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K AUPUNKIRAKENTEEN KEHITYSPIIRTEET
SUOMEN SUURILLA K AUPUNKISEUDUILLA
(K ARA)
Tutkimus Oulun kaupunkiseudusta
Tiivistelmä

”Kaupunkirakenteen kehityspiirteet
Suomen suurilla kaupunkiseuduilla
(KARA) – Tutkimus Oulun kaupunkiseudusta” on osa valtakunnallista kaupunkirakennetutkimushanketta. KARA –
hanke on perustettu tutkimaan kaupunkirakenteen kehityspiirteitä. Siinä on
edustajia Suomen ympäristökeskuksesta
(SYKE), suurten suomalaisten kaupunkiseutujen ydinkaupungeista Helsingistä,
Espoosta, Vantaalta, Turusta, Tampereelta, Oulusta ja Kuopiosta sekä useista
maakunnallisista liitoista, alueellisista
ympäristökeskuksista ja yliopistoista.

Yleistä yhdyskuntarakenteen kehityksestä
Yhdyskuntarakenne on fyysinen ja toiminnallinen kokonaisuus, joka muodostuu asutuksesta, työpaikoista, palveluista, viheralueista, vapaa-ajan alueista, liikenneväylistä ja teknisen huollon
verkostoista. Yhdyskuntarakenteen kehitykseen vaikuttavat monet eri tekijät ja
niiden keskinäiset vaikutussuhteet. Suomessa on vallalla kaksi yhtäaikaista
yhdyskuntarakenteeseen liittyvää kehityskulkua. Aluerakenne keskittyy, kun
väkeä muuttaa haja-asutusalueilta taajamiin. Toisaalta kasvavien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne on voimakkaasti hajautumassa.

Oulun kaupunkiseudun tutkimuksessa on
selvitetty yhdyskuntarakenteen keskeisiä
kehityssuuntia 1) kaupunkirakennevyöhykkeiden avulla, 2) valtakunnallisen yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän mukaisen YKR taajamarajausten avulla sekä 3)
kvantitatiivisilla menetelmillä. Tutkimusaineisto perustuu pääosin Tilastokeskuksen tuottamaan YKR-aineistoon.
Rekisteri on ympäristöhallinnon kehittämä paikkatietopohjainen seurantajärjestelmä valtakunnallisesti ja ajallisesti vertailukelpoisen yhdyskuntarakenteen analyysien toteuttamiseen. YKRaineiston perustana on useita yhdyskuntarakennetta kuvaavia valtakunnan
kattavia paikkatietoja vuosilta 1980,
1985, 1990, 1995, 2000, 2002 ja 2005.
Väestö- ja työpaikkatietojen lisäksi
muuttujat
kuvaavat
myös
yhdyskuntarakenteen toiminnallisuutta, kuten
työmatkoja ja autoistumista. (Schulman
2007: 5.)

Aluerakenteen keskittyminen johtaa parhaimmillaan kaupunkirakenteen tiivistymiseen ja eheytymiseen. Eheällä yhdyskuntarakenteella on monia myönteisiä
vaikutuksia. Se tukee julkista liikennettä,
lyhentää työssäkäynti- ja asiointietäisyyksiä sekä ajoneuvoriippuvuutta, vähentää infrastruktuurin rakentamis- ja
ylläpitokustannuksia
sekä
pienentää
kasvihuonekaasupäästöjä ja hidastaa
sen myötä ilmastonmuutosta. Yhdyskuntarakenteen eheytyminen on kirjattu
tavoitteeksi muun muassa alueidenkäytön suunnittelua ohjaaviin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja
ympäristöministeriön strategiaan.
Yhdyskuntarakenteen
hajautumisen
taustalla vaikuttavat muun muassa väestön kasvu, asumisväljyyden kasvu
sekä asumisen, työpaikkojen ja kauppojen sijoittumisen preferenssit. Hajautuneella yhdyskuntarakenteella on lukuisia haittavaikutuksia. Hajautunut rakenne heikentää kaupunkiympäristön
laatua ja lisää luonnonvarojen kulutusta.
Eri toiminnot sijoittuvat yhä kauemmaksi
toisistaan, ja liikkuminen tapahtuu pääosin omalla autolla.

