Yleiskaavojen seuranta
27.3.2020

2

Sisällys
1 Johdanto..................................................................................................................................................................................... 3
2 Seurannan lähtökohdat ........................................................................................................................................................ 4
2.1 Oulun yleiskaavatilanne................................................................................................................................................ 4
2.2 Seurannassa tarkasteltavat yleiskaavat................................................................................................................... 4
2.3 Oulun kaupunkistrategia ............................................................................................................................................. 5
2.4 Ympäristöohjelma .......................................................................................................................................................... 6
3 Yhdyskuntarakenteen kehitys ............................................................................................................................................ 8
3.1 Valtakunnallisia kehityssuuntia.................................................................................................................................. 8
3.2 Yhdyskuntarakenteen kehitys Oulussa 2000-luvulla ......................................................................................... 9
3.2.1 Väestönkehitys......................................................................................................................................................... 9
3.2.2 Yhdyskuntarakenteen laajentuminen ja tiiveys ......................................................................................... 13
3.2.3 Asuntorakentaminen ........................................................................................................................................... 17
3.2.4 Työpaikkarakentaminen ..................................................................................................................................... 23
3.2.5 Liikenne ja liikkuminen ....................................................................................................................................... 27
4 Ajankohtaiset muutokset ................................................................................................................................................... 35
4.1 Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus................................................................................................ 35
4.2 Kaupunkiseudun suunnittelu ja MAL-sopimus.................................................................................................. 35
4.3 Vuoden 2019 väestöennuste.................................................................................................................................... 37
5 Yleiskaavojen toteutuneisuuden seuranta .................................................................................................................. 40
5.1 Seurannan tarkoitus ja kriteerit ............................................................................................................................... 40
5.2 Uuden Oulun yleiskaava, kaavakartta 2 ............................................................................................................... 41
5.2.1 Oulun keskusta ja sen lähialueet .................................................................................................................... 41
5.2.2 Aluekeskukset ja asuinalueet ........................................................................................................................... 45
5.3 Haukiputaan Kirkonkylän osayleiskaava 2020 ................................................................................................... 48
5.4 Kiimingin keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava 2030 ........................................................................ 51
5.5 Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaava 2030 ............................................................................................. 53
6 Yhteenveto ja suositukset .................................................................................................................................................. 57

3

1 Johdanto
Yleiskaava on kunnan maankäytön yleispiirteinen suunnitelma, jossa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet asemakaavoituksen ja muun suunnittelun perustaksi. Yleiskaavoituksen keskeisin tehtävä on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen.
Oulussa yleiskaavoitus on osa
kaupungin strategista johtamista ja strategista suunnittelujärjestelmää, jonka mukaan
yleiskaava vaikuttaa niin palveluiden, maapolitiikan kuin
maankäytönkin
toteuttamiseen. Yleiskaavan luomat pitkän aikajänteen linjaukset luovat ennustettavuutta kaupungin maankäytön suunnitteluun.
Oulu on pinta-alaltaan laaja, ja se
Kuva 1. Oulun maankäytön strateginen suunnittelujärjestelmä.
muodostuu niin kaupunkimaisista
kuin maaseutumaisistakin alueista. Oulun kaupungin alueella on voimassa yhteensä 23 yleiskaavaa, joista suurin osa on laadittu ennen vuoden 2013 uuden Oulun kaupungin perustamista.
Viimeisin laaja yleiskaavatyö on ollut Uuden Oulun yleiskaava, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 18.4.2016. Uuden Oulun yleiskaavan yhteydessä käsiteltiin koko Oulun maankäytön
kehittämisperiaatteita, vaikka yleiskaava ei korvannut kaikkia aiemmin laadittuja yleiskaavoja.
Tässä yleiskaavojen seurantatyössä keskitytään Oulun kaupunkimaisten alueiden tarkasteluun
sekä niillä voimassa oleviin neljään eri yleiskaavaan.
Seurannan tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva Oulun yhdyskuntarakenteen viimeaikaisesta kehittymisestä ja tarkastella yleiskaavojen toteutumista sekä aluevarausten että yleiskaavojen tavoitteiden näkökulmasta. Yleiskaavoja tarkastellaan myös suhteessa kaupunkistrategiaan ja sitä toteuttavaan ympäristöohjelmaan, sekä muihin yhdyskuntarakenteen kehittämiseen
vaikuttaviin ajankohtaisiin tekijöihin. Seurannan johtopäätöksenä esitetään suosituksia Oulun
yleiskaavojen toteuttamista ja uudistamistarvetta koskien.
Yleiskaavojen seurantatyö on tehty yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kaavoitusyksikön yleiskaavatiimissä. Seurannan laadinnasta ovat vastanneet yleiskaavasuunnittelijat Jouni Mäkäräinen
ja Virpi Haverinen sekä yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen. Yleiskaavojen seurannasta on pidetty
toukokuussa 2018 yhdyskuntalautakunnan työpajatilaisuus.
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2 Seurannan lähtökohdat
2.1 Oulun yleiskaavatilanne
Oulun kaupungin alueella on voimassa vuoden 2019 lopussa yhteensä 23 yleiskaavaa. Voimassa
olevat yleiskaavat eroavat toisistaan merkittävästi laajuuksiltaan ja tarkoituksiltaan. Kaupunkimaisten alueiden maankäyttöä ja asemakaavoitusta ohjaavien yleiskaavojen lisäksi yleiskaavoilla
on ohjattu kylä- ja ranta-alueiden rakentamista jokivarsilla ja meren ranta-alueilla.
Yhteenveto ja kartta Oulussa voimassa olevista yleiskaavoista hyväksymispäivämäärineen on esitetty liitteessä 1.
Vuoden 2019 lopussa Oulussa oli vireillä kolme yleiskaavaa. Kaksi näistä yleiskaavoista koskee
Kiiminkijokivarren alueita Haukiputaan ja Kiimingin välillä. Kulttuuriympäristön teemayleiskaava
koskee vastaavasti koko Oulua, ja yleiskaavatyössä tarkastellaan ja päivitetään kulttuuriympäristön arvoja koskevia merkintöjä.

2.2 Seurannassa tarkasteltavat yleiskaavat
Tässä yleiskaavojen seurantatyössä keskitytään Oulun kaupunkimaisten alueiden tarkasteluun
sekä niillä voimassa oleviin neljään yleiskaavaan. Näiden yleiskaavojen alueella asuu 90 prosenttia Oulun asukkaista, ja 97 prosenttia 2010-luvun asuntotuotannosta on kohdistunut näille alueille.
1) Uuden Oulun yleiskaava, kaavakartta 2
Uuden Oulun yleiskaavan kaavakartta 2 koskee Oulun keskeisiä kaupunkialueita mukaan lukien
Jäälin ja Kellon eteläosat. Yleiskaava on hyväksytty 18.4.2016.
2) Haukiputaan Kirkonkylän osayleiskaava 2020
Kirkonkylän yleiskaava-alue kattaa Haukiputaan paikalliskeskuksen ympäristöineen. Haukiputaan suuralueen asemakaavoitetuista alueista yleiskaavan ulkopuolelle jäävät Kellon ja Kiviniemen alueet sekä Martinniemi. Osayleiskaava on hyväksytty 14.6.2004.
3) Kiimingin keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava 2030
Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava koskee Kiimingin paikalliskeskusta ympäristöineen.
Osayleiskaava ulottuu Jäälin pohjoisosaan. Osayleiskaava on hyväksytty 19.9.2011.
4) Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaava 2030
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Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaavan suunnittelualue kattaa Oulunsalon paikalliskeskuksen ympäristön asemakaavoitetut alueet, Niemenrannan sekä mm. Kylänpuolen, Karhuojan ja
Keskipiirin kyläalueet. Osayleiskaava on hyväksytty 12.6.2006.

Kuva 2. Seurannassa tarkasteltavien yleiskaavojen suunnittelualueiden rajaukset.

2.3 Oulun kaupunkistrategia
Kaupunkistrategia 2026 - Valovoimainen Oulu hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 26.2.2018.
Strategiassa on määritelty kolme strategista painopistettä:
1. Elinvoimainen Oulu kasvaa ja kansainvälistyy
2. Vetovoimainen Oulu on pohjoisen luonnon ja kulttuurin kaupunki
3. Pitovoimainen Oulu on hyväntuulinen korkean osaamisen kaupunki
Painopistealueita koskevissa linjauksissa yhdyskuntarakennetta koskien on määritelty seuraavat
kokonaisuudet:
•
•
•

Kasvamme kestävästi. Tiivistämme kaupunkirakennetta ja edistämme ympäristöystävällistä
liikkumista. Olemme hiilineutraali kaupunki v. 2040.
Tarjoamme asumisen mahdollisuuksia urbaanissa ympäristössä ja maaseudulla. Luonto on
aina lähellä. Teemme keskustasta elävän ja omaleimaisen.
Luonto ja alueen historia ovat vetovoimatekijöitämme.
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.12.2018 kaupunkistrategian visiota täydentävät tavoitteet ja indikaattorit vuodelle 2026:
•
•
•
•
•
•
•
•

Yli 225 000 asukasta
Yritysten määrän nettokasvu 2 000
Työpaikkojen määrän nettokasvu 18 000 ja työttömyys alle 10%
10 000 asukasta ja 5 000 työpaikkaa lisää keskustan ruutukaava-alueella ja täydennysrakennusalueilla
1 000 000 rekisteröityä matkailuyöpymistä ja 700 uutta hotellihuonetta
Ympäristöystävällisten liikkumismuotojen suhteellinen osuus kasvaa 50 prosenttiin
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026
Oululaisten koettu hyvinvointi paranee

2.4 Ympäristöohjelma
Ympäristöohjelma 2026 – kohti hiilineutraalia Oulua on yksi kaupunkistrategian 2026 toteuttamisohjelmista. Ohjelman tavoitteena on hyvän ympäristön tilan säilyttäminen ja kaupungin elinvoimaisuuden tukeminen. Ympäristöohjelman lähtökohtana ovat kaupunkistrategian painopisteet ja niissä esitetyt linjaukset sekä kaupungin sopimukset ja sitoumukset ympäristöasioiden
edistämiseksi. Sitoumusten taustalla on kansallisia ja kansainvälisiä sopimuksia ja säädöksiä, joiden tavoitteet ja toimenpiteet ovat yhteneviä kaupungin toiminnan kanssa.
Ympäristöohjelmassa on määritelty neljä painopistettä, joista yleiskaavan seurannan kannalta
keskeisin on painopiste 1: Kasvamme kestävästi. Ympäristöohjelmassa tämän painopisteen tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit on määritelty kestävää elinympäristöä, elävää kaupunkikeskustaa ja moni-ilmeisiä keskuksia sekä ympäristöystävällistä liikkumista koskien. Painopistettä koskevissa toimenpiteissä on korostettu alueiden toiminnallista monipuolisuutta, täydennysrakentamista, keskusten kehittämistä sekä jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämistä eri tavoin. Ympäristöohjelman toteutumista seurataan vuosittain mm. yhdyskuntarakenteen ja asukasmäärien kehitystä sekä liikkumista koskevien mittareiden avulla.
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Kuva 3. Ympäristöohjelman kasvamme kestävästi –painopisteen tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit.
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3 Yhdyskuntarakenteen kehitys
3.1 Valtakunnallisia kehityssuuntia
Suomen ympäristökeskus SYKE seuraa valtakunnallisesti yhdyskuntarakenteen kehitystä. SYKE
julkaisi vuonna 2018 katsauksen yhdyskuntarakenteen kehityksestä Suomessa 1990-2016.1 Katsauksessa on kuvattu tiiviisti ja kattavasti yhdyskuntarakenteessa tapahtuneita muutoksia eri indikaattoreihin perustuen.
Katsaus kertoo käänteestä kohti tiivistyvää kehitystä. Yhdyskuntien pitkään jatkunut hajautumiskehitys on tulosten perusteella taittumassa. Taajamien fyysinen rakenne on tiivistynyt täydennysrakentamisen ansiosta, ja taajamien asukastiheys on kääntymässä kasvuun erityisesti suurimmilla kaupunkiseuduilla. Kaupunkiseutujen kehitys on ollut aiempaa suunnitelmallisempaa. Yhä
suurempi osuus uusista asunnoista on viime vuosina sijoittunut asemakaavoitetulle alueelle.
Tästä huolimatta asemakaava-alueen ulkopuolisen harvan lievetaajaman ja haja-asutuksen
pinta-ala on laajentunut nopeasti.
Eri toimintojen väliset etäisyydet, kuten matkat kotoa työpaikalle, ovat kasvaneet edelleen,
mutta hitaammin kuin aiemmin. Lähipalveluiden saavutettavuus on säilynyt kaupunkiseuduilla
melko vakaana, mutta heikentynyt maaseudulla. Keskusta-alueet ja alakeskukset ovat saaneet
uusia asukkaita, mutta palvelutyöpaikkojen osalta keskustat ovat menettäneet suhteellista merkitystään. Työ- ja asiointimatkojen autoriippuvuus on lisääntynyt, mikä heikentää arjen sujuvuutta erityisesti autottomien asuntokuntien keskuudessa. Mahdollisuudet kulkea työmatkat jalkaisin, pyörällä tai joukkoliikenteellä ovat heikentyneet 2000-luvulla jokaisella kaupunkiseuduilla.
Kaupunkiseudut ja maaseututaajamat ovat keskenään hyvin erilaisessa asemassa sen suhteen,
miten ne pystyvät vaikuttamaan yhdyskuntarakenteen kehitykseen. Valintoja on mahdollista
tehdä erityisesti suurimmilla kasvavilla seuduilla, joille asuntorakentaminen yhä enemmän keskittyy tulevaisuudessa. Myös hitaan kasvun tai supistumisen seuduilla voidaan johdonmukaisella
suunnittelulla vaikuttaa ajan mittaan yhdyskuntarakenteen muotoutumiseen.
Valtakunnallisesti Oulun kaupunkiseudun väestönkasvu on katsauksen ajanjaksolla ollut suhteellisesti nopeinta. Täydennysrakentamisessa Oulun kaupunkiseudun kehityssuunta on ollut
myönteinen, koska aiemmin tiheän taajaman täydennysrakentamisen osuus on ollut monia kaupunkiseutuja alhaisempi. Myös lievetaajaman ja haja-asutusalueiden osuus asuntorakentamisesta on Oulun kaupunkiseudulla pudonnut alle 5 prosenttiin 2010-luvulla.

1

Rehunen, Antti; Ristimäki, Mika; Strandell, Anna; Tiitu, Maija; Helminen, Ville: Katsaus yhdyskuntarakenteen kehitykseen Suomessa 1990-2016. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 13/2018.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/236327
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Kuva 4. Tiheän taajama-alueen täydennysrakentaminen kaupunkiseuduilla viisivuosittain 2000–2015 (Katsaus yhdyskuntarakenteen kehitykseen Suomessa 1990-2016).

3.2 Yhdyskuntarakenteen kehitys Oulussa 2000-luvulla
Tässä yhteydessä Oulun yhdyskuntarakenteen kehitystä tarkastellaan viidestä eri näkökulmasta.
Yhdyskuntarakenteen kehityksen tarkastelut perustuvat tilastokeskuksen, valtakunnallisen yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän ja kaupungin tilasto- ja paikkatietoaineistoihin. Kaikki
tarkastelut on tehty Oulun nykyisen alueen mukaisesti. Lisäksi tarkastelussa tuodaan esille suunnittelutilanteeseen liittyviä muutoksia.

