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Suistokaupunkivisiossa on tarkasteltu Oulujoen keskeistä suistoaluetta, 
ja siinä on muodostettu kokonaisnäkemys sen tulevaisuudesta ja 
kehittämisen periaatteista

Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelma keskittyy 
yhteensovittamaan meri- ja ranta-alueisiin kohdistuvia 
käyttötarpeita, kirkastamaan kuvaa Oulun merellisyydestä sekä 
profiloimaan Oulua merikaupunkina

Oulu on rakennettu meren ja joen yhtymäkohtaan – molemmat vesistöt ovat  
keskeinen osa kaupunkia. Ne ovat sekä maisemallisesti, toiminnallisesti että 
kaupunkirakenteellisesti erityinen osa Oulua, ja muotoilevat osaltaan kaupungin 
kehitystä.

Kaupungin yli 400 -vuotisen historian aikana meren rannat ja suisto ovat muuttuneet 
merkittävästi niin maankohoamisen kuin kaupungin rakentamisen seurauksena. 
Muutos jatkuu myös tulevaisuudessa, ja samanaikaisesti pitkään rantaviivaan 
kohdistuu paljon erilaisia yhteensovitettavia tarpeita ja näkökulmia. Keskustelussa 
kuva kaupungin merellisyydestä on nykyisellään koettu varsin jäsentymättömäksi, ja 
Ouluun on kaivattu lisää merellisyyttä eri näkökulmista. Nämä tekijät ovat nostaneet 
esiin tarpeen tarkastella aihetta strategisena kokonaisuutena. 



• Suistokaupunkivisiossa muodostettiin yhteinen tahtotila ja kokonaisnäkemys
suistoalueen tulevaisuudesta sekä kehittämisen periaatteista

• Lähtökohtana avoin vuorovaikutus ja osallistaminen kaupunkilaisten ja 
eri sidosryhmien kanssa

• Visiossa määritellään

• suiston kehittämisen tärkeimmät lähtökohdat ja vahvuudet

• kehittämisen päätavoitteet ja kehittämisperiaatteet teemoittain ja osa-
alueittain 

• jatkosuunnittelussa käytettävät suunnitteluvälineet ja tärkeimmät 
lähivuosien toimenpiteet 

• Suunnitelma ohjaa periaatteillaan suistoalueen maankäyttöä ja kehittämistä

Suistokaupunkivisio





Toteutuneita toimenpiteitä

• Vesipeilin vuosisadat -selvitys

• Suiston melontareitistö; 5 erilaista reittiä karttoineen

• Raatinkärki/Lohipadonniemi: puistoalueen

kehittämisen suunnittelu meneillään. Viheralueen

kehittäminen hyödyntämällä mm. virtuaaliympäristöä

• Mustasalmi: rantojen maisemasuunnitelu meneillään

Tutustu suistokaupunkivisioon

https://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/kulttuuriymparistoselvitykset
https://www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/melontareitit
https://www.ouka.fi/documents/12610409/17424611/Suistokaupunkivisio_raportti_hyvaksytty_FINAL.pdf/a2e0f9c9-17b0-46b2-8960-4e7a74f384c7


Merikaupunki Oulu
-tavoitesuunnitelma

ENSIMMÄINEN ASKEL POLULLA 
KOHTI MERELLISTÄ OULUA!

• Muodostaa strategisen kokonaiskuvan Oulun 
merellisyydestä eri näkökulmista 

• Profiloi merellisiä alueita niiden käyttötarkoitusten ja 
arvojen mukaan

• Kirkastaa kuvaa Oulun merellisyydestä
• Profiloi Oulua merikaupunkina
• Vahvistaa merellisyyden merkitystä yhtenä kaupungin 

vetovoimatekijänä



MERIKAUPUNKI 

OULU TAVOITE-

SUUNNITELMA

✓ Yhteistyön luominen ja  
edistäminen: 
yhteistyöverkoston 
ensimmäiset askeleet