Kaupunkirakennevyöhykkeitä ei ole aikaisemmin hyödynnetty yhtä laajasti
Oulun seudun kaupunkirakenteen analysoinnissa. Oulun kaupunkiseudulle tehty vyöhyketyö on perustana erilaiselle
ajattelutavalle, jossa Oulun kaupunkiseudun rakenne nähdään toiminnallisesta näkökulmasta. YKR -taajamaalueiden
vertailu
antaa
puolestaan
havainnollistavaa
tietoa
yhdyskuntarakenteen kehityksestä. Kvantitatiivisilla
menetelmillä tuotetaan taas jäsenneltyä
ja
vertailukelpoista
tietoa
kaupunkiseutujen rakenteellisten kehityspiirteiden eri puolista.
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Kaupunkirakennevyöhykkeet
KARA -esitutkimusvaiheessa kaupunkiseuduille on muodostettu eri kaupunkityyppejä kuvaavia vyöhykkeitä: jalankulkuvyöhyke, kevyen liikenteen vyöhyke, joukkoliikennevyöhyke sekä autokaupunkivyöhyke (kuva 1). Kyseisillä
käsitteillä kuvataan toisiinsa liittyviä,
mutta toisistaan erottuvia kaupunkirakenteen järjestelmiä. Liikkumismuotoihin
perustuvat
kaupunkirakennevyöhykkeet ovat monelta osin päällekkäisiä ja niiden mekaaninen erottaminen toisistaan tuottaa helposti liian
pelkistävän kuvan kaupunkirakenteesta.
Vyöhykeajattelu tarjoaa kuitenkin uuden
näkökulman Oulun kaupunkirakenteen
tarkasteluun ja kehityksen analyysiin.
Oulun kaupunkiseudun jalankulkuvyöhyke käsittää Oulun liikekeskustan, ja
siitä noin yhden kilometrin säteellä
olevat asuinalueet, joilta on hyvä
saavutettavuus
jalkaisin
keskustaan.
Jalankulkuvyöhykkeeseen kuuluvat Keskustan ja Koskikeskuksen kaupunginosien lisäksi osia Intiön, Raksilan, Karjasillan ja Pikisaaren, Limingantullin ja
Nuottasaaren kaupunginosista. Jalankulkuvyöhykkeelle
sijoittuu
kaupungin
toiminnallinen ”keskipiste”, joka on tässä
tutkimuksessa Rotuaarin aukio.

Kuva 1. Oulun kaupunkiseudun kaupunkirakennevyöhykkeet.

Tutkimuksessa kriteerinä on, että korkea
palvelutaso on pysäkeillä, joilla arkiaamuisin kello 7-8 välisenä aikana
kulkee vähintään neljä vuoroa tunnissa.
Korkean palvelutason joukkoliikennevyöhyke
on
rajattu
määrittämällä
kriteerit
täyttävien
bussipysäkkien
ympärille 250 metriin ja 400 metriin
ulottuvat vyöhykkeet. Joukkoliikennevyöhykkeen sormet ulottuvat noin 20
kilometrin
etäisyydelle
keskustasta.
Joukkoliikennereittien ja vuorovälitiheyden muuttuminen sekä vyöhykkeen
kriteerien täsmentäminen voivat vaikuttaa
merkittävästi
joukkoliikennevyöhykkeen rajautumiseen, mikä vaikuttaa
samalla muihin vyöhykkeisiin.

Kevyen liikenteen vyöhyke on muodostettu 1,5−3,5 kilometrin etäisyydelle
keskustasta jalankulkuvyöhykkeen ympärille alueille, jotka eivät kuulu joukkoliikennevyöhykkeeseen. Paikalliset olosuhteet, pyöräteiden läheisyys ja autonomistustiedot on huomioitu tarkastelussa. Kevyen liikenteen vyöhyke käsittää
asuinalueita
Toppilansaaresta,
Välivainiolta,
Alppilasta,
Koskelasta,
Tuirasta, Kasarmialueelta, Värtöstä, Karjasillalta, Höyhtyältä, Nokelasta, Lintulasta ja Mäntylästä.

Autokaupunkivyöhyke on rajattu Oulun
kaupunkiseudun keskustaajaman (2005)
alueelle ja lähitaajamien laajenemisalueille, jotka eivät kuulu joukkoliikennevyöhykkeeseen, kevyen liikenteen vyöhykkeeseen tai jalankulkukaupungin alueeseen. Autokaupunkivyöhyke ulottuu
Oulun muodostamasta ytimestä Haukiputaalle, Kiiminkiin, Oulunsaloon ja Kempeleeseen.

