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Oulun työpaikka-alueiden arviointi yleiskaavojen seurantaa varten
1 JOHDANTO
Oulun yleiskaavoitus on käynnistänyt vuosina 2018-2020 etenevän yleiskaavan seurantatyön,
jonka tarkoituksena on arvioida, miten yleiskaavan tavoitteet ovat toteutuneet. Yleiskaavan seurannassa keskitytään erityisesti asemakaavoituksella toteutettavien yleiskaava-alueiden seurantaan, jolloin työssä tarkastellaan Uuden Oulun yleiskaavaa, Kirkonkylän osayleiskaavaa 2020 (Haukipudas), Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavaa 2030 (Kiiminki) ja Keskeisten alueiden
yleiskaavaa 2030 (Oulunsalo).
Tässä selvityksessä on arvioitu yleiskaavojen mukaisten työpaikka-alueiden nykytilannetta ja kehitysnäkymiä Oulun ja Oulun seudun työpaikkarakentamisen viimeaikaisen kehityksen ja tulevaisuuden työpaikkarakentamisen kehityssuuntien valossa. Lisäksi on arvioitu viiden työpaikka-alueen (Välikylän yrityspuisto, Lentokenttäkaupunki ja Santaniemi, Haukiputaan Asemakylä, Kontinkankaan ja Kotkantien alue sekä Teknologiakylä) kehitysnäkymiä ja esitetty suositukset alueiden
kehittämisen kokonaistavoitteista sekä alueille suositeltavista toimialoista ja yritystoiminnan
ekosysteemeistä.
Arvioita ja näkemyksiä työpaikka-alueiden kehittämisestä ja yleisistä työpaikkarakentamisen kehityssuunnista selvitettiin olemassa olevan aineiston lisäksi asiantuntija- ja sidosryhmähaastatteluilla. Haastatteluihin osallistui 9 henkilöä. Selvitystyön yhteydessä järjestettiin myös keskusteluja työpajatilaisuus 25.2.2019, johon osallistui 10 henkilöä. Haastatteluihin sekä keskustelu- ja työpajatilaisuuteen osallistuneet tahot ja henkilöt on esitetty kohdassa 6.
Selvitystyö on tehty Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kaavoitusyksikön toimeksiannosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä, jossa selvityksen ovat laatineet Pauli Santala,
Taina Ollikainen, Mikko Keskinen, Lauri Vierto ja Asta Nupponen. Selvitystyötä on ohjannut yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden sekä BusinessOulun edustajista muodostunut työryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut Paula Paajanen. Työryhmään ovat kuuluneet:







Seija Haapalainen, BusinessOulu,
Paula Korkala, Oulun kaupunki, kaavoitus,
Jouni Mäkäräinen, Oulun kaupunki, kaavoitus,
Paula Paajanen, Oulun kaupunki, kaavoitus,
Sisko Repola, Oulun kaupunki, kaavoitus,
Simo Tuppurainen, Oulun kaupunki, maa ja mittaus.

2 TYÖPAIKKARAKENTAMINEN OULUSSA JA OULUN SEUDULLA
2.1 Oulun kaupungin keskeiset tavoitteet
Uuden Oulun yleiskaava
Keskeisiä elinkeinojen ja palvelujen kehittämiseen liittyviä ja vaikuttavia tavoitteita:

Luodaan toimintaedellytykset monipuolisen elinkeinorakenteen kehittymiselle

Tuetaan nykyisiä vahvoja toimialoja ja edistetään uusien kehittymistä

Lisätään alueellista työpaikkaomavaraisuutta

Edistetään elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia riittävillä aluevarauksilla erityyppisissä
ympäristöissä. Sijoittumisvaihtoehdot vaihtelevat mm. toimintojen sekoittuneisuuden, saavutettavuuden, aluetehokkuuden ja mahdollisten ympäristövaikutusten osalta.

Luodaan edellytykset toimivalle ja tehokkaalle palveluverkolle

Tuetaan päivittäispalvelujen toimintaedellytyksiä ja turvallista saavutettavuutta

Edistetään seudun elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä sekä tuetaan arjen sujuvuutta liikennejärjestelmää kehittämällä.

Varaudutaan kaksoisraiteeseen ja nopeisiin junayhteyksiin sekä pitkällä aikavälillä kaupunkiraideliikenteeseen.

Luodaan edellytykset kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen matkaosuuksien nostamiseen yli
puoleen kaikista matkoista sisäisessä henkilöliikenteessä.

Vahvistetaan Oulun asemaa Pohjois-Suomen kaupan, koulutuksen, kulttuurin ja hyvinvoinnin
sekä logistisena keskuksena
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Oulun kaupunkistrategia 2026
Kaupunkistrategia on keskeisin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja. Se luo suunnan kaupungin
strategiselle johtamiselle ja ohjaa päätöksentekoa ja priorisoi kehittämisen painopisteitä. Kaupunkistrategian mukaan ”Vuonna 2026 Oulu on pohjoisen kestävästi kasvava keskus, jossa yhdistyvät
hyväntuulinen ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät sekä omaleimainen, uutta
luova kulttuuri. Oulussa on korkeatasoinen koulutustarjonta ja nuori väestö”.
Oulun kolme strategisista painopistettä ovat 1. Elinvoimainen Oulu kasvaa ja kansainvälistyy, 2.
Vetovoimainen Oulu on pohjoisen luonnon ja kulttuurin kaupunki ja 3. Pitovoimainen Oulu on hyvätuulinen korkean osaamisen kaupunki. Strategisten painopistealueiden linjausten mukaan Oulun
kaupunki edistää yritysten menestymistä ja tarjoaa kasvua tukevan ympäristön, tiivistää kaupunkirakennetta ja edistää ympäristöystävällistä liikkumista.
Kaupunkistrategian visiota täydentävät tavoitteet vuodelle 2026 ovat mm.:

asukasmäärän lisääminen: 225 000 asukasta (nettokasvu yli 20 000 asukasta)

yritysten määrän lisääminen: nettokasvu noin 2 000 yritystä

työpaikkojen määrän lisääminen: nettokasvu noin 18 000 työpaikkaa

asukas- ja työpaikkamäärän lisääminen keskustan ruutukaava-alueella ja täydennysrakentamisalueilla: 10 000 asukasta ja 5 000 työpaikkaa lisää

1 000 000 rekisteröityä matkailuyöpymistä ja 700 uutta hotellihuonetta

kestävien liikkumismuotojen suhteellinen osuus kasvaa 50 prosenttiin
Elinkeinopoliittinen toimenpideohjelma: Valovoimainen Oulu, kaupunkistrategia 2026
Elinkeinopoliittisen toimenpideohjelman (21.1.2019) mukaiset kasvun ajurit:

Kuva 1: Kasvun ajurit (BusinessOulu: Elinkeinopoliittinen toimenpideohjelma 21.1.2019)
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2.2 Oulun ja Oulun seudun toimialarakenne, päätoimialat ja erikoistumisalat
Tilastokeskuksen toimialaluokituksessa (TOL 2008) on kirjaintasolla 22 toimialaa. Oulun työpaikka-alueiden nykytilanteen ja kehitysnäkymien tarkasteluissa toimialat on ryhmitelty seitsemään pääluokkaan: alkutuotanto, teollisuus, rakentaminen, varasto ja logistiikka, liike, toimisto
ja palvelut. Toimialaluokituksen mukaisten 22 toimialan jakautuminen pääluokkiin on esitetty kuvassa 2. Ryhmittelyllä haetaan vastaavuutta kaavamerkintöihin, vaikka todellisuudessa kaavamerkinnät pitävätkin sisällään laajan kirjon erilaisia toimintoja ja sama toiminta on mahdollista useamman merkinnän alueilla.
ALKUTUOTANTO
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous
B Kaivostoiminta ja louhinta

VARASTO JA LOGISTIIKKA
H Kuljetus ja varastointi
LIIKE (kauppa ja yksityiset palvelut)
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen
ja moottoripyörien korjaus
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta
R Taiteet, viihde ja virkistys
S Muu palvelutoiminta
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien
eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen
tuottamiseksi omaan käyttöön

TEOLLISUUS
C Teollisuus
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto
ja muu ympäristön puhtaanapito
RAKENTAMINEN
F Rakentaminen
TOIMISTO (toimistotyyppiset toimialat)
J Informaatio ja viestintä
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
L Kiinteistöalan toiminta
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta

PALVELUT (julkiset palvelut, koulutus ja terveys)
O Julkinen hallinto ja maanpuolutus;
pakollinen sosiaalivakuutus
P Koulutus
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut
X TOIMIALA TUNTEMATON

Kuva 2: Toimialat on ryhmitelty seitsemään pääluokkaan: alkutuotanto, teollisuus, rakentaminen, varasto ja
logistiikka, liike, toimisto ja palvelut.

2.2.1 Toimipaikkojen määrä, henkilöstö ja liikevaihto
Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan Oulussa oli yhteensä noin 10 600 toimipaikkaa
vuoden 2017 lopussa. Toimipaikkojen henkilöstömäärä oli noin 51 900 henkilöä ja liikevaihto noin
12,5 miljardia euroa. Oulun toimipaikkojen määrä oli noin 3 %, henkilöstömäärä noin 4 % ja liikevaihto noin 3 % koko maan toimipaikkojen, henkilöstön ja liikevaihdon määrästä. Oulun seudun
toimipaikoista Oulussa oli noin 80 %, henkilöstöstä noin 88 % ja liikevaihdosta noin 89 %.
Oulun toimipaikkojen keskikoko oli 4,9 henkilöä, joka on suurempi kuin koko maassa keskimäärin
(3,6 henkilöä). Liikevaihto oli keskimäärin 1,2 miljoonaa euroa toimipaikkaa ja 0,2 miljoonaa euroa
henkilöä kohti. Liikevaihto / toimipaikka oli Oulussa suurempi kuin koko maassa (1,0 milj.€) ja
liikevaihto / henkilö pienempi kuin koko maassa (0,3 milj.€/henkilö).
Taulukko 1. Oulun toimipaikkojen tunnuslukuja 2017 (Tilastokeskus: Toimipaikkarekisteri 2017)

TOIMIPAIKAT 2017

Toimipaikkoja

Henkilöstö

Liikevaihto,
1.000 euro

Liikevaihto/ Liikevaihto/
Henkilöstö/
toimipaikka,
henkilö,
toimipaikka
1000 €
1000 €
Indeksi: koko maa=100

ALKUTUOTANTO

860

460

94 000

78

195

252

TEOLLISUUS

617

9 710

4 576 000

132

135

103

RAKENTAMINEN

997

6 880

1 661 000

181

198

109

VARASTO JA LOGISTIIKKA

559

3 780

481 000

120

78

65

TOIMISTO (toimistotyyppiset toimialat)

3 490

16 120

2 012 000

128

105

82

LIIKE (kauppa ja yksityiset palvelut)

2 762

10 560

3 303 000

112

85

76

PALVELUT ( julkiset palvelut)

1 297

4 410

417 000

103

98

95

10 584

51 920

12 544 000

135

115

85

100

100

100

OULU YHTEENSÄ
Koko maa

Oulun toimipaikoista oli 33 % toimistotyyppisillä (TOIMISTO), 27 % kaupan ja yksityisten palvelujen (LIIKE), 12 % julkisten palvelujen (PALVELUT), 10 % rakentamisen, 7 % alkutuotannon, 6 %
teollisuuden ja 6 % varaston ja logistiikan toimialoilla.
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Kuva 3: Oulun toimipaikkojen, henkilöstön ja liikevaihdon osuudet (%) toimialaryhmittäin vuonna 2017

2.2.2 Työpaikkojen määrä, työpaikkarakenne ja päätoimialat
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan Oulussa oli vuonna 2016 yhteensä noin 85 300
työpaikkaa, joka on noin 87 % Oulun seudun työpaikoista.
Oulun työpaikoista oli julkisten palvelujen toimialoilla (PALVELUT) noin 34 %, toimistotyyppisillä
toimialoilla (TOIMISTO) noin 22 %, kaupan ja yksityisten palvelujen toimialoilla (LIIKE) noin 19 %
ja teollisuuden toimialoilla noin 12 %. Muiden toimialaryhmien osuus oli alle 10 %. Oulun työpaikkarakenteessa toimistotyyppisten toimialojen ja julkisten palvelujen työpaikkojen osuus on suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Kaupan ja yksityisten palvelujen, teollisuuden sekä varastoinnin ja logistiikan työpaikkojen osuudet olivat Oulussa pienemmät kuin koko maassa keskimäärin.
Seuraavassa kuvassa on esitetty työpaikkojen kokonaismäärä Oulussa, Oulun seudulla ja koko
maassa (suluissa) sekä työpaikkojen jakautuminen toimialaryhmittäin.