3.2.1 Väestönkehitys
Oulun kaupungin väestö on kasvanut voimakkaasti koko 2000-luvun. Vuoden 2000 Oulun nykyisen kuntajaon mukaisen alueen väestömäärä oli 160 850. Vuonna 2018 oululaisia oli 203 570,
eli 42 720 asukasta enemmän kuin vuonna 2000. Väestö on kasvanut keskimäärin vuodessa 2455
asukasta, mikä tarkoittaa noin 1,5 prosenttia suhteellista väestönkasvua vuosittain.
Oulun väestönkasvu on 2000-luvulla perustunut suurimmilta osin luonnolliseen väestönkasvuun, eli syntyneiden enemmyyteen kuolleisiin nähden. Lisäksi Ouluun on kohdistunut nettomuuttovoittoa muista kunnista sekä maahanmuuttoa. Suomen sisäisen muuttoliikkeen määrä
on vaihdellut vuosittain 2000-luvulla, kun taas maahanmuuttajien määrä on kasvanut tasaisemmin. Luonnollisen väestönkasvun osuus väestönkasvusta on ollut merkittävä, mutta sen määrä
on laskenut syntyvyyden vähentyessä yhtäjaksoisesti vuodesta 2013 alkaen. Vuoden 2018 luonnollinen väestönlisäys oli vain puolet 2000-luvun keskimääräiseen määrään nähden.
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Kuva 5. Oulun väestömäärän kehitys vuosina 2000-2018 sekä väkiluvun suhteellinen muutos (Tilastokeskus).

Kuva 6. Oulun väestönmuutokseen vaikuttaneet tekijät vuosina 2000-2018 (Tilastokeskus).

Väestön alueellisen jakautumisen seurantaa varten Suomessa laadittiin vuonna 2013 kaupunkimaaseutu-luokitus. Luokituksen avulla voidaan seurata paremmin kaupunkimaisten ja maaseutumaisten alueiden kehittymistä kuntarajoista riippumatta. Luokituksen avulla voidaan yleispiirteisesti kuvata myös Oulun väestön kehittymistä kaupunkimaisilla ja maaseutumaisilla alueilla.
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Luokituksen mukaisiin kaupunkimaisiin alueisiin sisältyy Oulussa asemakaavoitettujen alueiden
lisäksi myös taajamoituneita kyläalueita Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon keskusten ympäristöissä sekä Oulujoki- ja Kiiminkijokivarsissa. Oulussa väestönkasvu on 2000 -luvulla kohdistunut luokituksen kaupunkimaisille alueille, mutta maaseutualueidenkin väestömäärä on säilynyt
samalla tasolla. Vuonna 2018 maaseutualueilla asuu 350 asukasta vähemmän kuin vuonna 2000.

Kuva 7. Oulun väestön kehittyminen vuosina 2000-2018 kaupunkimaisilla ja maaseutumaisilla alueilla (Tilastokeskus).

Oulun väestökehityksen muutoksia voidaan tarkastella myös pienemmillä alueilla YKR-ruutuaineistoon2 perustuen. Ruutuaineistojen avulla voidaan havaita väestömuutokset taajama-alueilla.
Oulussa väestö on vuosina 2000-2018 kasvanut erityisesti pientalovaltaisilla uudisalueilla. Aiemmin rakennettujen asuinalueiden väestömäärä on vastaavasti vähentynyt. Täydennysrakentamisen seurauksena erityisesti Oulun keskustan lähialueiden väestömäärä on kasvanut.

2

YKR-aineistoilla tarkoitetaan Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämiä yhdyskuntarakenteen seurannan
aineistoja, joiden avulla yhdyskuntarakenteen muutoksia voidaan tarkastella 250x250 metrin tilastoruutuihin perustuen vuodesta 1990.
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Kuva 8. Oulun taajama-alueiden väestönmuutos vuosien 2000-2018 välillä.
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3.2.2 Yhdyskuntarakenteen laajentuminen ja tiiveys
Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja täydennysrakentaminen on ollut keskeinen maankäytön
kehittämistavoite Suomessa viimeisinä vuosikymmeninä. Tiivistäminen on korostunut valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa, vuonna 2000 voimaan tulleessa maankäyttö- ja rakennuslaissa, yleiskaavojen tavoitteissa sekä monissa Oulun kaupungin strategioissa ja ohjelmissa. Tiivistämällä yhdyskuntarakennetta voidaan tehostaa olemassa olevien verkostojen kasvua, vähentää liikkumistarvetta ja parantaa kestävien kulkumuotojen (jalankulku, pyöräily, joukkoliikenne)
osuutta matkoista.
Yhdyskuntarakenteen laajentumisen ja tiiviyden kehittymistä voidaan tarkastella YKR-aineiston
taajamarajauksiin perustuen. Taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta, ja taajamarajaus on tehty tilastoruutuihin perustuen. Yleiskaavoituksen seurannan
näkökulmasta on tarkoituksenmukaista tarkastella erityisesti asemakaavoitetun alueen tehokkuutta ja sen muutoksia. YKR-aineistoissa edellä kuvattu taajama-alue on jaettu tiheän ja harvan
taajaman alueisiin. Tiheä taajama-alue vastaa aluetehokkuudeltaan yleisesti jo rakennettua asemakaavoitettua aluetta.
Vuosien 2000-2018 välillä Oulun taajama-alue on kasvanut 44 km2 eli noin 25 prosenttia. Vuosittain tarkasteltuna kasvu on ollut vuosien 2000-2010 välillä hieman suurempaa kuin vuoden
2010 jälkeen. Vuosina 2000-2018 Oulun tiheä taajama-alue on kasvanut 39 km2 eli noin 37,5
prosenttia. Oulun tiheä taajama-alue on 2000-luvulla kasvanut erityisesti uusien pientalovaltaisten uudisalueiden rakentamisen seurauksena mm. Oulun Ritaharjun, Metsokankaan, Talvikankaan ja Hiukkavaaran, sekä Haukiputaan Heitonkankaan ja Oulunsalon Niemenrannan alueilla.

Kuva 9. Oulun taajama-alueet ja tiheä taajama vuosina 2000-2018.
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Yhdyskuntarakenteen tehokkuutta voidaan tarkastella myös aluetehokkuutena (ea), joka kuvaa
rakennusten kokonaispinta-alaa suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Aluetehokkuus kuvaa siis
alueen rakentamistiheyttä ja sen alueellista vaihtelua. Oulussa yli 0,2 aluetehokkuuden alueet
sijoittuvat lähinnä taajama-alueille, etenkin keskeisille kaupunkialueille. Lähes 80 prosenttia rakennetuista ruuduista on tehokkuudeltaan alle 0,05 ea:n aluetta. Yli 0,2 ea:n aluetta on hieman
alle 4 prosenttia rakennetuista ruuduista.

Kuva 10. Oulun maankäytön aluetehokkuus vuonna 2018.
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Keskeisiä kaupunkialueita tarkasteltaessa yli 0,2 aluetehokkuuden alueet sijoittuvat pääasiassa
kaupungin ydinkeskustaa ympäröiville alueille sekä aluekeskuksiin. Yli 0,5 aluetehokkuuden alueita on lähinnä Oulun ydinkeskustan alueella ja sen läheisyydessä.

Kuva 11. Oulun keskeisten kaupunkialueiden maankäytön aluetehokkuus vuonna 2018.

Yhdyskuntarakenteen tehokkuutta voidaan kuvata lisäksi taajama-alueiden asukas- ja työpaikkatiheyden avulla. Oulun taajama-alueella asui 96,6 prosenttia kaupungin asukkaista vuonna
2018, kun vuonna 2000 taajama-alueella asui 95,2 prosenttia väestöstä.
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Kuva 12. Väestöntiheys Oulussa vuonna 2018.

Oulun tiheän taajaman väestöntiheys on selkeästi korkeampi kuin muun taajama-alueen. Väestömäärä tiheän taajaman alueella vuonna 2000 oli n. 139 000 asukasta (87,3 %) ja vuonna 2018
n. 182 000 asukasta (90,5 %). Tiheän taajaman väestönkehitys on suuntautunut keskustan lisäksi
pääasiassa uusille asuinalueille.
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Kuva 13. Tiheän taajaman väestöntiheys Oulussa vuonna 2018.

3.2.3 Asuntorakentaminen
Oulun asuntorakentaminen on ollut voimakasta viime vuosikymmeninä väestönkasvun, asuntokuntarakenteen muutoksen ja asumisväljyyden kasvun seurauksena. Oulussa oli vuoden 2018
lopussa yhteensä 108 600 asuntoa, joista vakinaisesti asuttuja oli 99 300. Oulun asuntokannasta
53,8 prosenttia on kerrostaloasuntoja, erillisiä pientaloasuntoja 29,4 prosenttia ja rivi- ja ketjutaloasuntoja 15,2 prosenttia.
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Vuosina 2000-2018 Ouluun on rakennettu keskimäärin vuosittain 1130 kerrostaloasuntoa, 270
rivi- ja ketjutaloasuntoa ja 540 erillistä pientaloasuntoa. Vuosittain rakentamisen määrä on vaihdellut markkinatilanteen mukaan. Pientalorakentamisen suuresta volyymista Oulussa kertoo,
että kerrosalana pientaloja on rakennettu ajanjaksolla yhteensä enemmän kuin kerrostaloja.

Kuva 14. Oulun asuntorakentamisen rakennusten kerrosalat vuosina 2000-2018 talotyypeittäin (Tilastokeskus).

Vuosina 2000-2018 rakennetuista asunnoista suurin osa rakennettiin taajama-alueille. Rakennetuista asunnoista 98,3 prosenttia sijoittui taajama-alueille, taajamien ulkopuolisille haja-asutusalueille on rakennettu siis hieman alle 2 prosenttia asunnoista.
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Kuva 15. Oulussa rakennetut asuinrakennukset vuosina 2000-2018.

Asuntotyypeittäin tarkasteltuna vuosina 2000-2018 rakennetuista asuinrakennuksista kerrostaloja on rakentunut eniten keskustaan, Toppilaan, Kaakkuriin, Hiiroseen, Alppilaan ja Linnanmaalle. Rivi- ja ketjutaloja on rakentunut eniten Metsokankaalle, Hiukkavaaraan, Talvikankaalle,
Kuivasrannalle ja Ritaharjuun. Erillispientaloja on rakentunut eniten uusille asuinalueille Kiiminkiin, Oulunsaloon, Haukiputaalle, Metsokankaalle, Hiukkavaaraan, Kuivasrannalle, Ritaharjuun,
Pateniemeen, Talvikankaalle ja Jääliin. Taajama-alueiden ulkopuolelle on rakentunut 5,6 prosenttia erillispientaloasunnoista.
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Kuva 16. Oulun keskeisillä alueilla rakennetut asunnot asuntotyypin mukaan vuosina 2000-2018.

Oululaisten asuntokuntien keskikoko on muuttunut voimakkaasti vuosien 2000-2018 aikana.
Asuntokuntien keskikoko on ajanjaksolla laskenut tasaisesti. Vuonna 2000 oululaisessa asuntokunnassa asui keskimäärin 2,27 henkilöä, kun vuonna 2018 keskikoko oli 2,01 asukasta. Keskeinen syy asuntokuntien keskikoon muutokseen on yhden ja kahden hengen asuntokuntien määrän kasvaminen. Kuvassa 17 on kuvattu yhden, kahden sekä kolmen ja sitä suurempien asuntokuntien määrän ja suhteellisen osuuden kehitystä Oulussa. Yhden hengen asuntokuntien määrä
on kasvanut vuosien 2000-2018 aikana 19 840 asuntokunnalla ja asuntokuntien suhteellinen
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osuus 9,1 prosenttia. Myös kahden hengen asuntokuntien koko on kasvanut 8 950 asuntokunnalla, mutta kahden hengen asuntokuntien suhteellinen osuus on säilynyt samalla tasolla. Vastaavasti kolmen ja sitä suurempien asuntokuntien määrä on kasvanut vain 850 asuntokunnalla,
mutta niiden suhteellinen osuus on laskenut 8,8 prosenttia
Muutosta voi kuvata myös vertaamalla erikokoisissa asuntokunnissa asuvien väestömäärän
muutosta samalla ajanjaksolla. Vuosien 2000-2018 aikana yhden ja kahden hengen asuntokunnissa asuvien määrä on kasvanut 37 700 asukkaalla, kun 3 hengen ja sitä suuremmissa asuntokunnissa asuvien määrä on kasvanut vain 3 860 asukkaalla.

Kuva 17. Oululaisten asuntokuntien määrän kehitys ja osuus kaikista asuntokunnista henkilömäärän mukaan vuosina
2000-2018 (Tilastokeskus).

Asuntokuntarakenteen muutos on heijastunut Oulun asuntotuotantoon. Erityisesti yhden hengen asuntokuntien lisääntyminen on lisännyt määrällisesti kerrostaloasuntoja, mutta suhteellisesti muutokset asuntojen talotyypeissä ovat olleet varsin vähäisiä. Vuonna 2000 oululaisista
asuntokunnista asui kerrostaloasunnoissa 49,1 prosenttia, pientaloissa 32,3 prosenttia ja rivi- ja
ketjutaloissa 16,5 prosenttia. Vuonna 2018 vastaavasti asuntokunnista asui kerrostaloasunnoissa
52,2 prosenttia, pientaloissa 30,5 prosenttia ja rivi- ja ketjutaloissa 15,7 prosenttia.
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Kuva 18. Oululaiset asuntokunnat asunnon talotyypin mukaan vuosina 2000-2018 (Tilastokeskus).

Asuntokuntien tarkastelu asunnon koon ja talotyypin mukaan tuo esille yleisiä oululaisen asumisen kehityssuuntia. Vaikka kerrostaloasuntojen määrä on kasvanut, ainoastaan 1 hengen
asuntokunnissa kerrostaloasumisen suhteellinen osuus on kasvanut vuosien 2000-2018 aikana
(72,3 % > 74,1 %). Esimerkiksi kahden hengen asuntokunnista vuonna 2000 kerrostaloissa asui
49,1 prosenttia, kun vuonna 2018 vastaava osuus oli 45,1 prosenttia. Myös 3 hengen ja sitä suuremmissa asuntokunnissa kerrostaloasumisen suhteellinen osuus on alentunut (22,9 % > 19,2
%). Vastaavasti pientaloasumisesta on tullut sekä kahden hengen asuntokunnille (31,3 % > 36,3
%) että 3 hengen ja sitä suuremmille asuntokunnille (56,3 % > 61,5 %) aiempaa yleisempää.
Yhden hengen asuntokunnilla pientaloasumisen suhteellinen osuus on alentunut (11,8 % > 10,7
%), mutta silti pientaloissa asuvien yhden hengen asuntokuntien määrä on kasvanut vuosina
2000-2018 1 830 asuntokunnalla. Rivi- ja ketjutaloissa vastaavat suhteelliset muutokset ovat olleet hyvin pieniä.
Asumisväljyys on kasvanut Oulussa henkilöä kohden vuosien 2000-2018 välillä. Vuonna 2018
asuntopinta-ala henkilöä kohden Oulussa oli keskimäärin 38,9 m², kun vuonna 2000 se oli 33,7
m². Asumisväljyys kasvoi voimakkaammin vuosien 2000-2007 aikana kuin sen jälkeen. Asumisväljyyden kasvun merkitystä asuntorakentamisessa voi kuvata vertaamalla väestönkasvua ja
asuntopinta-alan kasvun kehitystä. Vuosien 2000-2018 välillä Oulun väestö on kasvanut 26,2
prosenttia, kun asuntopinta-ala on taas kasvanut 45,7 prosenttia.
Asuntokuntien keskimääräinen asumisväljyys oli Oulussa 76,5 m² vuonna 2000 ja 78,5 m² vuonna
2018. Asuntokuntakohtainen asumisväljyys ei ole kuitenkaan ollut kasvavaa koko ajanjaksolla,
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vaan kasvu on tasaantunut vuodesta 2010 ja ollut laskeva viimeisten vuosien aikana. Keskeinen
syy tähän on ollut uusien asuntojen pinta-alan pienentyminen.