✓ Yhteinen visio ja tavoitteet

✓ Yhteiset suuntaviivat  ja 
kehittämisen raamit

✓ Teeman nostaminen 
näkyväksi

TOIMENPIDE-
OHJELMA

✓ Toimenpiteiden suunnittelu: 
aikataulutus, vastuutus ja 
budjetointi

✓ Toimijoiden kokoaminen 
tarkempaan suunnitteluun ja 
toteuttamiseen: 
Yhteistyöverkoston 
vahvistaminen

✓ Nopeiden toimenpiteiden 
toteutus

KÄRKITOIMEN-
PITEIDEN 

EDISTÄMINEN 
& NOPEAT 

TOIMENPITEET

ALUEIDEN 
TARKEMMAT 
TOTEUTUS- JA 
MAANKÄYTTÖ-
SUUNNITELMAT 

(MM. YLEIS-
SUUNNITELMAT)

TOIMEN-
PITEIDEN 

EDISTÄMINEN

KAUPUNKI-
STRATEGIA

LIIKENNE-
JÄRJESTELMÄ-
SUUNNITELMA

KANSALLINEN 
MERIALUE-

SUUNNITELMA

YLEISKAAVA

✓ Toimenpiteiden toteutus 
(kaupunki + toimijat+ muut)

✓ Tarkemmat paikalliset 
suunnitelmat ja toteutus

2021-22

MERIKAUPUNKI OULU –
KOKONAISUUDEN POLKU

2019-21

1077 karttakyselyyn vastannutta: asukkaat ja muut 
kiinnostuneet

n. 40 osallistujaa työpajoissa; yrityksiä, julkisen tahon 
edustajia, koulutus- ja tutkimustaho

3 ympäristö- ja yhdyskuntalautakuntaesittelyä ja 
kommentointikierrosta

3 lehdistötiedotetta

64 palautekyselyyn vastannutta

Monialainen ohjausryhmä: Oulun kaupunki, Oulun 
ympäristötoimi, Oulun Infra –liikelaitos, ELY-keskus, 
Business Oulu, Metsähallitus, maakunnan liitto, Oulun 
yliopisto

Yhteistyöverkosto: 
yksityinen + julkinen taho

Yhteistyöverkosto: 
yksityinen + julkinen taho

MERIKAUPUNKI OULU -
TAVOITESUUNNITELMA 

HYVÄKSYTTIIN 27.04.2021



Osallistamisen 

tuloksia

Vastauksia 
kartta-

kyselyyn: 
1077 kpl

Oulun meri- ja ranta-

alueiden keskeisimmät 

kehittämistarpeet

Alueellisten 

profiilien 

vertailua



Tärkeimmät paikat

Vastauksia 
karttakyselyyn: 

1077 kpl

Merelliset alueprofiilit

Osallistujia 
työpajoissa

yli 40; yrityksiä, 

julkisen sekä koulutus- ja 
tutkimustahon edustajia



Visio ja 

kärkiteemat



Tavoitteista toimenpiteiksi



Keskeiset tulokset

• Saavutettiin osallistavassa yhteishengessä visio Merikaupunki Oulusta 

• Visio sisältää kolme merellistä teemaa ja niiden kehittämisperiaatteet:

• Merellinen luonto

• Rakennettu merellisyys

• Toiminnallinen merellisyys

• Laadittiin kehittämisen kärkiteemat koko aluetta kuvaavine tavoitekarttoineen 

• Prosessi edetessä järjestettiin laaja-alaisesti vuorovaikutusta eri sidosryhmien kanssa 

sekä otettiin ensiaskeleet yhteistyönverkoston luomisessa

• Nostettiin esiin tietoa Oulun merellisyydestä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä; 

viestintä jatkuu

Tutustu Merikaupunki Oulu-tavoitesuunnitelmaan

https://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/merikaupunki-oulu


Työ jatkuu: toimenpiteiden edistäminen

Kärkitoimenpide: Merialueiden ekologisen 
tilan ja vedenlaadun parantamisen 
toimenpiteet
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa on lähdetty edistämään 
toimenpidettä vahvistamalla yhteistyötä kaupungin sisällä, ja 
kartoittamalla meneillään olevia hankkeita ja alueen nykytilaa.