Kuva 4: Oulun, Oulun seudun ja koko maan työpaikkojen jakautuminen toimialaryhmittäin vuonna 2016 (Tilastokeskus: työssäkäyntitilasto)

Työpaikkojen sijainti 250 metrin ruuduissa on esitetty seuraavassa kuvassa. Suurimmat ja tummimmat pisteet kuvaavat ruutuja, joissa on eniten työpaikkoja. Työpaikkakeskittyminä korostuvat
Oulun keskusta, Kontinkangas, Linnanmaa ja Teknologiakylä sekä Rusko.
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Kuva 5: Oulun työpaikkojen sijoittuminen vuoden 2016 lopussa (YKR-aineisto)

Eri toimialaryhmien (teollisuus, rakentaminen, kuljetus ja varastointi, toimistotyyppiset toimialat,
kaupan ja yksityisten palvelujen toimialat sekä julkisten palvelujen toimialat) työpaikkojen sijainti
on esitetty liitteessä.
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2.2.3 Erikoistumisalat
Erikoistumisella tarkoitetaan sitä, että alueen yritysten liiketoiminta on painottunut tiettyihin toimialoihin suhteessa maakuntaan tai koko maahan. Alueellinen erikoistuminen on yritystoiminnalle
tunnusomainen piirre ja perustuu siihen, että alueiden välillä on eroja yritystoiminnan tuottavuuteen vaikuttavissa tekijöissä. Näitä tekijöitä ovat mm. sijainti, liikenneyhteydet, muu perusrakenne, luonnonresurssit, työvoiman osaaminen, saatavuus ja hinta sekä kaikkien muidenkin tuotantopanosten saatavuus ja hinta. Erikoistuminen ja siihen kiinteästi kytkeytyvä alueiden välinen
vaihdanta on aluetalouden kasvun tärkeä osatekijä (mm. Laakso ja Loikkanen 2014).
Oulun erikoistumista on tarkasteltu suhteessa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan ja koko maahan
ns. sijaintiosamääriin perustuvien toimialoittaisten indeksien avulla. Sijaintiosamäärä on laskettu
työpaikkamäärälle. Se kuvaa toimialan työpaikkamäärän osuutta Oulussa suhteutettuna saman
toimialan työpaikkamäärän osuuteen maakunnassa ja koko maassa. Kun suhdeluku muutetaan
indeksiksi, se saa arvon 100, jos toimialan työpaikkaosuus on Oulussa yhtä suuri kuin maakunnassa tai koko maassa. Jos indeksin arvo on yli 100, alue on erikoistunut kyseiseen toimialaan.
Erikoistumisalat ovat käytännössä toimialoja, joiden kysynnästä merkittävä osa tulee alueen ulkopuolelta. Erikoistumisaloilla on ratkaiseva merkitys alueen talouden kannalta, sillä merkittävät kasvuimpulssit kerrannaisvaikutuksineen tulevat alueelle niiden välityksellä.
Toimialaryhmittäin tarkasteltuna toimialaryhmiä, joissa sijaintiosamäärä suhteessa koko maahan
on yli 100, ovat Oulussa julkiset palvelut (indeksi 117), toimistotyyppiset toimialat (indeksi 111)
ja rakentaminen (indeksi 107). Suhteessa maakuntaan Oulun sijaintiosamäärä on yli 100 toimistotyyppisillä toimialoilla (indeksi 132), julkisten palvelujen toimialoilla (indeksi 106) sekä kaupan
ja yksityisten palveluiden toimialoilla (indeksi 104).

Kuva 6: Oulun erikoistumisalat toimialaryhmittäin 2016 suhteessa koko maahan (koko maan indeksi=100) ja
suhteessa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan (koko maakunnan indeksi=100)

Toimialoittain (kirjaintaso) tarkasteltuna Oulun erikoistuneimmat toimialat suhteessa koko maahan
ovat koulutus (P), informaatio ja viestintä (J) ja ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M).
Suhteessa maakuntaan Oulun erikoistuneimmat toimialat ovat informaatio ja viestintä (J), ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M) ja rahoitus- ja vakuutustoiminta (K). (kuva 7)
Teollisuudessa Oulun erikoistumisala suhteessa koko maahan on erityisesti tietokoneiden sekä
elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus (indeksi 496). Suhteessa maakuntaan Oulun teollisuuden erikoistumisalat ovat paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus (indeksi 179), kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus (indeksi 175) ja sähkölaitteiden valmistus (indeksi
164). (kuva 8)
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Kuva 7: Oulun erikoistumisalat toimialoittain 2016 (kirjaintaso) suhteessa koko maahan (koko maan indeksi=100) ja suhteessa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan (koko maakunnan indeksi=100)

Kuva 8: Oulun teollisuuden erikoistumisalat 2016 suhteessa koko maahan (koko maan indeksi=100) ja suhteessa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan (koko maakunnan indeksi=100)
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2.2.4 Työpaikkamäärän kehitys ja tavoitteet
Oulun työpaikkamäärä oli vuonna 2010 noin 83 600 työpaikkaa, joten työpaikkamäärä on vuosina
2010-2016 lisääntynyt noin 1 700 työpaikkaa (+2 %). Samaan aikaan koko maan työpaikkamäärä
on vähentynyt noin 50 000 työpaikkaa (-2 %) ja esim. Jyväskylässä työpaikkamäärä on lisääntynyt
noin 190 työpaikkaa (+0 %), Tampereella noin 530 työpaikkaa (+0 %) ja Turussa noin 3 090
työpaikkaa (+3 %)
Toimialaryhmittäin tarkasteltuna sekä määrällisesti että suhteellisesti eniten vuosina 2010-2016
lisääntyivät Oulussa toimistotyyppisten toimialojen työpaikat (noin 1 600 työpaikkaa, +9 %), julkisten palvelujen työpaikat (noin 1 300 työpaikkaa, +5 %) sekä kaupan ja yksityisten palvelujen
työpaikat (noin 980 työpaikkaa, +6 %). Myös koko maassa toimistotyyppiset työpaikat lisääntyivät
(+7 %), mutta julkisten palvelujen sekä kaupan ja yksityisten palvelujen työpaikat vähenivät hieman.
Teollisuustoimialojen työpaikat vähenivät Oulussa vuosina 2010-2016 noin 1 660 työpaikkaa (-14
%). Teollisuuden sekä varastoinnin ja logistiikan työpaikat vähenivät myös koko maan tasolla,
kuten myös esim. Jyväskylässä ja Tampereella. Myös Turussa varastoinnin ja logistiikan työpaikat
vähenivät, mutta teollisuuden työpaikat lisääntyivät.

Kuva 9: Työpaikkamäärän muutos Oulussa ja muualla Oulun seudulla vuosina 2010-2016
(Tilastokeskus: työssäkäyntitilasto)

Uuden Oulun yleiskaavalla on varauduttu vuoteen 2030 saakka Tilastokeskuksen ennusteen mukaiseen väestönkehitykseen ja aikajaksolla 2030-2050 Tilastokeskuksen ennustetta noin 10 %
suurempaan väestönkehitykseen. Työpaikkamäärä-väestömääräsuhteen on arvioitu olevan keskimäärin 0,45. Yleiskaavaa laadittaessa on arvioitu, että työpaikkoja on noin 100 000 työpaikkaa
vuonna 2030 ja noin 120 000 työpaikkaa vuonna 2050. Työpaikkamäärän on arvioitu lisääntyvän
kaikilla teollisuus- ja työpaikka-alueilla, mutta vuoteen 2030 mennessä tapahtuvan työpaikkamäärän kasvun on arvioitu sijoittuvan merkittävimmille työpaikka-alueille. Kaikilla alueilla on kuitenkin
varauduttu suurempaan kehitykseen, jotta tulevaisuuden kasvulle jää riittävästi tilaa ja vaihtoehtoja.
Oulun kaupunkistrategian tavoitteena on työpaikkamäärän lisääminen noin 18 000 työpaikkaa vuoteen 2026 mennessä. Tavoitteena on, että uusista työpaikoista noin 5 000 työpaikkaa on keskustan
ruutukaava-alueella ja täydennysrakentamisalueilla.
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2.3 Oulun ja Oulun seudun nykyiset toimitilat
Oulun seudulla oli vuoden 2017 lopussa toimitilarakennusten (C, D, E, J, K) kerrosalaa yhteensä
noin 4,1 milj. m2, josta Oulussa noin 3,6 milj. m2 (87 %). Oulun toimitilarakennusten kerrosalasta
oli liikerakennuksia (C) noin 0,9 miljoonaa m2 (27 %), teollisuusrakennuksia (J) noin 0,9 milj. m2
(25 %), toimistorakennuksia (D) noin 0,7 milj. m2 (19 %), varastorakennuksia (K) noin 0,6 milj.
m2 (17 %) ja liikenteen rakennuksia (E) noin 0,5 milj. m2 (13 %).
Oulun seudun toimistorakennusten kerrosalasta noin 91 %, varastorakennusten kerrosalasta noin
90 %, liikenteen rakennusten kerrosalasta noin 87 %, teollisuusrakennusten kerrosalasta noin 85
% ja liikerakennusten kerrosalasta noin 84 % sijaitsi Oulussa.

Kuva 10: Toimitilarakennusten kerrosala käyttötarkoituksen mukaan vuoden 2017 lopussa (Tilastokeskus)

Oulun seudulla vuonna 2010 ja sen jälkeen valmistuneiden toimitilarakennusten (C, D, E, J, K)
kerrosala on yhteensä noin 538 000 k-m2, josta Oulussa noin 450 000 k-m2 (84 %). Oulussa
2010-luvulla valmistuneesta kerrosalasta oli liikerakennuksia noin 133 200 k-m2 (30 %), varastorakennuksia noin 112 500 k-m2 (25 %), liikenteen rakennuksia noin 92 400 k-m2 (21 %), teollisuusrakennuksia noin 69 300 k-m2 (15 %) ja toimistorakennuksia noin 42 500 k-m2 (9 %).
Valtaosa Oulun seudun vuonna 2010 ja sen jälkeen valmistuneesta toimitilarakennusten kerrosalasta valmistui Oulussa. Valmistuneista toimisto- ja liikenteen rakennuksista noin 95 %, varastorakennuksista noin 85 %, teollisuusrakennuksista noin 79 % ja liikerakennuksista noin 76 % sijaitsi
Oulussa.

Kuva 11: Vuonna 2010 ja sen jälkeen valmistuneiden toimitilarakennusten kerrosala (Tilastokeskus)
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Kuvassa 12 on esitetty vuonna 2010 ja sen jälkeen valmistuneiden pinta-alaltaan yli 200 k-m2:n
toimitilarakennusten sijainti. Liikerakennuksia on valmistunut erityisesti Limingantullin ja Vasaraperän alueille. Toimistorakennuksia on valmistunut varsin vähän, muutamia Oulun keskustan, Teknologiakylän ja Kontinkankaan alueille. Teollisuusrakennuksia on valmistunut erityisesti Ruskon,
Ruskonselän ja Takalaanilan sekä Holstinmäen alueille. Liikenteen ja varastorakennuksia on valmistunut erityisesti Oritkarin-Äimäraution sekä Ruskon, Ruskonselän ja Takalaanilan alueille.

Kuva 12: Vuonna 2010 ja sen jälkeen valmistuneiden toimitilarakennusten (yli 200 k-m2) sijainti
(Rakennustiedot © Oulun kaupunki)
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2.4 Kaupan palveluiden ja kerrosalan määrä
Oulun seudulla oli vuonna 2017 yhteensä 1 019 vähittäiskaupan toimipaikkaa, joista Oulussa oli
806 toimipaikkaa (79 %) ja Oulun seudun muissa kunnissa 213 toimipaikkaa (21 %). Oulun seudun
päivittäistavarakaupan ja tavaratalojen sekä muun erikoiskaupan toimipaikoista sijaitsi Oulussa
noin 80 %. Seudun tilaa vaativan erikoiskaupan toimipaikoista noin 84 % ja autokaupan ja huoltamotoiminnan toimipaikoista noin 73 % sijaitsi Oulussa.
Vähittäiskaupan toimipaikkojen määrä on vähentynyt vuosina 2010-2017 Oulun seudulla 75 toimipaikkaa (-7 %). Oulussa toimipaikkojen määrä on vähentynyt 72 toimipaikkaa (-8 %) ja muualla
Oulun seudulla 3 toimipaikkaa (-1 %). Oulussa ovat vähentyneet erityisesti muun erikoiskaupan
sekä autokaupan ja huoltamotoiminnan toimipaikat. Myös muissa Oulun seudun kunnissa muun
erikoiskaupan toimipaikat ovat vähentyneet eniten.
Taulukko 2. Vähittäiskaupan toimipaikkojen määrä Oulussa ja muualla Oulun seudulla 2010 ja 2017 (Tilastokeskus: Toimipaikkarekisteri 2017)
Myymälöiden lukumäärä
OULU

2010

Myymälöiden lukumäärä

Muutos
MUU OULUN SEUTU

2017

2010-2017
Päivittäistavarakauppa ja tavaratalot

Päivittäistavarakauppa ja tavaratalot

201

194

-7

Muu erikoiskauppa

431

409

-22

Muu erikoiskauppa

Tilaa vaativa erikoiskauppa
Autokauppa ja polttoaineen myynti
VÄHITTÄISKAUPPA YHTEENSÄ

2010

2017

Muutos
2010-2017

47

49

2

117

105

-12
1

97

81

-16

Tilaa vaativa erikoiskauppa

14

15

149

122

-27

Autokauppa ja polttoaineen myynti

38

44

6

878

806

-72

216

213

-3

VÄHITTÄISKAUPPA YHTEENSÄ

Oulun kaupungin kehitys on ollut saman suuntainen kuin koko maassa. Myös esim. Jyväskylässä,
Tampereella ja Turussa vähittäiskaupan toimipaikkojen määrä on vähentynyt vuosina 2010-2017.
Vähenevästä trendistä poikkeuksia ovat Jyväskylä ja Tampere, joissa päivittäistavaramyymälöiden
ja tavaratalojen määrä on lisääntynyt.

