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Uuden Oulun yleiskaavan suunnittelualue kattaa vuoden 2013 alusta muodostuvan uuden Oulun kokonaisuudessaan, käsittäen nykyisten Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien sekä Oulun kaupungin alueet.
Uuden Oulun yleiskaavan tavoitteet on laadittu elinvoimaisuustoimikunnan ohjauksessa Oulun kaupungin yleiskaavoituksessa yleiskaavapäällikkö Paula Paajasen johdolla. Yleiskaavaa valmistelevaan
asiantuntijaryhmään ovat jäseninä ja asiantuntijoina kuuluneet Alisa Forsander, Paula Korkala, Suvi
Korpinen, Jouni Kurttila, Ritva Kuusisto, Anne Leskinen, Jouko Leskinen, Erkki Martikainen, Sini Piipponen, Hanna Pöytäkangas, Sisko Repola, Kirsti Reskalenko, Anja Röpelinen, Mika Uolamo ja Jaakko
Ylinampa. Tavoitteita on valmisteltu yhteistyössä mm. yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen, yleiskaavan asiantuntijapaneelin ja BusinessOulun kanssa.
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I.

UUSI OULU, UUSI YLEISKAAVA
Kaupungin kasvaminen kestäväksi, ympäristön
kanssa tasapainossa eläväksi, vie vuosikymmeniä. Uuden Oulun yleiskaava on osa tätä jatkuvaa muutosprosessia. Tällä yleiskaavalla kehityssuuntaa voidaan edelleen kääntää ympäristöä
vähemmän kuluttavaksi ja kestävyyden parantamista tulee jatkaa myös kaikilla tulevilla yleiskaavoilla.

Miksi ja millainen yleiskaava laaditaan?
Uusi Oulu syntyy vuoden 2013 alussa. Uuden
kunnan maankäytön ohjaamiseksi on päätetty
laatia Uuden Oulun yleiskaava.
Yleiskaava on juridinen asiakirja, jonka tulee
täyttää sille laissa asetetut sisältövaatimukset.
Tässä raportissa esitetyissä tavoitteissa on otettu huomioon lainsäädäntö, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava ja yhdistymissopimus.

Uuden Oulun yleiskaavan teemana on pohjoisen
kestävä kaupunki. Sen mukaisesti päätavoitteita
ovat

Yleiskaavan tavoitteet ovat pohjana yleiskaavaa
laadittaessa ja niiden toteutumista arvioidaan
yleiskaavan eri vaiheissa. Tavoitteet voivat olla
osittain ristiriitaisia ja ne tarkentuvat ja painottuvat prosessin edetessä. Yleiskaavassa eri tavoitteet ja toiminnot sovitetaan yhteen kokonaisuuden kannalta edullisella ja kestävällä tavalla.

• hyvä elinympäristö, hyvinvoivat ihmiset
• elinvoimaisuus
• kestävä yhdyskuntarakenne
• palveleva liikennejärjestelmä
• monimuotoinen yhdyskunta ja ympäristö
• ilmastonmuutoksen hillintä
Näiden keskeisten tavoitteiden saavuttamista
edistetään jäljempänä esitettävillä yksityiskohtaisemmilla tavoitteilla.

Uuden Oulun yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteiseksi. Yleiskaavan tavoitevuosi on määrällisten tavoitteiden, asuntojen ja työpaikkojen
osalta 2030.

Oulussa vuodenajat, luonto, joet ja meri ovat
tärkeä voimavara. Uudessa Oulussa näitä hyödynnetään monipuolisesti hyvinvoinnin ja elinvoiman lähteinä sekä identiteetin perustana.

Uuden Oulun yleiskaavalla ei ohjata maankäyttöä ja rakentamista suoraan, vaan rakentaminen edellyttää tarkempia yleis- ja asemakaavoja. Uuden Oulun yleiskaavalla on tarkoitus korvata kaikki oikeusvaikutuksettomat yleiskaavat
ja vanhentuneet yleiskaavat, mutta jättää voimaan uusimmat rakentamista suoraan ohjaavat
yleiskaavat.

Hyvinvoivat ihmiset
Yleiskaavalla edistetään ihmisten hyvinvointia,
hyvää elämänlaatua ja sujuvaa arkea. Hyvinvointi perustuu ympäristön ja alueiden hyvään tilaan ja monimuotoisuuteen. Monipuoliset valintamahdollisuudet arjessa edistävät sen sujuvuutta.

Yleiskaavakartoilla tullaan esittämään kehittämisen painopisteet, tavoitteellinen yhdyskuntarakenne, keskus- ja liikenneverkot, ympäristöarvot, keskeiset virkistysalueet ja -reitit sekä
merkittävimmät hankkeet. Selostus liitekarttoineen tulee tarkentamaan eri teemoja.

Monipuoliset kohtaamispaikat lisäävät sosiaalista
hyvinvointia. Hyvä yhdyskuntarakenne tukee arkiliikuntaa ja terveyttä.
Hyvä ympäristö vähentää välttämättömien toimintojen energian- ja ajankulutusta vapauttaen
voimavaroja luovaan toimintaan ja elähdyttäviin
kokemuksiin. Luonnosta, kaupunkiluonnosta, vesistä, maisemasta, kaupunkikuvasta ja kulttuurista nauttiminen lisää elinvoimaa.

Koko uuden kunnan käsittäväksi kaavakartaksi
laaditaan yleispiirteinen aluevarauskartta, jonka
kehittämisen painopisteet esitetään strategisin
kehittämismerkinnöin. Nyky-Oulun keskeisen
asemakaava-alueen osalta laaditaan lisäksi tarkempi, yksityiskohtainen aluevarauskartta, jolla
ohjataan alueen asemakaavoitusta.

Elinvoimainen kaupunki
Elinvoimainen kaupunki on moni-ilmeinen, viihtyisä, tehokas, taloudellinen ja houkutteleva sekä elinkeinoelämältään monipuolinen ja innovatiivinen. Elinvoimainen kaupunki tukee toiminnalisten ja elävien paikkojen syntyä.

Teemana Pohjoisen kestävä kaupunki
Yhteiskunta, seutu ja kaupunki ovat historian
aikana muotoutuneet nykyiseen tilaansa. Näköpiirissä on paljon tulevaisuuden tarpeita ja
haasteita, joihin vastaaminen edellyttää muutoksia monilla eri tasoilla.
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Palveleva liikennejärjestelmä

Uuden Oulun elinvoimaa ja toimintakykyä vahvistetaan rakentamalla kaupunkia nykyistä tehokkaammaksi ja elin- ja toimintaympäristöä
monipuolisemmaksi. Elinvoima kasvaa tekemällä asiat laadukkaammin ja paremmin pienemmällä luonnonvarojen, rahojen ja energian kulutuksella ja huomattavasti pienemmillä päästöillä. Tehostuva yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä edistävät elinvoiman kasvua.

Kestävä kaupunki tarvitsee toimivan liikennejärjestelmän. Sen syntyminen edellyttää vähän
saastuttavia liikennemuotoja tukevaa ja liikkumistarvetta vähentävää yhdyskuntarakennetta ja
kaupunkiympäristöä. Kestävässä kaupungissa
kuljetaan nykyistä selvästi enemmän kävellen,
pyörällä ja joukkoliikenteellä ja vähemmän henkilöautolla.

Kestävä ja ekotehokas yhdyskuntarakenne

Alueiden monimuotoisuus
Monimuotoinen yhdyskunta pystyy kestävästi
vastaamaan muuttuviin ja moninaisiin tarpeisiin.
Yleiskaavalla tavoitellaan monimuotoista ympäristöä kaikilla tasoilla, mm. kaupunkirakenteessa, alueidenkäytössä, kaupunkikuvassa, rakennustyypeissä, liikkumisessa ja luonnossa. Monimuotoinen alue on toiminnoiltaan sekoittunut,
ikärakenteeltaan
tasapainoinen,
sosiaaliselta
ympäristöltään ja lähiympäristöltään virikkeellinen ja elävöittävä, kaupunkikuvaltaan ja kulttuuriltaan elävä ja innostava. Uudessa Oulussa uudet alueet rakennetaan monimuotoisiksi ja
vanhojen ominaisuuksia monipuolistetaan.

Eheytyvä yhdyskuntarakenne tiivistyy tehokkaasti ja kasvu tukee päästöjen ja kulutuksen
vähentämistä. Kaupunkiympäristön uudistaminen edellyttää uusia suunnittelukäytäntöjä ja
toimintatapojen uudelleenarviointia. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että kestävä kaupunkikehitys on mahdollisia vahvan näkemyksen ja
pitkäjänteisyyden avulla.
Jatkossa meidän tulee rakentaa huomattavasti
vähemmän energiaa ja luonnonvaroja kuluttavaa yhteiskuntaa ja luoda sitä tukevaa yhdyskuntarakennetta.

MEREN JA KOLMEN JOEN KAUPUNKI
Uusi Oulu on pohjoisen Suomen keskus,
kansainvälinen opiskelu-, työ- ja asuinpaikka.
Uusi Oulu on osaamisen ja yhteistoiminnan kaupunki, joka kasvaa
ja kehittyy Suomen nuorekkaimman maakunnan ytimessä.
Uudessa Oulussa on viihtyisää ja edullista asua,
vaihtoehtoja löytyy urbaanista runsaudesta maaseutukylien rauhaan.
Oulu on maailman paras talvipyöräilykaupunki ja
houkuttelee kaikkina vuodenaikoina liikkumaan arjessa ja vapaalla.
Laaja kaupunki tarjoaa monenlaisia virkistys- ja ulkoilualueita,
vesiä ja rantoja, suota ja metsää.
Uusi Oulu on teknologia- ja teollisuuskaupunki, palvelukaupunki,
oppimis- ja tutkimuskeskus sekä monipuolinen ja vahva yrityselämän,
kulttuurin ja kaupan keskus.
TILAA, VALOA JA POHJOISTA VOIMAA
4

II.

• Kaikkien yhdistyvien kuntien alueiden elinvoiman säilymistä tuetaan.
• Asuntotuotantoa ohjataan jatkossakin ensisijaisesti uuden kunnan asemakaava-alueille ja
toissijaisesti yleiskaavan osoittamille kyläalueille.
• Yleiskaavoissa asumiseen osoitettujen alueiden
ulkopuolelle rakennettaessa huolehditaan siitä,
että rakentaminen sopeutuu maisemaan eikä
siitä aiheudu ympäristöhaittaa, yhdyskuntarakenteen haitallista hajautumista tai kohtuuttomia kustannuksia pitkälläkään aikavälillä.
• Uuden kunnan alueella on sekä kaupunkimaisen asumisen alueita että maaseutumaisen
ympäristön asuinalueita, joille voidaan sijoittaa
väljiä pientalotontteja maaseudulle ominaista
elämäntyyliä arvostavien tarpeisiin.

LÄHTÖKOHTIA

A. YHDISTYMISSOPIMUS
Oulun kaupunki sekä Haukiputaan, Kiimingin,
Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat muodostavat vuoden 2013 alussa uuden kunnan, uuden Oulun
kaupungin. Yhdistymissopimuksessa (2010) on
sovittu strategisella tasolla myös joistain maankäyttöön liittyvistä kysymyksistä.

1.

Yhdistymisen visio

Yhdistymissopimuksessa on uuden Oulun visioksi
linjattu:
Uusi Oulu on pohjoisen kumppanuusverkoston menestyvä keskus. Se on elinvoimaltaan ja toimintakyvyltään vahva sekä
alueeltaan
moni-ilmeinen,
viihtyisä
ja
houkutteleva
kestävän
kehityksen
verkostokaupunki.

2.

4.

Verkosto-Oulun toimintaperiaate konkretisoituu
yhdistymissopimuksen mukaan sisäänpäin seuraavasti:
• Hyödynnetään oleva keskusverkko, infrastruktuuri ja ympäristön moni-ilmeisyys
• Vahva verkottuminen yritysten, yhdistysten ja
järjestöjen kanssa.
• Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen kuntalaislähtöisesti.

Yhdistymisen tavoitteet
2010-2020

Yhdistymissopimuksessa on linjattu mm. seuraavat yhdistymisen tavoitteet:
• Elinvoiman ja toimintakyvyn vahvistaminen
• Vahvan verkosto-Oulun rakentaminen
• Kuntarakenteen, palvelurakenteen ja palveluiden kehittäminen

5.

