yrityksen omistajuusjärjestelyt
tilan toiminta tulee jatkumaan

14

tilan tuotantoa laajennetaan

4

tilalle ostetaan lisää peltoa 1

Tilalle vuokrataan lisää peltoa

3

7

19

Tilan toiminta ei jatku 2 2 2
Tilaa ei myydä

1

18

11

Tilan omistajien määrä lisääntyy 1 1

3

10

13

4

2

16

12

tilalle raivataan lisää peltoa 1 2

1

12

13

6

2

6

16

5

2 3

6

8

18

5

1

7

1

Tila myydään kokonaan 1 2

26

3

Tilan pellot myydään

3

26

2

Tilan tuotantotilat myydään

3

Tilan pellot vuokrataan

6

Tilan tuotantotilat vuokrataan

6

Tilan metsät myydään

3

Tila myydään perheenjäsenelle/lähisukulaiselle

4

4

24

4

17

4

3

22

3

25
1

10

6

10

Tila myydään ulkopuoliselle 2

27

2

3

26

3

Tila liittyy yhteen toisen maatilan/ -tilojen kanssa

Tilan omistajien määrä vähenee 1 2
0%

20%

vastausten lukumäärä

8

16

4
40%

60%

80%

100%

5 ei osaa sanoa
4 erittäin
epätodennäköistä
3 melko
epätodennäköistä
2 melko todennäköistä
1 erittäin todennäköistä

63

6 YRITYKSEN TUOTANTO NYT JA TULEVAISUUDESSA

Vastaajilta kysyttiin yrityksen pää- ja sivuelinkeinoja. Samalla kysyttiin myös mitä
toimenpiteitä elinkeinojen osalta aiotaan suorittaa tulevaisuudessa. Vaihtoehtoina olivat
seuraavat: aloitetaan, laajennetaan, jatketaan ennallaan, ulkoistetaan, vähennetään ja
lopetetaan, sekä ei osaa sanoa.

Pääelinkeinoina vastaajilla oli seuraavia tuotantosuuntia: lypsykarjatalous,
emolehmätuotanto, lihanautojen kasvatus, sikatalous, viljanviljely, heinäntuotanto sekä
urakointi. Pääelinkeinojen osalta lypsykarjataloutta ja viljanviljelyä joko jatketaan ennallaan
tai laajennetaan. Emolehmätuotanto sekä lihanautojen kasvatus aiottiin lopettaa.
Heinäntuotantoa pääelinkeinona aiotaan jatkaa ennallaan. Heinäntuotantoa on paljon
Ylikiimingin alueella.

Vastaajilla oli monenlaisia sivuelinkeinoja: Emolehmätuotanto, viljanviljely, hevostalous,
heinäntuotanto, perunanviljely, puutarha- ja kasvihuoneviljely, erikoiskasvien viljely,
puutavaran jatkojalostus, energiantuotanto, urakointi sekä maa-ainesten hyödyntäminen.
Sivuelinkeinojen osalta heinäntuotantoa aiotaan jatkaa ennallaan. Viljanviljelyä aiotaan
jatkaa ennallaan tai lopettaa. Myös hevostaloutta aiotaan jatkaa ennallaan.
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KAAVIO 6 TUOTANTO NYT JA TULEVAISUUDESSA PÄÄELINKEINOT

YRITYKSEN TUOTANTO NYT JA TULEVAISUUDESSA
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KAAVIO 7 TUOTANTO NYT JA TULEVAISUUDESSA SIVUELINKEINOT

YRITYKSEN TUOTANTO NYT JA TULEVAISUUDESSA
sivuelinkeinot
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7 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
Tutkimalla aineistosta riippuvaisuuksia asioiden välillä selvisi seuraavanlaisia asioita.
Tyytymättömyys yritystoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa vain jonkin verran yrityksen
jatkamisaikeisiin. Tyytymättömyys lomituspalveluihin ei vaikuta kuitenkaan merkittävästi
työssä jaksamiseen. Kun verrataan työssä jaksamista ja työn fyysistä kuormittavuutta,
voidaan todeta, että ne vaikuttavat toisiinsa, kuten voidaan olettaakin.

