Kaupunkiseutusuunnitelmien
webinaari 26.4.2021

Elinvoimainen Oulun seutu

Oulun seutu
Oulun seudun elinvoimaisuus edellyttää
sijainnista johtuen yhteyksiin panostamista!
•
•
•
•
•
•
•

Valtatie VT 4
Päärata Oulu-Liminka, kaksoisraide
Sataman syventäminen ja yhteydet
Ratapihojen kehittäminen
VT 22
VT 20
VT 8

Oulun seutu

Oulun seudulla nuori
ja koulutettu väestö.
Miten käy tulevina
vuosikymmeninä…?

Maankäyttö
ja asuminen

Vahva yhteistyö Oulun seudulla
Liikennejärjestelmäyhteistyön toteutus
Maakunnallinen
liikenneturvallisuus
-ryhmä
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Seuturakennetiimi

SEUTURAKENNETIIMI
- tekninen toimi / kaavoitus kunnat: Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka,
Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
- Pohjois-Pohjanmaan liitto
- Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ympäristö- ja luonnonvarat –yksikkö
- kokoontuu n. 1,5 kk välein
- yhteisiä edustajia Oulun seudun liikenteen johtoryhmän kanssa
- työpajat, seminaarit

Painotus kestävään liikkumiseen
Kulkutapojen käyttö Oulun seudulla

Kestävien kulkutapojen osuus koko
seudulla 40 %

Kulkutapojen käyttö eri kunnissa

Painotus kestävään liikkumiseen
-

Pyöräbaanat ja turvalliset risteykset
Seurantalaskurit
Pysäkki- ja muut pyöräpysäköintijärjestelyt

Oulun seudun kuntien yhteinen
yleiskaava

Laatiminen 1999-2005
Vahvistaminen 2005 (7 kuntaa)
Muutos ja laajennus (10 kuntaa)
Hyväksyminen 2006

Oulun seudun rakennemalli 2040
Hyväksytty
2015

Oulun seudun kehityskuva 2030+

Oulun seudun kehityskuva 2030+
suunnitelman laatimisen
tavoitteena on, että aktiivisen
vuoropuhelun kautta kunnat
etsivät yhteisen linjan koko
seutua palvelevasta kestävästä
yhdyskuntarakenteesta ja
liikennejärjestelmästä sekä
elinvoimaisesta seudusta.

Oulun seudun kehityskuva 2030+ /
Työn lähtökohdat
Oulun seudun kuntien ja valtion välisellä MAL-sopimuksella on luotu
vankka pohja seudun kehittämistoimille sopimuskaudelle 2020-2031.
Vuosien 2020-2023 osalta tavoitteet ja konkretia ovat pisimmällä.
Sopimus luo edellytyksiä seudullisesti tarvetta vastaavalle monipuoliselle
asuntotuotannolle, liikennejärjestelmän ja maankäytön
yhteensovittamiselle sekä kehittämiselle. Erityisinä tavoitteina MALsopimuskaudelle 2020 – 2031 on:
✓seudun elinvoimaisuuden lisäämistä
✓seudun saavutettavuuden parantamista kestävin kulkutavoin
✓houkuttelevuutta asukkaiden ja yritysten näkökulmasta
✓riittävää ja kohtuuhintaista asuntotuotantoa sekä monipuolista
asuntojen hallintamuotojakaumaa,
✓riittävää 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

VISIO

TAVOITTEET

TOIMENPITEET

Ihmise
n
mittakaava

TOIMENPITEET

TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA

Oulun seudun kehityskuva 2030+ /
Työohjelma
Joulukuu

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Alkuanalyysit
•

Tarjouspyynnön mukaiset
lähtöaineistot, MAL-sopimus

•

Osa-aluekohtaiset
alkuanalyysit ja visiot,
erityisnostot

•

Vuorovaikutussuunnitelman
täsmentäminen

Visio ja tavoitteet
Skenaariot ja vaikutukset
•

•

•

Keskeiset tavoitteet: laadukas
asuin- ja elinympäristö,
•
vähähiilinen
liikennejärjestelmä ja
•
elinvoimainen Oulun seutu
Lähtökohtana huomioidaan
muiden strategisten linjausten
tuoma viitekehys

Vaihtoehtoiset kehityskuvaskenaariot
Vuorovaikutteinen
täsmentyvä vaikutusten
arviointiprosessi
•

OHRY (5)

Vuorovaikutusalusta (teams)

Skenaariot ja
tarkennukset

Tavoitepaja
(online)

kommentointikierros

kommentointikierros

•

Yhteisen kehityskuvan kuvaus: visiokartta + 3
teemakarttaa + kuvaus

•

Kehityspolku ja toimenpiteet: millä
toimenpiteillä visio luodaan toteen?