Joukkoliikennevyöhykkeen tunnusmerkkinä on paikallisliikenteen järjestelmä,
jonka saavutettavuus ja palvelutaso on
niin hyvä, että siihen voi kuka tahansa
liikkuessaan kohtuullisen vaivattomasti
tukeutua (Kosonen 2007: 62.).
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Vyöhykkeet - tuloksia

noin
joka
viides
autovyöhykkeen
asuntokunnista on autoton. Vähintään
kahden auton asuntokuntien osuus on
suurin autovyöhykkeellä. Myös 15 %
joukkoliikennevyöhykkeen
asuntokunnista on vähintään kaksi autoa. Asuntokuntien autoistuminen ei tue joukkoliikenteen käyttöä. Joukkoliikenteen käytön kannalta joukkoliikenteen vuorovälitiheys ei siis ole tarpeeksi houkutteleva.

Oulun kaupunkiseudulla suurin osa väestöstä keskittyy autokaupunki- ja joukkoliikennevyöhykkeelle (taulukko 1). Ainakin kahdella viidestä asukkaasta on
siis hyvät edellytykset käyttää joukkoliikennettä kulkiessaan. Myös jalankulkuvyöhykkeen asukkaiden on mahdollista selvitä arjesta ilman omaa autoa.
Keskustassa palvelut sijoittuvat lähelle ja
joukkoliikenneyhteydet eri kaupunginosiin ja lähikuntiin ovat hyvät. Jalankulkuvyöhykkeellä asui joka kymmenes
asukas ja kevyen liikenteen vyöhykkeellä
5,2 % vyöhykkeiden asukkaista vuonna
2005.

Vyöhykkeelle, jossa ainakin arkiaamuisin
on hyvä joukkoliikenteen palvelutaso, on
sijoittunut 42 % vyöhykkeiden työpaikoista eli noin 31 400 työpaikkaa. Lähes
puolet joukkoliikennevyöhykkeellä asuvista kulkee töissä vyöhykkeellään (noin
13 000 työmatkaa) (vuosi 2003). Kolmannes
työpaikoista
(24 300)
on
sijoittunut
autokaupunkivyöhykkeelle,
neljännes (16 700) jalankulkuvyöhykkeelle ja muutama prosentti (1 950)
kevyen liikenteen vyöhykkeelle. Yli
kolmannes autokaupungin asukkaista
käy on 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.

Yli 65-vuotiaiden osuus on kasvanut kaikilla
vyöhykkeillä
tarkasteluvuosina
1980−2005. Kaksi viidesosaa 65-vuotiaista asui joukkoliikennevyöhykkeellä
vuonna 2005. 0−6 -vuotiaiden lasten
osuus on laskenut kaikilla vyöhykkeillä
autokaupunkivyöhykettä lukuun ottamatta. Lapsiperheet asuvat pääasiassa
autokaupunkivyöhykkeellä.
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 selvästi suurempi. Tulos johtuu
eroista asuntokannassa. Autovyöhykkeelle sijoittuu pientaloja, joissa asuu
suurempia kotitalouksia kun joukkoliikennevyöhykkeellä. Joukkoliikennevyöhykkeelle sijoittuu paljon kerrostaloalueita, joissa asuntokuntakoko on pienempi. Jalankulkuvyöhykkeellä pienten
asuntokuntien osuus on yli 90 % ja
kevyen liikenteen vyöhykkeellä 82 %.

Oulun seudulla on hyvät edellytykset
joukkoliikenteen hyödyntämiselle, mutta
joukkoliikenteellä tehdään tällä hetkellä
arviolta vain 10 % työmatkoista. Henkilöautoliikenteen osuus on 60 % (Oulun
seudun liikenne 2020). Myös vapaa-ajan
matkoilla käytetyin kulkutapa on henkilöauto (Henkilöliikennetutkimus 2004−
2005.).

Autottomien asuntokuntien osuus on
suurin jalankulkuvyöhykkeellä. Keskustassa palvelut ovat monipuoliset ja
sijoittuvat
suppealle
alueelle.
Joka
kolmas
joukkoliikennevyöhykkeen
ja
Väestö
Jalankulkuvyöhyke
Kevyen liikenteen vyöhyke

17 530

Taulukko 1. Vyöhykkeiden väestömäärä, asuntokuntamäärä, asuntokuntien autonomistustiedot ja
työpaikkamäärä.

