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OULUN YLEISKAAVAN 2020 SEURANTA

Alkusanat

Hyvä elinympäristö on asukkaiden hyvinvoinnin perusta, joka tarjoaa puitteet
jokapäiväisen elämän järjestämiselle ja vaikuttaa elämäntapavalintoihin. Oulussa
elinympäristön kehittämisen keskeinen väline on kaupungin yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä ohjaava yleiskaava 2020, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.1.2004.
Käsillä olevassa seurannassa tarkastellaan yleiskaavan strategisten tavoitteiden
toteutumista kaupunkiympäristössä ja suunnittelussa sekä pyritään hahmottamaan Oulun roolia kaupunkiseudun kehityksessä.
Seuranta on laadittu vuoden 2008 aikana Oulun kaupungin keskushallinnon talous ja strategia -ryhmässä. Sen toteutuksesta on vastannut vs. yleiskaavasuunnittelija Antti Määttä. Kirjoittamiseen ja kuvittamiseen ovat osallistuneet suunnittelupäällikkö Jouni Kurttila, suunnitteluassistentti Paula Norokytö, suunnittelija
Tuire Valkonen ja suunnittelija Kimmo Väisänen keskushallinnosta sekä ympäristötarkastaja Matti Tynjälä Oulun seudun ympäristövirastosta. Työtä ovat lisäksi
ohjanneet tai avustaneet strategiapäällikkö Maria Ala-Siuru, johtaja Esa Katajamäki, suunnitteluassistentti Anne Kemiläinen, vs. yleiskaavapäällikkö Paula Korkala ja tutkimuspäällikkö Timo Mäkitalo keskushallinnosta; seutusuunnittelija
Anne Leskinen Oulun seudulta sekä lukuisat viranhaltijat kaupungin muista virastoista.
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Johdanto

Seurannan tehtävä ja kohde
Oulun yleiskaavan 2020 seurannassa
tarkastellaan yleiskaavan strategisten
tavoitteiden toteutumista kaupunkiympäristössä ja suunnittelussa sekä
pyritään hahmottamaan Oulun roolia
kaupunkiseudun kehityksessä.
Kaupunkiympäristössä
muutokset
tapahtuvat yleensä hitaasti. Yleiskaavassa esitetyt tavoitteet ja periaatteet siirtyvät ympäristöön pala palalta
asemakaavoituksen ja muun yksityiskohtaisen suunnittelun kautta. Osa
yleiskaavan tavoitteista siirtyy sellaisenaan toteutukseen ja osa niistä
tarkentuu suunnittelun yhteydessä.
Käsillä olevassa raportissa seurataan
kehitystä
erityisesti
2000-luvulla,
mutta ajankohtaista muutosta peilataan myös menneisiin vuosikymmeniin ja tulevaisuuteen. Toteutuneen
kehityksen seurannan lisäksi ennakoidaan tulevaa kehitystä mm. esittämällä arvioita yleiskaavan toteutumattomista varaumista.
Oulun yleiskaavan seuranta kattaa
useita tarkastelupolkuja. Esimerkiksi
väestö,
aluerakenne,
ympäristö,
asuin- ja työpaikkatonttien kysyntä,
kaupan ostovoima ja liikenne eivät
rajaudu yksiselitteisesti vaan nivoutuvat tilallisesti laajaan kudelmaan.
Yleiskaavan 2020 vaikutukset ulottuvat yleiskaava-alueen ulkopuolelle ja
sen toteutuminen liittyy kiinteästi
ympäristökuntien kehitykseen. Seurannan ensisijaisena kohteena on
kaupunki ja sen keskeisin taajamaalue, mutta tarkasteluissa sivutaan
koko seutua. Seudullisen ympäristön
muutosten hahmottaminen on osa
yleiskaavan toimivuuden ja ajantasai-

suuden arviointia. 2000-luvun kehitystä koskevan kuvauksen yhtenäistämiseksi Ylikiiminki ei sisälly Oulua
koskevaan tarkasteluun.
Seurannan taustalla vaikuttavat alueidenkäyttöä koskevat säädökset:
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 2
§:n mukaan kunnan tulee huolehtia
kaavoitus- ja rakennustoimen hoidon
edellyttämästä alueiden käytön, rakentamisen ja rakennetun ympäristön
sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön
tilan ja kehityksen seurannasta alueellaan. Maankäyttö- ja rakennuslain
36 §:n mukaan taas kunnan tulee
huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan
laatimisesta ja sen pitämisestä ajan
tasalla.

Oulun yleiskaava 2020
Oulun yleiskaava 2020 (kv 26.1.2004
§ 5) käsittää Oulun kaupungin keskeisen asemakaavoitetun tai asemakaavoitettavan alueen sekä ympäröiviä maaseutumaisia alueita, joilla on
suurelta osin ulkoilun ohjaamisen
tarvetta. Keskeisten alueiden yleiskaavan lisäksi kaupungin alueella on
voimassa muitakin yleiskaavoja: Madekosken yleiskaava (1985), Sanginjoen yleiskaava (2001), Oulun seudun
yleiskaava 2020 (2005) sekä osa Oulun seudun yleiskaavan 2020 muutoksesta ja laajennuksesta (2007).
Yleiskaavojen alueet ole päällekkäisiä; yhdellä alueella on voimassa vain
yksi yleiskaava. Kaupunginvaltuuston
21.5.2007 hyväksymä Oulujokivarren
yleiskaava ei ole vielä lainvoimainen.
Ylikiimingin kirkonkylän, Vesalankylän
ja Rekikylän yleiskaavoitus alkaa
vuonna 2009.
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Kuva: Oulun voimassa olevat ja hyväksytyt yleiskaavat 1.12.2008. Ylikiimingin alueella ei
ole vielä yhtään yleiskaavaa.

Oulun yleiskaavan 2020 laatimiseen
johtanut prosessi käynnistyi vuonna
1997 edellisen yleiskaavan (Oulun
yleiskaava 2010) oltua voimassa neljä vuotta. Keskeinen peruste yleiskaavan tarkistamiselle oli yleiskaavaa
varten laaditun väestösuunnitteen
ylittyminen. Yleiskaavan 2020 suunnittelu- ja raportointivaiheet olivat:
- Päätös tarkistamistyön käynnistämisestä (kh 28.10.1997 § 917)
- Tarkistamistarveselvitys (1997)
- Suunnittelun lähtökohdat, osallisuus- ja työohjelma (1999)
- Tavoitteet (1999)
- Rakennemallit ja niiden arviointi
(1999)
- Rakennemallien vaikutukset ja
arviointi (2000)
- Yleiskaavaluonnos (2001)
- Yleiskaavaehdotus (2003)
- Yleiskaavan hyväksyminen (kv
26.1.2004 § 5)
- Kaavan
voimaantulo
(KHO
10.1.2007)
Samanaikaisesti Oulun yleiskaavan
2020 kanssa laadittiin Oulun seudun
kuntien yhteinen yleiskaava 2020,
joka esittää seudun tavoitteellisen
2

yhdyskuntarakenteen, keskus- ja liikenneverkon, suojelu- ja virkistysalueet sekä merkittävät seudulliset
hankkeet. Seudun yleiskaava hyväksyttiin seutuvaltuustossa 26.8.2003
ja ympäristöministeriö vahvisti sen
18.2.2005. Kaksi vuotta myöhemmin
valtioneuvosto vahvisti yleiskaavan
muutoksen
ja
laajennuksen
(8.3.2007), joka korvasi Oulun yleiskaavan Ritaportin alueella, Pohjantien
ja Raitotien risteyksen luoteiskulmassa.

Suunnittelujärjestelmät
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan
kunnan on huolehdittava alueiden
käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta
alueellaan. Kaavoitus on yksi keskeisistä kunnan suunnittelun välineistä.
Valtakunnallisessa
alueidenkäytön
suunnittelujärjestelmässä yleiskaava
ja asemakaava sijoittuvat hierarkkisesti valtakunnallisten alueidenkäyt-

tötavoitteiden ja maakuntakaavan
alapuolelle. Maakuntaliiton valmistelema maakuntakaava esittää maakunnan alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet, kun taas
yleiskaava ohjaa kuntatason asemakaavoitusta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen
ohjaaminen sekä toimintojen yhteen
sovittaminen. Kaavassa esitellään
tavoitellun kehityksen periaatteet.
Kunnat voivat laatia yleiskaavan paitsi yksin myös yhteistyönä. Seudullisessa suunnittelujärjestelmässä Oulun seudun yleiskaava ohjaa kuntien
maankäyttöä. Seudun ja kuntien
yleiskaavoilla ei kuitenkaan ole lakiin
pohjautuvaa
arvojärjestystä
vaan
kunnanvaltuustojen
hyväksymät
yleiskaavat voivat korvata seutuval-

tuuston hyväksymän sekä ympäristöministeriön
tai
valtioneuvoston
vahvistaman yleiskaavan.
Paikallisiin käytäntöihin pohjautuvassa Oulun kaupungin suunnittelujärjestelmässä kaikki maankäytön ja
talouden suunnittelu perustuu kaupunkistrategiaan. Kaupungin hyväksymä yleiskaava ohjaa alueellisia tavoitesuunnitelmia ja asemakaavoja.
Yleiskaavassa osoitetut maankäytön
pitkän tähtäimen strategiset ratkaisut
siirtyvät kaupungin toiminnan ja talouden suunnitteluun kahden vuoden
välein päivitettävän maankäytön toteuttamisohjelman kautta. Maankäytön toteuttamisohjelmassa määritellään alueiden toteuttamisjärjestys ja
investoinnit seuraavan viisivuotiskauden ajalta.
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Kuva: Maankäytön, toiminnan ja talouden yhteensovittaminen Oulun kaupungin suunnittelujärjestelmässä.
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Väestö ja muuttoliike

Oulun yleiskaavan 2020 lähtökohtana
on Oulun voimakas kasvu. Yleiskaavan pohjana olevan väestösuunnitteen mukaan Oulussa asuu 150 000
henkilöä 1.1.2020.

Toteutunut väestönkehitys
Oulun väestökehitys on jatkunut positiivisena jo pitkän aikaa. Vuonna
1990 oululaisia oli 100 350 ja vuoden
2008 alussa määrä oli 131 585, eli
lähes kolmannes enemmän. Kasvua
on tullut sekä tasaisena pysyvästä
syntyneiden
enemmyydestä
että
muuttoliikkeestä. Viime vuosina väestö on kasvanut noin prosentin vuosivauhdilla. Muista suurimmista kau-

300

pungeista vain Espoon kasvuvauhti
on ollut tänä ajanjaksona (1990–)
nopeampaa. Oulun seutukunnan väkiluku oli vuoden 2008 alussa 212 809
(1990: 159 303). Oulun osuus seutukunnan väestöstä on viime vuosina
laskenut hieman ja oli vuoden 2008
alussa 61,8 prosenttia.
Väestönkasvun ennakoidaan jatkuvan
myös tulevaisuudessa. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Oulun väkiluku on 31.12.2020 noin 144 900 ja
2040 155 650. Kun lukuihin lisätään
vuoden 2009 alusta Ouluun liittyvän
Ylikiimingin ennuste, niin vastaavat
luvut ovat 2020 n. 148 800 ja 2040
n. 159 800. Oulun seutukunnan väestön ennustetaan olevan vuonna 2020
n. 249 100 ja 2040 n. 271 900.
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Kuva: Väestö Oulussa ja Oulun seudulla 31.12.1990–2007 ja ennuste 2020, 2040. (Tilastokeskus.)
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Suurten kaupunkien väestönkehitys

mukaan otetaan myös kaupunkiseudut, niin osuus nousee 40 prosenttiin.

Suomen kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu) väestö on kasvanut
huomattavasti vuodesta 1990 lähtien.
Eniten ovat kasvaneet Espoo, 38 prosenttia, Oulu 30 prosenttia ja Vantaa,
noin 24 prosenttia. Hitainta kasvu on
ollut Turussa, 10 prosenttia. Suurimmissa kaupungeissa on yhteensä yli
1,5 miljoonaa asukasta, eli lähes 30
prosenttia koko maan väestöstä. Kun

Suurten kaupunkien väestö on edelleen ikärakenteeltaan koko maahan
verrattuna nuorta. Tämä näkyy erityisesti
opiskeluikäisten
suhteellisen
korkeassa osuudessa. Myös yli 65vuotiaiden osuus on Turkua lukuun
ottamatta koko maan keskiarvoa pienempi.

Taulukko: Väestönkasvu suurissa kaupungeissa 31.12.1990–2007, indeksi 1990 = 100
(Tilastokeskus).
Espoo
Helsinki
Oulu
Tampere
Turku
Vantaa
1990
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1995
110,8
106,6
107,6
105,9
103,5
107,5
2000
123,5
112,8
119,1
113,3
108,4
115,2
2001
125,6
113,7
121,6
114,6
109,1
116,1
2002
128,4
113,7
122,9
115,8
109,7
117,4
2003
129,9
113,6
124,2
116,5
110,0
118,8
2004
131,8
113,5
125,5
117,6
109,8
119,7
2005
134,2
113,9
127,2
118,4
109,9
120,9
2006
136,1
114,6
128,4
119,6
110,2
122,4
2007
137,9
115,5
129,8
120,5
110,1
124,3

Väestön ikärakenne
Korkea syntyneiden enemmyys on
pitänyt
lapsi-ikäluokkien
osuuden
Oulussa suhteellisen korkealla tasolla
siitäkin huolimatta, että lapsiperheiden muuttotappio seudun kuntiin on
ollut voimakasta. Alle 17-vuotiaiden
%-osuus väestöstä on noin 20 prosenttia. Vuonna 1990 osuus oli 24,3
% ja lasku onkin kuuden suurimman
kaupungin joukosta ollut nopeinta
Oulussa. Tästäkin huolimatta suurimmista kaupungeista ainoastaan
Espoossa ja Vantaalla ikäluokan
osuus on suurempi kuin Oulussa. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan
ikäluokan osuus pysyy noin 20 prosentissa myös vuoteen 2020 absoluuttisen määrän kasvaessa hieman.
Vuonna 2040 ikäluokan osuuden ennustetaan olevan 18,3 %.

Oulu on vahva koulutuskaupunki ja
tämä näkyy opiskeluikäisten korkeassa määrässä. 18–29-vuotiaiden osuus
on kasvanut tasaisesti ja on yli 23
prosenttia (1990: 20,1 %). Osuus on
korkein suurista kaupungeista ja selvästi suurempi kuin koko maassa
keskimäärin (15,0 %). Vanhempien
ikäluokkien kasvaessa opiskeluikäisten osuus väestöstä pienenee ennusteiden mukaan jonkin verran.
Yli 65-vuotiaiden %-osuus Oulun väestöstä on noin 12 prosenttia (1990:
10,1 %). Suurista kaupungeista vain
Espoossa ja Vantaalla osuus on pienempi.
Koko
maassa
yli
65vuotiaiden osuus on 16,5 prosenttia.
Yli 65-vuotiaiden määrä ja % -osuus
jatkaa kuitenkin nousua myös Oulussa ja Tilastokeskuksen ennusteen
mukaan se on vuonna 2020 17,3 %
ja vuonna 2040 22,8 %.
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Kuva: Väestön ikärakenne Oulussa 31.12.1990–2007 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2040
(Tilastokeskus).

Demografinen huoltosuhde, joka ilmoittaa kuinka monta alle 15vuotiasta ja yli 64-vuotiasta on yhtä
työikäistä (15–64-vuotias) kohti, on
Oulussa 0,41. Koko maassa luku on
0,50. Huoltosuhde on alhainen kaikissa suurissa kaupungeissa, tosin Turussa yli 65-vuotiaiden korkeampi
osuus nostaa lukua hieman muita
suuremmaksi. Väestön ikääntyminen
nostaa tulevaisuudessa demografista
huoltosuhdetta kuitenkin myös suurissa kaupungeissa.
Asuntokuntarakenne
Oulun noin 65 600 asuntokunnan
keskimääräinen koko on nykyään 2,0
henkilöä. 77 prosentissa asuntokunnista asuu enintään kaksi henkilöä.
Keskimääräinen koko on laskenut
voimakkaasti viime vuosikymmenten
aikana; vielä kymmenen vuotta sitten
se oli 2,2 henkilöä. Yhden henkilön
asuntokuntien määrä ja suhteellinen
osuus on puolestaan kasvanut tasai-
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sesti. Vuoden 2008 alussa yhden
henkilön asuntokuntien osuus kaikista
asuntokunnista oli jo 44,3 prosenttia
ja kymmenen viime vuoden aikana
näiden määrä kasvoi 9500 asuntokunnalla. Samalla kahden henkilön
asuntokuntien määrä kasvoi yli 5 500
asuntokunnalla. Vähintään kolmen
henkilön asuntokuntien määrä ja
osuus puolestaan laski.
Koko maassa yhden henkilön asuntokuntien osuus on 40,1 prosenttia.
Helsingissä ja Turussa yhden henkilön
asuntokuntien osuus on noin puolet
kaikista asuntokunnista, kun taas
Espoossa ja Vantaalla osuus on selvästi alle 40 prosenttia. Oulun ympäristökunnissa asuntokuntakoko on
selvästi Oulua suurempi. Hailuoto
poisluettuna vähintään neljän henkilön asuntokuntien osuus vaihtelee
seudulla Muhoksen 24,4 % ja Limingan 34,4 % välillä. Oulussa osuus on
12,9 %.
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Kuva: Asuntokunnat henkilöluvun mukaan Oulussa.

Ulkomaalaisten osuus
Oulussa asuvien ulkomaalaisten suhteellinen osuus on kymmenkertaistunut 20 viimeisen vuoden aikana mutta on pienempi kuin Suomen muilla
suurilla kaupunkiseuduilla. Oulussa
asui vuoden 2007 lopussa yhteensä
2 570 ulkomaan kansalaista. Koko
seudulla ulkomaalaisten määrä oli
vastaavana ajankohtana 2 980 henkilöä. Oulun seutukunnan ulkomaalaisista 86 prosenttia asuu Oulussa.
Vuonna 2007 ulkomaalaisten osuus
Oulun väestöstä oli 2,0 prosenttia ja
koko seudulla 1,4 prosenttia. Vuonna
2000 vastaavat osuudet olivat Oulussa 1,3 % ja seudulla 1,0 %. Valtaosa
Oulussa asuvista ulkomaalaisista on
tullut muualta Euroopasta (51,2 %).
Aasialaisten ja oseanialaisten osuus
on 28,9 % ja afrikkalaisten 15,1 %.
Vuoteen 2000 verrattuna eniten on
kasvanut Afrikasta tulleiden osuus ja
Euroopasta tulleiden osuus on vastaavasti laskenut.