Verrattaessa yrityksen heikkoa kannattavuutta uhkatekijänä yritykselle sekä toiminnan
lopettamisaikeita, huomataan, ettei niillä ole merkittävää yhteyttä. Myöskään vastaajan ikä
ei ole syynä aikomuksiin olla jatkamatta tilan toimintaa.
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Laadullisen tutkimuksen vastausten analysointi
1. Pääsääntöisesti kuntaliitoksen ei koettu vaikuttavan mitenkään maaseutuyritysten
toimintaan jatkossa. Jonkin verran esiintyi epäilystä byrokratian lisääntymisestä ja
palveluiden siirtymisestä Oulun kaupunkikeskukseen.
2. Vain kahdessa maaseutuyrityksessä tilanne oli huono tai huonohko. Muissa yrityksissä
tilanne nähtiin valoisana huonosta satovuodesta huolimatta. Vaikka kannattavuus ei
kaikissa ollut huipputasoa, siitä huolimatta tilannetta pidettiin siedettävänä ja nähtiin
mahdollisuuksia kehittää tilan toimintaa.
3. Heikko kannattavuus oli yksi suurimmista haasteista, joita yrityksissä esiintyi.
Kustannustason jatkuva nousu mainittiin lähes kaikissa haastatteluissa yhtenä haasteena.
Muita yksittäisiä haasteita olivat ympäristöasiat, sukupolvenvaihdos ja kankeat
hallintojärjestelmät maaseutuviranomaisten taholla.
4. Haasteista pyritään selviämään sopeuttamalla tuotantoa tai toimintaa vallitseviin
olosuhteisiin ja kehittämällä yrityksen toimintaa suuntaan, jossa selvitään vallitsevista
ongelmista. Selviämiskeinoksi mainittiin neuvontapalveluiden käyttö ja toiminnan
monipuolistaminen, ei jäädä yhden elinkeinon tai tuotantomuodon varaan. Hyvin moni
haastateltava vastasi selviävänsä suomalaisella sisulla ja hurtilla huumorilla, ongelmia ei
heidän mielestään voi jäädä märehtimään.
5. Lähes kaikki haastateltavat löysivät yhden tai useamman mahdollisuuden
yritystoiminnastaan. Yhdessä yrityksessä ei nähty mahdollisuuksia lainkaan. Muutamassa
yrityksessä mahdollisuudeksi katsottiin tuotantosuunnan muuttaminen. Muita
mahdollisuuksia olivat monipuolinen tuotanto ja sivuelinkeinot. Hevostalous mainittiin
mahdollisuutena lähes puolella haastatelluista. Hevostalous nähtiin monipuolisena
mahdollisuutena, se tarjoaa asiakkaita esim. heinän- ja viljanviljelylle ja yhdellä yrityksistä
se oli nostettu mahdolliseksi uudeksi tuotantosuunnaksi. Laadukkaat tuotteet ja palvelut
olivat myös yritysten mahdollisuuksia. Kasvinviljelytiloilla nähtiin mahdollisuuksiksi aloittaa
erikoiskasvien viljely, näitä olivat mm. öljykasvit, marjanviljely ja maustekasvit.
6. Mahdollisuuksia vaikutti olevan paljon, mutta niitä aiottiin pääsääntöisesti hyödyntää
voimakkaimmin sitten, kun tilanne yrityksen toiminnan kannalta on siinä pisteessä, että
nykyistä tuotantosuuntaa tai toimintaa ei ole lainkaan kannattavaa jatkaa. Vain yhdellä
yrityksistä hyödynnettiin täysimääräisesti mainittua mahdollisuutta nyt.
7. Maaseutualueiden kehittämis- ja markkinointisuunnitelmassa toivottiin otettavan esille
mm. suoramyynti ja sen mahdollisuuksien parantaminen, turpeen mahdollisuudet
kokonaisuudessaan ja neuvontapalveluiden parantaminen. Haastatteluissa koettiin
tärkeäksi syrjäkylien palveluiden turvaaminen, jotta yritystoiminta ei joudu vaikeuksiin
puuttuvien palveluiden vuoksi. Olemassaolevia rakenteita toivottiin kehitettävän edelleen ja
hyödynnettävän. Tämä nousi esille varsinkin hevostalouden osalta, joka nähtiin
äärettömien mahdollisuuksien tuotantomuodoksi. Kasvinviljelytiloille esitettiin
kehittämistoimeksi toimittajaverkoston perustamista, jolloin asiakkaiden olisi helpompi
löytää tuotteiden toimittajia ja kustannukset ja hinnat saataisiin pysymään kohtuullisina.
Ylikiiminki nähtiin maaseutualueena erittäin merkittävänä.
Laadullisessa tutkimuksessa haastateltiin 7 maaseutuyrittäjää, jotka valittiin yhteistyössä
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maaseutuasiamiehen kanssa (kyseessä ei siis ollut satunnaisotanta). Vastausten sisältö
analysoitiin. Analyysin lähtökohtana oli luoda aineistosta sanallinen kuvaus niiden
olettamusten perusteella, mitä kyselytutkimuksen tuloksista voitiin päätellä. Tutkimuksella
haettiin siis joko vahvistusta tai kumousta jo tehdyille olettamuksille.
Maaseutuyrittäjille esitetyt kysymykset:
1. Miten koette Oulun ja Ylikiimingin kuntaliitoksen vaikuttavan maaseutuyrityksenne
toimintaan tulevaisuudessa?
2. Minkälaisena näette yrityksenne tilanteen tällä hetkellä?
3. Mitkä ovat yrityksenne suurimmat haasteet nyt ja tulevaisuudessa ja miksi?
4. Millä keinoin aiotte selviytyä em. haasteista?
5. Mitkä ovat yrityksenne merkittävimmät mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa ja
miksi?
6. Miten aiotte hyödyntää em. mahdollisuuksia toiminnassanne?
7. Mitä asioita haluaisitte painotettavan Ylikiimingin ja Oulun maaseutualueiden
kehittämis- ja markkinointisuunnitelmassa?