Asuntokunnat Ei autoa (%)

1 auto (%)

≥ 2 autoa
(%)

Työpaikat

6,0

16 700

11 567

56,8

37,4

9 349

5 095

45,5

50,5

4,1

1 950

Joukkoliikennevyöhyke

73 364

35 106

35,9

49,0

15,1

31 450

Autokaupunkivyöhyke

78 669

29 456

16,9

54,2

28,9

24 700
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YKR -taajamarajaukset
Kaupunkiseutu muodostuu väestömäärältään työssäkäyntialueen suurimmasta
YKR-taajamasta eli keskustaajamasta,
sen lähettyvillä olevista muista YKRtaajamista eli lähitaajamista sekä näitä
ympäröivästä haja-asutusalueesta eli
lievealueesta. Lähitaajama on osa
kaupunkiseutua, mikäli se liittyy sekä
fyysisesti 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. (Ristimäki ym. 2003: 9−10.)
Vuonna 2005 Oulun kaupunkiseudun
taajamarakenne muodostui Oulun kaupunkiseudun keskustaajamasta, kolmesta keskustaajamaa ympäröivästä lähitaajamasta, joita ovat Kiimingin keskusta,
Kiimingin Alakylä ja Limingan Tupos sekä
lievealueesta (kuva 2).

Kuva 3. Oulun seudun YKR-taajama-alueen kehitys
viiden vuoden välein vuodesta 1980 vuoteen 2005.

Oulun kaupunkiseudun keskustaajama
vuosina
laajeni
noin
100
km2
1980−2005. Seurantajakson 1980−2005
aikana useita lähitaajamia liittyi Oulun
kaupunkiseudun keskustaajamaan. Vuosina 1980−85 Linnanmaalla ja Kuivasjärvellä sijaitseva taajama, vuosina
1985−1990 Oulunsalon ja Kempeleen
taajamat, vuosina 1990−1995 Oulunsalon ja Madekosken taajamat, vuosina
1995−2000 Kiimingin Jäälin ja Haukiputaan Jokikylän lähitaajamat (Ristimäki
ym. 2003: 37) sekä vuosina 2000−2005
Haukiputaan Parkumäen lähitaajama.
Oulun kaupunkiseudun keskustaajama
on laajentunut, ja uusia taajama-alueita
on syntynyt keskustaajaman ulkopuolelle. Kehityksen on mahdollistanut liikenneyhteyksien paraneminen ja nopeutuminen, sekä autoilun muuttuminen
hallitsevaksi kulkutavaksi 1990-luvulta
lähtien. Erityisesti moottoriteiden rakentaminen on laajentanut kaupunkiseutua.
Oulun seudun väestömäärä on kasvanut,
mikä on edellyttänyt uusien alueiden
käyttöönottoa sekä täydennysrakentamista. (kuva 3)

Kuva 2. Oulun kaupunkiseudun taajama-alueen
laajeneminen
vuosina
1980−2005.
Lähde:
Tilastokeskus, SYKE, YKR-aineisto.
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Kaupunkirakenteen mittaaminen
Kaupunkirakenteen kehitystä voidaan
tarkastella erilaisilla mittareilla tuotettujen tunnuslukujen avulla. Ne antavat
numeerista tietoa siitä, mitä kaupunkirakenteessa on tapahtunut tiettynä
ajanjaksona. Mittareilla tuotetut lukuarvot kuvaavat tarkasteltavan alueen
”keskimääräistä” olotilaa tietyllä hetkellä
(Jaakola & Lönnqvist 2007). Tutkimuksessa on tarkasteltu asuttuja ruutualueita.
Oulun seudun kaupunkirakenteen kehitystä on tarkasteltu viiden
mittarin avulla, joita ovat:
1.

Väestötiheys (Density) – väestötiheys asutuilla ruutualueilla (as/ha)

2.

Yhtenäisyys–Jatkuvuus (Continuity) – rakennetun alueen yhtenäisyys / epäyhtenäisyys

3.

Keskittyneisyys (Concentration) – Väestön
keskittyminen tiheästi asuttuihin ruutuihin

4.

Keskustahakuisuus (Centrality) – Väestön

Kuva 4. Rakennetun alueen yhtenäisyys vuonna
2000. Lähde: Tilastokeskus, SYKE, YKR-aineisto.

keskimääräinen keskustaetäisyys
5.