Muuttoliike
Oulun kaupungin sisällä tapahtuvan
muuttoliikkeen volyymi on viime aikoina ollut noin 25 000 henkilöä vuosittain (v.2007: 23 215). Selvästi
vilkkainta sisäinen muuttoliike on

keskustan alueella, missä vuokraasuntojen osuus asuntokannasta suuri. Valtaosa keskustan muuttajista on
opiskelu- ja työikäisiä ja lasten osuus
muuttajista on pieni. Sisäisen muuttoliikkeen suuntaa ohjaa se mihin
asuntorakentaminen kulloinkin painottuu. Nettovoittoalueita ovat voimakkaan rakentamisen alueet, kuten
vuonna 2007 olivat Kaakkuri, Kaijonharju ja Korvensuora. Suurimpia nettohäviäjiä ovat vanhat lähiöt, kuten
Koskela, Puolivälinkangas ja Kaukovainio.
Ulkoisen muuttoliikkeen volyymi on
kasvanut voimakkaasti viimeisten 15
vuoden
aikana.
Kokonaismuuton
määrä on kasvanut myös muissa suurissa kaupungeissa, mutta suhteellisesti nopeinta kasvu on ollut Oulussa.
Tulo- ja lähtömuuton kokonaismäärä
maahan- ja maastamuutto mukaan
lukien oli vuonna 2007 jo lähes
20 000 henkeä. Vuonna 1993 vastaava luku oli hiukan alle 8 000. Tulomuuton kasvuun vaikutti merkittävästi 1990-luvun puolivälissä kotikuntalain voimaantulo. Tämän jälkeenkin
Oulun vahva vetovoima työssäkäyntija opiskelupaikkakuntana on houkutellut muuttajia kasvavassa määrin.
Vuosina 2002 ja 2003 tulomuutossa
tapahtui pieni notkahdus, mutta
suunta kääntyi pian jälleen nousuun.
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Vuosien 1994 ja 2001 välisenä aikana
Oulussa koettiin erityisen korkean
muuttovoiton jakso. Nettomuutto oli
näiden 8 vuoden aikana keskimäärin
lähes +1 400 henkeä vuodessa. Nopeinta kasvu oli vuonna 2000 (+2

11
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090 henkeä). Vuosikymmenen loppua
kohti muuttovoitto on tasaantunut
ollen keskimäärin noin +300 henkeä
vuodessa. Maahanmuuton osuus nettomuutosta on korostunut viimeisten
vuosien aikana.

1000 asukasta

tulomuutto

lähtömuutto

nettomuutto
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Kuva: Muuttoliike Oulussa 31.12.1990–2007. (Tilastokeskus.)
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Kuva: Oulunseudun kuntien keskinäinen nettomuutto kunnittain v. 2007. (Tilastokeskus.)
Varsinkin ympäristökunnissa nettomuutto vaihtelee vuosittain paljon.
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Tulo- ja lähtömuuton suunnat
Tulomuuton lähtöalueet jakaantuvat
kolmeen pääluokkaan: seudun kunnat, pohjoisen kaupungit ja pääkaupunkiseutu Tampereella vahvistettuna. Esimerkiksi Haukiputaalta on viime vuosina muuttanut Ouluun noin
600 henkeä ja Helsingistä sekä Rovaniemeltä molemmista noin 500 henkeä vuosittain. Myös lähtömuutto on
vilkkainta näihin luokkiin kuuluviin
kuntiin. Seudun kuntien ja etelän
suurten kaupunkien kanssa muuttolii-

Muuttajien ikärakenne
Ikärakenteeltaan sisäinen ja ulkoinen
muuttoliike ovat hyvin samankaltaisia: aktiivisimpia muuttajia ovat nuoret lapsiperheet ja opiskeluikäiset.
Oulu on perinteisesti ollut muuttoliikkeessä nettohäviäjä lapsi-ikäluokissa,
erityisesti 0–6-vuotiaissa. Viime vuosina nettotappio tässä ikäluokassa on

ke jää Oulun osalta tappiolliseksi.
Viime vuosina Oulu on menettänyt
seudun kuntiin yli 1 000 asukasta
vuosittain. Vuonna 2007 menetys oli
kuitenkin pienempi (-711). Muuttotappio pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle on viime vuosina hiukan kasvanut, ja se oli vuonna 2007 yhteensä noin 570 henkeä. Muuttovoitto on
suurinta pohjoisen kaupungeista, kuten Raahe, Kemi, Kajaani ja Rovaniemi. Oulun muuttovoitto on viime
vuosina ollut kustakin näistä kaupungeista keskimäärin noin 100 henkeä.

ollut noin -400 henkeä vuosittain.
Myös työikäisten nettomuutto on jäänyt negatiiviseksi noin 1 000 hengen
verran vuosittain. Sen sijaan opiskeluikäisissä nettomuutto on ollut selvästi voitollista. 16–24-vuotiaiden
muuttovoitto on viime vuosina ollut
keskimäärin reilut 1 400 henkeä. Yli
65-vuotiaiden kohdalla muuttoliikkeen volyymi on pienempää, nettomuuton ollessa noin +50 henkeä.

Yhteenveto

-

-

Oulu on kasvanut voimakkaasti ja kasvu tulee jatkumaan. Oulun yleiskaavassa 2020 on varauduttu 150 000 henkilön väestömäärään
1.1.2020, kun taas Tilastokeskuksen väestöennuste on 144 900 henkilöä 31.12.2020. (Ylikiiminki ei sisälly kumpaankaan.)
Kasvu perustuu tasaisena pysyvään syntyneiden enemmyyteen sekä
muuttoliikkeeseen.
Väestö on ikärakenteeltaan nuorta. Väestöstä 20 % on alle 17-vuotiaita
ja 23 % on opiskeluikäisiä.
Yli 65-vuotiaiden suhteellinen osuus on n. 12 %. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan osuus on n. 17 % vuonna 2020.
Asuntokuntien keskikoko laskee nopeasti.
Sisäinen muuttoliike lisää väestöä uusilla alueilla. Nopeimmin väestö
vähenee vanhoissa lähiöissä.
Oulussa opiskeluikäisten nettomuutto on selvästi voitollista, kun taas
lasten ja työikäisten nettomuutto on negatiivinen. Kaupunki menettää
asukkaita seudun ympäristökuntiin.
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Yhdyskuntarakenne

Yhdyskuntarakenne on fyysinen, toiminnallinen ja sosiaalinen kokonaisuus, joka muodostuu asutuksesta,
työpaikoista, palveluista, virkistys- ja
ulkoilualueista, liikenneväylistä sekä
teknisistä verkostoista. Yhdyskuntarakenne käsittää toimintojen sijoittumisen suhteessa toisiinsa, toimintojen
väliset yhteydet sekä toiminnallisen
rakenteen
suhteen
ympäristöön,
maastoon, luontoon ja maisemaan.
Yhdyskuntarakenteen
taloudellinen
merkitys on suuri. On arvioitu, että
Suomen kansanvarallisuudesta yhdyskuntarakennettu ympäristö muodostaa n. 75 % ja bruttokansantuotteen käytöstä n. 40 %. Yleisesti eheä
yhdyskuntarakenne tukee julkista
liikennettä; lyhentää työssäkäynti- ja
asiointietäisyyksiä; vähentää infrastruktuurin rakentamis- ja ylläpitokustannuksia,
ajoneuvoriippuvuutta
sekä ajoneuvoliikenteen suoritteita ja
liikkumiskustannuksia.
Hajanainen
rakenne puolestaan lisää luonnonalueiden ja -varojen kulutusta.
Suomessa on vallalla kaksi yhtäaikaista yhdyskuntarakenteeseen liittyvää kehityskulkua: yhtäältä aluerakenne keskittyy, kun väkeä muuttaa
maalta kaupunkeihin; toisaalta kasvavien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne on voimakkaasti hajautumassa. Suomen pinta-alasta taajamia
on 2 % ja niillä asuu 80 % ja käy
töissä 72 % väestöstä. Viimeisten 25
vuoden aikana Suomen taajamaalueiden pinta-ala on kasvanut puolella ja väestömäärä 10 %. Samalla
ydinkeskustoissa
väestömäärä
on
vähentynyt. Tämän suuntaista kehitystä on tapahtunut kaikissa Suomen
suurimmissa kaupungeissa. Väestönkasvusta neljä viidesosaa on tapahtunut Helsingin, Tampereen, Oulun,
Turun ja Jyväskylän kaupunkiseuduilla.
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Yhdyskuntarakenteen
eheytyminen
on kirjattu tavoitteeksi muun muassa
alueidenkäytön suunnittelua ohjaaviin
valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, ympäristöministeriön strategiaan sekä pääministeri Matti Vanhasen
II hallituksen ohjelmaan osana suurkaupunkipolitiikkaa. Tavoitteen taustalla
vaikuttavat
alueidenkäytön
suunnittelun yleiset valtakunnalliset
tavoitteet, jotka on määritelty vuonna
2000 voimaan tulleessa maankäyttöja rakennuslaissa: suunnittelun tavoitteena on edistää muun muassa
yhdyskuntarakenteen
ja
alueiden
käytön taloudellisuutta, rakennetun
ympäristön kauneutta, luonnonvarojen säästeliästä käyttöä, yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista, yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta, palvelujen saatavuutta ja
liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä.
Lähteet:
Lahti, Pekka. Yhdyskuntarakenne ja infrastruktuuri. Kaupunkien kehittämistyöryhmän julkaisu III. Sisäasianministeriö,
Helsinki 1996.
Laine, Tarja & Tornivaara-Ruikka, Riitta.
Yhdyskuntarakenteen muutos haastaa
Uudenmaan. Teoksessa Uudenmaan ympäristökeskus (toim.): Eheät yhdyskunnat
– Taikasanasta elinympäristöksi. Suomen
ympäristö 15/2008. Edita Prima Oy, Helsinki 2008.
Newman, Peter & Kenworthy, Jeffry. Cities and automobile dependence: An international sourcebook. Gower, UK 1989.
Niskanen, Saija et al. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja ohjaus: kirjallisuustutkimus. VTT, Helsinki 2004.
Yhdyskuntarakenteen ohjauksen kehittämisohjelma. Yhdyskuntarakenteen ohjauksen kehittämistyöryhmä 30.11.2004.
Ympäristöministeriö, Helsinki 2004.

Yleiskaavan yhdyskuntarakennetta koskevat tavoitteet
Oulun yleiskaavan 2020 selostuksen
mukaan:
- Kaupunkirakennetta tiivistetään ja
täydennetään.
- Tavoitteina tulevan asuntotuotannon sijoittamisessa ovat keskustan ja keskustaa ympäröivän lähiökehän täydennysrakentaminen
ja olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen sekä palvelujen saavutettavuus. Tavoitteena on myös tasapainottaa kaupunkirakennetta
sijoittamalla
asuntotuotantoa lähelle merkittäviä työpaikka-alueita.
- Asumakuntavyöhykettä täydennetään uusilla asuntoalueilla siten,
että luodaan edellytykset palvelujen järjestämiselle ja joukkoliikenteelle.

Kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehitys
Vuoden 2008 aikana Oulun kaupunki
on
osallistunut
valtakunnalliseen
KARA-tutkimukseen (KARA = Kaupunkirakenteen kehityspiirteet Suomen suurilla kaupunkiseuduilla), jossa kaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta ja sen keskeisiä kehityssuuntia kuvattiin 1) valtakunnallisen
yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän
mukaisen
YKR-taajamarajauksen, 2) kaupunkirakennemittareiden ja 3) kaupunkirakennevyöhykkeiden avulla.

että toiminnallisesti kaupunkiseudun
keskustaajamaan. Lievealue on alueellisesti yhtenäinen etäisyysvyöhyke
taajaman ulkoreunasta, joka ulottuu
ympäröivälle haja-asutusalueelle linnuntietä mitattuna viiden kilometrin
etäisyydelle keskustaajaman ja kolmen kilometrin etäisyydelle lähitaajaman ulkoreunasta.
”YKR-taajama on vähintään 200
asukkaan alue, jossa rakennusten
lukumäärä ja kerrosala muodostavat
ympäröivää haja-asutusta selkeästi
tiheämmän ryhmittymän.” (Ristimäki
et. al.)
Vuonna 2005 Oulun kaupunkiseudun
taajamarakenne muodostui Oulun
kaupunkiseudun
keskustaajamasta,
kolmesta keskustaajamaa ympäröivästä lähitaajamasta, joita olivat Kiimingin keskusta, Kiimingin Alakylä ja
Limingan Tupos sekä lievealueesta.
Oulun kaupunkiseudun (keskustaajamat ja lähitaajamat) väestötiheys
oli 883.8 as/km2 vuonna 2005. Oulun
kaupunkiseudun
asukastiheys
on
kasvanut hitaasti vuodesta 1995, kun
muilla suurilla kaupunkiseuduilla asukastiheyden lasku on pääosin pysähtynyt. Oulun kaupunkiseudun keskustaajama laajeni noin 100km2 vuosina
1980–2005.

YKR-taajamarajaus
Kaupunkiseutu muodostuu väestömäärältään työssäkäyntialueen suurimmasta YKR-taajamasta eli keskustaajamasta, sen lähettyvillä olevista muista YKR-taajamista eli lähitaajamista sekä näitä ympäröivästä
haja-asutus-alueesta eli lievealueesta. Lähitaajama on osa kaupunkiseutua, mikäli se liittyy sekä fyysisesti

Lähteet:
Ristimäki, Mika, Oinonen, Kari; Pitkäranta, Harri & Harju, Kaisu. Kaupunkiseutujen väestömuutos ja alueellinen kasvu.
Suomen ympäristö 657. Ympäristöministeriö. Alueiden käyttöosasto. Edita Prima
Oy 2003.
YKR-aineisto. Tilastokeskus ja Suomen
ympäristökeskus.
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Kuva: Oulun kaupunkiseudun keskustaajama-alueen ja lähitaajamien laajeneminen vuosina 1980–2005. (Ks. keskustaajaman, lähitaajaman ja lievealueen määritelmät edellisellä
sivulla.)
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Kaupunkirakennemittarit

5. Sekoittuneisuus (Mixed uses) –
asumisen ja työpaikkojen sekoittuminen / eriytyminen omille alueille

Kaupunkirakenteen mittaamisessa on
käytetty
Tilastokeskuksen
YKRaineistoa, joka 250 x 250m:n tilastoruutuihin perustuvaa paikkatietoaineisto. Lukuarvot on laskettu suhteessa asuttuihin ruutualueisiin eri
vuosina.
Kaupunkirakennemittarit
ovat:
1. Väestötiheys (Density) – väestötiheys (as/ha)
2. Yhtenäisyys (Continuity) – rakennetun alueen yhtenäisyys / epäyhtenäisyys
3. Keskittyneisyys (Concentration) –
väestön keskittyminen tiheästi (20
as/ha) asuttuihin ruutuihin
4. Keskustahakuisuus (Centrality) –
väestön keskimääräinen keskustaetäisyys Oulun keskustasta

Oulun seudun, etenkin Oulun, yhdyskuntarakenteen eheytymistä osoittavat väestötiheyden, rakennetun alueen yhtenäisyyden ja väestön keskittyneisyyden tarkastelu. Yhdyskuntarakenteen hajautuminen näkyy puolestaan väestön keskustaetäisyyden
kasvuna Oulun keskustasta ja väestön vähenemisenä tiheästi asutuilla
alueilla. Sekoittuneisuus tarkastelu
osoittaa, että työpaikat ja asunnot
sijoittuvat pääasiassa omille ruutualueille Oulussa ja Oulun seudulla.

Väestöm äärä
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
1

2

3

4

5

6

7

1980

8
1990

9

10
2000

11

12
2002

13

14
2005

15

16

17

18

19

20

Etäisyys keskustasta (km )

Kuva: Seudun väestömäärä eri etäisyyksillä Oulun keskustasta. 1980-luvulta lähtien väestö on kasvanut eniten 5–9 km:n etäisyydellä keskustasta.

Kaupunkirakennevyöhykkeet
Kaupunkirakennevyöhykkeet kuvaavat kaupunkiseutujen toiminnallista
rakennetta. Vyöhykkeet ovat jalankulkuvyöhyke, kevyen liikenteen vyöhyke, joukkoliikennevyöhyke ja autokaupunkivyöhyke.
Vuonna 2005 Oulun seudun kaupunkirakennevyöhykkeiden
väestöstä
asui 44 % autokaupunkivyöhykkeellä,
41 % joukkoliikennevyöhykkeellä, 5
% kevyen liikenteen vyöhykkeellä ja
10 % jalankulkuvyöhykkeellä.

Eniten asuntokuntia on sijoittunut
joukkoliikennevyöhykkeelle. Vuoroväliltään tiheiden pysäkkien läheisyydessä on suhteellisesti enemmän pieniä (1–2 hlön) asuntokuntia kun autovyöhykkeellä. Autokaupungin alueella suurten asuntokuntien (vähintään 4 hlöä) osuus on suuri. Tulos
johtuu eroista asuntokannassa: autovyöhykkeelle sijoittuu pientaloja, kun
taas joukkoliikennevyöhykkeelle sijoittuu paljon kerrostaloalueita. Jalankulkuvyöhykkeellä pienten asuntokuntien osuus on yli 90 % ja kevyen
liikenteen vyöhykkeellä 82 %.
13

Jalankulkukaupunki levittäytyy keskustan ympärille noin 1,5 kilometrin
säteelle. Vyöhyke käsittää Oulun liikekeskustan
lisäksi keskustan läheiset
asuinalueet, joilta hyvä
saavutettavuus jalkaisin
keskustaan.
Kevyen liikenteen vyöhyke käsittää asuinalueet,
jotka sijoittuvat noin 13,5km etäisyydelle keskustasta jalankulkukaupungin ympärille. Vyöhykkeen rajauksessa on
huomioitu
paikalliset
olosuhteet ja autonomistustiedot.
Joukkoliikennevyöhyke
on muodostettu joukkoliikenteen tarjonnan perusteella. Vyöhyke levittäytyy 250 metrin ja 400
metrin säteelle sellaisten
bussipysäkkien ympärille,
millä arkiaamuisin kello
7-8 välisenä aikana kulkee vähintään 4 vuoroa
tunnissa.

Kuva: Kaupunkirakennevyöhykkeet Oulun kaupunkiseudulla v.
2005.