Kuva 19. Asumisväljyyden kehitys Oulussa vuosina 2000-2018 asuntokuntaa ja henkilöä kohden (Tilastokeskus).

3.2.4 Työpaikkarakentaminen
Oulun työpaikkamäärä on kasvanut 14 389 työpaikalla vuosina 2000-2017. Vuoden 2017 lopussa
Oulussa oli 88 000 työpaikkaa. Työpaikkamäärän kasvu on ollut vuosittain keskimäärin 850 työpaikkaa. Työpaikkamäärän kasvun vauhti on vaihdellut, ja ajanjaksolla neljänä vuotena työpaikkamäärä on vähentynyt.

Kuva 20. Työpaikkojen määrän kehitys Oulussa 2000-2017 (Tilastokeskus).
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Työpaikkojen määrän kasvu heijastuu myös toimisto-, liike- ja teollisuusrakentamiseen. Vuosien
2000-2018 välisenä aikana Oulussa on keskimäärin rakennettu liikerakennuksia 18 940 k-m², toimistorakennuksia 7 280 k-m² ja teollisuusrakennuksia 9 360 k-m² vuodessa. Erityisesti liikerakentamisessa vuosittaiset vaihtelut ovat olleet varsin suuria. Vuositasolla suurimpina rakentamispiikkeinä erottuvat liikerakentamisessa kauppakeskus Valkea ja Alasintie Limingantullissa
(2015-2017) sekä Ritaharjun (nykyinen Ideapark) ja Kaakkurin liiketilat (2008). Toimistorakentamisessa vaihtelu on ollut maltillisempaa, suurimpana erottuvat 2016-2017 rakennetut Kalevan,
Bittiumin ja Technopolis Peltolan toimistotalot sekä Pohjola-sairaala. Teollisuusrakentamisen
osalta suurimpia rakennushankkeita ovat olleet Kalevan painotalo ja Laanilan ekovoimalaitos
(2012). Vuonna 2018 on rakennettu useita yksittäisiä noin 1 000 kerrosneliömetrin kokoisia rakennuksia mm. Ruskonniittyyn, Takalaanilaan ja Ruskoon.

Kuva 21. Liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusten rakentamisen kerrosala vuosina 2000-2017 (Tilastokeskus).

Työpaikkojen alueellista sijoittumista tarkasteltaessa nähdään, että työpaikkoja sijoittuu Oulussa
tiheimmin keskustan, Tuiran, Limingantullin, Kontinkankaan, Ruskon ja Linnanmaan alueille. Työpaikat ovat sijoittuneet kokonaisuutena varsin hajanaisesti.
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Kuva 22. Työpaikkojen sijainti Oulun keskeisillä alueilla vuonna 2017.

Liike-, toimisto- ja teollisuusrakennuksia Oulussa on vuosina 2000-2019 rakentunut kerrosneliömetreittäin eniten keskustaan, Limingantulliin, Ruskoon, Linnanmaalle, Kuivasrannalle, Peltolaan,
Kaakkuriin, Vasaraperälle ja Oulunsaloon. Teollisuusrakennuksia on sijoittunut eniten Ruskoon
ja toimistorakennuksia keskustaan, Peltolaan ja Linnanmaalle. Liikerakennuksia on sijoittunut
varsin tasaisesti eri alueille, suurimmat keskittymät sijoittuvat Vasaraperään, Limingantulliin, Kuivasrannalle ja Oulunsaloon.
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Kuva 23. Oulussa rakennetut yli 200 kerrosneliömetrin kokoiset liike-, toimisto- ja teollisuusrakennukset vuosina
2000-2019
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3.2.5 Liikenne ja liikkuminen
Syyskuussa 2019 Oulussa oli liikennekäytössä yhteensä 93 500 henkilöautoa. Oulun asuntokunnista autottomia oli 23 prosenttia vuonna 2016. Yhden auton omistavia asuntokuntia oli Oulussa
yli puolet ja kahden tai useamman auton omistavia asuntokuntia 25 prosenttia. Kahden tai useamman auton omistavat asuntokunnat sijoittuivat useimmiten taajaman reuna-alueille ja sen
ulkopuolelle. Autottomat asuntokunnat sijoittuivat pääasiassa taajaman ydinalueille keskustan
läheisyyteen, yhden auton omistavat asuntokunnat taas suurimmaksi osaksi näiden kahden vyöhykkeen väliin jäävälle alueelle. Asuntokuntien omistamien autojen määrä siis keskimäärin kasvaa keskustasta poispäin siirryttäessä.

AUTONOMISTUS
OULUN SEUDULLA 2016

2 autoa
23 %

Ei autoa
23 %
3+ autoa
2%

1 auto
52 %

Kuva 24. Autonomistus asuntokunnittain Oulun seudulla vuonna 2016 (Henkilöliikennetutkimus 2016).
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Kuva 25. Autonomistus ruuduittain Oulussa vuonna 2017. Kartassa on kuvattu 250 metrin ruuduittain, onko ruudussa
asuvista asuntokunnista suurin osa autottomia, yhden auton vai kahden tai useamman auton omistavia.

Kestävien liikkumismuotojen (jalankulku, pyöräily, joukkoliikenne) kulkutapaosuus oli Oulussa
42 prosenttia vuonna 2016. Kaupunkistrategian tavoitteissa ympäristöystävällisten liikkumismuotojen suhteellisen osuuden tavoitellaan kasvavan 50 prosenttiin vuoteen 2026 mennessä.
Kulkutapaosuuksista kävellen tai pyöräillen liikkuvien osuus oli yli 35 prosenttia, joukkoliikenteen
vain 4 prosenttia. Henkilöauton osuus kulkutavoista oli yli puolet. Matkoja tehtiin Oulussa henkilöä kohden keskimäärin 3 vuorokaudessa, ja niiden keskipituus oli 14 kilometriä. Pääosa asukkaiden matkoista on vapaa-ajan matkoja. Työhön, koulunkäyntiin tai opiskeluun liittyviä matkoja
oli 24 prosenttia.
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KULKUTAPAOSUUDET
OULUN SEUDULLA 2016
henkilöauto,
matkustaja
17 %

jalankulku
20 %
muu
2%

pyöräily
16 %
henkilöauto,
kuljettaja
41 %
joukkoliikenne
4%
Kuva 26. Kulkutapaosuudet Oulun seudulla vuonna 2016 (Henkilöliikennetutkimus 2016).

Joukkoliikenteen matkamäärät ovat nousseet tasaista vauhtia viime vuodet, ja vuonna 2019 Oulun seudun joukkoliikenteellä tehtiin yhteensä jo yli 9,6 miljoonaa matkaa. Vuosina 2015-2019
joukkoliikenteen matkamäärät ovat nousseet noin 10 prosentin vuosivauhtia. Nopean kasvun
voidaan odottaa nostavan joukkoliikenteen kulkutapaosuutta seuraavassa henkilöliikennetutkimuksessa.

Kuva 27. Oulun seudun joukkoliikenteen matkamäärät vuosina 2015-2019.
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Joukkoliikenteen linjaston kattavuutta Oulun kaupungissa voidaan tarkastella pysäkkien saavutettavuusalueella asuvan väestömäärän avulla. Joukkoliikenteen kaikkien linjojen pysäkeistä 300
m etäisyydellä asui 72,3 prosenttia asukkaista vuonna 2019. Pysäkeistä 700 m etäisyydellä asui
91,9 prosenttia asukkaista. Koko linjaston alueella joillain osin vuorovälit ovat kuitenkin harvat
ja liikennöintiajat saattavat olla varsin suppeat.

Kuva 28. Oulun joukkoliikenteen linjaston pysäkkien saavutettavuus vuonna 2019.
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Kaikkia joukkoliikenteen pysäkkejä tarkemmin joukkoliikenteen kattavuutta voidaan tarkastella
runkolinjojen saavutettavuuden avulla. Runkolinjat ovat vuoroväliltään tiheämpiä ja liikennöintiajoiltaan muita laajempia linjoja, eli niiden alueella on joukkoliikenteen paras palvelutaso. Oulun neljän runkolinjan pysäkeiltä 400 m etäisyydellä asui 42,7 prosenttia asukkaista vuonna
2019.

Kuva 29. Joukkoliikenteen runkolinjojen pysäkkien saavutettavuus Oulussa vuonna 2019.
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Lähtökohtana kannattavan joukkoliikenteen järjestämiselle riittävänä väestöntiheytenä pidetään
20 asukasta hehtaarilla. Yli 20 as/ha alueella asui Oulun asukkaista 56,8 prosenttia vuonna 2018.
Nämä alueet sijoittuvat pääasiassa Oulun keskustaan, Alppilaan, Toppilaan, Linnanmaalle, Kuivasrantaan, Rajakylään, Kaukovainiolle ja Kaakkuriin, sijaiten näin varsin hajanaisesti kaupungin
alueella.
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhdyskuntarakenteen vyöhykejako kuvaa mahdollisuuksia
käyttää eri liikennemuotoja, ja toimii havainnollisena yhdyskuntarakenteen ja liikenneverkon yhteensovittavana tulkintana sekä seurannan ja vertailun välineenä. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet voidaan jakaa karkeasti jalankulkuvyöhykkeisiin, joukkoliikennevyöhykkeisiin ja autovyöhykkeeseen. Oulussa jalankulkuvyöhykkeellä asuu noin 20 prosenttia asukkaista. Jalankulkuvyöhyke rajautuu Oulussa keskustaan ja sen lähialueille sekä alakeskustoihin. Joukkoliikennevyöhyke sijaitsee tiheimmin liikennöidyn joukkoliikenteen linjaston varrella, ja tällä alueella asuu
noin 43 prosenttia asukkaista. Pääasiassa auton varassa kulkevien alueella asuu noin 37 prosenttia asukkaista.

VÄESTÖN OSUUS VYÖHYKKEITTÄIN
OULUSSA 2018

Autovyöhyke
37 %

Jalankulkuvyöhyke
20 %

Joukkoliikennevyöhyke
43 %
Kuva 30. Väestön osuus yhdyskuntarakenteen vyöhykkeillä Oulussa vuonna 2018.

Vuoden 2000 jälkeen taajama-alueet ovat Oulussa laajentuneet merkittävästi. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeistä laajentumista on tapahtunut etenkin autovyöhykkeen osalta. Taajamaaluetta ovat laajentaneet erityisesti uudet asemakaavoitetut asuin- ja työpaikka-alueet sekä
asemakaavoittamattomat kyläalueet. Suurimpia taajama-aluetta laajentaneita uusia asuinalueita ovat muun muassa Ritaharju, Kuivasranta, Kaakkuri, Metsokangas, Hiukkavaara, Niemenranta, Heitonkangas ja Honkimaa. Vanhoista alueista ovat laajentuneet mm. Kiiminki, Alakylä,
Haukipudas, Rusko ja Oritkari. Taajama-alue on supistunut lähinnä yksittäisissä ruuduissa mm.
Pateniemessä ja Oulunsalossa. Vaikka yhdyskuntarakenteen laajenemiskehitys on hallitsevaa,
on täydennysrakentamisen ansiosta tapahtunut myös tiivistymistä vyöhykkeiden sisällä.
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Kuva 31. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet Oulussa vuonna 2017.

Palveluiden saavutettavuudella on merkittävä vaikutus arjen liikkumiseen. Kestävän kaupunkikehityksen kannalta on olennaista, kuinka hyvin lähipalvelut ovat asukkaiden saavutettavissa
kestävien liikkumismuotojen avulla. Yksityisistä palveluista päivittäistavarakaupat ovat keskeisimpiä arjen lähipalveluita. Päivittäistavarakaupoista alle 300 metrin etäisyydellä asuu noin neljännes (25,7 %) Oulun kaupungin asukkaista. Lähimmästä päivittäistavarakaupasta alle 700
metrin etäisyydellä asuu yli puolet (56,9 %) asukkaista. Päivittäistavarakauppojen verkosto on
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tihein Oulun keskustassa ja sen lähialueilla. Päivittäistavarakaupan myymäläverkostossa on tapahtunut 2010 -luvulla muutoksia aukiolosäännösten, omistusjärjestelyjen ja uusien asuinalueiden myötä. Viime vuosien aikana uusia päivittäistavarakauppoja on avattu keskustaan ja uusille asuinalueille (Hiukkavaara, Metsokangas, Niemenranta) niiden väestöpohjan muodostuessa riittävän suureksi.

Kuva 32. Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus Oulussa vuonna 2019.

35

4 Ajankohtaiset muutokset
4.1 Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus
Ympäristöministeriö on käynnistänyt maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen
vuonna 2017. Tavoiteaikataulun mukaisesti hallituksen esitys uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi valmistuisi vuoden 2021 loppuun mennessä. Uudistuksen tavoitteena on mm. yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää ja kehittää rakentamisen ohjausta. Lakia uudistettaessa otetaan huomioon mm. ilmastonmuutos, aluerakenteen erilaistuminen, kaupungistuminen, digitalisaatio, liikkumisen murros ja siirtyminen puhtaan energian käyttöön.
Syksyllä 2019 lain valmistelun yhteydessä esitettiin luonnoksia alueidenkäytön suunnittelujärjestelmästä. Kaupunkiseutuja koskeva kaavajärjestelmä olisi luonnoksen mukaan muodostunut
kolmesta eri kaavatasosta; maakuntakaavasta, kaupunkiseutukaavasta ja kuntakaavasta. Talvella 2020 lain jatkovalmistelua koskien on linjattu, että kuntakaavoitus muodostuu jatkossakin
yleis- ja asemakaavasta.
Lain uudistuksen tavoitteena on maakuntakaavan sisällön yleispiirteistäminen aluerakennetta,
liikennejärjestelmää ja viherrakennetta koskeviin sisältöihin. Uudistuksen mukaan kaupunkiseutukaava koskisi toiminnallisia kaupunkiseutuja ja sen tarkoitus olisi sovittaa yhdyskuntarakenteen kehittämisen periaatteet ja tavoitteet. Kaupunkiseutukaavan laadinta ei olisi kuitenkaan pakollinen, vaan se laadittaisiin kaupunkiseudun kuntien yhteisestä sopimuksesta.
Kuntakaavoitus muodostuisi jatkossakin yleis- ja asemakaavoituksesta. Yleiskaavoitus toimisi
edelleen kunnan maankäytön strategisena suunnitelmana, ja asemakaavoituksen tehtävänä
olisi yksityiskohtaisempi rakentamisen ohjaus. Tässä vaiheessa on vielä epäselvää, miltä osin
suunniteltavat muutokset vaikuttavat yleis- ja asemakaavojen sisältövaatimuksiin tai niiden laadintaan.