Kuva 13: Vähittäiskaupan toimipaikkojen määrän kehitys 2010-2017 (Tilastokeskus: toimipaikkarekisteri)
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Suomen ympäristökeskuksen kokoamien tietojen mukaan Oulun seudulla oli vuoden 2017 lopussa
vähittäiskaupan sijaintirakennusten kerrosalaa noin 593 000 k-m2, josta Oulussa oli noin 496 200
k-m2 (84 %). Oulun vähittäiskaupan sijaintirakennusten kerrosalasta oli päivittäistavara-, tavaratalo- ja erikoiskaupan kerrosalaa noin 324 200 k-m2 (81 % Oulun seudun kerrosalasta) sekä tilaa
vaativan, moottoriajoneuvo- ja huoltoasemakaupan kerrosalaa noin 172 000 k-m2 (88 % Oulun
seudun kerrosalasta). Vähittäiskaupan sijaintirakennuksiksi on luokiteltu rakennukset, joissa vähittäiskauppa on pääasiallinen tai merkittävä käyttömuoto. Sijaintirakennusten tunnistamismenetelmästä johtuen kerrosalatiedot kuvaavat vain kerrosalan suuruusluokan. Esimerkiksi kivijalkamyymälät eivät ole kerrosalassa mukana. (https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Palvelut/Kaupan_tietopankki)

Kuva 14: Vähittäiskaupan sijaintirakennusten kerrosala Oulussa ja Oulun seudulla 2017 (SYKE)

Oulun vähittäiskaupan sijaintirakennusten kerrosalan nettolisäys vuosina 2010-2017 oli noin
28 000 k-m2 (+6 %). Päivittäistavara-, tavaratalo- ja erikoiskaupan kerrosala on lisääntynyt noin
67 200 k-m2 (+26 %) ja tilaa vaativan, moottoriajoneuvo- ja huoltoasemakaupan kerrosala vähentynyt noin 39 200 k-m2 (-19 %). Muissa Oulun seudun kunnissa päivittäistavara-, tavarataloja erikoiskaupan kerrosala on lisääntynyt noin 3 300 k-m2 (+5 %) ja myös tilaa vaativan, moottoriajoneuvo- ja huoltoasemakaupan kerrosala on lisääntynyt noin 10 300 k-m2 (82 %).
Vähittäiskaupan sijaintirakennusten kerrosala lisääntyi Oulussa vuosina 2012-2017 jonkin verran
enemmän (+6 %) kuin koko maassa (+3 %), mutta selvästi vähemmän kuin esim. Jyväskylässä
(+16 %) ja Tampereella (+17 %). Vähittäiskaupan sijaintirakennusten kerrosala asukasta kohti oli
vuonna 2017 Oulussa 2,46 k-m2/asukas, joka on vähemmän kuin koko maassa (3,07), Jyväskylässä (4,71), Tampereella (3,86) ja Turussa (3,18). Kerrosala/asukas on vuosina 2012-2017 pysynyt Oulussa ennallaan, lisääntynyt Jyväskylässä ja Tampereella ja vähentynyt Turussa.

Kuva 15: Vähittäiskaupan sijaintirakennusten kerrosalan muutos 2012-2017 (SYKE)
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2.5 Yritysten sijaintitekijät ja sijoittumislogiikka
2.5.1 Elinkeinoelämän sijaintitekijät
Elinkeinoelämän sijaintiin ja toimintaedellytyksiin vaikuttavat tekijät vaihtelevat toimialoittain.
Keskuskauppakamarin tekemän ”Alueiden kilpailukyky 2016” -selvityksen mukaan tärkeimmät yritysten sijaintiin ja toimintaedellytyksiin vaikuttavat tekijät ovat:
1.
2.
3.
4.
5.

liikenneyhteydet / hyvä saavutettavuus,
yritykselle sopivan työvoiman saatavuus,
markkinoiden läheisyys,
alueella on kasvukeskus / alue on kasvava,
turvallinen ja viihtyisä elinympäristö.

Kaupan ja palvelualalla tärkein sijaintiin ja toimintaedellytyksiin vaikuttava tekijä on markkinoiden
läheisyys, rakennusalalla yrityksille sopivan työvoiman saatavuus ja teollisuuden alalla liikenneyhteydet ja hyvä saavutettavuus. Seuraavassa kuvassa on esitetty tärkeimmät yritysten sijaintiin ja
toimintaedellytyksiin vaikuttavat tekijät toimialoittain.
Kaupan alalla tärkeimmät

Markkinoiden läheisyys

Liikenneyhteydet / hyvä saavutettavuus

Alueella on kasvukeskus / alue on kasvava

Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Yrityksille sopivan työvoiman saatavuus

Palvelualalla tärkeimmät

Markkinoiden läheisyys

Alueella on kasvukeskus / alue on kasvava

Yrityksille sopivan työvoiman saatavuus

Liikenneyhteydet / hyvä saavutettavuus

Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö sekä
elinkeinorakenteen monipuolisuus

Rakennusalalla tärkeimmät

Yrityksille sopivan työvoiman saatavuus

Markkinoiden läheisyys

Alueella on kasvukeskus / alue on kasvava

Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Liikenneyhteydet ja yritysmyönteinen kaavoitus

Teollisuuden toimialoilla tärkeimmät

Liikenneyhteydet / hyvä saavutettavuus

Yrityksille sopivan työvoiman saatavuus

Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö

Yritysmyönteinen kaavoitus

Kunnan / alueen imago

Kuva 16: Yritysten sijaintiin ja toimintaedellytyksiin vaikuttavat tekijät (Keskuskauppakamari: Alueiden kilpailukyky 2016, yritysten näkökulma).

2.5.2 Toimintojen ja toimialojen sijoittumislogiikka
Yritysten sijoittuminen on kaupunkialueiden kasvun ja maankäytön muutoksen keskeinen ajuri.
Yritysten sijaintipaikan valinta perustuu liiketoiminnan logiikkaan, jossa tavoitteena on mahdollisimman hyvien toimintaedellytysten turvaaminen yrityksille (mm. Laakso ja Moilanen 2011). Perinteisistä sijoittumistekijöistä saavutettavuus on yritysten sijoittumisen kannalta merkittävin.
Saavutettavuus voidaan jakaa seuraavasti:

kommunikaatiosaavutettavuus (henkilökohtaiset tapaamiset, kommunikaatioteknologia),

asiakassaavutettavuus (mm. kaupan asiakkaat),

logistiikkasaavutettavuus (teollisuuden, rakentamisen ja kaupan tavarankuljetukset) ja

työmatkasaavutettavuus (henkilöstön asuinpaikkojen ja työpaikkojen väliset yhteydet).
Myös yrityksen tilatarpeet ja sijaintiin liittyvät palvelutarpeet vaikuttavat oleellisesti yritysten sijoittumiseen. Tässä suhteessa tärkeitä tekijöitä ovat tilojen toimivuus, joustavuus, teknologinen
taso, turvallisuus, laajentumismahdollisuudet sekä sijainnin tai tilojen imago.
Tonttimaan/toimitilan markkinatilanteeseen perustuva hinta toimii kysynnän ja tarjonnan tasapainottajana. Hyvä sijainti ja laadukkaat toimitilat maksavat enemmän. Yritysten on valittava sijainti,
jossa sijainnista ja tiloista koituvat hyödyt ovat yrityksen kannalta vähintään yhtä suuret kuin sijainnista ja tilasta aiheutuvat kustannukset.
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2.5.3 Toimitilojen ja toimipaikkojen sijoittumisen kehitysnäkymiä
Toimistotyyppiset toimialat
Toimistotyyppisille toimialoille vetovoimaisimpia alueita ovat ns. hybridikokonaisuudet, joissa yhdistyvät erilaiset toistensa lähellä olevat ja toisiaan tukevat yritykset, palvelut ja myös asuminen
sekä tehokas joukkoliikenne. Oppilaitosten läheisyys lisää vetovoimaa. Tiiviit ja rakenteeltaan monipuoliset alueet ja erityisesti keskusta-alueet ovat vetovoimaisia sijaintipaikkoja toimistotyyppisille toiminnoille ja myös työntekijöille haluttuja työympäristöjä.
Toimialojen sijoittumiskriteerejä:


Sijainnissa korostuu saavutettavuuden vaatimus eli toimistotilojen pitäisi olla tehokkaan
joukkoliikenteen vaikutusalueella ja/tai saavutettavissa hyvin omalla autolla. Sijaintitekijänä
korostuu myös läheinen sijainti suhteessa muihin toimipaikkoihin. Sijainti lähellä samankaltaisia toimipaikkoja ja omaa toimintaa tukevia toimintoja ja palveluja tuo yrityksille synergiaetuja.
Perinteinen erillisten rakennusten business-park -konsepti erillään muista palveluista ja toiminnoista ei ole yrityksille tulevaisuudessa tavoitteellinen sijainti.
Kokonaan uusien toimistokeskittymien syntymiselle nykyisten työpaikka-alueiden ulkopuolelle
on erittäin korkea kynnys, koska hankkeiden käynnistymisen edellytyksenä sijoittajalla on
oltava varmuus vuokralaisten saamisesta kyseiseen sijaintiin.
Työvoiman saatavuus nousee entistä tärkeämmäksi sijaintitekijäksi. Tällöin modernit työtilat
yhdessä hyvän sijainnin kanssa ovat yrityksille sijoittumisen lähtökohtia. Työvoiman houkuttelemiseksi toimistojen tulee sijaita siellä, missä ihmiset haluavat tehdä töitä.
Joustavien työtilojen kysyntä kasvaa, esim. toimistohotellit ja coworking - tilat. Joustavat
työtilat ovat vaihtoehto perinteisille pitkiin vuokrasopimuksiin perustuville tiloille. Ilmiön taustalla on start up - ja muiden pienyritysten määrän lisääntyminen.






Oulussa






Oulussa kysyntä kasvaa erityisesti keskusta-alueella, reuna-alueilla kysyntä on vähäistä
Keskustan nykyiset vanhat toimistotilat vaativat uudistamista
Menestyvät yritykset haluavat sijoittua uusiin kohteisiin ja uusiin, tasokkaisiin tiloihin
Yksittäisille toimistorakennuksille ei ole tulevaisuudessa kysyntää. Yritykset hakevat synergiaetuja,
lähellä pitää olla omaa toimintaa tukevia yrityksiä ja palveluja
Keskusta, Kontinkangas ja Teknologiakylä/Linnanmaa ovat vetovoimaisimmat alueet Oulussa

Kauppa ja palvelualat
Edellytykset kaupalliselle toiminnalle ja palveluille on siellä, missä on asukkaita ja asiakasvirtoja.
Kaupan ja palvelujen toimipaikkojen sijoittumisessa keskeinen tekijä on asiakassaavutettavuus ts.
se miten palvelut sijoittuvat suhteessa asukkaisiin/asiakkaisiin. Kuluttajan näkökulmasta asiointipaikan valintaan liittyvistä tekijöistä tärkeimmät ovat asioinnin helppous ja monipuolinen palvelutarjonta. Helppoutta voi olla alueen hyvä saavutettavuus joko autolla, joukkoliikenteellä tai kevyellä liikenteellä, helppo asiointi alueen sisällä tai ostostenteon nopeus ja sujuvuus. Helppoutta voi
olla myös se, että kaikki palvelut saadaan samasta paikasta.
Toimialojen sijoittumiskriteerejä:

asukkaiden ja asiakasvirtojen läheisyys korostuu erityisesti päivittäistavarakaupassa

asiakasvirtojen ja muiden yritysten läheisyys ja synergiaedut korostuvat erikoiskaupassa

Keskusta-alueet ja monipuoliset kauppakeskukset vahvistavat asemaansa. Myös lähipalvelujen merkitys lisääntyy, erityisesti väestön ikääntyessä. Sen sijaan perinteisten hypermarkettien kehitys hidastuu. Tulevaisuudessa hypermarketit ovat nykyistä pienempiä ja sijoittuvat
monipuolisiin kauppakeskuksiin.

Tilaa vaativa kauppa edellyttää hyvää saavutettavuutta ja näkyvää sijaintia. Tilaa vaativa
kauppa sijoittuu alueille, joissa on tilaa suurelle myymälälle ja laajoille pysäköintialueille. Synergiaedut korostuvat, erityisesti huonekalukauppa ja autokauppa ovat perinteisesti muodostaneet kaupan keskittymiä.

Kauppa sijoittuu tavarankuljetusten kannalta logistisesti järkevään paikkaan. Verkkokaupan
lisääntyessä lähilogistiikan merkitys korostuu.

Verkkokaupan kasvun myötä perinteisten myymälätilojen osuus kokonaisneliöistä vähenee.
Tilalle tulee esim. showroom-tyyppisiä tiloja ja verkkokaupan noutopisteitä, mikä lisää liiketilojen joustavuustarvetta.
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Oulussa





Tärkein tavoite on pitää Oulun ydinkeskusta elävänä. Tavoitteen toteuttamisessa haasteena on erityisesti saavutettavuus henkilöautolla (liikenne- ja pysäköintijärjestelyt).
Keskustassa on tarvetta parille uudelle hotellille, koska nykyisten hotellien käyttöasteet ovat varsin
korkeat. Lentoaseman lähellä on käynnistymässä hotellin rakentaminen.
Kysyntää on liiketonteille, jotka ovat näkyvällä ja liikenteellisesti hyvällä paikalla.
Uusien asunto- ym. alueiden kaavoituksessa pitäisi ottaa huomioon kaupan sijoittumiskriteerit,
kauppa ei ole kiinnostunut ”pussin perällä” olevista sijaintipaikoista.