Kaupunkiseudun autottomien asuntokuntien osuus on 57 % jalankulkuvyöhykkeellä, 46 % kevyen liikenteen
vyöhykkeellä, 36 % joukkoliikennevyöhykkeellä ja 17 % autokaupunkivyöhykkeellä. Vähintään kahden auton asuntokuntien osuus on suurin
autovyöhykkeellä. Myös 15 % joukkoliikennevyöhykkeen asuntokunnista
on vähintään kaksi autoa.
Vyöhykkeelle, jossa ainakin arkiaamuisin on hyvä joukkoliikenteen palvelutaso, sijoittuu 42 % vyöhykkeiden työpaikoista eli noin 31 400 työpaikkaa. Lähes puolet joukkoliikennevyöhykkeellä asuvista kulkee töissä
vyöhykkeellään (noin 13 000 työmatkaa). Kolmannes (noin 24 300 tp)
14

Kaupunkiseudun
taajama-alue, joka ei kuulu
edellä mainittuihin vyöhykkeisiin,
muodostaa
autokaupunkivyöhykkeen.

työpaikoista sijoittuu autokaupunkivyöhykkeelle, neljännes (16 700 tp)
jalankulkuvyöhykkeelle ja muutama
prosentti (1 950 tp) kevyen liikenteen
vyöhykkeelle. Yli kolmannes autokaupungin asukkaista käy töissä asuinvyöhykkeellään (noin 11 000 työmatkaa). Myös kolmannes jalankulkuvyöhykkeen asukkaista käy töissä
asuinvyöhykkeellään
(noin
2 450
työmatkaa). Kehitystarkastelu osoittaa, että väestö- ja työpaikkamäärä
on kasvanut autovyöhykkeellä muita
vyöhykkeitä nopeammin. Tämä kertoo autovyöhykkeen painoarvon kasvusta. 90 % vyöhykkeiden työmatkoista suuntautuu Oulun työssäkäyntialueelle.

Yhteenveto
-

-

-

Oulun kaupunkiseudun taajamien asukastiheys on kasvanut vuodesta
1995.
Väestötiheys, rakennetun alueen yhtenäisyys ja väestön keskittyneisyys
osoittavat Oulun seudun yhdyskuntarakenteen eheytymistä. Väestön
etäisyys keskustasta kuitenkin kasvaa ja väestö vähenee tiheästi asutuilla alueilla.
Oulun kaupunkiseudun väestö painottuu voimakkaasti autokaupunki- ja
joukkoliikennevyöhykkeille. Väestö- ja työpaikkamäärä on kasvanut autovyöhykkeellä muita vyöhykkeitä nopeammin.
Autottomien asuntokuntien osuus on suurin jalankulkuvyöhykkeellä ja
kevyen liikenteen vyöhykkeellä, mutta myös muilla vyöhykkeillä asuu
autottomia asuntokuntia.
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Asuminen

Asuminen on olennainen osa asukkaiden viihtymistä ja hyvinvointia. Hyvä
asuntorakentaminen tukee keskeisesti kaupungin ja seudun vetovoimaa ja
kehitystä.

Yleiskaavan asumista koskevat tavoitteet
Oulun yleiskaavan 2020 selostuksen
mukaan:
- Kasvavan kaupungin menestymisen ehtona on jatkuva, asukkaiden tarpeita vastaava laadukas
asuntotuotanto.
- Asukasmäärä keskustassa ja keskustaa ympäröivällä lähiökehällä
kasvaa absoluuttisesti hieman,
mutta suhteellinen osuus vähenee. Lähiövyöhykkeen asukasmäärä säilytetään osoittamalla
täydennysrakentamisalueita.
- Yleiskaavalla edistetään asuntoalueiden, asuntotyyppien ja asumisen hallintamuotojen monipuolistumista.
Asuntotyyppivalikoimaan on lisätty kaupunkimainen,
perinteistä omakotitonttia pienemmällä tontilla sijaitseva pientalotyyppi. Tiiviillä ja matalalla rakentamisella voidaan lisätä pientaloasuntojen osuutta asuntokannassa. Tavoitteena on myös luoda
edellytykset alueiden vaiheittaiseen rakentamiseen sekä sosiaalisesti hyvän ja fyysiseltä ympäristöltään viihtyisän elinympäristön
muotoutumiseen.
- Asumakuntavyöhykettä täydennetään uusilla asuntoalueilla siten,
että luodaan edellytykset palvelu-
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jen järjestämiselle ja joukkoliikenteelle. Hiukkavaara osoitetaan
uudeksi kasvusuunnaksi.
Yhdyskuntasuunnittelun
käsitteenä
asuminen koskee paitsi asuntotuotantoa ja asuntojen ominaisuuksia myös
asuin- ja elinympäristöä: asuinalueiden omaleimaisuutta ja viihtyisyyttä,
palveluiden ja virkistysalueiden saavutettavuutta ja niin edelleen. Viime
vuosina ympäristön merkitys on korostunut asumista koskevassa keskustelussa;
esimerkiksi
PohjoisPohjanmaan maakuntasuunnitelman
(2003) mukaan taajamien hyvän
asuinympäristön kehittäminen muodostaa kilpailutekijän sekä yritysten
että työntekijöiden näkökulmasta.
Oulun
yleiskaavan
selostuksessa
asuinympäristön laadulliset tavoitteet
esitetään
pääasiassa
epäsuorasti
osana palveluita, liikennettä ja ympäristöä koskevia tavoitteita. Yleiskaavan seuranta on toteutettu yleiskaavan teemajaon pohjalta.

Oulun asuntokanta
Oulussa oli vuoden 2008 alussa n.
73 000 asuntoa. Asuntokanta on kerrostalovaltaista; asunnoista n. 61 %
on kerrostaloissa, 18 % ketju- ja rivitaloissa sekä 21 % omakotitaloissa.
N. 48 % asunnoista on omistusasuntoja, n. 41 % vuokra-asuntoja ja n. 2
% asumisoikeusasuntoja. Asuntokanta on erittäin nuorta; yli puolet asunnoista on valmistunut vuosina 1980–
2007.
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Kuva: Oulun asuntokanta asuntojen valmistumisajankohdan mukaan.

Asuntokannan sijoittumista on Oulussa perinteisesti havainnollistettu kaupunkirakenteen kehien avulla. Vuoden 2008 alussa Oulussa oli 70 %
koko seutukunnan asunnoista. Oulun
asunnoista 28 % oli keskustassa ja
Tuirassa, 39 % keskustaa ympäröi-

vällä lähiökehällä, 31 % asumakunnissa sekä 1 % kylissä ja maaseudulla. Asunnoista puolet (50,2 %) sijaitsi
Oulujoen pohjoispuolella ja puolet
(49,8 %) eteläpuolella. Omakotitaloista 2/3 (63,6 %) oli Oulujoen pohjoispuolella.

Ympäristökunnat
Keskusta
ja Tuira
Lähiökehä
Asumakunnat ja kylät

Keskustan ja Tuiran suuralueet
Lähiökehä: Koskelan, Puolivälinkankaan, Oulunsuun, Kauukovainion,
Höyhtyän ja Nuottasaaren suuralueet sekä Myllyojan suuralue lukuun
ottamatta Hiukkavaaran kaupunginosaa.
Asumakunnat ja kylät: Pateniemen, Kaijonharjun, Korvenkylän,
Sanginsuun, Maikkulan ja Kaakkurin suuralueet sekä Hiukkavaaran
kaupunginosa.
Ympäristökunnat: Haukipudas, Kempele, Oulunsalo, Liminka, Muhos, Kiiminki, Lumijoki, Tyrnävä, Ylikiiminki

20 760 asuntoa
28 500 asuntoa
23 658 asuntoa
33 354 asuntoa

Kuva: Kaupunkirakenteen kehät sekä asuntokanta 1.1.2008.
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Asuntojen kysynnän muodostuminen
Oulussa uusien asuntojen kysyntä
perustuu pitkällä tähtäimellä väestön
lisäykseen ja asuntokuntien keskikoon pienentymiseen. Yleiskaavan
suunnitteeseen perustuva keskimääräinen tarve on lähes 1400 uutta
asuntoa vuodessa.
Asuntokuntien keskikoon pienentyminen ei heijastu ainakaan välittömästi

suoraan asumistoiveisiin, sillä Oulun
seudun asukasbarometrin 2006 mukaan pientalo on edelleen toivotuin
asumismuoto. Asumistarpeet vaihtelevat kuitenkin iän, perhe- ja asuntokuntatyypin mukaan ja asukasbarometrissa ylikorostuvat omakotitaloissa asuvien asuntokuntien vastaukset.
Pientalossa asuminen yleistyy keskiikään asti ja vähenee eläkeikää kohti.
Kysyntää ovat 2000-luvulla tukeneet
nuoren väestön lisäksi mm. sisäinen
muuttoliike, kotitalouksien suotuisa
tulokehitys ja alhaiset lainakorot.

Taulukko: Asuntokannan kasvun mitoitus. (Ylikiiminki ei sisälly tarkasteluun.) Yleiskaavan suunnite on tehty yleiskaavan laadinnan yhteydessä 2000-luvun alussa.
1.1.2000
Toteutuma
Yleiskaavan
1.1.2008
suunnite
1.1.2020
Kokonaisväestö
117 680
131 585
150 000
Asuntoväestö
116 802
130 564
149 000
Asuntokuntien lukumäärä
54 371
65 470
80 300
Asuntokunnan keskikoko
2,15
1,99
1,86
Asuntovarauma (asunnot,
5 823
7 448
7 700
joissa ei asuta)
Suhteellinen asuntovarauma
9,7
10,2
8,7
[%]
Asunnot
60 194
72 918
88 300

Asuntotuotanto Oulussa ja
Oulun seudulla
Vuosina 2000–2007 Oulussa valmistui
12 526 asuntoa, mikä vastaa keskimäärin n. 1550 asunnon vuosittaista
tuotantoa. Asukasmäärään suhteutettuna Oulussa on 2000-luvulla rakennettu uusia asuntoja enemmän kuin
Suomen muissa suurissa kaupungeissa.
Koko seudulla asuntoja valmistui 19
744 asuntoa, mikä vastaa keskimäärin n. 2450 asuntoa / v.
Oulun asuntotuotannosta v. 2000–
2007 sijoittui 27 % keskustaan tai
Tuiraan, 27 % keskustaa ympäröivälle lähiökehälle sekä 46 % asumakuntiin ja kyliin. Tuotannon seurauksena
lähiökehän suhteellinen osuus asuntokannasta on vähentynyt ja asumakuntien suhteellinen osuus kasvanut.
Tuotannosta 57 % sijoittui Oulujoen
eteläpuolelle.
Kahtena
viimeisenä
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vuonna tuotannon painopiste on kuitenkin ollut pohjoispuolella.
Yleiskaavan tavoitteena on ollut pientalojen suhteellisen osuuden kasvattaminen, asuntotyyppien monipuolistaminen ja rivitalotuotannon huomattava lisääminen. Yleiskaavan selostuksessa on arvioitu, että tuotettavista asunnoista 46 % on kerrostaloissa,
29 % rivitaloissa ja 25 % omakotitaloissa. Kysynnän ja tuotannon trendit
ovat kuitenkin viime vuosina painottuneet perinteisiin asuntotyyppeihin.
Vuosina 2000–2007 valmistuneista
asunnoista jopa 66 % oli kerrostaloissa, vain 14 % rivitaloissa ja 19 %
omakotitaloissa. Kerrostaloasuntojen
erittäin runsaan tuotannon vuoksi
niiden suhteellinen osuus kaupungin
asuntokannasta on kasvanut hiukan.
Rivitaloasuntojen suhteellinen osuus
on puolestaan säilynyt lähes vakiona
ja omakotitalojen suhteellinen osuus
on hiukan vähentynyt. Koko seudun
talotyyppijakauman kehitys myötäilee
Oulun kehitystä.
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kunnat
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Kuva: Oulussa ja Oulun seudulla valmistuneet asunnot vuosina 1960–2007. Seudun muut
kunnat ovat tässä yhteydessä Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki,
Muhos, Oulunsalo, Tyrnävä ja v. 1990 lähtien myös Ylikiiminki.
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Kuva: Asuntokannan sijoittuminen
Oulun kaupunkirakenteessa kehittäin v. 2000 ja v. 2008 sekä yleiskaavan suunnite v. 2020 (%osuudet).
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Kuva: Vuosina 2000–2007 valmistuneet asuinhuoneistot alueittain. (Muille kuin kuvassa
rajatuille alueille valmistui yhteensä n. 300 asuntoa.)
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Kuva: Talotyyppien osuus Oulussa valmistuneista asunnoista v. 1960–2007. (Ennen v.
1967 rivitaloasunnot tilastoitiin osana kerrostalotuotantoa.)
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Taulukko: Toteutunut asuntotuotannon talotyyppijakauma v. 2000–2007 sekä yleiskaavan selostuksen mukainen asuntotuotannon jakaumatavoite v. 2002–2020.
Toteutuneet
Yleiskaavan muasunnot v.
kainen asuntojen
2000–2007
tuotantotavoite v.
2002–2020
Kerrostaloasunnot
66 %
46 %
Rivitaloasunnot
14 %
29 %
Omakotiasunnot
19 %
25 %

100,0

Kuva: Oulun asuntokannan talotyyppijakauman
kehitys vuosina 1987–
2007 (%-osuudet). Viimeinen pylväs osoittaa
yleiskaavan selostuksen
mukaisen tavoitteen v.
2020.

90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
1987 1992 1997 2002 2007
3,6

4,2

3,8

3,9

Omakotitaloissa 24,6

24,1

23,0

21,6

21,3

23,0

Ketju- ja
rivitaloissa

11,4

14,2

14,4

14,1

14,0

19,0

Kerrostaloissa

60,7

58,0

58,4

60,5

60,8

58,0

Muissa taloissa

3,4

tav.
2020

Taulukko: Oulun asunto-ohjelman v. 2008—2012 mukainen asuntotuotanto.
v. 2008–09
v. 2010–12
Kerrostaloasunnot (AK)
700
700
Pienkerrostalo- ja rivitaloasunnot (AKR, AR)
250
300
Ryhmätaloasunnot (AP, A-1)
150
150
Omakotiasunnot (AO)
350
300
Yhteensä
1450
1450
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Asuntotuotannon kerrostalovaltaisuudesta huolimatta myös pientaloja on
rakennettu paljon. Vuosina 1996–
2006 Oulun omakotitalotuotanto kasvoi n. 150:sta yli 350:een. Samaan
aikaan koko seudun omakotitalotuotanto kasvoi alle 400:sta n. 900:aan.
Oulun asunto-ohjelmassa v. 2008–
2012 painotetaan yhä pientalo- ja
omakotitalotuotannon hallittua lisäämistä.

Oulun osuus seudun hajarakentamisesta on ollut vain n. 2 %. Oulun
seudun hajarakentamisselvityksessä
(2006) on arvioitu, että jos hajarakentamista ei pystytä olennaisesti
vähentämään, 27 % seudun väestölisäyksestä v. 2005–2020 tulee sijoittumaan asemakaava-alueiden ulkopuolelle.

Osan omakotitonttitarjonnasta muodostavat
aikaisempaa
pienemmät
tontit, joiden toteuttamista on tutkittu
teknisen keskuksen ja rakennusvalvontaviraston perustamassa kaupunkipientaloprojektissa vuosina 2005–
2007. Vaikka kaupunkipientalojen
avulla voidaan säästää kolmannes
omakotitaloalueiden maapinta-alasta,
on kaupunkipientaloja toistaiseksi
tuotettu vuosittain vain muutamia
kymmeniä.

Oululaisten keskimääräinen asumisväljyys oli 35,5 m²/asukas vuonna
2005. Asumisväljyys on kasvanut
tasaisesti. Kasvu johtuu pääasiassa
asuntokuntien keskikoon pienentymisestä. Väljyys kasvaa mm. nuorten
muuttaessa pois kotoa tai perheiden
muuttaessa entistä suurempiin asuntoihin.

Hajarakentamisen
osuus
seudun
pientalotuotannosta on huomattava.
Asemakaava-alueiden ulkopuolelle on
2000-luvulla myönnetty vuosittain
keskimäärin n. 200 rakennuslupaa.
Näistä lähes puolet on myönnetty
Kiimingissä ja Haukiputaalla, kun taas
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Asumisväljyyden kasvu

Erot asumisväljyydessä suomalaisten
kaupunkien välillä eivät ole suuria.
Pääkaupunkiseudulla
asumisväljyys
on hiukan muuta maata pienempi.
Oulun asumisväljyys vastaa maan
keskitasoa. Suomalaisten asumisväljyys puolestaan vastaa koko EU:n
keskiarvoa mutta on kaukana Ruotsin
(n. 44 m²/asukas) tai Tanskan (n. 52
m²/asukas) asumisväljyydestä.
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Kuva: Oululaisten asumisväljyyden kehitys v. 1990–2007. (Tilastokatsaus 2008.)
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Kuva: Oulussa valmistuneiden asuinhuoneistojen keskikoko (m²) v. 1960–2007.

Vuonna 2005 Oulussa oli vähemmän
ahtaasti asuvia kahden tai useamman
hengen talouksia kuin Helsingissä,
Turussa, Tampereella tai koko Suomessa. (Tilastokeskuksen luokituksen
mukaan asuntokunta asuu ahtaasti,
jos henkilöitä on enemmän kuin yksi
huonetta kohti.) Vuosina 1995–2005
näiden osuus laski 9 %:sta alle 6
%:iin. Koko Oulun seudulla ahtaasti
asuvien asuntokuntien osuus n. yhden %-yksikön suurempi kuin Oulussa. Ahtaasti asuvia asuntokuntia on
suhteellisesti eniten Lumijoella (14
%), Limingassa (11 %), Oulunsalossa
(10 %) ja Hailuodossa (10 %). Seudun asukasbarometrin 2006 mukaan
ahtainta asuminen on kerrostalo- ja
vuokra-asunnoissa, erityisesti usean
hengen lapsiperheillä. Väljintä taas on
vanhuksilla ja muilla yksinasuvilla
lukuun ottamatta nuoria, jotka ovat
useimmin opiskelijoita.