Toteutettuja toimenpiteitä ja hankkeita:
• Lumo-työ; laadittu selvitys luonnon monimuotoisuuden 

periaatteista, tavoitteista ja toimenpiteistä. Toimenpiteinä 
esitetään mm. merta kuormittavan ravinne- ja 
kivennäisainehuuhtouman vähentämistä sekä kattavien ja 
laadukkaiden luontoselvitysten laatimista.

• Kaijonlahden valuma-alueen kunnostushanke: suunnitellaan ja 
rakennetaan hulevesien laadulliseen hallintaan liittyviä 
rakenteita, kuten kosteikkoja, laskeutusaltaita ja 
riukutukkipato.

• Osallistuminen valtakunnalliseen Mahanpuruja muovista-
kampanjaan: kaivonkansia merkitään värikkäin tarroin pariksi 
viikoksi elokuussa, jotta tietoisuutta roskien lähteistä lisättäisiin 
ja roskaantuminen vähenisi. Näitä voi bongata kaupungilla!

Lisää esimerkkejä toteutetuista toimenpiteistä

https://storymaps.arcgis.com/stories/eb93caf7b72041ddb2eec4e34ce29371


Kärkitoimenpide: Ranta-alueiden 
maisemanhoitosuunnitelma
• Suunnitelman työstäminen on aloitettu. 

• Suunnitelmaan sisällytetään ranta-alueiden kokonaisuus 
ja yleiset maisemanhoitoperiaatteet. 

• Alueiden tyypittelyllä ja kehittämisperiaatteiden 
laatimisella voidaan vaalia ranta-alueiden ominaispiirteitä 
ja arvoja (esim. luonto-, kulttuuriympäristö, maisema, 
vapaa rantaviiva, hiljaiset alueet). 

• Lisäksi tehdään tarkemmat toteutussuunnitelmat 
muutamiin aloituskohteisiin helminauhamaisesti pitkin 
rannikkoa. Kohteiksi valitaan eri tyyppisiä, kaikille helposti 
saavutettavissa olevia alueita, jotka tuottavat samalla 
esimerkkejä muille vastaaville alueille.



Kärkitoimenpide: Merikaupunki Oulu-
yhteistyöverkoston luominen

Perämerenkaaren kehittämisvyöhykkeen rajaton ja kestävä tulevaisuus –hanke 2021-2023 
on käynnistynyt BusinessOulun vetämänä.

Hankkeen tavoitteena on:

• Rajan ylittävän yhteistyön, luottamuksen, verkosto- ja kumppanuusyhteistyön 
palauttaminen koronapandemiasta aiheutuneen negatiivisen kehityskulun 
katkaisemiseksi

• Systemaattisen verkostotyön käynnistäminen ja kiihdyttäminen Perämerenkaaren 
alueella painopisteenä
1) Perämerenkaaren alueen kestävä rajat ylittävä liikenne ja toimivat yhteydet
2) Perämerenkaaren alueen merellisyyteen ja pohjoisuuteen perustuvan kestävän 
matkailun kehitys

• Uusien rajan ylittävien kehittämisprosessien tarpeiden tunnistaminen ja 
käynnistäminen

Tutustu hankkeeseen

https://www.businessoulu.com/fi/businessoulu/ohjelmat-ja-hankkeet/peramerenkaaren-rajaton-ja-kestava-tulevaisuus-hanke-2021-2023.html


Yleiskaavasuunnittelija Virpi Haverinen
virpi.haverinen@ouka.fi / 040 628 9096

Lisätietoja:

KIITOS!

Tutustu Oulun merellisiin maisemiin!

Kysymyksiä?

https://storymaps.arcgis.com/stories/6b9ae63d9a1f4090853d94aca87201fe