Palvelujen periaatteet

Uuden Oulun palvelujen periaatteiksi on yhdistymissopimuksessa linjattu:
• Kuntalaislähtöiset palveluprosessit
• Monikanavainen palveluverkosto
• Lähipalveluilla keskeinen merkitys

Vahva kunta pystyy kohtaamaan vaihtoehtoiset
tulevaisuudet ja kykenee tarjoamaan kuntalaisille laadukkaat ja vaikuttavat palvelut. Elinkeinoelämän kehittäminen on tärkeää. Kunnan
asemaa vahvistetaan verkostoitumalla pohjoisen
alueen keskusten kanssa ja kehittämällä sisäistä
verkostorakennetta. Palvelurakennetta, palveluprosesseja ja yksittäisiä palveluja kehitetään ja
uudistetaan.

3.

Verkosto-Oulun
toimintaperiaatteet

Yhdistymissopimuksen mukaan:
• Palveluiden merkitys korostuu yhdistymisvisiossa
• Viihtyisyys ja houkuttelevuus asumisessa, ympäristössä ja palveluissa
• Olevan keskusverkon ja infrastruktuurin tarkka
hyödyntäminen
• Lähipalvelut yhtäläisin perustein alueelliset erityispiirteet huomioiden
• Lähipalveluita monikanavaisesti

Elinvoimaisen ja toimintakykyisen Oulun strategia

Uuden Oulun strategian ensilinjaukset on tehty
yhdistymissopimuksessa. Ne täsmentyvät yhdistymishallituksen johdolla ja viimeistellään uuden valtuuston johdolla vuoden 2013 aikana.
Yhdistymissopimuksessa on sovittu seuraavista
strategisista linjauksista:

Lähde:
Haukipudas - Kiiminki - Oulu - Oulunsalo - Yli-Ii, Yhdistymissopimus. Valtioneuvosto 7.10.2010.
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Väestöllinen huoltosuhde oli uuden Oulun seudulla 44,5 vuonna 2010 ja se on 66,7 vuonna
2040. Todellinen huoltosuhde on tätä korkeampi. Väestöllinen huoltosuhde on uudessa Oulussa lähivuosikymmeninä hieman pienempi kuin
Oulun seudulla yhteensä ja selkeästi pienempi
kuin maassa keskimäärin ja samalla tasolla kuin
mm. Jyväskylän ja Tampereen seutukunnissa.

B. VÄESTÖ
1.

Väestönkehitys

Koko Oulun seudun väestö on kasvanut viimeisten vuosikymmenten aikana voimakkaasti, mutta väestönkasvu on vähitellen hidastumassa.
Uuden Oulun yleiskaavalla varaudutaan ennustettuun väestönkehitykseen, mutta myös sitä hitaampaan tai nopeampaan kehitykseen. Vuoteen
2040 mennessä uuden Oulun väestö kasvaa noin
37 000 asukkaalla ja koko seudun noin 50 000
asukkaalla.
Uuden Oulun asukasmäärä vuonna 2030 on
yli 217 000, josta kasvua vuodesta 2012 alkaen noin 28 000.

3.

Muuttoliike

Oulun seudun nettomuuttoliike on vuosina
1990-2010 ollut keskimäärin vuodessa noin
+ 1 130 henkeä kotimaassa ja noin + 160 henkeä maahanmuuton osalta. Yhteensä nettomuutto on ollut keskimäärin + 1 290 henkeä
vuodessa. Tästä arvioilta reilut 80 %, eli noin
1 000 henkeä suuntautuu uuden Oulun alueelle.

VÄESTÖ
Kunnat
Haukipudas
Kiiminki
Oulu
Oulunsalo
Yli-Ii
Uusi Oulu yht.
Oulun seutu

2.

2012
19
13
143
10
2

786
789
527
156
080

189 338
233 160

2030
23
16
163
11
1

822
273
491
823
869

217 278
272 478

kasvu

/a

4 036
2 484
19 964
1 667
-211

135
83
665
56
-7

Nettomuutto pysynee keskimääräisellä tasolla
lähivuosikymmeninä. Yleiskaavalla tulee varautua myös mahdolliseen muuttoliikkeen voimistumiseen. Oulun seudulla on paljon kouluttautumismahdollisuuksia, mistä syystä alueelle
muuttaa paljon nuoria, joista moni muuttaa
valmistuttuaan työn perässä muualle. PohjoisSuomen väestörakenteen muutos saattaa jatkossa hidastaa nuorten muuttoa seudulle.

27 940
931
39 318 1311

Raportin liitteenä on lisää analyysikarttoja väestöstä.
Lähde: Tilastokeskus

Väestörakenne

Väestörakenne muuttuu tulevien 30 vuoden aikana merkittävästi kun suuret ikäluokat saavuttavat eläkeiän. Yli 64-vuotiaiden määrä ylittää 014-vuotiaiden määrän noin vuonna 2025.
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C. YHDYSKUNTARAKENNE
Tässä luvussa on lyhyesti esitelty yhdyskuntarakenteen, asumisen, liikenteen ja työpaikkojen
nykytilaa ja kehitystä. Tavoitteiden lopussa, luvussa lähtötietoliitteet on tekstiä taustoitettu
täydentävällä kuvaaja- ja kartta-aineistolla.

Nykyinen yhdyskuntarakenne on muotoutunut
eri aikakausien toiminnan ja tavoitteiden seurauksena. Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet
halvan energian ja edullisten luonnonvarojen
oloissa ilman nykyistä tietämystä ympäristövaikutuksista.

1.

Oulun seudun yhdyskuntarakenne on sekä hajautumassa että eheytymässä. Oulun kaupunkiseudun taajamien asukastiheys on kasvanut
vuodesta 1995. Myös väestötiheys, rakennetun
alueen yhtenäisyys ja väestön keskittyneisyys
osoittavat Oulun seudun yhdyskuntarakenteen
eheytymistä.

Yhdyskuntarakenteen kehitys

Uuden Oulun yhdyskuntarakenne on monimuotoinen, käsittäen tiiviin keskustan, laajan kaupunkialueen, siihen liittyviä taajama-alueita sekä
monipuolisen maaseudun.
Oulun seudulla on sormimainen yhdyskuntarakenne, jossa asutuksen painopiste on rakentunut
suurten liikenneväylien eli moottoritien, Kuusamontien ja Kainuuntien varrelle. Asutusta on
melko runsaasti myös jokien varsilla. Seudun
yhdyskuntarakenne on kaikkinensa hyvin väljä.

Oulun seudun yhdyskuntarakenteen kehitystä
on selvitetty Kaupunkirakenteen kehityspiirteet
Suomen suurilla kaupunkiseuduilla (KARA) tutkimuksessa. Sen mukaan Oulun seudun ydinalueilla, Oulussa ja keskustaajamassa väestöntiheys on kasvanut vuodesta
1980, kun taas Oulun ympäristökunnissa tiheästi asuttujen
Yhdyskuntarakenteen kehitys Oulun
alueiden määrä on vähentynyt
seudulla vuosina 1980-2010
vuodesta 2005 lähtien. Edelleen
Oulun seudun asukkaiden keskietäisyys keskustasta on kasvanut ja tiheästi asutuilla alueilla asuvien osuus koko väestöstä
vähentynyt.
Oulun kaupunkiseudun väestö
on sijoittunut voimakkaasti autokaupunki- ja joukkoliikennevyöhykkeille, jotka on määritelty suurten kaupunkiseutujen
kaupunkirakenteen kehityspiirretutkimuksessa. Väestö- ja
työpaikkamäärä on kasvanut
autovyöhykkeellä muita vyöhykkeitä nopeammin. Yhdyskuntarakenne tukee enemmän
henkilöautoliikennettä kuin muita kulkumuotoja mikä näkyy
henkilöauton
kulkumuotoosuuden suuruudessa ja kasvussa muiden kulkumuotojen
kustannuksella.
Lähteet:
• YKR-aineisto, Suomen ympäristökeskus
• Oulun yleiskaavan 2020 seuranta (2009)
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2.

Täydennysrakentamismahdollisuudet

Oulun keskeisten alueiden täydennysrakentamisselvityksessä (2011) on arvioitu nykyisen yhdyskuntarakenteen potentiaalia erilaisilla kehittämisvyöhykkeillä. Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon, Yli-Iin ja Ylikiimingin keskusten täydennysrakentamista tutkitaan erillisellä selvityksellä.

Oulun keskeisillä alueilla täydennyspotentiaalia
on ainakin 40 000-60 000 uudelle asukkaalle.
Tärkeimmät kehittämisvyöhykkeet ovat keskustavyöhyke ja joukkoliikenteen ydinvyöhyke
oheisen kartan mukaisesti.

Oulun keskeisten
alueiden täydennysrakentamisselvitys
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D. ELINKEINOT JA TYÖPAIKAT

Toimialat ja vahvuudet
Uuden Oulun elinkeinoelämän vahvuuksia ovat
mm. monipuolisuus, osaamiseen perustuva yritystoiminta sekä yhteistoiminta eri alojen, tutkimuksen ja viranomaisten välillä.

Työssäkäyntialue
Kaupunkiseutukeskusten
työssäkäyntialueet
ovat laajentuneet merkittävästi viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Oulun työssäkäyntialueella asuu tällä hetkellä noin 247 000
asukasta. Väestöltään se on Suomen neljänneksi
suurin Helsingin, Tampereen ja Turun jälkeen,
mutta pinta-alaltaan suurin. Oulun työssäkäyntialue käsittää Oulun kaupungin lisäksi Iin, Yli-Iin,
Haukiputaan, Kiimingin, Pudasjärven, Utajärven,
Muhoksen, Tyrnävän, Limingan, Lumijoen, Hailuodon, Oulunsalon ja Kempeleen kunnat. Työssäkäyntialueen laajentumisen myötä pendelöinti
alueella on lisääntynyt ja kuntien työpaikkaomavaraisuus pääsääntöisesti pienentynyt.

Oulun seudulla oli vuonna 2009 yhteensä
92 824 työpaikkaa. Näistä ylivoimaisesti suurin
osuus on julkishallinnon, koulutuksen sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen toimialalla (n. 30 000
tp). Merkittäviä ovat myös kauppa, kuljetus,
majoitus- ja ravitsemistoiminta (n.18 000 tp),
teollisuus (n. 13 000 tp) sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (n. 12 000 tp).
Oulu tunnetaan maailmalla teknologiakaupunkina. Huipputeknologian, lähinnä it- ja hyvinvointiteknologian aloilla Oulu on kansainvälisesti
merkittävä osaamiskeskus. Myös perinteisemmät teollisuudenalat kuten puu- ja paperiteollisuus ovat Oulussa vahvoja.

Työpaikkojen ja työvoiman määrän kehitys

Maaseutuelinkeinot
Uudessa Oulussa oli vuonna 2010 noin 380
maatilaa. Tilojen määrä on edelleen laskussa,
mutta samalla tilojen keskikoko kasvaa edelleen. Suurin tuotantosuunta on ns. muu kasvintuotanto, joka kattaa mm. heinän ja viherheinän tuotannon (150 tilaa). Seuraavaksi tärkeimmät tuotantoalat ovat viljanviljely ja lypsykarjatalous (74 tilaa). Hevostaloutta harjoittaa
noin 20 tilaa. Maatilamatkailu on verrattain vähäistä. Alueella on yhteensä 90 nautatilaa joissa
on yhteensä noin 4 300 eläintä.

Työpaikkojen määrä on Oulun seudulla ollut
kasvussa 1990-luvun laman jälkeen. Uuden
Oulun väestö kasvaa tilastokeskuksen ennusteen
mukaan
2012-2030
noin
28 000
uudella
asukkaalla, josta työikäisten osuus on muutamia
tuhansia. Muuttoliike vaikuttaa merkittävästi
työikäisten määrän kehittymiseen.

Lypsykarjataloutta on erityisesti nykyisessä Oulussa ja Yli-Iissä, lihanautojen kasvatusta erityisesti Yli-Iissä, viljanviljelyä erityisesti nykyisessä Oulussa ja Oulusalossa sekä muuta kasvintuotantoa erityisesti nykyisessä Oulussa. Turvetuotantoalueita on erityisesti Yli-Iissä ja Ylikiimingin alueella.