Asuntoalueiden varauma
Uusien tai täydennettävien asuntoalueiden varauma perustuu pääasiassa Oulun yleiskaavaan 2020, Oulujokivarren yleiskaavaan, tavoitesuunnitelmiin, kaavarunkoihin sekä asemakaavoihin. Varauma sisältää sekä
kaupungin että yksityisten omistamia
alueita.
Asuntotuotannon kapasiteetilla tarkoitetaan tässä yhteydessä asuntoalueiden varaumaan sisältyviä uusia asuntoja, joita ei ole vielä toteutettu. Ou-

lun asuntotuotannon kapasiteetti on
yhteensä n. 28 000 uutta asuntoa,
mikä vastaa lähes 20 vuoden asuntotuotantoa. Arvio asuntotuotannon
kapasiteetista ei ole vähentynyt
2000-luvulla, vaikka asuntoja on
valmistunut vuosittain keskimäärin n.
1550. Kapasiteetin säilyminen on johtunut maankäytön laskennallisesta
tehostumisesta. Yleiskaavassa osoitetuille uusille asuntoalueille on asemakaavoituksen
yhteydessä
yleensä
pystytty osoittamaan enemmän asuntoja kuin yleiskaavaa laadittaessa
arvioitiin.
Puolet asuntotuotannon kapasiteetista sijoittuu Hiukkavaaraan, Metsokankaalle ja Ritaharjuun. Oulun yleiskaavan valmistumisen jälkeen uutta
laskennallista kapasiteettia on muodostunut erityisesti Hiukkavaaraan,
minkä vuoksi keskusta ja sitä ympäröivä lähiökehä painottuvat suhteellisesti vähemmän kuin Oulun yleiskaavaa 2020 laadittaessa arvioitiin.
Kapasiteetti jakautuu talotyypeittäin
epätasaisesti eikä sen alueellinen sijoittuminen vastaa täysin nykyistä
kysyntää. Kerrostaloalueiden laskennallinen riittävyys on vain 16 vuotta,
kun taas pienkerrostalo- ja rivitalotuotannon kapasiteetin riittävyys on
lähes 30 vuotta. Yli neljäsosa kerrostalotuotannon kapasiteetista sijoittuu
lähiökehän ulkopuolelle, vaikka kysyntä kohdistuu ainakin toistaiseksi
pääasiassa keskustaan ja sen lähialueille. Jos uusia kerrostalotuotannon
alueita ei kyetä osoittamaan, pääosa
kerrostalotuotannosta
keskittyy
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2010-luvun kuluessa Länsi-Toppilaan,
Limingantulliin
ja
Hiukkavaaraan.
Lisäksi Hiukkavaarassa on yli puolet
pienkerrostalo- ja rivitalotuotannon
kapasiteetista.
Kerrostalotuotannon alueellinen keskittyminen voi hidastaa tuotantoa ja
heikentää asuntomarkkinoiden tasapainoa 2010-luvun puolivälistä lähtien. Toisaalta tuotannon mahdollinen

vähentyminen parantaa uusien hankkeiden kannattavuutta sekä lisää rakennusalan yksityisten toimijoiden
halukkuutta
täydennysrakentamiskohteiden perustamiseen. Täydennysrakentamisen ohjaaminen korostuu
yhä tärkeämpänä osana kaupunkisuunnittelua. Myös olemassa olevan
asuntokannan
perusparantamisen
kannattavuus kasvaa.

Kuva: Asuntoalueiden varauma 1.1.2008. Numerot osoittavat asuntotuotannon talotyyppikohtaisen kapasiteetin.
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Taulukko: Asuntotuotannon kapasiteetti alueittain ja talotyypeittäin 1.1.2008. Kapasiteetista sijoittuu keskusta-alueelle 9 %, lähiökehälle 20 %, asumakuntiin 65 % sekä kyliin 5
%. Kaikkien alueiden toteutuminen ei ole varmaa. Noin puolet asuntotuotannon kapasiteetista sijaitsee asemakaavoitetuilla alueilla.
Alue
Asunnot Asunnot Asunnot Asunnot Asunnot
kerrosrivitapienokyhteentaloissa loissa
taloissa taloissa sä
(AK)
(AKR(AP)
(AO)
AR)
Etu-Lyötty, Limingantulli, Hollihaka
2 170
2 170
Pikisaari
25
25
Tuira
360
360
Taka-Lyötty
460
460
Värttö, Peltola
540
540
Kaukovainio, Hiironen
250
70
20
340
Toppilansaari
600
50
650
Toppila
2 100
400
95
2 595
Alppila, Puolivälinkangas, Välivainio
1 560
1 560
Laanila, Hintta, Kynsilehto, Haapa20
90
30
140
lehto, Kirkkokangas
Kaakkuri
245
410
655
Metsokangas
500
770
180
920
2 370
Hiukkavaara
1 420
4 740
1 900
1 420
9 480
Saarela
165
85
120
370
Rajakylä
50
10
60
Pateniemi
200
275
520
325
1 320
Herukka
50
280
330
Linnanmaa
220
220
Ritaharju
360
240
545
1 190
2 335
Kaijonharju, Kuivasjärvi, Liikanen
60
20
410
490
Talvikangas, Korvenkylä, Heikinhar120
120
420
660
ju
Ylikiiminki
60
270
330
Oulujokivarsi
560
750
1 310
Alueet yhteensä
11 055
8 035
3 575
6 105
28 345

Taulukko: Asuntotuotannon kapasiteetin teoreettinen riittävyys vuosina (asunnot yhteensä / asunto-ohjelman mukainen viiden vuoden tuotanto.) Kapasiteetin hyödyntäminen
vaikeutuu sen vähentyessä, koska maankäytön toteuttamista suunniteltaessa on otettava
huomioon mm. tuotannon tavoitteet, tarjonnan alueellinen tasapaino, palvelujen toimivuus sekä tarvittavat kunnallistekniset investoinnit.
Asunnot Asunnot
Asunnot Asunnot Asunnot
kerrosrivitaloissa pienokyhteensä
taloissa
(AKR-AR) taloissa
taloissa
(AK)
(AP)
(AO)
Alueet yhteensä (riittävyys)
16 v.
29 v.
24 v.
19 v.
20 v.
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Asuntotuotannon vaikutukset alueiden ikärakenteeseen

seudun muuttoliiketutkimus. Tulomuutto, muuton syyt ja muuttajien
asumisolosuhteet. Oulun kaupunkiseudun kunnat 1997.)

Kaavailtu asuntotuotanto ylläpitää
kaupungin sisäistä muuttoliikettä.
Nettomuutto suuntautuu erityisesti
asumakuntakehän pientalovaltaisille
asuntoalueille. Ulkoinen muuttoliike
puolestaan suuntautuu ympäristökuntiin. Trendinä on asuntokannan, tuotannon ja asuinalueiden eriytyminen
perhetyypin ja tulotason mukaan.
Oulun seudun muuttoliiketutkimuksen
mukaan kehyskuntiin muuttajia ovat
tavallisesti hyvätuloiset lapsiperheet.
(Maria Ala-Siuru: Oulun kaupunki-

Muuttoliike
vaikuttaa
olennaisesti
kaupungin alueelliseen väestörakenteeseen. Vuoden 2000 alussa n. 52 %
Oulun 0–6-vuotiaista lapsista asui
asumakunnissa ja kylissä (Pateniemen,
Kaijonharjun,
Korvenkylän,
Sanginsuun, Maikkulan ja Kaakkurin
suuralueilla). Vuoden 2008 alussa
osuus oli kasvanut jo n. 60 prosenttiin.
Taustalla
vaikuttavat
asumisihanteet: lähes 70 % päiväkotiikäisistä asuu omakoti- tai rivitaloissa
ja osuus on kasvanut merkittävästi
viime vuosina.

Taulukko: Omakotitaloissa, rivitaloissa ja kerrostaloissa asuvien 0–6-vuotiaiden osuus
koko ikäluokasta Oulussa.
1.1.2000
1.1.2008
0–6-vuotiaat omakotitaloissa (%)
36,4
43,7
0–6-vuotiaat rivitaloissa (%)
25,1
24,9
0–6-vuotiaat kerrostaloissa (%)
38,5
31,3
Yhteensä (%)
100,0
100,0

Yleiskaavan aluevarauman ja asuntoohjelman pohjalta laaditun uusimman
väestösuunnitteen (2008) mukaan
asumakuntakehä kasvaa tulevaisuudessakin voimakkaasti, kun taas keskustaa ympäröivän lähiökehän väestönkasvu on jo käytännössä pysähtynyt. Lapsiperheiden muuttaessa Oulun asumakuntiin ja seudun ympäris-
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tökuntiin lasten määrä lähiökehällä
vähenee ja väestön vanheneminen
jatkuu. Keskustaa ympäröivän lähiökehän voimakas kerrostalovaltainen rakentaminen tukee väestön säilymistä, mutta se voi samalla lisätä
seudun sisäisestä muuttoliikkeestä
johtuvaa väestöryhmien alueellista
eriytymistä.

Kuvat: Oulun ja Oulun seudun toteutunut ja ennustettu väestön ja väestörakenteen kehitys kaupunkirakenteen kehillä. Kuvat perustuvat Oulun yleiskaavan aluevaraumaan, asunto-ohjelmaan, vuonna 2008 laadittuun väestösuunnitteeseen sekä Tilastokeskuksen aineistoon.
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Keskustan ja Tuiran suuralueet
Koskelan, Puolivälinkankaan, Oulunsuun, Kauukovainion, Höyhtyän ja Nuottasaaren suuralueet sekä Myllyojan suuralue lukuun
ottamatta Hiukkavaaran kaupunginosaa.
Pateniemen, Kaijonharjun, Korvenkylän, Sanginsuun, Maikkulan
ja Kaakkurin suuralueet sekä Hiukkavaaran kaupunginosa.
Haukipudas, Kempele, Oulunsalo, Liminka, Muhos, Kiiminki, Lumijoki, Tyrnävä, Ylikiiminki
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Väestönkasvu ja asuntokuntien keskikoon pienentyminen ylläpitävät
asuntojen kysyntää.
Asukasmäärään suhteutettuna Oulussa on 2000-luvulla rakennettu uusia asuntoja enemmän kuin Suomen muissa suurissa kaupungeissa.
Asuntokannan talotyyppijakauma ei ole monipuolistunut. Kerrostalojen
tuotanto on ollut runsasta, kun taas kaupunkimaisten pientalo- ja rivitaloasuntojen kysyntä ei ole kasvanut odotetusti.
Hajarakentamisen osuus Oulun seudun asuntotuotannosta on ollut
huomattava. Oulun osuus seudun hajarakentamisesta on kuitenkin erittäin pieni.
Yleiskaavan mukaisten asuntoalueiden varauma käsittää keskimäärin 20
vuoden asuntotuotannon. Puolet arvioidusta asuntotuotannon kapasiteetista sijoittuu keskustaa ympäröivän lähiökehän ulkopuolelle.
Kerrostaloalueiden varauma keskittyy harvoille alueille. Kerrostalotuotanto voi keskittyä alueellisesti liikaa jo ensi vuosikymmenellä. Täydennysrakentamisen ohjaaminen korostuu yhä tärkeämpänä osana kaupunkisuunnittelua.
Asuntotuotanto ylläpitää kaupunkiseudun sisäistä muuttoliikettä. Asuntokanta ja asuinalueet eriytyvät perhetyypin mukaan. Keskustaa ympäröivän lähiökehän väestö vanhenee. Lähiökehän kokonaisväestö ei enää
kasva ilman merkittäviä uusia toimenpiteitä.

Palveluverkko

Palvelusuunnittelun lähtökohtia ovat
Oulun kaupungin visio ja strategia (kv
27.8.2007 § 85). Vision mukaan ”Oulu on pohjoisen Euroopan elinvoimaisin kaupunkiyhteisö, jossa on asukkaiden tarpeista lähtevät Suomen
kehittyneimmät palvelut ja tasapainoinen talous”. Palveluverkkosuunnittelua ohjaa strateginen päämäärä:
”Oulun seudulla on asukkaiden tarpeista lähtevä, hyvinvointia edistävä
yhteinen palveluverkosto, joka hyödyntää uusinta teknologiaa”. Palvelujen organisointiin vaikuttavat lisäksi
toimintaympäristössä
tapahtuvat
muutokset, kuten kuntaliitokset, lainsäädännölliset muutokset, kuntayhtymien rooli, palvelujen yksityistäminen, teknologinen kehitys, energiapoliittiset linjaukset ja yleinen taloudellinen kehitys. Myös kaupan kehitys
vaikuttaa palveluverkon suunnitteluun. Oulussa palvelujen suunnittelua
ohjaa Oulun yleiskaavan 2020 keskusverkkorakenne. Palvelujen mitoitusta määrittelee maankäytön toteuttamisohjelman (MATO) yhteydessä
tehtävä väestöennuste.
Palvelurakenteen näkökulmasta edullisinta on tukea olemassa olevaa palveluverkostoa. Epäedullisinta on hajottaa kaupunkirakennetta pieniin
yksiköihin, jotka eivät kykene ylläpitämään omia julkisia ja kaupallisia
palveluita
sekä
joukkoliikennettä.
Ikäluokkien mahdollisimman tasainen
sekoittuminen olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen
sekä
uusien
asuinalueiden rakentamisen vaiheistus tasoittavat palveluiden kysyntää
ja helpottavat niiden järjestämistä.
Palveluja ei tule mitoittaa ruuhkahuippujen mukaan, koska tämä johtaa pitkällä aikavälillä suuriin tila- ja
käyttökustannuksiin. Lisä- ja täydennysrakentaminen sekä asuntokannan
monipuolisuus vahvistavat väestön
sosiaalisen rakenteen tasapainoa.
(Petri Kinnunen et al.: ”Sosiaalisten
vaikutusten arvioinnin lähtökohtia –

Oulun kaupungin yleiskaava 2020”.
2001.) Palveluverkko ei ole pysyvä,
koska palvelujen kysyntä ja tarjonta
muuttuu asukkaiden ja palvelutarpeiden muuttuessa.
Yksityisten ja julkisten palveluiden
saavutettavuus on tärkeää myös sosiaalisen tasa-arvon näkökulmasta;
palveluiden saavutettavuutta parantamalla edistetään asukkaiden selviytymistä erilaisissa elämän tilanteissa.
Oulun asuntokunnista noin kaksi viidesosaa (37 %) on autottomia. Keskustassa sijaitsevien palvelujen saavutettavuutta tukee julkinen liikenne,
joka on keskeinen osa palveluverkkoa.

Yleiskaavan palveluverkkoa koskevat tavoitteet
Oulun yleiskaavan 2020 tavoitteena
on toimiva keskusverkko- ja palveluverkkojärjestelmä.
Keskusverkon
muodostavat ydinkeskus eli pääkeskus sekä alue-, paikallis-, lähipalveluja kyläkeskukset. Eritasoisten keskusten palvelutarjonta edellyttää tietyn
suuruista väestöpohjaa:
• Aluekeskuksen väestöpohja on
noin 10 000 asukasta
• Paikalliskeskuksen väestöpohja on
yli 5 000 asukasta
• Lähikeskuksen väestöpohja on yli
3 000 asukasta
• Yksittäisten palvelujen väestöpohja on alle 3 000 asukasta
Palvelut sijoitetaan hierarkkiseen verkostoon siten, että ylemmän asteen
keskus sisältää myös alemman keskuksen palvelut. Tavoitteena on palveluiden sijoittaminen keskuksiin siten, että turvataan palveluiden tasapuolinen saatavuus kaikilla asuntoalueilla.
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Palveluverkon toteutuma
ja haasteet tulevaisuudessa
Vuonna 2008 yleiskaavan keskusverkon uusista keskuksista ovat toteutuneet
Kaijonharju–Linnanmaan
ja
Kaakkurin aluekeskukset. Hiukkavaaraan on laadittu kaavarunko, jonka kv
hyväksyi 14.4.2008 § 241. Hiukkavaaraan on osoitettu kaupungin kolmas aluekeskus. Paikalliskeskuksista
on toteutunut Talvikankaan keskus.
Ritaharjun paikalliskeskus on rakenteilla. Lähipalvelukeskuksista on toteutunut Peltolan, Saarelan, Kuivasrannan ja osittain Metsokankaan lähipalvelukeskukset. Uusia yksittäisiä
palveluja on toteutunut Kiviharjuun.
Oulun kaupungin vuonna 2008 laatiman väestösuunnitteen mukaan kaupungin kasvu painottuu Kaijonharjun,
Myllyojan ja Kaakkurin suuralueille.
Kaupungin kolme aluekeskusta tulevat olemaan Linnanmaa–Kaijonharju,
Kaakkuri ja Hiukkavaara. Hiukkavaaraan keskus palvelee pitkällä aikavälillä kaikkia koillisten kaupunginosien
asukkaita. Hiukkavaaran kaavarungossa (kv 21.4.2008 § 36) on varattu
alueita noin 20 000 asukkaalle. Palvelutuotanto mukautuu väestön kasvuun ja väestörakenteen muutoksiin,
erityisesti väestön vanhenemiseen.
Palvelujen tuotannossa huomioidaan
myös muuttoliike.
Kaupungin sisäinen muuttoliike haastaa palvelutuotannon. Palvelutarpeet
suuntautuvat yhä enemmän kaupungin ulkokehälle. Noin kolme neljäsosaa myös Oulun kaupungin palveluinvestointitarpeista, jotka on esitetty Talousarvioissa 2008 ja TTS
2009−2010 tai ovat suunniteltuja
erillisinvestointeja, sijoittuu asumakuntavyöhykkeelle.
Väestömäärän kehityksestä johtuvat
palvelutarpeenmuutokset uusilla ja
vanhoilla asuinalueilla huomioidaan
sekä pysyvin että väliaikaisin ratkai-
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suin. Seudullinen kouluverkkotarkastelu saattaa johtaa muutoksiin Oulun
kouluissa. Päivähoitopaikkojen lisäystarpeeseen vaikuttaa lasten määrän
kasvu, työllisyyden parantuminen,
tonttipolitiikka ja päivähoitopalvelujen
käyttötavan muutos.
Vanhusten määrän lisääntyessä tarvitaan painopisteen muutosta kotona
asuvien ikäihmisten terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Laitospalvelujen sijasta pyritään
tehostetun
palveluasumisen
tyyppisiin ratkaisuihin. Mielenterveysja
sosiaalipalveluissa
avohuollon
osuutta kasvatetaan raskaimpien palvelumuotojen osuuden laskiessa. Tehokkaan palvelutoiminnan ylläpitämiseksi terveyspalvelujen terveysasemapiirit kasvatetaan pitkällä aikavälillä yli 20 000 asukkaan laajuisiksi,
mikä saattaa johtaa nykyisten terveysasemien yhdistämiseen ja uuteen
sijoituspaikkaan. Palvelujen tarjonnassa otetaan huomioon seudullinen
kokonaisuus.
Kaupungin
TAITO
Oulu
400
ohjelmalle asetetun vision mukaan
oululaiset ovat vuonna 2009 aktiivisia
tietoyhteiskunnan
edelläkävijöitä,
jotka käyttävät hyväksi tietoyhteiskunnan palveluja ajasta ja paikasta
riippumatta. Kun oululaisten osaaminen sähköisten palvelujen käytössä
lisääntyy, uusille julkisille ja yksityisille verkkopalveluille tulee yhä enemmän
tarvetta.
(Oulun
kaupunki
2008.) Uusien langattomien palvelujen myötä palvelujen saavutettavuus
paranee. Joidenkin palvelujen fyysisen sijaintipaikan merkitys voi vähentyä.