Tuotantotilat ja logistiikka
Teollisuuden alat tulevat jatkossakin säilymään Oulussa merkittävässä roolissa, vaikka työpaikkamäärä tulee edelleen vähenemään.
Toimialojen sijoittumiskriteerejä:

Työmatkasaavutettavuus: työntekijöiden liikkuminen, työvoiman saatavuus

Alueen logistinen sijainti, raaka-aineiden ja resurssien saatavuus

Hyvät liikenneyhteydet ja saavutettavuus: tavarankuljetukset (raskas liikenne), kansainväliset rahtiyhteydet

Riittävän suuri tontti isoille toimitiloille ja raskaalle liikenteelle

Alueella tai sen lähiympäristössä ei tulisi olla toimintaa rajoittavia tekijöitä: mm. suojelualueet, pohjavesialueet, maisema/kulttuuriympäristö, asuminen
Oulussa









Teollisuustonttien kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa. Kysyntä on ollut tasaista, myös heikomman
taloussuhdanteen aikana oli kysyntää.
Logistiikkatonttien kysyntä kohdistuu erityisesti Oulujoen eteläpuolelle
Sataman lähialueella (esim. Oritkari ja Limingantulli) tonttitarjonta ei vastaa kysyntää
Oritkarin alueelle pitäisi laatia kokonaissuunnitelma yhdessä alueen yritysten kanssa
Teollisuus-, varastointi- ja logistiikkatoiminnoille on tontteja tarjolla, mutta ne ovat väärässä paikassa: liitoskunnat vs. vanha Oulu ja Oulujoen pohjoispuoli vs. eteläpuoli
Kuusamontien ruuhkaisuus vähentää tien varrella olevien tonttien vetovoimaa
Mahdollinen ydinvoimalan rakentaminen voi lisätä kysyntää myös Oulussa
Kun teollisuustoiminta on vireää, tulevat myös varastointi- ja logistiikkatoiminnot

Muita elinkeinojen kehittämiseen ja yritysten sijoittumiseen liittyviä kehityssuuntia
Seuraavaan on koottu haastatteluissa ja työpajassa esille tulleita kehittämistarpeita.
Oulussa








Liikenneyhteyksien parantamiseen ja joukkoliikenteen kehittämiseen tulisi panostaa. Työpaikka-alueelle tulisi olla helppo kulkea. Tieverkostoa tulisi kehittää, jotta liikenne sujuisi myös ruuhka-aikoina.
Vihreä ajattelu tulee mukaan kehitykseen, jolloin erityisesti joukkoliikenne sekä jalankulun ja pyöräilyn väylät vaativat kehittämistä.
Suuret toimijat ja ne, joilla on asiakasvirtaa tarvitsevat toimitilat hyvien kulkuyhteyksien päästä. Pienet toimijat ja pienteollisuus voi menestyä myös kauempana, jossa rakentaminen on edullisempaa ja
vuokrataso alhaisempi.
Aloittavat kasvuhakuiset korkeaan teknologiaan perustuvat yritykset haluavat sijoittua tutkimuslaitosten ja muiden saman toimialan yritysten läheisyyteen. Tiloissa pitäisi olla mahdollisuudet T&Ktoiminnoille (esim. laboratoriot, clean space ja proto-pajat). Tämä mahdollistaisi todellisen kasvuyritysekosysteemin syntymisen, kun yritys voisi kasvaa luonnollisesti tutkimuksesta kohti suuryritystä.
Tässä tulevat korostumaan Linnanmaan alue ja sairaalan läheiset alueet sekä mahdollisesti Rusko.
Toimistotilan kriteerit muuttuvat paljon tulevaisuudessa. Perinteinen ns. ”toimistokäytävä” ei enää
palvele yritysten tarpeita, vaan tarvitaan joustavuutta.
Sijainti, hyvä saavutettavuus joukkoliikenteellä, toimitilaratkaisut ja lähellä olevat palvelut vaikuttavat sijoittumiseen. Toimistotiloihin ei enää rakenneta välttämättä omaa neuvottelutilaa tai ravintolaa,
vaan hyödynnetään lähialueen tiloja ja palveluita. Paikan sijainti ja laatu ratkaisevat. Myös työpaikka-alueen imagolla on merkitystä.
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3 TIIVISTELMÄ YLEISKAAVAN MUKAISISTA TYÖPAIKKA-ALUEISTA
Oulun keskeiset työpaikka-alueet

Kuva 17: Oulun keskeiset työpaikka-alueet (Oulun kaupunki: Oulun työpaikka-alueet 2017)

Oulunportti ja Metsokangas







Oulunportin ja Metsokankaan alueet ovat kaupungin eteläisen alueen monipuolisia ja liikennehakuisia työpaikkojen ja kaupan alueita. Oulunportin alue toimii monipuolisesti korkeatasoisena yritystoiminnan ja palvelujen alueena, jonka eteläosaan on mahdollista sijoittua myös teollisuustoimintoja.
Alue on hyvin saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Valtatien 4 läheisyys ja suora yhteys lentoasemalle sekä alueen itäpuolella oleva Kaakkurin aluekeskus lisäävät alueen vetovoimaa.
Uuden Oulun yleiskaavassa Oulunportin alue on osoitettu palvelujen, hallinnon ja erikoiskaupan
alueeksi. Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon sen liittyminen toiminnallisesti ja liikenteellisesti Kaakkurin aluekeskukseen. Tavoitteena on kehittää aluetta niin, että sen palvelutarjonta täydentää Kaakkurin aluekeskuksen palvelutarjontaa.
Oulunportin alueella oli noin 20 työpaikkaa ja Metsokankaan alueella noin 150 työpaikkaa vuoden
2016 lopussa. Metsokankaan alueen työpaikoista suurin osa oli rakentamisen (F) sekä kuljetuksen
ja varastoinnin (H) toimialoilla.
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Teknologiakylä, Linnanmaa ja Ritaharju







Alue on korkean teknologian, tutkimuksen, tuotekehityksen ja koulutuksen monipuolinen toimistoalue sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman tuotannon alue. Alue kehittyy pohjoiseen siten,
että toimitila- ja tuotantotoimintoja täydentävät ja monipuolistavat palvelut ja tilaa vievä kauppa.
Alueet sijaitsevat valtatien 4 varressa ja ovat hyvin saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla.
Linnanmaa on osoitettu Uuden Oulun yleiskaavassa merkinnällä sekoittunut palvelujen ja työpaikkojen alue eli innovaatiokeskittymä. Merkinnällä tavoitellaan erityisen monipuolista kaupunki- ja
toimintaympäristöä, jonka ytimenä ovat koulutus, tutkimus, innovaatiot sekä yritystoiminta ja palvelut.
Tämän hetkinen yrityskanta keskittyy ICT-alaan, tutkimustoimintaan ja kauppaan. Alueella sijaitsee yliopisto. Myös ammattikorkeakoulu tulee aikanaan sijoittumaan Linnanmaan alueelle.
Teknologiakylän ja Linnanmaan alueella oli noin 4 000 työpaikkaa ja Ritaharjun alueella noin 360
työpaikkaa vuoden 2016 lopussa. Valtaosa Ritaharjun työpaikoista oli kaupan toimialoilla. Teknologiakylän ja Linnanmaan alueen työpaikkarakenne on monipuolinen. Työpaikkamäärältään suurimmat toimialat ovat informaatio ja viestintä (J) ja ammatillinen, tekninen ja tieteellinen toiminta
(M).

Lentokenttäkaupunki






Alue on kansallisen ja kansainvälisen lentoliikenteen portti Ouluun ja Pohjois-Suomeen. Alueelle
sijoittuu pääasiassa lentokenttätoimintaa tukevaa ja palvelevaa yritystoimintaa tai toimintoja, joita
hyödyttää lentokentän läheisyys.
Oulunsalossa on voimassa Keskeisten alueiden yleiskaava 2030. Aluevaraukset perustuvat vuonna
2003 laadittuun maankäyttösuunnitelmaan, jossa on osoitettu työpaikka-aluevarauksia jopa 6 000
työpaikalle. Alueen voimassa olevat asemakaavat mahdollistavat runsaasti. Alueella on käynnistymässä hotellin rakentaminen.
Lentoaseman läheisyys korostuu alueen vahvuutena. Lentoaseman kehittämismahdollisuuksien ja
liikenneyhteyksien turvaaminen parantavat mahdollisuuksia kehittää myös sen ympäristöä työpaikka-alueena.
Alueella oli noin 480 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa. Työpaikkamäärältään suurimmat toimialat
olivat informaatio ja viestintä (J) ja teollisuus (C).

Annalankangas





Annalankangas on kaupungin pohjoisosan merkittävin työpaikka-alue, joka palvelee monipuolisesti
kasvavan Haukiputaan keskuksen asukkaita ja yrityksiä. Uusien yritysten sijoittuminen ja nykyisten yritysten toiminnan laajeneminen alueella turvataan.
Alueella on voimassa Haukiputaan kirkonkylän osayleiskaava 2020. Alueelle on 2016 tullut voimaan asemakaava, joka mahdollistaa tilaa vaativan erikoistavarakaupan ja myös urheilutilojen
sijoittumisen alueelle. Alueen kehittämisessä tulee ottaa huomioon se, ettei sen kehittäminen heikennä Haukiputaan keskustan kehitysedellytyksiä. Alue sijaitsee pohjavesialueelle.
Alueella oli noin 260 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa. Noin puolet työpaikoista oli teollisuuden (C)
toimialoilla.

Asemakylä






Asemakylän aluetta kehitetään edelleen kuljetustoimintojen ja pohjoisten logististen toimintojen
alueena sekä lähialueen palveluita tukevan pienyritystoiminnan alueena.
Asemakylän työpaikka-alueen keskeisenä toimijana on ammattiopiston kuljetustoiminnan yksikkö.
Alue voi palvella pohjoiseen suuntautuvaa logistiikkatoimintaa. Myös mahdollinen Oulun yliopiston
kanssa yhteistyössä tehtävä Mining School –harjoittelualue sekä mahdollinen koetuotanto- tai testauslaitos voisi sijoittua oppilaitoksen yhteyteen.
Alueella on voimassa Haukiputaan kirkonkylän osayleiskaava 2020. Alueella on asemakaava, muttei ajantasaista tonttijakoa.
Alueella oli noin 120 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa. Työpaikoista valtaosa oli koulutuksen toimialalla.

Rusko, Ruskonselkä ja Takalaanila




Ruskon ja Ruskonselän alueet ovat Oulun suurin ja merkittävin perinteisen teollisuuden, rakennusteollisuuden, elektroniikkateollisuuden, alihankintatoimintojen ja pienteollisuuden keskittymä. Aluetta kehitetään edelleen tilaa vaativan teollisuuden, varastotoimintojen ja materiaalien lajittelutoimintojen tarpeisiin. Takalaanilan alue on koko Pohjois-Suomen tavaratoimituksen ja painotuotteiden jakelukeskus, jolla on mahdollisuudet kehittyä laajemmin logistiikan, verkkokaupan, varastotoimintojen ja näihin liittyvien palvelujen keskukseksi.
Uuden Oulun yleiskaavassa Ruskon ja Ruskonselän alue on merkittävä teollisuuden laajenemissuunta. Kuusamontiehen rajoittuvaa osaa kehitetään työpaikkatoimintojen alueena, jossa on myös
kaupallisia palveluja. Takalaanilan Kemiran aluetta kehitetään erityisesti raskaan teollisuuden alueena. Takalaanilan eteläosaa pyritään monipuolistamaan sijoittamalla sinne pienempiä ja siistimpiä
työpaikkatoimintoja. Pohjoisosan työpaikka-aluetta kehitetään erityisesti logististen palvelujen tarpeisiin. Takalaanilassa on yritystonteille kova kysyntä.
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Alueella oli noin 7 000 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa. Työpaikoista noin 3 700 työpaikkaa oli
teollisuuden toimialoilla (C), noin 750 työpaikkaa rakentamisen toimialoilla (F), noin 720 työpaikkaa kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla (H) ja noin 490 työpaikkaa kaupan toimialoilla (G).

Kontinkangas







Kontinkangas on terveydenhoidon palvelujen, tutkimuksen ja tuotekehityksen keskus. Alueelle sijoittuu edellä mainittuja toimintoja täydentävää kehittämis-, palvelu- ja tuotantotoimintaa.
Kontinkankaan työpaikka-alue sijaitsee Oulun yliopistollisen sairaalan ja kaupunginsairaalan välittömässä läheisyydessä. Oulun yliopistollinen sairaala (OYS) on suurin yksittäinen työllistäjä (noin
6 000 työpaikkaa). Kontinkangas on merkittävä bio-, terveys- ja hyvinvointialan tutkimuksen, koulutuksen, yritystoiminnan ja alan palvelutuotannon keskittymä Oulun keskustan tuntumassa. Alueellista yhteistyötä ja innovaatiotoimintaa kehitetään OuluHealth-brändin alla.
Uuden Oulun yleiskaavassa Kontinkankaan alue on Linnanmaan ohella osoitettu innovaatiokeskittymäksi, sekoittuneeksi palvelujen ja työpaikkojen alueeksi. Alueella tavoitellaan erityisen monipuolista kaupunki- ja toimintaympäristöä, jonka ytimenä ovat koulutus, tutkimus, innovaatiot ja yritystoiminta.
Alueella oli noin 9 900 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa. Alueen työpaikkarakenne on monipuolinen. Työpaikkamäärältään suurin toimiala on terveys- ja sosiaalipalvelut (Q). Alueella on runsaasti
työpaikkoja myös koulutuspalvelujen (P), informaation ja viestinnän (J), ammatillisen, teknisen ja
tieteellisen toiminnan (M) sekä myös teollisuuden (C) toimialoilla.

Holstinmäki




Holstinmäen työpaikka-alue on puunjalostusteollisuuden, pienteollisuuden ja rakentamisen keskittymä, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varressa. Aluetta kehitetään edelleen näitä toimintoja
ja lähialueen palveluita tukevan yritystoiminnan sijoittumispaikkana.
Alue sijaitsee valtatien 4 liittymän ja Haukiputaantien välissä. Vapaat yritystontit ovat alueen itäosassa. Korttelit on mahdollista jakaa tonttijakojen muutoksilla kysynnän mukaan pienemmiksi tai
yhdistää suuremmiksi. Yleiskaava mahdollistaa alueen laajentamisen pohjoiseen.
Alueella oli noin 270 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa. Valtaosa työpaikoista oli teollisuuden (C) ja
rakentamisen (F) toimialoilla.