• Raportin viimeistely yhdessä
tilaajan kanssa

•

Lyhyen ja pidemmän aikavälin toimenpiteet

•

Osapuolten roolit ja vastuut, sitouttaminen

• Viestinnällisten tarpeiden
valmistelu

Jatkuu kehityskuvan
vaikutustenarviointina

Visio 2030+: Laaja vuoropuhelu
ja työstö yhteisen linjan
muodostamiseksi

Työpajat
(3)
Tiedotteet (3) &
esittelyt (6) & palaute

Kehityskuva, toimenpiteet ja kehityspolku

kommentointikierros

•

Tärkeimpien hankkeiden priorisointi

•

Seurannan ja päivittämisen menettelyt

Kunnanjohtajat

kommentointikierros

Raportointi ja viestintä

• Jatko syksyllä 2021: Kehityskuva
2030+ suunnitelman
hyväksyttäminen seudun
kunnissa ohjeellisena asiakirjana

Kehityskuva- &
Toimenpidepajat

kommentointikierros

kommentointikierros

Oulun seudun kehityskuva 2030+ /
Tavoitetyöpajan tulokset: tavoiteaihiot
Oulun seudun monikeskuksisuus ja asumisen monipuolisuus
ovat selkeitä veto- ja pitovoimatekijöitä pohjoisen keskuksena

Läpileikkaavat tavoitteet:
Saavutettavuus
Kestävyys
Digitalisaatio

1
OULUN KESKUSTA JA
MONIKESKUKSINEN
SEUTU

2
FYYSISEN
YMPÄRISTÖN
VETOVOIMATEKIJÄT
NOSTAMAAN
ASUMISEN LAATUA

3

4

5

6

ASUNTOTUOTANNO
N SKAALAUTUVA
KIRJO

OULUN SEUTU
ENSIN;
ISOT KALAT
PYYDETÄÄN
YHDESSÄ

PALVELU-VERKOT;
SILMÄKOKO
SOPIVAKSI

VAHVAT
OSAAMISKESKITTYMÄT

Oulun seutu on hyvin saavutettavissa ja vahvat
joukkoliikennekäytävät tukevat kasvua: Oulun seutu on yksi kestävän
liikkumisen malliseuduista Suomessa

7
KESTÄVÄN JA
VÄHÄPÄÄSTÖISEN
LIIKKUMISEN
EDISTÄMINEN

8
SAAVUTETTA-VUUDEN
PARANTAMINEN

Seudullisella maankäytön, liikenteen ja palveluiden
yhteissuunnittelulla on mahdollistettu elinvoimainen ja houkutteleva
palvelu- ja osaamiskeskittymien verkko Oulun keskusta veturina

9
LIIKENNE-JÄRJESTELMÄ
TUKEE SEUDUN KASVUA

Oulun seudulla on saavutettava ja yhdessä luotu alueen vahvuuksiin
perustuva matkailualueiden ja reittien verkosto, jonka kärkinä ovat
merellisyys ja vesistöt sekä kaupunkikulttuuri ja luontomatkailu

10
.
MATKAILUN
SAAVUTETTAVUUDEN
KEHITTÄMINEN

11
OLEMASSA OLEVIEN
VAHVUUKSIEN
KOROSTAMINEN

12
YHTEISÖLLINEN JA
VERKOSTOMAINEN
KEHITTÄMINEN JA
MAHDOLLISTAMINEN

Oulun seudun kehityskuvan 2030+ tavoitetyöpajan (10.2.2021Kommentointi
klo 12-15) tiivistykset
Koko aineiston näette: https://miro.com/app/board/o9J_lVJEq6A=/

www.menti.com
koodi: 64 23 20 5

Oulun seudun kehityskuva 2030+ /
Tavoiteaihiot maankäyttö ja asuminen
2

1

•

OULUN KESKUSTA JA MONIKESKUKSINEN
SEUTU

FYYSISEN YMPÄRISTÖN
VETOVOIMATEKIJÄT NOSTAMAAN ASUMISEN
LAATUA

"Tulee kehittää 2000-luvun
näkemys monikeskuksisuuden merkityksestä
sekä Oulun keskustalle että koko seudulle."