Työpaikkaomavaraisuus
Työpaikojen määrä on lisääntynyt 1980-2009
voimakkaasti
Oulun
keskustassa
ja
sen
lähiympäristössä sekä kaupungin pohjoisosissa,
erityisesti Ruskossa. Uusia työpaikkoja on
syntynyt
paikoin
merkittävästi
myös
Haukiputaan,
Oulunsalon
ja
Kempeleen
keskuksissa. Työpaikat ovat paikoin vähentyeet
teollisuuden rakennemuutosten vuoksi sekä
harvaan asutuilla alueilla.

Lähteet:
• Tilastokeskus
• MMM - Tike-tietojärjestelmä
• Yhdyskuntarakenteen toiminnalliset alueet Suomessa (2012)
• Oulun seudun elinkeinorakenne 1997-2006-2020 OULU
(2007)

E. LIIKENNE
Uuden Oulun kuntien asukkaista noin puolet
työllisestä työvoimasta käy työssä nykyisessä
Oulussa. Työmatkat muodostavat noin 30-40 %
kaikista matkoista nyky-Oulun ja muiden uuden
Oulun kuntien välisistä matkoista. Kaikista matkoista eniten tehdään ostosmatkoja (22 %) ja
työmatkoja (20 %).

Uuden Oulun työpaikkaomavaraisuus on noin
107 % (2009), mutta nykykuntien työpaikkaomavaraisuus vaihtelee suuresti. Oulun työpaikkaomavaraisuus on kasvanut 1990-2009 ja on
noin 122 %. Heikoin työpaikkaomavaraisuus uuden Oulun kunnista on Kiimingissä, n. 42 %.
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Kulkumuotojakauman kehitys havainnollistuu
vertaamalla eri aikojen liikennetutkimuksia (kuva alla).

Oulun lentoasema on selkeästi Suomen toiseksi
vilkkain. Aseman matkustajamäärien kehitys on
ollut voimakasta viime vuosina. Vuonna 2011
Oulun lentoasemalla oli noin 974 000 matkustajaa, mistä kotimaan liikenteessä noin 87 %.
Aseman laajennus ja korjaus valmistuu vuoden
2012 aikana.
Oulun rautatieaseman matkustajamäärä oli
vuonna 2004 noin 715 000. Matkakeskus on
suunnitteilla. Henkilöliikenteestä suurin osa
suuntautuu etelään ja pohjoiseen. Junarahdista
suurin osa liikkuu etelän ja idän rataosuuksilla.
Oulun sataman kotimaan ja ulkomaan tavaraliikenne on 2000-2009 ollut noin 2 100 - 3 500
tonnia vuodessa. Satamaan on erityisesti tuotu
kemikaaleja ja viety paperia.

Kulkutapajakauma Oulun kaupungissa eri vuosikymmeninä toteutetuissa liikennetutkimuksissa.
Liikennetutkimuksen tulosten perusteella Oulun
seudun kulkumuotojakaumassa henkilöauton
osuus on tähän saakka kasvanut voimakkaasti
muiden kulkumuotojen kustannuksella. Polkupyörän osuus on kuitenkin huomattavasti muita
kaupunkiseutuja suurempi, joskin kävelyn ja
joukkoliikenteen osuudet ovat jonkin verran muita kaupunkiseutuja pienemmät.

Lähteet:
• Oulun seudun liikennetutkimus (2011)
• Yhdyskuntarakenteen toiminnalliset alueet Suomessa (2012)
• Seinäjoki-Oulu-(SOul) ratakäytävän kehittämisstrategia
(2005)
• Finavian verkkosivut
• Tavara- ja matkustajaliikenne Suomen satamissa 2009
(2010)
• Finnish Railway Statistics 2010

F. ASUMINEN
Asuntokuntakoko
Keskimääräinen asuntokuntakoko on aiemmin
ollut jyrkässä laskussa, mutta muutos on merkittävästi hidastunut. Asuntokuntien keskikoko
on uudessa Oulussa vakiintumassa arviolta tasoon noin 2,0-2,1 henkeä/asunto. Asuntokuntakoon pieneneminen on aiemmin ollut merkittävä
syy uusien asuntojen tarpeeseen, mutta sen
vaikutus tulee vähitellen pienenemään.
1-2-hengen
asuntokuntien
määrä
lähti
voimakkaaseen kasvuun jo 1970-luvun lopulla.
Samalla vähintään 3-henkisten asuntokuntien
määrä on Oulun seudulla pysytellyt vakaasti
vain pienessä kasvussa ja pysynee jatkossakin
melko tasaisena. 2-henkisten asuntokuntien
määrän kasvu on hidastumassa, mutta 1hengen asuntokuntien määrä todennäköisesti
jatkaa edelleen voimakasta kasvuaan kuitenkin
vähitellen hidastuen.

Oulun seudun kuntien välisten matkojen määrä
talviarkivuorokauden aikana ja työmatkojen
osuus kuntien välisistä matkoista.
Keskimääräiset työmatkat ovat Oulun seudulla
pidentyneet huomattavasti ja työssäkäyntialue
on laajentunut voimakkaasti. Vuonna 2009 työmatkojen keskipituus oli Oulun seudulla 11 km.
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Ouluun. Samana aikana uuden Oulun kuntien
uusista asunnoista noin 55 % rakennettiin kerrostaloihin, noin 15 % rivi- ja ketjutaloihin ja
noin 30 % erillispientaloihin.

Vähintään 3-henkisten asuntokuntien määrä on
kasvanut Oulun seudulla 1990-2010 keskimäärin
127 asuntokunnalla vuodessa. 1-2-hengen asuntokuntien määrä on kasvanut keskimäärin 1 849
asuntokunnalla vuodessa.
Asumisväljyys
Vuonna 1995 Oulun seudun asumisväljyys oli
31,7 m2 ja vuonna 2009 37,2 m2, mikä on noin
1½ %-yksikköä vähemmän kuin maassa keskimäärin. Asumisväljyys on edelleen kasvussa,
mutta kasvu lienee taittumassa uudessa Oulussa
ja Oulun seudulla tasolle 39-40 m2/hlö. Asumisväljyyden kasvu lisää edelleen uusien asuntojen
määrää merkittävästi.
Asuntovarauma, -poistuma ja asuntojen
kierto
Asuntovarauma pysynee jatkossa nykytasolla eikä merkittävästi lisää uusien asuntojen tarvetta.
Asuntopoistuma voi kasvaa kun 1960-70-lukujen
osittain lyhytikäiseksi rakennettujen rakennusten
käyttöikä päättyy, mikä lisää uusien asuntojen
tarvetta.
Suurten
ikäluokkien
muutto
vanhoista
erillispientaloista lähemmäs palveluja tulee
lisäämään markkinoille vapautuvien erillispientalokiinteistöjen määrää lähivuosikymmeninä,
mikä vähentää uusien erillispientalotonttien
tarvetta. Uusien palveluasuntojen rakentamisen
myötä tulee myös vanhoja ja uudehkoja rivi- ja
kerrostaloasuntoja markkinoille.
Asuntotuotanto
Lähivuosien asuntotuotantotavoitteet on määritelty Uuden Oulun maankäytön toteuttamisohjelmassa 2012-2016, jossa vuosituotanto 20122021 on määritelty 1 800 asuntoon vuodessa.
Tästä 850 sijoittuisi kerrostaloihin (AK III+), 550
rivitaloihin (AK II, AR, AP) ja 400 omakotitaloihin
(AO).
Uuden Oulun alueella uusista asunnoista on vuosina 2001-2010 noin 80 % rakennettu nykyiseen
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Asuntojen ikä
Suurin osa olevasta asuntokannasta on rakennettu 1960-80-luvuilla ja rakennuskannan korjaustarve on tulevina vuosikymmeninä suuri.
Asumiskustannusten nousupaineita helpotetaan
edistämällä tehokasta täydennysrakentamista
vanhoilla asuntoalueilla. Myös 2000-luvulla rakennettiin voimakkaasti, minkä seurauksena
suuri osa asuntokannasta on hyvin nuorta.
Asuntotyyppijakauma
Asuinkerrostaloista suurin osa sijaitsee nykyisen
Oulun alueella. Muut uuden Oulun kunnat ovat
pientalovaltaisia. Kerrostaloasuntojen kysyntä
tulee kasvamaan lähivuosina lähinnä ikärakenteen ja asuntokuntakoon muutoksen myötä.

Asumistoiveet
Oulun seudun ja uuden Oulun asukasbarometriin
2011 vastasi 782 henkeä ja vastausprosentti oli
26,1 %. Vastaajien yleisin toiveasumisen muoto
on pientalot. Kerrostalon osuus toiveasumisen
muotona on selkeästi kasvanut edellisiin tutkimuksiin nähden.

Erityisen tärkeää on pystyä toteuttamaan asumiseen liittyviä toiveominaisuuksia mahdollisimman
kattavasti
kaikissa
asuntotyypeissä.
Keskeisiä toiveasunnon ominaisuuksia olivat
huonetilojen toimivuus, asunnon koko, asuntokohtainen oma piha tai lasitettu parveke, huoneistokohtainen sauna ja asunnossa riittävästi
säilytystilaa.
Tietolähteet:
• Tilastokeskus
• Uuden Oulun maankäytön toteuttamisohjelma 2012-2016
(2011)
• Oulun seudun ja uuden Oulun asukasbarometri (2012)

Vastaajat arvostavat pientaloasumisen lisäksi
ruokakauppapalvelujen ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien saavutettavuutta kävelyetäisyydellä. Nykyiseen joukkoliikennetarjontaan ollaan
varsin tyytymättömiä, erityisesti pientaloalueilla.

III. VALTAKUNNAN, MAAKUNNAN JA
SEUDUN TAVOITTEET
Uuden Oulun yleiskaavoitusta ohjaavat lainsäädäntö, valtakunnalliset ja maakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet,
maakuntakaava,
kuntaliitossopimus sekä erilaiset valtioneuvoston, valtion viranomaisten ja kuntien strategiat. Oulun seudun yhteinen yleiskaava ei
ohjaa Uuden Oulun yleiskaavan laatimista
mutta on muutoin tärkeä osa lähtöaineistoa.

• yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys
• olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö
• asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus
• mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä
energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön,
luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla
• mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja
eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen
elinympäristöön
• kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset
• ympäristöhaittojen vähentäminen
• rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen
• virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

A. LAINSÄÄDÄNTÖ
Alueidenkäytön suunnittelua ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö ja rakennusasetus (MRA). MRL:ssa on
määritelty yleiskaavan tarkoitus, joka on
kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön
yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen
yhteen sovittaminen. (MRL 35 §)
Yleiskaavan sisältövaatimukset on määritelty
MRL:ssa, jonka mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon:

Sisältövaatimusten mukaisesti Uuden Oulun
yleiskaavalla sovitetaan yhteen eri osaalueiden tarpeet toimivaksi, taloudelliseksi ja
kestäväksi kokonaisuudeksi.
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tonmuutosta hillitsevän liikennejärjestelmän
toteutuminen maankäytöllisin keinoin. VAT:n
toteutumista arvioidaan yleiskaavaluonnoksen ja –ehdotuksen yhteydessä.

B. ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET
Valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet
(VAT) ovat osa MRL:ssa määriteltyä alueidenkäytön ohjausjärjestelmää. VAT:t on hyväksytty valtioneuvostossa ja tulleet voimaan
1.3.2009. VAT käsittelevät mm. seuraavia
kokonaisuuksia:

C. MAAKUNTAKAAVA
Uudessa Oulussa on voimassa PohjoisPohjanmaan
maakuntakaava
2030
(YM
2005), jota ollaan tarkistamassa vaiheittain.
Uuden Oulun yleiskaavaa laaditaan maakuntakaavaprosessin kanssa tiiviissä yhteistyössä
maakuntakaavan sisältöä seuraten ja tarkentaen.

• toimiva aluerakenne
• eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
• kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
• toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
• luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset
aluekokonaisuudet.

Maakuntakaavan määräykset ohjaavat Uuden
Oulun yleiskaavaa ja määrittävät suoraan sen
tavoitteita. Voimassa olevan maakuntakaavan keskeisiä merkintöjä ovat mm. seuraavat
kehittämisperiaate- ja aluevarausmerkinnät.