Aluekeskus
Paikalliskeskus
tai monipuolinen
lähiökeskus
Lähipalvelukeskus
Yksittäisiä palveluja

Kuva: Toteutunut keskusverkko vuonna 2008. Tulevaisuudessa toteutuvat palvelut on
osoitettu katkoviivalla.

Yhteenveto

-

-

Palveluverkko on kehittynyt suunnitelmallisesti Oulun yleiskaavan pohjalta.
Palvelutarpeisiin vaikuttavat mm. asumakuntakehän väestönkasvu ja
vanhojen alueiden väestön vanheneminen.
Sisäisen muuttoliikkeen seurauksena julkisten palveluiden tarpeet suuntautuvat yhä enemmän kaupungin ulkokehälle. Kolme neljäsosaa kaupungin lähivuosien palveluinvestointitarpeista sijoittuu asumakuntavyöhykkeelle.
Seudullisen yhteistyön merkitys korostuu tulevaisuudessa.
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Kauppa

Vähittäiskaupan vaikutus yhdyskuntien kehittämiseen on näyttäytynyt
suurena viime vuosina. Erityisesti
erikoistavarakaupan merkitys osana
kunnallista ja seudullista kilpailukykyä on korostunut. Kasvava väestö ja
ansiotason nousu lisäävät ostovoimaa. Kauppa ja palvelut vastaavat
kysyntään mm. rakentamalla lisää
kapasiteettia, tehostamalla toimintaansa, monipuolistamalla valikoimaansa, ketjuuntumalla ja kasvattamalla yksikkökokoaan. Suuryksiköityminen mahdollistaa erikoistavarakaupan keskittymien irtautumisen
asuntoalueiden, julkisten palveluiden
ja joukkoliikenteen yhteydestä sekä
niiden hakeutumisen kasvavien henkilöautoliikennevirtojen lähelle. Hajauttavaa kehitystä tukevat autoistuminen, yhdyskuntarakenteen laajentuminen sekä keskustojen pysäköintipaikkojen ja suurten liiketilojen vähyys.

monipuolisena
palvelukeskuksena
sekä turvata päivittäistavarakaupan
toimintaedellytykset
asuntoalueilla.
Päivittäistavarakaupan
suuryksiköt
ohjataan keskustan läheisyyteen sekä
aluekeskuksiin.

Vähittäiskaupan ohjaaminen kaavoituksen avulla on osa yhteiskunnallista
säätelyä, jonka avulla on pyritty vähentämään asiointiliikennettä ja muita ympäristöhaittoja; varmistamaan
kilpailun toimivuus ja palveluiden alueellinen saatavuus, turvaamaan kuntien kehittämisen suunnitelmallisuus
sekä välttämään ylimitoituksesta johtuvia turhia investointeja. Kauppa
reagoi nopeasti toimintaympäristön
muutoksiin ja toimii liiketaloudellisin
perustein, kun taas yhdyskuntia
suunnitellaan useiden vuosikymmenten aikajänteellä.

Seudun vähittäiskaupan
nykytilanne

Yleiskaavan kaupalliset tavoitteet
Oulun yleiskaavassa 2020 kaupan
sijoittumista tarkastellaan osana alakeskus- ja palveluverkkojärjestelmää.
Tavoitteena on vahvistaa keskustaa
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Oulun yleiskaavan tapaan myös kuntien yhteisessä yleiskaavassa ja maakuntakaavassa kaupan palveluverkko
ja suuryksiköiden sijoittuminen esitetään osana yhdyskuntarakennetta ja
keskusverkkoa. Tavoitteena on ohjata
maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät uudet suuryksiköt Oulun keskustaan, kuntakeskuksiin ja aluekeskuksiin. Tavoitteet pohjautuvat Oulun
seutukunnan ja Pohjois-Pohjanmaan
liiton vuonna 2003 laatimaan asiantuntijaselvitykseen. (Kaupan suuryksiköiden sijoittuminen Oulun seudulla.)

Oulun seudun vähittäiskaupan myynti
on nykyään n. 1 200 M€/v, josta n.
700 M€/v kohdistuu erikoistavarakauppaan. Oulun osuus seudun päivittäistavaramyynnistä on n. 70 % ja
erikoistavarakaupasta n. 85 %.
Myynnin perusteella Oulu on koko
Pohjois-Suomen
kiistaton
kaupan
keskus. Oulun erikoistavarakaupan
myynti vastaa suuruusluokaltaan yli
250 000 asukkaan yhteenlaskettua
erikoistavarakaupan ostovoimaa.
Oulun seudulla oli 1.12.2008 yli
550 000 kem² vähittäiskaupan kerrosalaa. (Oulun kaupungin arvio.)
Myyntipinta-alaa oli n. 400 000 mym². Oulun keskusta lähialueineen
käsittää valtaosan seudun erikoistavarakaupan pinta-alasta, kun taas
päivittäistavarakauppa on hajautunut
koko seudulle. Oulussa on n. 60 %

seudun päivittäistavarakaupan ja yli
85 % erikoistavarakaupan pintaalasta. Viime aikoina mm. Kaakkuri,

Vasaraperä ja Rusko ovat vahvistuneet kaupan alueina.

Kerrosala [kem²] käsittää rakennuksen kerrosten yhteenlasketun pinta-alan. Se lasketaan ulkoseinien ulkopinnan mukaan. Kellari ja ullakko eivät aina sisälly kerrosalaan.
Myyntipinta-ala [my-m²] käsittää pinta-alan, jossa harjoitetaan myyntitoimintaa: tavara-alueet, käytävät, lihatiskin palvelualueineen, kassa-alueen ja tuulikaapin. Siihen ei
lasketa varasto- ja sosiaalitiloja.

Taulukko: Suuntaa antava arvio vähittäiskaupan kerrosalasta Oulun seudulla 1.12.2008.
Arvioon ei sisälly muiden kaupallisten palveluiden (esim. pankit, ravintolat ja parturit)
käytössä olevaa liiketilaa, jota on Oulun keskustassa n. 80 000 kem². Myöskään hotellit
tai toimistotilat eivät sisälly arvioon.
Alue
Sisältö (pt
Arvio päiArvio eriArvio palYhteensä
= päivitvittäistava- koistavara- jon tilaa
[kem²]
täistavara,
rakaupan
kaupan
vaativan
et = erikerrosalas- kerrosalas- kaupan *)
koistavara) ta
ta
kerrosalas[kem²]
[kem²]
ta [kem²]
20 000
98 000
2 000
120 000
Keskusta ja
pt- ja etRaksila
kauppa,
keskustapalvelut
Limingantulli tilaa vievä
5 000
28 000
82 000
115 000
ja Äimäet-kauppa,
rautio
autokauppa,
hypermarket
2 000
13 000
35 000
50 000
Joutsentien
sisustus- ja
ympäristö
kodinkauppa, supermarket
Kaakkuri ja
pt- ja et6 000
8 000
50 000
64 000
Vasaraperä
kauppa, tilaa
vievä kauppa
44 000
32 000
40 000
116 000
Oulun muut
pt- ja etalueet
kauppa, tilaa
vievä kauppa
Kempele
pt- ja et10 000
17 000
15 000
42 000
kauppa, tilaa
vievä kauppa
Muut ympäpt- ja et38 000
14 000
6 000
58 000
ristökunnat
kauppa
Yhteensä
125 000
210 000
230 000
565 000
*) Paljon tilaa vaativa erikoistavarakauppa käsittää mm. moottoriajoneuvojen kaupan,
huonekalukaupan, rautakaupan, maatalouskaupan ja kodintekniikkakaupan.
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Kartta: Päivittäistavarakaupan saavutettavuus Oulussa 1.8.2008.

Seudun asukasbarometrin 2006 mukaan: ” Vastaajista yhdeksän kymmenestä on tyytyväisiä asuinalueensa ruokakauppoihin. [– –] Erikoistavara- ja muihin kuin ruokakauppoihin ollaan huomattavasti tyytymättömämpiä. Keskusta-alueilla asuvista neljä viidestä (80
%) on näihin palveluihin tyytyväisiä, muuten joka kolmas vastaaja on muiden kauppojen
palveluihin tyytymätön. Maaseudulla asuvista noin puolet on tyytymättömiä muihin kauppoihin. Tyytymättömimpiä ovat lapsiperheet.”
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Päivittäistavarakaupan nykytilanne Oulun seudulla ja Oulussa
Oulun seudulla toimii n. 100 päivittäistavaramyymälää.
Seudullisesti
tarkasteltuna päivittäistavarakauppa
on hakeutunut asuin- ja työpaikkaalueiden läheisyyteen. Ouluun ja
Kempeleeseen
virtaa
ostovoimaa
mm. Kiimingistä, Haukiputaalta, Limingasta ja Oulunsalosta. Erikoistavarakaupasta poiketen päivittäistavarakaupan ostovoiman siirtymät kuntien välillä ovat kuitenkin maltillisia.
Suurimmillaankin
kunnasta
virtaa
ulos alle 10 M€ päivittäistavarakaupan ostovoimaa.
Oulun seutua on luonnehdittu pienten
supermarkettien ja sitä pienempikokoisten myymälöiden alueeksi. (Katri
Koistinen, Tiina Vesala: Päivittäistavarakaupan rakennemuutos Suomen
keskeisillä kaupunkiseuduilla 1995–
2003.
Kuluttajatutkimuskeskus
2006.) Suuryksiköitymisestä huolimatta Oulun seudun lähikaupat ovat
säilyttäneet elinvoimaisuutensa ja
kilpailukykynsä. Myymäläpoistuma on
ollut 1990-luvulla vähäistä verrattuna
muihin kaupunkeihin ja 2000-luvulla
poistuma on entisestään hidastunut.
Oulussa on n. 70 päivittäistavaramyymälää. Myymäläverkko on kehittynyt suunnitellusti ja myymälöiden
kokonaismäärä on jopa kasvanut hiukan 2000-luvulla, vaikka myymälöitä
on suljettukin yli 10. Alle 500 m:n
etäisyydellä päivittäistavarakaupasta
asuu 60 % kaupungin asuntoväestöstä ja alle 1000 metrin etäisyydellä 90
% asuntoväestöstä. Yhdyskuntarakenteen laajentumisesta ja kaupan
yksikkökoon
kasvusta
huolimatta
osuudet ovat säilyneet samoina viime
vuosina.

Oulun seudun kuntien
kaavailut
Viime vuosina Oulun seudulla on virinnyt runsaasti uusia kaupallisia
hankkeita. Seudun kunnat kilpailevat
keskenään suurten yksiköiden sijoittumisesta ja pyrkivät suunnittelemaan kaupan käyttöön vetovoimaisia
paikkoja. Oulussa kehitettäviä tai
perustettavia uusia vähittäiskaupan
alueita ovat mm. keskusta, Raksila,
Kaakkuri–Kiviniemi, Ritaportti ja Rusko. Ympäristökunnissa lisärakennuskohteita on kaavailtu mm. Kempeleen
Zatelliittiin, Liminganporttiin, Kiimingin Välikylään sekä Haukiputaan Kellonväylän yhteyteen. Yhteensä seudun vähittäiskaupan suuryksikköjä ja
tilaa vievää kauppaa koskevat kaavailut olivat vuoden 2008 lopussa
laajuudeltaan n. 700 000 kem², josta
yli puolet kohdistui Oulun kaupungin
alueelle. Kaavailut ylittävät moninkertaisesti arvioidun pitkän tähtäimen
tarpeen.
Vaikka kuntien kaavailujen ja ennakoidun kehityksen välinen ristiriita
tunnistetaan, seudun kunnat eivät ole
2000-luvulla kyenneet muodostamaan toimivaa yhteistyötä suurten
kaupan
yksiköiden
ohjaamiseksi.
Huonoimmillaan kuntien keskinäinen
kilpailu samoista kaupan toimijoista
siirtää kaupan rakenteen painopistettä yhä suurempien yksiköiden suuntaan sekä vaikeuttaa yhdyskuntarakenteen, palveluverkon, investointien
ja kuntatalouden suunnittelua.
Keskustan
ulkopuolelle
sijoittuvat
kaupallisten palveluiden alueet kilpailevat ensisijaisesti keskenään, mutta
niillä voi olla vaikutuksia myös keskustan kehittämiseen. Oulun kaupungin alueella on toistaiseksi vältetty
keskustan kanssa kilpailevien kauppakeskusten rakentamista.
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Taulukko ja kuva: Vähittäiskaupan suuryksikköjen tai tilaa vievän kaupan käyttöön kaavailtuja lisärakennuskohteita Oulun seudulla 1.12.2008.
N:o Alue

Sisältö
(pt = päivittäistavara, et
= erikoistavara)

Suunnittelutilanne
1.1.2008

1

pt- ja et-kauppa, keskustapalvelut
tilaa vievä et-kauppa, tehtaanmyymäläkeskittymä,
liikenneasema
hypermarketteja, etkauppa, kodinkeskus, rautakauppa, liikenneasema
sisustus- ja kodinkauppa
pt- ja et-kauppa, ajoneuvokauppa, sisustus- ja kodinkauppa
tilaa vievä et-kauppa
hypermarket ja muuta etkauppaa

asemakaavaa muutettaneen lähivuosina
tavoitesuunnitelma
laadittu, ei asemakaavaa
asemakaavoitus
käynnissä

2

Haukiputaan
keskusta
Kellonväylä

3

Ritaportti

4
5

Kuivasranta
Kiimingin
Välikylä

6
7

Liitintie
Rusko

8

Länsi-Toppila

9

Välivainio

10

Hiukkavaara

supermarket, autokauppa,
et-kauppa
sisustus-, kodinkone- ja
rautakauppa
aluekeskuspalvelut

11

Keskusta ja
Raksila

pt- ja et-kauppa, keskustapalvelut

12

Äimärautio ja
Limingantulli
Vasaraperä

tilaa vievä et-kauppa

13

autokauppa ja muu tilaa
vievä et-kauppa

14
15

Ketola
Kaakkurin
keskus

tilaa vievä et-kauppa
et-kauppa

16

Zatelliitti ja
Zeppelinin
laajennus

kauppakeskus, halpatavarakeskus

17

Tupos, Ankkurilahti
Liminganportti

et-kauppa ja tilaa vievä etkauppa
pt- ja et-kauppa, liikenneasema
pt- ja et-kauppa, liikenneasema

18
19
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Kiimingin
keskusta
Yhteensä

Arvio lisärakentamiskapasiteetista
1.12.2008
[kem²]
?
65 000
100 000

asemakaavoitettu
asemakaavoitus
käynnissä

27 000
80 000

asemakaavoitettu
hypermarketin asemakaavoitus käynnissä
asemakaavoitus
käynnissä
asemakaavoitettu

20 000
8 000

asemakaavaa muutettaneen lähivuosina
asemakaavoitus
käynnissä tai asemakaavaa muutettaneen
lähivuosina
asemakaavoitus
käynnissä
asemakaavoitettu
(osa alueesta rakennettu)
asemakaavoitettu
asemakaavoitus
käynnistyy lähivuosina
asemakaavoitettu tai
asemakaavaa muutettaneen lähivuosina; yleiskaavan laatiminen käynnissä
asemakaavoitus
käynnissä
asemakaavoitus
käynnissä
asemakaavoitettu

10 000

10 000
13 000

80 000

85 000
30 000
22 000
15 000
100 000

45 000
18 000
10 000
708 000

Yhteenveto

-

-

Oulun asema Pohjois-Suomen erikoistavarakaupan keskuksena on vahva.
Oulun keskusta lähialueineen käsittää valtaosan seudun erikoistavarakaupasta.
Päivittäistavaramyymälöiden verkko on elinvoimainen ja kehittyy suunnitelmallisesti. Kauppojen saavutettavuus on säilynyt vakiona 2000-luvulla.
Seudun kunnilla on runsaasti kaavailuja kaupan lisärakennuskohteiksi, mutta
ei toimivaa yhteistyötä hankkeiden yhteensovittamiseksi.
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Keskusta

Yleiskaavan keskustaa
koskevat tavoitteet
Yleiskaavan keskustaa koskevat tavoitteet pohjautuvat pitkälti keskustan maankäytön ja liikenteen tavoitesuunnitelmaan 2020 (MALI 2020, kv.
26.11.2001), jossa on kiinnitetty
huomiota erityisesti kaupunkielämän
puitteiden, liikekeskustan ja liikenteen kehittämiseen. Sekä keskustan
maankäytön ja liikenteen tavoitesuunnitelmassa että sitä edeltäneessä
Oulun keskustan tavoitesuunnitelmassa (1992) on esitetty myös mm.
keskustan suuralueen väestömäärän
lisäämistä ja väestörakenteen monipuolistamista uuden asuntotuotannon
avulla.
Yleiskaavan selostuksen mukaan:
- Keskustaa kehitetään siten, että
Oulun kaupungin asema pohjoisen
Euroopan suurimpana kasvukeskuksena näkyy keskustan kaupunkikuvassa,
monipuolisissa
keskustatoiminnoissa ja vilkkaassa kaupunkielämässä.
- Oulun kaupungin ominaispiirteitä
vahvistetaan säilyttämällä keskustan kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävä rakennuskanta, perinteiset puistot
ja muu arvokas ympäristö.
- Keskustan
kaupunkirakennetta
tiivistetään ja tehostetaan.
- Keskustatoimintojen alue laajenee
keskustan pohjoisosaan asumispainotteisena ja eteläosaan Limingantulliin palvelujen ja kaupunkiasumisen alueena.
- Keskustan rakenne jäsennetään
kaupallisen ydinkeskustan kortteleihin ja niitä ympäröivään kaupalliseen vyöhykkeeseen. Matkakeskus laajentaa kaupallisen vyöhykkeen Hallituskadulle ja liittää
Raksilan market-alueen keskustaan.
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Keskustassa säilytetään asumista,
joka pitää ydinkeskustan elävänä
ja turvallisena. Ullakkokerroksia ja
pohjakerroksia otetaan käyttöön
ja korttelirakennetta täydennetään. Keskusta-asumisen alueilla
asumisviihtyisyyttä parannetaan
mm. varaamalla korttelien sisäpihat asukkaiden käyttöön. Asuinrakennusten pohjakerroksiin osoitetaan tilaa kaupallisille ja muille
palveluille sekä toimistoille ja liikkeille.
Keskustan
kulttuuripalvelujen
vyöhyke ulottuu Vänmanninsaaresta Madetojan musiikkikeskuksen alueelle saakka.
Oulujoen suiston merkitys kasvavan ja maankäytöltään tehostuvan
kaupunkiseudun
vihreänä
ytimenä korostuu. Suistoa kehitetään maisemaltaan, kaupunkikuvaltaan ja kulttuurihistorialtaan
arvokkaana
kaupunkipuistona.
Suistoalueen maankohoamisesta
johtuvaa vesialueen muutosta ohjataan suunnitelmallisesti.

