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197
mrd. €

Vuoden 2025 
loppuun mennessä
investointeja

Pohjoiseen
Skandinaviaan ja 

Barentsin alueelle

OULULLA ON 
KESKEINEN ASEMA 
pohjoisten alueiden 
investoinneissa 
ja kasvavassa 
taloudessa



Oulun kaupunkiseudulla 
250 000 asukasta

Skandinavian pohjoisten alueiden suurin keskus.

Sivistys- ja 
kulttuurikeskus

Kaupan ja 
talouden keskus

Logistinen keskus

Elämyskeskus



Asukkaiden
keski-ikä on
37,9 vuotta



Oulu on
yksi nuorimmista 
kaupungeista Euroopassa

Uutta luova ilmapiiri

Koulutustaso on korkea –
noin kolmasosalla oululaisista on 
korkeakoulututkinto.

Hyvä pohja
tulevaisuuden
rakentamiseen!Oulun yliopisto ja ammattikorkeakoulu:

noin 25 000 opiskelijaa



Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Tavoitteet – näihin Oulun seudun 
liikennejärjestelmällä halutaan 
vaikuttaa
• Seudun asukkaiden matkat ovat 

turvallisia ja sujuvia
• Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn 

suhteellinen osuus kaikista 
kulkutavoista kasvaa.

• Oulun seudun kilpailukyky globaaleilla 
markkinoilla paranee

Maankäyttö osoitetaan ensisijaisesti tukeu-
tumaan olemassa olevaan liikennejärjestel-
mään, jota täydennetään tarpeen mukaisesti.



MALPE -sopimus 2016 - 2019
Yhteinen tahtotila seudun 
maankäytön, asumisen, liikenteen, 
palveluiden ja elinkeinoelämän 
kehittämisestä (MALPE)

• Erityispaino kestävän (joukkoliikenne, 
kävely ja pyöräily) ja turvallisen 
liikkumisen toimenpiteissä

• Väyläinfran kehittämisessä pääpaino on 
seudun kilpailukykyä parantavissa 
toimenpiteissä ns. kärkihankkeissa

• Vahvana osana on seudullinen 
älyliikenteen tuotekehitys, pilotointi ja 
verkottuminen. Esimerkiksi ITS Oulu 
hanke. 



Tulevaisuuden liikenne  
– haasteet ja mahdollisuudet

• Ekologisuus
• Uudet energiamuodot
• Digitalisaatio
• Liikenteen palvelut
• Automatisaatio
• Robotiikka
• Jakamistalous
• Asenteiden ja käyttäyty-

misen muutos sekä 
muuttaminen



Oulun toimenpiteet
kävely, pyöräily ja joukkoliikenne

• Uuden Oulun yleiskaava
• Oulun keskustavisio 2040
• Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn 

kehittämissuunnitelma
• Oulun seudun pyöräilyn pääreitti-

suunnitelma
• Selvitys kaupunkipyörien toiminta-

mallista ja -mahdollisuuksista
• Selvitys sähköbussien edistämiseksi 

suomalaisilla kaupunkiseuduilla
• Selvitys joukkoliikenneratkaisuista kaupunkien 

jalankulku- ja joukkoliikennevyöhykkeiden 
rajapinnassa (mm. citybussiliikenne) jne.

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkx4W0w8HTAhUhDJoKHbeKAYcQjRwIBw&url=http://oubus.fi/paikallisliikenne/citybussit/&psig=AFQjCNGu2ecc5oThrLyxdZxcTDFpIV2vig&ust=1493275613494054


• ITS Oulu hanke
• älykkään liikenteen strategia, 

toimintaverkosto ja pilotit
• Uudet pysäköintinormit
• Suunnitelma sähköautojen julkisista latauspisteistä
• Selvitys yhteiskäyttöautopalveluiden kehittämisestä
• Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat (avoin data)
• HALI - Always Green for Emergency Vehicles
• Lisäksi Oulu on mukana mm. valtakunnallisesti 

merkittävissä Infra-O, KIRA-digi ja 6aika hankkeissa

Oulun toimenpiteet
älyliikenne, palvelut jne.

http://www.kiradigi.fi/


Tutustu Ouluun:

www.ouka.fi

www.oulu.com

Oulun kaupunki - City of Oulu

@cityofoulu

Oulun kaupunki

Kiitos
mielenkiinnosta!

Oulun keskustavisio 2040
https://youtu.be/qY3q2zkchR8

http://www.ouka.fi/
http://www.oulu.com/
http://www.facebook.com/Oulu.Finland
http://www.instagram.com/cityofoulu
http://www.youtube.com/CityofOulu
https://youtu.be/qY3q2zkchR8
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