Oritkari-Äimärautio






Alue on logististen toimintojen solmukohta, jossa kohtaavat meri-, raide- ja kumipyöräliikenne.
Alueelle sijoittuu kuljetusliiketoimintaa ja sitä täydentäviä palveluja ja varastotoimintoja sekä paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa.
Oritkarin ja Äimäraution alue on tärkeä logistiikka-alue. Alueella sijaitsee useiden kuljetusliikkeiden
terminaaleja. Alueen vahvuutena on yritysten sijoittuminen lähelle Oritkarin ja Nuottasaaren satamaa.
Oritkarin sataman asemakaava tuli voimaan keväällä 2016. Asemakaava mahdollistaa sataman
itäpuolisen teollisuus- ja työpaikka-alueen kehittämisen. Poikkimaantietä kehitetään satamien liikennetarpeisiin ja sisääntuloväylänä Oulun keskustan eteläosiin. Meriväylän syventäminen parantaa Oulun sataman kilpailukykyä ja samalla myös alueellista kilpailukykyä.
Alueella oli noin 1 850 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa. Työpaikkamäärältään suurimmat toimialat
olivat kauppa (G) sekä kuljetus ja varastointi (H).

Välikylän yrityspuisto






Välikylän alue varataan pienyritysten, tilaa vievän kaupan ja autokoulu- ja kuljetustoimintoja tukevaan yritystoimintaan, sekä lähialueen palveluita tukevaan yritystoimintaan.
Välikylän yrityspuisto sijaitsee Kuusamontien varressa Ruskon työpaikka-alueesta koilliseen. Alueella on teollisuustoimintaa sekä ammatillista, tieteellistä ja teknistä toimintaa. Alueelle sijoittuu
myös Oulun seudun ajoharjoittelurata. Alueella on valmiita luovuttamiskelpoisia tontteja.
Uuden Oulun yleiskaavan mukaan Kuusamontien länsipuolta Välikylässä kehitetään teollisuuden,
työpaikkatoimintojen ja erikoistavarakaupan alueena. Suunniteltu Kuusamontien ja Alakyläntien
yhdistävä tieyhteys, joka on osa tavoitteellista pohjoiskehää Kuusamontieltä valtatielle 4, tarjoaa
mahdollisuuksia yritystoiminnan tai logistiikkatoiminnan sijoittumiselle.
Alueella oli noin 340 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa. Työpaikkamäärältään suurimmat toimialat
olivat teollisuus (C) ja rakentaminen (F).

Kiimingin keskusta



Kiimingin keskusta on kaupungin koillisen suunnan merkittävin työpaikkojen, kaupan ja palvelujen
alue, joka palvelee kasvavan Kiimingin keskuksen asukkaita ja yrityksiä. Uusien yritysten sijoittuminen ja nykyisten yritysten toiminnan laajeneminen alueella turvataan.
Vapaat yritystontit sijoittuvat Honkimaan, Hakomäen ja keskustan alueille. Vapaat tontit ovat
enimmäkseen pienteollisuudelle, kuljetusyrityksille ja varastointiin sekä kauppaan ja palvelurakentamiseen soveltuvia. Kiimingin keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavassa 2030 on esitetty
Honkimaalle teollisuusalue ja sen laajennus.
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Kiimingin keskustan työpaikka-alueilla oli noin 240 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa. Työpaikkamäärältään suurimmat toimialat olivat kauppa (G), rakentaminen (F) ja kuljetus ja varastointi (H).

Ylikiiminki





Ylikiimingin työpaikka-alueet varataan lähialueen palveluita tukevaan toimintaan, talonrakennusteollisuuden ja rakentamisen yrityksille sekä maa- ja metsätalouteen tukeutuvaan yritystoimintaan,
jatkojalostukseen ja muiden luonnonvarojen jalostukseen.
Ahmasjärven yritysalueella toimii neljä yritystä. Rekikylässä toimii Ylikiimingin suurin työllistäjä
Pohjois-Suomen Hirsitalokeskus Oy. Ylikiimingin kuntakeskuksen Ukonkankaan alueella toimii kaksi
yritystä. Kiiminkijokivarren osayleiskaavassa on osoitettu myös uusia asemakaavoitettavia pienteollisuusalueita Muhoksentien varteen ja Ukonkankaan alueelle.
Ahmasjärven ja Ukonkankaan työpaikka-alueilla oli noin 80 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa. Suurin osa työpaikoista oli teollisuuden (C) toimialoilla

Yli-Ii




Yli-Iin työpaikka-alueet varataan lähialueen palveluita tukevaan toimintaan ja maa- ja metsätalouteen tukeutuvaan yritystoimintaan, jatkojalostukseen ja muiden luonnonvarojen jalostukseen.
Yli-Iin työpaikka-alue sijaitsee Yli-Iin keskustasta koilliseen. Alueella on neljä sähkö-, vesi- ja
elektroniikka-alan yritystä. Työpaikka-alueella on hyvät laajentumismahdollisuudet. Asemakaavassa laskettuja teollisuusalueen tontteja on 12 ja niillä rakennusoikeutta yhteensä 19 000 k-m2.
Alueella oli alle 10 työpaikkaa vuoden 2016 lopussa.

Työpaikka-alueiden riittävyys suhteessa tilantarpeeseen
Uuden Oulun yleiskaavaa laadittaessa on arvioitu, että Oulussa on vuonna 2030 noin 100 000 työpaikkaa ja vuonna 2050 noin 120 000 työpaikkaa, mikä tarkoittaa vuoteen 2030 mennessä noin
15 000 työpaikan lisäystä ja vuoteen 2050 mennessä noin 35 000 työpaikan lisäystä. Uuden Oulun
yleiskaavassa työpaikkamäärän on arvioitu lisääntyvän kaikilla työpaikka-alueille, mutta ennen
vuotta 2030 keskittyvän merkittävimmille työpaikka-alueille. Oulun kaupunkistrategiassa tavoitteeksi on asetettu Uuden Oulun yleiskaavaa suurempi työpaikkamäärän kasvu. Kaupunkistrategian
tavoitteena on työpaikkojen nettokasvu 18 000 työpaikkaa vuoteen 2026 mennessä.
Työpaikkatoimintojen tilantarpeen pohjaksi selvitettiin karkealla tasolla Oulun tämän hetken työpaikkaväljyys vertaamalla työpaikkojen määrää toimitilarakennusten kerrosalaan. Oulun laskennallinen työpaikkaväljyys on keskimäärin noin 63 k-m2/työpaikka. Väljyys vaihtelee toiminnan
luonteen mukaan niin, että liikerakennusten väljyys on noin 60 k-m2/työpaikka, toimistorakennusten väljyys noin 35 k-m2/työpaikka, teollisuus-, logistiikka- ja varastorakennusten väljyys noin 97
k-m2/työpaikka ja palvelualan rakennusten väljyys 59 k-m2/työpaikka.
Taulukko 3. Laskennallinen työpaikkaväljyys, k-m2/työpaikka (Tilastokeskus)
Käyttötarkoitus
Liikerakennukset
Toimistorakennukset
Teollisuus, logistiikka ja varasto
Palvelualojen rakennukset
YHTEENSÄ

Toimitilarakennusten kerrosala (k-m2)
961 000
671 000
1 951 300
1 704 300
5 287 600

Työpaikkamäärä (kpl)
16
18
20
28
83

100
900
100
700
800

Väljyys
(k-m2/työpaikka)
60
35
97
59
63

Keskimääräisellä työpaikkaväljyydellä arvioituna yleiskaavan laadinnan yhteydessä arvioitu työpaikkamäärän lisäys tarkoittaisi vuoteen 2030 mennessä (15 000 työpaikkaa) noin 945 000 k-m2
työpaikkarakentamista ja vuoteen 2050 mennessä (35 000 työpaikkaa) noin 2 205 000 k-m2.
Oulun työpaikka-alueet 2017 -selvityksen mukaan vuoden 2017 alussa oli Oulussa vapaita tontteja
129 kpl ja niissä käytettävissä oleva rakennusoikeus noin 347 000 k-m2.
Kehityssuuntaus on kuitenkin väljyyden lasku. Työ, asuminen ja palvelut toteutuvat tulevaisuudessa huomattavasti tiiviimmin kuin nykytilanteessa. Lisäksi uudet toimistotyyppiset toimipaikat
tulevat hakeutumaan aiempaa enemmän tiiviisti ja tehokkaasti rakennetuille alueille, esim. keskustoihin, joilla on monipuolisesti palveluja, muita saman tyyppisiä toimipaikkoja ja hyvät joukkoliikenneyhteydet. Myös nykyiset toimistotilat profiloituvat ja tiivistyvät (open office, toimistohotelli,
co-working - tilat yms.), jolloin olemassa olevia toimistotiloja vapautuu myös uusille työpaikoille.
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4 ARVIO VIIDEN TYÖPAIKKA-ALUEEN KEHITYSNÄKYMISTÄ
4.1 Tarkasteltavat alueet
Seuraavassa on arvioitu viiden työpaikka-alueen kehitysnäkymiä suhteessa yleiskaavan aluevarausmerkintöihin. Arvioinnin pohjalta on esitetty suosituksia alueiden kehittämisen kokonaistavoitteista ja työpaikkarakentamisesta, sekä alueille suositeltavista toimialoista ja yritystoiminnan
ekosysteemeistä. Alueiden profiloinnin kautta on arvioitu yleiskaavan päivitystarvetta.
Tarkasteltavat alueet ovat:

Välikylän yrityspuisto,

Lentokenttäkaupunki ja Santaniemi,

Haukiputaan Asemakylä,

Kontinkankaan ja Kotkantien alue,

Teknologiakylä.

Kuva 18: Tarkasteltavien työpaikka-alueiden sijainti
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Tarkasteltavien työpaikka-alueiden saavutettavuus
Vetovoimaisimmat työpaikka-alueet ovat hyvin saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Teknologiakylän ja Kontinkangas-Kotkantien alueet sijaitsevat valtatien varressa ja lähellä Oulun keskustaa. Alueiden lähialueella on paljon väestöä ja siten potentiaalista työvoimaa. Alueet ovat hyvin
saavutettavissa kävellen ja pyöräillen sekä myös joukkoliikenteellä. Asemakylän ja Välikylän
yrityspuiston logistinen sijainti valtatien varressa on hyvä. Haasteena kehittämisessä on sijainti
kaukana ja ”väärällä” puolella Oulun keskustaa sekä huono saavutettavuus joukkoliikenteellä. Myös
Lentokenttäkaupunki ja Santaniemi, ovat kaukana Oulun keskustasta ja huonosti saavutettavissa joukkoliikenteellä ja Lentokentäntien ruuhkaisuudesta johtuen ajoittain myös autoliikenteellä.
Lentokentän läheisyys lisää kuitenkin alueiden kehittämismahdollisuuksia.
Seuraavassa kuvassa on esitetty tarkasteltavien työpaikka-alueiden 1, 3, 5 ja 10 kilometrin etäisyysvyöhykkeet yhdestä pisteestä ja tieverkkoa pitkin laskettuna.

Kuva 19: Tarkasteltavien työpaikka-alueiden saavutettavuus tieverkkoa pitkin
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Etäisyysvyöhykkeiden väestö- ja työpaikkamäärät vaihtelevat huomattavan paljon alueittain. Alle
viiden kilometrin etäisyydellä asukkaita ja työpaikkoja on eniten Kontinkankaan ja Kotkantien alueella ja vähiten Asemakylän alueella. Myös työpaikkarakenteeltaan alueet eroavat jonkin verran.
Välikylän yrityspuiston lähiympäristö erottuu teollisuusvaltaisten työpaikkojen alueena. Muiden
alueiden lähiympäristössä korostuu julkisten palvelujen, kaupan ja yksityisten palvelujen sekä toimistotyyppisten toimialojen työpaikkojen osuus.
Taulukko 3. Tarkasteltavien työpaikka-alueiden 5 kilometrin etäisyysvyöhykkeen väestömäärä vuonna 2016
sekä työpaikkamäärä ja toimialarakenne vuonna 2015 (Tilastokeskus)
TARKASTELUALUE
Asemakylä
Teknologiakylä
Välikylän yrityspuisto
Kontinkangas - Kotkantie
Lentokenttäkaupunki
Santaniemi

VÄESTÖ,
alle 5 km
3 300
43 200
5 400
127 500
8 200
9 100

TYÖPAIKAT,
alle 5 km
700
11 700
1 300
43 000
1 700
1 900

TYÖPAIKAT TOIMIALARYHMITTÄIN, alle 5 km
AlkuRakenta- Varasto ja
Teollisuus
Toimisto
tuotanto
minen
logistiikka
1%
5%
11 %
4%
10 %
1%
9%
4%
3%
31 %
1%
32 %
13 %
2%
7%
0%
4%
6%
2%
21 %
1%
14 %
11 %
11 %
19 %
1%
17 %
13 %
7%
18 %

Liike
26 %
17 %
15 %
20 %
14 %
16 %

Palvelut
44 %
35 %
31 %
47 %
29 %
28 %

Tarkasteltavien työpaikka-alueiden toimitilarakennusten kerrosala
Tarkasteltavilla työpaikka-alueilla oli vuoden 2017 lopussa toimitilarakennusten (C, D, E, J, K)
kerrosalaa noin 261 300 k-m2, joka on noin 7 % Oulun toimitilarakennusten kerrosalasta. Kerrosalasta oli toimistorakennuksia noin 62 %, teollisuusrakennuksia noin 22 %, varasto- ja liikenteen
rakennuksia noin 9 % ja liikerakennuksia noin 6 %. Kerrosalan jakautuminen alueittain on esitetty
kuvassa 20.