VAT:n läpikäyvä teema on ilmastonmuutoksen hillintä: ”Suomen kaltaisessa maassa ilmastomuutoksen hallinnassa on oleellista
asutuksen sijoittuminen ja liikenteen päästöjen vähentäminen. Niihin voidaan ratkaisevasti vaikuttaa yhdyskuntarakenteiden kehittämisellä.” Erityisesti kaupunkiseuduilla yhdyskuntarakenteen kehitys tulee kääntää hajautumisesta kohti ehyttä, nykyistä tiiviimpää
rakennetta.

Perämerenkaari
Kansainvälisellä kehittämisvyöhykkeellä tulee
varautua mm. korkealaatuisiin kansainvälisiin
liikenneyhteyksiin. Rannikolla tulee huomioida virkistyksen, reittien ja satamien kehittämistarpeet. Rannikon arvojen säilymistä ja
hyödyntämistä matkailussa tulee edistää.
Oulun kaupunkiseutu
Oulun seudun yhtenäinen yhdyskuntarakenteen alue muodostaa Oulun valtakunnanosakeskuksen ydinalueen. Kasvu tulee
kohdistaa ensisijaisesti kuntakeskuksiin ja
alakeskuksiin, missä kaupunki- ja taajamarakennetta on pyrittävä täydentämään ja
eheyttämään. Uudet asuntoalueet tulee sijoittaa joukkoliikenteen kannalta edullisesti ja
niillä tulee suosia tiivistä pientaloasutusta.

VAT - Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja
elinympäristön laatu
• Edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen
ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä.
• Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja
ja taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua.
• Palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen.
• Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen,
kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.
• On varmistettava henkilöautoliikenteen tarvetta vähentävä sekä joukkoliikennettä, kävelyä
ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä.
• On varmistettava palvelujen saatavuutta edistävä keskusjärjestelmä ja palveluverkko sekä
selvitettävä vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen.

Vähittäiskaupan suuryksiköt tulee sijoittaa
keskuksiin siten, että ne ovat hyvin kevyt- ja
joukkoliikenteen saavutettavissa. Tulee luoda
seudullinen virkistysalueverkosto.
Laatukäytävä
Oulun seudun laatukäytävä on Oulun lentoaseman, kaupungin keskustan, yliopiston ja
muiden Oulun kaupunkiseudun suurten työpaikka- ja palvelualueiden välinen, kaupunkimaisesti rakennettavaa tie- ja yritysympäristön vyöhyke. Vyöhykkeen kehittämisedellytykset kansainvälisesti vetovoimaiseksi, yhdyskuntarakenteeltaan ja kaupunkikuvaltaan
korkeatasoiseksi, pääosin yritystoiminnan,
kaupallisten
palvelujen
ja
vapaaaikapalvelujen alueeksi turvataan. Vyöhykkeellä on kiinnitettävä erityistä huomiota
joukkoliikenteen edistämiseen.

Valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita
edistetään Uuden Oulun yleiskaavan tavoitteilla. Niiden mukaisesti Uuden Oulun yleiskaavalla ohjataan yhdyskuntarakennetta aiempaa eheämmäksi ja varmistetaan ilmas-
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Kaupunki-maaseutuvuorovaikutusalue
Kaupunkiseutuun liittyvällä alueella
kehitetään erityisesti kaupungin ja
maaseudun vuorovaikutukseen perustuvaa elinkeinotoimintaa, etätyötä ja
asumista. Asutus, palvelut ja työpaikat
on ohjattava olemassa oleviin kuntakeskuksiin ja kyliin. Uudisrakentamista
ohjataan yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti olevan asutuksen, palvelujen sekä tietoliikenneyhteyksien läheisyyteen. Hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden säilyminen tuotantokäytössä turvataan.
Maaseudun kehittämisen
kohdealueet
Oulujokilaakso on osa Oulu-KajaaniArkangeli -käytävää, jolla kehitetään
erityisesti maatalouteen ja muihin
maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja
kulttuuriympäristöön sekä maisemaan
tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä.
Kiiminkijokilaakson ja Iijokilaakson
suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maiseman hoitoon ja
ulkoilureitistöjen kehittämiseen sekä
vesistön vedenlaadun turvaamiseen,
Kiiminkijoella vesistön koko valumaalueella. Tulvan aiheuttamat rakentamisrajoitukset tulee määritellä.
verkoston muodostamiseen, maisemaympäristöarvojen säilymiseen.

Taajamia kehitetään erityisesti jokimaiseman
arvojen ja mahdollisuuksien pohjalta. Maatalouden toimintaedellytykset on erityisesti
huomioitava. Loma-asutuksen ja matkailupalvelujen kehittämisellä tuetaan maaseudun
pysymistä asuttuna.

ja

Taajamatoimintojen alue A
Alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa kiinnitetään erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallistaloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin. Yhdyskuntarakennetta eheytetään. Taajaman ydinaluetta kehitetään toiminnallisesti
ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi.

Luontoa ja ympäristöä käytetään kestävästi
ja Oulun käyttöveden laatu turvataan. Virkistykseen ja matkailuun tulee varata riittävästi
alueita ja reittejä. Oulu-Kajaani-Arkangel käytävän liikenneyhteyksien sujuvuuden ja
turvallisuuden parantamiseen tulee varautua.
Matkailun vetovoima-alue / matkailun ja
virkistyksen kehittämisen kohdealue

On varmistettava, että kulttuuriympäristön
tai maiseman kannalta tärkeiden kohteiden
arvot säilyvät. Liikenneturvallisuuteen tulee
kiinnittää huomiota.

Ympäristöarvojen, matkailun ja virkistyksen
kannalta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
merkittävää aluekokonaisuutta, Liminganlahti-Hailuoto-Oulu, kehitetään maankohoamisrannikon luonnon ja kulttuuriympäristöjen arvoihin sekä maaseudun ja kaupunkikulttuurin
vuorovaikutukseen perustuen. Erityistä huomiota kiinnitetään virkistysalueiden ja reitti-
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2.
Maakuntakaavan uudistaminen

Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne

Maakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet
(MAT) on hyväksytty Pohjois-Pohjanmaan
maakuntahallituksessa 10.10.2011 ja ne jonkin verran tarkentavat valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.

Strategiassa on maankäytön ja yhdyskuntarakenteen päämääriksi määritelty:
• Seudullisesti tasapainoinen, vähemmän
energiaa kuluttava ja päästöjä tuottava yhdyskuntarakenne
• Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja liikkumistarpeen vähentäminen olemassa olevaa infrastruktuuria hyödyntäen ja palveluverkkoa kehittäen
• Keskusta-alueiden palvelutarjonnan ja saavutettavuuden merkittävä parantaminen

Uuden maakuntakaavan ensimmäisen vaiheen tarkistamisen pääteemana on energia,
joka on ilmastonmuutoksen hallinnan kannalta keskeinen alueidenkäytöllinen kysymys.
Siihen sisältyy sekä energian tuotantoon että
kulutukseen liittyvä alueidenkäytön yleispiirteinen ohjaus: mm. energian tuotantoalueet
(maa- ja merituulivoima, turve, bioenergian
tuotanto), energiansiirtoyhteydet sekä energiatehokas alue- ja yhdyskuntarakenne.

Näitä tulee toteuttaa seuraavilla keinoilla:

Lisäksi maakuntakaavaa päivitetään muiden
tarpeellisten alueidenkäyttöratkaisujen osalta, joita ovat ainakin Oulun seudun yhdyskuntarakenne ja sen liittyminen ympäröivään
maakuntaan.

• Seuturakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena
• Toteutetaan tiiviitä asuinalueita, joiden asukasmäärä turvaa toimivat lähipalvelut,
joukkoliikenteen kehittämismahdollisuudet
ja luonnontilaisten alueiden säilymisen
• Suunnitellaan ja toteutetaan asumismuodoiltaan, yritystoiminnaltaan ja palveluiltaan
monipuolisia alueita
• Tehostetaan keskustojen rakentamista
• Sijoitetaan kaupan keskittymät olemassa
olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja tehokkaan joukkoliikenteen piiriin
• Ohjataan kaavoituksella uudisrakennusten
lämmitystapavalintoja silloin, kun sille on
kunnallistekniset ja taloudelliset edellytykset

D. STRATEGIAT, OHJELMAT,
SUUNNITELMAT
Tämän yleiskaavan tavoitteissa on käsitelty
seudullisia strategioita, muttei kuntakohtaisia
strategioita, koska vanhat kunnat lakkaavat
olemasta 2012 lopussa. Uuden Oulun strategioista päättää vuoden 2013 alusta aloittava
Oulun kaupunginvaltuusto.

1.

Oulun seudun ilmastostrategia

Tarkempia keinoja strategiassa ovat mm.:

Elinkeinostrategia

• Toteutetaan maankäytön ja liikenteen
suunnittelu samanaikaisesti ja tehdään vaikutusselvitykset riittävän monipuolisesti.
• Pienennetään haja-rakentamisen osuutta
kehyskunnissa.
• Ajoitetaan uudisrakentaminen palveluiden
ylimitoitusta välttäen ja olemassa olevia resursseja tarkoituksenmukaisesti hyödyntäen.
• Suunnitellaan asuntoalueet joukkoliikenteen
ja kevyen liikenteen ehdoilla.
• Kehitetään vetovoimaista kerrostaloasumista.
• Sijoitetaan asunnot ja työpaikat lähelle toisiaan.
• Kaavoitetaan aikaisempaa tehokkaampaa
asumista kuntakeskuksiin.

Oulun kaupungin Elinkeinoliikelaitoksen strategia (2010) on samalla uuden Oulun elinkeinostrategia. Sen mukaisesti Oulun tahtotila
on olla Suomen paras kaupunkiseutu innovatiiviselle yrittäjyydelle ja kansainvälistyvälle
yritystoiminnalle. Strategisina tavoitteina on
mm. merkittävä määrä uusia työpaikkoja sekä kaupunkiseudulle suuntautuvan investointivolyymin kasvu ja sitä tukeva maankäytön
suunnittelu.

Liikenne
Strategiassa on liikenteen päämääriksi määritelty:

15

• Joukkoliikenteen matkustajamäärän merkittävä kasvattaminen
• Henkilöautoriippuvuuden vähentäminen
• Kevyenliikenteen matkaosuuden kasvattaminen

3.

4.

Liikennestrategiat ja selvitykset

Liikenne 2030 Suuret haasteet, uudet linjat (2007)

ERA17-toimintaohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan keskeisiä liikennepolitiikan päämääriä ovat mm.
ilmastonmuutoksen hillintä, sujuvat matkat ja
toimivat kuljetukset, jotka ovat osa hyvinvoinnin perustaa.

Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika
2017 (ERA17) on toimintaohjelma, jonka on
laatinut mm. ympäristöministeriön, Sitran ja
Tekesin asiantuntijaryhmä silloisen asuntoministeri Jan Vapaavuoren aloitteesta. Toimintaohjelmaan viitataan myös nykyisessä
hallitusohjelmassa.

Ministeriön mukaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä nopeasti ja
määrätietoisesti. Tavoitteena on eheä yhdyskuntarakenne, jossa matkoista ja kuljetuksista aiheutuu mahdollisimman vähän liikennettä ja jossa matkat on mahdollista tehdä joukkoliikenteellä, pyörällä tai kävellen.

Energiaviisaus koostuu monesta eri tekijästä:
maankäytöstä, uudis- ja korjausrakentamisesta, rakennusten ylläpidosta ja uusiutuvan
energian
hyödyntämisestä.
ERA17toimintaohjelma sisältää seuraavia maankäyttöä koskevia toimenpidesuosituksia:

Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta kaupunkiseuduilla tulee kasvattaa. Maankäytön
suunnittelu tulee kytkeä konkreettisesti yhteen joukkoliikenteen kehittämistavoitteiden
kanssa. Toiminnot on sijoitettava kuljetuksia
minimoivalla sekä joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä edistävällä tavalla.