Väestön, asuntojen ja työpaikkojen kehitys
Keskustan suuralueella oli v. 2008
alussa 14 677 asuntoa ja 12 464
asuntokuntaa.
Asuntovarauma
(asunnot, joissa ei asuta) oli 2 213
asuntoa, mikä oli n. 30 % koko kaupungin
asuntovaraumasta.
1980luvun jälkeen asuntoja on rakennettu
mm. Myllytulliin, Rantakadun kortteleihin, Lyöttyyn, Meritulliin, Hollihakaan ja Intiöön. V. 2000–2008 keskustaan valmistui lähes 3000 uutta
asuntoa. Asuinrakentaminen jatkuu
tulevaisuudessakin mm. Lyötyssä, ja
olemassa olevia yksityisiä asuinkortteleita tullaan täydentämään. Maankäytön toteuttamisohjelman mukaan
asuntoja valmistuu myös Limingan-

tullin kaupunginosaan, Nuottasaaren
suuralueelle.
Keskustan väestömäärä on kasvanut
1990-luvulta lähtien. Suuralueella
asui v. 2008 alussa 18 777 henkilöä,
mikä on 14 % Oulun väestöstä. Puolet asukkaista on työikäisiä (25–64vuotiaita). Opiskelijoita ja eläkeläisiä
on paljon, lapsia taas vähän. Alueella
asui 5 % 0–18-vuotiaista, 24 % 19–
24-vuotiaista, 14 % 25–64-vuotiaista
ja 23 % yli 64-vuotiaista oululaisista.
Keskustan asuntokuntien keskikoko
oli vuoden 2000 alussa 1,58 henkilöä
ja vuoden 2008 alussa 1,51 henkilöä.
Keskikoon lasku hidastuu jatkuvasti.

Työpaikkoja koskevien tilastotietojen
mukaan keskustan työpaikkamäärä
on alittanut ennusteet kahden viimeisen vuosikymmenen aikana. Sekä
keskustan
tavoitesuunnitelmassa
(1992) että keskustan maankäytön ja
liikenteen
tavoitesuunnitelmassa
2020 (2001) työpaikkamäärän ennustettiin kasvavan voimakkaasti. 1990luvulla määrä kuitenkin vähentyi tilastojen mukaan n. 3000:lla ja v.
2000–2005 määrä kasvoi vain n.
200:lla. (Vähentyminen voi tosin olla
näennäistä ja perustua tilastoinnin
muutoksiin.) Keskustan suuralueella
oli vuoden 2006 alussa n. 17 000
työpaikkaa, mikä on 25 % koko kaupunkialueen työpaikoista.
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Kuva: Keskustan suuralueen väestön ja asuntokannan kehitys 1.1.1980–1.1.2008 sekä
suunnite 1.1.2020 (kaupungin väestösuunnite 2008).
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Kuva: Keskustan suuralueen väestön ikärakenteen kehitys 1.1.1980–1.1.2008 sekä
suunnite 1.1.2020 (kaupungin väestösuunnite 2008).
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Kuva: Keskustan tilastollinen profiili verrattuna koko kaupungin keskiarvoon. (Kuvio perustuu Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon ja Oulun
kaupungin kuntatietojärjestelmään.)

Liikekeskustan ja liikenteen kehittäminen
Keskustan maankäytön ja liikenteen
tavoitesuunnitelman pohjalta keskustaa on kehitetty määrätietoisesti.
2000-luvun rakennuskohteita ovat
olleet mm. Stockmann-korttelin tavaratalo (2001), Technopolis (2006) ja
Oulun Finnkino Plaza (2006). Vuonna
2007 alkoi Oulun Citybussi-liikenne ja
avattiin Torikadun joukkoliikennekatu.
Tavoitesuunnitelman
pohjalta
on
muodostettu useita hankkeita kaupallisen ydinkeskustan tiivistämiseksi,
keskustakortteleiden sisäosien hyödyntämiseksi, kävelykeskustan laajentamiseksi sekä joukkoliikenteen ja
pysäköinnin kehittämiseksi. Hankkeet
tähtäävät mm. kallioparkin, matkakeskuksen ja keskustan liikekortteleiden rakentamiseen sekä kävelykatualueen laajentamiseen. Laadittavissa
asemakaavoissa täydennysrakennettaviin
kortteleihin
osoitettaneen
enemmän rakennusoikeutta kuin keskustan maankäytön ja liikenteen tavoitesuunnitelmassa arvioitiin.
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Yleisesti keskustan kehittäminen tukee yhdyskuntarakenteen eheyttämistä sekä kävelyn, pyöräilyn ja
joukkoliikenteen kilpailukykyä. Koska
keskusta on saavutettavissa kaikilla
liikennemuodoilla, edistävät keskustaan kohdistuvat investoinnit kaikkien
asuntokuntien tasa-arvoista asiointia.
Keskustakortteleita
tiivistettäessä
pyritään samanaikaisesti tukemaan
kaupungin ominaispiirteitä säilyttämällä keskustan kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävää rakennuskantaa, perinteisiä
puistoja ja muuta arvokasta ympäristöä. Kaupunkikuvan ja julkisen ulkotilan kehittämistä ei kuitenkaan ole
esitetty erillisenä koko keskustan laajuisena ohjelmana. Kaupunkielämän
fyysisiä puitteita - mm. julkisia ulkotiloja, kulttuurimaisemaa sekä yksityisiä ja julkisia rakennuksia - koskevat
laadulliset tavoitteet asetetaan keskustan monitasoisen hankekohtaisen
suunnittelun yhteydessä.
Oulun kaupunki käynnisti syksyllä
1997 Oulujoen suiston kehittämisen,
johon sisältyi mm. maankohoamisen
aiheuttamien
muutosten
tutkinta.
Oulujoen suiston yleissuunnitelman

luonnos valmistui vuonna 2003 ja
suunnittelua jatketaan yhä. Suunnittelualue käsittää osia keskustan, Tuiran ja Nuottasaaren suuralueista:
mm. Rommakonselän, Hartaanselän,
Koskikeskuksen, Raatin, Pikisaaren ja

Hevossaareen. Viime aikoina suunnittelualue on laajentunut käsittämään
Nallikarin alueen matkailu- ja virkistystoiminnot. Myös Oulun sataman
yleissuunnitelmaa (2005) on tarpeen
päivittää.

Kuva: Keskustan, Tuiran ja Nuottasaaren suuralueiden täydennysrakentaminen 2000luvulla.

41

Taulukko: Keskustan merkittävimmät keskeneräiset hankkeet.
Hanke
Hankkeen tilanne
Edellytykset
Matkakeskus
Kallioparkki
Kävelykatualueen
laajennus
Keskustan liikekorttelit: mm. Kauppuri,
Pallas, Galleria

Asemakaava valmis
(kv 22.8.2005 § 92).
Asemakaava valmis
(kv 21.5.2007 § 48).
Asemakaava valmis
(kv 12.12.2005 § 142).
Asemakaavoitus käynnissä.

Yksityinen investointipäätös.
Kaupungin ja yksityisten investointipäätökset.
Kaupungin investointipäätös.
Yksityinen investointipäätös.

Arvioitu rakentamisajankohta
v. 2010–2012
v. 2010–2013
v. 2011–2012
v. 2010–2012

Yhteenveto

-

-
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Keskustan väestö on kasvanut 1990-luvulta lähtien ja väestön ennustetaan yhä kasvavan tulevaisuudessa.
Keskustassa on 25 % koko kaupunkialueen työpaikoista. Työpaikkoja
koskevien tilastotietojen mukaan keskustan työpaikkamäärä ei ole olennaisesti kasvanut viime vuosina.
2000-luvulla keskustaa on kehitetty määrätietoisesti tavoitesuunnitelman
pohjalta. Käynnissä olevat hankkeet mahdollistavat ydinkeskustan olennaisen kehittämisen.

Työpaikat

Yleiskaavan työpaikkoja
koskevat tavoitteet

Työpaikkojen toteutuma ja
ennuste

Oulun yleiskaavan 2020 mukaan:
- Varaudutaan 25 000 uuden työpaikan
syntymiseen
vuosina
2000–2019.
- Oulun seudun laatukäytävälle sijoittuvat Kaakkurissa Oulunportti
työpaikka- ja palvelualueineen,
pohjoisessa Linnanmaan yliopistoalue, teknologiakylä ja kaupalliset
palvelukeskukset Linnanmaantien
ja Raitotien risteyksessä sekä
Ruskon työpaikka-alue. Laatukäytävä toteutetaan kuntien yhteistyönä kaupunkikuvaltaan yhtenäisenä, omaleimaisena ja vaikuttavana.

Oulun työpaikkamäärä on kehittynyt
myönteisesti vuodesta 1994 lähtien.
Vuosina 2000–2006 työpaikkamäärä
kasvoi yhteensä 4 650 (7,3 %) työpaikalla ja vuonna 2006 Oulussa oli
noin 68 600 työpaikkaa. Kolmannes
työpaikoista sijaitsi keskustan suuralueella. Keskustan lisäksi työpaikkoja oli runsaasti Oulunsuun, Kaijonharjun, Nuottasaaren ja Korvensuoran
suuralueilla. Myös Oulun seudun työpaikkamäärä on kehittynyt myönteisesti vuodesta 1994 lähtien. Vuonna
2005 Oulun seudun työpaikkamäärä
oli 88 200, joista kolme neljäsosaa
(77 %) sijoittui Ouluun.

Kuva: Oulussa työssäkäyvien osuus (%) kuntien työllisestä työvoimasta 31.12.2004.

43

Työ paikkamäärä
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Kuvat: Oulun ja Oulun seudun työpaikkamäärän kehitys vuosina 1980–2005 ja Oulun
työpaikkamäärän arvio vuodelle 2006.

Vuonna 2007 laaditun tarkastelun
mukaan Oulun työpaikkamäärän ennakoidaan kasvavan noin 10 000 työpaikalla vuosina 2006–2020. Arvio
alittaa Oulun yleiskaavan 2020 kasvusuunnitteen. Arvion mukaan suurimpia, työpaikkamäärän perusteella,
kasvavia toimialoja ovat kauppa- ja
majoitus, kuljetus, varastointi ja tietoliikenne sekä rahoitus-, vakuutusja tutkimustoiminnan alat. Teollisuusalan työpaikkamäärän ennakoidaan

vähenevän yli 1 300 työpaikalla vuoteen 2020 mennessä. Erityisesti teollisuustuotannon
työpaikkamäärän
arvioidaan vähenevän, kun taas sisältö- ja palvelutuotannon työpaikkamäärä kasvaa. Perinteisten toimialojen rinnalle on nousemassa uusia
kasvualoja, kuten ympäristö-, bio-,
hyvinvointi-, ohjelmisto- ja turvallisuusaloja. (Oulun seudun elinkeinorakenne 1997–2006–2020. Oulun
kaupunki 2007.)

Taulukko: Työpaikkojen kehitysennuste toimialoittain Oulussa. (Oulun seudun elinkeinorakenne 1997–2006–2020. Oulun kaupunki 2007.)
Toimiala
v. 2006 v. 2020 Muutos
arvio
arvio
450
990
540
Alkutuotanto (A,B,C)
11 350
10 000
-1 350
Teollisuus (D)
450
500
50
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (E)
4 500
6 180
1 680
Rakentaminen (F)
9 850
12 120
2 270
Kauppa- ja majoitustoiminta (G-H)
4 450
7 140
2 690
Kuljetus, varastointi ja tietoliik. (I)
Rahoitustoiminta, kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus-,
12 000
15 000
3 000
liike-elämäpalv. (J-K)
24 850
26 000
1 150
Yhteiskunnalliset palvelut (L,M,N,O)
700
790
90
Toimiala tuntematon
68 600
78 720
10 120
Yhteensä
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Työpaikka-alueiden varauma
Oulun yleiskaavassa 2020 on osoitettu yhteensä n. 500 ha uusia tai käyttötarkoitukseltaan muuttuvia työpaikka-alueita (TP, T, TY, T/kem). Yleiskaavan laadinnan yhteydessä näille
alueille arvioitiin sijoittuvan lähes
uutta 20 000 työpaikkaa. Muiden tarvittavien
työpaikkojen,
erityisesti
kaupan ja muiden palvelualojen työpaikkojen, oletettiin sijoittuvan kaupungin keskustaan, aluekeskuksiin ja
muille kuin työpaikka-alueiksi osoitetuille alueille.
Puolet yleiskaavassa osoitetuista uusista tai käyttötarkoitukseltaan muuttuvista
työpaikka-alueista
sijaitsi
asemakaavoitetuilla alueilla vuonna
2000. Vuoden 2007 alussa asemakaavoitettujen alueiden osuus oli jo
noin 75-prosenttia. Alueita on kuitenkin rakennettu erittäin niukasti ja
useiden asemakaavoitettujen alueiden maankäyttöä on yhä mahdollista
tehostaa mm. asemakaavan muutosten avulla.
Työpaikka-alueiden
nykyinen
varauma käsittää
1. maaomaisuusrekisteriin sisältyvät vapaat ja varatut liike-,
toimisto- ja teollisuustontit,
joilla rakentaminen ei ole vielä
käynnistynyt, sekä muut asemakaavoitetut alueet
2. yleiskaavassa osoitetut asemakaavoittamattomat
työpaikka-alueet
3. työpaikka-alueet, joiden asemakaavaa
muutetaan
ja
maankäyttöä tehostetaan

Vuonna
2008
Oulun
työpaikkaalueiden varauman arvioitu toteutumaton rakennusoikeus oli yli 2 000
000 kem2. Yleiskaavan laskennallisia
periaatteita noudattaen alueille on
mahdollista sijoittaa noin 22 000 uutta työpaikkaa. Keskustan, Nuottasaaren, Koskelan ja Oulunsuun suuralueille voi sijoittua n. 3 400 uutta työpaikkaa; Takalaanilan, Rusko ja Ruskonselän alueille n. 6 900 uutta työpaikkaa; Hiukkavaaraan n. 1 000 uutta työpaikkaa; Kaakkurinkulman, Oulunportin ja Perävainion alueille noin
4 900 uutta työpaikkaa sekä Linnanmaan, Pateniemen ja Ritaharjun alueille n. 4 400 työpaikkaa.
Yleiskaavaa
laadittaessa
ajateltiin
yleisesti, että uudet työpaikka-alueet
tulevat olemaan nopeasti ja tehokkaasti rakennettavia, korkeatasoisia
alueita, jotka eivät tuota ympäristöhäiriöitä sekä soveltuvat hyvin asuinalueiden ja keskeisten ajoneuvoliikenteen väylien yhteyteen. Seudun yleiskaavassa ja Oulun yleiskaavassa Pohjantien varteen osoitetut uudet korkean teknologian työpaikka-alueet
Oulunportissa, Linnanmaalla ja Ritaharjussa ovat kuitenkin toistaiseksi
toteutuneet niukasti. Yleiskaavan hyväksymisen jälkeen uusia korkean
teknologian työpaikkakeskittymiä on
syntynyt muun muassa keskustaan
sekä Kontinkankaalle, ja uutta aluetta
kaavoitetaan Kemiran alueen eteläosaan.
Teollisten työpaikkojen vähenemisestä huolimatta kysyntää kohdistuu yhä
perinteisiin ja vaatimattomasti rakennettaviin yritystontteihin, joiden tarjonta Oulussa keskittyy pääasiassa
Ruskoon. Seudullisesti vastaavia yritystontteja on tarjolla runsaasti.

Yhteenveto

-

-

Oulun työpaikkamäärä on kehittynyt myönteisesti vuodesta 1994 lähtien.
Oulun työpaikkamäärän ennakoidaan kasvavan 10 000 työpaikalla vuosina 2006–2020. Arvio alittaa Oulun yleiskaavan 2020 kasvusuunnitteen
(25 000 uutta työpaikkaa).
Yleiskaavan mukaisten työpaikka-alueiden varauma mahdollistaa n.
22 000 uuden työpaikan synnyn.
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Taulukko ja kuva: Työpaikka-alueiden varauma Oulussa 1.3.2007.
Alue

Keskusta
Raksila
Nuottasaari
Limingantulli–Äimärautio
Kontinkangas, Peltola
Länsi-Toppila
Takalaanila
Rusko ja Ruskonselkä
Kaakkurinkulma
Oulunportti ja Perävainio
Metsokangas
Linnanmaa
Pateniemi ja Ritaharju
Hiukkavaara
Uudet tai tehostuvat julkisten
palveluiden alueet
Muut alueet
Yhteensä
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Uusi tai toteutuRakennusoikeus / Työpaikat
maton rakennustyöpaikka
oikeus
[kem²/1]
[1000 kem²]
95
80
1 200
50
100
500
110
220
500
55
180
300
55
80
700
20
100
200
245
120
2 000
440
90
4 900
35
175
200
340
80
4 200
50
100
500
115
70
1 600
280
100
2 800
100
100
1 000
65
90
700
80
2 135

115
93

700
22 000

Liikenne

Yleiskaavan liikennetavoitteet
Oulun yleiskaavan 2020 liikennettä
koskevat yleistavoitteet ovat:
- Oulua kehitetään logistiikkakeskuksena, josta on hyvät yhteydet
maan eri osiin ja ulkomaille.
- Liikenneväylävarauksilla turvataan
autoliikenteen, joukkoliikenteen ja
tavaraliikenteen,
raideliikenteen
kehittämismahdollisuudet.
- Liikenneturvallisuutta ja liikenteen
sujuvuutta parannetaan.