4.2 Kaupunkiseudun suunnittelu ja MAL-sopimus
Oulun kaupunkiseudulla on pitkä historia maankäytön ja liikenteen yhteisestä suunnittelusta.
Seudun kuntien yhteinen yleiskaava 2030 tuli voimaan vuonna 2005 ja laajennus 2007. Oulun
seutu käsitti tuolloin kymmenen itsenäistä kuntaa.
Vuoden 2009 Oulun ja Ylikiimingin kuntaliitoksen sekä vuoden 2013 monikuntaliitoksen myötä
seudun kuntien määrä väheni. Viralliset seutuorganisaatiot, seutuhallitus ja -valtuusto lopettivat toimintansa 2012, mutta kaupunkiseudun suunnittelun yhteistyö on jatkunut kuntien kaavoittajien seuturakennetiimin ja Oulun seudun liikenteen johtoryhmän alaisuudessa. Seutuyhteistyössä on nykyisin mukana Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän kunnat. Vuonna 2015 Oulun seudun kunnat laativat rakennemallin, jossa esitettiin tavoitemalli seudun maankäytölle vuoteen 2040.
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Kaupunkiseutujen ja valtion välisiä maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluiden sekä elinkeinojen kehittämisen aiesopimuksia alettiin laatia 2010-luvulla. Nykyinen MALPE -sopimus
Oulun kaupunkiseudulla oli voimassa vuoden 2019 loppuun. Seudun kunnat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä sopimuksen tavoitteiden seurannassa ja uuden sopimuskauden tavoitteiden
määrittelyssä.
MAL-sopimukset tullaan jatkossa laatimaan 12-vuotisina, eli uusi sopimuskausi kattaa vuodet
2020-2031. Tarkemmat toimenpiteet ja kärkihankkeet osoitetaan seuraavalle neljälle vuodelle.
Uuden sopimuskauden tavoitteissa näkyy läpileikkaavana teemana ilmastonmuutoksen hillintä.
Seudun kunnat tavoittelevat mm.
• elinvoimaisuuden lisäämistä
• saavutettavuuden parantamista kestävin kulkutavoin
• houkuttelevuutta asukkaiden ja yritysten näkökulmasta
• riittävää ja kohtuuhintaista asuntotuotantoa
• monipuolista asuntojen hallintamuoto- ja riittävää kokojakaumaa sekä asemakaavavarantoa työpaikkojen ja elinkeinoelämän kasvua tukevaa maankäyttöä
• tehokasta ja taloudellista yhdyskuntarakennetta, joka tukee kestävää liikkumista
• kestäviin liikkumisen ja kuljettamisen ratkaisuihin siirtymistä
• lähimatkailun ja -virkistyskohteiden vetovoimaisuutta
• turvallista ja terveellistä elinympäristöä.
Tavoitteet on MAL-sopimuksessa jaettu kolmeen kokonaisuuteen kaikilla kaupunkiseuduilla.
Kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä -kokonaisuudessa tavoitetilana vuoteen 2030 on kestävien kulkutapojen osuuden nostaminen yli 50 prosenttiin matkoista, joukkoliikenteen matkustajamäärän kaksinkertaistaminen sekä kävelyn, pyöräilyn ja
joukkoliikenteen edellytysten tukeminen maankäytöllä. Yhdyskuntarakennetta eheytetään ja
uudet asuin- sekä työpaikka-alueet sijoitetaan pääosin nopean joukkoliikenteen käytäviin ja
solmukohtiin. Oulun seutu on saavuttanut kansalliset päästövähennystavoitteet vuoteen 2030
mennessä.
Asuminen ja elinympäristön laatu -kokonaisuudessa tavoitetilana vuoteen 2030 on elinympäristön ja asumisen laadun nostaminen vetovoimatekijäksi. Monipuolisella asuntotuotannolla ja
muilla konkreettisilla hankkeilla luodaan sosiaalisesti kestävämpää kaupunkiseutua. Kaupunkiseudun asuntomarkkinat vastaavat alueen tarvetta. Asuminen, palvelut ja virkistysalueet sijoittuvat yhdyskuntarakennetta eheyttävästi ja hiilineutraalisuutta tukevasti. Oulun seudulla liikkuminen ja asuminen on turvallista ja terveellistä. Kaupunkiseudun asuntojen hinnat ja vuokrat
säilytetään edullisella tasolla.
Seudun elinvoimaisuutta tukevat maankäyttö- ja liikennehankkeet -kokonaisuudessa tavoitetilana vuoteen 2030 on nostaa Oulun seutu Pohjois-Suomen logistiseksi keskukseksi, jonka toimivat liikenneyhteydet ja maankäyttö tukevat koko pohjoisen kasvua. Seudun saavutettavuus,
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toimivuus ja viihtyisyys tukevat työvoiman saatavuutta. Seutu on pääkaupunkiseudulta ja kansainvälisesti hyvin saavutettavissa. Oulun seudulla matka- ja kuljetusketjut ovat toimivia ja kestäviä. Tavara- ja henkilöliikenteen solmupisteet ovat selkeitä ja houkuttelevia.

4.3 Vuoden 2019 väestöennuste
Tilastokeskus julkaisi syyskuussa 2019 uuden alueellisen väestöennusteen. Tilastokeskuksen
väestöennusteet ovat nk. demografisia trendilaskelmia, joissa viime vuosien kehityksen ennakoidaan jatkuvan tulevaisuudessa. Syntyvyyden lasku heijastuu väestöennusteessa voimakkaasti tulevaan väestökehitykseen 2020-luvun loppupuolelta alkaen. Edelliseen tilastokeskuksen (2015) ennusteeseen nähden suurimmat muutokset kohdistuvat lyhyellä aikavälillä nuorten
määrään ja pidemmällä aikavälillä työikäisten määrään.
Oulun osalta uusi väestöennuste ennakoi väestön kasvavan Oulussa jatkossakin, mutta väestönkasvu hidastuisi voimakkaasti 2030-luvulla. Ennusteen mukaan vuonna 2040 Oulun väestömäärä olisi 222 167 asukasta, eli noin 17 000 asukasta nykyistä enemmän. Ero aiempaan väestöennusteeseen on suuri, koska sen mukaan Oulun väestö olisi vuonna 2040 olisi ollut noin
22 000 asukasta uutta ennustetta korkeampi. Ikäryhmittäin alle 16-vuotiaiden määrän ennustetaan vähentyvän vuoteen 2040 mennessä 8 329 asukkaalla, ja vastaavasti yli 75-vuotiaiden
määrän ennustetaan kasvavan 16 536 asukkaalla.

Kuva 33. Ennuste Oulun väestömäärästä vuosille 2019-2040 (Tilastokeskus).

Väestöennusteen mukaan myös koko Oulun seudun väestönkasvu hidastuu, ja seudun yhteenlasketun väestömäärään ennakoidaan kasvavan 16 508 asukkaalla vuoteen 2040. Seudun väestö kasvaisi ennusteen mukaan vähemmän kuin Oulun kaupungin väestö, ja kaupungin lisäksi
väestö kasvaisi vain Kempeleessä (lisäys 1002) ja Limingassa (260).
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Väestönkasvusta huolimatta väestön ikääntyminen tuo sosiaalisia ja taloudellisia haasteita myös
Oulun seudulle. Oulun lisäksi muutos koskettaa muuta Suomea ja myös muita pohjoismaita.
Väestön ikärakenne on vanhenemassa ja työikäisten määrä vähenemässä suurimmassa osassa
Pohjoismaita, voimakkaimmin Suomessa. Nordregion helmikuussa 2020 julkaisemassa State of
the Nordic Region 2020-raportissa3 ennakoidaan työikäisen väestön (15-64 v.) muutosta Pohjoismaissa vuoteen 2040 asti. Pohjoismaiden alueen väestön ennustetaan kasvavan kokonaisuudessaan 8 prosenttia, mutta työikäisen väestön osuus kasvaa aiempaa vähemmän, vain noin 1,5
prosenttia. Suomen työikäisen väestön odotetaan vähentyvän ajanjaksolla 2 prosenttia, Ruotsissa taas kasvavan 4 prosenttia ja Norjassa 4,6 prosenttia.
Kuntatasolla työikäisen väestön muutos vaihtelee suuresti; jopa 90 prosentissa Suomen kunnista
työikäisen väestön ennustetaan vähenevän. Ruotsissa vastaava osuus on vain 67 prosenttia. Oulu
kuuluu ennusteen mukaan Suomen harvoihin kasvaviin kuntiin työikäisten määrän osalta, mutta
ympäryskunnissa työikäisten määrä vähenee.

2

Grunfelder, Julien; Norlén, Gustaf; Randall, Linda (toim.); Sánchez Gassen, Nora: State of the Nordic Region 2020. Nord 2020:001. Nordic Council of Ministers 2020. https://www.nordregio.org/publications/state-of-the-nordic-region-2020/
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Kuva 34. Työikäisen väestön muutos Pohjoismaissa 2019-2040 (State of the Nordic 2020).
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5 Yleiskaavojen toteutuneisuuden seuranta
5.1 Seurannan tarkoitus ja kriteerit
Yleiskaavojen seurannan tarkoituksena on tarkastella:
•
•
•

kuinka yleiskaavat ovat toteutuneet ja ohjanneet asemakaavoitusta
miten yleiskaavat ovat ohjanneet yhdyskuntarakenteen kehittymistä kestäväksi
miten yleiskaavat vastaavat kaupungin tavoitteiden mukaiseen yhdyskuntarakenteen
kehitykseen ja ajankohtaisiin haasteisiin.

Yleiskaavoja tarkastellaan niiden hyväksymisvuodesta lähtien.
Yleiskaavojen seurannassa keskitytään yhdyskuntarakenteen kokonaistarkasteluun. Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan seurannassa kaupungin ja kaupunginosan sisäistä rakennetta. Se sisältää väestön ja asumisen, työpaikkojen ja tuotantotoiminnan, palveluiden ja vapaa-ajan alueiden sekä näitä yhdistävien liikenneväylien ja teknisen huollon verkostojen sijoittumisen ja niiden keskinäisen suhteen.
Yleiskaavojen seurannassa hyödynnetään vuonna 2012 hyväksytyistä Uuden Oulun yleiskaavan
tavoitteista, kaupunkistrategian linjauksista ja ympäristöohjelman toimenpiteistä muodostettuja kriteereitä:
Yhdyskuntarakenne ja liikkuminen

•

Tiivistetään kaupunkirakennetta ja edistetään ympäristöystävällistä liikkumista.

•

Kehitetään maankäyttöä erityisesti kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennevyöhykkeillä.
Täydennysrakentaminen ja uudet asemakaava-alueet suunnitellaan tiiviydeltään ja
sijainniltaan joukkoliikennettä, jalankulkua ja pyöräilyä tukevaksi.

•

Maankäytöllä tuetaan päivittäin käytettävien palveluiden toimintaedellytyksiä ja
turvallista saavutettavuutta.

Toimintojen sekoittuminen ja elin-

•

keinot

Alueet suunnitellaan ja toteutetaan kestävästi sekä tonttitarjonnaltaan, asumismuodoiltaan, toiminnoiltaan ja palveluiltaan monipuolisiksi.

•

Luodaan toimintaedellytykset monipuolisen elinkeinorakenteen kehittymiselle. Lisätään alueellista työpaikkaomavaraisuutta.

Viherympäristö ja arvot

•

Asukkaiden hyvinvointia tuetaan viheralueverkon kehittämisellä ja arkiliikuntaa
edistävällä ympäristöllä. Turvataan virkistysreittien jatkuvuus sekä lähiluonnon ja viheralueiden saavutettavuus.

•

Täydennysrakentamisen osuutta kasvatetaan kulttuuriympäristön arvot huomioiden
ja viherympäristöä kehittäen.
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5.2 Uuden Oulun yleiskaava, kaavakartta 2
Uuden Oulun keskeisen alueen yleiskaavaa tarkastellaan erikseen Oulun keskustan ja sen lähialueiden sekä aluekeskusten ja asuinalueiden osalta. Oulun keskustan lähialueina tarkastellaan
keskustasta 3 km säteellä olevaa aluetta.

5.2.1 Oulun keskusta ja sen lähialueet
Yhdyskuntarakenne ja liikkuminen
Oulun keskustan ja sen lähialueiden maankäyttö on tiivistynyt voimakkaasti viime vuosien aikana. Vuoden 2019 marraskuussa 3 km säteellä Oulun keskustasta asui 53 650 asukasta. Vuosina
2016-2019 3 km säteelle Oulun keskustasta on rakennettu yhteensä noin 3 800 asuntoa. Asunnot ovat lähes täysin rakentuneet kerrostaloihin. Asukasmäärä on samaan aikaan kasvanut 2 600
asukkaalla, vaikka asuntoja on lukumääräisesti rakennettu tätä enemmän. Tämä todennäköisesti
johtuu pääosin vanhan asuntokannan väestömäärän laskusta. Uudet asuinrakennuskohteet ovat
suurimmaksi osaksi rakentuneet ruutukaavakeskustassa yksittäisille tonteille ja radanvarteen, Limingantullin pohjoisosaan, Myllytulliin, Toppilansalmeen, Tuiraan ja Taka-Lyöttyyn.
Toteutuneen rakentamisen lisäksi keskustassa ja sen lähialueilla on runsaasti mahdollisuuksia
asuinrakentamiselle voimassa olevissa asemakaavoissa, mikä osaltaan varmistaa asuntomarkkinoiden riittävää kilpailua. Vuoden 2019 lopussa asuinrakentamisen mahdollistavaa kaavavarantoa oli noin 6 000 uuden asunnon rakentamiseen. Tämä vastaa edellisten vuosien keskimääräisen rakentamisen mukaan noin kahdeksan vuoden asuntotuotantoa. Lisäksi keskustassa ja sen
lähialueilla on runsaasti vireillä olevia asemakaavoja, joiden potentiaali asuntorakentamiseen on
huomattava (noin 4 000 asuntoa).
Keskustan ja sen lähialueiden yhdyskuntarakenteen tiivistymistä on ohjattu eri selvityksin ja
suunnitelmin. Ruutukaavakeskustasta lähialueineen laadittu Oulun keskustavisio valmistui 2017,
Myllytullin täydennysrakentamisen visiosuunnitelma 2017, Alppilan bulevardin kaavarunko 2018
ja Heinäpään täydennysrakentamisen tavoitesuunnitelma 2018.
Vuoden 2016 jälkeen keskustassa ja sen lähialueilla on hyväksytty useita asemakaavoja. Asuntorakentamisen näkökulmasta merkittäviä asemakaavoja on hyväksytty ruutukaavakeskustaan (Arkistokatu 4, Rautatienkatu 1), Myllytulliin (Uusikatu 1, Nahkatehtaankatu 3), Karjasillan koulun
ympäristöön, Leevi Madetojan kadun varteen ja Tuiraan (Kaarretie 14).
Keskustan ja sen lähialueiden täydennysrakentaminen on lisännyt väestöä erityisesti kaupungin
keskeisimmällä kävely- ja pyöräilyvyöhykkeellä. Samanaikaisesti keskustan ja lähialueiden pyöräilyn olosuhteita on kehitetty systemaattisesti pyöräkaduin ja baanayhteyksin. Täydennysrakentaminen on tiiviydeltään ja sijainniltaan ollut jalankulkua ja pyöräilyä tukevaa. Rakentamisesta
2/3 on myös sijoittunut 400 metrin etäisyydelle joukkoliikenteen runkolinjoista. Yleiskaavassa
osoitetun tehokkaan kaupunkiraitiotien kehittämiskäytävän suunnittelu on edennyt erityisesti
Alppilan bulevardin kaavarunkotyön yhteydessä.
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Kuva 35. Karttatarkastelu Uuden Oulun yleiskaavan toteutumisesta Oulun keskustassa ja lähialueella.