• Päästölaskelmat ja kokonaisenergiatarkastelu osaksi kaavojen vaikutusten arviointia
• Energiatehokkuutta täydennysrakentamisella
• Erilaiset yhdyskunnat hiilidioksidipäästöjen
lähteenä
• Yhdyskuntarakenteen hajaantumiselle rajoja
• Liikenteen suunnittelun ja kaavoituksen
prosessien parempi yhteistyö
• Kestävä liikkuminen suunnittelun lähtökohdaksi
• Liikkumisvyöhykkeet ohjaavat maankäytön
ja liikkumisen suunnittelua
• Liikkumisen taloudellinen ja tiedollinen ohjaus
• Alueiden kehittäminen on yhteistyötä
• Tietojärjestelmät yhteensopiviksi
• Kaupunginjohtajista suunnannäyttäjiä

KAKEPOLI, Kainuun, Keskipohjanmaan ja
Pohjois-pohjanmaan liikennestrategia
(2011)
Kolmen maakunnan yhteisessä strategiassa
on kuvattu liikennejärjestelmän perustavoitteet ja kärkitehtävät.
Oulun seudun kevytliikennestrategia ja
palvelutasosuunnitelma (2007)
Strategian tavoitteena on luoda edellytyksiä
kävelyn ja pyöräilyn lisääntymiselle itsenäisinä liikennemuotoina ja matkaketjujen osina.
Siinä on määritelty kevyen liikenteen pääverkko ja sen laatukriteerit sekä toimenpidesuositukset.
Oulun raideliikenteen esiselvitys (2009)

Oulun kaupunki laatii muiden suurten kaupunkien ohella energiaviisaan rakentamisen
tiekartan ”Energiaviisas Oulu 2017”, jolla
edistetään ERA17-ohjelman tavoitteita ja rakennetun ympäristön energiatehokkuutta.
Tiekartassa kartoitetaan, mitä toimenpiteitä
kullakin sektorilla tulisi tehdä energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Esiselvityksessä on arvioitu eri raideliikennevaihtoehtojen toteuttamisedellytyksiä.
Oulun seudun joukkoliikenteen
palvelutasomäärittely (2011)
Seutuhallituksen
hyväksymä
palvelutasomäärittely
sisältää
joukkoliikennelain
edellyttämän esityksen palvelutasoksi, jonka
pohjalta on käynnistetty linjasto- ja lippujärjestelmäsuunnittelu.
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IV.

UUDEN OULUN YLEISKAAVAN TAVOITTEET

Yksityiskohtaiset tavoitteet tarkentavat yleiskaavan päätavoitteita, jotka on esitelty ensimmäisessä luvussa.

Olevaa yhdyskuntarakennetta hyödynnetään
kestävästi ja alueita kehitetään niiden omista
lähtökohdista. Maankäyttö suunnitellaan yhdessä palveluverkon ja liikennejärjestelmän
kanssa.

A. YHDYSKUNTARAKENNE

Yhdyskuntarakennetta eheytetään ja tiivistetään eläväksi kaupunkiympäristöksi. Kasvu
kohdistetaan ensisijaisesti keskuksiin. Erityisesti kehitetään Oulun kaupunkikeskustaa
ympäristöineen, aluekeskuksia, lähiöitä sekä
Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon, Yli-Iin ja
Ylikiimingin keskuksia.

Yhdyskuntarakennetta eheytetään ja kehitetään tukemaan hyvää, sujuvaa arkea
ja kestäviä valintoja.
Maankäyttöä kehitetään erityisesti kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennevyöhykkeillä.

Keskuksia sekä kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennevyöhykkeitä kehittämällä edistetään
vireää kaupunkikulttuuria, kaupungin houkuttavuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä pienennetään matkustustarvetta,
lyhennetään matkoja ja kevennetään kulkumuotojakaumaa.

Kaupunkialuetta elävöitetään ja vireytetään tiivistämällä keskeistä kaupunkialuetta ja monipuolistamalla kaikkien
alueiden toimintoja.
Asukkaiden hyvinvointia tuetaan viheralueverkon kehittämisellä ja arkiliikuntaa edistävällä ympäristöllä.

1.

Oulun seudun laatukäytävää, lentoaseman,
kaupungin keskustan, yliopiston ja muiden
Oulun kaupunkiseudun suurten työpaikka- ja
palvelualueiden välistä aluetta, rakennetaan
tiiviinä ja vilkkaana kaupunki-, liikenne- ja
yritysympäristön vyöhykkeenä. Laatukäytävästä kehitetään kansainvälisesti vetovoimainen yhdyskuntarakenteeltaan ja kaupunkikuvaltaan korkeatasoinen, pääosin yritystoiminnan, kaupallisten palvelujen ja vapaaaikapalvelujen alue. Joukkoliikennettä alueen
sisällä kehitetään merkittävästi.

Pohjoisen kestävä kaupunki

Uusi Oulu on meren ja kolmen suuren joen
kaupunki. Maankäytössä vesistöjä hyödynnetään edistämällä rantojen ja vesialueiden
monipuolista käyttöä.
Kestävä yhdyskunta tiivistyy ja eheytyy, jolloin keskietäisyys keskustasta pienenee ja
keskimääräinen työmatka lyhentyy. Kaavaratkaisuilla eheytetään yhdyskuntarakennetta
ja pysäytetään sen hajautuminen. Yhdyskuntarakenteen laajenemiselle määritellään raja.

Tehokkaalla ja innovatiivisella täydennysrakentamisella
luodaan
mahdollisuuksia
elinympäristön laadun ja palvelujen parantamiselle sekä kohtuuhintaiselle arjelle kaupungin parhaiden palvelujen äärellä. Laatukäytävän lisäksi edistetään erityisesti lähiöiden
täydentämistä ja kehittämistä.

Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen lisää tuottavuutta, pienentää investointi- ja käyttökulujen kasvua sekä mahdollistaa yhä useammalle asumisen lähellä hyviä palveluita ja
joukkoliikennettä.
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Uudet asuntoalueet sijoitetaan joukkoliikenteen kannalta edullisesti ja niillä suositaan tiivistä asutusta. Taajama-alueita laajennetaan
vain asemakaavoilla. Autoriippuvaiselle vyöhykkeelle osoitetaan merkittävää uutta rakentamista vain, jos sillä selkeästi edistetään
joukkoliikenteen käyttöasteen kasvua alueella
ja päästöjen vähentymistä.

B. ELINKEINOT JA
TYÖPAIKAT
Luodaan toimintaedellytykset monipuolisen elinkeinorakenteen kehittymiselle.
Tuetaan nykyisiä vahvoja toimialoja ja
edistetään uusien kehittymistä.

Maaseutua ja muita asemakaava-alueiden ulkopuolisia alueita kehitetään monipuolisesti
elinkeino-, asumis-, virkistys- ja matkailunäkökulmista. Maankäyttötarpeet sovitetaan yhteen edistäen maaseudun elinvoimaisuutta ja maankäyttöratkaisujen tasapuolisuutta.

2.

Lisätään alueellista työpaikkaomavaraisuutta.
Oulussa panostetaan yhä enemmän monipuolisen elinkeinoelämän kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Perinteisten painopistealojen, teollisuuden, kaupan ja palvelujen ohella
tärkeitä ovat uudet alat eli logistiikka, terveys- ja hyvinvointiteknologia, tietotekniikka ja
siihen liittyvät sovellukset, sisältötuotanto ja
media sekä ympäristöteknologia. Tärkeä
merkitys on myös suurhankkeilla.

Verkostokaupunki

Yleiskaavalla rakennetaan vahvaa verkostoOulua yhdistymissopimuksen mukaisesti:
• Hyödynnetään oleva keskusverkko, infrastruktuuri ja ympäristön moni-ilmeisyys
• Vahva verkottuminen yritysten, yhdistysten
ja järjestöjen kanssa.
• Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen
kuntalaislähtöisesti.

Maankäytön suunnittelussa turvataan elinkeinoelämän tarpeisiin riittävä ja monipuolinen
tonttitarjonta. Edistetään elinkeinoelämän investointimahdollisuuksia alueelle osoittamalla
maankäyttövarauksia myös uusille aloille ja
hankkeille sekä parantamalla kaupungin vetovoimaisuutta asuin- ja toimintaympäristönä. Varmistetaan erityisesti uusien teollisuuslaitosten sijoitusmahdollisuuksia sekä kaivostoimintaan liittyvän logistiikan ja jatkojalostuksen toimintaedellytyksiä.

Vireässä verkostokaupungissa pyritään kohti
sekoittunutta yhdyskuntarakennetta. Tiiviin
maankäytön, monipuolisten palvelujen ja sujuvien liikennemuotojen toisiaan tukevalla
vyöhykekehittämisellä vahvistetaan verkostokaupungin tehokkuutta, saavutettavuutta ja
elinvoimaa. Maankäyttöä tiivistetään erityisesti kävely- ja pyöräilyetäisyyksillä keskustasta ja keskuksista sekä niitä yhdistävällä
joukkoliikennevyöhykkeellä.

Uuden Oulun nykyisiä työpaikka-alueita kehitetään ja niille etsitään erilaisia rooleja osana
kokonaisuutta. Suurina työpaikkakeskittyminä kehitetään yliopiston ja Teknologiakylän
sekä Kontinkankaan ja Ruskon alueita. Vanhoja kiinteistöjä hyödynnetään tuoreiden yritysten ja luovien alojen yritysten toimintaympäristönä.

Tavoitteiden taustat:
• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (2009)
• Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (2005)
• Yhdistymissopimus (2010)
• ERA17-toimintaohjelma (2010)
• Liikenne 2030. Suuret haasteet, uudet linjat (2007)

Parannetaan elinkeinoelämän, tutkimuksen ja
koulutuksen yhteistyötä ja uutta liiketoimintaa osoittamalla houkuttelevia ja monipuolisia
fyysisiä toimintaympäristöjä vahvojen ja kehittyvien toimialojen tarpeisiin. Kaivosteollisuuden kampusta tutkitaan erityisesti yliopiston Mining Schoolin läheisyyteen. Terveyden
ja hyvinvoinnin kampusta kehitetään edelleen
Kontinkankaalla ja sen ympäristössä.
Edistetään toimintojen sekoittumista ja työpaikkojen sijoittumista nykyisen yhdyskuntarakenteen sisään ja vanhoille asuntovaltaisille
alueille, erityisesti keskustaan, sen läheisyyteen sekä lähiöihin. Lisätään työpaikkaalueiden viihtyisyyttä ja elävyyttä. Ohjataan
työpaikkoja hyvien liikenneyhteyksien, erityisesti hyvän joukkoliikenteen äärelle.
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Perinteisten maaseutuelinkeinojen säilyminen
ja kehittyminen turvataan ja niiden toimintaedellytyksiä tuetaan. Turvataan hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden säilyminen tuotantokäytössä. Mahdollistetaan uutta elinkeinotoimintaa maaseudulla. Lähimatkailusta ja lähiruoasta luodaan alueelle lisää elinvoimaa.
Poronhoitoalueella turvataan poronhoidon
alueidenkäytölliset edellytykset.

Yleiskaavatyössä pohditaan ympäristövaikutuksiltaan sopivien työpaikkojen sijoittamista
asuntovaltaisille alueille. Maaseudulla edistetään maaseutuelinkeinoja ja siihen liittyvää
asumista.
Asuntotuotantoa ohjataan jatkossakin ensisijaisesti asemakaava-alueille ja toissijaisesti
yleiskaavan osoittamille kyläalueille. Uuden
kunnan alueella on sekä kaupunkimaisen
asumisen alueita että maaseutumaisen ympäristön asuinalueita, joille voidaan sijoittaa
väljiä pientalotontteja maaseudulle ominaista
elämäntyyliä arvostavien tarpeisiin.

Tavoitteiden taustat:
• Oulun elinkeinostrategia
• BusinessOulun näkemykset
• Elinvoimaisuustoimikunnan ryhmätyöseminaari 2012

Yleiskaavoissa asumiseen osoitettujen alueiden ulkopuolelle rakennettaessa huolehditaan
siitä, että rakentaminen sopeutuu maisemaan
eikä siitä aiheudu ympäristöhaittaa, yhdyskuntarakenteen haitallista hajautumista tai
kohtuuttomia kustannuksia pitkälläkään aikavälillä.

