OULU
POHJOISEN SKANDINAVIAN
LOGISTINEN KESKUS
Oulu - Perämerenkaaren
osaamisen, teollisuuden ja
logistiikan keskittymä
Oulun kaupunkiseutu on
Suomen pohjoinen metropolialue ja Skandinavian
pohjoisten alueiden suurin
keskus. Se on Barentsin
euroarktisen liikennealueen
logistinen solmukohta, jossa
yhtyvät kaikki kuljetusmuodot sekä kansainväliset liikennekäytävät Bothnian
Corridor, Motorways of the
Sea ja Northern Axis.
Oulu sijaitsee Pohjois-Suomen merkittävimpien valtateiden sekä rautateiden solmupisteessä. Miljoonalla
vuosittaisella matkustajalla
Oulun lentoasema on Suomen toiseksi suurin lentoasema. Oulun satama on
Perämeren suurin yksikköliikennesatama. Oulun keskeinen sijainti suhteessa
kasvaviin toimialoihin ja

kansainvälisiin kuljetuskäytäviin sekä vahva logistiikan
palvelutarjonta mahdollistavat kansainvälisen aseman
vahvistamisen logistisena
keskuksena.
Euroopan älykkäimmäksi
kaupungiksi valittu Oulu on
kansainvälisesti merkittävä
teknologia- ja osaamiskeskus sekä metsä-, kemianja metalliteollisuuden keskittymä. Kaupunkiseudulla
panostetaan voimakkaasti
ICT-toimialan ja perusteollisuuden lisäksi muiden kasvualojen yritystoiminnan
sekä toimintaympäristön
kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Pohjoisilla alueilla on merkittävimmät tulevaisuuden kasvunäkymät
koko Euroopassa.

Oulu toimii pohjoisilla alueilla aktiivisesti ja se on nimetty kasvusopimuksessa arktisen
osaamisen sekä aluekehittämisen keskukseksi Suomessa. Oulu toimii aktiivisesti yhteyksien
kehittämiseksi TEN-T-verkolta Pohjoiseen — Ruotsiin, Norjaan, Luoteis-Venäjälle ja Jäämerelle.

Oulun kaupunkiseudulla
on 250 000 asukasta,
jotka ovat keski-iältään
Euroopan nuorimpia.

Oulun yliopistossa ja
Oulun seudun ammattikorkeakoulussa on yhteensä 25 000 oppilasta. Kolmasosalla väestöstä on korkeakoulututkinto.

Alueen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto
on12,4 miljardia euroa,
josta viennin osuus on 4
miljardia euroa.

Kuljetus- ja varastointitoimialalla työskentelee
Oulun seudulla 5 000
työntekijää, mikä on 5 %
kaikista työpaikoista.

Oulu valtateiden
solmukohdassa
Oulu sijaitsee Pohjois-Suomen tärkeimpien valtateiden risteyskohdassa. Valtatie 4 on Suomen
elinkeinoelämän kannalta tärkein henkilö- ja tavaraliikenteen etelä-pohjoissuuntainen tieyhteys. Se
yhdistää etelän kasvukeskukset pohjoiseen Suomeen ja edelleen Ruotsiin, Norjaan, LuoteisVenäjälle ja Jäämerelle. Elinkeinoelämän ja erityisesti ydinvoimalan rakentamisen vuoksi valtatien 8 kehittäminen on myös tärkeää.
Faktat

Valtatie 4 kuuluu TEN-T ydinverkkoon ja se
on osa valtakunnallista erikoiskuljetusten
verkkoa sekä Suomen ja Ruotsin rannikkoseutujen asutuksen sekä monipuolisen teollisuuden yhdistävää voimakkaasti kehittyvää
Perämerenkaarta.
Liikennemäärät ovat Oulun kohdalla suurimmillaan 60 000 ajoneuvoa/vrk. Liikenteestä
huomattava osa on raskasta ja pitkämatkaista liikennettä.
Arvioiden mukaan liikennemäärät kasvavat
20–40 % vuoteen 2030 mennessä.
Valtatien 4 kehittäminen tukee alueen suurhankkeita, matkailua ja muita pohjoisen
mahdollisuuksia sekä koko Suomen kilpailukykyä. Siksi valtatien 4 kehittäminen on
kansallisella tasolla ensisijaisen tärkeää.
Kärkihankkeet ja niiden vaikutukset:
Valtatien 4 kehittäminen välillä
Jyväskylä–Oulu–Kemi

Valtakunnallista pitkämatkaista liikennettä
palvelevan pääväylän akuuteimmat välityskyky- sekä liikenneturvallisuus-ongelmat
poistuvat ja Suomen elinkeinoelämän kilpailukyky paranee.