43

Toimintojen sekoittuminen ja elinkeinot
Oulun keskusta on toiminnoiltaan luonnollisesti Oulun sekoittunein alue. Alueella on monipuolisesti asumisen lisäksi julkisia ja yksityisiä palveluita sekä työpaikkoja. Oulun keskustan alueen
rakentaminen on ollut viime vuosina asuntorakentamispainotteista. Keskustan ja lähialueiden
asuntorakentaminen parantaa alueen palveluiden toimintaedellytyksiä asukasmäärän kasvaessa.
Viime vuosien kaupan rakenteellisten muutosten seurauksena ydinkeskustaan ei ole syntynyt
merkittävästi uutta liiketilaa, ja osin aiemmin liiketiloina toimineet rakennukset ovat myös siirtyneet palvelu- ja toimistotilakäyttöön. Keskustan elävyyden ja viihtyisyyden kannalta katutason
toimitilat ovat kuitenkin tärkeitä, sijoittuipa niihin kauppaa, palveluita tai toimistoja. Useissa uusissa keskustan rakennushankkeissa ei ole kuitenkaan syntynyt liike- ja toimitiloja katutasoon.
Keskustan lähialueilla uudet kaupan toimitilahankkeet ovat sijoittuneet pääosin Limingantulliin.
Keskustan ja sen lähialueiden asuntotuotanto on luonnollisesti ollut kerrostalopainotteista. Kerrostalotuotanto toteuttaa hyvin tiivistämisen ja asukasmäärän lisäämisen tavoitteita. Toisaalta
huomattava kaavavaranto on pidentänyt alueiden toteutusaikatauluja. Alueiden hallitun rakentamisen ohjaamiseksi olisi tarkoituksenmukaista lisätä harkitusti esimerkiksi kaupunkipientalojen rakentamista keskustan lähialueilla.
Kaupunkistrategian tavoitteiden mukaan Oulun keskustan työpaikkojen määrän tulisi kasvaa
voimakkaasti, mikä edellyttäisi merkittävää työpaikkarakentamista. Viime vuosien aikana Oulun
keskusta-alueella on kuitenkin ollut vain yksittäisiä toimistorakentamishankkeita, kuten Technopoliksen laajennus ja Kalevan toimitalon rakentaminen. Samanaikaisesti käynnissä on ollut
hankkeita, joiden seurauksena toimisto- ja liikerakennuksia tullaan purkamaan ja tonttien käyttötarkoitus vaihtuu asumiseen. Keskustan lähialueille on rakennettu viime vuosina yksittäisiä toimistorakennuksia Peltolaan ja Limingantulliin. Kontinkankaan alueella työpaikkarakentaminen
on voimakasta Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -uudistamishankkeen seurauksena.
Keskustan lähialueille on yleiskaavassa osoitettu alueita työpaikka-, palvelu- ja toimistorakentamiselle mm. Limingantullin, Taka-Lyötyn ja Intiön alueille. Asuntorakentamisen kysyntä ja kannattavuus ovat luoneet paineita näiden alueiden asuntorakentamiselle. Yhdyskuntarakenteen
monipuolisuuden kannalta tulee huolehtia, että työpaikkarakentaminen on mahdollista näillä
keskustan lähialueilla myös tulevaisuudessa.
Viherympäristö ja arvot
Uuden Oulun yleiskaavassa keskustan ja sen lähialueiden viheralueverkosto muodostuu Oulujoen suistoa ympäröivistä ranta- ja virkistysalueista sekä erityisesti Oulujokivarren ja kaupunginojanvarren viherakseleista. Oulujoki suistoineen muodostaa Oulun viherverkoston sydämen.
Tämä arvokas alue osoitettiin yleiskaavassa omalla merkinnällään Oulujoen suiston kaupunkipuistoksi. Suistoalueen kehittämisestä ja kokonaisarvoista laadittiin vuosina 2017-2019 erillinen
Suistokaupunkivisio. Visiossa suistoalueen kehittämisperiaatteita esitettiin virkistävän, arvokkaan ja uudistuvan suiston teemoissa. Viherympäristön lisäksi työssä korostettiin vesialueiden
virkistysmahdollisuuksia ja niiden kehittämistä mm. melontareitistöllä. Suistokaupunkivisiossa
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tarkasteltiin yleiskaavaan perustuen suistoalueen rantojen pääluonnetta sekä profiloitiin niitä
kaupunkimaisiin, kulttuurihistoriallisiin ja luonnonläheisiin alueisiin. Lähivuosien merkittävin
ranta-alueille kohdistuva muutos on Hartaanselänrannan suunnittelu. Vuoden 2019 arkkitehtuurikutsukilpailun voittaneessa ehdotuksessa ranta-alueiden kehittäminen oli esitetty pääosin
yleiskaavan ja suistokaupunkivision periaatteiden mukaan.
Uuden Oulun yleiskaavassa osoitettiin kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta valtakunnallisesti ja maakunnallisesti tärkeät sekä paikallisesti arvokkaat alueet. Valtakunnalliset kohteet ja
alueet osoitettiin valtioneuvoston päätöksen 2009 mukaisesti (RKY). Maakunnalliset alueet
osoitettiin tuolloin voimassa olleen maakuntakaavan mukaisesti. Yleiskaavan hyväksymisen jälkeen maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön merkinnät päivitettiin Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa, joten näiltä osin Uuden Oulun yleiskaava ei vastaa voimassa
olevaa maakuntakaavaa. Paikallisesti arvokkaat alueet osoitettiin yleiskaavaan Arvokkaita alueita Oulussa -päivitysinventoinnin perusteella. Suojelukohteina osoitettiin erityislainsäädännöllä suojellut kohteet. Kulttuuriympäristön arvoja osoitettiin tarkemmin rakennuskohtaisesti
liitekartoilla. Lisäksi vuonna 2016 valmistui ruutukaavakeskustan modernin rakennuskannan
inventointi paikallisesti arvokkaista pienalueista ja rakennuksista.
Vuosina 2016-2019 on ollut käynnissä asemakaavahankkeita, joissa uudisrakentamista on
suunniteltu myös valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen alueille tai niiden välittömään yhteyteen. Pääsääntöisesti kulttuuriympäristön arvot on sovitettu yhteen suunnitteluratkaisuissa uudisrakentamishankkeissa, mutta myös yleiskaavan ohjausvaikutusta on näiltä
osin haastettu. Esimerkiksi Lasaretinsaaren asemakaavahankkeen luonnoksesta on viranomaisten toimesta arvioitu, että merkittävä uusi asuinrakentaminen ei turvaa yleiskaavan mukaisesti
alueen ominaisluonteen ja -piirteiden säilymistä.
Osaltaan haasteita on luonut myös kaupungin ja muiden julkisten toimijoiden palveluverkkojen muutokset, jolloin kouluista ja muista julkisista palvelurakennuksista on luovuttu. Useissa
tapauksissa arvokkaita rakennuksia on esitetty purettaviksi, koska rakennusten muuntaminen
uusiin käyttötarkoituksiin on todettu liian kalliiksi ja riskialttiiksi.
Yleiskaavan tavoitteisiin on kirjattu, että kaupunkikeskusta on toiminnoiltaan monipuolinen
palveluiden ja kaupunkikulttuurin maakuntakeskus, jota kehitetään elinvoimaisena, voimakkaasti tiivistyvänä, erityisesti kävelyyn ja pyöräilyyn perustuvana ja kaupunkikuvaltaan huipputasoisena keskustaympäristönä. Tavoitteen mukaisesti keskustaa tiivistetään ja vireillä on useita
hankkeita, joissa vanhaa rakennuskantaa korvataan volyymiltään ja korkeudeltaan huomattavasti tehokkaammalla. Kulttuuriympäristön näkökulmasta haasteena on arvokkaiden alueiden
ja kaupunkikuvan tunnistettujen arvojen säilyminen.
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5.2.2 Aluekeskukset ja asuinalueet
Yhdyskuntarakenne ja liikkuminen
Uuden Oulun yleiskaavan kehittämisperiaatteiden ja aluevarausmerkintöjen mukaan Oulun
aluekeskukset kehittyvät sekä täydennysrakentamisella että uusilla yhdyskuntarakennetta laajentavilla asuinalueilla.
Vuosien 2016-2019 tarkasteltavalle alueelle on rakennettu yhteensä noin 4 300 asuntoa, ja alueen väestömäärä on kasvanut noin 5 000 asukkaalla. Yli puolet tarkasteltavan alueen rakentamisesta on suuntautunut yhdyskuntarakennetta laajentaville laajoille uudisalueille, joista merkittävimpiä ovat olleet Hiukkavaara, Metsokangas ja Ritaharju. Alueille on rakennettu yhteensä 2 264
asuntoa:
•
•

•

Hiukkavaaran alueelle on rakennettu yhteensä 1 412 asuntoa, joista 544 on ollut erillispientaloja, 564 kytkettyjä tai rivitaloasuntoja ja 304 kerrostaloasuntoja.
Metsokankaalle on rakennettu yhteensä 440 asuntoa, joista 106 on ollut erillispientaloja, 39 kytkettyjä tai rivitaloasuntoja ja 295 kerrostaloasuntoja. Metsokankaan alue on
nyt lähes täysin rakennettu.
Ritaharjun alueelle on rakennettu yhteensä 403 asuntoa, joista 97 on ollut erillispientaloja, 44 kytkettyjä tai rivitaloasuntoja ja 262 kerrostaloasuntoja.

Hiukkavaara ja Ritaharju ovat jatkossakin merkittäviä pientalorakentamisen kasvusuuntia. Voimassa olevien asemakaavat mahdollistavat Hiukkavaaraan noin 3 300 asunnon ja Ritaharjuun
noin 500 asunnon rakentamisen. Lisäksi Hiukkavaaraan laaditaan kahta asemakaavaa. Kumpaakin aluetta voidaan yleiskaavan aluevarausten perusteella laajentaa tarvittaessa edelleen.
Täydennysrakentaminen on toteutunut tarkasteltavalla alueella pääosin kerrostalorakentamisena. Uusia kerrostaloasuntoja on rakennettu erityisesti Linnanmaalle (796 asuntoa), Toppilaan
(470 asuntoa) ja Hiiroseen (252 asuntoa). Kerrostaloasuntojen korkeaan määrään vaikuttaa pieniin asuntoihin ja erityisesti yksiöihin painottunut asuntotyyppirakenne. Kytkettyjä tai rivitaloasuntoja on rakentunut 86 edellä mainittujen uudisalueiden ulkopuolelle. Erillispientalojen täydennysrakentaminen on ollut pääosin rakentamattomien tonttien rakentamista, rakennusten
uudistamista sekä tonttikohtaista tiivistämistä. Aiemmin suunniteltujen täydennysrakentamiskohteiden rakentaminen on käynnistymässä mm. Pateniemenrannassa, Kaukovainiolla ja Toppilanrannan alueella. Näistä Pateniemenrannan ja Kaukovainion keskuksen asemakaavat on hyväksytty vuoden 2016 jälkeen. Lisäksi parhaillaan asemakaavoitus on käynnissä mm. Tahkokankaan alueella.
Joukkoliikenteen paras palvelutaso ja eniten vuorotarjontaa on joukkoliikenteen neljällä runkolinjalla. Viime vuosien uudisrakentaminen on kohdistunut pääosin näiden linjojen vaikutusalueelle. Hiukkavaaran osalta joukkoliikenteen tarjontaa parantaa vuonna 2020 käynnistyvä uusi
runkolinja Hiukkavaarasta Poikkimaantien kautta keskustaan.
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Kuva 36. Karttatarkastelu Uuden Oulun yleiskaavan toteutumisesta aluekeskuksissa ja asuinalueilla.
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Toimintojen sekoittuminen ja elinkeinot
Vuosien 2016-2019 aikana tarkasteltavalle alueelle on rakennettu yhteensä 70 yli 200 k-m² työpaikkarakennusta. Liikerakennuksia on valmistunut yhteensä 20, ja niiden yhteenlaskettu kerrosala on noin 57 000 k-m². Liikerakennukset ovat sijoittuneet erityisesti Kaakkurin ja Limingantullin
alueille. Toimistorakennuksia on valmistunut vain kymmenkunta, mutta pinta-alaltaan kuitenkin
yhteensä noin 41 000 k-m². Toimistorakennukset ovat sijoittuneet hajanaisesti ympäri kaupunkia. Teollisuusrakennuksia on valmistunut noin 40, ja niiden yhteenlaskettu kerrosala on noin
31 000 k-m². Teollisuusrakennukset ovat sijoittuneet erityisesti Ruskon, Ruskonselän ja Takalaanilan sekä Holstinmäen alueille. Liikenteen ja varastorakennuksia on valmistunut erityisesti Oritkarin-Äimäraution sekä Ruskon, Ruskonselän ja Takalaanilan alueille.
Yleiskaavan periaatteiden mukaan tarkasteltavan alueen keskusverkko muodostuu kolmesta
aluekeskuksesta (Hiukkavaara, Kaakkuri ja Ritaharju), paikalliskeskuksista ja kaupunginosakeskuksista. Viimeisten vuosien aikana aluekeskukset ovat kehittyneet yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Rakentaminen on ollut aktiivisinta Ritaharjussa vilkkaan asuin- ja palvelurakentamisen
myötä. Ritaharjussa on myös käynnissä kaupan palveluiden kehittämistä koskeva asemakaavan
muutos. Kaakkurin aluekeskus on kehittynyt yksittäisten liikerakentamishankkeiden myötä ja
Hiukkavaaran keskuksen rakentaminen on käynnistynyt ensimmäisten asuinkerrostalo- ja palvelurakennusten rakentamisella. Kaakkurin keskuksen kaupallista asemaa vahvistavat käynnissä
olevat asemakaavan muutokset.
Useita paikallis- ja kaupunginosakeskuksia on kehitetty tarkastelujakson aikana. Toppilaan on
rakentunut uusi paikalliskeskus liike- ja asuinrakentamisen tuloksena. Kaijonharjun keskus on
osin uudistunut liikerakentamisen seurauksena. Jäälin, Kaukovainion ja Myllyojan keskuksia täydentävät asemakaavat ovat valmistuneet. Kaukovainion keskuksen uudistuminen on käynnistynyt liikerakentamisella. Lisäksi Oulunsuun (Kastelli) ja Rajakylän keskuksen kehittäminen asemakaavahankkein on käynnistymässä.
Tarkastelualueen asuntotuotanto on toteutunut kokonaisuudessa monipuolisesti. Kerrostalovaltaista asumista on toteutunut rakentuneiden laajentumisalueiden lisäksi täydennysrakentamisena. Muiden asuntotyyppien tuotanto on ohjautunut pääasiallisesti laajentumisalueille, ja täydennysrakentamisen osuus on jäänyt vähäiseksi.
Viherympäristö ja arvot
Uuden Oulun yleiskaavan viheralueverkoston rakenne perustuu Oulujoen suistoalueelta lähteviin etelä-pohjoissuuntaisiin merenrantojen viherakseleihin sekä Pyykösjärven-Kalimenojan, Oulujokivarren ja Kaupunginojanvarren viherkiiloihin. Kiilamaisia viheryhteyksiä yhdistävät kehämäiset viheryhteydet. Viheralueverkoston keskeisten osien virkistyskäyttöä on kehitetty yleiskaavan hyväksymisen jälkeen. Merkittävimmät kehittämisparannukset ovat kohdistuneet Oulujokivarren ja kaupunginojanvarren viherkiiloihin. Oulujokivarren rantareitin jatko Poikkimaan sillalle saakka valmistui vuonna 2018. Kaupunginojan viherkiilan osaksi on viime vuosina rakennettu Kaakkurin liikuntamaa sekä edelleen Kempeleeseen jatkuvat virkistysyhteydet. Lisäksi Kaupunginojan viherkiilaa koskien ollaan käynnistämässä kehittämissuunnitelman laatiminen.
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Virkistysyhteyksiä on parannettu myös Hönttämäen ja Jäälin välillä. Oulun keskustan ja Virpiniemen välisen pohjoisen rantareitin yleissuunnitelma on hyväksytty.
Korjausikään tullutta rakennuskantaa sisältäviä moderneja lähiöitä on täydennysrakennettu tai
rakennuskantaa uusittu kulttuuriympäristön arvot tunnistaen. Alueiden suunnittelun taustatietoina ovat olleet aluekohtaiset alueinventoinnit Puolivälinkankaalla ja Kaukovainiolla. Linnanmaan alueen rakennettua ympäristöä on tutkittu kaavarunkotyön taustatyönä. Myös Pateniemen rannan alueen rakentuminen valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön läheisyyteen
on käynnistynyt.