C. ASUMINEN
Luodaan edellytykset laajalle asuinalueiden ja asumisvaihtoehtojen kirjolle.
Asuntotuotantoa osoitetaan erityisesti
kaupungin ydinalueille ja vesistöjen läheisyyteen.

Kerrostalorakentamista ohjataan erityisesti
keskuksiin sekä aluekeskusten ja keskustan
väliselle vyöhykkeelle. Pientalorakentaminen
sijoitetaan joukkoliikenteen kannalta edullisesti ja suositaan tiivistä maankäyttöä. Maaseutumaisten alueiden rakentamista ohjataan
osayleiskaavoilla. Määritellään suunnittelutarvealueet.

Varaudutaan pienten asuntokuntien
osuuden jatkuvaan kasvuun.
Ennustetun väestönkasvun, asuntokuntien
keskikoon pienenemisen ja asumisväljyyden
kasvun perusteella asuntojen lisätarve uudessa Oulussa on noin 32 000 asuntoa vuoteen 2030 mennessä eli noin 1 800 asuntoa
vuodessa vuosina 2012-2030.

Asuntorakentamista ohjataan vastaamaan
väestörakenteen muutosta ja kerrostaloasuntojen kysynnän kasvua. Edistetään monipuolisen asuntokannan kehittymistä täydentämällä olevia alueita ja kaikkien ikäryhmien
asumismahdollisuuksia kaikilla alueilla. Alueita kehitetään sosiaalisesti monimuotoisiksi ja
rikkaiksi tasapainottamalla väestörakennetta.

Uudessa Oulussa tarjotaan monipuolisesti erilaisia asumisvaihtoehtoja. Uuden Oulun moniilmeisyys luo pohjan asumisen alueiden profiloitumiselle ja kunkin yhdistyvän kunnan alueellisen elinvoiman säilymiselle. Olevia asuntovaltaisia alueita kehitetään niiden vahvuuksia tukien.

Selvitetään erilaisten asumisvaihtoehtojen
ympäristövaikutukset. Edistetään erityisesti
ekologisesti kestävien alueiden ja asumisvaihtoehtojen houkuttelevuutta. Tuetaan nykyistä vähäpäästöisempää elämäntapaa erilaisilla alueilla.
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Yleiskaavassa palveluiden tilavarauksissa painopiste on pääkeskuksissa, joissa tuotetaan
erikoistuneita palveluja, sekä aluekeskuksissa
ja paikalliskeskuksissa. Yleiskaavan palvelualuemerkinnät laaditaan joustaviksi eri palvelutuotantotavoille.

Tavoitteiden taustat:
• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (2009)
• Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (2005)
• Yhdistymissopimus (2010)
• ERA17-toimintaohjelma (2010)
• asukasbarometrit (2011)
• Elinvoimaisuustoimikunnan ryhmätyöseminaarit 2011-12

Yleiskaavassa pääkeskuksen ja aluekeskusten
asukastiheystavoitteet asetetaan korkealle
mm. täydennysrakentamista lisäämällä, jolloin keskusten saavutettavuus on hyvä kaikilla liikennemuodoilla ja keskimääräiset matkaajat lyhenevät. Tiivistämällä maankäyttöä
asemakaava-alueilla tuetaan palveluverkon
toimivuutta ja päivittäin käytettävien palvelujen toimintaedellytyksiä.

D. PALVELUT
Oulu on Pohjois-Suomen kaupan, koulutuksen, kulttuurin ja hyvinvoinnin keskus.
Luodaan edellytykset toimivalle ja tehokkaalle palveluverkolle.

Palvelut mitoitetaan väestömäärän mukaisesti. Asuinrakentaminen mitoitetaan ja vaiheistetaan lähtökohtaisesti siten, että päivittäin
käytettävät palvelut riittävät. Uusia palveluita
tai nykyisten palvelujen laajentamista edellyttävää asuinrakentamista osoitetaan ensisijaisesti kävely- ja pyöräilyetäisyydelle vanhoista palvelukeskuksista ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen.

Maankäytöllä tuetaan päivittäin käytettävien palvelujen toimintaedellytyksiä ja
turvallista saavutettavuutta.
Uuden Oulun yleiskaavalla ohjataan julkisten
ja yksityisten palveluiden sijoittumista ja mitoitusta. Palvelut mitoitetaan asukasmäärän
mukaisesti kokonaistaloudellisesti. Palvelujen
sijoittamisessa pyritään alueelliseen tasapainoon ja liikennetarpeen vähentämiseen.

Tutkitaan palvelutoimialan tilatarpeet. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan ensisijaisesti keskuksiin, riittävän väestöpohjan äärelle siten, että ne ovat hyvin saavutettavissa
kaikilla liikennemuodoilla. Erityistä huomiota
kiinnitetään saavutettavuuteen kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä, jolloin henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen.

Uuden Oulun palveluverkkosuunnitelma laaditaan vuoden 2012 aikana. Siinä suunnitellaan
julkisella rahoituksella tuotettavat palvelut
lähivuosiksi. Yleiskaavan suunnittelujakso on
sitä pidempi, joten yleiskaavalla tulee varautua myös palveluverkon muutoksiin.
Palveluverkkosuunnitelmassa palvelut luokitellaan paikasta riippumattomiin ja paikkasidonnaisiin palveluihin. Palveluverkkosuunnitelmassa esitetään uudet palvelukonseptit sähköisten palvelujen, liikkuvien palvelujen, lähipalvelujen ja keskitettyjen palvelujen välillä.

Oulun keskustan, Kontinkankaan ja Linnanmaan asemaa koulutuspalvelujen keskittyminä tuetaan. Merkittävä koulutuspaikka on
myös OSAO:n Haukiputaan yksikkö.
Tavoitteiden taustat:
• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (2009)
• Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (2005)
• Yhdistymissopimus (2010)
• Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 (2011)
• Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 (2010)
• ERA17-toimintaohjelma (2010)
• Elinvoimaisuustoimikunnan ryhmätyöseminaari 2012

20

E. YMPÄRISTÖ

3.

Meren ja kolmen joen kaupungin rikasta
kulttuuri- ja luonnonympäristöä hyödynnetään ihmisten hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden perustana.

Edistetään kulttuurihistoriallisten, kaupunkikuvallisten, maisemallisten ja arkeologisten
arvojen sekä ympäristön monimuotoisuuden
säilymistä ja kehittymistä. Turvataan valtakunnalliset ja maakunnalliset arvot. Hyödynnetään ympäristöarvoja elinvoiman perustana.

Tehostamalla maankäyttöä ja eheyttämällä yhdyskuntarakennetta edistetään
luonnonvarojen kestävää käyttöä.

1.

Edistetään rakennetun ympäristön arvojen
säilymistä ja monipuolista hyödyntämistä.
Selvitetään modernin rakennuskannan suojeluarvot tai edistetään sen arvojen inventointia. Kehitetään arvokkaita alueita niiden arvoja kunnioittaen ja rikastuttaen. Uuden Oulun
kulttuuriympäristöohjelma laaditaan yleiskaavan perusselvityksenä.

Sosiaalinen ympäristö

Paikallisidentiteettiä vahvistetaan erityisesti
kulttuurihistoriallisten arvojen ja luonnonolosuhteiden pohjalta. Niiden merkitystä kaupunki- ja kyläkuvassa korostetaan.

Turvataan luontoarvojen säilyminen. Osoitetaan riittävät ekologiset yhteydet arvokkaiden
luonnonalueiden välille. Merkittävät yhtenäiset luonnonalueet säilytetään eheinä. Monimuotoisuusselvitys laaditaan osana viheraluerakennetarkastelua vuonna 2013 ja sen
tuloksia hyödynnetään yleiskaavatyössa.

Julkisina sosiaalisen elämän keskuksina kehitetään Oulun keskusta-alueita, aluekeskuksia, Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon, YliIin ja Ylikiimingin keskuksia sekä pienempiä
palvelukeskuksia. Kohtauspaikkoina, keskeisinä sosiaalisen elämän tiivistyminä kehitetään erityisesti toreja ja kävely-ympäristöjä.
Sujuva joukkoliikenne yhdistää kohtauspaikat
nopeasti toisiinsa ja lisää niiden vilkkautta.

2.

Ympäristöarvot

4.

Luonnonvarojen järkevä käyttö

Osoitetaan riittävät ekologiset yhteydet arvokkaiden luonnonalueiden välille. Merkittävät yhtenäiset luonnonalueet säilytetään
eheinä.

Kaupunkikuva ja maisema

Keskusta-alueiden kaupunkikuvan kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet selvitetään
vuonna 2012 valmistuvassa kaupunkikuvaselvityksessä. Kaavamääräyksin edistetään
laadukasta kaupunkikuvaa erityisesti kaikissa
keskuksissa. Taajamakuvaselvitykset laaditaan uuden Oulun kuntakeskuksiin 2012. Lisäämällä tehokkaasti monipuolista maankäyttöä joukkoliikenteen runkoreiteillä edistetään
sekä joukkoliikennettä, että katutilan urbanisoitumista ja elävyyttä.

Luonnonvarojen kulutusta ja päästöjä vähennetään tiivistämällä yhdyskuntarakennetta
merkittävästi ja keventämällä kulkumuotojakaumaa. Liikennetarpeen ja liikkumismuotojen muutoksella vähennetään liikenteen ympäristövaikutuksia. Osoitetaan turvetuotantoalueet olevien strategioiden ja selvitysten perusteella.
Tavoitteiden taustat:
• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (2009)
• Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (2005)
• Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt
(2009)
• Arvokkaat maisema-alueet (1992)
• Kulttuuriympäristöinventoinnit
• Museoviraston muinaismuistorekisteri
• Elinvoimaisuustoimikunnan ryhmätyöseminaari 2012

Maiseman keskeiset arvot huomioidaan ja niitä hyödynnetään osana kaupunkirakennetta.
Korkealle rakentamiselle määritellään vyöhykkeet.
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F. VIRKISTYS JA MATKAILU

Matkailu- ja virkistyspalvelut
Edistetään keskeisten matkailu- ja virkistysalueiden
ja
-kokonaisuuksien
kehittymistä kunkin alueen ominaislaatua korostaen. Kehittämistarpeita on erityisesti vesistöjen ja rantojen sekä tervareitistön hyödyntämisessä sekä uusien vetovoimatekijöiden luomisessa.

Edistetään keskeisten matkailu- ja virkistysalueiden ja -kokonaisuuksien kehittymistä kunkin alueen ominaislaatua
korostaen.
Luodaan edellytyksiä uusien matkailun
vetonaulojen kehittämiselle.

Uuden Oulun matkailun ja virkistyksen kärkikohteita ovat VIVA-suunnitelman mukaisesti
Virpiniemi, Koiteli, Oulujoen suisto, Oulunsalon Varjakka, Kierikkikeskus ja OuluZone.
Seudun muita kärkikohteita ovat Liminganlahti, Rokua ja Hailuoto. Merenrannat, Oulujoki, Kiiminkijoki ja Iijoki antavat mahdollisuuksia virkistyksen ja matkailun kehittämiselle.

Turvataan reitistöjen jatkuvuus sekä lähiluonnon ja viheralueiden saavutettavuus.

Vesistöt ja rannat
Meren ja kolmen joen kaupungissa edistetään
rantojen ja vesistöjen hyödyntämistä matkailuun ja virkistykseen. Rantojen monipuolista
käyttöä edistetään turvaamalla olevien matkailupalvelukokonaisuuksien kehittämismahdollisuudet, edistämällä uutta matkailutoimintaa rannoilla sekä osoittamalla rannoille reittejä ja muita virkistyspalveluita.

Keskustaa ja suistoa kehitetään kaupungin
keskeisenä, monipuolisena elämys- ja virkistysalueena sekä kaupunkimatkailuvyöhykkeenä erilaisia asukas- ja matkailijaryhmiä
palvelevaksi. Matkailun uusia veturihankkeita
kaupunkialueella ovat tulevaisuudessa huvipuisto, tapahtuma-areena sekä kauppakeskukset.

Viher- ja virkistysalueverkot

Edistetään suojelualueiden ja -kohteiden virkistys- ja matkailukäyttöä suojeluarvoja vaarantamatta. Edistetään hyviä yhteyksiä kaikilla kulkutavoilla keskeisille virkistys- ja matkailualueille sekä pyöräilyn hyödyntämismahdollisuuksia matkailussa.