Logistiikkakeskuksen toteutuma
Oulun yhdistettyjen kuljetusten terminaali valmistui Oritkariin vuonna
2004. Se palvelee tavarakuljetuksissa
rautatie- ja maantieliikenteen yhteiskäyttöä.
Oulun
Sataman
yleissuunnitelma
2005 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.1.2006 § 7. Yleissuunnitelma korvaa Oulun yleiskaavassa 2020
olevan Vihreäsaaren alueen selvitysaluemerkinnän SE. Sementtilaituri
ja -varasto siirtyvät lähivuosina Toppilasta Vihreäsaareen, jonka jälkeen
Toppilassa ei ole enää kauppamerenkulkua. Oulun Sataman vienti on kasvanut vuosina 2003 -2007 950 153
tonnista 1 351 581 tonniin ja vastaavana aika tuonti
1 545 448 tonnista 2 073 459 tonniin.
Satamaliikenteen toimintaympäristömuutosten (mm. kaivoshankkeet)
johdosta päivitetään parhaillaan Oulun Sataman strategiaa, jonka jälkeen
yleissuunnitelma tarkistetaan.

Oulun lentoaseman nousut ja laskut,
rahtiliikenne ja matkustajamäärät
kääntyivät lievään laskuun vuonna
2007. Matkustajamäärä oli 840 158
vuonna 2007. Lentokentälle ja lentoasemarakennuksille ei ole tehty merkittäviä laajennuksia tällä vuosituhannella. Lentoliikenteen, -aseman ja
toimintaympäristön kehittämisohjelman laatiminen on käynnistynyt.
Rautatieliikenteen matkustajaliikenne
ja tavaraliikenne on kasvanut loivasti
tällä vuosituhannella. Matkustajamäärä oli 822 000 vuonna 2007. Vuonna
2008 käynnistettiin Oulu - Seinäjoki
rataosuuden peruskorjaus. Tavoitteena on nostaa junanopeudet 200 kilometriin tunnissa Oulun ja Tampereen
välillä.
Suurin Oulua logistiikkakeskuksena
tukeva väylähanke on kaupungin lainarahoituksella vuosina 2005 – 2008
toteutettu Kuusamontien (VT 20) perusparannus välillä Hintta – Korvenkylä.

Autoliikenne
Oululaiset omistivat vuoden 2007
lopussa 62 793 autoa, joista henkilöautoja oli 56 770. Oulun henkilöautokannan kehitys on ollut jatkuvasti
kasvava lukuun ottamatta 1990-luvun
alun notkahdusta. Noin 37 % asuntokunnista on kuitenkin autottomia.
Joukkoliikenteellä tehdään tällä hetkellä arviolta 10 % työmatkoista.
Henkilöautoliikenteen osuus on 60 %.
(Oulun seudun liikenne 2020.) Myös
vapaa-ajan matkoilla käytetyin kulkutapa on henkilöauto. (Henkilöliikennetutkimus 2004–2005.
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Kuva: Oulun henkilöautokannan kehitys suhteessa väkilukuun 1.1.1975 – 1.1.2008.

Autoliikenne Oulujoen ylittävillä silloilla on ollut jatkuvassa kasvussa Merikosken siltoja lukuun ottamatta. Vuorokausiliikenne silloilla on kasvanut
tällä
vuosituhannella
105 000:sta
130 000:een.
Uusia teitä ja katuja Oulussa on rakennettu 78 km vuosina 2000–2007.

Linja-autoliikenne
Oulussa ajetaan tiheävuoroista paijoukkoliikenkallisliikennetyyppistä
nettä yhteensä noin 45 linjalla, joista
noin 20 linjaa ylittää kuntarajan. Arkipäivisin Oulun keskustaan saapuu ja
keskustasta lähtee noin 1 190 vuoroa, joista noin 470 vuoroa ylittää
kuntarajan. Koskilinjat Oy:n paikallis-
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liikenteen osuus vuoroista on n. 90
%.
Joukkoliikenteen
informaatiojärjestelmä otettiin käyttöön keskeisillä
pysäkeillä vuonna 2005. Keskustan
maankäytön ja liikenteen tavoitesuunnitelman (MALI) mukaisesti Torikadusta muodostettiin joukkoliikennekatu syksyllä 2007. Samalla käynnistettiin City-liikennekokeilu kolmella
keskustalinjalla.
Koskilinjat Oy:n paikallisliikenteen
matkustajamäärä on ollut aleneva
tällä vuosituhannella: vuosittaiset
matkustajamäärät ovat laskeneet 8
miljoonasta 7 miljoonaan. Matkustajamäärien vähentyminen perustunee
pääasiassa yleiseen vaurastumiseen,
jonka seurauksena henkilöautojen
omistus ja käyttö on kasvanut.
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Kuva: Paikallisliikenteen matkustajamäärät vuoteen 2008 asti. Noin 87 % matkustajista
on Oulun sisäisiä.

Oulun asukaslukuun suhteutetut matkustajamäärät ovat laskeneet merkittävästi.
MATKAA / ASUKAS
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Kuva: Paikallisliikenteen matkustajamäärät suhteutettuna Oulun asukaslukuun (matkaa /
asukas vuodessa).
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Joukkoliikenteen kysyntään ja kilpailukykyyn vaikuttavat tulevaisuudessa
yhdyskuntarakenteen ja asumisen
trendit: väestömäärän vähentyminen
vanhoissa lähiöissä, väestömäärän
kasvu uusilla alueilla sekä väestö- ja
työpaikkamäärän kasvun painottuminen autokaupunkivyöhykkeelle. Ilman
erityisiä toimenpiteitä joukkoliikenteen kysyntä vähentyy alueilla, joissa
tarjonta on perinteisesti ollut hyvää.
Väestö- ja työpaikkamäärät puolestaan kasvavat eniten alueilla, joilla
olemassa oleva joukkoliikennetarjonta on heikkoa. Uusien alueiden asukastiheys ja alueiden rakenne eivät
luo voimakasta uutta kysyntää. Kaupungin reuna-alueilla pitkä matkaaika voi vähentää joukkoliikenteen
kilpailukykyä.

Kevyt liikenne
Kevyen liikenteen kokonaismäärän
kehityksestä ei ole tarkkaa tutkimustietoa. Kulkumuotojakauma eli eri
liikennemuotojen osuus kaikista matkoista selvitetään uudella liikennetut-

kimuksella. Vuosittaisten liikennelaskentojen perusteella tiedetään, että
keskustaan saapuu ja sieltä poistuu
vuorokaudessa yhteensä noin 40 000
polkupyöräilijää ja 10 000 jalankulkijaa. Vastaava autoliikenteen määrä
on
130 000.
Vastaavasti
linjaautomatkustajat ylittävät keskustan
kehän keskimäärin alle 20 000 kertaa
vuorokaudessa.
Uusia pyöräteitä on rakennettu Ouluun 143 km vuosina 2000 – 2007.
Pyörätieverkon kokonaispituus oli 485
km vuoden 2007 lopussa.

Liikenneturvallisuus
Liikenneonnettomuuksien määrä Oulussa on vaihdellut välillä 600 – 1000
vuosina 1990 – 2007. Tilastollisesti
luotettavamman kehityskuvan antaa
loukkaantumiseen tai kuolemaan johtaneet onnettomuuksin kehitys. Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet ovat laskeneet tasaisesti
217:sta 135:een vuosina 2003 –
2007.

Yhteenveto

-
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Oulun henkilöautokanta suhteessa väkilukuun on kasvanut 1990-luvun
alusta lähtien. Myös Oulujoen ylittävä liikenne on kasvanut.
Joukkoliikenteen matkustajamäärä ja kulkumuoto-osuus ovat vähentyneet
2000-luvulla.
Yhdyskuntarakenteen ja asumisen trendit haastavat tulevaisuudessa
joukkoliikenteen kilpailukyvyn.

Kulttuuri- ja luonnonympäristö

Yhdyskuntasuunnittelun avulla voidaan vaikuttaa mm. kaupunkikuvaan,
maisemaan, ympäristön viihtyisyyteen sekä luonnon monimuotoisuuden
säilymiseen.

Yleiskaavan ympäristötavoitteet
Oulun yleiskaavan 2020 selostuksen
mukaan:
- Luonnonolosuhteiltaan monipuoliset ja arvokkaat alueet varataan
virkistysalueiksi.
- Rakennettu ympäristö ja kulttuurihistoriallisesti sekä rakennustaiteellisesti arvokkaat alueet ovat
suunnittelun lähtökohtina kaupunkirakennetta tiivistettäessä ja
täydennettäessä. Kaupungin kasvun ja kehittämisen edellyttämä
uudis- ja lisärakentaminen toteutetaan turvaten rakennetun ympäristön arvon säilyminen tai palauttaminen.
- Kaupunkirakennetta suunnitellaan
siten, että maisemaltaan merkittävien alueiden kuten suiston, Oulujoen ja Kaupunginojan varren ja
maankohoamisrannikon arvot voivat säilyä. Uudet rakentamisalueet ja liikenneväylät sijoitetaan siten, että luontoarvoiltaan merkittävien alueiden elinolosuhteet voivat säilyä.
- Yleiskaavaratkaisulla
taataan
asukkaille viihtyisä, turvallinen ja
terveellinen elinympäristö.

Kulttuuriympäristön vaaliminen
Kulttuuriympäristö käsittää rakennetun kulttuuriympäristön, kulttuurimaiseman, perinnebiotoopit sekä mui-

naisjäännökset. Se ilmentää kulttuurin vaiheita sekä ihmisen suhdetta
ympäristöönsä.
Kulttuuriympäristö
käsite viittaa sekä konkreettiseen
rakennettuun
ympäristöön
että
maankäytön ja rakentamisen historiaan ja syntytapaan. Rakennettuun
kulttuuriympäristöön eli rakennusperintöön puolestaan sisältyvät yhdyskuntarakenne,
rakennetut
alueet,
rakennukset, pihat, puistot sekä kadut ja muut rakenteet.
Yleiskaavassa on osoitettu rakennusperinnön,
kulttuuriympäristön
tai
kaupunkikuvan kannalta arvokkaat
alueet, jotka perustuvat vuosina
1999–2001 laadittuihin alueinventointeihin sekä suojelu- ja kehittämisohjelmaan. Suojelu- ja kehittämisohjelmassa esitetään aluekohtaisia toimenpidesuosituksia. Jotkut suosituksista ovat toteutuneet; esim. Karjasillan alueelle on laadittu pientalojen
korjausja
rakentamistapaohjeet
(2004). Myös suojelumerkintöjä on
päivitetty asemakaavoituksen yhteydessä. 2000-luvulla on asemakaavoitettu mm. Intiön kasarmialue, joka
tyhjeni Puolustusvoimien käytöstä
pääasiassa vuonna 1999. Alueen valtakunnallisesti arvokkaan puukasarmialueen rakennukset on kunnostettu
opetustiloiksi.
Kulttuuriympäristöön ja kaupunkikuvaan kohdistuvia ajankohtaisia kysymyksiä ovat mm. keskustakortteleiden täydennysrakentaminen, asuinrakennusten energiatalouden parantaminen sekä pientaloalueilla tapahtuvat purku- ja muutostyöt. Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja täydentäminen
lisännee
tulevaisuudessa
kulttuuriympäristöön liittyvän ohjauksen tarvetta.
Kulttuuriympäristön tunnistamisessa
olennaista on kohteiden kulttuurihistoriallinen analyysi ja arvottaminen.
Rakennettua ympäristöä koskeva tie51

to lisääntyy jatkuvasti. 2000-luvulla
Oulussa on laadittu useita laajoja
inventointeja sekä kymmeniä hankekohtaisia rakennushistoriallisia tai
arkeologisia selvityksiä. Kaupungin
vanhaa ja modernia rakennuskantaa
koskevia kattavia kohdeinventointeja
ei kuitenkaan ole tehty.

Virkistysalueet ja niiden
kehittäminen
Virkistysalueet käsittävät mm. puistoja ja ulkoilualueita; luontoa, maisemaa ja kulttuuria säilyttäviä alueita;
jalankulun ja pyöräilyn alueita; joutoja jätemaita sekä melu- ja suojavyöhykkeitä.
Oulun
asemakaavoitetusta
pintaalasta n. 27 % on virkistysaluetta.
Osuus ei ole muuttunut olennaisesti
2000-luvulla. Virkistysalueiden osuus
kuvaa maankäytön kehityssuuntaa
sekä alueen viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta asemakaava-alueella. Laaja

virkistysalueverkosto pitää yllä luonnon monimuotoisuutta mutta se myös
vähentää yhdyskuntarakenteen tiiviyttä. Indikaattorina virkistysalueiden
määrä on hyvin yleispiirteinen, sillä
se ei kuvaa alueiden yhtenäisyyttä tai
niiden toiminnallista sisältöä.
Virkistysalueiden kehittäminen pohjautuu Oulun yleiskaavaan. Yleiskaavassa osoitetut virkistysalueet puolestaan perustuvat pääasiassa Oulun
viher- ja virkistysaluesuunnitelmaan
(2000).
Uusia yleiskaavassa osoitettuja urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita ei ole
vielä toteutettu. Tulevaisuudessa kehitettäviä alueita ovat mm. Kaakkurin
liikuntamaa, Hiukkavaaran urheilukeskus sekä Hiirosen ulkoilualueeseen
liittyvä urheilualue Kainuuntien ja
Oulunlahdentien risteyksessä. Kaakkurin liikuntamaa käsittää Iinatin kaatopaikan, jonka sulkeminen edellyttää
korvaavien
moottoriurheilualueiden
toteuttamista Ylikiiminkiin. Hiirosen
ulkoilualueelle laaditaan yleissuunnitelma vuosien 2008–2009 aikana.

Virkistysalueet
Omakotialueet
Muut asuinalueet
Palvelualueet
Teollisuusalueet
Katu- ja liikennealueet
Vesialueet
Muut alueet ja epäselvät
Kuva: Oulun asemakaavoitetun pinta-alan jakautuminen 1.1.2008.

Taulukko: Virkistysalueiden osuus asemakaavoitetusta pinta-alasta v. 1993, 1998, 2003
ja 2008.
1993
1998
2003
2008
Virkistysalueiden osuus asemakaava-alueella (%)
28,3
27,8
26,2
26,6
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Kuva: Oulun kaupungin inventoimia kulttuuriympäristöjä.
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Luonnonympäristön säilyttäminen
Yleiskaavaan 2020 sisällytettiin uusia
luonnontilaltaan arvokkaiksi havaittuja kohteita mm. Oulujokisuistossa.
Uuden
yleiskaavan
voimaantulon
myötä luonnonsuojelualuevarausten
kokonaispinta-ala kasvoi kaupungin
alueella kymmenenneksellä 3,0 prosentista 3,3 prosenttiin maapintaalasta.
Yleiskaavassa osoitettiin myös Natura
2000 -alueet: Letonniemi, Kempeleenlahti ja Oulujoen suisto. Kempeleenlahti ja Letonniemi on rauhoitettu
luonnonsuojelulailla, kun taas jokisuiston Natura-alue otetaan huomioon alueen maankäyttöä suunniteltaessa. Suiston Natura-alueella turvataan harvinaisen lietetattaren kantaa.
Viime vuosina Kuivasojan pohjoispuolella sijainnut Palosuo on rakennettu
asuinkäyttöön. Alue oli osoitettu
luonnontilaisena säilytettäväksi virkistysalueeksi yleiskaavassa 2010 (ym.

1993) sekä Oulun viher- ja virkistysaluesuunnitelmassa (2000). Alueen käyttöönotosta päätettiin Oulun
yleiskaavan 2020 laadinnan yhteydessä (kv 19.3.2001) ja alueen asemakaava valmistui vuonna 2004.
Yleiskaavassa osoitetut luonnonympäristöltään arvokkaat alueet on aina
pyritty säilyttämään asemakaavassa.
Uhanalaisten kasvien esiintymät on
pyritty jättämään rakennettavien alueiden ulkopuolelle. Muita arvokkaiksi
katsottuja alueita on säilytetty puistoina ja muina viheralueina. Asemakaavoitusprosessin yhteydessä kartoitetaan alueen luonnonolot, uhanalaisten kasvien ja eläinten esiintymät
sekä arvokkaat luontokohteet. Asemakaavassa säilytettäviksi kohteiksi
on 2000-luvulla osoitettu mm. Siiponsuo Ritaharjussa ja Metsokankaan
keskelle jäävä suoalue. Luonnontilaisina säilytettävien kohteiden säilymisen kannalta on oleellista se, miten
niiden vesitalous ja sitä kautta luonnontilaisuus pystytään säilyttämään
muun kaavoitetun alueen rakentuessa niiden ympärille.

Kuva: Asemakaavassa säilytettäväksi osoitettuja suoalueita: Ritaharjun Siipopuisto ja
Metsokankaan kotimetsä.
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Tietoutta uhanalaisten, harvinaisten
ja muuten merkittävien lajien esiintymisestä on kartutettu erityisesti
lintu- ja kasviatlasprojekteissa. Lintuatlas valmistui kaupungin ja paikallis-

ten
lintuharrastajien
yhteistyönä
vuonna 2004 ja kasviatlas kaupungin,
kasviharrastajien
ja
kasvimuseon
yhteistyönä vuonna 2005.

Yhteenveto
-

Osa arvokkaiden alueiden suojelu- ja kehittämisohjelmassa esitetyistä
toimenpiteistä on toteutunut.
Rakennettua ympäristöä koskevat tieto kasvaa jatkuvasti.
Yleiskaavassa osoitetut luonnonympäristöltään arvokkaat alueet on aina
pyritty säilyttämään asemakaavassa.
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Ympäristökuormitus

Yhdyskuntasuunnittelu vaikuttaa mm.
energian ja luonnonvarojen käyttöön,
materiaalitalouteen ja ympäristön
kuormittumiseen. Yhdyskuntarakenne
puolestaan vaikuttaa mm. liikenteen
päästöihin sekä sähkön- ja lämmön
yhteistuotannon edellytyksiin ja kannattavuuteen.
Oulun yleiskaavan 2020 selostuksessa ei ole esitetty suoria ilmastomuutokseen, kasvihuonekaasupäästöihin
tai energian- ja luonnonvarojen kulutukseen liittyviä tavoitteita. Selostuksessa esitetään kuitenkin yhdyskuntarakennetta koskevia tavoitteita.
Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden tarkistuksessa (valtioneuvosto 13.11.2008) ilmastomuutos on
ollut keskeinen lähtökohta. Tavoitteiden mukaan yhdyskuntarakennetta
tulee kehittää siten, että palvelut ja
työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn
edellytyksiä tulee parantaa. Lisäksi
kaukolämmön ja jäteperäisen polttoaineen käyttöä tulee edistää.