5.3 Haukiputaan Kirkonkylän osayleiskaava 2020
Yhdyskuntarakenne ja liikkuminen
Haukiputaan yhdyskuntarakenne on kehittynyt yleiskaavan hyväksymisen jälkeen sekä yhdyskuntarakenteen laajentamisella että täydennysrakentamisella. Suurin osa (60 %) koko Haukiputaan suuralueen asuntorakentamisesta on kohdistunut Kirkonkylän osayleiskaavan alueelle. Alueelle on vuosina 2004-2019 rakennettu yhteensä 1 103 asuntoa. Asunnoista suurin osa on erillispientaloissa (604), mutta noin neljännes on rakennettu rivitaloasunnoiksi (274) ja viidennes
kerrostaloasunnoiksi (223).
Kirkonkylän osayleiskaavaa on toteutettu johdonmukaisesti. Hyväksymisen jälkeen Kirkonkylän
alueelle on asemakaavoitettu pientalovaltaisia asuinalueita Santaholmaan, Holmaan, Heitonkankaalle ja Niittyholmaan. Santaholman, Heitonkankaan ja Holman alueet ovat myös varsin pitkälle
toteutuneita. Niittyholman vuonna 2019 voimaan tullut asemakaava mahdollistaa seuraavien
vuosien pientalovaltaisen asuntotuotannon sijoittumisen Haukiputaan keskuksen lähialueille.
Haukiputaan keskuksen uudistamista on toteutettu yleiskaavan hyväksymisen jälkeen kehittämishankkeessa, jonka yhteydessä järjestettiin ydinkeskustan ideakilpailu vuonna 2007. Keskuksen asemakaavoitus on toteutettu vaiheittain ja viimeisimmät asemakaavat ovat tulleet voimaan
vuonna 2018. Keskuksessa on nykyisinkin varantoa kysynnän mukaiselle kerrostalotuotannolle.
Haukiputaan urheilukentän alueesta on laadittu vaihtoehtotarkastelu vuonna 2016. Tarkastelussa tutkittiin urheilukentän sekä viereisen käytöstä poistuneen koulualueen muuttamista asumistarkoitukseen sekä urheilukenttätoimintojen siirtämistä viereiselle Torpanmäen alueelle. Torpanmäen uuden urheilukentän alueen asemakaava oli luonnosvaiheessa kesällä 2019.
Haukiputaan Kirkonkylän osayleiskaavan toteuttaminen on ollut jalankulkua ja pyöräilyä edistävää. Keskuksen uudistumisen seurauksena kerrostaloasumisen määrä on kasvanut lähellä palveluita. Myös uudet yhdyskuntarakennetta laajentavat asuinalueet ovat sijoittuneet alle 3 kilometrin etäisyydelle keskuksesta, mikä edistää pyöräilyn osuutta kulkutapana. Laajemmin yhdyskuntarakennetta tarkasteltaessa Haukiputaan uudet asuinalueet sijoittuvat pääosin autovyöhykkeelle, mutta Haukiputaantien suuntainen joukkoliikenne Oulun keskustaan mahdollistaa myös
joukkoliikenteen käyttämisen pidemmillä työ- ja asiointimatkoilla.
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Kuva 37. Karttatarkastelu Haukiputaan kirkonkylän osayleiskaavan toteutumisesta.
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Toimintojen sekoittuminen ja elinkeinot
Haukiputaan keskus toimii paikalliskeskuksena Haukiputaan asukkaille. Keskuksessa sijaitsee julkisten palveluiden lisäksi yksityisiä palveluita sekä erityisesti päivittäistavarakaupan palveluita.
Haukiputaan keskuksesta vuonna 2017 laaditussa kaupallisessa selvityksessä keskusta pidettiin
toimivana tehdyn kehittämistyön seurauksena, vaikka kaupan rakenteellinen muutos onkin vähentänyt erikoiskaupan palveluita. Kerrostalojen yhteyteen sijoittuvat palvelutilat katutasossa
mahdollistavat keskuksen palveluiden kehittymisen. Annalankankaan alueen palvelut ja suuremmat tavaratalokaupat vähentävät osaltaan Haukiputaan asiakassiirtymiä muille Oulun alueille.
Haukiputaan julkiset ja koulupalvelut ovat uudistuneet 2010-luvulla. Uudet koulurakennukset
sijaitsevat edullisesti lähialueiden asutukseen nähden. Haukiputaan palvelutarjontaa monipuolistavat myös kattavat liikuntapalvelut Jatulissa, noin kilometrin etäisyydellä keskuksesta.
Haukiputaan Kirkonkylän osayleiskaavan asuntotarjonta on varsin monipuolista. Erityisesti kerrostaloasumisella on voitu vahvistaa eri elämäntilanteisiin soveltuvaa asuntotarjontaa keskuksessa.
Haukiputaan Kirkonkylän osayleiskaava-alueella työpaikkatoiminnot ovat sijoittuneet keskuksen
lisäksi Annalankankaalle, Ukonkaivokseen ja Asemakylälle. Vuodesta 2005 työpaikkarakentaminen on ollut melko vähäistä, ja toteutumattomia työpaikka-aluevarauksia on sekä yleiskaavassa
että asemakaavoissa. Annalankankaan kehittämistä rajoittaa alueen sijainti pohjavesialueella, ja
alueen asemakaavaa uudistettiin vuonna 2016 pohjavesialue huomioon ottaen.
Viherympäristö ja arvot
Haukiputaan kirkonkylän osayleiskaavassa osoitettuja pääviher- ja ulkoilualueita ovat Kiiminkijokivarsi, Haapajärven lounaispuolen kankaat Kellonkankaan-Virpiniemen suuntaan, meren
ranta-alueet sekä metsäalueet Jokelantien ja rautatien välissä. Yleiskaavan keskeiset pääulkoilualueet ja reittiyhteydet ovat toteutuneet asemakaavoituksessa, ja virkistysreitistöjä on kehitetty
mm. tienylityksiä rakentamalla. Haukiputaan jokirannan virkistysreitti on suunniteltu osayleiskaavan mukaisesti kulkemaan keskustan puolella, Kiiminkijoen etelärannalla. Suunniteltu virkistysreitti alkaa Haukiputaan kirkon kohdalta Mikaelinrannasta ja jatkuu rantatörmää pitkin Jokelantien urheilualueelle.
Kulttuuriympäristöön ja maisemaan liittyviä arvoja yleiskaavassa on osoitettu alue- ja kohdemerkinnöin. Maisemallisesti arvokkaana alueena ja samalla valtakunnallisesti arvokkaana kulttuuriympäristönä on rajattu Haukiputaan kirkko ympäristöineen. Kyläkuvallisesti arvokkaana alueena on esitetty Asemakylän raitti ja Ervastinranta. Kohdemerkinnöillä on osoitettu muinaismuistokohteita, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaita kulttuuriympäristön kohteita sekä asemakaavoissa suojeltuja rakennuksia. Merkinnät perustuvat osin vanhentuneisiin tai puutteellisiin
inventointeihin ja selvityksiin.
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5.4 Kiimingin keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava 2030
Yhdyskuntarakenne ja liikkuminen
Kiimingin yhdyskuntarakenne on kehittynyt yleiskaavan hyväksymisen jälkeen (vuosina 20112019) sekä yhdyskuntarakenteen laajentamisella että täydennysrakentamisella. Kiimingin keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan alueelle on kohdistunut yleiskaavan hyväksymisen jälkeen noin puolet (52 %) aiemman Kiimingin kunnan alueen uudesta asuntorakentamisesta.
Uutta rakentamista on ohjautunut 2010 -luvullakin runsaasti asemakaava-alueiden ulkopuolelle,
kun liki kolmannes (32 %) uusista asunnoista on rakennettu asemakaavoittamattomille alueille.
Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan alueille on vuosina 2011-2019 rakennettu yhteensä
282 asuntoa. Asunnoista yli puolet on erillispientaloissa (154), kerrostaloissa noin neljännes (75)
ja rivitaloissa alle viidennes (50). Asemakaavojen ulkopuolisten alueiden osuus on ollut merkittävä asuntorakentamisessa osayleiskaavan alueella, sillä uudesta asuinrakentamisesta kolmannes on sijoittunut muille kuin asemakaavoitetuille alueille. Merkittävää on, että uusista erillispientaloista yli puolet (81) on rakennettu asemakaavoittamattomille alueille varsin lähelle Kiimingin keskusta.
Yleiskaavan hyväksymisen jälkeen keskustaajaman asuntorakentaminen on keskittynyt Honkimaan ja Hakomäen sekä keskuksen alueille. Alueiden asemakaavat on laadittu jo ennen yleiskaavan hyväksymistä. Lisäksi vuonna 2017 on hyväksytty Hakomäen asemakaavan laajennus,
joka vastaa seuraavien vuosien pientalorakentamisen kysyntään Kiimingissä. Keskeisen taajamaalueen Kuusamontien eteläpuoliselle Hieta-ahon alueelle on hyväksytty vuonna 2018 kaavarunko, joka laajentaisi Kiimingin asemakaavoitettuja alueita yleiskaavan mukaisesti. Hieta-ahon
alueen kaavarungon mitoitus mahdollistaisi noin 800 uuden asunnon rakentamisen, joista erillispientalotonteille sijoittuisi noin 300.
Kiimingin keskuksen alueen uudistuminen ja muutos käynnistyi jo ennen yleiskaavan hyväksymistä. Yleiskaavan hyväksymisen jälkeen keskukseen on rakennettu neljä uutta asuinkerrostaloa
raittia ja oleskelutoria reunustamaan. 2000-luvulla keskuksen kaupalliset palvelut ovat jakautuneet Kuusamontien etelä- ja pohjoispuolelle uusien myymälöiden rakentamisen myötä.
Kiimingin uusi pientalovaltainen rakentaminen on sijoittunut hieman yli kahden kilometrin etäisyydelle Kiimingin keskuksesta, mikä edistää jalankulkua ja pyöräilyä kulkutapana. Asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolinen rakentaminen on sijoittunut suurelta osin alle 3 kilometrin
etäisyydelle keskuksesta, mutta kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet ovat näillä alueilla heikompia
koska teillä ei ole erillisiä kevyen liikenteen väyliä. Laajemmin yhdyskuntarakennetta tarkasteltaessa Kiimingin uudet asuinalueet sijoittuvat pääosin autovyöhykkeelle, mutta Kuusamontien
suuntainen joukkoliikenne Oulun keskustaan mahdollistaa myös joukkoliikenteen käyttämisen
pidemmillä työ- ja asiointimatkoilla.
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Kuva 38. Karttatarkastelu Kiimingin keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan toteutumisesta.
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Toimintojen sekoittuminen ja elinkeinot
Kiimingin keskus toimii paikalliskeskuksena Kiimingin suuralueen asukkaille. Keskuksessa sijaitsee julkisten palveluiden lisäksi yksityisiä palveluita sekä erityisesti päivittäistavarakaupan palveluita. Kiimingin keskuksen keskeiset palvelut ovat yleiskaavankin mukaisesti jakautuneet Kuusamontien etelä- ja pohjoispuolelle. Päivittäistavarakaupan ja osin tavaratalokaupan tarjonta vähentävät Kiimingin asiakassiirtymiä muille Oulun alueille. Yleiskaavan hyväksymisen jälkeen keskuksen asema julkisessa palveluverkossa on korostunut, kun Kiimingin lukion ja Syke-talon yhteyteen ollaan sijoittamassa Jokirannan koulun toimintoja.
Kiimingin keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan periaatteiden mukaan Kiiminki kehittyy
asuntorakenteeltaan pientalovaltaisena. Nykytilanteessa asemakaava-alueille suuntautunut kysyntä on varsin maltillista suhteessa yleiskaavassa esitettyihin varauksiin. Yleiskaavassa keskustatoimintojen alueena esitetty Kiimingin keskus monipuolistaa asuntomahdollisuuksia eri elämänvaiheissa kerrostaloasumisen kautta. Keskustan kerrostalorakentamisen edellytyksien varmistamiseksi keskuksen asemakaavavarantoa tulisi vahvistaa.
Kiimingin keskeisten alueiden työpaikka- ja palvelurakentaminen on suuntautunut yleiskaavan
laatimisen jälkeen kaupallisten palveluiden rakentamiseen keskusta-alueella. Yleiskaavan mukaisille työpaikka-alueille on toteutunut vain yksittäisiä uusia rakennuksia.
Viherympäristö ja arvot
Kiimingin keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavassa on varattu virkistysalueita asemakaavoitettavaksi suunniteltujen alueiden ympäristöön sekä turvattu Kiiminkijoen rantaanpääsymahdollisuuksia. Tärkeimpiä virkistysalueita ovat Kiiminkijoen ja Jolosjoen varsi, keskustan viheralueet ja Honkimaan alue latuineen. Yleiskaavan virkistysalueverkoston periaatteita on toteutettu
Hakomäen asemakaavoituksen laajennuksessa ja Hieta-Ahon kaavarungossa.
Osayleiskaavassa on osoitettu kulttuurihistoriallisesti merkittävinä kohteina nyt jo vanhentuneiden inventointien mukaiset valtakunnallisesti (1993) ja maakunnallisesti (1993) sekä paikallisesti
arvokkaat kohteet ja tunnetut kiinteät muinaisjäännökset. Lisäksi kaavassa on esitetty Koitelin
maakunnallisesti arvokas maisema-alue ja muut kulttuurihistoriallisesti ja kyläkuvallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet sekä Vanhan Kuusamontien ja Ylikylän vanhan tien linjaukset.
Sittemmin pappila ympäristöineen on menettänyt valtakunnallisen statuksensa, kun taas Kiimingin lukio ja seurakuntakeskus ovat päivitysinventoinnin perusteella tulleet modernin arkkitehtuurin maakunnallisesti arvokkaiksi kohteiksi.