Sekoittuneisuus (Mixed uses) – Asumisen ja

Keskittyneisyys kuvaa väestön, sijoittumista kaupunkialueella. Ilmiön ääripäitä kuvaavat tilanteet, joissa väestö
sijoittuu tasaisesti kaupungin eri osiin tai
väestö keskittyy korkeintaan muutamiin
erittäin tiheästi asuttuihin ruutualueisiin.
Tutkimuksessa tiheästi asutulla ruutualueella asuu vähintään 20 asukasta
hehtaarilla.

työpaikkojen sekoittunut rakenne / eriytyminen omille ruutualueille

Väestötiheys on laskettu väestön ja
asuttujen ruutujen maa-alan suhteen.
Väestötiheys on kasvanut Oulussa voimakkaasti. Väestötiheyden myönteinen
kehitys selittyy alueen väestönkasvulla.
Eheytymisestä kertoo myös se, että
väestönkasvu on ollut asuttujen ruutujen
maa-alan kasvua voimakkaampaa vuodesta 1985 lähtien. Oulun ympäryskunnissa väestötiheys on viidennes
Oulun väestötiheydestä. Väestötiheys on
kasvanut myös seudun reuna-alueilla.

Väestön keskittyneisyyden tarkastelu
osoittaa, että Oulussa tiheästi asuttujen
ruutujen osuus on kasvanut voimakkaasti vuodesta 1980 lähtien. Oulun
seudulla kasvu on ollut hitaampaa. 90luvulta
lähtien
tiheästi
asuttujen
ruutujen (20 as/ha) väestöosuus on
vähentynyt hitaasti sekä Oulussa että
seudulla. Oulussa 70 % ja Oulun
seudulla 50 % väestöstä asui tiheästi
asutuilla alueilla vuonna 2005. Oulun
seudulla väestön suhteellinen osuus on
kasvanut eniten alueilla, joilla väestötiheys on ollut 10−20 as/ha. Näiden
ruutualueiden osuus seudun väestönkasvusta on ollut kymmenes (9,1 %)
vuosina 1980−2005, mikä tarkoittaa
28 200 asukkaan väestölisäystä tässä
tiheysluokassa (kuva 5).

Kaupunkirakenteessa tavoitellaan rakennetun alueen yhtenäisyyttä (kuva 4).
Sen vastakohtana on rakennetun alueen
hajautuminen
erillisiksi
toisistaan
irrallaan oleviksi alueiksi. Jatkuvuuden
kasvu, etenkin seudun ydinalueilla,
kertoo kaupunkirakenteen kehityksestä
kohti
yhtenäisempää
rakennetta.
Oulussa
jatkuvuus
on
kasvanut
voimakkaasti vuodesta 1980 lähtien.
Oulun jatkuvuus on kolme kertaa
suurempi kuin Oulun ympäryskunnissa.
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Sekoittuneisuus kuvaa eri toimintojen
sijoittumista toisiinsa nähden. Mittarin
taustalla on ajatus siitä, että asumisen ja
työpaikkojen sijoittuminen toisista erilleen on eräs kaupunkirakenteen hajautumisen muoto. Hajautunut rakenne
lisää liikennettä ja työmatkat pitenevät.
Väestön ja työpaikkojen sekoittuneisuutta
on
mitattu
dissimilariteettiindeksin avulla. Mitä suurempi lukuarvo,
sitä suurempaa on myös toimintojen
eriytyneisyys. Indeksi osoittaa, että sekoittuneisuus on pysynyt samalla tasolla
tarkastelujakson ajan Oulussa ja Oulun
seudulla. Oulussa indeksi oli 0,766 ja
Oulun seudulla 0,756 vuonna 2005.
Mitä
kaupunkirakennevyöhykkeet,
taajama-alueet ja kaupunkirakennemittarit kertovat Oulun seudun
yhdyskuntarakenteen kehityksestä?
Oulun
kaupunkiseudun
yhdyskuntarakenne on yhtenäinen kuntarajoista
riippumaton alue. Oulun kaupunkiseudun
yhdyskuntarakenteen kasvu on painottunut alueille, jossa päivittäinen asiointi
hoidetaan omalla autolla. Autoriippuvainen yhdyskuntarakenne ei tarjoa
vaihtoehtoja eri liikennemuotojen käytölle. Väestöä asuu paljon myös hyvän
palvelutason joukkoliikennevyöhykkeellä,
mutta siitä huolimatta joukkoliikenteen
käyttö on vähäistä työ- ja vapaa-ajan
matkoilla Oulun seudulla. Jalankulku- ja
pyöräilyvyöhykkeellä autottomien asuntokuntien
osuus
on
suuri.
Tähän
vaikuttaa ydinkeskustan monipuoliset
palvelut,
hyvät
kevyen
liikenteenyhteydet ja joukkoliikenteen palvelutaso.

Kuva 5. Ruutualueet eri väestötiheyksillä Oulun
seudulla vuonna 2005. Lähde: Tilastokeskus, SYKE,
YKR-aineisto.

