PÄÄSISÄLTÖ JA ETENEMISPOLKU
S U ISTO KAUP U N G IN KESKIÖ SSÄ

V I S I O N TAVO I T E JA TAR KO I T US

Oulujoen suisto on maisemallisesti, toiminnallisesti ja kaupunki-

Suistokaupunkivision tavoitteena on muodostaa yhteinen tahtotila

rakenteellisesti erityinen osa Oulun kaupunkia. Kaupungin yli 400

ja kokonaisnäkemys suistoalueen tulevaisuudesta sekä kehittä-

-vuotisen historian aikana suistoalue on muuttunut merkittävästi

misen periaatteista.

niin maankohoamisen kuin kaupungin rakentamisen seurauksena.
Suistoalueen muutos jatkuu myös tulevaisuudessa ja esimerkiksi

Suistokaupunkivision tarkoituksena on määritellä:

nykyisen kaltaiset vesipeilit katoavat ilman toimenpiteitä. Kaupunkirakenteen tiivistyessä suiston lähialueiden asukasmäärä kasvaa ja

•

suiston kehittämisen tärkeimmät lähtökohdat ja vahvuudet

ranta-alueiden käyttö monipuolistuu.

•

kehittämisen päätavoitteet ja kehittämisperiaatteet		
teemoittain ja osa-alueittain

Suistokaupunkivision laadinta on ajankohtainen monesta syystä.
Vetovoimainen pohjoinen kaupunki -hankkeen toimenpiteet, yleiskaavassa osoitetut uudet asuinalueet ja keskustavisiossa määritellyt ranta-alueita koskevat kehittämisperiaatteet edellyttävät
suistoalueen tarkastelua kokonaisuutena. Suistokaupunkivision
laatiminen on myös yksi keskustavisiota toteuttava toimenpide.

•

jatkosuunnittelussa käytettävät suunnitteluvälineet ja 		
tärkeimmät lähivuosien toimenpiteet.

// SUISTOKAUPUNKIVISIO / VIISTOKUVAJOKISUISTOSTA //

// SUISTOKAUPUNKIVISIO /10.10.2017 //

S U ISTO KAU P UNK IV ISIO

Suistokaupunkivisiossa tarkastellaan Oulujoen keskeistä suistoaluetta. Suunnittelualue muodostuu Koskikeskuksen, Hartaanselän
ja Rommakonselän alueista saarineen ja rantoineen. Lisäksi visiotyössä tarkastellaan Tuiran ja Hietasaaren rantavyöhykettä.
Suistokaupunkivisiossa käsiteltävät asiakokonaisuudet ja teemat
tarkentuvat työn kuluessa. Työn alkuvaiheessa visiossa käsiteltäviksi
asioiksi on tunnistettu:
•

vesialueiden tulevaisuuden ja säilytettävien vesipeilien 		
määrittely

•

rantojen luonne ja käyttö tulevaisuudessa

•

merkittävien kulttuuriympäristö- ja maisema-arvojen 		
säilyttäminen

•

uusien asuntoalueiden luonteen määrittely Hartaanselän
ympäristössä

•

kaupunkirakenteen laajentamisen tutkiminen 			
Rommakonselän uuteen kaupunginosaan

•

suistoalueen toiminnallisuuden monipuolistaminen ja uusien
palveluiden kehittäminen

•

virkistysmahdollisuuksien ja reittien kehittäminen

•

urbaanin ja luonnonympäristön yhteensovittaminen.

Suistokaupunkivisiosssa tarkasteltavista asiakokonaisuuksista
ja teemoista osa koskettaa koko suiston aluetta, mutta osa
kohdistuu vain rajatuille osa-alueille.
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// SUISTOKAUPUNKIVISIO /10.10.2017 //
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Suistokaupunkivisio on luonteeltaan strateginen ja yleispiirteinen

Suistokaupunkivision yhteydessä toteutetaan kaksi vaikuttamisen

suunnitelma, joka ohjaa periaatteillaan yksityiskohtaisempaa

päävaihetta. Niiden yhteydessä toteutetaan avoimia kyselyjä,

asemakaavoitusta ja muuta suunnittelua. Suistokaupunkivisio ei

työpaja- ja keskustelutilaisuuksia sekä suistoalueen nykytilasta

ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen suunnitelma, eikä sillä

että tulevaisuudesta.

// SUISTOKAUPUNKIVISIO /VISIOTYÖN POLKU JA PÄÄVAIHEET

// SUISTOKAUPUNKIVISIO /10.10.2017 //

ETENEMISPOLKU

3. Suistokaupunkivisio

- Kehittämisperiaatteet teemoittain ja
osa-alueittain
- Suunnitteluvälineet ja toimenpiteet
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2. Päätavoitteet

- Kehittämisen päätavoitteet
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1. Analyysivaihe

- Analyysi olemassa olevista selvityksistä
ja suunnitelmista
- Uudet selvitykset
- Vahvuudet.
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ole oikeusvaikutuksia. Vision päätulokset esitetään yhteenvetoraporttina ja eri sisällöt yhdistävinä visiokarttoina.
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www.ouka.fi/suistokaupunki

1/2018
Suistokaupunkivisio laadinta käynnistyy loppuvuodesta 2017.
Vision laadinta muodostuu kolmesta päätyövaiheesta: 1) analyysi
2) päätavoite- ja 3) visiovaiheesta. Suistokaupunkivisio viimeis-
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tellään luonnosvaiheessa käytyyn keskusteluun ja saatuun
palautteeseen perustuen.
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vaiheissa vastaa yhdyskuntalautakunta ja sen hyväksyy kaupunginja ympäristöpalveluiden asiantuntijoista koostuva työryhmä.
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Suistokaupunkivision ohjaamisesta ja päätöksenteosta eri
valtuusto. Visiotyön käytännön toteutuksesta vastaa yhdyskunta-
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vaikuttamisen 1. vaihe
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Lisätietoja suistokaupunkivisiosta, kyselyistä ja tilaisuuksista
sekä tiedot yhteyshenkilöistä löytyvät osoitteesta
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vaikuttamisen 2. vaihe