Viheraluejärjestelmää kehitetään yhtenäisenä
kokonaisuutena. Yleiskaavan pohjaksi laaditaan viheraluerakenneselvitys.
Erityisesti edistetään rantavyöhykkeiden virkistyskäyttöä. Viheralueverkoston keskeiset
yhteydet turvataan. Keskeiset virkistyspalvelut ovat saavutettavissa hyvällä joukkoliikenteellä.

Majoituspalvelujen kehittämiseksi tarvitaan
uutta hotellikapasiteettia keskustaan ja mökkimajoitusta lomakyliin. Edistetään maatilamatkailua ja lähimatkailua.

Keskeisten viher- ja virkistysalueiden läheisyyteen osoitetaan uutta asuinrakentamista.
Asuin- ja matkailualueiden ympäristöön varataan riittävät alueet edistämään luonnon moninaiskäyttöä.

Terveys
Kävelyn ja pyöräilyn suosimisella pyritään arkiliikunnan lisääntymiseen ja positiivisiin terveysvaikutuksiin. Erityisesti työmatkapyöräilyä edistetään maankäytössä ja liikennesuunnittelussa. Osoitetaan lisää asumista ja toimintoja keskeisten pyöräteiden äärelle pyöräilyn edistämiseksi.

Omaleimaisien ympäristöjen - kuten merenja jokien rannat, laajat puistoalueet, suoalueet, Oulujoen suisto - näkyvyyttä ja käyttömahdollisuuksia parannetaan.

Edistetään lähiliikuntapaikkojen saavutettavuutta ja viihtyisyyttä. Edistetään elävöittävän kaupunkikuvan kehittymistä. Virkistävien
ympäristöjen saavutettavuutta parannetaan.
Osoitetaan hiljaiset alueet ja edistetään niiden säilymistä.
Tavoitteiden taustat:
• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (2009)
• Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (2005)
• Liikenne 2030. Suuret haasteet, uudet linjat (2007)
• Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020 (2012)
• Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueiden suunnitelma VIVA (2007) ja VIVAn toteutussuunnitelma (2010)
• Elinvoimaisuustoimikunnan ryhmätyöseminaari 2012
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G. LIIKENNE

Samalla tavoitellaan ilmastostrategian ja liikennepolitiikan mukaista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä liikennetarvetta pienentämällä sekä edistämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttöä. Liikenteen
kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämiseksi
on tärkeää pysäyttää yhdyskuntarakenteen
hajautuminen ja henkilöautoliikenteen kasvu.
Kestävästi kasvavassa kaupungissa keskimääräiset työmatkat eivät kasva.

Oulu on Pohjois-Suomen logistinen keskus.
Liikennejärjestelmää kehittämällä edistetään seudun elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä sekä tuetaan arjen sujuvuutta.
Varaudutaan kaksoisraiteeseen ja nopeisiin junayhteyksiin sekä pitkällä aikavälillä kaupunkiraideliikenteeseen.

2.

Sisäisessä henkilöliikenteessä luodaan
edellytykset kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen matkaosuuksien nostamiseen yli puoleen kaikista matkoista.

1.

Kävely ja pyöräily

Hyvät pyöräilyolosuhteet on Oulun vahvuus
ja merkittävä vetovoimatekijä muihin kaupunkeihin verrattuna.
Uudessa Oulussa kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuus käännetään vahvaan nousuun. Kävelyä ja pyöräilyä edistetään maankäytöllisin
keinoin: edistetään lähipalveluiden säilymistä
ja kehittymistä, pyöräilyn laatukäytäviä ja
nopeita pyöräily-yhteyksiä, kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta, reittien viihtyisyyttä
ja houkuttavuutta sekä pyöräpysäköintiä,
pyöräilypalveluita ja kävelypainotteisuutta
keskustassa ja keskuksissa.

Liikennejärjestelmän
yleistavoitteet

Liikennejärjestelmää suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuutena ja tiiviissä yhteistyössä
maankäytön suunnittelun kanssa. Yleiskaavaprosessin aikana laaditaan seudullinen liikennejärjestelmäsuunnitelma
eri
hallinnonalojen yhteistyönä. Yleiskaavalla varmistetaan liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutuminen.

3.

Julkinen paikallisliikenne

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tarkastellaan liikenteeseen liittyviä tarpeita osaalueittain. Liikkujien ja elinkeinoelämän tarpeiden pohjalta määritetään kehittämistavoitteet sekä suunnitellaan toimenpiteet ja toteuttaminen.

Kaavoituksella tuetaan elinvoimaisten joukkoliikennelinjastojen syntymistä ja säilymistä.
Yleiskaavalla edistetään erityisesti busseihin
perustuvan joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä tiiveimmillä kaupunkialueilla osoittamalla
tehokasta
täydennysrakentamista
joukkoliikenteen runkoreittien läheisyyteen.

Keskeistä on kuntalaisten arjen matkojen sujuvuus ja turvallisuus sekä Oulun kilpailukyvyn turvaaminen globaaleilla markkinoilla.
Tavoitteena on edistää myös hyvää ympäristöä, liikenneturvallisuutta ja terveyttä.

Joukkoliikenteen palvelutasoa nostetaan vaiheittain hyväksytyn palvelutasosuunnitelman
mukaisesti tavoitteena nostaa matkustajamäärää ensi vaiheessa 6 % ja jatkossa 20%.
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Pitkällä aikavälillä tehokkaimmilla runkoreiteillä varaudutaan kaupunkiraideliikenteeseen. Väljemmät alueet tukeutuvat muihin
joukkoliikennemuotoihin, kuten palveluliikenteeseen ja kutsutakseihin, joiden toimintaedellytyksiin ei yleiskaavalla suoraan vaikuteta.

4.

6.

Rautatieliikenne ja
rataverkko

Parannetaan raideliikenteen mahdollisuuksia
lisätä osuuksiaan sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Seinäjoki – Oulu välillä tavoitteena on kaksoisraide koko matkalla ja kaksoisraiteeseen varaudutaan myös Oulu – Kemi
välillä.

Tie- ja katuverkko

Yleiskaavan maankäyttö osoitetaan ensisijaisesti tukeutumaan olevaan liikenneverkkoon,
jota täydennetään tarpeen mukaan. Nykyisen
katuverkon kapasiteettia hyödynnetään tiivistämällä kaupunkirakennetta.

Selvitetään Oulun ratapihan maankäytön
muutosmahdollisuudet. Oulun rautatieaseman ympäristöä kehitetään toiminnallisesti
monipuolisena ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena solmukohtana.

Tie- ja katuverkkoa kehitetään erityisesti
joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn ehdoilla nykyistä monipuolisemmaksi ja viihtyisämmäksi kaupunkiympäristöksi. Maankäyttöä, kaupunkikuvaa ja liikenneympäristöä
kehitetään kaupunkimaisemmaksi erityisesti
joukkoliikenteen runkoreiteillä.

7.

Lentoasema

Kansainvälisiä liikennekäytäviä kehitetään
yhteistyössä valtion liikenneviranomaisten
kanssa valtakunnallisten ja seudullisten strategioiden mukaisesti.

Lentoasema-alueesta kehitetään kansainvälisen lentoliikenteen ja siihen liittyvän yritystoiminnan keskus. Varaudutaan lentoaseman
kehittämiseen Suomen toiseksi vilkkaimpana
lentoasemana varaamalla lentoaseman ja
ympäristön kehittämiselle riittävät maaalueet, kehittämällä saavutettavuutta, huomioimalla lentomelu ja edistämällä lentoturvallisuutta.

5.

8.

Henkilöautoliikenne ja
pysäköinti

Logistiikka ja
kauppamerenkulku

Oulua kehitetään Pohjois-Suomen logistisena
keskuksena.

Hyvin toimiva henkilöautoliikenne on Oulun
vahvuus verrattuna muihin Suomen kasvukeskuksiin ja etenkin pääkaupunkiseutuun.

Satamien ja väylien kehittämismahdollisuudet
turvataan. Osoitetaan riittävät alue- ja väylävaraukset tulevaisuuden tarpeisiin.

Yleiskaavalla luodaan edellytykset joustavalle
henkilöautoliikenteelle, mutta samalla panostetaan erityisesti muihin liikkumismuotoihin,
jotta henkilöautoliikenteen tarve vähenee.
Tiiveimmillä alueilla paikoitusta kehitetään
rakenteelliseksi, mikä vapauttaa alueita
muulle
maankäytölle.
Vuoropysäköinnin
mahdollisuuksia parannetaan osoittamalla
toiminnallisesti monipuolisia alueita.

Edistetään kuljetusketjujen toimivuutta turvaamalla logistiikkapalvelujen kehittäminen.
Tavarakuljetuksissa erityisesti raideliikenteen
toimintaedellytyksiä parannetaan kehittämällä yhdistettyjen kuljetusten terminaalia. Selvitetään uuden logistiikkapalvelujen alueen
sijoittumismahdollisuudet.
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Tavoitteiden taustat:
• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (2009)
• Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (2005)
• Liikenne 2030. Suuret haasteet, uudet linjat (2007)
• Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020 (2012)
• Seinäjoki-Oulu-(SOul) ratakäytävän kehittämisstrategia
(2005)
• Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan liikennestrategia KAKEPOLI (2011)
• Oulun seudun raideliikenteen esiselvitys (2009)
• Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso, Vaihe 1
(2011)
• Oulun seudun kevytliikennestrategia ja palvelutasosuunnitelma (2007)
• Oulun elinkeinostrategia (2010)
• Elinvoimaisuustiomikunnan ryhmätyöseminaari 2012
• Kaupunkien pääväylien tulevaisuuden haasteita (2009)

2.

Turvataan jätehuolto pitkälläkin aikavälillä
osoittamalla riittävät aluevaraukset tarkoituksenmukaisesti. Ohjataan läjitysmaiden sijoittamista mahdollisimman lähelle tuotantopaikkaansa ja niiden hyödyntämistä osana virkistysalueita. Osoitetaan biojätteen kaatopaikalle ja mahdolliselle biokaasutuotannolle tarkoituksenmukaiset aluevaraukset.

3.

Vesihuolto

Turvataan hyvälaatuisen veden saanti ja ehkäistään jätevesihaittoja tarkoituksenmukaisilla vesihuoltoratkaisuilla.

H. YHDYSKUNTATEKNIIKKA
Turvataan verkostojen kehittämismahdollisuudet. Edistetään kestävien energiamuotojen tuotantoa.

1.

Jätehuolto

Energiahuolto

Turvataan energiahuollon valtakunnalliset
tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Osoitetaan varaukset maalle ja merelle sijoittuville
tuulivoimala-alueille. Täydennetään olevia
tuulivoimaselvityksiä selvittämällä tuulivoimalle soveltuvat sisämaa-alueet.
Varaudutaan energiantuotannon kehittämistarpeisiin. Maankäyttöä tiivistetään kaukolämpöverkon alueella. Varaudutaan hajautettuun energiantuotantoon uuden Oulun alueella.
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V.
1.

LÄHTÖTIETOLIITTEET
Väestö
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27
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2.