Väestötiheyden ohella keskustaetäisyys on eräs perinteinen kaupunkirakennetta kuvaava mittari. Tutkimuksessa keskustahakuisuuden mittana on
väestön keskietäisyys Oulun toiminnallisesti keskipisteestä, Rotuaarin aukiosta.
Oulussa ja Oulun seudulla väestön
keskietäisyys
on
ollut
hienoisessa
nousussa vuodesta 1980. Vuonna 2005
Oulussa väestön keskietäisyys Oulun
keskustasta oli 4,3 km ja Oulun seudulla
9,6 km. Väestön painopiste on yhä
kauempana keskustasta (kuva 6).

Kaupunkirakenteen mittaaminen osoittaa
merkkejä sekä kaupunkirakenteen eheytymisestä että hajautumisesta Oulun
seudulla.
Kaupunkirakenteen
eheytymistä osoittavat väestötiheyden, rakennetun alueen yhtenäisyyden ja väestön
keskittyneisyyden
tarkastelu.
Eheytymistä on tapahtunut etenkin
Oulun alueella. Oulussa väestötiheys on
kasvanut voimakkaasti, mikä johtuu
väestömäärän kasvusta. Myös kaupunkimaisesti rakennettualue on Oulussa
jatkuvampaa kuin seudulla. Oulussa
tiheästi asutut alueet ovat lisääntyneet
voimakkaasti 80-luvulta lähtien. Näillä

Väestömäärä

25 000
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5 000
0
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km

1990

2000

2002

2005

Kuva 6. Väestömäärä etäisyysvyöhykkeillä (km)
Oulun keskustasta eri vuosina. Lähde: Tilastokeskus, SYKE, YKR-aineisto.
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alueille väestöosuus on kuitenkin laskenut hitaasti, ja vähitellen lähes pysähtynyt.

Oulun kaupunkiseudun KARA -tutkimus
on tehty yhteistyönä Oulun kaupungin,
Pohjois-pohjanmaan liiton ja Oulun
yliopiston maantieteenlaitoksen kanssa.
Tutkimuksen toteutuksesta on vastannut
projektisuunnittelija Tuire Valkonen Talous ja strategia –ryhmästä Oulun kaupungilta. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, johon on kuulunut vs. yleiskaavapäällikkö Paula Korkala ja tutkimuspäällikkö Timo Mäkitalo Talous ja
strategia –ryhmästä, paikkatietopäällikkö
Rauno Malinen Pohjois-Pohjanmaan liitosta sekä Oulun yliopiston maantieteen
laitoksen johtaja,
professori
Jarmo
Rusanen.

Yhdyskuntarakenteen leviäminen näkyy
puolestaan väestön keskustaetäisyyden
kasvuna Oulun keskustasta, sekä väestöosuuden vähenemisenä tiheästi (20
as/ha) asutuilla alueilla. Väestömäärän
kasvu harvaan asutuilla alueilla kertoo
kaupunkirakenteen hajautumisesta. Vuodesta 1980 kaupunkiseudun taajamaalueen maapinta on kasvanut voimakkaasti.

Tutkimus ja tiivistelmä löytyvät osoitteesta:
www.ouka.fi/yleiskaavoitus/muut
suunnitelmat ja selvitykset
Lähteet:
•
© Oulun kaupunki

•

Käsitteitä:
Oulun seutu: Kymmenen kuntaa: Oulu,
Oulunsalo, Haukipudas, Hailuoto, Kempele, Kiiminki, Muhos, Tyrnävä, Liminka,
Lumijoki (Hailuoto ei mukana kaupunkirakenteen mittaamisessa).
Kaupunkiseutu: Muodostuu työssäkäyntialueen suurimmasta YKR -taajamasta eli keskustaajamasta, sen lähettyvillä olevista muista YKR -taajamista
eli lähitaajamista sekä näiden välittömässä läheisyydessä olevasta hajaasutusalueesta eli lieve-alueesta.

•

•

YKR: Ympäristöministeriön ja Suomen
ympäristökeskuksen (SYKE) yhteistyönä
kehitetty yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä. Sen pääsisältö koostuu Tilastokeskuksen toimittamasta 250x250m
ruututiedoista.

•

YKR -taajama: Vähintään 200 asukkaan alue, jossa rakennusten lukumäärä ja kerrosala muodostavat ympäröivää
haja-asutusaluetta
selkeästi
tiheämmän keskittymän.
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