Kuva: Ramboll Finland Oy

Tehokkaampi tavaraliikenne ja nopeampi henkilöliikenne rautateillä
Pohjanmaan rata kuuluu TEN-T ydinverkkoon.
Pohjanmaan radalta on yhteydet Etelä- ja Pohjois-Suomeen sekä Ruotsiin, ja Savon radalle,
josta on yhteys Vartiuksen kautta Venäjälle.
Faktat

Seinäjoki–Oulu-rataosa on yksi tiheimmin
liikennöidyistä rataosista Suomessa.
Nykyisen yli miljoonan matkustajan määrän
ennustetaan edelleen kasvavan.
Kokkola–Oulu-rataosa on Suomen toiseksi
kuormitetuin tavaraliikenteen rataosuus.
Vuosittaiset kuljetusmäärät ovat suurimmillaan 7 miljoonaa tonnia.
Lisääntyvä kaivostoiminta ja Venäjän transitoliikenne Vartiuksen raja-aseman kautta lisäävät tavaraliikenteen kuljetusmääriä myös
Oulun kohdalla.
Pitkällä tähtäimellä on selvitettävä uuden ratayhteyden tarve TEN-T-verkolta Jäämerelle.
Kärkihankkeet ja niiden vaikutukset:
Seinäjoki–Oulu kaksoisraide, Oulun
ratapihan ja satamayhteyksien
kehittäminen

Tavaravirtoja voidaan ohjata tehokkaammin
Oulun satamaan ja siten lyhentää kuljetusmatkoja sekä helpottaa rataverkon kapasiteettiongelmia.
Luodaan mahdollisuuksia käynnistää uudelleen ja kehittää Oritkarin terminaalin yhdistettyjä kuljetuksia, jotka tukevat EU:n tavoitteita.
Oulussa keskeisellä paikalla oleva nykyinen
ratapiha vaatii uudistamista, automatisointia
ja liikenteen sujuvoittamista.

Kuva: Leif Rosnell/VR Group

Teollisuuden
merikuljetukset

Oulu - kansainvälinen
kauttakulkulentoasema

Oulun Satama sijaitsee TEN-T ydinverkolla ja
siellä vierailee vuosittain 550 alusta. Oulusta on
konttiliikennettä Bremerhaveniin ja Hampuriin, muuta
linjaliikennettä Göteborgiin, Lyypekkiin, Antwerpeniin ja Zeebrüggeen sekä säännöllisiä laivayhteyksiä ympäri Eurooppaa.

Oulun lentoasema on Suomen toiseksi vilkkain
lentoasema. Oulusta on säännölliset suorat lentoyhteydet Helsinkiin, Tukholmaan ja Espanjaan
sekä lomalentoyhteyksiä ympäri Eurooppaa. Lentoasemalla operoi useita kansainvälisiä lentoyhtiöitä.

Faktat

Faktat

Oulu on Perämeren suurin yksikköliikennesatama sekä suurin sellun ja kemikaalien tuontisatama. Yksikköliikenteen merkitys meriliikenteessä kasvaa.
Sataman vuosittaiset kuljetusmäärät ovat 3.5
miljoonaa tonnia.
Perämeren satamien kuljetusmääriä lisäävät
tulevaisuudessa Pohjois-Suomen kehittyvä
kaivostoiminta, uudet tuulivoimahankkeet,
Fennovoiman ydinvoimala ja Venäjän transitoliikenne.
Markkinat edellyttävät suurempia aluskokoja.
Oulun satamassa aluskoot ovat kasvaneet
26 % vuosina 2005–2012.

Lentoasemaa on kehitetty kansainvälisenä
kauttakulkulentoasemana.
Oulun lentoaseman vuosittaiset matkustajamäärät ovat noin miljoona matkustajaa.
Oulun lentoasemakonseptia on kehitetty 1.5
miljoonalle matkustajalle ja lentoasemalla on
tarvittavat valmiudet toimia kansainvälisen
lentoliikenteen kauttakulkulentoasemana.

Kärkihankkeet ja niiden vaikutukset:
Oulun satamaväylän syventäminen
nykyisestä 10 metristä 12 metriin

Pohjoisen alueen mittavat investoinnit lisäävät
kuljetustarpeita ja edellyttävät toimivia sekä
tehokkaita kuljetusketjuja.
Arvioiden mukaan aluksen syväyksen kasvaessa 10 metristä 12 metriin merikuljetuksen
yksikkökustannus pienenee 40 %, mikä kompensoisi laivaliikenteelle tulevien uusien rajoitusten kuten rikkipäästörajoituksen vaikutuksia.
Syvempi väylä vahvistaa pohjoisen Euroopan
logistista asemaa ja kansantalouden kilpailukykyä.