5.5 Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaava 2030
Yhdyskuntarakenne ja liikkuminen
Oulunsalon keskeisten alueiden yhdyskuntarakenne on kehittynyt yleiskaavan hyväksymisen jälkeen pääosin yhdyskuntarakenteen ja asemakaavoitettujen alueiden laajentumisella. Keskeisten
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alueiden yleiskaavan alueelle on rakennettu vuosina 2006-2019 yhteensä 660 asuntoa, mikä on
87 prosenttia koko Oulunsalon suuralueen rakentamisesta samalla ajanjaksolla. Asuntorakentaminen on kohdistunut yleiskaava-alueella liki kokonaan asemakaavoitetuille alueille. Asunnoista
386 on rakennettu Niemenrantaan, joka on ollut Oulunsalon merkittävin kasvusuunta. Niemenrannan lisäksi asuntorakentamista on vuoden 2006 jälkeen rakennettu erityisesti Kylänpuolen
Kirkkosalmeen ja Pellonpäähän.
Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaavassa on osoitettu varsin runsaasti yhdyskuntarakennetta laajentavia aluevarauksia pääosin pientalovaltaiselle asuntotuotannolle. Alueet mahdollistaisivat nykytilanteeseen nähden uusia asuinalueita jopa 5 000-7 000 asukkaalle. Aluevarauksia
voi pitää ylimitoitettuina viime aikaiseen rakentamiseen ja näköpiirissä olevaan Oulunsalon väestökehitykseen nähden. Uusien aluevarauksien lisäksi yleiskaavassa on osoitettu uusia tie- ja
kokoojakatuyhteyksiä. Taajaman eteläpuolisen uuden lentokentäntien tarvetta arvioidaan uudelleen vuonna 2020 Pohjois-Pohjanmaan liiton, ELY-keskuksen ja kuntien laatimassa lentoaseman liikenneyhteyksien esiselvityksessä. Uusia merkittäviä kokoojakatuyhteyksiä on osoitettu
Lentoaseman ja Niemenrannan sekä Karhuojan ja Niemenrannan välille.
Oulunsalon yhdyskuntarakenteen kehittämisestä ja täydennysrakentamisesta on laadittu suunnitelmia ja selvityksiä 2010 -luvulla. Oulunsalon täydennysrakentamis- ja taajamakuvaselvitys on
valmistunut vuonna 2012, Oulunsalon asemakaavoitetun alueen täydennysrakentamisselvitys
vuonna 2016 ja keskustan kehittämisen yleissuunnitelma vuonna 2018. Laadituista suunnitelmista huolimatta Oulunsalon täydennysrakentaminen on ollut hidasta ja keskuksen asuinrakentamisen kehittäminen ei ole käynnistynyt. Vuosina 2006-2018 Oulunsalon keskukseen rakennettiin neljä kerrostaloa, joissa on yhteensä 45 asuntoa. Viimeisin kerrostalo on tehty vuonna 2010.
Viimeaikaisista asemakaavahankkeista Oulunsalonrannan itäosan asemakaava hyväksyttiin
vuonna 2019, mikä mahdollistaa noin 90 uuden asunnon rakentamisen olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen tukeutuen.
Oulunsalon paikalliskeskus toimii alueen asukkaille tärkeimpänä keskuksena. Linnuntietä kilometrin etäisyydellä yleiskaavan keskustatoimintojen alueesta asuu 4 800 asukasta. Näin keskuksen palvelut ovat varsin hyvin saavutettavissa jalkaisin Oulunsalossa. Oulunsalosta Oulun keskustaan suuntautuvan joukkoliikenteen tarjonta on parasta Oulunsalon keskuksen ja Pitkäkankaan alueella. Oulunsalon lentoasema lisää alueen joukkoliikenteen tarjontaa. Oulunsalon keskuksen palvelut sijaitsevat edullisesti lähialueiden asemakaavoitettujen alueiden näkökulmasta.
Kuitenkin Oulunsalon ja Niemenrannan viimeaikainen rakentaminen on lisännyt yhdyskuntarakenteen autoriippuvaisuutta, sillä Niemenranta sijaitsee joukkoliikenneyhteyksien ulkopuolella
ja etäisyyttä Oulunsalon keskuksen palveluihin kertyy tieyhteyksiä pitkin 3-4,5 km.
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Kuva 39. Karttatarkastelu Oulunsalon keskeisten alueiden osayleiskaavan toteutumisesta.
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Toimintojen sekoittuminen ja elinkeinot
Oulunsalon keskus toimii paikalliskeskuksena Oulunsalon asukkaille. Keskuksessa sijaitsee julkisten palveluiden lisäksi yksityisiä palveluita sekä erityisesti päivittäistavarakaupan palveluita.
Keskuksen palvelut ovat jakaantuneet Lentokentäntien etelä- ja pohjoispuolelle, mikä osaltaan
lisää keskuksen rakenteen hajanaisuutta. Oulunsalon keskuksen asema erikoiskaupassa on heikentynyt viime vuosina. Oulunsalon keskuksen lisäksi päivittäistavarakaupan palveluita on saatavilla Pitkäkankaalla ja Niemenrannassa.
Oulunsalon asuntotarjonta on osin yksipuolista, ja erityisesti kerrostalotuotanto on ollut vähäistä
viime vuosien aikana. Oulunsalon keskuksen kerrostalorakentaminen monipuolistaisi alueen
asuntotarjontaa ja lisäisi eri ikäisten asukkaiden asumismahdollisuuksia.
Oulunsalossa työpaikkatoiminnot ovat keskuksen lisäksi sijoittuneet erityisesti lentoaseman läheiselle Lentokenttäkaupungin alueelle, jossa oli vuoden 2016 lopussa noin 450 työpaikkaa.
Yleiskaavassa lentokentän lähialueille on osoitettu laajat työpaikkavaraukset, jotka ovat vain osin
toteutuneet. Oulun työpaikkaselvitysten mukaan lentoaseman läheisiä työpaikka-alueita kehitetään erityisesti sellaisille työpaikkatoiminnoille, joille lentokentän läheisyys tuo etuja tai ne palvelevat lentokenttätoimintaa. Alue soveltuu myös tuotannolliselle ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle yritystoiminnalle. Voimassa oleva yleiskaava mahdollistaa alueen työpaikkatoimintojen kehittämisen pidemmälläkin aikajänteellä.
Viherympäristö ja arvot
Oulunsalon asemakaavoitettujen alueiden viheralueverkosto on osoitettu yleiskaavassa virkistysalueena. Oulunsalon toteutunut rakentaminen on liki kauttaaltaan sijoittunut asumiselle ja
työpaikkatoiminnoille varatuille alueille, ja tärkeimmät viheryhteydet ovat säilyneet jatkuvina.
Näin virkistysalueet ovat varsin hyvin asukkaiden saavutettavissa. Keskeisellä alueella olemassa
olevaa Viljapuistoa ja sen toimintoja on kehitetty viime vuosien aikana.
Sen sijaan yleiskaavassa esitetyt tavoitteet virkistysalueille sijoittuvista kevyen liikenteen pääreiteistä ja ulkoilureiteistä sekä niihin liittyvistä uusista kehittämisperiaatteista ovat jääneet valtaosin toteuttamatta.
Keskeisten alueiden yleiskaavassa on osoitettu kulttuurihistorialliset suojelukohteet ja merkittävät aluekokonaisuudet. Merkinnät perustuvat silloisiin maakunnallisiin selvityksiin sekä vuonna
1999 tehtyyn Oulunsalon rakennuskulttuurin inventointiin, jossa tarkasteltiin ennen vuotta 1960
rakennettuja rakennuksia. Yleiskaavan merkinnät ovat ohjanneet asemakaavojen laadintaa,
mutta yleiskaavassa arvokkaiksi tunnistettuja rakennuksia on myös purettu viime vuosina. Selvitysten voidaan katsoa olevan osin vanhentuneita ja puutteellisia. Oulunsalossa uudemman rakennusperinnön kannalta keskeisiä ovat Oulun koulun tyylisuuntaa edustavat julkiset rakennukset. Arvokkaimmista rakennuksista Oulunsalon kunnantalo on suojeltu rakennusperintölailla
vuonna 2012.
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6 Yhteenveto ja suositukset
Laaditussa Oulun yleiskaavojen seurannassa on tarkasteltu Oulun kaupungin merkittävimpiä
asemakaavoitusta ohjaavia yleiskaavoja. Seurannan ajanjakso on vaihdellut yleiskaavoittain, kun
tarkastelua on tehty hyväksymisvuodesta alkaen. Tarkastelluista yleiskaavoista Haukiputaan Kirkonkylän osayleiskaava on hyväksytty 2004, Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaava 2006,
Kiimingin keskeisten taajama-alueiden yleiskaava 2011 ja Uuden Oulun yleiskaava 2016. Yleiskaavojen arvioinnissa tulee ottaa myös huomioon, että Haukiputaan, Oulunsalon ja Kiimingin
osayleiskaavoja on valmisteltu ja hyväksytty itsenäisten kuntien päätöksin ennen Uuden Oulun
perustamista.
Arvioinnissa yleiskaavoja on tarkasteltu kolmella eri kriteerillä: 1. yhdyskuntarakenne ja liikkuminen, 2. toimintojen sekoittuminen ja elinkeinojen edistäminen sekä 3. viherympäristöt ja arvot.
Yhdyskuntarakenteen ja liikkumisen osalta seurannan kriteereissä ovat korostuneet yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, ympäristöystävällisillä ja kestävillä kulkumuodoilla liikkuminen
sekä päivittäin käytettävien palveluiden hyvä saavutettavuus.
Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja täydennysrakentaminen ovat olleet keskeisiä sisältötavoitteita kaikissa tarkastelluissa yleiskaavoissa. Täydennysrakentamisen painotus on välittynyt
yksityiskohtaisempaan maankäytön suunnitteluun, kuten kaavarunkoihin ja asemakaavoitukseen. Täydennysrakentaminen on toteutunut erityisesti Oulun keskustan ja sen lähialueiden sekä
eri keskusten uudistumisena. Oulun keskustan lähialueilla täydennysrakentaminen on edistänyt
jalankulun ja pyöräilyn mahdollisuuksia. Kerrostalovaltainen täydennysrakentaminen on sijoittunut edullisesti suhteessa joukkoliikenteeseen ja joukkoliikenteen runkolinjoihin. Paikallis- ja kaupunkikeskuksia on kehitetty yleiskaavan periaatteiden mukaisesti eri puolilla kaupunkia.
Täydennysrakentamisen lisäksi kaupungin kasvu on suuntautunut yleiskaavojen mukaisesti uusille yhdyskuntarakennetta laajentaville pientalovaltaisille alueille. Erityisesti Ritaharju, Metsokangas ja Hiukkavaara ovat kasvaneet nopeasti, ja näille alueille on ohjautunut merkittävä osa
kaupungin pientalotuotannosta. Alueille on lisäksi rakennettu kerrostaloja. Nämä laajennusalueet ovat rakentuneet aluekeskusten yhteyteen tai läheisyyteen, mikä on osin parantanut arkipäiväisten palveluiden saavutettavuutta. Vaikka laajennusalueet ovat pääosin hyvin joukkoliikenteen runkolinjojen vaikutusalueella, liikkuminen perustuu suurelta osin yksityisautoiluun. Haukiputaan ja Kiimingin uudet asemakaava-alueet ovat sijoittuneet olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen tukeutuen, kun taas Oulunsalon pientalovaltainen rakentaminen on kohdistunut
kauempana keskuksesta sijaitsevaan Niemenrantaan.
Jatkossa kaupungin yleiskaavan, kaupunkistrategian ja ympäristöohjelman tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhä painokkaampaa täydennysrakentamista ja yhdyskuntarakenteen tehokkuuden kasvattamista. Tätä kehitystä tukevat laaditut kaavarunkotyöt esimerkiksi KaijonharjuLinnanmaalla ja Alppilan bulevardilla sekä asuntomessualueen suunnittelu. Kuitenkin mittakaavaltaan suuri pientalovaltainen asuntorakentaminen haastaa Oulun yhdyskuntarakenteen kestä-
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vyyttä. Siten täydennysrakentamisen painotuksen tulisi näkyä yhä enemmän myös pientalovaltaisen asuntorakentamisen ohjaamisessa. Erityisesti maankäytöltään tehokkaampaa tuottajamuotoista pientalo- ja rivitalotuotantoa tulisi pyrkiä yhä voimakkaammin toteuttamaan eri alueille erikokoisina ja pienempinäkin täydennysrakentamiskohteina, jolloin laajentumisalueiden
rakentamiselle muodostuisi vaihtoehtoja ja niiden rakentaminen jakaantuisi yhä pidemmälle aikajänteelle. Yhdyskuntarakenteen laajentamiseen sekä uusien laajojen asuinalueiden rakentamiseen tulisi suhtautua yhä kriittisemmin.
Toimintojen sekoittuminen ja elinkeinojen edistäminen
Yleiskaavojen tavoitteissa ja sisällöissä ovat korostuneet keskusten kehittäminen ja toiminnallinen monipuolisuus. Täydennysrakentamisen lisääntyminen on edistänyt niin kaupungin keskustan kuin muidenkin keskusten kehittymistä ja uudistumista. Toisaalta nopea kaupan murros ja
julkisen palveluverkon muutokset ovat muuttaneet ja heikentäneet keskusten palvelutarjontaa.
Kaupallisten palveluiden sijasta muut yksityiset palvelut, kuten ravintolat tai kuntosalit, ovat yhä
keskeisimpiä keskusten vetovoiman kannalta.
Keskusten kehittymisen ja uudistumisen kannalta riittävä asuntorakentaminen näyttäytyy kriittisenä tekijänä. Oulun keskustan lisäksi asuntorakentaminen on luonut edellytyksiä mm. Ritaharjun, Kaijonharjun ja Haukiputaan keskusten uudistumiselle. Useiden keskusten kehittäminen on
lisäksi käynnistymässä tai niistä laaditaan suunnitelmia. Paikalliskeskuksista erityisesti Oulunsalo
ja Kiiminki vaatisivat erityistä panostusta lähivuosina.
Yleiskaavojen ja kaupunkistrategian sisällöissä korostuvat monipuolinen elinkeinorakenne, yritysten kasvua tukeva ympäristö ja työpaikkojen määrän lisääntyminen. Viimeisten vuosien aikana Oulun työpaikkakehitys onkin ollut myönteistä. Yritysten ja työpaikkojen toimitilatarpeet
ovat erilaisia ja kohdistuvat erilaisille alueille. Kaupungin tavoitteiden mukaan työpaikkarakentamista Oulun keskustassa halutaan lisätä. Yleiskaavan merkinnät tukevat tätä tavoitetta, mutta
kiinteistönomistajien taloudelliset lähtökohdat ovat ohjanneet viimeisinä vuosina uudisrakentamista asuntotuotantoon. Keskustan ulkopuoliset työpaikka-alueet eroavat voimakkaasti toisistaan toiminnoiltaan, profiililtaan ja kysynnältään. Monet aiemmin laaditut toimistopainotteiset
työpaikka-alue suunnitelmat näyttäytyvät nyt ylimitoitetuilta ja vaativat päivittämistä nykytilanteeseen. Viimeisten vuosien aikana työpaikkarakentamista on edistetty mm. Ruskon ja Ruskonselän, Ritaharjun ja Oulunportin alueilla. Määrällisesti Oulu työpaikka-alueet mahdollistavat riittävän työpaikkarakentamisen, mutta alueellisesti tarjonta ei välttämättä kohtaa tarjontaa. Yhdyskuntarakenteen pitkäjänteisen kehittämisen näkökulmasta onkin tärkeää, että työpaikkarakentamisen edellytykset säilyvät niillä alueilla, joille kysynnän myös ennakoidaan jatkossa kohdistuvan.
Viherympäristö ja arvot
Yleiskaavojen tehtävänä on osoittaa kaupungin pääviherrakenne, jonka merkitys niin ekologisina, viher- ja virkistysyhteyksinä on keskeinen kaupungin tiivistyessä. Kaupungin keskeisellä alueella pääviherrakenne nojautuu Oulujoen suistosta lähteviin eri suuntaisiin viherkiiloihin sekä
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niitä yhdistäviin kehämäisiin yhteyksiin. Näiden pääviheryhteyksien asema tulee turvata eritasoisessa suunnittelussa. Keskeisellä kaupunkialueella erityisesti kaupunginojanvarren viherkiilaa tulisi tehdä edelleen paremmin tunnetuksi ja näkyväksi erityissuunnitelmin. Kaupunkirakenteen
tiivistämisen edistäminen vaatisi Uuden Oulun yleiskaavan yhteydessä laadittua VILMO -selvitystä yksityiskohtaisempia suuraluekohtaisia selvityksiä pääviher- ja maisemarakenteesta. Vastaavien selvitysten tarvetta tulisi arvioida tarkemmin myös Oulunsalossa ja Haukiputaalla.
Oulussa päätettiin vuoden 2019 lopulla Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelman laatimisesta.
Oulussa on 2000-luvulla tehty useita aloitteita meristrategian toteuttamiseksi, ja Oulun merellisyys nousi voimakkaasti esille myös Uuden Oulun yleiskaavan käsittelyn yhteydessä. Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelmalla on tarkoitus vastata näihin tarpeisiin ja kirkastaa Oulun merellistä kuvaa sekä muodostaa kokonaiskuva Oulusta merikaupunkina. Tavoitesuunnitelmassa
myös profiloidaan Oulun merellisiä alueita käyttötarkoituksien ja arvojen mukaan vahvistetaan
merellisyyttä yhtenä kaupungin vetovoimatekijänä.
Seurannassa tarkasteltujen yleiskaavojen kulttuuriympäristöjä koskevat merkinnät ovat monelta
osin vanhentuneita. Lisäksi purkava uudisrakentaminen ja julkisen palveluverkon tiivistäminen
synnyttävät ajankohtaista tarvetta kulttuuriympäristön arvojen tarkastelulle. Myös maakunnallisen kulttuuriympäristön merkinnät kaipaavat päivitystä. Näistä syistä helmikuussa 2019 on käynnistetty Kulttuuriympäristön teemayleiskaavan laadinta. Vaiheyleiskaavassa tarkastellaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja
muinaismuistoja. Yleiskaavatyön yhteydessä on mahdollista käydä vuorovaikutteista keskustelua
sekä laatia päivitysinventointien ohella selvityksiä teemoista, joita ei ole aikaisemmin tarkasteltu,
mm. Oulun koulun arkkitehtuurisuuntauksen rakennuskannasta.