Kuva 20: Tarkasteltavien työpaikka-alueiden toimitilarakennusten kerrosala käyttötarkoituksen mukaan vuoden 2017 lopussa (Rakennustiedot © Oulun kaupunki)

Tarkastelualueilla on vuonna 2010 ja sen jälkeen valmistunutta toimitilarakennusten kerrosalaa
noin 31 800 k-m2, joka on noin 7 % Oulun vuonna 2010 ja sen jälkeen valmistuneesta toimitilarakennusten kerrosalasta. Vuonna 2010 ja sen jäkeen valmistuneesta kerrosalasta oli toimistorakennusten kerrosalaa noin 69 %, teollisuusrakennusten kerrosalaa noin 16 %, liikerakennusten
kerrosalaa noin 11 % ja varasto- ja liikenteen rakennusten kerrosalaa noin 3 %. Kerrosalan
jakautuminen alueittain on esitetty kuvassa 21.
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Kuva 21: Tarkasteltavien työpaikka-alueiden vuonna 2010 ja sen jälkeen valmistuneiden toimitilarakennusten
kerrosala (Rakennustiedot © Oulun kaupunki)

Tarkasteltavien työpaikka-alueiden työpaikkamäärä ja toimialarakenne
Tarkastelualueilla on yhteensä noin 14 200 työpaikkaa, joka on noin 17 % Oulun työpaikkamäärästä. Eniten työpaikkoja on Kontinkankaan ja Kotkantien alueella (noin 9 800 työpaikkaa) ja Teknologiakylän alueella (noin 3 500 työpaikkaa). Lentokenttäkaupungin alueella on noin 450 työpaikkaa, Välikylän yrityspuiston alueella noin 280 työpaikkaa ja Haukiputaan Asemakylän alueella noin
130 työpaikkaa.

Kuva 22: Tarkasteltavien työpaikka-alueiden työpaikkamäärä ja työpaikkarakenne 2015 (Tilastokeskus)
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4.2 Välikylän yrityspuisto
Kehittämisen lähtökohdat
Välikylän yrityspuiston pinta-ala on noin 160 hehtaaria. Alue on tällä hetkellä vajaasti toteutunut. Alue sijaitsee Kuusamontien varressa Ruskon työpaikka-alueesta koilliseen. Oulun kaupungin työpaikka-alueselvityksen 2017 mukaan ”Välikylän yrityspuisto on monipuolinen pienyritysten toiminta-alue, joka monipuolistuu tulevaisuudessa edelleen tilaa vievän kaupan toimintojen alueena. Alue varataan pienyritysten, tilaa vievän kaupan ja autokoulu- ja kuljetustoimintoja tukevaan yritystoimintaan, sekä lähialueen palveluita tukevaan yritystoimintaan.”
Toimitilarakennusten kerrosala 2017
Alueen itä- ja pohjoisosassa on teollisuusrakennuksia sekä muutama toimisto- ja liikerakennus. Työpaikkarakennusten (C, D, E,
J, K) kerrosala oli vuoden 2017 lopussa noin 28 000 k-m2. Kerrosalasta noin 5 600 k-m2 on valmistunut 2010 tai sen jälkeen.

Alueen työpaikat 2015
Alueella oli vuoden 2015 lopussa noin 280 työpaikkaa. Alueen päätoimialat ovat teollisuus (52 % alueen työpaikoista) ja rakentaminen
(29 % alueen työpaikoista). Alueen vieressä toimii Oulun seudun
ajoharjoittelurata.

Suunnittelutilanne
Uuden Oulun yleiskaavassa alueelle on osoitettu teollisuusalueita (T), työpaikka-alueita (TP) ja palvelualueita (P-1). Maakuntakaava ja yleiskaava mahdollistavat seudullisesti merkittävien
vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumisen alueelle.
Suunniteltu Kuusamontien ja Alakyläntien yhdistävä tieyhteys,
joka on osa tavoitteellista pohjoiskehää Kuusamontieltä valtatielle 4, tarjoaa mahdollisuuksia yritystoiminnan tai logistiikkatoiminnan sijoittumiselle.
Alueen saavutettavuutta Oulun keskustan suunnasta parannetaan rakentamalla uusi katuyhteys valtatieltä 20 alueen eteläosaan sekä puuttuva pääkatuverkko vuosina 2019 - 2020. Valtatien 20 parantamisen välillä Korvenkylä - Kiimingin keskusta
yleissuunnittelu on käynnistynyt. Yleissuunnittelun yhteydessä
arvioidaan myös Välikylän yrityspuiston liikenneyhteyksien kehittämistä.
Alueen kehittämisen vahvuudet

Hyvä maaperä rakentamiselle

Rakentaminen edullista

Hyvä tonttivaranto, valmiita, luovutuskelpoisia tontteja

Hyvä logistinen sijainti

Kehittyvät liikenneyhteydet

Laajenemisalue Ruskon rakentuessa ja täyttyessä

Alueen kehittämisen haasteet

Kaukana Oulun keskustasta

Huonosti saavutettavissa joukkoliikenteellä

Ruuhkainen ja hidas tie

Markkinat / asiakasvirrat kaukana

Kuntaraja kummittelee vielä

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Loppuraportti

12.4.2019

Alueen profiili

Pienteollisuutta ja logistiikkatoimintoja, esim. kaupan lähilogistiikkatoiminnot

Isoja, tilaa vaativia teollisuusyrityksiä

Ajoharjoittelurataan liittyvää yritystoimintaa

Kaupan sijoittuminen alueelle on epätodennäköistä, mutta potentiaalisia sijaintipaikkoja on Kuusamontien varressa
Kehittämistarpeita

Tieyhteyksien parantaminen: Kuusamontien ja Alakyläntien yhdistävä tieyhteys

Kuusamontien varren brändäys ja toimijahaku

Joukkoliikenneyhteyksien parantaminen
Yleiskaavan muutostarve

Kaupan alueiden muuttaminen työpaikkatoiminnoille ja teollisuudelle

27 (44)

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Loppuraportti

28 (44)

12.4.2019

4.3 Lentokenttäkaupunki ja Santaniemi
Kehittämisen lähtökohdat
Lentokenttäkaupungin pinta-ala on 70 hehtaaria ja Santaniemen alueen pinta-ala on 10 hehtaaria. Lentokenttäkaupungin alue sijaitsee
lentoaseman ja Oulunsalon keskustan välissä lentoasemalle johtavan tien molemmilla puolilla. Santaniemen alue sijaitsee Lentokentäntien ja Kempeleentien/Hailuodontien liittymän kaakkoisneljännesessä. Lentokenttäkaupungin alue on vajaasti rakentunut ja Santaniemen alue rakentamaton. Oulun kaupungin työpaikka-alueselvityksen 2017 mukaan ”Lentokenttäkaupungin alue on kansallisen ja
kansainvälisen lentoliikenteen portti Ouluun ja Pohjois-Suomeen. Alueelle sijoittuu pääasiassa lentokenttätoimintaa tukevaa ja palvelevaa yritystoimintaa tai toimintoja, joita hyödyttää lentokentän läheisyys.”
Santaniemen alueen kehittäminen kytkeytyy osaksi Kempeleen Vihiluodon yritysalueen kehittämistä. Voimassa olevassa asemakaavassa (Kempeleen kunta 2018) alueelle on osoitettu toimitilarakennusten korttelialueita, joille voidaan rakentaa toimistorakennuksia
sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä. Kaavassa on varauduttu jatkamaan
Vihikari-katua niin, että sen yhdistäminen Kempeleentiehen Oulun kaupungin puolella on mahdollista.
Toimitilarakennusten kerrosala 2017
Lentokenttäkaupungin alueella on tällä hetkellä yksi teollisuusrakennus ja 3 toimistorakennusta. Työpaikkarakentamiseen
luokiteltavien (C, D, E, J ja K) rakennusten kerrosala oli vuoden
2017 lopussa yhteensä noin 28 000 k-m2, josta on valmistunut
500 k-m2 vuonna 2010 tai sen jälkeen. Santaniemen alue on rakentamaton.

Alueen työpaikat 2015
Lentokenttäkaupungin alueella oli vuoden 2015 lopussa noin 450
työpaikkaa. Alueen päätoimialat ovat toimistotyyppiset toimialat
(43 % alueen työpaikoista) ja teollisuus (35 % alueen työpaikoista).
Santaniemen alueella ei ole työpaikkoja.

Suunnittelutilanne
Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaavassa 2030 alueet on
osoitettu työpaikka-alueina (TP). Aluevaraukset perustuvat
vuonna 2003 laadittuun maankäyttösuunnitelmaan, jossa on
osoitettu työpaikka-aluevarauksia jopa 6 000 työpaikalle. Lentokenttäkaupungin alueella voimassa olevat asemakaavat mahdollistavat runsaasti toimitilarakentamista.
Yhdyskuntalautakunta on tehnyt marraskuussa 2018 suunnitteluvarauksen Lentokentäntien eteläpuolelle ja Tietotien länsipuolelle Proventia Oy:n toimitilarakentamista varten. Lentokenttähotellin asemakaava on lainvoimainen.
Alueen kehittämisen vahvuudet

Lentokentän läheisyys

Ohikulkeva lentokenttäliikenne, näkyvä sijainti

Nykyiset isot toimijat

Lentokenttähotellin rakentaminen on käynnistymässä

Voimassa olevat asemakaavat mahdollistavat runsaasti ja
joustavasti toimitilarakentamista

Santaniemen alueen kytkeytyminen Vihiluodon alueeseen
(palvelut Lentokentäntien pohjoispuolella sekä yritysalue
Kempeleen puolella)

Santaniemen alueen sijainti Lentokentäntien ja Kempeleentien/Hailuodontien risteyksessä

Alueen kehittämisen haasteet

Suuri osa alueista yksityisten omistuksessa, esim. Finavia

Kaukana päämarkkinoista, kysyntä rajallista

Kaukana Oulun keskustasta

Huono saavutettavuus joukkoliikenteellä

Toimistotilojen kysyntä rajallista, kohdistuu Oulun keskustaan

Lentokentäntien ruuhkaisuus, ei sovi logistiikkatoiminnoille
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Alueen profiili

Lentokenttäkaupungin alue on kansallisen ja kansainvälisen lentoliikenteen portti Ouluun ja Pohjois-Suomeen. Alue soveltuu sellaisille toiminnoille, joille lentokentän läheisyys tuo etuja ja jotka tukevat ja palvelevat lentokenttätoimintaa.

High tech yritystoimintaa, kansainvälisiä yrityksiä ja tuotantotoimintaa, toimistotilojen yhteyteen myös T&K- ja laboratorio- tms.
tiloja

Alue, jossa on tarjolla laadukasta toimistotilaa sekä tiloja palveluille ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle tuotannolle

Santaniemen alue soveltuu esim. lähilogistiikkatoiminnoille, toimistotyyppisille toimialoille ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle tuotantotoiminnalle (vrt. Vihiluodon yritysalue Kempeleen puolella). Palvelut Lentokentäntien pohjoispuolella vahvistavat
Vihiluodon alueen vetovoimaa.
Kehittämistarpeita

Lentoaseman kehittämismahdollisuuksien turvaaminen

Lentokentäntien kapasiteetin parantaminen

Joukkoliikenneyhteyksien turvaaminen ja parantaminen

Alueiden brändäys: Lentokenttäkaupunki sekä Vihiluodon alue kokonaisuutena (Santaniemen alue, palvelujen alue Lentokentäntien pohjoispuolella ja Kempeleen puolen yritysalue)
Yleiskaavan muutostarve

Tuotantotoiminnan salliminen, kaavan joustavuus
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4.4 Haukiputaan Asemakylä
Kehittämisen lähtökohdat
Asemakylän alueen pinta-ala on noin 36 hehtaaria. Alue on tällä hetkellä vajaasti rakentunut. Alueen logistinen sijainti on hyvä valtatien varressa. Oulun kaupungin työpaikka-alueselvityksen 2017 mukaan ”Aluetta kehitetään edelleen kuljetustoimintojen ja pohjoisten
logististen toimintojen alueena sekä lähialueen palveluita tukevan pienyritystoiminnan alueena. Asemakylän alue voisi palvella pohjoiseen suuntautuvaa logistiikkatoimintaa. Myös mahdollinen Oulun yliopiston kanssa yhteistyössä tehtävä Mining School - harjoittelualue sekä mahdollinen koetuotanto- tai testauslaitos voisi sijoittua oppilaitoksen yhteyteen.”
Toimitilarakennusten kerrosala 2017
Alueella on tällä hetkellä opetusalan rakennus sekä muutama
teollisuus- ja liikerakennus. Työpaikkarakentamiseen luokiteltavien (C, D, E, J ja K) rakennusten kerrosala oli vuoden 2017 lopussa yhteensä noin 4 200 k-m2. Kerrosalassa ei ole mukana
opetusalan rakennuksia. Kerrosalasta noin 1 600 k-m2 on valmistunut 2010 tai sen jälkeen.

Alueen työpaikat 2015
Alueella oli vuoden 2015 lopussa noin 130 työpaikkaa. Alueen päätoimiala on koulutuspalvelut. Merkittävä toimija alueella on Ammattiopiston kuljetustoiminnan yksikkö, jonka oppimisympäristö liikenteen ja rakentamisen alalta voi luoda linjauksia tulevalle työpaikkatoiminnalle.