"Luonnon- ja arkkitehtuurin hyödyntäminen
paikkojen erottumisessa on otettava mukaan
alueiden kehittämiseen."

Monikeskuksisuus ja seudullinen ajattelu ilman
kuntarajoja selkeäksi voimavaraksi, Oulun
keskustalla tärkeä veturirooli

•

Nostetaan alueelliset erityispiirteet esiin

•

Merellisyys ja muut vesistöt
vetovoimatekijöinä asumisessa

•

Uudet liikennepalvelut ja liikkumisen muodot
huomioidaan myös kaavoituksessa

•

Seurataan toteutuvien alueiden eroja ja
väestökehityksen suuntaa

•

Tarvitaan uutta kaupunkitalouden näkemystä.

•

Politiikka vahvemmin kuntien erilaisten

•

Asuminen huomioidaan keskeisesti palveluverkon
mahdollistajana

Aihiot työpajatuloksista, täydentyvät ja tarkentuvat
kehityskuvatyövaiheessa

3
ASUNTOTUOTANNON SKAALAUTUVA
KIRJO
"Tulee kaavoittaa tasapuolisesti kerrostalo- ja
pientalokohteita sekä seudullisesti että
paikallisesti myös hyvillä sijainneilla."
•

Tasapuolista asuntotuotantoa estämään
alueiden eriytymistä sekä ylläpitämään
paikallisten palveluiden monipuolisuutta

•

Kehityksen seurantaan
asuntotyyppijakauman

"MAL-roolien" määrit-tämiseen

Kommentointi
www.menti.com
koodi: 64 23 20 5

Maankäyttöön ja asumiseen
liittyvät seudulliset tavoitteet 2030+

Oulun seudun monikeskuksisuus ja asumisen monipuolisuus ovat selkeitä veto- ja
pitovoimatekijöitä pohjoisen keskuksena

Kestävien ratkaisujen Oulun seutu
Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2021-2030:
Kaikki ratkaisee!
Iin kunnan ilmastotyö

Oulun uusi ympäristöohjelma
”Kohti hiilineutraalia Oulua”

MAL(PE) sopimuksista
• Oulun seudulla on saatu aikaan hyvää kehitystä
MAL(PE)-sopimuksilla
• Yhteistyö on lisännyt vuoropuhelua
seudun kuntien kesken ja valtio-osapuolten kanssa.
• Maankäytön tavoitetta on toteutettu laatimalla
yhdyskuntarakennetta eheyttäviä kaavoja ja edistämällä
täydennysrakentamista.
• Asumisen osalta asuntotuotantoa on toteutettu
kysyntää vastaavasti.
• Liikennettä on kehitetty kestävämpään suuntaan: mm.
joukkoliikennematkojen määrä on kasvanut.
• Suurista elinvoimaa tukevista liikennehankkeista ovat
edistyneet valtatien 4 sekä sataman syväväylä.

Kaupunkiseutusuunnitelmasta
• Oulun seudulla hyvä valmius:
taustalla seudun kuntien yleiskaava ja
rakennemalli, pitkä yhteistyö maankäytön ja liikenteen
suunnittelussa sekä näiden yhteensovittamisessa
• Esitettiin maankäyttö- ja rakennuslakiin väljyyttä: nähtiin
hyvänä, että kaupunkiseudut voisivat itse päättää,
laaditaanko ja millaisena!
• Oulun seudun Kehityskuva 2030+ hyvä pohja
suunnitelmalle
• Yhteensovitus jatkuvan yhteistyön kautta
(maakuntakaavoitus, LJS -työ)

Kaupunkiseutusuunnitelmasta
• Vuorovaikutus tulee suunnitella
• Oulun seudulla kuntajohtajien säännölliset kokoontumiset >
hyvä foorumi kuntien ylimmälle johdolle
• Seudun päättäjille yhteiset tilaisuudet, esim. ideoitu yhteinen
tilaisuus / webinaari uusille päättäjille tulevana syksynä
• Sidosryhmille erilaiset työpajat / webinaarit
• Kuntalaisten osallistaminen haastavaa, mutta mahdollista
valikoitujen nostojen kautta (esim. avoimet nettikyselyt)
• Selkokielisyys viestinnässä, yhteisen suunnittelun hyötyjen ja
konkretian nostaminen esille

• Päätöksenteko seudun kunnissa

Tilaa, valoa ja pohjoista voimaa!

Kiitos!