Yhdyskuntarakenne

Suomen ympäristökeskus
2012

Sisäkaupunki. Kaupunkien yhtenäinen ydinalue, joka perustuu aluetehokkuuteen. Ydinalueella lähiympäristön vallitseva aluetehokkuus on vähintään 0,1, joka vastaa vähintään tiivistä pientaloaluetta. Alakeskustyyppiset tiiviit alueet yhtenäisen alueen ulkopuolella sisältyvät reunakaupunkiin.
Reunakaupunki. Varsinaisen kaupunkialueen ulkoraja määritelty väljemmällä aluetehokkuuskriteerillä. Alue koostuu kaupungin viheralueista,
erillisistä lähiöistä ja alakeskuksista sekä alemman tehokkuuden asuinalueista ja muista enemmän tilaa vaativista toiminnoista, jotka kuitenkin
selvästi ovat osa kaupungin kokonaisuutta. Reunakaupungissa kolmasosa lähiympäristöstä on vähintään 0,02 aluetehokkuuden aluetta. Tämä
vastaa pääpiirteissään asemakaavoitettua aluetta eli suunniteltua yhtenäistä kaupunkialuetta.
Kehysalue kuvaa kaupungin ja maaseudun vaihettumisvyöhykettä ja perustuu reunakaupungin ulkorajalta laskettuihin aika- ja matkaetäisyyksiin.
Kehysalue kattaa kaupungin välittömässä läheisyydessä olevat sekoittuneet alueet. Siihen sisältyy sekä tiiviitä taajama-alueita että maaseutumaisia maatalousalueita. Kehysalueelle muodostuu kaupunkien viherrakennetta tukevia alueita, mutta ovat myös kaupungin tulevia kasvualueita,
johon kohdistuu rakentamispainetta.
Kaupungin läheinen maaseutu kuvaa maaseutumaista aluetta, joka on
toiminnallisesti ja fyysisesti tiiviissä vuorovaikutuksessa kaupunkialueiden
kanssa. Rajaus perustuu potentiaaliseen saavutettavuuteen ja kaupunkialueille suuntautuvaan työssäkäyntiin. Pitää sisällään taajamia, tiivisti
asuttuja maaseutualueita sekä harvaan asuttuja alueita. Alue on laajin
niiden kaupunkialueiden ympärillä, joissa väestöä on paljon tai kaupungin
työssäkäyntialue on laaja.
Ydinmaaseutu on joko vahvaa alkutuotannon aluetta tai toiminnoiltaan
monipuolista maaseutua. Alue on suhteellisen etäällä suurista keskuksista, mutta aluetta luonnehtivat keskikokoiset keskukset, kirkonkylät ja suhteellisen tiheä pienten taajamien verkosto.
Harvaanasuttu maaseutu on elinkeinorakenteeltaan yksipuolista ja väestömäärältään harvaan asuttua aluetta. Lähtökohtaisesti alueet sijaitsevat kaukana isoista keskuksista. Alueen asutusrakenne on hajanaista,
taajamia on harvassa ja niiden välillä saattaa olla laajoja asumattomia
alueita.
Hyvin harvaanasuttu maaseutu on käytännössä asumatonta ja syrjäistä
aluetta, jota luonnehtivat pysyvän ihmistoiminnan vähyys ja luonnonympäristön erämaisuus.
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MUHOS
II

TYRNÄVÄ
YLIKIIMINKI

LIMINKA

KEMPELE
KELLO
JÄÄLI

TUPOS
HAUKIPUDAS
KIIMINKI
KIIMINKIJOKIVARSI

Uusi Oulu
9,67
10,1
6,65
7,93

(HIUKKAVAARA)
MAIKKULA
KAAKKURI
METSOKANGAS
RITAHARJU

Väestö
Oulun seutu
0-6 v
12,31
7-14 v
12,63
yli 75 v
9,24
Koko väestö
10,22

KESKIETÄISYYDET 2010
Oulu (2008 rajaus, ei Ylikiiminkiä)
Uuden Oulun kunnat (2013)
Keskustaajama
Oulun seutu

4,41
7,93
8,99
10,22

YLI-II

Keskietäisyys Rotuaarilta 2010 (km)

3.

Asuminen
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4.

Liikenne
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OULUSSA TYÖSSÄKÄYVIEN OSUUS KUNTIEN TYÖLLISESTÄ TYÖVOIMASTA VUODEN 2004 LOPUSSA

MATKOJEN JAKAUTUMINEN ERI TARKOITUSRYHMIIN

37

KULKUMUOTOJAKAUMA ERI KAUPUNKISEUDUILLA

KULKUMUOTOJAKAUMA TARKOITUSRYHMITTÄIN 2009
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Linjastosuunnitelman mukainen joukkoliikenteen palvelutaso vuonna 2014. Oulun seudun
seutuhallituksen päätös 19.4.2012 § 24
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5.

Työpaikat

OULUN TYÖSSÄKÄYNTIALUE 2007
SYKE 2012.

Lähde: Tilastokeskus

LUOKKA

TOIMIALA

A

Maa-, metsä- ja kalatalous

B, D-E

Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto
Teollisuus

C
F

Rakentaminen

G-I
J

Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Informaatio ja viestintä

K

Rahoitus- ja vakuutustoiminta

L

Kiinteistöalan toiminta

M-N

R-U

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Julkinen hallinto ja maanpuolustus;
Pakollinen sosiaalivak.; Koulutus;
Terveys- ja sosiaalipalv.
Muut palvelut

X

Toimiala tuntematon

O-Q
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Lähde:YKR/SYKE
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6.

kartoittamassa. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja
koulutuskeskuksen julkaisuja B95, Teknillinen korkeakoulu, Espoo.

Lähdeluettelo

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. VN 2009

Lehtonen, Hilkka et al., toim. Markku Norvasuo (2010).
Asutaan urbaanisti! Laadukkaaseen kaupunkiasumiseen
yhteisellä kehittelyllä. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimusja koulutuskeskuksen julkaisuja B 99, Aalto-yliopisto.

Haukipudas – Kiiminki – Oulu – Oulunsalo – Yli-Ii, YHDISTYMISSOPIMUS. Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon,
Yli-Iin kunnanvaltuustot ja Oulun kaupungin-valtuusto
28.6.2010, valtioneuvoston päätös 7.10.2010. Linkki:
http://www.ouka.fi/kuntajakoselvitys/

Palvelut

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 2030. YM 2005.

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030. Oulun
seutu 2010.

Rakenteet

Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030. Pohjois-Pohjanmaan liitto 2011.

Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne. Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys. Valtionvarainministeriön
julkaisuja 5a/2012 Kunnat.

Liikenne

Yhdyskuntarakenteen toiminnalliset alueet Suomessa.
Suomen ympäristökeskus, rakennetun ympäristön yksikkö. 2012.

Liikenne 2030. Suuret haasteet, uudet linjat. Liikenne- ja
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7.

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on pitkän aikavälin strategista suunnittelua, jossa tarkastellaan liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta ja suunnitellun maankäytön synnyttämää liikennetarvetta, eri kulkumuotoja ja niiden suhteita, liikenneverkkoja ja niiden investointihankkeita sekä liikennejärjestelmän
vaikutuksia ja rahoitustarvetta.

Käsitteitä

Ekotehokkuus
Ekotehokkuus yhdyskuntarakenteessa mittaa
yhdyskunnan tarvitsemien toimintojen ja palvelujen tuottamiseen vaatimaa energiaa ja
materiaaleja sekä synnyttämiä päästöjä ja
saasteita. Ekotehokas yhdyskunta tarvitsee
kehittyäkseen ja toimiakseen vähän energiaa
ja materiaaleja ja synnyttää vain vähän päästöjä ja saasteita suhteessa toimintojen ja
palvelujen määrään.

Liikennevyöhykkeet
Yhdyskuntarakennetta voidaan tarkastella
vyöhykkein, joilla tietyt kulkumuodot ovat
paremmin käytettävissä kuin muut. Jalankulkuvyöhykkeelle ominaisinta on kävely, koska
kaikki arjessa tarvittava on kävelyetäisyydellä. Pyöräilyvyöhykkeellä polkupyörä on helpoin ja houkuttelevin kulkumuoto. Joukkoliikennevyöhykkeellä joukkoliikenteen palvelutaso mahdollistaa sujuvan arjen ilman autoa.
Autovyöhykkeellä etäisyydet toimintojen välillä ovat suuret joukkoliikenteen palvelutaso
heikko. Arki edellyttää henkilöauton käyttöä.

Huoltosuhde
Väestöllinen
huoltosuhde
kuvaa
0-14vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden suhdetta 1564-vuotiaisiin eli työikäisiin. Oulun seudun
väestöllinen huoltosuhde on vuonna 2012
noin 52%. Taloudellinen huoltosuhde kuvaa
sitä osuutta väestöstä, joka työllisten tulee
elättää. Taloudellinen huoltosuhde on väestöllistä huoltosuhdetta suurempi, koska kaikki
työikäiset eivät esim. työttömyyden tai työkyvyttömyyseläkkeen vuoksi käy työssä.

Joukkoliikenne
Joukkoliikenne on julkista liikennettä, jossa
samalla kulkuvälineellä kulkee useita toisilleen vieraita ihmisiä yhtä aikaa. Joukkoliikenne tarjoaa tavan liikkumiseen niin, että matkustajan ei tarvitse omistaa, vuokrata tai
ajaa omaa kulkuvälinettä. Joukkoliikennettä
järjestetään mm. lentokoneilla, junilla, linjaautoilla, raitiovaunuilla, metrojunilla ja laivoilla.

Kestävä kehitys
Kestävä kehitys on maailmanlaajuista, alueellista ja paikallista yhteiskunnallista muutosta,
jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävä kehitys sisältää ekologisen,
taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden. Päätöksenteossa ja toiminnassa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristö, ihminen ja talous.

Julkinen liikenne
Julkinen liikenne on liikennettä kulkuneuvoilla, jotka ovat matkustajien yleisesti käytettävissä, yleensä maksua vastaan. Joukkoliikenteen lisäksi on mm. palvelu- ja kutsulinjoja,
takseja. Myös koulukuljetukset ovat julkista
liikennettä.

Kulkumuotojakauma
Liikenteen kulkumuotoja ovat kävely, pyöräily, joukkoliikenne ja henkilöautoilu. Joukkoliikenne voidaan jakaa eri joukkoliikennemuotoihin ja henkilöautoilu kulkemiseen kuljettajana tai kyydittävänä. Kulkumuotojakauma
kuvaa alueen, esim. kunnan eri kulkumuotojen osuutta kaikista matkoista tai kuljetuista
kilometreistä.

Pendelöinti ja työssäkäyntialue
Pendelöinti tarkoittaa asuinpaikkakunnan ja
työssäkäyntipaikkakunnan välistä työmatkaliikennettä. Työssäkäyntialue tarkoittaa sitä
aluetta keskuskaupungin ympärillä, josta
suuri osa työllisistä käy töissä keskuskaupungissa.

Liikennejärjestelmä
Liikennejärjestelmä koostuu teistä ja muusta
liikenteen infrastruktuurista, sitä käyttävästä
liikenteestä, liikenteen ohjauksesta ja hallinnasta sekä näitä koskevista säädöksistä.

Verkostokaupunki
Verkostokaupunkikäsite kuvaa yhdyskuntaa
verkostomaisena toimintaympäristönä. Verkostokaupunki muodostuu tuotannon, kulutuksen ja asumisen paikoista, niitä yhdistävistä kiinteistä verkostoista eli infrastruktuurista (mm. vesihuolto-, liikenne- ja dataverkostot) sekä yksittäisten ihmisten liikkumisesta verkostoissa paikkojen välillä.

Kestävä liikennejärjestelmä tukee kestävää
kehitystä. Se lisää ympäristöä vähän kuluttavan ja saastuttavien liikennemuotojen, kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen, osuutta ja
vähentää autoilun tarvetta. Yleiskaavalla tulee varmistaa tällainen liikennejärjestelmä.
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Yhdyskuntarakenne
Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan työssäkäyntialueen, kaupunkiseudun, kaupungin,
kaupunginosan tai muun taajaman rakennetta. Yhdyskuntarakenne sisältää asunto-, työpaikka-, asiointi- ja virkistysalueiden ja niitä
yhdistävän liikenteen ja teknisen
huollon
järjestelmien muodostaman fyysisen ja toiminnallisen kokonaisuuden.
Sekoittuneessa yhdyskuntarakenteessa eri
toiminnot sijaitsevat samoilla alueilla siten,
että saavat läheisyydestä lisäetua mm. ympäristön vireyden, palvelujen määrän ja tilojen yhteiskäyttöisyyden kautta. Sekoittunut
yhdyskuntarakenne edistää myös kävelyä,
pyöräilyä ja joukkoliikennettä.
Hajautuvassa yhdyskuntarakenteessa toiminnot hajautuvat ja harventuvat laajalle alueelle etäälle toisistaan, mikä pidentää työ- ja
asiointimatkoja, lisää autoilun tarvetta ja vähentää yhdyskunnan tehokkuutta kaikilla tasoilla.
Yhdyskuntarakenteen
eheyttäminen
on
maankäytön suunnittelua tehokkaasti toimivaksi ja kustannuksia säästäväksi. Eheytyvä
yhdyskuntarakenne tiivistyy ja kasvaa hallitusti vähentäen liikennetarvetta ja edistäen
kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.
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