Yleiskaavan seurannan perusteella tehdyt suositukset yleiskaavoittain
Uuden Oulun yleiskaava
Uuden Oulun yleiskaava hyväksyttiin vuonna 2016. Keskeisten kaupunkialueiden yleiskaavaratkaisu noudatti pääaluevarauksiltaan Oulun aiempia yleiskaavoja, joten viime vuosina tehdyt Oulun yhdyskuntarakenteen pääratkaisut ovat muodostuneet jo aiempien vuosikymmenien aikana.
Uuden Oulun keskeisissä sisältötavoitteissa korostui täydennysrakentaminen, kestävä liikkuminen ja keskusten kehittäminen. Monilta osin näitä tavoitteita on onnistuttu pitkäjänteisesti edistämään erityisesti Oulun ja muiden keskusten lähialueilla.
Merkintöjen periaatteiltaan Uuden Oulun yleiskaava poikkesi aiemmista Oulun yleiskaavoista.
Alueiden pääkäyttötarkoituksia osoittavilla aluevarauksilla ja määräyksillä pyrittiin tarkoituksenmukaiseen yleispiirteisyyteen sekä eri toimintojen joustavaan sijoittamiseen. Yleiskaavaratkaisu
on ollut perusteltu ja se on tukenut täydennysrakentamistavoitteen toteutumista. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kuitenkin turvata alueiden toiminnallinen monipuolisuus ja
riittävät aluevaraukset työpaikkatoiminnoille.
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Uuden Oulun yleiskaava vastaa lähivuosina näköpiirissä oleviin kehittämistarpeisiin. Koska yleiskaavan laadinta kestää useampia vuosia, tulee yleiskaavan päivittämis- ja laadintaprosessin
käynnistämistarve arvioida seuraavalla valtuustokaudella uudelleen. Tällöin arvioinnissa voidaan
ottaa huomioon myös maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen vaikutukset yleiskaavan sisällölle.
Täydennysrakentamisen vahvistaminen edellyttää edelleen muutoin toimintatapojen kehittämistä. Lisäksi kulttuuriympäristöihin liittyviä sisältöjä tarkastellaan erillisessä vaiheyleiskaavassa
ja viherympäristön kehittämisen tulisi panostaa aluekokonaisuuksittain.

Haukiputaan keskus ja lähialueet
Haukiputaan Kirkonkylän yleiskaava on ohjannut tarkoituksenmukaisesti Haukiputaan yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Haukiputaan keskus on uudistunut ja sen rakenne on monipuolistunut täydennysrakentamisen keinoin. Voimassa olevissa asemakaavoissa on myös asemakaavavarantoa Haukiputaan keskuksen ja sen lähialueiden kehittämiseen jatkossa. Haukiputaan
yleiskaavat ovat ohjanneet myös pientalovaltaista asuntorakentamista yhdyskuntarakenteeseen
tukeutuen ja harkitusti laajentaen. Lisäksi viime vuosien aikana on tutkittu Haukiputaan urheilukentän toimintojen uudistamista ja siirtämistä sekä urheilukentän alueen hyödyntämistä asuinrakentamiseen. Urheilukentän alue on yhdyskuntarakenteen kehittämisen ja liikkumisen kannalta keskeinen, ja alue soveltuisi erityisesti tehokkaammalle pientalorakentamiselle.
Vaikka Haukiputaan kirkonkylän yleiskaava on hyväksytty jo 15 vuotta sitten, voidaan sen periaatteiden nähdä ohjaavan edelleen tarkoituksenmukaisesti Haukiputaan asemakaavoitusta ja
muuta suunnittelua. Haukiputaan yleiskaavan päivittämistarve on kuitenkin tulossa lähiaikoina
ajankohtaiseksi. Entisen Haukiputaan kunnan alueelle kohdistettavat yleiskaavaresurssit on syytä
suunnata Kellon alueen suunnitteluun.
Kiimingin keskeiset taajama-alueet
Kiimingin keskeisten taajama-alueiden yleiskaava ohjaa Kiimingin keskeisten asemakaava-alueiden rakentamista. Tehty yleiskaavaratkaisu ohjaa asemakaavoitusta tarkoituksenmukaisesti,
mutta yleiskaavan suunnitteluperiaatteet ovat mahdollistaneet määrällisesti runsaan rakentamisen taajaman lievealueelle. Kiimingin pientalorakentamisen kysyntä ei ole näin suuntautunut
mahdollisuuksien mukaisissa määrin asemakaava-alueille.
Varsin maltillisen kysynnän vuoksi yleiskaavan aluevaraukset ovat kokonaisuudessa runsaita ja
ylimitoitettuja. Yhdyskuntarakennetta laajentavien alueiden asemakaavoitusta tulisi tehdä harkiten. Kiimingin keskustan kehittämiseksi sekä erityisesti uuden kerrostalorakentamisen mahdollistamiseksi tulisi laatia erillinen kehittämissuunnitelma.
Kiimingin yleiskaava vastaa pääosin Kiimingin yhdyskuntarakenteen kehittämistarpeisiin, eikä
yleiskaavan päivitystarve ole akuutti.
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Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaava
Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaava on ohjannut Oulunsalon yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaavassa on varauduttu Oulunsalon voimakkaaseen kasvuun ja pientalorakentamiseen. Myös Lentokenttäkaupungin kehittämistavoitteet ovat
yleiskaavassa mittavia. Toteutuneen ja näköpiirissä olevan kehityksen näkökulmasta yleiskaavan
aluevaraukset ovat osin ylimitoitettuja. Niemenrannan alueen rakentaminen on lisännyt Oulunsalon autoriippuvaisuutta, mikä korostaa jatkossa yhdyskuntarakenteen kehittämistä täydennysrakentamisella sekä ratkaisuilla, jotka kytkevät Niemenrantaa paremmin osaksi muuta Oulunsalon ja Pitkäkankaan yhdyskuntarakennetta. Myös Oulunsalon keskuksen uudistuminen ja kehittäminen on ollut valitettavan hidasta.
Yhdyskuntarakenteen kehittämisen lähtökohtien uudelleen arviointi, lentoasemayhteyksien kehittämistä koskevat valinnat, lentoaseman päivittyneet melualueet sekä Lentokenttäkaupungin
profilointi on luontevinta toteuttaa päivittämällä Oulunsalon voimassa olevaa osayleiskaavaa.
Samalla on syytä arvioida päivitettävän yleiskaavan aluerajausta.
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Liite 1. Oulussa voimassa ja vireillä olevat yleiskaavat (tilanne maaliskuu 2020)
Voimassa olevat yleiskaavat
Numero

Nimi

Hyväksymispäivämäärä

Yleiskaavan tarkoitus

1.

Merenrannikon ja meren saarten rantayleiskaava

2.3.2000 (vahvistaminen)

Rakennuspaikkakohtaisessa rantayleiskaavassa ohjataan Haukiputaan merenrannikon ja saariston maankäyttöä sekä rantarakentamista.

2.

Martinniemen
osayleiskaava 2025

9.6.2008

Osayleiskaavassa ohjataan Martinniemen asemakaavojen laadintaa ja muuttamista.

3.

Kirkonkylän osayleiskaava 2020

14.6.2004

Osayleiskaavassa ohjataan Haukiputaan paikalliskeskuksen
ympäristön tiivistämistä ja taajamarakenteen kasvua.

4.

Jakkukylän osayleiskaava

26.10.2000

Osayleiskaavassa ohjataan kyläalueen ja Iijoen ranta-alueiden
rakentamista. Osayleiskaava-alueesta vain pieni osa sijaitsee
Oulussa Jakkukylän osakuntaliitoksen jälkeen.

5.

Karjalankylän
osayleiskaava

28.5.2008

Osayleiskaavassa ohjataan kyläalueen ja Iijoen ranta-alueiden
rakentamista rakennuspaikkakohtaisesti.

6.

Kierikin osayleiskaava

16.12.1999, vahvistettu 31.5.2001

Osayleiskaavassa ohjataan kyläalueen ja Iijoen ranta-alueiden
rakentamista rakennuspaikkakohtaisesti.

7.

Siuruanjoen osayleiskaava

9.7.1998, vahvistettu
17.4.2000

Osayleiskaavassa ohjataan Siuruanjoen ranta-alueiden rakentamista rakennuspaikkakohtaisesti.

8.

Siuruanjoen osayleiskaava II

26.3.2000

Osayleiskaavassa ohjataan Siuruanjoen ranta-alueiden rakentamista rakennuspaikkakohtaisesti.

9.

Siuruanjoen osayleiskaava II:n kaavamuutos

27.3.2007

Osayleiskaavan muutos kahta kiinteistöä koskien.

10.

Seudullisen monitoimikeskuksen osayleiskaava

3.12.2007

Osayleiskaavassa ohjataan seudullisen moottoriurheilun monitoimikeskuksen (OuluZone) rakentamista.

11.

Keskeisten taajamaalueiden osayleiskaava 2030

19.9.2011

Osayleiskaavassa ohjataan Kiimingin paikalliskeskuksen ympäristön taajamarakennetta.

12.

Koitelin osayleiskaava

28.5.1999 (vahvistaminen)

Osayleiskaavassa ohjataan Kiiminkijokivarressa sijaitsevan Koitelin koskialueen virkistys- ja matkailutoimintaa sekä rantarakentamista osin rakennuspaikkakohtaisesti.

13.

Kiiminkijokivarren
osayleiskaava

19.9.2011

Osayleiskaavassa ohjataan rakentamista Vesalan ja Ylikiimingin
kaupunginosien keskeisillä alueilla

14.

Sanginjoen osayleiskaava

15.2.1999, vahvistettu 23.3.2001

Osayleiskaavassa ohjataan Sanginjoen ympäristön ja ulkometsäalueen sekä jokivarren maankäyttöä.

15.

Oulujokivarren
osayleiskaava

21.5.2007

Osayleiskaavassa ohjataan Oulujokivarren kyläalueiden jokivarren rakentamista, maisema- ja muita arvoja osin rakennuspaikkakohtaisesti.

16.

Keskeisten alueiden
yleiskaava 2030

12.6.2006

Yleiskaavassa ohjataan Oulunsalon paikalliskeskuksen ympäristön taajamarakenteen kehittymistä ja laajentumista.

17.

Karhuojan osayleiskaava

27.3.2006

Osayleiskaavassa ohjataan Karhuojan kyläalueen rakentamista
rakennuspaikkakohtaisesti.
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18.

Varjakan osayleiskaava

18.6.2012

Osayleiskaavassa ohjataan Varjakan virkistys-, loma- ja matkailukäyttöä.

19.

Salonpään strateginen
yleiskaava 2030

12.9.2011

Yleiskaavassa ohjataan yleispiirteisesti Salonpään kyläalueen
maankäyttöä.

20.

Hylkykarin osayleiskaava

24.9.2007

Osayleiskaavalla ohjataan alueen rakentamista ja lupaharkintaa.

21.

Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen
osayleiskaava

23.2.2015

Osayleiskaavalla ohjataan kyläalueiden rakentamista rakennuspaikkakohtaisesti.

22.

Merialueen osayleiskaava

15.12.2014

Osayleiskaavassa osoitetaan Hailuodon kiinteän yhteyden tieratkaisu.

23./1

Uuden Oulun yleiskaava, kaavakartta 1

18.4.2016

Yleiskaavassa on osoitettu Uuden Oulun maankäytön yleiset
kehittämisperiaatteet kehittämisvyöhykkein.

23./2

Uuden Oulun yleiskaava, kaavakartta 2

18.4.2016

Yleiskaavalla ohjataan keskeisen kaupunkialueen asemakaavoitusta, täydennysrakentamista ja yhdyskuntarakenteen laajentumista.

Vireillä olevat yleiskaavat
1.

Jokikylän ja Murron
osayleiskaava

-

Yleiskaavalla ohjataan rakennuspaikkojen sijoittumista rakentamiseen parhaiten soveltuville kyläalueille.

2.

Alaykylän, Tirinkylän,
Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava

-

Yleiskaavalla ohjataan kyläalueen rakentamista ja rakennuspaikkojen sijoittumista parhaiten soveltuville kyläalueille.

3.

Kulttuuriympäristön
teemayleiskaava

-

Yleiskaavan tavoitteena on kuvata kaupungin monimuotoista
kerroksellista kulttuuriympäristöä ja tukea kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä.
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