Kasvihuonekaasupäästöt
Alue- ja yhdyskuntarakenteen vaikutuksia
kasvihuonekaasupäästöihin
koskevassa tutkimuksessa on osoitettu, että yhdyskuntarakenteella voi
olla merkittävä vaikutus päästöihin,
ja että yhdyskuntarakenteen ekologinen kestävyys tukee rakenteen taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä.
Yhdyskuntarakenteen puitteet vaikut-
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tavat tuotannon ja kulutuksen trendeihin, jotka puolestaan vaikuttavat
pitkällä tähtäyksellä yhdyskuntarakenteen muodostumiseen. Suunnittelun avulla voidaan vaikuttaa erityisesti liikennetarpeeseen, kulkutapaan,
kaukolämmön edellytyksiin sekä yhdyskuntateknisten verkostojen tarpeeseen. Vuonna 2001 arvioitiin, että
yhdyskuntarakennetta eheyttämällä
voidaan koko Suomen tasolla vähentää vuoteen 2010 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä 2,3 miljoonaa
tonnia, mikä vastaa 15 prosenttia
Kioton pöytäkirjan mukaisesta Suomen
päästövähennystavoitteesta.
Liikenteen osuudeksi mahdollisesta
päästövähennyksestä arvioitiin 1,1
miljoonaa tonnia, rakennusten energiankäytön 1,1 miljoonaa tonnia ja
yhdyskuntateknisten verkostojen 0,1
miljoonaa tonnia. (Irmeli Harmaajärvi, Aimo Huhdanmäki, Pekka Lahti:
Yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt.
Suomen
ympäristö
522. Ympäristöministeriö 2001.)
Kasvihuonekaasupäästöt
asukasta
kohti ovat Oulussa n. 30 % maan
keskiarvoa suurempia sekä selvästi
suurempia kuin muissa suurissa kaupungeissa. Oulun korkea päästötaso
johtuu turpeen suuresta osuudesta
energiantuotannossa sekä energiaintensiivisen teollisuuden laajuudesta.
Oulussa merkittävin kasvihuonekaasupäästöjen lähde on energiantuotanto. Vuonna 1990 sähkön- ja lämmöntuotannosta aiheutui 64 % kasvihuonekaasupäästöistä ja vuonna 2003
osuus oli noussut jo 90 %:iin. Vuonna
1990 myös typpihapon tuotanto oli
vielä merkittävä päästöjen lähde.
Liikenteen osuus kasvihuonekaasupäästöistä on n. 10 %, mutta se on
ollut laskusuunnassa.

t-CO2 ekv/as
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Kuva: Kasvihuonekaasupäästöt Suomen suurissa kaupungeissa v. 1990 ja 2003. (Kasvener-laskentamalli.)

Taulukko: Oulun kasvihuonekaasupäästöt v. 1990–2003 (CO2-ekvivalenttitonneja).
1990
1997
2001
2003
Kaukolämpövoimalaitokset ja -keskukset
669 000 1 239 400 1 454 700 1 383
Teollisuuden prosessivoimalaitokset
277 200
491 600
574 400
629
Muu teollisuuden polttoainekäyttö
73 800
54 600
30 350
82
Rakennusten erillislämmitys
15 700
19 900
19 900
23
Liikenne
179 100
174 700
192 800
141
Teollisuusprosessit (typpihapon tuotanto)
312 600
0
0
Jätehuolto
65 500
53 400
20 900
54
Jätevedenpuhdistamot
4 600
4 700
3 200
7
Maatalousmaa
4 900
4 500
4 500
5
Tuotantoeläimet
1 500
1 200
1 200
1
Yhteensä
1 603 900 2 044 000 2 301 950 2 328
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Kuva: Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys Oulussa 1990–2003 (CO2ekvivalenttitonneja).
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Energian kulutus, tuotanto
ja jakelu
Suomen energian kulutus asukasta
kohden (69 MWh/asukas vuonna
2000 ja 78,6 MWh/asukas vuonna
2006) on muihin teollisuusmaihin
verrattuna suuri maan pohjoisen sijainnin, teollisuuden energiavaltaisen
rakenteen, harvan asutuksen ja pitkien kuljetusetäisyyksien takia. Valtakunnallisella tasolla energian kokonaiskulutus on yli kaksinkertaistunut
vuodesta 1970.
Oulussa sähkön ja kaukolämmön kulutus lisääntyy väestön ja rakennusten pinta-alan kasvaessa sekä asukkaiden elintapojen muuttuessa.
Oulussa tuotetaan sähköä Toppilan ja
Merikosken voimalaitoksissa. Toppilan
voimalaitos käsittää kaksi turpeen
polttolaitosta sekä vara- ja huippuvoimaa varten kaksi öljykattilaa.
Lämmöntuotannon vara- ja huipputehoa varten käytetään alueellisia lämpökeskuksia ja myös Kemiran alueelle
kaavaillaan parhaillaan uusia polttolaitoksia. Uudet tuulivoimahankkeet
sijoittuvat Oulun rajojen ulkopuolelle.
Turpeen osuus Oulun Energian tuotannon polttoaineista on ollut viime
vuosina n. 85 %. Turpeen poltosta
syntyy hiilidioksidia, mikä heikentää
turpeen asemaa polttoaineena. Puun
osuutta arvioidaan voitavan lisätä n.
20–30 prosenttiin.
Kaukolämpöverkon
rakentaminen
pientaloalueille on taloudellisesti kannattamatonta ja asuntojen energiankulutuksen vähentäminen tulee entisestään vähentämään kannattavuutta. Viime aikoina kaukolämmön vaihtoehdoksi on esitetty kalliolämpöä,
jonka hyödyntäminen lisäisi sähkönkulutusta.
Oulun keskeisellä kaupunkialueella
sähkönjakeluverkon varausten arvioidaan riittävän yleiskaavan tavoitevuoteen asti. Joidenkin korkeajännitejohtojen siirtämistä on tutkittu
asemakaavoituksen yhteydessä.
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Vesihuolto
Oulun vedenhankinta perustuu Oulujoen veden käyttöön, joka käsitellään
Kurkelanrannan ja Hintan vedenpuhdistamoissa. Lisäksi pieni määrä pohjavettä
saadaan
varavesilähteenä
toimivalta Pikkaralan Hangaskankaan
pohjavesialueelta. Oulun kaupungin
keskimääräinen vuorokausikulutus on
28 000 m3/vrk. Pitkään valmisteltu
Viinivaaran pohjavesihanke palvelisi
toteutuessaan koko kaupunkiseudun
vedenhankintaa ja parantaisi vedenhankinnan varmuutta oleellisesti.
Oulun kaupungin asukkaista noin 98
% asuu keskitetyn jätevesiviemäröinnin piirissä. Taskilan jätevedenpuhdistamo käsittelee Oulun, Muhoksen
ja Utajärven ja tulevaisuudessa mahdollisesti muidenkin kuntien jätevesiä. Puhdistamo täyttää erinomaisesti
sille asetetut puhdistusvaatimukset.
Jätevesilietteen kompostointikäsittely
Taskilassa
perustuu
väliaikaiseen
koetoimintalupaan, joka on voimassa
vuoden 2009 loppuun, koska varsinaisesta kompostointialueen ympäristöluvasta on valitettu. Lietteen hyötykäyttövaihtoehtoja ja kompostoinnin
sijoitusvaihtoehtoja selvitetään parhaillaan. Pitkällä tähtäyksellä jätevesilietteen käsittelyssä pyritään seudulliseen yhteistyöhön.
Merkittävimmät viemäröinnin ulkopuolisista alueista sijaitsevat tällä
hetkellä Oulujokivarressa. Asemakaavoitettaville alueille vesihuolto rakennetaan muun kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä. Muilla alueilla jätevesiviemäröintiä toteutetaan
teknistaloudellisten tarkastelujen perusteella ja toteutuskelpoisuus arvioidaan aina aluekohtaisesti. Ylikiimingin
liittyessä
Ouluun
haja-asutuksen
viemäröinti tulee entistä laajemmin
tarkasteluun.

Jätehuolto
Vuoteen 2016 ulottuvan valtakunnallisen
jätesuunnitelman
(vn
10.4.2008) tavoitteena on ehkäistä
jätteen syntyä, lisätä jätteiden materiaalikierrätystä ja biologista hyödyn-

tämistä, lisätä kierrätyksen soveltumattoman jätteen polttoa sekä turvata jätteiden haitaton käsittely ja loppusijoitus. Oulun seudun ja yhteistyöalueiden jätehuoltoyhteistyöstrategiassa (kh 6.6.2005 § 431) puolestaan korostetaan mm. jätteiden synnyn ehkäisyä ja materiaalihyötykäyttöön soveltumattoman jätteen energiahyötykäyttöä.
Ruskossa vastaanotetun yhdyskuntajätteen määrä kasvoi 2000-luvulla n.
50 000 tonnista n. 70 000 tonniin.
Rakennusjätteen määrä vaihteli n.
25 000 tonnista 45 000 tonniin. Vastaanotetun hyötyjätteen määrä kasvoi n. 10 000 tonnista 17 500 tonniin.
Erityisesti kasvoi biojätteen, keräyskartongin, muovin, pahvin, lasin, paperin ja metallin määrä.
Vaasan
hallinto-oikeus
myönsi
21.12.2007 Oulun Energialle ympäristöluvan Kemiran jätteenpolttolaitokselle, joka sijoittuu Kemiran tehdasalueelle ja käyttää polttoaineena yhdyskunta- ja teollisuusjätettä sekä
kierrätyspuuta. Päätöksestä on kuitenkin valitettu korkeimpaan hallintooikeuteen.
Nykyisen arvion mukaan Ruskon jätekeskuksen kaatopaikkatila täyttyy
noin 8 vuoden kuluttua, ellei jätettä
saada tehokkaasti energiakäyttöön.
Jätteenpolttolaitoksen avulla kaato-

paikan käyttöikää voidaan pidentää
noin viisi vuotta. Oulun yleiskaavassa
ei ole osoitettu korvaavaa paikkaa
vaan jätteen loppusijoituspaikka siirretään maakuntakaavan ja Oulun
seudun yleiskaavan mukaisesti Kiimingin Punaisenladonkankaalle, Alakyläntien varteen. Siirtäminen perustuu 1990-luvulla Pohjois-Pohjanmaan
liiton johdolla laadittuun jätteenkäsittelyalueiden
kartoitukseen.
Oulun
seudun yleiskaavan laadinnan yhteydessä oli osoitettu, että Alakyläntien
varsi ei tule olemaan seudun asutuksen kasvusuunta.
Viime aikoina Oulun kaupunki on pyrkinyt irtautumaan seudun kuntien
yhteisesti sopimista ratkaisuista esittämällä Oulun seudun kunnille ja Pohjois-Pohjanmaan liitolle, että seudullisen jätteenkäsittelyalueen sijoittaminen selvitetään ja arvioidaan uudelleen (kh 4.6.2007 § 343). Maakuntahallitus (12.11.2007 § 155) ja seutuhallitus (1.11.2007 § 86) eivät kuitenkaan ole nähneet arviointia tarpeelliseksi.
Punaisenladonkankaan
jätteenkäsittelyalueen
suunnittelu
tulee joka tapauksessa kestämään
vuosia ja huonoimmillaan irtautuminen seudullisista päätöksistä heikentää olennaisesti kaikkien yhteistyössä
mukana olevien kuntien kykyä huolehtia alueellaan syntyvistä jätteistä.

Yhteenveto
-

-

Oulun kasvihuonekaasupäästöt ovat asukasta kohti n. 30 % maan keskiarvoa suurempia sekä selvästi suurempia kuin muissa suurissa kaupungeissa. Oulun korkea päästötaso johtuu turpeen suuresta osuudesta energiantuotannosta sekä energiaintensiivisen teollisuuden laajuudesta. Puun
osuutta energiantuotannossa voidaan lisätä vähän.
Liikenteen osuus Oulun kasvihuonekaasupäästöistä on vähentynyt.
Pientaloalueilla kaukolämpöverkon rakentaminen on kannattamatonta,
mutta kalliolämmön hyödyntäminen taas lisää sähkönkulutusta.
Olemassa olevat jätevesilietteen ja yhdyskuntajätteen käsittelyalueet lopettavat toimintansa lähivuosien aikana. Korvaavien alueiden suunnittelu
on kesken.
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Johtopäätöksiä

Viimeisten vuosikymmenten aikana
Oulu ja Oulun seutu ovat kasvaneet
nopeasti. Nuori väestörakenne ja syntyneiden enemmyys turvaavat väestönkasvun tulevaisuudessakin. Väestönkasvu ja asuntokuntien keskikoon
pienentyminen puolestaan ylläpitävät
uusien asuntojen kysyntää.
Useat Oulun yleiskaavan 2020 toteutumisesta
aiheutuvat
vaikutukset
kytkeytyvät kiinteästi seudulliseen
toimintaympäristöön. Yhdyskuntarakenteen kannalta on olennaista, että
väestön
keskimääräinen
etäisyys
keskustasta on kasvanut, vaikka kaupunkiseudun taajamien asukastiheys
on kasvanut 1990-luvun puolivälistä
lähtien.
Oulun ja ympäristökuntien toteutunut
ja suunniteltu asuntotuotanto vahvistavat kaupunkiseudun sisäistä muuttoliikettä. Väestö kasvaa uusilla pientalovaltaisilla alueilla ympäristökunnissa ja Oulun asumakunnissa: Pateniemen, Kaijonharjun, Korvenkylän,
Sanginsuun, Maikkulan ja Kaakkurin
suuralueilla sekä Hiukkavaaran kaupunginosassa. Samalla Oulun keskustaa ympäröivän lähiökehän kokonaisväestön kasvu on pysähtynyt ja väestön vanheneminen jatkuu. Lasten
osuus säilyy korkeana asumakunnissa
ja ympäristökunnissa, kun taas keskustaa ympäröivällä lähiökehällä lasten osuus vähenee. Sekä Oulun että
seudun tasolla asuntokanta ja asuinalueet eriytyvät perhetyypin mukaan.
Ympäristökuntien ja Oulun asumakuntien väestönkasvu sekä vanhojen
alueiden väestön vanheneminen vaikuttavat palvelutarpeisiin. Sisäisen
muuttoliikkeen seurauksena julkisten
palveluiden tarpeet suuntautuvat yhä
enemmän taajaman ulkokehälle.
Yhdyskuntarakenteen
seutuistuminen, työssäkäyntialueen laajentuminen, lapsiperheiden muutto reuna60

alueille sekä henkilöautoliikenteen
kasvu ovat vallitsevan kehityksen
tunnusmerkkejä. Oulun kaupunkiseudusta on muodostunut henkilöautoliikenteen varassa toimiva taajamaverkosto, jossa liikenteen vähentäminen
on vaikeaa. Oulussakin autoistuminen
jatkuu; henkilöautokanta on kasvanut, kun taas joukkoliikenteen kilpailukyky on heikentynyt. Asuntokuntien
sosiaalisen tasa-arvon näkökulmasta
liikenteen kehitys on merkittävää,
koska yli kolmasosa Oulun asuntokunnista on autottomia. Joukkoliikenteen kehittämistä vaikeuttavat mm.
vanhojen lähiöiden väestön vähentyminen sekä väestö- ja työpaikkamäärän kasvu kaukana keskustasta sijaitsevilla alueilla, joilla olemassa oleva
joukkoliikennetarjonta on heikkoa.
Asukasmäärään suhteutettuna Oulussa on rakennettu 2000-luvulla uusia
asuntoja enemmän kuin Suomen
muissa suurissa kaupungeissa. Erityisesti kerrostalotuotanto on ollut voimakasta. Yleiskaavan tavoite asuntokannan talotyyppijakauman monipuolistumisesta ei ole toteutunut eikä
kaupunkimaisten pientalo- ja rivitaloasuntojen kysyntä ole kasvanut odotetusti. Samalla hajarakentamisen
osuus ympäristökuntien asuntotuotannosta on ollut huomattava. Oulussa asuntotuotannon aluevarauma on
riittävä, mutta talotyypeittäin tarkasteltuna tuotanto keskittyy tulevaisuudessa harvoille alueille. Uusien asuntotuotantoon soveltuvien alueiden
vähentyessä täydennysrakentamisen
ohjaaminen korostuu yhä tärkeämpänä osana kaupunkisuunnittelua.
Oulun asema Pohjois-Suomen erikoistavarakaupan keskuksena on vahva.
Ydinkeskustaa on kehitetty määrätietoisesti keskustan maankäytön ja
liikenteen tavoitesuunnitelman (MALI
2001) pohjalta. Seudullisesti keskusta
kilpailee kuitenkin myös muiden erikoistavarakaupan alueiden kanssa.

Viime vuosina seudun kunnat ovat
suunnitelleet runsaasti uusia kaupan
lisärakennuskohteita ilman kuntien
välistä yhteistyötä hankkeiden yhteensovittamiseksi. Huonoimmillaan
kuntien keskinäinen kilpailu samoista
kaupan toimijoista siirtää kaupan rakenteen painopistettä yhä suurempien yksiköiden suuntaan sekä vaikeuttaa yhdyskuntarakenteen, palveluverkon, investointien ja kuntatalouden suunnittelua.
Ilmastomuutoksen vaikutuksia Oulun
ja kaupunkiseudun kehitykseen voidaan arvioida vasta alustavasti. On
mahdollista, että asuntokuntien keskikoon pieneneminen, asuntojen ja

asukkaiden ikääntyminen sekä väestön muuttoliike seudun reuna-alueille
yhdistettynä
kasvihuonepäästöjen
vähentämistarpeeseen sekä energian
hinnannousuun tuovat tulevaisuudessa mukanaan merkittäviä taloudellisia
haasteita kunnille ja asukkaille. Tulevaan kehitykseen voidaan varautua
turvaamalla palveluiden saatavuus ja
saavutettavuus, tukemalla asukkaiden sosiaalista tasa-arvoa sekä varmistamalla kasvun ekologinen ja taloudellinen kestävyys. Entistä tärkeämpinä tehtävinä näyttäytyvät keskustan ja sen lähialueiden kehittäminen sekä seudullisen yhteistyön vahvistaminen.
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