Oulu
logistiikkakeskittymänä
Oulun seutu on logistiikkatoimialan yritysten ja
palvelujen merkittävin keskittymä Pohjois-Suomessa. Logistiikkapalvelujen merkittävyys työllistäjänä kasvaa edelleen tulevaisuudessa. Oritkarin satama- ja logistiikka-alueella sijaitsee yhdistettyjen kuljetusten terminaali, kansallisesti merkittävä kemiallisen metsäteollisuuden ja kemian
teollisuuden keskittymä, tärkeimmät logistiikkayritykset, tukkukaupan yrityksiä ja runsaasti logistiikkatoimialaa tukevia palveluja.

Kärkihankkeet ja niiden vaikutukset:
Oulun lentoaseman kehittäminen
kansainvälisenä Pohjoisen
kauttakulkulentoasemana

Elinkeinoelämä ja matkailu edellyttävät suoria kansainvälisiä lentoyhteyksiä.
Barentsin alueen mittavat investoinnit lisäävät suorien yhteyksien tarpeita myös Barentsin alueen sisällä.

Logistiikka-alueet, kärkihankkeet

Liikennejärjestelmän ja maankäytön ratkaisujen
perustaksi laaditaan suunnitelmat logistiikkatoimintojen, terminaalien ja alueiden kehittämisestä.
Parannetaan Oritkarin logistiikka-alueen sekä
sataman saavutettavuutta ja kilpailukykyä poistamalla infrastruktuurin pullonkauloja: meriväylän
syventäminen sekä Oritkarin rata- ja tieyhteyksien kehittäminen.
Tuetaan multimodaalin logistiikan toimintaedellytyksiä. Tutkitaan mahdollisuudet käynnistää yhdistetyt kuljetukset uudelleen.

Bothnian Corridor Pohjois-Euroopan
liikenteellinen selkäranka
Euroopan Unionin komission tavoitteena on luoda
yhtenäinen ja kilpailukykyinen TEN-T liikenneverkko,
joka kattaa liikennejärjestelmän strategisesti merkittävimmät osat ja muodostaa Euroopan liikenteellisen
selkärangan. Euroopan kilpailukyky perustuu TEN-T
liikenneverkon saavutettavuuteen, mikä on elintärkeää
liikenteelle Euroopan sisämarkkinoilla sekä Euroopan
Unionin ja muun maailman välillä. TEN-T verkolle
on asetettu laatuvaatimuksia liittyen liikennejärjestelmän palvelutasoon, turvallisuuteen, ympäristövaikutuksiin ja verkon eri osien liittymiin, jotka tulee toteuttaa vuoteen 2030 mennessä.
Bothnian Corridor on osa TEN-T ydinverkkoa. Se
kulkee Pohjanlahden ympäri pääkaupunkiseudulta Oulun
kautta Tornioon ja sieltä edelleen Keski-Ruotsiin.
Bothnian Corridor yhdistyy etelässä Nordic Triangle
ja Rail Baltica käytäviin sekä Pohjan- ja Suomenlahden satamien kautta Motorway of the Baltic Sea
käytävään, jotka ovat osa TEN-T ydinverkkoa. Lisäksi
Bothnian Corridor yhdistyy pohjoisessa Northern Axis
käytävään, joka on yksi viidestä Trans-European
Axis:sta.
Suomen puolella Bothnian Corridor muodostuu pääradasta Helsinki–Oulu–Tornio sekä valtateistä 4 ja 29
Helsingistä Oulun kautta Tornioon ja edelleen Ruotsiin. Sillä on vahvat kytkennät länsi- ja etelärannikon satamiin sekä maakunnallisiin lentoasemiin.
Bothnian Corridor kulkee Suomen taloudellisten ydinalueiden ja suurten kaupunkialueiden läpi. Sen varrella asuu yli 3 miljoonaa asukasta ja väestön arvioidaan kasvavan 500 000 henkilöllä vuoteen 2030
mennessä. Bothnian Corridorin osuus koko Suomen
tuotannon arvonlisäyksestä on kaksi kolmasosaa.
Bothnian Corridorilla on erittäin suuri merkitys Suomen ja Ruotsin talouksien kehitykselle sekä yhteyksille Norjaan, Venäjälle ja muualle Barentsin alueelle
sekä Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Bothnian Corridor yhdistää Pohjois-Euroopan sekä Barentsin alueen raaka-ainevarat, merkittävät tuotantolaitokset ja
osaamiskeskukset Keski-Euroopan väkirikkaaseen
markkina-alueeseen.
Oulun alueen tavoitteena on sisällyttää Oulu Bothnian Corridorin solmukohtana kaikkien liikennemuotojen osalta TEN-T ydinverkkoon.

Oulun kaupunki, seudun kunnat, Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus ja Pohjois-Pohjanmaan liitto tekevät
yhteistyötä pohjoisen liikennejärjestelmän ja
liikenneyhteyksien kehittämiseksi.
Yhteystiedot
Claes Krüger, Kehittämispäällikkö, Oulun kaupunki
email: claes.kruger@ouka.fi, puh: +358 44 703 1247