Suunnittelutilanne
Haukiputaan Kirkonkylän osayleiskaavassa alueelle on osoitettu
työpaikka-alueita (TP), julkisten palvelujen ja hallinnon alueita
(PY), teollisuusalueita (TY) ja varastoalueita (TV). Tarkastelualueen luoteispuolelle on osoitettu asumisen ja palveluiden alue
(AP-2/P) ja eteläpuolelle asumisen alueita (AP).

Alueen kehittämisen vahvuudet

Hyvä logistinen sijainti valtatien varressa

Rakentaminen ja tilat edullisempia kuin keskustassa

Kattava kaupungin maanomistus

Ei paljon rajoittavia tekijöitä

Oppilaitoksen hyödyntäminen

Alueen kehittämisen haasteet

Kaukana Oulun keskustasta

”Väärällä” puolella Oulun keskustaa

Syrjässä Haukiputaan keskustasta
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Alueen profiili

Ammattiopisto jatkaa alueella

Oppilaitoksen yhteyteen Mining School - harjoittelualue sekä mahdollinen koetuotanto- tai testauslaitos

Pohjoiseen suuntautuvaa logistiikkaa palvelevat toiminnat, oppilaitoksen toimintaan liittyvä yritystoiminta

Alueen pohjoisosa soveltuu yhdelle isolle toimijalle, länsiosaan tontteja pienyrityksille

Oppilaitoksen pohjoispuolella olevalla alueella ei ole maankäyttöä rajoittavia tekijöitä, soveltuu myös raskaalle teollisuudelle
Kehittämistarpeita

Asemakaavan mukaisen tien rakentaminen esim. oppilastyönä
Yleiskaavan muutostarve

Alueen länsi-/luoteispuolelle osoitetun asunto-/palvelualueen (AP-2/P) poistaminen / muuttaminen työpaikka-alueeksi

Valtatien varren kaavamerkintöjen tarkistaminen suhteessa asemakaavaan
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4.5 Kontinkangas - Kotkantie
Kehittämisen lähtökohdat
Oulun Kontinkankaan ja Kotkantien alueen pinta-ala on noin 134 hehtaaria. Oulun kaupungin työpaikka-alueselvityksen 2017 mukaan
”Kontinkangas on terveydenhoidon palvelujen, tutkimuksen ja tuotekehityksen keskus. Alueelle sijoittuu edellä mainittuja toimintoja
täydentävää kehittämis-, palvelu- ja tuotantotoimintaa.”
Toimitilarakennusten kerrosala 2017
Alueella on tällä hetkellä runsaasti opetus- ja hoitoalan rakennuksia, toimistorakennuksia ja muutama liikenteen ja liikerakennus. Työpaikkarakentamiseen luokiteltavien (C, D, E, J ja K)
rakennusten kerrosala oli vuoden 2017 lopussa yhteensä noin
67 500 k-m2. Kerrosalassa ei ole mukana hoito- ja opetusalan
eikä kokoontumisrakennuksia. Kerrosalasta noin 10 900 k-m2
on valmistunut 2010 tai sen jälkeen.

Alueen työpaikat 2015
Alueella oli vuoden 2015 lopussa noin 9 800 työpaikkaa. Alueen
päätoimiala on terveyspalvelut. Alueella sijaitsee mm. Oulun yliopistollinen sairaala, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinto, Oulun kaupunginsairaala, Oulun yliopiston lääketieteellisen ja
teknisen tiedekunnan laitoksia, yksityisiä ja kolmannen sektorin sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen tuottajia sekä lääketeollisuuden sopimustutkimusta ja valmistusta tekeviä yrityksiä.

Suunnittelutilanne
Uuden Oulun yleiskaavassa (kaavakartta 2) alueelle on osoitettu julkisten palvelujen alueita (PY) sekä sekoittuneita palvelujen ja työpaikkatoimintojen alueita, innovaatiokeskittymä
(PY/TP). Innovaatiokeskittymän merkinnällä tavoitellaan erityisen monipuolista kaupunki- ja toimintaympäristöä, joiden ytimenä olisi koulutus, tutkimus, innovaatiot ja yritystoiminta. Innovaatiokeskittymä sijoittuu kaupunkikeskustan kanssa kaupunkiraitiotien kehittämiskäytävälle.

Alueen kehittämisen vahvuudet

Keskustan läheisyys

Hyvä saavutettavuus Oulun keskustasta sekä eri puolilta
Oulua ja Oulun seutua

Hyvä ja näkyvä sijainti valtatien varressa

Arvostettu ja vetovoimainen alue

Monipuolinen terveys- ja hyvinvointipalvelujen ja yritystoiminnan keskittymä, synergiaedut terveys- ja hyvinvointialan toimijoille

Kotkantien alue kestää tehokasta rakentamista

Alueen kehittämisen haasteet

Sairaanhoitopiirin suuri rooli toimijana ja maanomistajana

Terveys- ja hyvinvointialan yrityksille sopivien tilojen puute

Alueen sisäiset liikenne- ja pysäköintijärjestelyt
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Alueen profiili

Oulu on yksi merkittävimmistä terveysteknologia-alan yrityskeskittymistä Suomessa. Kontinkankaan alueelle kehittyy terveyspalvelujen ja terveysteknologian klusteri. Alueelle sijoittuu terveys- ja hyvinvointialan tutkimus-, tuotekehitys-, palvelu- ja tuotantotoimintaa. Tiloja tulisi olla eri kokoisille ja tyyppisille yrityksille: tutkimuslaitokset, pienet ja keskisuuret yritykset, start up-yritykset

Kotkantien alue: Ammattiopisto ja ammattikorkeakoulu toimivat kahdessa eteläosan kokonaisuudessa, kolmas kokonaisuus alueen pohjoisosassa jää hyödynnettäväksi muuhun. Alue kehittyy innovaatiokeskittymä kuten Kontinkankaan aluekin. Alue soveltuu
esim. Kontinkankaan terveysalan klusteria tukevalle tai ammattikorkeakoulun toimintaan liittyvälle yritystoiminnalle. Alue voi
toimia myös yksittäisenä kokonaisuutena, esim. jonkin suuren yrityksen pääkonttorina.
Kehittämistarpeita

Alueen tiivistäminen ja rakentamistehokkuuden lisääminen, tuo lisärakentamismahdollisuuksia

Kaupungin aktiivisempi rooli neuvottelukunnan työn tehostamiseksi

Alueen kokonaissuunnitelman laatiminen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa

Liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen toteuttaminen

Alueen profiilia korostava nimi: Oulu Campus Kontinkangas
Yleiskaavan muutostarve

Innovaatiokeskittymä-merkintä vastaa hyvin Kontinkankaan alueen kehittämisprofiilia

Innovaatiokeskittymä-merkintä myös Kotkantien alueelle
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4.6 Teknologiakylä
Kehittämisen lähtökohdat
Teknologiakylän alueen pinta-ala on noin 110 hehtaaria. Teknologiakylän alue sijaitsee valtatien 4 varressa ja ovat hyvin saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Oulun kaupungin työpaikka-alueselvityksen 2017 mukaan ”Alue on korkean teknologian, tutkimuksen,
tuotekehityksen ja koulutuksen monipuolinen toimistoalue sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman tuotannon alue. Alue kehittyy
pohjoiseen siten, että toimitila- ja tuotantotoimintoja täydentävät ja monipuolistavat palvelut ja tilaa vievä kauppa.”
Toimitilarakennusten kerrosala 2017
Alueella on tällä hetkellä toimisto-, teollisuus- sekä opetus- ja
hoitoalan rakennuksia. Työpaikkarakentamiseen luokiteltavien
(C, D, E, J ja K) rakennusten kerrosala oli vuoden 2017 lopussa
yhteensä noin 134 000 k-m2. Kerrosalassa ei ole mukana hoitoja opetusalan rakennuksia. Kerrosalasta noin 13 200 k-m2 on
valmistunut 2010 tai sen jälkeen.

Alueen työpaikat 2015
Alueella oli vuoden 2015 lopussa noin 3 500 työpaikkaa. Alueen
päätoimialat ovat toimistotyyppiset toimialat ja teollisuus. Tämän
hetkinen yrityskanta keskittyy ICT-alaan ja tutkimustoimintaan. Alueen itäpuolella sijaitsee Oulun yliopisto ja vuoden 2019 aikana Linnanmaan kampusalueelle sijoittuu myös ammattikorkeakoulu.

Suunnittelutilanne
Uuden Oulun yleiskaavassa alueelle on osoitettu työpaikka-alueita (TP) sekä sekoittunut palvelujen ja työpaikkojen alue eli innovaatiokeskittymä (PY/TP). Merkinnällä tavoitellaan erityisen
monipuolista kaupunki- ja toimintaympäristöä, jonka ytimenä
ovat koulutus, tutkimus, innovaatiot sekä yritystoiminta ja palvelut. Innovaatiokeskittymä sijoittuu kaupunkikeskustan kanssa
kaupunkiraitiotien kehittämiskäytävälle.
Linnanmaa-Kaijonharjun alueella on käynnissä kaavarunkotyö,
jossa määritellään alueen maankäytön ja liikenneverkon kehityksen suuntaviivat tavoitevuoteen 2040. Kaavarunkovaihtoehdot ovat olleet nähtävillä 21.12.2018-31.1.2019.

Alueen kehittämisen vahvuudet

Paljon rakentamispotentiaalia

Hyvä sijainti ja saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla

Oulun keskustan ja yliopiston läheisyys

Nuoren osaavan työvoiman saatavuus

Tutkimuksen ja tuotekehityksen läheisyys ja siitä syntyvät
synergiaedut yrityksille

Alueen kehittämisen haasteet

Kiinteistöomistus on keskittynyt Technopolikselle ja muille yksityisille toimijoille

Rakennuskanta ja tilat osin vanhoja

Korkea vuokrataso erityisesti pienille start up-yrityksille

Start up- ja tuotekehitysyrityksille sopivia tiloja on niukasti

Paineet työpaikka-alueiden muuttamiselle asuinalueeksi

Joukkoliikenneyhteyksien parantaminen erityisesti uudella
puolella, jonne liikutaan nyt omalla autolla, mutta myös vanhalla puolella ammattikorkeakoulun sijoittumisen myötä
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Alueen profiili

Alue on korkean teknologian, tutkimuksen, tuotekehityksen ja koulutuksen monipuolinen toimistoalue sekä ympäristöhäiriötä
aiheuttamattoman tuotannon alue.

Teknologiakylän vanhempi alue on osaamisintensiivinen korkean teknologian ja tutkimuksen alue, jossa tutkimuslaitoksilla ja opiskelijoilla on keskeinen rooli. Alueella on monipuolisesti toimitiloja eri kokoisille yrityksille start up -yrityksistä pääkonttoreihin.
Alue laajenee pohjoisen suuntaan valtatien varressa.

Teknologiakylän uudempi alue soveltuu toimistotyyppisille toimialoille ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomalle tuotannolle,
esim. palvelualat, ICT, Cleantech, isot ”brändifirmat”
Kehittämistarpeita

Sijoittumismahdollisuuksia pienille start up-yrityksille yliopiston ja VTT:n läheisyyteen. Pitäisi kaavoittaa eri kokoisia / eri profiililla
olevia toimitiloja vierekkäin, jotta mahdollistettaisiin yritysten luontainen kasvu ja yritykset voisivat kehittyessään pysyä alueella.
Piilaaksomaisuus tulisi säilyttää. Yrityksille tulisi olla tarjolla tiloja niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Yhteistyö innovaatioallianssin kanssa

Joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen

Profiilia korostava nimi: Oulu Campus Linnanmaa
Yleiskaavan muutostarve

Innovaatiokeskittymä- ja työpaikka-alue - merkinnät vastavat hyvin alueen kehittämisprofiilia
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5 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET
5.1 Yhteenveto tarkasteltavien työpaikka-alueiden profiileista ja kehittämissuosituksista
VÄLIKYLÄN YRITYSPUISTO
Välikylän yrityspuistoa kehitetään monipuolisena tuotannon, logistiikan ja yrityksiä palvelevien
toimintojen alueena. Alue varataan pienten ja keskisuurten yritysten, autokoulu- ja kuljetustoimintoja tukevaan yritystoimintaan sekä yrityksiä palvelevaan toimintaan. Merkitykseltään seudullisena
kaupan alueena alueen kehittämiselle ei ole todennäköisesti riittävästi kysyntää, mutta alue soveltuu esim. tukkukaupan tarpeisiin ja verkkokaupan lisääntyessä lähilogistiikkatoimintojen tarpeisiin.
Alueen vieressä sijaitseva Oulun seudun ajoharjoittelurata voi houkutella yritystoimintaa, joka saa
synergiaetuja ajoharjoitteluradan myötä.
Alueen kehittymistä työpaikka-alueena edistetään saavutettavuutta ja liikenneyhteyksiä parantamalla. Uuden katuyhteyden rakentaminen valtatieltä 20 alueen eteläosaan sekä puuttuvan pääkatuverkon rakentaminen vuonna 2019-2020 parantavat alueen saavutettavuutta Oulun keskustan
suunnasta. Tieyhteys Kuusamontieltä Alakyläntielle/valtatielle 4 lisää alueen kehittämismahdollisuuksia työpaikka-alueena. Joukkoliikenneyhteyksien parantaminen lisää alueen vetovoimaa yritysten sijaintipaikkana ja työntekijöille työympäristönä. Kuusamontien varren brändäyksellä tuetaan alueen markkinointia. Osa Uuden Oulun yleiskaavassa osoitetuista kaupan ja palvelujen alueista voidaan muuttaa työpaikka-alueiksi. Alueen kehittäminen on tärkeää tasapainoisen aluerakenteen näkökulmasta.
LENTOKENTTÄKAUPUNKI JA SANTANIEMI
Lentokenttäkaupungin alue on kansallisen ja kansainvälisen lentoliikenteen portti Ouluun ja Pohjois-Suomeen. Alue soveltuu sellaisille toiminnoille, joille lentokentän läheisyys tuo etuja ja/tai
jotka tukevat ja palvelevat lentokenttätoimintaa. Aluetta voidaan kehittää esim. Aviapolis-tyyppisenä alueena, jossa on tarjolla laadukasta ja joustavaa toimistotilaa. Alue soveltuu myös tuotantotoiminnalle. Alueen kehittymistä työpaikka-alueena edistetään turvaamalla lentoaseman kehitysmahdollisuudet, parantamalla Lentokentäntien kapasiteettia sekä turvaamalla ja parantamalla
joukkoliikenneyhteyksiä. Kaavoituksella tulisi sallia myös tuotantotoiminnan sijoittuminen alueelle.
Tavoitteena tulisi olla yleiskaavan ja asemakaavojen joustavuus.
Santaniemen alueen kehittäminen kytkeytyy Vihiluodon aluekokonaisuuden kehittämiseen. Kempeleen puolella Vihiluodon yritysalueen voimassa olevassa asemakaavassa (Kempeleen kunta
2018) on osoitettu toimitilarakennusten korttelialueita, joille voidaan rakentaa toimistorakennuksia
sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä.
Kaavassa on varauduttu jatkamaan Vihikari-katua niin, että sen yhdistäminen Kempeleentiehen
Oulun kaupungin puolella on mahdollista. Santaniemen alue soveltuu Vihiluodon yritysalueen tapaan esim. logistiikkatoiminnoille, toimistoille ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle tuotantotoiminnalle. Palvelut Lentokentäntien pohjoispuolella vahvistavat sekä Santaniemen että Vihiluodon yritysalueen vetovoimaa.
HAUKIPUTAAN ASEMAKYLÄ
Asemakylää kehitetään monipuolisena kuljetustoimintojen ja pohjoiseen suuntautuvan logistiikkatoiminnan alueena. Ammattiopiston kuljetustoiminnan yksikkö tuo synergiaetuja kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksille. Myös mahdollinen Oulun yliopiston kanssa yhteistyössä tehtävä Mining
School - harjoittelualue sekä mahdollinen koetuotanto- tai testauslaitos voisi sijoittua oppilaitoksen
yhteyteen. Oppilaitoksen pohjoispuolella olevalla alueella ei ole maakäyttöä rajoittavia tekijöitä,
joten se soveltuu myös teollisuudelle tai muulle tilaa vaativalle rakentamiselle.
Alueen kehittymistä työpaikka-alueena edistetään liikenneyhteyksiä parantamalla. Asemakaavan
mukaisen tieyhteyden rakentaminen lisää alueen kehittämismahdollisuuksia. Joukkoliikenneyhteyksien parantaminen Oulun keskustan, Haukiputaan keskustan ja pohjoisen suunnasta lisää alueen vetovoimaa yritysten sijaintipaikkana ja työntekijöille työympäristönä. Yleiskaavassa työpaikka-alueen länsi-/lounaispuolella oleva asumiselle ja palveluille varattu alue tulisi poistaa, jolloin
työpaikkatoiminnoille osoitettua aluetta olisi mahdollista laajentaa. Alueen kehittäminen on tärkeää
tasapainoisen aluerakenteen näkökulmasta.
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KONTINKANGAS JA KOTKANTIE
Kontinkangas on Uuden Oulun yleiskaavassa osoitettu innovaatiokeskittymänä, jolla tavoitellaan
erityisen monipuolista kaupunki- ja toimintaympäristöä. Kontinkankaan aluetta kehitetään edelleen
terveyspalvelujen ja terveysteknologian klusterina. Alueelle sijoittuu terveys- ja hyvinvointialaan
liittyvää tutkimus-, tuotekehitys-, tuotanto- ja palvelutoimintaa.
Alueen kehitystä terveys- ja hyvinvointialan klusterina voidaan tukea alueen kokonaissuunnitelman
laatimisella yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena tulisi olla alueen korkeatasoisen
imagon turvaaminen ja vahvistaminen, alueen toimivuuden ja viihtyisyyden parantaminen mm.
liikenne- ja pysäköintijärjestelyillä ja fyysisen ympäristön parantamistoimilla. Kaupunki voisi myös
ottaa aktiivisemman rooli alueen neuvottelukunnan työn tehostamiseksi. Toimitiloja tulisi olla eri
kokoisille ja eri tyyppisille yrityksille: tutkimuslaitokset, pienet ja keskisuuret yritykset, start upyritykset. Kaavoituksessa tulisi tutkia alueen rakennusoikeuksien lisäämismahdollisuudet aluetta
tiivistämällä ja rakentamistehokkuutta lisäämällä. Alueen markkinoinnissa käytetään profiilia korostavaa nimeä: Oulu Campus Kontinkangas.
Kotkantien alue kehittyy innovaatiokeskittymä kuten Kontinkankaan aluekin. Alue soveltuu esim.
Kontinkankaan terveys- ja hyvinvointialan klusteria tukevalle tai ammattikorkeakoulun toimintaan
liittyvälle yritystoiminnalle. Alue voi toimia esim. jonkin suuren yrityksen pääkonttorin sijaintipaikkana tai alueella voidaan tarjota toimitiloja pienille ja keskisuurille yrityksille, jolloin alueen toimitilat voisivat olla esim. joustavia tiloja (mm. co-working tilat). Yleiskaavan PY-merkintä tulisi muuttaa niin, että kaava mahdollistaa monipuolisesti toimistotyyppisten työpaikkatoimintojen sijoittumisen alueelle.
TEKNOLOGIAKYLÄ
Teknologiakylä on toinen Uuden Oulun yleiskaavassa osoitettu innovaatiokeskittymä. Aluetta kehitetään osaamisintensiivisen korkean teknologian, tutkimuksen, tuotekehityksen ja koulutuksen
monipuolisena toimistoalueena sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman tuotannon alueena. Teknologiakylän vanhempi alue on osaamisintensiivinen korkean teknologian ja tutkimuksen alue,
jossa on tarjolla monipuolisesti toimitiloja eri kokoisille yrityksille start up - yrityksistä pääkonttoreihin. Teknologiakylän uudempi alue soveltuu esim. toimistotyyppisille toimialoille ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomalle tuotannolle, palvelualat, ICT, Cleantech ja isot ”brändifirmat”.
Alueen kehitystä ICT-alan klusterina edistetään lisäämällä erityisesti start up - yrityksille sijoittumismahdollisuuksia yliopiston ja VTT:n läheisyyteen. Tavoitteena tulisi olla korkeatasoisen imagon
turvaaminen ja vahvistaminen, mikä edellyttää vanhan rakennuskannan ja tilojen uudistamista.
Joukkoliikenneyhteyksiä parantamalla lisätään alueen vetovoimaa yritysten sijaintipaikkana ja
työntekijöille työympäristönä. Ammattikorkeakoulun sijoittumisen myötä myös vanhan puolen
joukkoliikenneyhteydet edellyttävät parantamista. Kaavoituksella tulisi turvata eri kokoisten ja eri
profiililla olevien toimitilojen tarjonta tiiviisti lähellä toisiaan. Yleiskaavan mukaiset merkinnät (innovaatiokeskittymä ja työpaikka-alueet) vastaavat hyvin alueen kehittämisprofiilia. Alueen markkinoinnissa käytetään profiilia korostavaa nimeä: Oulu Campus Linnanmaa.

5.2 Oulun työpaikka-aluevaraukset suhteessa työpaikkarakentamisen tarpeisiin
Kaupunkien rooli on tulevaisuudessa muuttumassa palvelujen järjestäjästä yhä vahvemmin alueensa elinvoiman, työllisyyden ja yrittäjyyden edistäjäksi. Oulun kaupungin kilpailukyky riippuu
ratkaisevasti siitä, miten se onnistuu luomaan yritysten sijaintitekijöiden näkökulmista vetovoimaisia, kestäviä ja yritysprofiililtaan mielenkiintoisia alueita.
Se, miten hyvin Oulu pystyy käytännössä vastaamaan erikokoisten ja eri toimialoilla toimivien yritysten tarpeisiin, vaikuttaa mielikuviin kaupungin yritysystävällisyydestä. Työpaikka-alueiden profiloinnilla ja profiileihin perustuvalla laajempien kokonaisuuksien ja vyöhykkeiden brändäyksellä
voidaan edistää myönteisten mielikuvien syntymistä. Työpaikka-alueiden profilointi ja vetovoiman
lisääminen edellyttävät eri toimijoiden yhteistyötä ja yhteisten tavoitteiden määrittelemistä. Työpaikka-alueita tulee kehittää profiloiden, mutta samalla joustavasti, jolloin ei määritellä liian tarkasti, millaista yritystoimintaa millekin alueelle voi sijoittua.
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Työpaikka-alueiden kehittämisessä on tärkeää huomioida myös alueen houkuttelevuus olennaisten
sidosryhmien näkökulmasta. Työpaikka-alueen kiinnostavuuteen sijoittuvien yritysten näkökulmasta vaikuttaa ennen kaikkea Oulussa ja Oulun seudulla saatavilla oleva työvoima ja työvoiman
osaaminen. Työpaikka-alueiden saavutettavuudella ja liikenneyhteyksillä taas on merkitystä sekä
sijoittuvan yrityksen että alueella työssäkäyvien työntekijöiden näkökulmasta.
Uudelle työpaikkarakentamiselle on tarjottava vaihtoehtoisia sijoittumispaikkoja. Nykyisiä työpaikka-alueita on kehitettävä niiden yrityspohjasta ja maankäytön lähtökohdista käsin. Tarkasteltavilla työpaikka-alueilla ehkä Kontinkankaan ja Kotkantien aluetta lukuun ottamatta on runsaasti
tonttitarjontaa ja kaavavarantoa. Lisäksi yleiskaava mahdollistaa myös alueiden laajentamisen tarvittaessa.
Toimistotiloille on kysyntää erityisesti Oulun keskustassa sekä Kontinkankaan ja Kotkantien alueilla ja Teknologiakylän alueella. Menestyvät yritykset haluavat sijoittua uusiin kohteisiin ja uusiin,
tasokkaisiin tiloihin, joten kaavoituksella tulee mahdollistaa Oulun keskustan ja muiden työpaikkaalueiden vanhojen toimistotilojen uusiminen.
Kauppa ja yksityiset palvelut sijoittuvat sinne, missä on asukkaita ja asiakasvirtoja, eli pääosin
Oulun keskustaan ja aluekeskuksiin sekä nykyisille kaupan alueille keskustojen ulkopuolella. Keskeinen tavoite on pitää Oulun ydinkeskusta elävänä ja palvelutarjonnaltaan monipuolisena. Viimeaikaisen kehityksen valossa Välikylän yrityspuiston kehittyminen merkitykseltään seudullisen kaupan alueena on epätodennäköistä. Välikylän yrityspuistoon kuten muillekin työpaikka-alueille sijoittuvat kaupan ja yksityiset palvelut vastaavat lähinnä lähialueen kysyntään.
Tuotantotilat ja logistiikka edellyttävät paljon tilaa ja hyvät liikenneyhteydet myös raskaalle
liikenteelle. Suuresta tilantarpeesta johtuen tuotannolle ja logistiikkatoiminnoille soveltuvia ovat
tarkastelluista työpaikka-alueista erityisesti Välikylän yrityspuisto ja Haukiputaan Asemakylä. Ruskon alueen rakentuminen ja täyttyminen tarkoittaa pidemmällä aikajänteellä, että jatkossa yhä
suurempi osa uudesta tuotannollispainotteisesta työpaikkarakentamisesta sijoittuu muille yritysalueille. Välikylä on luonteva laajenemissuunta Ruskon alueelle.
Määrällisesti Oulun työpaikka-alueet mahdollistavat riittävän työpaikkarakentamisen, mutta alueellisesti tarjonta ei välttämättä kohtaa kysyntää. Kysyntä on suurinta lähellä Oulun keskustaa ja
keskustan eteläpuolella, kun taas tonttitarjontaa on eniten kauempana keskustasta ja keskustan
pohjoispuolella. Keskeinen työpaikka-alueiden riittävyyteen vaikuttava tekijä on työpaikkaväljyys,
joka on Oulussa tällä hetkellä karkeasti arvioiden keskimäärin noin 63 k-m2/työpaikka (taulukko
3). Kehityssuuntauksena on väljyyden lasku. Työ, asuminen ja palvelut toteutuvat tulevaisuudessa
huomattavasti nykyistä tiiviimmin. Myös nykyiset tilat profiloituvat ja tiivistyvät, jolloin myös olemassa olevia tiloja vapautuu uusille työpaikoille.
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7 LIITE: toimialaryhmien työpaikkojen sijoittuminen
Teollisuuden, rakentamisen sekä varastoinnin ja logistiikan (toimialat C, D, E, F, H) työpaikkojen
sijainti vuoden 2015 lopussa:
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Toimistotyyppisten toimialojen (toimialat J, K, L, M, N, U) työpaikkojen sijainti vuoden 2015 lopussa:
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Kaupan ja yksityisten palvelujen toimialojen (toimialat G, I, R, S, T) työpaikkojen sijainti vuoden
2015 lopussa:
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Julkisten palvelujen toimialojen (toimialat O, P, Q) työpaikkojen sijainti vuoden 2015 lopussa:

