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Johdanto 

Raine Mäntysalo & Aila Ryhänen 

 

Tämä kirja on kaksivuotisen EkoSuKaT-hankkeen ensimmäinen väliraportti. Raporttiin sisältyy 
empiirisiä tutkimustuloksia ja ideasuunnitelmia liittyen hankkeen yhteen kohdealueeseen: 
Karhuoja-Niemenranta Oulunsalossa. Kirjan ensimmäisessä osassa tehdään keväällä 2004 
toteutetun asukaskyselyn pohjalta päätelmiä koskien Oulunsalon asuinympäristöjen 
viihtyisyystekijöitä, ominaisuuksia lasten kasvuympäristönä ja kotina sekä asukkaiden suhdetta 
teknologiarakentamiseen ja –imagoon. Kirjan toisessa osassa esitellään Oulun yliopiston 
arkkitehtuurin ja maantieteen opiskelijoiden eri näkökulmista laatimia analyysejä, joiden puitteissa 
opiskelijat keräsivät tietopohjaa Karhuoja-Niemenrannan alueelle harjoitustyönä laadittavia 
asuinaluesuunnitelmia varten. Nämä vaihtoehtoiset asuinaluesuunnitelmat esitellään lopuksi kirjan 
kolmannessa osassa. 

EkoSuKaT 

Ekotehokkuus Supistuvissa ja Kasvavissa Taajamissa: muuttuvan yhdyskuntarakenteen fyysinen, 
sosiaalinen ja ekologinen kestävyys – EkoSuKaT – on monitieteinen tutkimus- ja kehittämishanke, 
jonka toteuttaa Oulun yliopisto yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntaliittojen ja 
ympäristökeskusten sekä empiiriseen tutkimukseen valittujen kohdekuntien – Suomussalmi, 
Ristijärvi, Kajaani, Oulunsalo, Liminka ja Tyrnävä – kanssa. Tutkimushankkeessa pyritään 
monipuoliseen ja kokonaisuuksia hahmottavaan käsitykseen niistä vaatimuksista, joita kasvavien 
keskusten lähialueiden kasvaminen ja toisaalta perifeeristen alueiden supistuminen aiheuttaa 
erityyppisten asuintaajamien kestävän kehityksen turvaamiselle. Tarkoituksena on etsiä pohjoisiin 
oloihin soveltuvia sekä paikallistason ekotehokkuutta parantavia suunnittelu- ja arviointimenetelmiä 
supistuvien ja kasvavien taajamien muutoskehityksen hallitsemiseksi. 

Hankkeessa on mukana tutkijoita arkkitehtuurin, maantieteen, ympäristökasvatuksen, sosiologian 
ja ympäristötieteiden tutkimusaloilta. Lisäksi hankkeen kuluessa toteutetaan pilottihankkeita ja 
tehdään niihin liittyen opinnäytetöitä kultakin tutkimusalalta. Pilottihankkeita ovat mm. 
asukaskyselyt ja maankäytön harjoitustyösuunnitelmat, joita Oulunsalon osalta esitellään myös 
tässä kirjassa. Tutkimustyön ja pilottihankkeiden ohjauksesta Oulun yliopistolla vastaavat professori 
Jussi S. Jauhiainen maantieteen laitokselta, lehtori Pentti Luoma Naistutkimuksen, sosiologian ja 
ympäristökasvatuksen jaoksesta sekä professori Helka-Liisa Hentilä ja assistentti Raine Mäntysalo 
arkkitehtuurin osastolta. 

Hanke on yksi Ympäristöklusterin Ekotehokas yhteiskunta –ohjelman (2004-05) hankkeita. 
Päärahoittaja Ympäristöklusterin (YM, KTM, TEKES ja Suomen Akatemia) lisäksi hanketta 
rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ympäristökeskukset, kohdekunnat sekä Oulun yliopisto. 
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Asukaskysely 

Kaikissa EkoSuKaT-hankkeen kohdekunnissa toteutetaan asukaskysely. Kyselyt osin räätälöidään 
kuntien omien selvitystarpeiden ja taajamien erityispiirteiden mukaan, osin pidetään 
yhdenmukaisina, jotta keskinäinen vertailtavuus olisi mahdollista. Tässä kirjassa esitellään 
ensimmäisenä toteutetun Oulunsalon asukaskyselyn tuloksia. 

EkoSuKaT-tutkimusryhmän lisäksi kyselyn laadintaan osallistuivat myös projektitutkija, 
arkkitehti Risto Suikkari, yliassistentti (sosiologia) Kalle Reinikainen ja projektitutkija, FM 
(kulttuuriantropologia) Kari Miettunen. Näin kysely suunnattiin palvelemaan myös heidän 
tutkimusintressejään, ja vastavuoroisesti he, empiirisen tutkimuksensa Oulunsaloon kohdistamalla, 
tuottivat EkoSuKaT-hanketta hyödyttävää tutkimustietoa. 

Asukaskyselyyn liitti kysymyksiään kaikkiaan seitsemän tutkijaa. Kyselylomakkeesta (ks. Liite 
1) tuli näin massiivinen 63 kysymyksen ja kaksisivuisen karttatehtävän kokoelma, jossa oli 
yhteensä 212 analysoitavaa kohtaa. Kyselyn pohjana käytettiin Suikkarin ja Reinikaisen 
asumisviihtyisyyskyselyä. Kysymyspaketin esitieto-osio on kaikille tutkijoille yhteinen. Niitä 
kysymyksiä ja kysymysosioita, joita ei vertailtavuuden takia tarvinnut säilyttää entisellään, 
muotoiltiin yhteistyössä niin, että kyselystä saatiin mahdollisimman toimiva. Yhteistyö pakotti 
tutkijat perustelemaan tavallistakin tarkemmin omat kysymyksensä ja kysymisen tapansa sekä 
itselle että muille. 

Kyselyt lähetettiin 500 oulunsalolaiselle, jotka oli poimittu systemaattisella satunnaisotannalla 
ennen vuotta 1988 syntyneiden oulunsalolaisten perusjoukosta, johon kuului 5994 ihmistä. 
Osoitetiedot saatiin Oulun maistraatin väestötietojärjestelmästä. Kyselyt postitettiin 12. helmikuuta 
2004. Neljää kyselyn vastaanottajaa ei tavoitettu saadusta osoitteesta. Pyydettyyn 
palautusajankohtaan (helmikuun loppu) mennessä kyselyn oli palauttanut 137 ihmistä eli 
vastausprosentti oli 27,6. Maaliskuun 8. päivä lähetettiin uusintakysely 203 satunnaisesti valitulle 
vastaamatta jättäneelle. Lisäksi kyselyä jaettiin Karhuojalla 50 postilaatikkoon niihin kotitalouksiin, 
joihin kyselyä ei satunnaisotoksessa mennyt. Siten kysely tavoitti kaikki Karhuojan kotitaloudet. 
Karhuojan uusintakyselyn 50 lomakkeesta palautui 24 % eli 12 kappaletta. 
Kokonaisvastausprosentti oli uusintakyselykierroksen jälkeen 42, kun 209 henkilöä oli palauttanut 
lomakkeen. 

Erityisesti kyselyn laajuuden ja moninaisuuden huomioiden olimme tyytyväisiä vastausten 
määrään ja laatuun. Useimmat vastaajat olivat vastanneet huolellisesti kaikkiin heitä koskeviin 
kysymyksiin ja avokysymyksiinkin tuli mukavasti vastauksia. Kysymykset koskivat niin 
pienehköjä, yksityiskohtaisia asioita kuin suurempiakin linjoja asuinympäristössä. Aiheisiin 
kuuluivat niin liikenne, auton käyttö, pysäköinti, rakennusmateriaalit kuin viihtyisyys, 
kokoontumispaikat, vapaa-ajan vietto, koti, koulut, päiväkodit, luonto, ympäristökasvatus kuin 
turvallisuuskin. 

Vastaajaprofiili vastasi kohtalaisesti Oulunsalon asukasprofiilia iän suhteen, kun alle 16-vuotiaat 
jätetään pois laskuista. Vastanneista 90 % oli 16-64-vuotiaita ja tätä vanhempia oli 10 %. Eläkkeellä 
oli 19 % vastaajista. Perheistä lapsiperheitä oli 56 %, kun lapsiperheiden prosenttiosuus 
Oulunsalossa Tilastokeskuksen vertailuaineistossa vuodelta 2000 oli 51 % (SuomiCD 2002). Yksi 
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lapsi oli 22 %:lla ja vähintään viisi lasta 5 %:lla perheistä. Suurin lapsien lukumäärä oli 11. 
Oulunsalo onkin tunnettu suurista perheistään, mihin vaikuttaa se, että alueella asuu paljon 
lestadiolaiseen kirkkokuntaan kuuluvia. Uskonnollisissa tilaisuuksissa käymistä kysyttiin myös, ja 
22 % vastaajista (152 vastausta) oli käynyt niissä vähintään 10 kertaa edellisen vuoden aikana. 13 
perheessä oli 3-4 aikuista, jotka voivat olla niin aikuisia lapsia kuin isovanhempia tai muitakin 
sukulaisia. 

Oulunsalolaiset käyttävät autoa paljon. Yli 90 % vastaajista käyttää perheen henkilöautoa 
useamman kerran viikossa, ja vain 5 %:lla vastaajien talouksista ei autoa ole. Yleiset kulkuneuvot 
kulkevat pääsääntöisesti hyvin Oulunsalossa ja palvelut ovat helposti saavutettavissa. Toisaalta 
Oulunsalo tyypitellään erinomaisen ostovoiman kaupunkimaiseksi kunnaksi, ja asukkaiden 
ostovoiman lisääntyessä lisääntyy yleensä myös auton omistus. Työ- tai opiskelupaikka oli 
Oulunsalossa 22 %:lla vastaajista, kun se vastaavasti sijaitsi Oulussa 64 %:lla. 

Vastaajista 120 oli muuttanut Oulunsaloon Oulusta. Kempeleestä oli muuttanut 10 ja Helsingistä 
6 vastaajaa. Muilta paikkakunnilta muuttaneita oli vähemmän. Alle vuoden Oulunsalossa on asunut 
9 % vastaajista, neljännes alle viisi vuotta. Kuitenkin yli puolet on asunut siellä vähintään 
kymmenen vuotta, 12 % aina. 

Vastaajista 83 % asuu omistusasunnossa, mikä on 5 % enemmän kuin Oulunsaloa koskevassa 
Tilastokeskuksen vertailuaineistossa. Omakotitalo on 173:lla 207:stä. Kerros- tai rivitalossa oli 
muuttaneista 191:stä vastaajasta asunut 71%. Nykyisen asunnon neliömäärät vaihtelevat 35:sta 
400:ään, keskiarvo on 116 neliötä. 

Yksi keskeinen kysymys vastauksia tulkittaessa on myös, edustavatko vastaajat pääasiassa niitä 
ihmisiä, jotka haluavat jäädä Oulunsaloon. Vastaajista 14 % eli 29 ihmistä halusi muuttaa pois 
Oulunsalosta. Tilastokeskuksen (2002) mukaan Oulunsalosta lähteneiden prosenttiosuus vuonna 
2000 oli 7 % kunnan koko väestöstä. Näyttääkin siltä, että myös muuttohalukkaat vastasivat 
kysymyksiin. 

Artikkelit 

Kirjan ensimmäinen osa koostuu tutkijoiden artikkeleista, joissa he tulkitsevat Oulunsalon 
asukaskyselyaineistoa omista tutkimusnäkökulmistaan käsin. Osion aloittaa kulttuuriantropologi 
Kari Miettusen artikkeli ”Teknologiaa, merkityksiä ja tulkintoja Oulunsalossa”. Artikkelissaan 
Miettunen tekee selkoa oulunsalolaisten näkemyksistä viimeaikaisesta voimakkaasta 
teknologiarakentamisesta ja tämän vaikutuksista alueen identiteettiin. Artikkeli on osa Miettusen 
väitöstutkimusta, jonka yleisenä tavoitteena on kuvata ympäristön muuttumisen historiallista 
prosessia sekä siihen liittyviä mielikuvia, arvoja ja arvostuksia Oulun kaupunkiympäristössä, kun 
tarkastellaan kaupunkisuunnittelun ja ympäristön kokemisen dynamiikkaa. 

Seuraavana on EkoSuKaT-hankkeen projektitutkija, FM (suunnittelumaantiede) Aila Ryhäsen 
artikkeli ”Koti suunnittelussa, koti Oulunsalossa”. Artikkelissa tarkastellaan oulunsalolaisten 
mielikuvia kodista sekä kodin käsitteen käyttökelpoisuutta pyrittäessä integroimaan asukkaiden 
subjektiivinen kokemustieto suunnittelun objektiiviseen tietoon osallistuvassa 
suunnitteluprosessissa. 
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Kolmannessa artikkelissa ”Leikisti suunniteltu” EkoSuKaT-hankkeen projektitutkija, FM 
(ympäristökasvatus) Heli Villanen selvittää erityisesti oulunsalolaisten lapsiperheiden mielipiteitä 
viheralueista ja palveluista, kokemuksia turvallisuudesta sekä halukkuutta osallistua oman 
lähiympäristön kehittämiseen. Villanen tutkii artikkelissaan mahdollisuuksia kytkeä lapset ja nuoret 
mukaan elinympäristön osallistuvaan suunnitteluun. 

Neljännen artikkelin, ”Oulunsalon viihtyisyyden osatekijöitä”, ovat laatineet Kalle Reinikainen ja 
Risto Suikkari. He ovat artikkelissaan suhteuttaneet kyselyn asumisviihtyisyyttä koskevat 
kysymykset karttapiirrostehtävineen laajaan vertailuaineistoon, jota he ovat keränneet vertailevassa 
asukaskyselytutkimuksessaan ”Puukaupunkimiljöön viihtyisyys” sekä EU:n rahoittamassa 
projektissa ”Sustainable Historic Towns – Urban Heritage as an Asset of Development”. Näin he 
ovat voineet eritellä Oulunsalossa asumisviihtyisyyttä luovien tekijöiden erityisyyttä ja 
yhdenmukaisuutta verrattuna seitsemään muuhun paikkakuntaan eri puolilla Suomea. 

Asuntoalueiden suunnittelu –kurssi 

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla kevätlukukaudella 2004 ensi kertaa järjestetty 
asuntoalueiden suunnittelu –kurssi (6 opintoviikkoa) on suunnattu 4. vuosikurssin arkkitehtuurin ja 
suunnittelumaantieteen opiskelijoille. Kurssilla perehdytään pientalovaltaisen asuinaluesuunnittelun 
nykyisiin ja tuleviin haasteisiin, tutustutaan kaupungin kasvavien reuna-alueiden dynamiikkaan 
sekä asuinaluesuunnitteluun mm. eri elämäntyylejä edustavien asukkaiden näkökulmasta. Kurssilla 
laaditaan harjoitustyönä kohteena olevalle asuinalueelle vaihtoehtoisia maankäyttösuunnitelmia eri 
mittakaavatarkasteluineen sekä tätä suunnittelutyötä tukevia ympäristöanalyysejä. 

Vuonna 2004 kurssin kohdealue oli Oulunsalon Karhuoja-Niemenranta. Kurssia sovellettiin näin 
EkoSuKaT-hanketta tukevana pilottihankkeena. Kurssille osallistui seitsemän (analyysivaiheen 
osalta kahdeksan) opiskelijaa. Analyysejä laadittiin sekä henkilökohtaisina töinä että ryhmätöinä. 
Analyysitehtävissä selvitettiin Oulunsalon seudullisen aseman historiallista kehitystä, Karhuoja-
Niemenrannan asemaa Oulun kaupunkiseudun palvelu- ja liikenneverkossa, alueen 
luonnonympäristöä ja maisemarakennetta sekä rakentamisen rajoitteita, alueen rakennetun 
ympäristön ominaispiirteitä, ulkoalueiden käyttöä fyysisiä jälkiä kartoittamalla, alueen 
kaavoitustilannetta sekä uuden asuinalueen mitoituksellisia lähtökohtia. Näitä analyysejä esitellään 
kirjan toisessa osassa. 

Harjoitustyön suunnitteluosuudessa laadittiin Karhuoja-Niemenrannan alueelle kolme 
vaihtoehtoista maankäyttösuunnitelmaa ryhmätöinä. Parhaillaan käynnissä olevan Oulunsalon 
yleiskaavatyön lähtökohtien mukaisesti opiskelijat saivat tehtäväkseen suunnitella Karhuoja-
Niemenrannan alueelle uutta 4000 asukkaan asuinaluetta koulu- ja päiväkotipalveluineen. 
Oulunsalon kunnan kanssa sovitulla tavalla yksi vaihtoehto – ”Vihreä ydin”– perustui yleiskaavan 
luonnoksen kehätieratkaisuun kahden muun – ”Kylät” ja ”Oulunsalon onnenpuu” – poiketessa tästä 
enemmän tai vähemmän. 

Nämä vaihtoehtoiset ideasuunnitelmat esitellään kirjan kolmannessa osassa. Suunnitelmiin 
sisältyy yleissuunnitelma sekä tarkennetut aluesuunnitelmat kahden tai kolmen osa-alueen (Alue A, 
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Alue B…) osalta. Näillä osa-alueilla otetaan edelleen tarkemman suunnittelun kohteeksi yksittäiset 
korttelit pihajärjestelyineen sekä rakennustapa-, katuprofiili- ja poikkileikkaustarkasteluineen. 

Kun suunnitelmia ja asukaskyselyn alustavia tuloksia esiteltiin Oulunsalon viranhaltijoille ja 
suunnittelijakonsultille Oulunsalon kunnantalolla 6. toukokuuta, herätti suunnitelmista erityisesti 
rantarakentamisvaihtoehto ”Oulunsalon onnenpuu” (uusi asuinalue Kempeleenlahden ja 
Hailuodontien väliselle vyöhykkeelle) suurta mielenkiintoa paikallisten keskuudessa. Tilaisuudessa 
kävi näet ilmi, että Oulunsalon kunta oli äskettäin päättänyt ottaa uudelleen harkittavakseen 
yleiskaavan eri rakennemallit, ml. rantavyöhykkeen voimakkaamman rakentamisen. Myös 
Oulunsalon kasvuennustetta oli päätetty korjata – 12000 asukkaasta vuoteen 2020 mennessä 14000 
asukkaaseen vuoteen 2030 mennessä (nyt n. 9000 asukasta). Tilaisuudesta uutisoitiin laajasti 
paikallislehdistössä (”Oulunsalo vaihtoi asukastavoitettaan”, Forum 24, 7.5.2004; ”Oulunsalo 
koetaan viihtyisäksi”, Kaleva, 7.5.2004; ”Oulunsalo muutoksessa”, pääkirjoitus, Kaleva, 9.5.2004). 
Oulunsalon intensiivisen yleiskaavaprosessin kannalta tässä kirjassa esitellyt tutkimukset, analyysit 
ja ideasuunnitelmat valmistuivatkin kreivin aikaan. 
 



 



 

OSA 1: ARTIKKELIT 
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1. Teknologiaa, merkityksiä ja tulkintoja 
Oulunsalossa 

Kari Miettunen 

1.1. Menestyvä teknologiakunta 

Kunnan menestymistä voidaan mitata vaikkapa sen kautta, miten se on onnistunut torjumaan 
kunnille tyypilliset uhkakuvat kuten muuttotappion, korkeat työttömyysluvut ja väestön 
ikääntymiseen liittyvät ongelmat. Edellytyksenä tälle on ennen kaikkea onnistunut budjetinhallinta. 
Oulunsalon kunnasta on helppo todeta, että se on pärjännyt hienosti maailmanlaajuisen integraation 
paineessa, jossa alueet ovat joutuneet etsimään uudenlaisia kilpailukykyisiä rooleja entisten, 
modernissa tai teollisessa yhteiskuntakehityksessä muotoutuneiden roolien tilalle. Oulunsalon 
kunnan elinkeinoelämästrategian kehittämistä on hallinnut erityisesti usko korkean teknologian 
teollisuuden mahdollisuuksiin. Oulunsalo esittäytyykin Oulun kaupunkiseudun 
teknologiakeskittymän terävänä kärkenä, joka menestyksellään houkuttelee alueelle jatkuvasti uusia 
yrityksiä (ks. Oulunsalon kunnan www-sivut). Oulun kaupunkiseutuahan on mediassa esitelty 1980-
luvulta lähtien Pohjois-Suomen teknologiakeskuksena, joka hallitsee kansainvälisillä vesillä 
menestymisen taidon aina aktiivista imagonrakentamista myöten. 

Teknologiaimago näkyy myös yhdyskuntasuunnittelussa. Yhtenä selkeänä esimerkkinä tästä on 
Oulunsalon lentoaseman ja Oulun kaupungin välinen tiesuunnitteluhanke, jonka myötä maisemaan 
on ilmestynyt uudenlaista arkkitehtuuria, ns. lasipalatseiksi kutsuttuja hi tech -alan yritysten toimi- 
ja tuotantotiloja. Asumis- ja kulutusalueiden rinnalle on näin muodostunut "teknotiloja", joiden 
kautta on pyritty ilmentämään kunnan teknologiapainotteisuutta. Tuloksena on mielenkiintoinen 
yhdistelmä alkuperäistä luonnonympäristöä, agraaria rakennuskantaa, taajamatyyppistä 
kirkonkyläasutusta ja teknologiarakennuksia. 

Teknologiaimagon tuottamisen motiivit löytyvät aluetaloudellisista lähtökohdista. Kunnan 
menestystä ei kuitenkaan tule ymmärtää vain tuloslaskelman erinä, vaan sen juuret ovat myös 
kuntalaisten odotuksissa ja niiden täyttymisessä. Siksi tämänkaltaiset viihtyisyystutkimukset ovat 
kannustava esimerkki kunnan tavoitteesta luoda todellista sisältöä sen motolle: "Oulunsalo – 
viihtyisä kotikunta!" Kaupungit ja yhdyskunnat sisältävät monenlaisia todellisuuksia, jotka 
rakentuvat yksilöiden ja yhteisöjen eletylle elämälle. Näin aluetaloudellinen näkökulma laajenee 
kulttuuris-yhteiskunnalliselle alueelle. Niin yksilön ja yhteisön viihtyisyyden kuin oman ja alueen 
identiteetin kannalta ovat tärkeitä ne merkitykset, jotka kytkeytyvät ympäristömme eri 
elementteihin. Voidaan esimerkiksi tarkastella, toimiiko teknologiaimago Oulunsalon 
"uudelleenmäärittäjänä" tarjoamalla asukkaille uusia alueellisen identiteetin rakennuspuita, joiden 
avulla he mieltävät kotikuntansa erottuvan myönteisesti edukseen. Silloin teknologiarakennukset 
voidaan ajatella symbolimiljööksi, joka muodostaa positiivisen identiteettitekijän. Toisaalta "hi tech 
-ideologiaa" kohtaan esiintyy myös kriittisyyttä: voivatko teknologiarakennukset ja niihin liittyvät 
imagoasiat muodostua myös identiteettien jakajaksi? 
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1.2. Oulunsalolaisten näkemyksiä teknologiarakentamisesta 

Vastaajat johdateltiin kunnan teknologiarakentamista koskevaan kysymysosioon toteamuksella 
"Oulunsaloa on esitelty eri medioissa korkean teknologian kuntana", jonka jälkeen heitä pyydettiin 
arvioimaan siihen liittyviä väittämiä. Seuraavassa esittelen tuloksia ja pohdin hieman, millaisia 
lisäkysymyksiä ne herättävät jatkotutkimuksen kannalta. On nimittäin muistettava, että tilastolliset 
tutkimusmenetelmät tarjoavat vain työkaluja tutkimuksen tekemiseen, siksi niistä saatuja tuloksia 
on tulkittava laajemmin jotta havaintoaineisto saadaan kertomaan vastauksia "syvällisempiin" 
tutkimusongelmiin. Teknologiarakentamista koskevan kysymysosion tarkoitus onkin hahmottaa 
tiettyjä asenneulottuvuuksia pelkistämällä ne joihinkin arvolähtökohtiin, jotka johdattelevat kohti 
tarkempia ja mielenkiintoisempia tutkimuskysymyksiä. 

Vastaajista selvän valtaosan (noin 80 %) mielestä pitää täysin tai suurimmalta osin paikkansa että 
teknologiarakennukset ilmentävät Oulunsalon imagoa korkean teknologian kuntana (KUVA 1). On 
siis ajateltavissa, että asukkaat kokevat teknologiarakennukset ilmeeltään ja olemukseltaan 
"samanhenkisiksi" teknologia-alaan liittyvien mielikuvien kanssa. Myös niiden sijaintia lentokentän 
varressa pidetään varsin onnistuneena (KUVA 2). Vastaukset eivät kuitenkaan kerro, pitävätkö 
asukkaat teknologiarakennuksia ja niiden ilmentämää teknologiapainotteista kuntakuvaa sinänsä 
myönteisenä tai kielteisenä asiana. Teknologiarakennuksia on toisaalta pidetty kunnan 
"esittelykorttina" lentokentältä saapuville matkustajille. Voidaan siis olettaa näkemysten 
teknologiarakennusten onnistuneesta sijoittelusta tukevan ajatusta, että niitä mielellään esitellään 
sellaisina maisemaelementteinä jotka osaltaan vaikuttavat toivotun kuntakuvan muodostumiseen 
ihmisten mielissä. Jos taas korostetaan niiden sijaintia lentokentäntien varressa, on luontevaa olettaa 
ihmisten ajattelevan tämän ratkaisun olevan sopivin, onhan lentokentäntiestä kaavailtu 
laatukäytävää, jonka visuaalisessa ilmeessä korostuu teknologiahenkisyys. (Äikäs 2001: 225-241). 
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Niin ikään noin 80 % mielestä teknologiarakennukset ovat visuaalisesti näyttäviä (KUVA 3). Niissä 
käytetty suuria lasipintoja ja terästä suosiva arkkitehtuuri siis enimmäkseen miellyttää asukkaiden 
silmää. On tietysti muistettava, että visuaalisesti näyttävä ei välttämättä tarkoita esteettisesti 
miellyttävää. Esimerkiksi Helsingin Sanomatalo on epäilemättä useimpien mielestä näyttävä, mutta 
sitä on myös arvosteltu yleisilmeeltään kovana monoliittisena massakuutiona. Yleensä visuaalisen 
näyttävyyden käsitteeseen kuitenkin sisältyy enimmäkseen myönteisiä konnotaatioita. 

Se, että enemmistön mielestä teknologiarakennukset edustavat myös viihtyisää rakennettua 
ympäristöä (KUVA 4), ei tietenkään edellisen vastauksen valossa ole kummallista, vaikkakin 
eriäviä mielipiteitä esiintyi hieman runsaammin. Runsaan 10 % mielestä asia on nimittäin juuri 
päinvastoin, ja jopa neljännes pitää väitettä teknologiarakennusten ympäristön viihtyisyyttä 
lisäävästä vaikutuksesta vain osin paikkaansa pitävänä. Vastausten tulkintaa vaikeuttaa tietysti se, 
että ymmärrämme kukin viihtyisyydellä erityyppisiä asioita. Ne voivat liittyä niin 
luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön suhteeseen ja inhimilliseen mittakaavaan kuin 
turvallisuuteen sekä toiminta- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin jne. Vastausten hajonta antaakin 
kiintoisalla tavalla aihetta lisäkysymyksiin, joiden kautta voidaan tarkastella, millaisia tekijöitä 
asukkaat painottavat ympäristönsä viihtyisyydessä ja mikä merkitys teknologiarakennuksilla on 
niissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Siitä, kuinka onnistuneesti teknologiarakentamisessa on huomioitu Oulunsalon maisemalliset ja 
ympäristölliset erityispiirteet, mielipiteet jakautuvat melkoisen tasaisesti (KUVA 5). Kuitenkin 
huomiota herättää niiden vastausten määrä, jotka suhtautuvat väitteeseen vähintäänkin varauksella. 
On selvää, että asukkailla on monenlaisia käsityksiä siitä, millä tavoin ja missä määrin 
kaavoituksessa ja rakentamisessa ympäristölliset seikat tulisi ottaa huomioon. Ehkäpä myönteisesti 
väitteeseen suhtautuvat asukkaat näkevät teknologiarakennusten täydentävän jo olemassa olevaa ja 
yhä hahmottuvaa lentokentäntien ilmettä, mutta toisaalta teknologiapainotteinen maisema sinänsä 
saatetaan kokea häiritsevänä vastakohtana maaseutumaiselle ja kirkonkylämäiselle ympäristölle. 
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Alueen maisemassa korostettu "teknologisuus" suhteessa ympäröivään luontoon ja peltomaisemaan 
on jopa nähty "paikallisena erikoisuutena", joka ilmeisesti synnyttää erilaisia näkemyksiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvästi enemmän kriittisiä näkemyksiä esiintyy väitettä kohtaan, jonka mukaan 
teknologiarakennukset istuvat luontevasti Oulunsalon historiaan ja perinteeseen (KUVA 6). 
Tämänkin vastauksen tarkempi analysointi ilman tarkentavia lisäkysymyksiä on ongelmallista, sillä 
niistä ei esimerkiksi voi suoraan päätellä, miten tärkeänä asukkaat tätä seikkaa ylipäätään pitävät tai 
missä määrin teknologiailmiön "historiattomuus" vaikuttaa mielipiteisiin. Kysymys herättää myös 
eniten epätietoisuutta: viidennes vastaajista ei osaa ottaa tähän kantaa. 

Kriittisyydestä kertoo myös se, että vain vajaa puolet vastaajista nielee pureksimatta ajatuksen 
siitä että teknologiarakennukset lisäävät Oulunsalon omaleimaisuutta myönteisellä tavalla, ja noin 
kolmannes vastaajista ei tätä väitettä allekirjoita lainkaan tai ainakaan kokonaan (KUVA 7). 
Alueellinen omaleimaisuus voidaan ymmärtää merkitysavaruutena, joka koostuu sellaisista 
tekijöistä, joiden kautta paikan koetaan myönteisellä tavalla erottuvan muista ja siten toimivan 
alueellista minäkuvaa vahvistavana ulottuvuutena. Ne kertovat siitä, millaiseksi asukkaat mieltävät 
tai pikemminkin haluavat mieltää asuinalueensa. Onko kriittisten äänten takana huoli siitä, että 
kunnan alkuperäinen ilme ja perinteinen ympäristö haudataan teknologiarakentamisella, jolla ehkä 
tässä yhteydessä viitataan ympäristöihin, joilta puuttuu omaleimaisuus ja joihin on vaikea samaistua 
ja juurtua. 

Vastausten perusteella osalla asukkaita tuntuu olevan jossain määrin kriittisiä ajatuksia 
Oulunsalon kuntakuvan teknologiapainotteisuutta kohtaan (KUVA 8). Osa kuntalaisista tuntuu 
kannattavan kunnan pyrkimystä profiloitua edukseen teknologiaimagon kautta, toisaalta kaikki eivät 
välttämättä tunne omakseen ajatusta, että oma asuinalue mielletään ensisijaisesti teknologiaimagon 
kautta. On toki muistettava, ettei minkään kaupungin tai yhdyskunnan todellisuutta ole syytä yrittää 
selittää tyhjentävästi yhden osa-alueen kautta – ei Oulunsalon alueellinen identiteetti rakennu 
pelkästään teknologiaimagon varaan, joka on "vain" osa elinkeinostrategiaa. Kyse on kuitenkin 
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painotuksista ja arvostuksista joita asuinalueisiimme liitämme, ja siksi niitä on kiintoisaa eritellä ja 
tutkia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Merkillinen ympäristömme 

Symbolisen antropologian näkökulmasta kulttuuri ymmärretään merkitysjärjestelmäksi, jossa 
kulttuuri käsittää yhtälailla materiaaliset objektit kuin inhimillisen elämän sosiaaliset muodot kuten 
elämäntavat, arvot ja asenteet. Ympäristöömme sisältyy symbolisia, usein piiloisia kulttuurisia 
merkityselementtejä, jotka rakentuvat yhteiskunnallisten ja kulttuuristen merkitysverkostojen 
välittäminä. Luemme ympäristömme vihjeitä ja ymmärrämme sen kieltä ja koodeja eri tavoin, ja 
myös kiinnitymme ympäristöömme suurelta osin sen fyysisten rakenteiden kautta antamalla niille 
erilaisia merkityksiä. Fyysinen ympäristö siis rakentaa osaltaan yksilöllistä kokemusmaailmaamme, 
kognitiivispsykologista ympäristökuvaamme. (Green 1996: 31-41, Geertz 1973, Hirsch 1996: 7-30). 

Tietomme ja ymmärryksemme maailmasta ovat kognitiivisen kulttuurintutkimuksen mukaan 
järjestyneet kulttuurisiksi malleiksi, jotka ohjaavat kaikkea inhimillistä toimintaa. Niiden avulla 
kognitiiviset järjestelmät (lue: ihmiset) suunnistavat maailmassa ja tekevät valintoja. Näin 
tarkastelun kohteeksi nousevat siis symbolijärjestelmänä ilmenevä informaatio sekä se, miten tämä 
tieto jakaantuu yhteisössä ja ilmenee arkiajattelussa. Kulttuuristen mallien rinnalla puhutaan usein 
myös skeemoista. Niillä tarkoitetaan mielensisäisiä tietorakenteita, jotka rakentuvat jatkuvasti 
kokemusten ja tiedon karttuessa. Skeemat ovat eräänlaisia kokemusten ja tapahtumien koottuja 
arkiteorioita, jotka voivat ilmetä vaikkapa visioina tulevaisuudesta, omasta tai alueen identiteetistä, 
paikalliskulttuurin hengestä tai rakennustyylistä. (Kamppinen ym. 2001: 173-202, Kamppinen 
1993: 143-163). 

Skeemat ja kulttuuriset mallit sisältävät sosiaalisesti jaettuja ympäristöä koskevia merkityksiä. 
Meillä on siis ympäristöstämme yhteisiä mielikuvia, jaettuja kiintopisteitä, tunnusmerkkejä ja 
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symboleja, joista voidaan keskustella ja joihin voidaan viitata. Samalla ne luovat perustaa 
henkilökohtaiselle identiteetille: voidaan puhua kudelmasta minulle merkityksellisistä paikoista. 
Kollektiivisten merkitysten avulla voidaan edelleen hahmottaa erilaisia merkityskokonaisuuksia. 
Eräs keskeinen termi on aluetietoisuus, jonka muodostavat tiedollinen ulottuvuus, käsittäen pitkälle 
median välittämää tietoa alueesta, sekä emotionaalinen ulottuvuus eli mielikuvat, stereotypiat ja 
henkilökohtainen kiinnittyminen paikkaan. Näistä muodostuu kollektiivinen paikkakokemusten 
summa, johon lisäksi kytkeytyvät historialliseen kehitykseen liittyvät erityispiirteet (esim. Paasi 
1984: 145-192). 

1.4. Asukkaiden ympäristökäsitysten jäsentämisestä 

Alueiden kehittämisstrategioissa on viime vuosina alettu pitää tärkeänä mielikuvien markkinointia, 
jonka päämääränä on lisätä alueen vetovoimaisuutta. Puhutaan tarkoituksenmukaisista, tuotetuista 
alueellisista imagoista. Oulu onkin ollut tällaisissa imagonrakennustalkoissa varsin tehokas: se 
julistautui vuonna 1984 teknologiakaupungiksi elinkeinopoliittisessa ohjelmassaan, ja tätä uutta 
imagoa on tuotu korostetusti esille median välityksellä (Elinkeinopoliittinen… 1983). Oulunseudun 
hi tech -imagossa korostetaan lähinnä urbaanin ympäristön ominaisuuksia, joilla pyritään luomaan 
mielikuvaa dynaamisesta, kansainvälistyvästä, elinkeinopolitiikaltaan monipuolisesta ja jollain 
tapaa trendikkäästä paikasta (Äikäs 2001: 69). 

Imago voidaan suppeasti ymmärtää tietylle kohderyhmälle tietoisesti suunnatuksi julkiseksi 
mielikuvaksi (Fyysinen ympäristö…1996: 57). Imagon määritelmään sisältyvä viestinnällinen 
ulottuvuus liittää imagoon kohteen ja tämän tekemän tulkinnan, jonka kautta mieleen syntyy 
tulkinnan kohdetta koskeva subjektiivinen tietorakenne. Se tarkoittaa, että tietynlaisesta viestien 
tuotannosta ei automaattisesti seuraa tietynlaisia merkityksiä kaikille ihmisille, vaan mielikuvaan 
vaikuttavat muutkin kuin itse kohteesta tulevat viestit (Karvonen 1997: 32). Imagomarkkinoinnissa 
onkin kiintoisaa tarkastella, ketkä ovat sen ensisijaisena kohteena – esimerkiksi kunnan asukkaathan 
voidaan nähdä jo olemassa oleviksi "asiakkaiksi", joille ei tarvitse uudestaan myydä tuotetta. 
Kuitenkin niillä toiminnoilla joilla pyritään tuottamaan alueellista imagoa, luodaan samalla 
asukkaille uusia edellytyksiä ja tapoja asuinalueensa kokemiseen.  

Kognitiivisessa mielessä voidaan nyt tutkia, missä määrin kuntalaiset omaksuvat 
teknologiapainotteisuuden täydentävänä elementtinä kuntakuvaa ja asuinpaikkaa koskeviin 
skeemoihinsa - vastauksistahan käy ilmi, että kriittisyyttä teknologiaimagoa kohtaan on olemassa. 
Mistä kriittiset näkemykset johtuvat, mitä kohtaan niitä oikeastaan esitetään ja millaisia sisältöjä ne 
saavat kun niitä tarkastellaan tarkemmin? 

Ympäristöön liittyvien merkitysten käsitteellinen ymmärtäminen ja tutkiminen ei ole 
ongelmatonta. Ongelmaksi on nähty muun muassa se, että paikkakokemukseen jää usein 
suhteuttamatta kokijan henkilökohtainen kulttuurinen ja sosiaalinen tausta. Kyseessä oleva laaja 
tutkimusaineisto antaa toki mahdollisuuksia tarkastella, löytyykö teknologiamaisemaan 
kohdistuvien asennoitumistapojen taustalta erityisiä sosio- ja psykodemografisia taustatekijöitä. 
Onhan esimerkiksi Oulunsalo Suomen kärkeä mitä tulee insinöörien määrään suhteessa kunnan 
asukaslukuun, joten tilastollisesti tämän voi tietenkin olettaa osaltaan lisäävän myönteistä 
suhtautumista teknologiaimagoon liittyviin asioihin. Kulttuurintutkimuksen yksi keskeinen ongelma 
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on myös, miten esittää ihmisten asioille antamia merkityksiä tyhjentävästi. Tiedämme kuinka 
hankalaa voi olla perustella omia mielipiteitä tai asenteita selittämällä esimerkiksi millaisiin 
yleisimpiin arvoihin ne nojaavat. On mm. puhuttu "hiljaisesta tiedosta", jolla tarkoitetaan sellaisia 
merkityksiä, joita emme osaa pukea sanoiksi (Polanyi 1966). Kognitiivista lähestymistapaa onkin 
kritisoitu vajaaksi siinä mielessä että suurin osa jokapäiväisestä ympäristöön liittyvästä ajattelusta 
on prekognitiivista, tiedostamatonta.  

Yksi mahdollisuus tehdä selkoa asukkaiden näkemyksistä tarkemmin on etsiä ns. 
tulkintarepertuaareja.   Lähtökohtana on ajatus, että symbolit ja merkitykset kiteytyvät niissä 
selityksissä, joita annamme erilaisille arkipäivän ilmiöille. Tiedämme kaikki kokemuksesta, että 
meillä on paitsi erilaisia näkemyksiä eri asioista, me toisinaan itsekin saatamme puhua ristiriitaisesti 
jostakin aiheesta. Diskurssianalyyttisessa kielenkäytössä tämä voidaan ilmaista niin, että subjekti 
identiteetteineen ei ole vakioinen kokonaisuus, vaan eräänlainen taitava liikkuja sosiaalisissa 
tilanteissa. Silloin voidaan pyrkiä tunnistamaan ja analysoimaan sellaisia tulkintarepertuaareja eli 
merkityskokonaisuuksia, jotka eri yhteyksissä aktualisoituvat ns. diskursseina, joilla tässä 
ymmärretään yleisesti ottaen tiettyyn kokonaisuuteen kuuluvien ajatusten esittämistä sekä niiden 
sisältöjä. Tämä vaatii lähtökohdakseen ajatuksen jossa teknologiarakennukset ymmärretään pelkiksi 
materiaalisiksi objekteiksi, merkeiksi vailla merkitystä. Merkityksen ne saavat vasta kun ne 
sijoitetaan erilaisiin konteksteihin eli asiayhteyksiin. Niissä hahmottuvat merkitykset voivat olla 
joko myönteisiä tai kielteisiä, mutta tämänkaltainen luokittelu ei tietenkään kerro, mitkä yksilö- ja 
ryhmäpsykologiset tekijät niitä määrittävät. Tässä en pyrikään löytämään "diskurssien taakse", vaan 
hahmottelen esimerkinomaisesti joitakin konteksteja, joissa teknologiarakennukset eri tavoin voivat 
"merkityksellistyä". (Jokinen & Juhila 1999: 54-76, Potter & Wetherell 1987). 

Jos teknologiarakennukset laitetaan esimerkiksi estetiikan kontekstiin, ympäristö nähdään 
esteettisen arvioinnin kohteena. Silloin keskeiseksi nousevat ympäristön fyysiset ja 
muodonannolliset ominaisuudet kuten rakennusten ja muiden elementtien rajaama tila, 
ympäristöstään poikkeavat maamerkit, rakentamisen yhtenäisyys tai hajanaisuus sekä rakennusten 
keskimääräinen mittakaava. Esteettiseen vaikutelmaan vaikuttavat myös rakentamisen tyyli ja 
luonne, materiaalit ja yksityiskohdat. Esteettinen vaikutelma on olennainen viihtymisen kannalta, 
mutta se on myös tärkeä "eksistentiaalisten" kokemusten kuten identiteetin ja paikkaan kuulumisen 
tunteen kannalta. 

Sosiaalisessa kontekstissa puolestaan tilojen ja paikkojen merkitys on keskeinen yksilöiden ja 
ryhmien toiminnan sekä niin ikään identiteetin kannalta. Ihminen ei elä koskaan abstraktisti vaan 
aina jossakin, siksi rakennettu ympäristö rajaa ja ehdollistaa meitä sosiaalisina olentoina. 
Halusimmepa tai emme, ympäristö siis manipuloi meitä (Nyman 2001: 13, 61). Rakennukset 
ilmentävät silmiemme edessä olemisen ja tekemisen malleja, joihin meidän on suhtauduttava tavalla 
tai toisella, ja nämä suhtautumistavat toimivat osaltaan sosiaalisen elämämme määrittäjinä: niiden 
kautta määritämme suhdettamme itseemme, kanssaihmisiin, asuinalueeseemme jne. Konkreettinen 
maisema laajenee näin kulttuuriseksi ja symboliseksi maisemaksi.  

Tekninen konteksti taas liittyy laajemminkin tekniseen kaupunkikäsitykseen, jonka mukaan 
kaupunki on kuin suuri kone, joka tuottaa erilaisia yhdyskuntapalveluja kuten asuntoja, 
työntekomahdollisuuksia ja sosiaali- ja kulttuuripalveluja. Teknisessä kontekstissa ympäristö 
saatetaan nähdä pelkästään välineeksi jonkin muun saavuttamiseksi, jolloin rakennukset eivät 
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esimerkiksi edusta kuntalaiselle omakohtaisen elämisen ja kokemisen paikkoja. Tähän kytkeytyy 
myös taloudellinen konteksti, joka korostaa ympäristön suoraa ja välillistä merkitystä kunnan 
taloudelle. Yritykset tarvitsevat toimitiloja ja asukkaat asuntoja ja palveluja. Alueiden taloudet ovat 
riippuvaisia verotuloista ja investoinneista, joiden kehitykseen muun muassa asuinalueiden 
houkuttelevuus, liikenneyhteydet ja palvelut vaikuttavat "aineettomien" ominaisuuksien kuten 
alueen imagon merkityksen lisäksi. Taloudellisessa kontekstissa myönteisiä merkityksiä voi syntyä 
jos alue näyttäytyy vaikkapa "dynaamisesti kehittyvänä teknologiakuntana", jonka maankäytölliset 
ratkaisut perustuvat teknisiin ja taloudellisin arvoihin ja jossa ympäristö nähdään hyödykkeenä jota 
pitää markkinoida kuin mitä tahansa tuotetta. Toisaalta ristiriitaisuutta saattaa herättää ajatus 
markkinaorientoituneesta suunnittelusta joka on manipuloinut ympäristön itselleen sopivaksi 
evoluutioympäristöksi, jossa on unohdettu, että ympäristö on myös mielleympäristö joka näyttäytyy 
asukkaiden kannalta subjektiivisina kokemuksina ja kulttuurisina symboleina. 

Edelleen asukkaiden asuinalueelleen antamia merkityksiä voidaan hahmottaa vaikkapa 
historiallisuuden kontekstin kautta. Kulttuurintutkimuksessa on usein korostettu historian ja 
perinteen merkitystä ympäristöä koskevien mielenmaisemien ja merkitysten rakentumisessa 
asukkaiden omien tulkintojen ja kokemushistorian välittämänä. Vastauksista käy ilmi, että 
Oulunsalon asukkaiden mielestä teknologiarakennukset tuntuvat istuvan huonosti alueen historiaan 
ja perinteeseen. Yleensä alueiden ja paikkojen luonteiden onkin nähty muotoutuvan kulttuurisesti ja 
historiallisesti erilaisten kausien tai tapahtumien kautta, ja myös imagorakennus on mahdollista 
perustaa alueiden perinteisille tunnettuustekijöille. Oulun kaupunkiseutukin voidaan hahmottaa 
historiallisen jatkumon kautta, jossa se on kehittynyt vuosisatojen aikana lohen, tervan, ja 
merenkulun keskuksesta puunjalostus- ja kemianteollisuuden kautta tietoteollisuuden keskukseksi. 

Toisaalta "hi tech -ideologia" nojaa tietoisesti nykyhetkeen, mikä kertoo pyrkimyksestä 
irrottautua vanhasta ja luoda tilalle jotain uutta, jolla ei ole yhteyksiä historiaan. Teknologiaimagoa 
voidaankin pitää "postmodernina" uuden todellisuuden tuotteena, jossa tavoitteena ei ole etsiä 
alkuperää tai paikan autenttista olemusta. Siten alueen identiteetti tulee ymmärtää tekemisenä, ei 
olemisena. Onko asukkaille merkitystä tällaisella vastakkainasettelulla "aidon paikan" ja 
"keinotekoisen tuotteen" välillä, vai otetaanko teknologiaimago vastaan osana "luonnollista" 
kehitystä? Puhutaanko tulevaisuudessa Oulunsalon uudelleensyntymisestä 2000-luvun alussa? 
Onhan totuttu sanomaan, että jokin paikkakunta on "syntynyt teollisuuden ansiosta" kuten Tampere. 
Tullaanko Oulunsalo tuntemaan tulevaisuudessa siitä, että tietoteollisuus "synnytti" sen, vaikka se 
on ollut oikeasti olemassa satoja vuosia? 

Mielenkiintoista on myös pohtia, miten teknologiamaisemaa koskevaan paikkakokemuksen 
tutkimukseen on tuotavissa arvoulottuvuus, jonka keskeinen teesi on "teknologia uutena 
suomalaisuutena". Tästä uudesta ihmiskuvastahan on puhuttu suomalaisen tietoyhteiskunnan 
tulemisen yhteydessä, ja informaatioteknistä kehitystä on pidetty uutena suurena kertomuksena siitä 
mihin moderni maailma on menossa. Suomen kohdalla siitä on tullut laman jälkeen peräti pelastava 
kansallinen projekti. 
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2. Koti suunnittelussa, koti Oulunsalossa 

Aila Ryhänen 

Tutkimuksessa selvitellään, miten subjektiivista tietoa voidaan integroida lähinnä objektiivista 
tietoa käyttäneeseen suunnitteluprosessiin niin, että osallistuminen toteutuisi mahdollisimman 
aidosti ja tasavertaisesti. Tärkeimpänä käsitteenä on koti, joka sisältää sekä subjektiivisia että 
objektivoitavissa olevia elementtejä. Se on sekä tunne, arkielämän toiminnallinen keskus että 
elämisen ehkä keskeisin paikka. Kodista puhuminen antaa sekä suunnittelijoille että asukkaille 
mahdollisuuden puhua niin siitä, millaisia mahdollisuuksia koko arkielämän ympäristö antaa 
tarpeiden ja toiveiden toteuttamiselle kuin siitä, miltä ympäristö ja asuminen tuntuvat. Koti voi 
helpottaa arkikielen käyttämistä suunnitteluprosessissa ja parantaa kommunikaatiota. Tutkimuksen 
tarkoitus onkin selvitellä, miten ihmiset kokevat kodin paikkana ja miten käsitettä voisi käyttää 
suunnittelussa.  

Oulunsalo ja siellä erityisesti Karhuoja-Niemenranta oli kuudesta kohdealueesta ensimmäinen 
tutkittava. Kotia koskevat kysymykset olivat osa Oulunsalossa keväällä 2004 tehtyä asukaskyselyä. 
Kysymykset toimivat pohjana asukashaastatteluille, joita alueella tehdään alkukesällä 2004. 
Kysymykset toimivat myös vertailuaineistona eri kohdealueita tarkasteltaessa. Kirjoituksessa 
tarkastelen asukaskyselyn herättämiä ajatuksia vapaamuotoisesti peilaten niitä aiemmin lukemaani 
materiaaliin kodista ja paikkaan kiintymisestä.  

2.1. Tavoitteena aito osallistuminen ja vuorovaikutus 

Nykyisen suunnittelukulttuurin juuret ovat modernistisessa rationalistisessa suunnittelussa, jossa 
suunnittelijalla on suuri valta. Sen mukaan taitava suunnittelija päätyy täydelliseen ratkaisuun 
täydellisen tiedon avulla. Usko faktatiedon kaikkivoipuuteen alkoi väistyä vuosikymmeniä sitten, 
mutta edelleenkin niin sanottu objektiivinen tieto dominoi suunnittelua. Osallistujien pitää pystyä 
perustelemaan kannanottonsa suunnittelun kielellä, mikä ohjaa suunnittelua käsittelemään 
objektiivisten totuuksien maailmaa (ks. esim. Häkli 2002). Paikan henki ja identiteetti, historia ja 
asukkaiden tyytyväisyys ovat tulleet kuvaan mukaan, mutta työkalupakki, jonka avulla asukkaiden 
tunneperäisistä, paikkaan liittyvistä kokemuksista voitaisiin keskustella ja liittää suunnitteluun, on 
edelleen vajaa.  

Vain pientä osaa subjektiivisesta tiedosta on pidetty suunnitteluun sopivana puheenaiheena. 
Niinpä subjektiivisia asioita pyritään muotoilemaan objektiivisen kuuloisiksi. Viranomaistahot 
vetoavat usein subjektiivisen tiedon vähäarvoisuuteen halutessaan ohittaa asukkaiden mielipiteet 
(esim. Lapintie 2002). Tämä on vastoin osallistumisen perusperiaatteita ja myös lain (MRL 1999) 
henkeä. Jokaisen pitää pystyä osallistumaan omista lähtökohdistaan. Viranomaisten tehtävä on 
varmistaa, että jokainen asianosainen tulee kuulluksi ja osallistuminen toteutuu.  

Suunnitteluorganisaatioiden traditiot ja kulttuuri muuttuvat hitaasti. Asukkaiden osallisuutta ja 
heiltä saatavan tiedon tärkeyttä korostavat lait ja tavoitteet jäävät toteutumatta syvällisesti kun 
organisatorinen jäykkyys ja vanhoihin ajattelu- ja toimintatapoihin kangistuminen estää 
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muuttamasta toiminnan sisältöä. Uusia lakeja noudatetaan pintapuolisesti, ja laissakin on mm. 
Mäntysalon ja Nymanin (2001) mukaan ristiriitaisuuksia, jotka haittaavat osallistumisen 
toteutumista.  

Kommunikaation ongelmat ovatkin ehkä suurin este aidon kansalaisosallistumisen 
toteutumiselle. Kommunikaatio- ja yhteistyötaidot eivät ole kuuluneet suunnittelijoiden 
koulutukseen, ja puutteellisten kommunikaatiotaitojen takia yhteyden rakentaminen osallisten 
välillä jää vajavaiseksi – kommunikointi on vaikeaa silloinkin, kun siihen on koulutukselliset 
valmiudet. Organisaatiot eivät myöskään osaa arvostaa eivätkä käyttää tietoa, joka on niille vierasta. 
Maallikoilla oleva tieto jää helposti ammattilaistiedon varjoon. 

Subjektiivisen tiedon arvostamisen ja käyttämisen tarve suunnittelussa nousee ristiriidasta 
osallistumisen tarpeen ja osallistumista haittaavien tekijöiden välillä. Subjektiivinen tieto on myös 
yksi keino varmistaa paikallisen kontekstin huomioon ottaminen suunnittelussa. Objektiivinen tieto 
puolestaan palvelee pääasiassa yleisten, suurempien linjojen huomioimista. 

Tietoa paikan kokemisesta tarvitaan, sillä paikkojen fyysiset piirteet vaikuttavat paikan 
kokemukseen. Kuten Karjalainen (1997) sanoo, paikkoja ei voi älyllistää objektiivisin keinoin. 
Paikkoja eletään. Paikka on konkreettiseen elettyyn ympäristöön liittyvä kvalitatiivinen ilmiö, joka 
syntyy elämisen kontekstissa. Ihmiset asuvat tietyn tuntuisissa asunnoissa. Ongelma onkin vaikeasti 
ilmaistavan kokemusperäisen tiedon käyttöön saaminen niin, että se voisi toimia apuvälineenä 
suunnittelussa. 

Tutkimuksen tarkoitus on selvitellä myös sitä, mitä suunnittelussa pitää huomioida, kun halutaan 
mahdollistaa se, että ihminen voi kiintyä asuinpaikkaansa – asuntoonsa ja sen ympäristöön - niin, 
että hän voisi tuntea sen kodikseen.  

Kirjoituksen empiirinen osa perustuu Oulunsalon asukaskyselyyn. Kotia käsittelevässä osiossa oli 
11 kysymystä, joista alakohtineen tuli 19 analysoitavaa kohtaa. Hyödynnän myös muiden 
tutkijoiden osioissa tulleita vastauksia. Esimerkiksi kysymykset turvallisuudesta alkoivat kiinnostaa, 
koska kodin yhdeksi tärkeimmistä piirteistä mainittiin turvallisuus. 

Kursivoinnit ovat suoria lainauksia asukaskyselyn vastauksista.  

2.2. Koti työkaluna suunnitteluprosessissa  

Hyviin suunnittelukäytäntöihin tarvitaan hyviä työkaluja. Yksi tärkeimmistä työkaluista on avoin 
asenne, jonka varassa kuunteleminen ja keskusteleminen voi onnistua. Kuuntelemiseen 
perustuvassa keskustelussa osapuolten on osattava sekä perustella omat näkökantansa toisille 
ymmärrettävällä tavalla että oltava valmis muuttamaan niitä muilta keskustelijoilta saadun tiedon 
perusteella. Suunnitteluprosessissa suunnittelijalla asiantuntijatiedon haltijana ja viranomaisena on 
päävastuu keskustelun kulusta ja ymmärrettävyydestä. Lisäksi suunnittelija pystyy käyttämän 
arkikieltä, asukas harvoin suunnittelukieltä.  

Koti tasa-arvoistaa kommunikaatiota. Siitä puhuminen ei edellytä tietyn sanaston osaamista, vaan 
jokainen voi sanoa omia mielipiteitään omalla kielellään. Se voikin toimia työkaluna asenteiden 
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muuttamisessa subjektiivista tietoa arvostavampaan suuntaan ilman, että objektiivinen tieto jäisi 
varjoon. 

2.2.1. Koti – ihmisen kalustettu muotokuva 

Koti on jokaiselle erilainen ja se on suurelta osin tunnetila. Jokainen tietää, mitä paikan kodiksi 
tunteminen tarkoittaa. Koti ei tosin aina ole paikkaan sidottu, vaan kotina voidaan käsittää oma 
identiteetti (mm. Rutherford 1990). Henkisesti kodin voivat tarjota esimerkiksi uskonto tai tiede. 
Tässä kirjoituksessa keskitytään kotiin asumisen paikkaan liittyvänä prosessina, jossa siinäkin 
identiteetin ja kodin suhde on läheinen.  

Koti ja asunto eivät ole synonyymejä. Asunto voi olla koti, mutta jokainen asunto ei ole koti. 
Asunto on asunto ilman ihmisiäkin. Asunnosta tulee koti, kun joku tuntee asunnon kodikseen. Koti 
on koti hänelle. Koteja ei voi myydä kuten asuntoja, väittipä kiinteistövälittäjän mainos mitä 
hyvänsä; mainos myy mielikuvaa ja mahdollisuutta. Mikä sitten asunnosta tekee kodin? Sarantola-
Weiss (2004) sanoo, että esineiden hankkiminen ja niiden kanssa puuhailu tekee esineistä osan 
omaa elämää ja persoonaa. Horelli-Kukkosen (1993) mukaan kotia psykologisessa mielessä sekä 
rakennetaan aktiivisesti että se rakentuu elämänkulun mukana siinä missä koti fyysisenä 
paikkanakin muuttuu ja sitä muunnellaan. Asunto on esine, koti on osa elämää ja persoonaa. 
Asunnosta tulee koti elämisen kautta. 

”Rahalla voi ostaa talon mutta kodin saa rakkaudella.” 

Asukaskyselyssä kotia lähestytään esimerkiksi kysymyksillä: ”Mitkä tai millaiset asiat tekevät 
sinulle asunnosta kodin” ja ”Mitä koti sinulle merkitsee” sekä ”Voisivatko jotkin muutokset 
ympäristössäsi tehdä asunnostasi sinulle enemmän kodin?”. Lisävaloa haetaan negaation kautta: 
”Millaisesta paikasta ei voisi tulla sinulle kotia?”.  
Koti ei voi tulla paikasta, jossa on  

”Vieraitten tavarat ja käskyvalta, en keksi muuta.” 

Asukaskyselyn mukaan koti syntyykin muun muassa siitä, että siinä on jotain omaa: oman käden 
jälki, omat huonekalut, itse tehty sisustus – koti syntyy omaksi tekemisen kautta. Eräälle vastaajista 
kodin tekee  

”Omistaminen, omat tavarat, oma perhe.” 

Oman rauhan tai omana itsenään olemisen mainitsi jossain muodossa jokainen vastaaja. Nämä 
vertautuvat omaan identiteettiin. Omaksi tuntemista määrittävät myös tilanteet ja odotukset. 
Vanhempiensa luota muuttavalle opiskelija-asunto voi olla oma koti. Omaksi tuntemisessa onkin 
kysymys myös itsenäisyydestä ja päätäntävallasta. 

Koti muodostuu ja on olemassa suhteessa ympäristöönsä (vrt. Norton & Hannon 1997). Kuinka 
laaja kodin ympäristö on ja missä oleviksi tämän ympäristön rajat kukin mieltää, riippuu henkilöstä 
ja hänen tuntemuksistaan, käsityksistään ja hänen ympäristöön liittyvien tietojensa laadusta ja 
määrästä. Ihminen mieltää rajat eri tavalla eri tilanteissa. Asumuksen sisällä on tiloja, jotka tuntuvat 
eri tavalla kodilta sitä eläville ihmisille. Kauemmas kuljettaessa tunne kodista vähenee, tosin ei 
suorassa suhteessa matkaan. Koti merkitsee turvallisuutta. Kyselyn eräässä toisessa osiossa 
kysyttiin paikkoihin liittyviä turvallisuuden kokemuksia. Mitä kauemmas omasta asunnosta 
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liikutaan, sitä vähemmän turvallisiksi vastaajat paikat kokivat. Turvattomuus mainittiin myös 
piirteenä, jollaisesta paikasta ei voi tulla kotia. Kauempana asunnosta sijaitsevat paikat voivat 
kuitenkin myös tuntua yhtä paljon tai enemmän kodilta kuin oma asumus. 

Oma rauha ja turvallisuus ovat myös lähtökohta sille, että ihminen alkaa luoda yhteyksiä ja siteitä 
ympäristöön – samalla tavalla kuin vahva oma identiteetti on perustana hyvien suhteiden luomiselle 
muiden ihmisten kanssa. Mikäli ihminen elää paikassa, jossa hän kokee rauhan ja turvallisuuden 
olevan uhattuna, hänelle syntyy tarve puolustautua eristäytymällä. Turvallisessa ympäristössä kodin 
piiri voi laajentua. Paikka, jonka ihminen tuntee kodiksi, voikin parantaa yhteisöllisyyttä. Yhteisyys 
voi syntyä riittävän erillisyyden kautta. 

Naapureiden tunteminen lisää kyselyn mukaan turvallisuuden tunnetta. Niinpä fyysisestä 
ympäristöstä pitäisikin saada järjestymään sellainen, että se tarjoaa sekä omaa rauhaa että 
mahdollisuuksia kanssakäymiseen muiden ihmisten kanssa. Naapureiden tunteminen lisää myös 
ympäristön tuntemista kodiksi: 

”Koko perhe viihtyy ja on saanut läheltä ystäviä.” 

Kodin sosiaalinen aspekti tuli lisäksi esille vastauksissa, joissa sanottiin, että kotia ei voisi tulla 
paikasta, jossa ei ole perhe, ystävät tai suku lähellä, tai jossa ei tunne naapureita. Moni yhdistänee 
kodin ja perheen, jolloin perhettä ei itsestäänselvyytenä mainita (vrt. Lehtonen 1996). 

Asumiseen liittyvänä paikkana koti on arkiympäristön toiminnallinen keskus. Nykyisyydessä 
kotia eletään toiminnan kautta: se on suhde, mahdollisuus mielekkääseen toimintaan (Huttunen 
2002: 101). Hyvät palvelut ja ympäristön tarjoamat toimintamahdollisuudet vaikuttavat kyselyn 
mukaan keskeisesti viihtyvyyteen, eikä epäviihtyisästä paikasta tule kotia. ”Voisivatko jotkin 
muutokset ympäristössäsi tehdä asunnostasi enemmän kodin, ”- kysymykseen vastattiin esimerkiksi 
’keittiöremontti’, ’piha-aidan rakentaminen’ tai ’kauppa lähemmäksi’. Fyysisen ympäristön 
merkitys näkyi myös vastauksissa kysymykseen ”millaisesta paikasta ei voisi tulla sinulle kotia”, 
mutta vastauksissa on yhtä lailla sosiaalisia ja psyykkisiä aineksia. 

Rauhattomuus, sotkuisuus ja väkivaltaisuus ovat esimerkkinä piirteistä, jollaisiksi koetuista 
paikoista ei voisi tulla koti. Usein samalla viitattiin kaupunkiasumiseen, mutta niitä mainittiin myös 
itsenäisesti. Ei-koti listalle pääsivät yhdellä äänellä iglu, afrikkalainen savimaja, vankila ja 
roskapönttö.  Huumori kiteyttää: iglusta ja savimajasta puuttuvat mukavuudet ja ne ovat 
kulttuurisesti outoja, vankilasta puuttuu oma rauha ja vapaus olla oma itsensä, ja roskapöntöt 
tapaavat olla likaisia. Toisaalta koti voi olla missä vain kunhan perustarpeet täyttyvät:  

”Siellä koti missä peti.” 

”Jääkaappi täynnä hyvää ruokaa.” 

Paikka vaikuttaa tuntemuksiin, ja ihminen tekee paikkoihin liittyviä päätöksiä ja valintoja faktojen 
lisäksi tuntemusten pohjalta. Moni asunnon ostaja sanookin lopullisen ostopäätöksen syntyneen, 
kun löytyi paikka, joka ’tuntui kodilta’. Kodilta tuntuminen ei kuitenkaan ohita asunnon 
objektiivisempia ominaisuuksia: kodin tunne näyttääkin liittyvän lähinnä sellaisiin asumuksiin, 
joiden perusominaisuudet vastaavat sitä, mitä asunnon ostaja etsii. Tunne näyttää kiinnittyvän 
paikkaan lähinnä silloin, kun ihminen etsii paikkaa, joka tuntuisi kodilta. 
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Koti muuttuu niin elämäntilanteen, paikkojen muuttumisen kuin tunnesisältöjen muuttumisenkin 
kautta. Perheenlisäys ja hyvän kasvuympäristön tarjoaminen lapsille olivat usein mainittuja syitä 
muuttaa Oulunsaloon. Joku halusi palata kotiseudulle jäätyään eläkkeelle, ja joku muutti työn tai 
elämänkumppanin perässä. Elämänkulussa kodin merkitys välillä korostuu, välillä jää enemmän 
taka-alalle. 

Asuinpaikan valinta on myös sosiaalista esittämistä ja identiteetin vahvistamista. asuinpaikan 
valinnalla ihminen ilmaisee itseään, rakentaa kuvaa itsestään sekä itselle että muille (Saarikangas 
2004). Ihminen valikoi paikan, joka hänelle sopii ja paikka valikoi ihmisen. 

Asumishistorian kautta tarkastellaan, miten lapsuuden paikat vaikuttavat siihen, millaiseen 
paikkaan aikuinen haluaa kotiaan rakentaa. Tätä selvitettiin avokysymyksellä ”Asumishistoriasi 
lyhyesti: missä olet syntynyt, missä ja kuinka kauan olet sen jälkeen asunut ja miksi olet muuttanut? 
Mainitse itsellesi tärkeimmät asumiseen/muuttamiseen liittyvät tapahtumat”. Oulunsalon asukkaista 
25 on asunut Oulunsalossa aina ja lisäksi viisi oli kotoisin sieltä. 17 vastaajaa on kotoisin 
Kainuusta, 46 Oulusta, 14 muista lähikunnista, 20 kauempaa Pohjanmaalta ja 13 Etelä-Suomen 
suuresta kaupunkikunnasta. Viisi ihmistä oli kotoisin ulkomailta. Tilastollisia johtopäätelmiä 
lapsuudenpaikkojen vaikutuksesta aikuisiän kodin valintaan ei vielä ole, mutta moni koki 
palaavansa lapsuudenpaikoilleen tai samantyyppiseen ympäristöön. 

Koti sitookin yhteen menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden (mm. Tuan 1996, 187). 
Muistot, hyvät kokemukset ja tulevaisuuden odotukset mainittiin kun kysyttiin, mitkä tai millaiset 
asiat tekevät asunnosta kodin. Muistot korostuivat, kun kysyttiin, onko vastaajalla muita paikkoja, 
jotka hän tuntee kodikseen, ja mitä tai millaisia paikkoja nämä ovat. Lapsuuden koti on myös 
aikuisiällä koti, ja moni vastaaja kuvaili lapsuusmuistoja tärkeiksi piirteiksi kodissa. Kotiin liittyvät 
fyysiset elementit ovat keskeisiä lapsuusmuistojen tunnesisällön kantajia.  

Asumisajan ja kodin tuntemuksen suuruuden välillä ei tässä aineistossa ole tilastollista yhteyttä.  
Myöskään Gubertin (1999) mukaan paikkaan kiintymisen ja ajan välillä ei ole suoraa yhteyttä, ja 
Lapintie (2002: 166) sanoo samaa. Tunnesiteet uutta kotia kohtaan alkavatkin muodostua kun 
asunnon hankkimista aletaan suunnitella. Alueeseen, jolta kotia aletaan etsiä, voi myös olla 
tunnesiteet olemassa, mikä auttaa kodin tunteen syntyä. Kiintymys asuntoa kohtaan syntynee 
nopeammin kuin laajempaa aluetta kohtaan, sillä alueen tutustumiseen ja haltuun ottoon menee 
kauemmin.   

Koti pitääkin sisällään paikkaan kiintymisen ja jonkinasteisen pysyvyyden elementit. Kuitenkin 
koti muuttuu koko ajan kun ihminen rakentaa kotia elämällä tilaa (Karjalainen 1997). Kodin 
rakentaminen vertautuu identiteetin rakentamiseen (Horelli-Kukkonen 1993). Identiteetin tavoin ei 
kotikaan ole koskaan valmis ja muuttumaton. Koti on prosessi. Se on elämänkulussa muuttuva 
tunnetila, jolla on heijastuksia paikassa ja jossa paikat heijastuvat. 

2.2.2. Monta kotia 

Kyselyssä kysyttiin, tunteeko vastaaja nykyisen asunnon kodikseen ja häntä pyydettiin 
merkitsemään janalle poikkiviivalla, kuinka voimakas tuntemus kodista on. Ääripäät olivat ’ei 
lainkaan koti’ ja ’täysin koti’. Tämän lisäksi pyydettiin kertomaan, mikäli vastaajalla on muita 
paikkoja, mitkä hän tuntee kodikseen, merkitsemään janalle tunteen voimakkuuden ja kertomaan 
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muutamalla sanalla, mikä tai millainen paikka on kyseessä ja missä se on. Tilaa oli kolmelle muulle 
paikalle. Asteikoksi 10 senttimetrin janalla tulee millimetrilukema eli lukemat 0-100. Janojen 
alustavassa tarkastelussa vastausten tyyppiarvo on 90:n paikkeilla. 
Vastaajista 73 mainitsi myös vähintään yhden muun paikan oman asuntonsa lisäksi paikaksi, joka 
tuntuu enemmän tai vähemmän kodilta. 31 mainitsi kaksi ja 10 kolme paikkaa. 

Vanhempien tai isovanhempien asunto tai lapsuudenkoti tai jonkun muun sukulaisen koti oli 
eniten kodiksi koettu paikka oman asunnon lisäksi. Näitä paikkoja mainittiin 31 kertaa. Seuraavaksi 
eniten eli 15 kertaa mainittu vapaa-ajan asunto voi olla samalla myös esimerkiksi kotitila. Hajaääniä 
saivat niin pihasauna, työpaikka, kirkko kuin rakastetun sylikin. 

Luonto liittyy vastaajien kotitunteeseen sekä paikan erillisinä piirteinä että itsenäisenä toimijana. 
Kodiksi mainittiin Oulunsalon pellot, niityt ja metsät ja Oulunlahti. Myös vaellus Lapissa mainittiin 
kodiksi. Luontoon liittyvä piirre mainittiin usein niin vapaa-ajan asunnosta kuin sukuun liittyvästä 
paikasta puhuttaessa usein joko maiseman kauneuteen tai rauhaan viitaten. 

2.2.3. Koti, maaseutu, kaupunki 

Vastaajia pyydettiin luettelemaan kolme asiaa, jotka vaikuttavat viihtyvyyteen tai elämänlaatuun 
(kaksi erillistä kysymystä) tässä asuinpaikassa. Rauhallisuus ja kaupungin tarjoamat palvelut 
mainitsi lähes jokainen vastaaja. 

Rauha ja luonnon läheisyys vertautuvat vastauksissa maaseutuun, joka tällöin merkitsee ei-
materiaalista hyvinvointia ja hyvää elämää. Kaupunki puolestaan merkitsee lähinnä palveluita, 
materiaalista hyvinvointia. 

Kaupunki näyttäytyy kuitenkin rauhallisen maaseudun vastakohtana kun kysyttiin, mistä tai 
millaisesta paikasta ei voisi tulla vastaajalle kotia. Vain kolme vastaajaa mainitsi syrjäisen paikan 
kun peräti 77 ihmistä mainitsi kaupungin tai kerrostalon tai molemmat; kotia ei voisi tulla 

”Kerrostalosta. Ne ovat hengettömiä bunkkereita, joissa ihmiset asuu päällekkäin ja voi 
huonosti.” 

Kaupunkiin suhtautuminen on kaksijakoista: toisaalta kaupunki tarjoaa elämisen laatua parantavia 
palveluita, toisaalta se on rauhaton paikka, jossa ihmiset eivät tunne toisiaan.  

Useissa eri maissa tehdyissä viihtymistä mittaavissa tutkimuksissa ihmiset ovat valinneet 
maaseutumaiset ympäristöt parhaiksi asuinympäristöiksi (Knox & Pinch 2000: 206). Suomalaisissa 
tutkimuksissa tulokset ovat samansuuntaisia (esim. Laakkonen 2001). Gubertin (1999: 157) 
tutkimuksessa luonnonympäristö näyttäytyi huomattavasti rakennettua ja historiallis-artistis-
arkkitehtonista ympäristöä tärkeämpänä tarkasteltaessa paikkaan kiintymisen ja jonnekin 
kuulumisen tunnetta.  

Suuri osa ihmisistä kuitenkin asuu kaupungissa. Kodin käsitteen avulla voidaan tutkia, millaisia 
tunnesisältöjä ihmiset paikoista etsivät ja millaisia mielikuvia paikkoihin liitetään. Oletankin, että 
maaseutu-kaupunki-jakoa tärkeämpiä ovat mielikuvat, joita vastaajat niihin liittävät. Ehkä ihmiset 
eivät etsi maaseutua sinänsä, vaan rauhaa. Ehkä kaupunki asuinympäristönä muuttuisi 
houkuttelevammaksi, jos mielikuviin kaupungista onnistuttaisi kiireen ja rauhattomuuden sijaan 



 

 29

yhdistämään enemmän rauhallisuuden ja turvallisuuden elementtejä. Mielikuvien tulisi tietenkin 
vastata riittävästi fyysistä todellisuutta. 

Vastauksista näkyy mielikuva kaupungista paikkana, jossa ei ole luontoa. Tiiviitäkin 
asuinympäristöjä suunniteltaessa tulee muistaa luonnon merkitys; ainakin tähän kyselyyn 
vastanneista oulunsalolaisista vain harva viihtyisi paikassa, jossa luonto ei ole näkyvästi läsnä. 
Mielikuvaa kaupungista parantaisi myös kaupunkiluonnon tekeminen näkyvämmäksi. Keinoina 
voivat olla esimerkiksi näyttelyt, lehtiartikkelit ja koulujen ympäristökasvatus. Kaupunki ei ole vain 
ihmisen reviiri, vaan kaupungissa on monimuotoista luontoa. 

2.2.4. Koti suunnittelun kontekstissa 

Alueen tunteminen omaksi, siihen identifioituminen, lisää yhteisöllisyyttä, viihtymistä, 
turvallisuutta ja ympäristöstä huolehtimista. Päinvastaisessa tilanteessa lisääntyvät 
välinpitämättömyys ja usein sosiaaliset ongelmat (Elinympäristön… 2002: 12-13). Koti merkitsee 
paikkaan identifioitumista, mikä luo pohjaa laajemmankin alueen tuntemiselle omaksi. Toisaalta 
ihminen usein etsii kodille paikkaa alueelta, jonne hän on jo identifioitunut. Gubertin (1999) 
mukaan paikkaan kuulumisessa onkin useita alueellisia tasoja, jotka usein vahvistavat toisiaan 
mutta eivät edellytä toisiaan. Suunnittelussa paikkaan kuulumista voidaan käsitellä kodin kautta. 

Suunnittelun ympäristö kokonaisuudessaan (KUVA 1) sisältää niin fyysisen kuin sosio-
kulttuurisen ympäristön. Tässä kontekstissa toimii suuri joukko erilaisia osallisia. Suunnittelussa 
koti voisi olla pääasiassa suunnittelijaa ja asukkaita yhdistävä työkalu, joka mahdollistaa 
subjektiivisen tiedon yhdistämisen suunnitteluun huonontamatta objektiivisen tiedon asemaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 1. Koti yhdistää suunnittelijan ja asukkaat suunnittelun monimuotoisessa kontekstissa. 
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Subjektiivista informaatiota käytettäessä suunnittelijan rooli muuttuu. Jokainen pystyy puhumaan 
omasta puolestaan, jos siihen annetaan mahdollisuus. Suunnittelijan tehtäväksi tulee toimia 
välittäjänä erilaisten näkemysten välillä ja kääntää erilaiset informaatiot käyttökelpoiseen muotoon. 
Näkemyksiä esittävät kaikki suunnittelun osalliset, mukaan luettuna suunnittelija itse. 

2.3. Osallisuus parantaa muutokseen sopeutumista 

Asukaskyselyn vastauksissa koti on sekä psyykkinen, fyysinen että sosiaalinen. Kodin tekee  

”Turvallisuus, viihtyisyys, läheiset ihmiset, saa olla oma itsensä.” 

kun 

”Jokapäiväiseen elämiseen liittyvät välittömät tarpeet täyttyvät.” 

Suunnittelulle kodin moniulotteisuus avaa ovia, jotka ovat objektiivisen tiedon valta-aseman vuoksi 
unohtuneet. Arkielämän tasolla – mitä kaikki elämä itse asiassa on – eletään subjektiivisten 
tuntemusten varassa. Objektiivisen tiedon pitäisi toimia työkaluna ja apuvälineenä, jonka avulla 
subjektiivisten tuntemusten ja fyysisen ympäristön suhdetta voidaan käsitellä. 

Oulunsalossa ympäristön muutokset ovat olleet suuria. Koska muutokset ovat lähes 
poikkeuksetta parantaneet ihmisten arkielämän toiminnallisia edellytyksiä ja asukkaat kokevat, että 
kunta on sekä tiedottanut että pyrkinyt ottamaan asukkaita mukaan suunnitteluun, muutokset 
koetaan pääsääntöisesti myönteisinä. 

Asukaskyselyn perusteella korostuu, että ihmisten pitäisi itse saada vaikuttaa ympäristöönsä 
mahdollisimman paljon. Asukkaiden pitäisi saada olla mukana rakentamassa paikkojen ja samalla 
omaa identiteettiään niin asumuksen tasolla kuin laajemminkin. Paikkojen muuttuessa pitäisi pyrkiä 
säilyttämään paikkojen identiteetti, jotta ihmiset pystyisivät edelleen tuntemaan paikat omakseen. 
Kuitenkin suuretkin muutokset voivat toimia, jos ne parantavat ihmisten arkielämän sujumista ja 
ihmiset ovat itse mukana niitä tekemässä. Paikkojen säilyttäminen kodin paikkoina ei tarkoita, 
etteivät paikat saisi muuttua, vaan sitä, että niissä toimivat ihmiset olisivat mukana 
muutosprosesseissa ja muutokset parantaisivat arkielämän laatua. 

Osallistuvassa suunnittelussa tunne ja järki eivät asetu vastakkain, vaan ne ovat 
yhteistoiminnassa. Pohjimmiltaan kyseessä on demokratian vahvistaminen niin, että jokainen voi 
omalla äänellään puhumalla saada tärkeät asiansa esille yhteiskunnassa. 
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3. Leikisti suunniteltu? 

Heli Villanen 

Tutkimukseni keskeisiä käsitteitä ovat sosiaalisesti kestävä kehitys ja sosiaalisesti hyvä 
elinympäristö. Näiden käsitteiden avautuminen edellyttää mm. yhteisöllisyyden, turvallisuuden ja 
kasvatuksen tutkimista. Sosiaalisuus tarkoittaa eri toimijoiden vuorovaikutusta ja kestävä kehitys 
toimintamalleja, joissa huomioidaan mm. lasten ja nuorten sekä muiden kasvavien ja tulevien 
sukupolvien tarpeet. Lasten ja nuorten tulisi koulu- ja kotikasvatuksen avulla oppia toimimaan 
yhteiskunnassa ja yhteisössä. Osallistuminen oman elinympäristön suunnitteluun tukee 
sosialisaatiota. Perinteisten osallistumismallien tulee joustaa lasten ja nuorten tarpeiden mukaan. 
Ehkäpä leikki voisi olla yksi keino osallistaa lapset suunnitteluun.  

Sosialisaatiolla tarkoitetaan yksilön kasvamista yhteiskunnallisesti toimintakykyiseksi 
kansalaiseksi. Se edellyttää kokonaisvaltaista vuorovaikutusta materiaalisen, kulttuurisen ja 
sosiaalisen ympäristön kanssa (Laukkanen 2002: 50-51). Pelkkä selviytyminen yhteisössä ei riitä, 
vaan kansalaisilla tulee olla valmiuksia ja mahdollisuuksia vaikuttaa mm. omaan elinympäristöönsä. 
Voidaan myös puhua kansalaisten vastuusta yhteisössä ja elinympäristön kehittämisessä. Ehkä 
ympäristökasvatuksen voi ymmärtää juuri tuon yhteisöllisen vastuun opettamiseksi, johon kuuluu 
mm. vastuu oman elinympäristön hyvinvoinnista. Mielestäni ympäristökasvatus on toimintamallien 
ja arvojen opettamisen lisäksi sitä, että annetaan lapsille mahdollisuus nauttia ja hankkia positiivisia 
elämyksiä luonnossa.  

Sosiaalisia verkostoja sukulaisten, naapureiden ja tuttavien välillä voidaan kuvata sosiaalisen 
pääoman käsitteellä (Laukkanen 2002: 25). Sosiaalinen pääoma edellyttää luottamusta 
vastavuoroisen normiston toimivuuteen. Luottamus on kestävällä pohjalla silloin, kun yhteisön 
jäsenet eivät pelkästään kuluta sosiaalista pääomaa vaan pyrkivät ylläpitämään ja kasvattamaan sitä 
(Ruuskanen 2001: 4-37). Sosiaalinen pääoma ja yhteisön sosiaalisten verkostojen sisältämä 
luottamus ovat erityisen tärkeitä tutkimuskysymyksiä nopeasti kasvavilla asuinalueilla, joiden 
asukkailta mahdollisesti puuttuu alkuvaiheessa yhteinen normisto. Miten voidaan ohjata ja edistää 
positiivisten sosiaalisten verkostojen ja yhteisön normien syntymistä niin, että asukkaiden välille 
syntyy yhteisöllisyyttä, sosiaalista pääomaa ja luottamusta?  

Tarkastelen Oulunsalon asukaskyselyssä lapsiperheiden näkökulmasta eri tutkijoiden asettamia 
kysymyksiä sekä pelkästään lapsiperheille suunnattua osiota. Olen tarkastellut asukaskyselyssä mm. 
palveluiden määrää ja turvallisuuden kokemuksia lapsiperheiden näkökulmasta. Tarkastelen lisäksi 
vastaajien mielipiteitä puistoista ja halukkuutta osallistua lähiympäristön kehittämiseen. Kartoitan 
kyselyssä myös vanhempien käsityksiä lapsille hyvästä elinympäristöstä. Jatkossa selvitän, miten 
mm. leikkipuistoja ja metsiä voidaan hyödyntää ympäristökasvatuksessa. 

EkoSuKaT -projektin tarkoituksena on tuottaa suunnittelu- ja ohjauskeinoja taajamien 
muutoskehityksen ohjaamiseksi. Miten lasten, lapsiperheiden ja kasvatuksen kysymykset liittyvät 
arkkitehtuurin ja maankäytönsuunnittelun tematiikkaan konkreettisesti? Mielestäni 
ympäristökasvatus on yhdistävä linkki kotikasvatuksen, kouluopetuksen ja maankäytönsuunnittelun 
välillä. Ympäristökasvatus synnyttää kouluille intressin laajentaa toimintaverkostoaan koulun 
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ulkopuolelle. Kodin merkitys lasten kasvatuksessa on aina ensisijaisen tärkeä ja vanhempien tuki 
ympäristökasvatushankkeille ja -projekteille on tärkeää. Tämän vuoksi tulisi kiinnittää huomiota 
perheiden ja koulun väliseen vuorovaikutukseen sekä yhteistyöhön.  

Kunnan tulisi kuunnella suunnitteluprosesseissa kaikkia kansalaisia, myös lapsia ja nuoria. 
Lasten ääni on mahdollista saada kuuluviin juuri ympäristökasvatusprojektien kautta, joissa 
harjoitellaan ympäristön havainnointia, osallistumista ja suunnittelua. Onko ympäristökasvatus siis 
uusi lasten osallistumisen väylä? Miten ympäristökasvatusta voidaan systematisoida ja 
yhdenmukaistaa eri luokka-asteiden, koulujen ja kuntien välillä? Ketkä asettavat tavoitteet 
ympäristökasvatukselle?  

Lasten osallistuminen suunnitteluun ei ole uusi idea. Maassamme on aiemmin kehitetty 
lapsiystävällistä suunnittelua, jossa osallistumismahdollisuuksia on laajennettu koskemaan myös 
lapsia ja nuoria. Kaiken kaikkiaan lapsikeskeinen tutkimus on yleistynyt 1990-luvun alusta lähtien, 
jolloin on alettu puhua myös lapsuudensosiologian uudesta paradigmasta (Laukkanen 2002: 19, 
Alanen 2001: 176). Lasten ideoiden ja mielipiteiden huomioiminen aluesuunnittelussa voi avata 
uusia näkökulmia, sillä lapset suhtautuvat ympäristöön ja sen käyttötarkoituksiin usein aikuisia 
ennakkoluulottomammin. Lapset ja nuoret löytävät usein aikuisia enemmän positiivisia puolia 
lähiympäristöstään (Allas 2001: 106-107). 

3.1. Palveluita lapsille ja nuorille 

Kartoitin Oulunsalon asukaskyselyssä lapsiperheiden tyytyväisyyttä alueen palveluihin. Vastaukset 
voivat toimia tukena suunniteltaessa palvelurakenteen uudistuksia. Kerho- ja harrastustilojen 
suhteen voidaan miettiä luovia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja, joissa hyödynnetään jo 
olemassa olevia rakennuksia uusiin käyttötarkoituksiin. Tyhjillään olevat kiinteistöt ja vähän 
käytetyt tilat olisivat ihanteellisia harrastus- ja toimintatiloja. Miten kouluja käytetään iltaisin, 
viikonloppuisin ja kesäisin? Voisiko kouluja hyödyntää aikaisempaa enemmän kerho- ja 
harrastustoiminnassa? Ehkä koulu voisi muodostaa asuinalueen sosiaalisen keskuksen, kylän 
”nuotiopaikan”, joka lämmittää koko yhteisöä. 

Pääosa vastauksista liittyi kaupallisiin palveluihin, kuten erikoisliikkeisiin ja liikuntapalveluihin. 
Keskustaan haluttiin lisää ”luontoa” ja sen tarjoamia virkistysmahdollisuuksia sekä leikkipuisto. 
Leikkipuistoja toivottiin myös Karhuojalle, Varjakkaan ja Lassila-Rantaan. Karhuojalla esitettiin 
lisäksi toiveita koulun ja lasten kerho- ja harrastustilojen sekä päivähoitopalveluiden 
parantamisesta.  

3.2. Kuka naapurissa asuu? 

Verkostoitumisen edellytys on, tunnetaanko lähimmät naapurit ja lähiympäristön asukkaat hyvin. 
Kyläyhteisössä naapurusto on yleensä tiivis ja asukkaat tuntevat toisensa. Usein kyläyhteisön 
piirteet yhdistetäänkin juuri maaseutuun ja maaseudulla asumiseen. Anonymiteetin taas katsotaan 
kasvavan, mitä lähemmäs kaupunkia tullaan. Millainen on niiden taajamien ja asuinalueiden 
yhteisöllisyys, jotka sijoittuvat kaupungin ja maaseudun väliin? Kaupungin laitamille muodostuvat 
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nopeasti kasvavat omakotitalovaltaiset asuinalueet ovat usein vailla historiaa ja kyläyhteisölle 
tyypillisiä perinteitä. Mitä tapahtuu tässä yhteisöllisyyden murroksessa? Entä millainen on uusien ja 
vanhojen asukkaiden välinen vuorovaikutus?  

Noin puolet Oulunsalon asukaskyselyyn vastanneista ilmoitti tuntevansa lähimmät naapurinsa 
melko hyvin. Noin 35% tunsi vain osan lähimmistä naapureistaan ja lähes 15% ei tuntenut 
lähimpiäkään naapureitaan hyvin. Kauempana asuvia lähiympäristön asukkaita tunnettiin vielä 
vähemmän kuin lähimpiä naapureita. Lähes 40% vastaajista ei tunnenut lähiympäristön asukkaita 
lainkaan. Asuinalueiden välillä on havaittavissa eroja naapureiden tuntemisen suhteen. Parhaiten 
lähimmät naapurinsa tunsivat Karhuoja-Niemenrannan ja Varjakan asukkaat. Lassila-Rannan ja 
Santaniemen asukkaat puolestaan tunsivat lähimmät naapurinsa heikoimmin Oulunsalon 
asuinalueista.  

3.3. Puistot 

Puistojen käyttötarkoitus ja merkitys ihmisille muuttuu iän myötä. Oletan, että lapsiperheiden 
vanhemmat ja lapset haluavat asuinalueelleen puistoja ulkoilua ja vapaa-ajanviettoa varten. Puistot 
voivat olla myös lasten leikkipaikkoja ja perheiden kohtaamispaikkoja. Tarkempi analyysi 
edellyttää puiston määrittämistä. Puistoja on hoidettuja ja hoitamattomia. On olemassa 
leikkipuistoja, jotka ovat varusteltuja leikkivälineillä ja on lasten käyttämiä hoitamattomia puistoja. 
Puistot ja metsät tarjoavat kodin ja koulun läheisyydessä mahdollisuuden arjen 
ympäristökasvatukselle ja lasten luontokokemusten syntymiselle.  

Lähes puolet kaikista vastaajista oli sitä mieltä, että Oulunsalossa on liian vähän puistoja. 15 – 
24-vuotiaista vastaajista jopa yli 65% koki, että Oulunsalossa on liian vähän puistoja. 
Tyytymättömyyttä puistojen riittävyyteen ilmaisi 25 – 44-vuotiaista vastaajista 49% ja 45 - 64-
vuotiaista 45% . Yli 64-vuotiaista vastaajista vain 40% oli sitä mieltä, että puistoja on liian vähän. 

3.4. Osallistuminen 

Puolet vastaajista ilmoitti haluavansa osallistua lähiympäristönsä kehittämiseen. Toinen puoli 
vastaajista suhtautui osallistumiseen varauksella tai ei ollut varma mielipiteestään. Lähiympäristön 
kehittämiseen voi osallistua monilla tavoilla, joita ei ole tässä yhteydessä eritelty. Vastaukset 
kertovat lähinnä siis asukkaiden motivaatiosta osallistua elinympäristönsä kehittämiseen.  

Ketkä vastaajista ovat haluttomia osallistumaan ja miten kielteiseen suhtautumistapaan voidaan 
vaikuttaa? Tarkastelin Oulunsalon asukaskyselyssä osallistumishalukkuutta suhteutettuna vastaajien 
ikään. Osallistumisesta olivat eniten kiinnostuneet 25 – 44-vuotiaat. Heistä jopa 60% oli halukkaita 
osallistumaan lähiympäristönsä kehittämiseen. Nuorin ikäryhmä eli 15 - 24-vuotiaat olivat 
haluttomimpia osallistumaan. Heistä vain 30% oli halukkaita osallistumaan. Myöskään iäkkäimmät 
vastaajat eli yli 64-vuotiaat eivät olleet innokkaita osallistumaan. Heistä vain n. 36% ilmoitti 
halukkuudesta osallistua. 45 - 64-vuotiaista vastaajista 40% halusi vaikuttaa lähiympäristönsä 
kehittämiseen.  
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Selittääkö osallistumishalukkuutta eri ikäryhmien erilainen osallistumiskulttuuri? Miksi nuoret ja 
ikäihmiset eivät ole kiinnostuneita osallistumaan? Vaikuttamisen kanavat voivat olla esim. nuorilla 
erilaisia kuin muilla ikäryhmillä. Kenties nuorten kohdalla koulu ja harrastustoiminta sekä 
sähköinen viestintä voivat olla lähtökohtia uusien vaikutuskanavien luomiseen ja hyödyntämiseen. 
Mitkä osallistumismuodot ja vaikutuskanavat soveltuvat parhaiten ikäihmisten käyttöön?  

Osallisuus korostuu monissa ympäristökasvatuksen malleissa. Osallisuus on yhteydessä 
voimaantumiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. On oleellista luoda jo lapsena usko omiin 
vaikutusmahdollisuuksiin. Osallisuutta korostaviin ympäristökasvatuksen malleihin sisältyy usein 
vahva näkemys demokratiasta. Ympäristökasvatuksessa karttuvat kokemukset osallisuudesta 
johtavat ideaalitilanteessa ympäristövastuullisen kansalaisuuden kehittymiseen (Cantell & Koskinen 
2004: 65). 

Osallistuvassa ympäristökasvatuksessa tavoitteet kohdistuvat sekä luontoon että yhteiskuntaan. 
Ympäristövastuulliset tunteet ja arvot pyritään herättämään omakohtaisten luontokokemusten 
avulla. Samalla pyritään vahvistamaan lasten luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Sen 
myötä vahvistuu yhteenkuuluvuuden tunne yhteisössä ja oma rooli yhteisön jäsenenä selkiytyy. 
Lapset tarvitsevat mielekkäitä ja vaikuttavia osallistumiskokemuksia (Cantell & Koskinen 2004: 
66).  

Osallistuvassa ympäristökasvatuksessa on huomioitava lasten psyykkinen ja fyysinen 
kehitysvaihe. Lapsia ja nuoria voidaan motivoida osallistumaan mm. valitsemalla suunnittelun 
kohde lasten omasta elinympäristöstä. Esimerkiksi Houtsonen (14) toteaa, että lasten osallistuminen 
koulupihan suunnitteluun ja suunnitelman toteuttamiseen on saanut lapset kunnioittamaan oman 
työnsä tuloksia ja mm. ilkivalta koulupihalla on vähentynyt. Lasten oma sosiaalinen normisto voi 
vahvistua yhteisissä suunnitteluhankkeissa. Myös Koskinen (2004: 139-140) korostaa, että 
osallistuvassa ympäristökasvatuksessa on tärkeää, että lapsi on mukana projektin kaikissa vaiheissa 
suunnittelusta arviointiin. Hänen mukaansa lapsi oppii osallistuessaan hahmottamaan valtasuhteita, 
argumentoimaan oman näkemyksensä puolesta ja arvioimaan kriittisesti omia sekä toisten 
tuotoksia. Lehtisen (2003: 27) mukaan osallistuminen ympäristön suunnitteluun tukee 
oikeudenmukaisuutta eri sukupolvien välillä ja samalla se estää lasten sekä nuorten 
marginalisoitumisen alakulttuureihin.  

3.5. Mistä syntyy turvallisuus? 

Turvallisuuden tunne on yksi merkittävä sosiaalisesti hyvän elinympäristön ominaisuus. 
Turvattomuuden kokemukset heijastuvat ihmisten henkisenä pahoinvointina ja vähentävät 
viihtyisyyden kokemuksia. Turvallisuutta voidaan pitää jopa muuttohalukkuuden indikaattorina. 

Erityisesti lapsiperheet arvostavat asuinalueensa turvallisuutta. Turvallisuuden tuntemuksilla on 
monta ulottuvuutta, joita voivat uhata mm. henkinen ja fyysinen väkivalta. Yleisimmät maininnat 
turvattomuudesta liittyivät Oulusalon asukaskyselyssä tieliikenteeseen ja näpistyksiin. 
Tieliikennettä vaarantavat vastauksien perusteella ylinopeudet ja suojateiden tai alikulkukäytävien 
puuttuminen joiltain tieosuuksilta. Tieliikenteen vaarallisuutta lisää Oulunsalossa lasten leikkiminen 
ja pelaaminen kaduilla.  
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Myös turvallisuuden kokemuksia peilattiin vastauksissa liikenteeseen. Esimerkiksi 
läpikulkuliikenteen puuttuminen lisäsi asukkaiden turvallisuuden kokemuksia. Myös naapurusto ja 
etenkin naapureiden tunteminen lisäsi vastausten perusteella turvallisuuden kokemuksia. Heikko 
valaistus mainittiin muutaman kerran turvattomuutta lisäävänä tekijänä. Muutamissa vastauksissa 
turvallisuutta peilattiin asuinalueen yleiseen statukseen, joka syntyy mm. asuntojen 
omistusmuodosta. Omistusasuntojen muodostama asuinalue koettiin turvallisemmaksi kuin kunnan 
vuokratalojen keskittymä. Ovatko asuinalueet kunnan sisällä eriarvoisia ja miten ennakkoluuloja 
tiettyjä asuinalueita kohtaan voidaan lieventää ja ennaltaehkäistä? Entä miten voidaan estää tiettyjen 
alueiden ja niiden asukkaiden negatiivinen leimautuminen? 

3.6. Lasten kasvuympäristö 

Pääasiassa vastaajat kuvasivat Oulunsalon hyväksi, rauhalliseksi, turvalliseksi ja viihtyisäksi lasten 
elinympäristöksi. Kritiikki kohdistui lähinnä puistoihin ja muihin leikkipaikkoihin, joiden 
varustelutasoon tai sijaintiin oltiin paikoin tyytymättömiä. Osa vastaajista kaipasi lisää lasten 
harrastusmahdollisuuksia. Vertasin lasten elinympäristöä koskevia vastauksia Karhuojan ja 
keskustan välillä. Karhuojaa kuvattiin lasten kasvuympäristönä maalaismaiseksi ja monin tavoin 
ihanteelliseksi. Kritiikki suunnattiin Karhuojalla leikkipuistoihin ja liikennejärjestelyihin. Myös 
keskusta koettiin rauhalliseksi, turvalliseksi ja hyväksi kasvuympäristöksi lapsille. Vain yhdessä 
vastauksessa kaivattiin lisää luontoa keskustaan.  

Millaista luontoa ihmiset kaipaavat ympärilleen? Tarjoaako hoidettu puisto riittävästi 
luontokokemuksia taajamakeskustojen asukkaille? Mitä ominaisuuksia luonnossa arvostetaan: 
visuaalisia, toiminnallisia, elämyksellisiä vai jotain muuta? Miten koulut ja päiväkodit hyödyntävät 
tarjolla olevaa luontoa toiminnassaan ja opetuksessa? Luonto voidaan nähdä mahdollisuuksina ja 
oppimisen paikkana.  Lasten kanssa voi tarkkailla esimerkiksi vuodenaikojen vaihtelua ja seurata 
kasvien sekä eläinten elämää.  

Puistot, lähimetsät ja muut viheralueet ovat lasten luontosuhteen kannalta tärkeitä elinympäristön 
elementtejä. Yleisesti lasten ja nuorten elämä keskittyy vapaa-aikana kodin pihapiiriin, mutta iän 
myötä toimintapiiri laajenee. Lähiympäristön luonto vaikuttaa osaltaan lasten alueelliseen 
identiteettiin ja se toimii lisäksi psyykkisen itsesäätelyn apuna. Luonnosta löytyy monen lapsen 
mielipaikka (Kaivola & Rikkinen 2003: 177-183).  

Aikuiset ja lapset tarkastelevat ympäristöä eri tavoin. Ympäristön laadulla voidaan tarkoittaa 
lasten näkökulmasta katsottuna ympäristön leikittävyyttä ja mahdollisuutta luoda omia 
merkityksellisiä paikkoja. Leikit muuttuvat lasten iän myötä. Leikeissä vaihtelevat tilan, välineiden 
ja osallistujien määrät (Horelli 1992: 4-11). Ympäristön leikittävyys tarkoittaa seikkailua ja 
jännitystä. Lapsiystävällisessä suunnittelussa voidaankin puhua ”turvallisen seikkailun” 
mahdollistamisesta. Leikkialueet voivat tulevaisuudessa olla myös paikallisia toimintakeskuksia 
(Allas ym. 1992: 40). 

Lasten kanssa ja lapsille suunniteltu elinympäristö edellyttää siis ympäristön monikäyttöisyyttä ja 
mahdollisuutta muokata ja muuttaa sitä tarpeen mukaan. Lasten elinympäristön hyviä 
ominaisuuksia ovat mm. turvallisuus ja muunneltavuus. Luonto ja metsä ovat hyviä leikkipaikkoja 
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ainakin niiden muokattavuuden suhteen. Luonto itsessään muuttaa muotoaan jo vuodenaikojen 
vaihtelunkin vuoksi. On toki mahdollista, että lasten oikeuksia ja mahdollisuuksia muokata luontoa 
rajoitetaan. Aikuiset usein säätelevät sitä, mihin esimerkiksi majat ja piilopaikat saa rakentaa. 
Jatkossa tulisikin kiinnittää huomiota lasten oikeuksiin ja mahdollisuuksiin suunnitella, muokata ja 
käyttää omaa ympäristöään.  

3.7. Ympäristöasioiden huomioiminen 
koulussa ja päiväkodissa 

Kouluissa kestävän kehityksen periaatteisiin päästään mm. materiaalitehokkuudella ja 
kohtuullisuuden periaatetta noudattamalla. Materiaalitehokkuus voi konkretisoitua mm. koulun 
hankinnoissa ja kierrätyksessä. Ympäristöasiat huomioiva koulu valitsee hankinnat paikallisuuden, 
haitattomuuden, kestävyyden, korjattavuuden sekä moni- ja uudelleenkäytön periaatteita 
noudattamalla (Kurttio: 20-21). 

Asukaskyselyssä pyydettiin vanhempia arvioimaan, miten Oulunsalon kouluissa ja päiväkodeissa 
huomioidaan ympäristöasiat. Vastaajien mielestä kouluissa huomioidaan ympäristöasiat paremmin 
kuin päiväkodeissa. Vastaajista 55,4 % arvioi, että kouluissa huomioidaan ympäristöasiat hyvin. 
Toisaalta 32,5 % vastaajista ilmoitti, ettei heillä ollut mielipidettä asiaan. Päiväkotiin liittyvää 
kysymystä ei osannut arvioida liki 60 % vastaajista. Vain n. 37 % vastaajista uskoi päiväkotien 
huolehtivan ympäristöasioista.  

Kertovatko vastaukset sitten todellisesta ympäristötoiminnasta ja ympäristötietoisuudesta eri 
kasvatusinstituutioissa? Ehkäpä kyse on tiedon puutteesta tai tiedottamisen vähyydestä koskien 
ympäristöasioita. Toisin sanoen, kuinka tietoisia vanhemmat ovat päiväkotien ja koulujen 
ympäristötoimista? Tarvitaanko kouluihin ja päiväkoteihin ympäristökasvatuksen ohjelmia 
tukemaan kodin, koulun ja päiväkodin keskinäistä vuorovaikutusta, yhteistyötä ja tiedonkulkua?   

3.8. Mitä ympäristökasvatus on? 

”Yhteisvastuuta, siisteyttä, julkisten alueiden oikeaa käyttöä” 

Vanhempien käsitykset ympäristökasvatuksesta vaihtelevat konkreettisista toimenpiteistä hyvin 
abstraktille arvojen ja asenteiden tasolle. Kysymykseen ei olekaan olemassa yhtä oikeaa vastausta. 
Tarkoitukseni on kerätä tietoa niistä mielikuvista, joita ympäristökasvatus herättää. On kuitenkin 
todennäköistä, että vastaajat ovat voineet mm. koulujen ja päiväkotien kautta jo tutustua 
ympäristökasvatukseen.  

Käytännön tasolla ympäristökasvatus oli vastaajien mielestä mm. kompostoinnin ja kierrätyksen 
opettamista. Lapsia opetettiin käyttäytymään siististi ja laittamaan roskat niille kuuluviin 
keräysastioihin. Vanhemmat halusivat opettaa lapsilleen myös luonnon kunnioittamista ja 
arvostamista. Osa vanhemmista mielsi ympäristökasvatuksen luonnonsuojeluksi ja osa sisällytti 
siihen oman kotiseudun arvostamisen. Muutamassa vastauksessa ympäristökasvatuksen ajateltiin 
toteutuvan luontoon ja lähiympäristöön tutustuttaessa. Myös omien tekojen seurauksia haluttiin 
opettaa lapsille kestävän kehityksen hengessä. Vastausten perusteella ympäristökasvatus koettiin 
melko normatiiviseksi, tiettyjen käyttäytymismallien ja ajattelutapojen opettamiseksi.  
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Oulunsalossa lapsilla on mahdollisuus päästä luontoon ja mm. merelle. Hyödynnetäänkö ja miten 
hyödynnetään luonnon suomia mahdollisuuksia mm. leikkiin ja liikkumiseen? Miten päiväkoti, 
koulu ja koti voivat yhdessä ohjata lasten luontosuhteen muodostumista ja millaisia tavoitteita 
ympäristökasvatukselle asetetaan? Tulevaisuudessa esimerkiksi leikkipuistot voidaan suunnitella 
ympäristökasvatuksen näkökulmasta hyödyntämällä lasten ideoita ja paikallisia luonnon sekä 
kulttuurin ominaispiirteitä.  

3.9. Kierrätys 

Kierrätyspisteiden hyödyntäminen ja jätteiden lajittelu viestivät ympäristötietoisesta ja -
vastuullisesta toiminnasta. Kierrätys on osa koulujen ja kotien ympäristökasvatusta.  
Asukaskyselyssä selvitettiin lapsiperheiden tottumuksia kotitalousjätteiden kierrättämisen suhteen 
sekä tyytyväisyyttä asuinalueen kierrätyspisteiden riittävyyteen. Vain 35% vastaajista oli sitä 
mieltä, että kierrätyspisteitä on asuinalueilla riittävästi. Lähes 65% vastaajista ilmaisi 
tyytymättömyyttään kierrätyspisteiden riittävyyden suhteen. Samalla n. 62% vastaajista ilmoitti 
kierrättävänsä pääosan kotitalousjätteistään. Vain n. 37% ilmoitti kierrättävänsä vain vähän tai ei 
lainkaan kotitalousjätteitä. Kuinka kierrätystottumukset suhteutuvat muuhun ympäristöystävälliseen 
toimintaa ja ympäristömyönteisiin asenteisiin, jotka välittyvät kotikasvatuksessa myös lapsille ja 
nuorille?   

3.10. Yhteenveto lasten Oulunsalosta 

Tarkastellessani Oulunsaloa ja muita nopeasti kasvavia kuntia, pyrin löytämään sosiaalisesti 
kestävän kehityksen siemenet ja hahmottamaan, mistä paikallisista elementeistä syntyy sosiaalisesti 
hyvä elinympäristö.  Nopea muuttoliike ja ympäristön muutos, esimerkiksi rakentamisen 
seurauksena, muuttavat ihmisten toimintamahdollisuuksia. Toimintamahdollisuudet syntyvät 
fyysisen ja sosiaalisen ympäristön kokonaisuudesta. Muutokset voivat rajoittaa tai synnyttää uusia 
toimintamahdollisuuksia sekä fyysisessä että sosiaalisessa ympäristössä.  
Yksi keskeinen tutkimuskysymys on vanhojen ja uusien asukkaiden kohtaaminen. Yhteisöllisyys, 
luottamus ja turvallisuus ovat niitä sosiaalisen pääoman elementtejä, joita tarkastelemalla voi saada 
tietoa paikallisista kehitystarpeista. Toinen tärkeä teema tutkimuksessani on luoda lapsille ja 
nuorille osallistumismahdollisuuksia elinympäristön suunnitteluun. Lasten ja nuorten tulisi 
osallistua fyysisen ja sosiaalisen elinympäristön muokkaamiseen laajemminkin kuin pelkästään 
suunnitteluprosessiin.  

Lapset ja nuoret voivat osallistua ympäristön kohentamiseen mm. käytännön projekteilla. 
Yhteistoiminnassa syntyvät sosiaaliset verkostot luovat yhteisöllisyyttä. Aktiivinen lähiympäristön 
tarkkailu, havainnointi, siellä toimiminen ja sen tutkiminen luovat alueellista identiteettiä. Tähän 
saakka useat lasten suunnitteluprosessit ja osa ympäristökasvatusprojekteista ovat olleet 
luonteeltaan lyhytkestoisia, jolloin toiminnan systemaattisuus ja jatkuvuus on puuttunut. Kestävän 
kehityksen tavoitteisiin pääseminen edellyttää kuitenkin pitkäjänteistä ja jatkuvaa sitoutumista 
uusiin toimintamalleihin.  
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Lasten ja nuorten osallisuus lähiympäristön suunnittelussa voidaan nähdä osana laajempaa 
osallistumiskulttuurin muutosta. Tavallisesti lapset ja nuoret ovat päässeet osallistumaan poliittiseen 
toimintaan vasta 18-vuotiaana, jolloin nuoret saavat äänioikeuden. Poliittinen sosialisaatio kehittyy 
paitsi iän myötä myös vuorovaikutuksessa perheen, vertaisten ja median kanssa. Lapsuus on tähän 
saakka ymmärretty kansalaisuuden harjoitteluksi ja vasta täysi-ikäisyys on suonut nuorelle 
poliittisesti hyväksyttävän sosiaalisen statuksen yhteiskunnassa (Wyness, Harrison & Buchanan 
2004: 81-84). Ikään sidottuja rajoituksia osallistumisessa voidaan kritisoida kysymällä esimerkiksi, 
mikseivät myös alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret saa osallistua politiikan ja yhteiskunnan areenoille. 
Tuleeko moderni länsimainen käsitys lapsuudesta muuttumaan tulevaisuudessa? Kuinka pitkälle 
aikuiset voivat toimia lasten ja nuorten tarpeiden määrittelijöinä ja puolestapuhujina?  

Yhteisöllisyys näyttäisi olevan Oulunsalossa murroksessa. Asuinalueiden välillä on havaittavissa 
eroja mm. naapurisuhteissa. Paikoin lähimmät naapurit ja laajemminkin lähiympäristön asukkaat 
tunnetaan hyvin. Tähän voivat vaikuttaa mm. sukulaissuhteet ja kenties kuuluminen samaan 
uskontoryhmään. Paikoin yhteisöllisyydessä on kuitenkin tiivistämisen varaa. Viihtyminen 
asuinalueella on hyvä lähtökohta sosiaalisesti kestävälle kehitykselle. Etenkin lapsiperheiden 
vanhemmat kokevat Oulunsalon rauhalliseksi ja turvalliseksi kasvuympäristöksi lapsilleen. 
Turvattomuuteen liittyvät maininnat koskevat lähinnä liikennejärjestelyjä ja liikennekäyttäytymistä. 
Liikenneturvallisuuden kannalta oleellista on huomioida lasten liikkuminen, teiden ylitykset, 
koulumatkat ja lasten leikkiminen kaduilla.  

Halukkuus osallistua elinympäristön suunnitteluun vaihtelee ikäryhmittäin. Onko Oulunsalon 
kunnalla halukkuutta ryhtyä kokeilemaan uusia, eri ikäryhmiä yhdistäviä ja osallistavia 
toimintamuotoja? Miten lisärakentamisessa huomioidaan nykyisten ja myös tulevien asukkaiden 
toimintamahdollisuudet koko elinympäristössä? Lasten osallistumiseen suunnittelussa ja 
laajemminkin elinympäristön kehittämisessä tulee suhtautua vakavasti, vaikka se tapahtuisikin 
leikin varjolla.  
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4. Oulunsalon viihtyisyyden osatekijöitä 

Kalle Reinikainen & Risto Suikkari 

4.1. Yleistä 

Oulunsalossa keväällä 2004 suoritetun asukaskyselyn mukana toimitettiin karttaliite, johon 
asukkaita pyydettiin itse merkitsemään erilaisia piirrostehtäviä. Kartta kattoi Oulunsalon keskustan 
ja sitä ympäröivän alueen rajoinaan lentokenttä ja keskustan eteläpuoliset peltoaukeat etelässä, 
Lentokentäntien ja Hailuodontien risteys idässä, Nauskan ja lentokentän välinen metsä- ja 
peltovyöhyke lännessä ja meri sekä Varjakanniemi pohjoisessa. Varjakanniemi ei 
kokonaisuudessaan mahtunut karttaliitteeseen. Kartan koko oli rajattu A3 kokoon ja mittakaavan 
tuli olla riittävän suuri siten, että kartasta pystyttiin tunnistamaan tieverkon ja maisemallisten 
osatekijöiden lisäksi rakennusten sijainti. Kaikkiaan yli kahdestasadasta vastaajasta vain 10 ei ollut 
tehnyt yhtäkään pyydetyistä piirrostehtävistä. Myös noin kymmenkunta ilmaisi, että heidän 
asuntonsa ei sijainnut kartassa esitetyllä alueella.  

Piirrostehtävät koottiin teemoittain samoille kartoille. Näitä voidaan pitää eräänlaisina 
mentaalisina karttoina, jotka heijastavat kunkin tehtävän teemaan liittyvää Oulunsalossa yleisesti 
esiintyvää näkemystä sekä nostavat esiin joitakin erityiskysymyksiä. Kartat kuvaavat paikallistietoa 
(local knowledge) [1], eli yhdistävät ja tuovat esiin asukkaiden kokemusperäisiä arjen 
toimintatapoja sekä näkemyksiä asumisesta ja liikkumisesta Oulunsalossa.  

Tämä raportti perustuu kyselyn tuotoksen ja piirrostehtävien alustavaan analyysiin ja siihen on 
sen vuoksi suhtauduttava varauksella mutta sitä voidaan pitää suuntaa antavana. 
 

       
KUVAT 1 ja 2. Katoavaa identiteettiä? Oulunsalon vanha kirkko on jäämässä piiloon puuston taakse. 
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4.2. Oulunsalon identiteetistä 

Piirrostehtävissä pyydettiin vastaajia ilmaisemaan Oulunsalon identiteetille tärkeät paikat, sellaiset 
”aidot” paikat joita he eivät voisi kuvitella hävitettävän ilman että Oulunsalo menettäisi osan 
identiteettiään. Heitä pyydettiin merkitsemään myös tunnistettavuuden kannalta tärkeiksi 
kokemiaan paikkoja. Piirrostehtävien perusteella lentokenttä nousee esiin Oulunsalon identiteetin 
kannalta tärkeimmäksi koettuna paikkana. Lentokenttää pidettiin myös tärkeänä paikkana suurin 
piirtein samalla arviomäärällä. Muita esiin nousseita identiteetin kannalta tärkeitä paikkoja olivat 
mm. vanha kirkko, museon seutu ja jotkin peltonäkymät. Kirkko ei saanut niin suurta merkitystä 
kuin saattoi olettaa aikaisempien kyselytutkimusten perusteella [2]. 

 
KUVA 3. Lentokentäntien portti taustanaan lennonjohtotorni. 

Lentokentän porttina toimivat teknologiarakennukset noteerattiin tunnistettavuuden kannalta 
tärkeinä, mutta ei niinkään Oulunsalon identiteettiin sidoksissa olevina paikkoina. Samankaltaisen 
merkityksen sai vesitorni, joka matalassa maisemassa näkyy kauas. Itse kysymysten perusteella 
näyttäisi siltä, että teknologiarakentaminen nähdään identiteetin kannalta jonkin verran 
ongelmallisena. Suurin osa hyväksyy ajatuksen, että teknologiarakennukset ilmentävät 
oulunsalolaista imagoa - 78 % piti tätä väittämää täysin tai suurimmalta osalta paikkaansa pitävänä 
(kysymys 33 a). Toisaalta siinä miten teknologiarakentaminen sopii paikallishistoriaan ja 
perinteeseen nähtiin ristiriitaisuuksia – 51 % oli täysin tai osittain eri mieltä väittämästä, että 
teknologiarakentaminen sopisi historiaan ja perinteeseen (kysymys 33 d). Lähes puolet vastaajista 
oli myös sitä mieltä, että maisemallisia ja ympäristöllisiä erityispiirteitä ei ole riittävästi huomioitu 
(kysymys 33 f). 

 
Väittämä 33 a. 

% 
Väittämä 33 d. 

% 
Väittämä 33 f. 

% 
Pitää täysin paikkansa 28,6 7,3 7,3 
Pitää suurimmalta osin paikkansa 49,1 20,5 37,3 
Pitää vain osin paikkansa 17,7 33,2 31,8 
Ei pidä ollenkaan paikkaansa 0,9 17,7 8,6 
Muuta 3,7 21,4 15 
Total 100,0 100,0 100,0 

                      Taulukko 1: 
                      Väittämä 33 a. Hi tech –rakennukset ilmentävät Oulunsalon imagoa. 
                      Väittämä 33 d. Teknologiarakentamisen sopivuus historiaan ja perinteeseen. 
                      Väittämä 33 f. Maisemallisten erityispiirteiden huomioiminen teknologiarakentamisessa. 
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Suurin osa sekä ”aidoista” että tärkeistä paikoista sijoittui muualle kuin rakennettuihin 
kortteliryhmiin. Oulunsalon identiteetti näyttäisi saavan enemmän merkitystä maisemallisista 
tekijöistä kuten merellisyydestä, metsän reunojen rajaamista peltonäkymistä ja puistovyöhykkeistä 
rakennusten välillä kuin itse rakennetuista kortteleista. Tässä suhteessa Oulunsalon mentaalinen 
kartta poikkeaa vanhoissa kaupungeissa suoritetuista vastaavista kyselyistä, joissa rakennukset ja 
korttelirakenne saavat yleensä suuremman merkityksen (ks. LIITE 2). 

4.3. Viihtyisyyttä lisääviä tekijöitä ja Oulunsalon parhaita puolia 

”Oulunsalon parhaat puolet ovat luonto, luonto ja luonto: metsät, suot, pellot, aakeet laakeet. Niitä 
ei soisi hävitettävän. Mustikat, karpalot, tatit, sudet, ketut, pihlajat ja velhonlehdet ovat luksusta, 
taloja voi ilmeisesti (valitettavasti) survoa mihin tahansa.” Eräs keskustassa asuva. 

 

   
    KUVAT 4 ja 5. Merellisyys ja maaseutumaisuus – oulunsalolaista identiteettiä ja elämisen laatua?  
    Varjakan ranta ja mutkitteleva Karhuojantie. 

 

Vaikka edellä oleva on vain erään asukkaan kirjoitus alueen piirrostehtäväkartan reunaan, esiintyvät 
siinä luetellut maisemaan sidoksissa olevat luontotekijät useissa muissakin vastauksissa Oulunsalon 
identiteetin kannalta tärkeinä paikkoina (ks. LIITE 2). 

Taulukoissa 2 ja 3 on esitetty yleisnäkemys Oulunsalon viihtyisyydestä kesällä ja talvella 
aluevertailuna eri paikkakuntien kesken. Vanhoissa Etelä-Suomessa sijaitsevissa 
puukaupunkikeskustoissa Porvoossa ja Tammisaaressa asuvat kokevat ympäristönsä kesäaikaan 
selvästi viihtyisämmäksi kuin asukkaat muilla vertailualueilla mukaan lukien Oulunsalo. Oulunsalo 
noudattaa viihtyisyysvertailussa hyvää keskitasoa. Talvella alueiden koettu viihtyisyys vähenee 
kaikilla alueilla ja viihtyisyyserot tasoittuvat, mutta vanhat tiiviisti rakennetut kaupungit koetaan 
talvellakin muita viihtyisämmäksi. 
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Muuta
Epämiellyttävä ympäristö
Erittäin epäviihtyisä
Melko epäviihtyisä
Osittain viihtyisä/epäviihtyisä
Melko viihtyisä
Erittäin viihtyisä
Täydellinen ihanneympäristö
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          Taulukko 2. Eri alueiden koettu viihtyisyys kesällä 
          paikkakuntavertailuna. 
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                 Taulukko 3. Eri alueiden koettu viihtyisyys talvella 
                 paikkakuntavertailuna.  

 
 

Muuta
Epämiellyttävä ympäristö
Erittäin epäviihtyisä
Melko epäviihtyisä
Osittain viihtyisä/epäviihtyisä
Melko viihtyisä
Erittäin viihtyisä
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4.4. Oulunsalon kaunein katu 

Ympäristön esteettisien ominaisuuksien voidaan olettaa olevan yksi viihtyisän ympäristön osatekijä. 
Lentokentäntie Oulunsalon keskustan kohdalla nousee esiin taajaman kauneimpana katuna, joskin 
lukumääräisesti sekään ei saanut merkittävästi ääniä. Toinen selvästi esiin nostettu kauniiksi koettu 
katuosuus on Vihirannantien ja Vihirannanraitin varrelle osin vielä rakenteilla oleva uusi tiiviisti 
katutilaa rajaava asuinalue, jossa merellisyys on voimakkaasti läsnä (ks. KUVA 8). Muut kauniiksi 
luonnehditut hajaääniä saaneet katuosuudet olivat luonteeltaan vehreitä mutkittelevia 
maaseutumaisia raitteja, joista avautuu ajoittain näkymiä peltoaukeille (ks. LIITE 3). 

 
KUVA 6. Oulunsalon kaunein katu - Lentokentäntie  
Oulunsalon keskustan kohdalla. 

4.5. Epäviihtyisyystekijöitä 

Kyselyssä kartoitettiin turvattomuuden syitä sekä lomakekysymysten, että piirrostehtävien avulla. 
Turvattomuuden tunne on eräs keskeisimmistä epäviihtyisyystekijöistä.  

Asuinalueen katujen turvallisuutta koskevien kysymysten vastauksissa yli 80 % vastaajista piti 
asuinalueensa katuja vähintäänkin turvallisina. Noin 15 % koki turvattomuutta ja näistä noin 2 % 
piti katuja vaarallisina. Tämä kertoo siitä, että vaikka Oulunsalon liikennejärjestelyjä yleisesti 
ottaen pidetään turvallisina, on silti olemassa turvallisuutta heikentäviäkin tekijöitä, joihin kunnan 
kehittämisessä kannattaa puuttua. Suhtautuminen oman asuinalueen (oman lähiympäristön) katujen 
turvallisuuteen ei juuri poikennut suhtautumisesta Oulunsalon katujärjestelyihin yleensä. 

Turvallisimmaksi paikaksi lähiympäristössä koetaan oma asunto ja sen välitön ympäristö – piha 
tai yhteispiha. Turvallisuuden tunne vähenee hieman pihan ulkopuolelle siirryttäessä mutta säilyy 
varsin hyvänä ja lähes vakiona arvioitavan alueen laajetessa (Taulukko 4). Tässä suhteessa 
Oulunsalo näyttäisi poikkeavan edukseen vertailukaupungeissa tehtyihin havaintoihin nähden. 
Yleensä turvattomuuden tunne kasvaa tasaisesti siirryttäessä omalta pihalta lähiympäristön reunoille 
ja asuinalueen ulkopuolelle [2]. 
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           Taulukko 4. Asuinympäristössä koettu turvallisuuden tunne Oulunsalossa. 
 

Oulunsalossa turvattomiksi koetut paikat liittyvät pääasiallisesti liikenteellisiin solmukohtiin. Osa 
on selvästi tulkittavissa kevyenliikenteen reittien ja vilkkaimmin käytettyjen autoreittien 
risteyskohdiksi. Oulunsalon kaltaisessa melko harvasti rakennetussa taajamassa kulkee 
rakennusryhmien välissä kevyenliikenteen reittejä, jotka ylittävät kadun puistojen kohdalla. Osa 
turvattomista paikoista liittyy näihin järjestelyihin. Toiset ovat selvemmin katuristeyksiä (ks. LIITE 
4A ja 4B sekä LIITE 5). 

Turvattomina risteyksinä saivat mainintoja mm. Karhuojantien/Lassilantien risteys sekä 
Hailuodontien/Lassilantien risteys. Viimeksi mainitulla paikalla tehtyjen havaintojen perusteella 
voitiin todeta, että kevyen liikenteen väylän päätteenä olevan Hailuodontien ylitys on ”omalla 
vastuulla” ilman hidastetta tai suojatietä. Hailuodontiellä on suuret ajonopeudet. Tämä risteys 
koettiin vastauksissa kaikkein ongelmallisimmaksi. 

 
   KUVA 7. Hailuodontien/Lassilantien risteys sai eniten  
   mainintoja turvattomana paikkana. 

Muuta
Vaarallinen
Erittäin turvaton
Turvaton
Turvallinen
Erittäin turvallinen
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Turvattomuuden tunnetta aiheuttavat myös puutteelliseksi koetut kadun liikenteelliset järjestelyt 
kuten puuttuvat suojatiet ja puutteellinen valaistus. Osaltaan tähän saattaa liittyä kadun epäselvä 
luonne – maantie vai kaupunkikatu – ja tähän sidoksissa oleva liikennekäyttäytyminen. Seuraavat 
katuosuudet saivat mainintoja turvattomuudesta: 

- Pahajärventie. Valaistus puuttuu. 
- Karhuojantie. Kevyen liikenteen väylä puuttuu. 
- Varjakantie. Paikan päällä tehtyjen havaintojen perusteella voitiin todeta seuraavia seikkoja: 

tien reunat ovat pusikoituneet; näkyvyys tonttiliittymien kohdalla on huono; ei valaistusta; 
asfalttipinnoite lisää ajomukavuutta, mutta jalkakäytävät, hidasteet ja suojatiet puuttuvat. 

Teiden vaarallisuutta lisää asukkaiden mielestä paitsi teiden kunto myös niiden huolto ”Kaikkein 
eniten korventaa huono tienhoito ja teiden kunto varsinkin talvella (myös kevyen liikenteen 
väylät).” Eräs Santaniemessä asuva. 

Samankaltainen tyytymättömyys tuli esiin myös kevyenliikenteen väyliä koskien ”Pyörätiet 
kunnan alueella ovat huonossa kunnossa (koskee Riisikujan päästä lähtevää pyörätietä).” Eräs 
keskustassa asuva. 

4.6. Yhteenvetoa 

Kaiken kaikkiaan Oulunsalo näyttäytyy kyselyn valossa turvallisena ja yleisesti ottaen viihtyisäksi 
koettuna asuinpaikkana. Vaikka pieniä liikennejärjestelyihin liittyviä puutteita nousee esiin, on 
niiden määrä kyselyn laajuuteen nähden melko vähäinen. Yli kahdestasadasta vastaajasta vain noin 
kolmisenkymmentä ilmaisi pitävänsä joitakin edellä esitetyistä paikoista turvattomina. Suurin osa 
näistä liittyy liikenteellisiin risteyskohtiin. Muutama puistoihin sijoittuva ”ruksi” ilmeisesti liittyy 
nuorison uhkaavaksi koettuun iltakäyttäytymiseen. Epäsosiaalisen aineksen keskittymisestä 
aiheutuvia turvattomuusongelmia ei Oulunsalossa näyttäisi esiintyvän. 

Oulunsalollakin on vankka historia, mutta historiallisuuden arvostaminen ei nouse kovin 
voimakkaasti esiin vastauksissa. Osin tähän saattaa vaikuttaa se seikka, että ne jäljellä olevat harvat 
alueen identiteettiin sidoksissa olevat fyysiset kohteet kuten kirkko ja museo eivät ole visuaalisesti 
esillä taajamakuvassa. Nämäkin ovat jääneet piiloon pusikoitumisen taakse. Tämä tulee myös 
vastauksissa esiin viihtyvyyttä vähentävänä tekijänä: ”aivan liikaa hoitamattomia ”vitikoita”, jotka 
saataisiin pienellä harvennuksella kauniiksi (varsinkin teiden varsilla).” Eräs Karhuojalla asuva. 

Voidaan myöskin ajatella, että voimakkaasti kasvavassa kunnassa pyrkii tapahtumaan 
jonkinasteinen identiteetin muutos. Uudet asukkaat tuovat mukanaan palan omaa 
paikallistunnettaan ja ”vanhojen oulunsalolaisten ” suhteellinen osuus jää vähemmälle. Keskeinen 
kysymys on se, miten tätä muutosta voidaan seurata ja hallita.  

Vaikka luontoa sinällään arvostetaan, ei se tarkoita sitä, että sen tulee antaa rehottaa täysin 
villinä. Maisema Oulunsalossa sata vuotta sitten oli täysin erilainen. Harkittu pusikoiden 
raivaaminen ja metsän harventaminen on nähtävissä osana maisemakuvan palauttamista eikä 
niinkään muuttamista. ”Puutarhatyöntekijöitä, viheralueiden suunnittelijoita tarvitaan lisää!!!” 
Eräs Lassilassa asuva. 
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Oulunsalon taajamarakenne on muodostunut useista eri aikoina rakentuneista löyhästi toisiinsa 
sidoksissa olevista asuinalueista, joiden asukkaat tuntuvat hakevan tunnistettavuudelle ja 
identiteetille merkityksellisiä omia asioita ympäristöstä lähellä omaa asuntoaan. Isoja yhteisiä 
nimittäjiä ei juurikaan löydy. Vaikuttaa siltä, että asukkailta puuttuu Oulunsalon mentaalinen 
keskusta. Osaltaan tähän vaikuttanee voimakkaasti uudistunut asukasrakenne ja perinteisten 
keskustan tunnistettavuudelle tärkeiden seikkojen jääminen huomaamattomiin. Nykyistä keskustaa 
tulisi ehkäpä kehittää tuomalla visuaalisesti voimakkaammin esiin alueen historiallisia 
komponentteja kuten kirkkoa, museota ja harvoja maatilan pihapiirejä osana harkittuja näkymiä. 
Voisi myös ajatella, että keskustaa Lentokentäntien molemmin puolin tulisi kiinteyttää 
(Kauppiaantie ja Lunkintie) ja siten voimistaa keskustan painopistettä. Nykyasussaan Lunkintie ei 
ole keskustamielikuvan kannalta edustava vaan lähinnä Lentokentäntielle paremmat kasvonsa 
näyttävien liikerakennusten huoltopiha. Esimerkkinä keskustaa kiinteyttävästä rakentamistavasta 
voisi olla kauneimman kadun mainintojakin saanut Vihirannantien ja Vihirannanraitin kaltainen 
rakentamistapa harkittuine näkymineen. 

 
            KUVA 8. Vihirannantie. Rakennusten tiiviisti reunoiltaan 
            rajaama katu merinäkymineen. Katu sai toiseksi eniten  
            Oulunsalon ”kauneimman kadun” mainintoja. 
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Neighborhood in Kalliomäki”, esitelmä Forssassa 29.9.2003 sekä ”Structured Inhabitant Inquiry 
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kehityksen historialliset kaupungit – kaupunkien rakennusperintö kehityksen voimavarana 
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5. Kaupungin eteläinen reuna – missä, 
millainen, milloin... 

Karoliina Laakkonen-Pöntys, Mari Moilanen & Ari Saine 

5.1. Kaupunkiseutujen kehitys 

Yhteiskunta on jatkuvasti muuttuva monitasoinen alueellinen järjestelmä. Yhteiskunnan yleinen 
rakennemuutos ilmenee muutoksina alue- ja yhdyskuntarakenteessa – ja erilaisiin 
yhteiskuntavaiheisiin liittyy niille ominaisia muuttoliikkeitä. Tämän hetken merkittävin 
kehitystrendi näyttäisi edelleen olevan ns. kasvukeskuskehitys. Valtakunnan suurilla kaupunki-
seuduilla (Helsinki, Tampere, Turku ja Oulu) väestökasvu oli esim. vuosina 1993-96 4,3 prosenttia, 
kun se palvelukeskusten kaupunkiseuduilla (mm. Jyväskylä, Seinäjoki, Hämeenlinna) oli vain 1,8 
prosenttia ja teollisuuskeskusten kaupunkiseudulla (mm. Lahti, Pori, Kouvola-Kuusankoski) jopa 
negatiivinen -0,1 prosenttia (Siirilä 1999: 3).   

Suomalaisen muuttoliiketutkimuksen aluerakenteellisena viitekehyksenä ovat olleet 
kaupungistuminen ja seutuistuminen. Seutuistuiminen on osa keskittymisprosessia. Sitä voidaan 
nimittää kaupungistumisen edistyneemmäksi vaiheeksi, jossa keskusten kasvu ohjautuu niiden 
ulkopuolelle. Toisin sanoen tapahtuu kaupunkiseutujen sisäistä hajautumista (Laakkonen 2001). 

5.2. Väestö- ja työpaikkakehitys Oulun seudulla ja Oulunsalossa 

Oulunsalon ja Oulun keskinäinen vuorovaikutus ja riippuvuus on muuttunut paljon viimeisen 
viidenkymmenen vuoden aikana. 1950-luvulle asti Oulunsalo oli kaupunkia ympäröivää maaseutua, 
ja kunnat elivät pitkälti omaa elämäänsä lähes riippumattomina toisistaan. Oulun alkaessa kasvaa 
pikku hiljaa sotien jälkeen maastamuuton seurauksena Oulunsalon väestömäärä jopa väheni. Oulun 
kaupungin menestyminen ei siten vaikuttanut vielä tällöin suurissa määrin naapurikuntansa 
elämään. Kuitenkin jo 1940-luvulla alkoi ilmetä merkkejä kuntien välisen riippuvuuden 
lisääntymisestä, kun Varjakan sahalta työttömäksi jääneet oulunsalolaiset alkoivat käydä 
merkittävissä määrin töissä Oulu Oy:n Nuottasaaren tehtailla. 1940-luvulla alettiin myös suunnitella 
Oulun kaupungin lentokentän sijoittamista Oulunsaloon, mikä toteutuikin vuonna 1953. (Hiltunen 
1987.) Lentokentän ja sinne rakennetun tien voi sanoa olleen lähtölaukaus Oulun ja Oulunsalon 
vuorovaikutuksen ja riippuvuuden lisääntymiselle, mutta vasta 1960-luvulta vauhtiin päässyt 
valtakunnallinen elinkeinorakenteen muutos sekä asumispreferenssien, elintason ja 
liikkumismahdollisuuksien muutokset saivat lopulta aikaan Oulunsalon räjähdysmäisen kasvun ja 
Oulunsalon kasvamisen osaksi Oulun kaupunkiseutua. 
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Taulukko 1. Työpaikkojen määrän muutokset (%) Oulun seudulla vuodesta 1970. (Pohjois-Pohjanmaan 
liitto 1995: 19, lähteenä SVT 1970, 1975, 1980, 1990 ja 1995.) 

Vuosina Oulu Kehyskunnat  Ympäryskunnat  Yhteensä 
1970 – 1975 + 11,1 + 13,6  - 14,5  + 5,7 
1975 – 1980 + 5,4 + 17,9  - 4,1  + 4,7 
1980 – 1985 + 10,8 + 41,4  + 6,3  + 12,9 
1985 – 1990 + 14,1 + 27,3  + 0,6  + 13,6 
1990 – 1992 - 14,0 - 6,9  - 10,6  - 12,6 

 

 

Elinkeinorakenteen muutos alkoi vaikuttaa Oulunsalossa vasta 1960-luvulla. Vielä 1950-luvulla yli 
puolet työssäkäyvästä väestöstä työskenteli maa- ja metsätalouden piirissä, mutta 1960-luvulla 
elinkeinorakenne koki kuitenkin mullistavan käänteen: kun vielä vuonna 1960 noin 50 prosenttia 
työskenteli maa- ja metsätalouden piirissä, vastaava luku oli vuonna 1970 enää 20 prosenttia 
(Hiltunen 1987: 249). Maa- ja metsätalous olivat luonnollisesti säilyttäneet Oulunsalon varsin 
itsenäisenä kuntana. Toinen itsenäisyyttä edistävä tekijä oli 1900-luvun alussa perustettu Varjakan 
saha, joka työllisti kuntalaisia aina vuoteen 1930, jolloin se kuitenkin lakkautettiin. Lakkauttamisen 
jälkeen kunnan väestö väheni muutaman vuosikymmenen ajan, ja osa vanhoista tehdaslaisista alkoi 
käydä töissä Oulussa Oulu Oy:n Nuottasaaren tehtailla (Hiltunen 1987: 233, 249). Oulunsalon ja 
Oulun välinen työssäkäynti alkoi siten jo 1930-luvulla, mutta tämän päivän tilanne pääsi vauhtiinsa 
vasta 1970-luvulla, jolloin Oulun kaupungin väestön kasvu alkoi siirtyä sitä ympäröiviin kuntiin ja 
näin myös Oulunsaloon. Muutos näkyy kuvasta 1, jossa on kuvattu asukasmuutosta Oulun seudulla 
1970-luvulta 1980-luvun loppuun. Etenkin Oulun keskustassa väestö on vähentynyt merkittävissä 
määrin, ja kasvualueita ovat olleet juuri ympäryskunnat ja kaupungin laitamat (Halme 1999: 95). 

Oulussa väkiluku lähti kasvuun jo toisen maailmansodan jälkeen, mikä näkyy kuvassa 1, jossa on 
kuvattu väkiluvun absoluuttinen kehitys 1900-luvun alusta lähtien, kuin kuvassa 2:kin, jossa on 
kuvattu väkiluvun suhteellinen muutos 1940-luvulta lähtien vuosikymmenittäin. Oulun kasvu johtui 
etupäässä siitä, että työpaikkojen määrä kasvoi jatkuvasti kaupungissa, ja toisaalta Kainuussa ja 
Lapissa jäi 1960-luvulta lähtien monia maatalouden harjoittajia työttömäksi, joten työttömäksi 
jääneet muuttivat työn perässä Ouluun. Töitä tarjosivat aluksi selluloosatehtaat ja monet 
rakennustyömaat, ja uusien asukkaiden myötä kasvoi myös palveluammattien tarve ja tarjonta. 
Vuonna 1959 Oulun yliopisto aloitti toimintansa, minkä seurauksena työpaikkojen määrä kasvoi 
edelleen, ja jonka myötä kaupunkiin myös kehittyi vuosikymmenien kuluessa 
elektroniikkaosaamista ja –teollisuutta. Yliopiston ja teknillisen osaamisen myötä kaupunki 
menestyi myös seuraavien vuosikymmenten aikana, kun muualla Suomessa maaseudun lisäksi 
myös useat kaupungit alkoivat kärsiä väestön ja yritysten vähenemisestä (Manninen 1995). Oulussa 
työpaikkojen määrä sen sijaan kasvoi aina 1990-luvun alun lamavuosiin asti, kuten taulukko 1 
kertoo, ja lamavuosien jälkeen työpaikkojen määrä on jälleen lähtenyt kasvuun. 
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KUVA 1. Oulun ja Oulunsalon väestön absoluuttinen muutos 1900-luvun alusta lähtien. Huomaa 
aikajanan poikkeama 1960-luvulta lähtien, jolloin arvoja on viiden vuoden välein. Kuvassa on myös 
Oulun vuoden 1930 väestömäärässä virhe: tiedon puutteen takia kyseisen vuoden väkiluku on merkitty 
samaksi kuin mitä se oli edellisenä vuonna. 

 

Oulun vaikutus Oulunsalon elämään ja väkiluvun kehitykseen havainnollistuu hyvin kuvasta 3, 
josta huomaa, että 1940- ja 1950-luvuilla väkiluku pikemminkin väheni kuin kasvoi ja vielä 1960-
luvullakin suhteellinen kasvu oli huomattavasti vähäisempää kuin Oulussa. 1970-luvulla asetelma 
kuitenkin muuttui oleellisesti. Tällöin Oulunsalon väestömäärä lähti räjähdysmäiseen kasvuun, 
mutta sitä vastoin Oulun suhteellinen kasvu pieneni huomattavasti edellisen vuosikymmenen 60 
prosentista alle kymmeneen prosenttiin. Vaikka Oulussa absoluuttinen kasvu onkin ollut koko ajan 
suurempaa kuin Oulunsalossa (KUVA 1), näkee lukujen suhteellisessa tarkastelussa ne 
vuosikymmenet, jolloin kaupungin kasvukivut olivat suurimmat, minkä seurauksena kaupunki ei 
ole pystynyt tarjoamaan riittävän hyvää asuinympäristöä riittävän monelle, ja asukkaat ovat 
muuttaneet kaupungin rajojen ulkopuolelle. Oulunsalon väestön räjähdysmäinen kasvu 
havainnollistuu kuvasta 3, jossa on kuvattu kunnan absoluuttista väestönkehitystä sadan vuoden 
ajalta kymmenvuosittain. Viimeiset kolmekymmentä vuotta ovat olleet jatkuvan kasvun aikaa, ja 
kasvu on jatkunut tähän päivään asti. 
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KUVA 2. Väkiluvun suhteellinen muutos Oulunsalossa ja Oulussa 1940-luvulta lähtien 
vuosikymmenittäin. 
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KUVA 3. Väkiluvun absoluuttinen muutos Oulunsalossa 1900-luvun alusta lähtien. 

 

Toisin kuin Oulun kasvu Oulunsalon kasvu ei ollut seurausta työpaikkojen tarjonnan kasvusta vaan 
pikemminkin asumis- ja kulutuspreferenssien muutoksesta. 1970-luvulta eteenpäin Oulun 
ympäryskunnat alkoivat kilpailla Oulun asukkaista halvempien ja suurempien asuintonttien ja 
luonnonläheisen asumisen tarjonnalla. Ympäryskunnat hyötyivät Oulun kasvusta ja sen 
menestystekijöistä, mutta samalla niistä tuli yhä enemmän myös Oulun menestyksestä riippuvaisia, 
sillä monessa ympäryskunnassa työpaikkaomavaraisuus oli huono. Oulunsalossa 
työpaikkaomavaraisuus oli ennen maaseudun rakennemuutosta parempi, kun suuri osa väestöstä sai 
elantonsa maataloudesta ja kalastuksesta, mutta 1960-luvulta lähtien työpaikkaomavaraisuus 
pienentyi elinkeinorakennemuutoksen sekä kunnan äkillisen väestönkasvun myötä. Kunnan 
ulkopuolella työssäkävijöiden määrä on kasvanut niin prosentuaalisesti kuin absoluuttisestikin 
1960-luvulta, mikä näkyy taulukossa 2. (Hiltunen 1987: 249.) 
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Taulukko 2. Oulunsalon ulkopuolella työssäkäyvien oulunsalolaisten osuus ammatissa toimivasta 
väestöstä 1960-1991.  (Hiltunen 1987: 250, Pohjois-Pohjanmaan liitto 1995: 33.) 

Vuosi  Kunnan ulkopuolella työskentelevät osuus % 
1960 377    46 
1970 515    62 
1980 897    68 
1991 ei tietoa   64 

 

 
Taulukko 3. Työpaikkojen määrän kehitys Oulunsalossa 1970-luvulta lähtien. (Hiltunen 1987: 250, 
Pohjois-Pohjanmaan liitto 1995: 33, Tilastokeskus.) 

Vuosi Työpaikkojen määrä Vuodet  Suhteellinen muutos 
1970 365 
1980 515  1970 - 1980  + 41 % 
1991 1320  1980 - 1991  + 156 % 
2000 2075  1991 - 2000  + 57 % 

 

 

Samanlainen kehitystrendi on ollut nähtävissä myös muissa Oulua ympäröivissä kunnissa: työpaikat 
eivät ole levinneet siinä määrin kuin asutus Oulua ympäröiviin kuntiin, vaan työpaikat ovat tähän 
päivään asti olleet pitkälti keskittyneet Oulun keskustaan ja sen lähiympäristöön, jolloin suurin osa 
väestöstäkin käy töissä Oulussa. Muutosta on kuitenkin havaittavissa, sillä Pohjois- Pohjanmaan 
liiton tutkimuksen mukaan 1980-luvulta lähtien työpaikkojen määrät ovat kasvaneet niin 
absoluuttisesti kuin suhteellisestikin tarkasteltuna merkittävissä määrin myös kehyskunnissa 
(taulukko 1). Tämä näkyy myös Oulunsalossa, jossa työpaikat kasvoivat pelkästään 1980-luvulla 
156 prosenttia, ja 1990-luvulla kasvu jatkui, kuitenkin hillitymmin. Näin Oulunsalon 
työpaikkaomavaraisuuskin on parantunut ollen vuonna 1991 52 prosenttia (Pohjois-Pohjanmaan 
liitto 1995: 33) ja vuonna 2003 jo 65 prosenttia (kunnanjohtaja Tuomo Räihän esitelmä Oulunsalon 
kunnantalolla 15.1.2004). 

Kuva 4 havainnollistaa viimeaikaista työpaikkojen suhteellisen määrän kehitystä Oulussa, 
Oulunsalossa ja kaikissa Oulua ympäröivissä kunnissa yhteensä. Kuviosta huomaa, että työpaikat 
ovat kasvaneet Oulunsalossa etenkin 1990-luvun jälkimmäisellä puoliskolla suhteessa paljon 
enemmän kuin muissa Oulua ympäröivissä kunnissa keskimäärin. Kunta onkin alkanut panostaa 
viime vuosina yhä enemmän työtarjonnan kehittämiseen, kun aiemmin painopiste oli pitkälti 
asuinympäristön rakentaminen. Lentokentän tien varrelle on suunniteltu niin sanottua 
laatukäytävää, joka pitäisi sisällään lentokentän läheisyydestä ja osaavasta työvoimasta hyötyvää 
yritystoimintaa. Tien varrelle onkin noussut jo muun muassa Elektrobit ja CCC. 
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KUVA 4. Työpaikkojen suhteellinen kehitys Oulussa, Oulunsalossa ja kehyskunnissa yhteensä vuodesta 
1993. Kehyskuntiin on laskettu Haukipudas, Kiiminki, Muhos, Kempele, Oulunsalo ja Hailuoto. 
(Pohjois-Pohjanmaan liiton laskelmissa Muhos ja Hailuoto eivät kuulu kehyskuntiin.) 

5.3. Liikenneverkot seudullisuuden mittarina 

5.3.1. Seudullisuus kasvaa fyysisen ympäristön kautta 

Fyysisen ympäristön muutoksista maankohoaminen on ilmiö, joka on luonut Oulun kaupungille ja 
Oulunsalon kunnalle mahdollisuuden seudulliseen yhteyteen. Aikaisemmin kuntien välillä ei ollut 
fyysistä maayhteyttä, vaan 1880-luvun alkupuolelle saakka Oulunsalo oli nykyisen Hailuodon 
kaltaisesti saari (http://www.oulunsalo.fi/eilen/eilen.htm). Maankohoamisen seurauksena 
Oulunsalon mantereesta erottanut Salonsalmi (http://www.kotus.fi/verkkojulkaisut/julk125/) kuivui 
umpeen ja Oulunsalosta tuli niemi. Sama kehityskulku jatkuu seudulla edelleen, sillä maa kohoaa 
perämeren rannikolla noin metrin sadassa vuodessa. Tämä tulee, luonnollisen kehityksen 
annettaessa jatkua, kaventamaan ja lopulta kuivattamaan nykyisen Kempeleenlahden. 

5.3.2. Liikenne ennen seutuistumista 

Oulunsalo on tunnettu vilkkaana kauppapaikkana jo 1300-luvulta saakka. Koska Oulunsalo oli 
aikaisemmin saari, on vesiliikenne ollut liikennöintimuodoista tärkein. Vesiliikenne oli myös 
rahtiliikenteessä ylivoimainen väline ja alueen tavaraliikenteen kulmakivi. Tuolloin Oulun ja 
Oulunsalon välinen vuorovaikutus tapahtui vesitse. Varsinaisesta seudullisuudesta ei vielä tuon ajan 
yhteydessä voi puhua. Vedellä liikkuminen oli aikaisemmin nykyistä ammattimaisempaa ja osa 
luonnollista arkea. Kalastus oli veneilyyn liittyvä tärkeä elinkeino. Aikaisemmin myös Oulujokea 
myöten tapahtunut puutavaran uitto loi seudulle yhteistoimintaa. Varjakassa sijaitsi aikaisemmin 
saha ja siellä oli uitolle varattua aluetta vielä 1980-luvullakin. Nykyisin vesillä liikkuminen on 
vapaa-aikapainotteisempaa. Oulunsalossa sijaitsee kolme pienvenesatamaa ja Riutunkarin 
vene/kalasatama. Oulussa satamia on useita ja satamatoiminta on mm. rahtisatamasta johtuen 
edelleen ammattimaista. Vesiliikenteen painoarvon seudullisuuden mittarina voidaan katsoa 
laskeneen viimeisen vuosisadan aikana. Tulevaisuus ei tätä tilannetta muuta, sillä Kempeleenlahti 
tulee jatkuvasti mataloitumaan maankohoamisen seurauksena. 
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KUVA 5. Oulunsalo ennen (1800-luvulla) (Tekijä: Sami Suviranta 
http://www.kotus.fi/verkkojulkaisut/julk125/ oulunsalo/oulunsalo_ennen.shtml). 

5.3.3 1900-luvun alun tieliikenne ei viesti seudullisuudesta 

Seudun kehityksen tarkastelu alueen tieverkkojen kautta antaa melko selkeän kuvan siitä, miten 
todellinen vuorovaikutus alueella on viimeisimmän vuosisadan aikana kehittynyt. Vielä 1900-luvun 
alussa ainoa Oulunsalosta mantereelle suuntaava ”virallinen” tieyhteys kulki Kempelettä kohden 
(KUVA 1). Tieverkoston mukaan Oulun ja Oulunsalon välillä ei siis ollut suoraa 
vuorovaikutusyhteyttä. Tämä viittaa siihen, että seudullisuus ei tuolloin ollut kovin merkittävässä 
asemassa. On kuitenkin muistettava, että Oulun ja Oulunsalon välissä oleva merialue on jäätyneenä 
suuren osan vuodesta, joten myös talvisia jääteitä on varmasti aikaisemminkin ollut olemassa. Vielä 
1920-luvulla Oulunsalon vähäisestä merkityksestä Oululle ja seudulle kertoo TVL:n Oulun piirin 
tieverkkokartta vuodelta 1925, jossa ei ole merkitty yhtään Oulunsaloon menevää virallista 
tieyhteyttä (KUVA 2). 

5.3.4 Oulunsalon lentoasema luo seudullisuuden 

Uuden lentoaseman valmistuminen Oulunsaloon vuonna 1953 (Oulun lentoaseman esite) nosti 
seudullisuuden tarpeen toden teolla ilmaan. Aseman valmistumisen jälkeen seuraava tärkeä askel oli 
viisi vuotta myöhemmin ensimmäisen varsinaisen matkustaja- ja lennonvarmistusrakennuksen 
käyttöönotto. Oulunsalo oli nyt myös Oulun näkökulmasta tärkeä seudun toiminnallinen osa. 

Lentoaseman rakentamisen jälkeen seudun tieverkkoa oli kehitettävä palvelemaan nopeaa 
siirtymistä Oulusta Oulunsaloon. 1960-luvulla seudullisuus oli tieverkon kehityksen näkökulmasta 
ottanut jo askeleen eteenpäin, sillä Oulunsalo oli nyt virallisti ylläpidetyn tieverkon kautta osa 
Oulun seutua. Vuoden 1967 tilannetta kuvaavassa kartassa (KUVA 6) Oulusta Oulunsaloon on 
merkitty öljysoratie, joka tuolloin katsottiin liikennemäärään (alle 500 ha-yks./vrk) nähden 
sopivaksi päällysteeksi kyseiselle tieosalle. Liikenne Oulunsaloon ja sieltä pois kasvoi kuitenkin 
nopeasti, sillä vuonna 1965 lentokentäntiellä kulki jo 1000-1500 ha-yks./vrk. Kiinnostus tähän 
uuteen seudulliseen väylään oli kasvanut ja Oulunsaloon menevä tie todettiin vuoden 1965 
tilanteessa alikuntoiseksi liikennemääräänsä nähden (Kunnas 1969: 109-111). Lentokentän ohella 
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liikenteen kasvuun vaikutti lisääntyvä autokanta. Vuonna 1959 Oulunsalossa oli 33 autoa, kun niitä 
vuonna 1966 oli jo 210 kpl (Kunnas 1969: 120). Autolla liikkuminen oli vaivattomampaa ja Oulu 
tämän vuoksi asiointikohteena houkuttelevampi. 

 

                   

KUVA 6. Oulunsalon asema Oulun tiepiirissä 1925 ja 1967 (Kunnas 1969: 57 ja 60). 

5.3.5 Seudullinen tieverkko monitasoistuu 

Vuoden 1983 seutukaavassa Oulun seutu (Oulu – Oulunsalo) oli sitoutunut tieverkon kautta tiiviisti 
yhteen ja nykyinen asetelma tieverkon suhteen vakiintunut. Tärkeänä tieverkoston selkärankana 
toimii lentokentäntie, jonka yhteyteen on osoitettu (Pohjois-Pohjanmaan seutukaava 1983, Oulun 
kaupunkiseutu…) lisää liikkumisen tasoja eli moottoriliikennetietä täydentävä Oulun keskustasta 
Oulunsalon keskustaan ulottuva kevyenliikenteen väylä. Myös historiallinen Kempeleentie toimii 
edelleen tärkeänä väylänä. Liikenteen monitasoistuminen kertoo toisaalta tieliikenneverkon 
yleisestä kehityksestä Suomessa, toisaalta Oulunsalon ja Oulun välisen yhteyden vahvistumisesta, 
sillä kevytliikenneverkkoja rakennetaan erityisesti alueiden sisäistä liikennettä palvelemaan, ts. 
Oulu ja Oulunsalo muodostavat yhteisen toiminnallisen alueen. 

5.3.6 Seudullisuuden tämä päivä ja tulevaisuus liikenneympäristön 

näkökulmasta 

Viimeisin liikennemuoto, joka on vaikuttanut Oulun seudun kehitykseen ja Oulunsalon asemaan 
sen osana, on eittämättä tietoliikenne. Oulunsalon lentokentän tiestä on pyritty luomaan ns. 
imagotietä, jonka varteen alueen tietotekniikkayritykset ovat rakentaneet näyttävän näköisiä 
toimitilojaan. Tällainen imagotieajatus on syntynyt nimenomaan seudullisen ajattelun kautta. 
Oulunsalosta on pyritty luomaan eräänlaista porttia Ouluun (lisää aiheesta mm. Äikäs 2001).  

Seuraava merkittävä askel seudullisen ja Oulunsalon tieverkon kehityksessä otetaan 
suunnitelmien mukaan vuoteen 2020 mennessä. Oulunsalon ja Oulun välisen tieverkon runko-
osuuksien rinnalle suunnitellaan kahta suurta ohitustietyyppistä tielinjausta. Merkittävin seudullisen 
aikaetäisyyden kutistaja tulee olemaan lentokentälle suuntaava Oulunsalon keskustan sivuuttava 
ohitustie (KUVA 8 kohde 332). Tämä tie muuttaa tuntuvasti myös Oulunsalon keskustaajaman 
asemaa seudullisen liikenteen läpikulkupaikkana eli liikenne keskustaajaman alueella vähenee. 
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Toinen perinteistä runkoverkkoa muokkaava yhteys on Oulunsalon Pitkäkankaan kehätie, jonka 
voidaan ajatella liittävän Pitkäkangas – Karhuoja – Niemenranta –akselin osaksi varsinaista Oulun 
seutua. 

 

         

KUVAT 7 ja 8. Oulunsalon asema Oulun seutukaavassa 1983 ja tulevaisuuden Oulunsalo 2020. 

 

5.3.7 Seudullisuuden kasvu aikaetäisyyden näkökulmasta 

Eräänä Oulunsalon ja Oulun seudullista yhteenkuuluvuutta mittaavana tekijänä voidaan pitää 
aikaetäisyyttä kuntien keskustaajamien välillä. Tieverkon kehitys on vaikuttanut myös tähän 
seikkaan. Jos aikaisemmin vuosisadan alussa Kempeleentie oli ainoa hyväkuntoinen Oulunsalosta 
Ouluun kulkeva reitti, oli välimatka kuntakeskusten välillä noin viisi kilometriä pidempi kuin 
nykyään. Tämä vaikutti aikaetäisyyteen siten, että kuntakeskusten välimatka oli yli tunnin 
mittainen. Vuonna 1965 tieyhteyden rakennuttua Oulunsalo kuului alueeseen, josta linja-autoyhteys 
Ouluun oli kutistunut alle tuntiin (Kunnas 1969: 73). Joukkoliikenteen järjestyttyä yhä useammalla 
oli myös mahdollisuus asioida Oulussa. Tämäkin seikka tukee osaltaan seudullisuutta. Vuonna 2000 
Oulunsalo ja Oulu ovat nivoutuneet voimakkaasti yhteen, sillä joukkoliikenteen aikaetäisyys 
kuntakeskusten välillä on kutistunut parhaimmillaan 15 minuuttiin. Tulevaisuudessa seutu on 
aikaetäisyyden näkökulmasta vielä tiiviimpi, sillä Oulunsalon lentokentän saavutettavuus Oulun 
keskustasta kasvaa uuden nopean ohitustien kautta. 
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KUVA 9. Oulunsalon ja Oulun seudullisen yhteyden kehityksen neljä vaihetta liikenneverkkojen 
näkökulmasta. 1. Alkutila: seudullisuus pientä, 2. Seudullisuuden peruste syntyy: lentokenttä ohjataan 
Oulunsaloon, 3. Oulunsalo on kasvanut osaksi seutua, 4. Oulunsalo kietoutuu tiiviimmin osaksi seutua.  

5.4. Alue- ja yhdyskuntarakenteen muutos Oulussa ja 

Oulunsalossa 

Voimakkaat muutokset yhteiskunnan tuotannollisessa perustassa, teknisessä kehityksessä sekä siten 
väestössä ja sen elämäntavassa tarkoittavat merkittäviä muutoksia myös alue- ja 
yhdyskuntarakenteessa. Pohjois-Pohjanmaan liiton tuottamassa yhdyskuntarakenneanalyysissä on 
asuinalueiden muodostumista tarkasteltu mm. yksittäisten asuinrakennusten iän perusteella. 
Selvityksen mukaan kaupunkiseudun vanhin rakennuskanta sijoittuu Oulun keskustaan ja sitä 
ympäröivälle jalankulkuvyöhykkeelle. 60-luvulla asutus laajeni etäämmälle, silloisten 
kaupunkisuunnittelun ihanteiden mukaisesti, joukkoliikennekaupungiksi. Jatkossa kaupunkiseudun 
rakenne sai yhä enemmän autokaupungin piirteitä ja 70-luvulla omakotirakentaminen painottuikin 
kehyskuntiin ja Oulun asutus laajeni uloimmalle kehälle. 80-luvulla reuna-alueiden ja uusien 
lähiöiden rakentaminen jatkui edelleen (ks. myös Halme 1999) ja rakentamisen pääsuunta oli 
uusissa alueissa, ei olemassa olevan rakenteen täydentämisessä. Kehitys johti myös haja-asutuksen 
lisääntymiseen kaupungin liepeillä.  

Tarkempaa ja Suomen muihin kaupunkiseutuihin vertailukelpoisempaa tietoa 
yhdyskuntarakenteen kehityksestä Oulun kaupunkiseudulla 80- ja 90-luvuilla on saatavilla 
Ympäristöministeriön vuonna 2003 valmistuneesta tutkimuksesta (Ristimäki ym. 2003), jossa 
vertailtiin 33:n suomalaisen kaupunkiseudun alue-(taajama)rakenteen muutoksia kahden viime 
vuosikymmen aikana. Tutkimuksessa taajama määritellään siten, että se tarkoittaa vähintään 200 
asukkaan aluetta, jossa rakennusten lukumäärä ja kerrosala muodostavat haja-asutusta selkeästi 
tiheämmän ryhmittymän. Kaupunkiseutu muodostuu työssäkäyntialueen1 väestömäärältään 
suurimmasta taajamasta eli keskustaajamasta sekä muista lähettyvillä olevista taajamista eli 
lähitaajamista. Lisäksi kaupunkiseuduille on tutkimuksessa määritelty taajaman ulkoreunasta 
yhtenäisenä etäisyysvyöhykkeenä lievealue, joka on haja-asutusta. Näillä periaatteilla Oulun 
kaupunkiseudun taajamarakenne muodostuu Oulun keskustaajamasta ja viidestä keskustaajamaa 

                                                 
1 Suomen työssäkäyntialueet on määritelty Tilastokeskuksessa v. 1993. 
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ympäröivästä lähitaajamasta: Kiimingin alakylä, Kiimingin keskus, Limingan Tupos, Oulunsalon 
Keskipiiri ja Haukiputaan Ukkolanperä. Keskustaajama ulottuu Oulun, Oulunsalon, Kiimingin, 
Kempeleen ja Haukiputaan kuntien alueelle. Kaupunkiseudun lievealue ulottuu Liminkaan, 
Tyrnävälle ja Iihin. 

Tutkimuksesta käy ilmi, että vuosina 1980-2000 Oulun seudun väestönkasvu on ollut kaikista 
tutkimukseen mukaan otetusta 33:sta Suomen kaupunkiseudusta nopeinta (mukana mm. Helsinki, 
Tampere ja Turku). Viisivuotisjaksoittaan tarkasteltuna kaupunkiseudun väestönkasvu on 80-luvun 
loppua lukuun ottamatta ylittänyt jokaisella 5-vuotisjaksolla 2 %:n vuosikasvun. Väestönkasvu on 
johtanut yhdyskuntarakenteen laajenemiseen. Oulun keskustaajama on laajentunut säteittäin kohti 
vanhoja lähitaajamia ja kahden viimeisen vuosikymmenen aikana useita lähitaajamia on liittynyt 
osaksi Oulun keskustaajamaa; näistä Oulunsalo ajanjaksolla 1985-90. Samoin on syntynyt myös 
uusia taajamia kaupunkiseudun lievealueelle (Liminkaan, Haukiputaalle ja Kiiminkiin). 

Taajamien pinta-ala on Oulun kaupunkiseudulla kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana 77 km2, 
mitä voidaan pitää varsin huomattavana määränä. Tarkasteluajanjaksolla seudun väestönkasvusta 
onkin peräti 63 % tapahtunut seudun yhdyskuntarakenteen laajenemisalueilla ja vain 35 % niillä 
alueilla, jotka olivat taajamia vuonna 1980. Väestön kasvu ei kuitenkaan yksin selitä taajamapinta-
alan suurta kasvua, sillä väestönkasvun yhteydessä asukastiheys seudun taajamissa on pienentynyt, 
vaikka sen kasvavassa taajamassa voisi olettaa nousevan. Taajamien asukastiheys on tällä hetkellä 
Oulussa vasta Suomen 16. korkein eli 879 as./km2.  Vastaava tiheys vuonna 1980 oli 1080, as./km2, 
mikä merkitsee sitä, että väestön kasvun yhteydessä on tapahtunut myös asutusrakenteen 
hajautumista ja todennäköisesti siis myös asumisväljyyden kasvua.  

Vaikka Oulun kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehityksen trendi 80- ja 90-lukujen aikana 
näyttäisi olleen taajamarakenteen lisääntyminen ja asukastiheyden lasku, voidaan 
viisivuotisjaksoittain tarkasteltuna havaita erilaisia kehitysvaiheita myös näiden kahden 
vuosikymmenen sisällä. Eniten uutta taajama-alaa Oulun kaupunkiseudulla syntyi nimenomaan 80-
luvulla. 90-luvulle tultaessa varsinainen taajama-alan kasvu hidastui, mutta laajenemisalueiden 
väestö jatkoi edelleen kasvuaan: 1990-luvun alussa keskustaajaman laajenemisalueiden 
väestönkasvu Oulussa oli jopa voimakkainta kaikista Suomen 33 kaupunkiseudusta (6700 asukasta, 
vastaava luku Helsingissä 5647). Vuosina 1995-2000 tapahtui väestön kasvussa aluerakenteellinen 
muutos: Oulun seudun väestönkasvu jatkui, mutta kasvun suunta kääntyi laajenemisalueilta vanhan 
keskustaajaman alueelle. Samalla uuden taajama-alan kasvu vähentyi n. puoleen 80-luvun lopun 
kasvuun verrattuna. Tämä kehitys on havaittavissa myös väestötiheydessä ja keskietäisyydessä 
keskustassa. 80-luvulla ja erityisesti sen lopulla väestötiheys laski voimakkaasti, mutta 90-luvulla se 
on ollut taas hitaassa kasvussa. Vastaavasti keskietäisyys keskustasta kasvoi 80-luvulla ja jopa 90-
luvun alussa, mutta väheni taas tultaessa vuosikymmenen lopulle.  

Ympäristöministeriön tutkimus (Ristimäki ym. 2003) ei tarjoa syytä tälle viimeaikaiselle ilmiölle, 
mutta suunnan muutosta voidaan pitää positiivisena ainakin pitkään jatkuneen yhdyskuntarakenteen 
hajautumiskehityksen näkökulmasta. Taustalla saattavat olla niin voimaan tulleet uudet lait ja 
säännökset kuin muutokset kaavoituskäytännöissä ja asumispreferensseissä. 
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5.5. Tulevaisuudenkuvia 

Kaupunkikehitystä ja siihen liittyvää väestönmuutosta on kuvattu ns. kaupunkikehityksen 
vaihemallilla. Mallin ensimmäinen vaihe on kaupungistuminen ja kaupunkien tiivistyminen. 
Toisessa vaiheessa muuttoliikkeen suunta muuttuu ja alkaa hajautumisen vaihe. Ihmiset ja työpaikat 
muuttavat esikaupunkialueille. Maaseudulta tulee kuitenkin vielä jonkin verran muuttoa 
kaupunkiin. Kolmannessa vaiheessa muuttoliike on entistä hajaantuneempaa ja sen suunta riippuu 
useista eri tekijöistä. Muuttovoittoalue on koko ajan suurentunut esikaupunkialue. (Väinölä 1998.) 
Etenkin mallin toisen vaiheen eli kaupunkikehityksen syklimallin mukaisen suburbanisaation 
yhteydessä voidaan puhua seutuistumisen käsitteestä (ks. esim. Siirilä 1993). Oulun 
kaupunkiseudulla seutuistumiskehitys on havaittavissa taajamarakenteen ja liikenneverkkojen 
muutoksissa. Alun fyysisen yhteyden syntymisen (kasvu kiinni mantereeseen) jälkeen 
liikenneverkkojen ja –välineiden kehitys on mahdollistanut taajamarakenteen levittäytymisen yhä 
laajemmalle alueelle. Tämä on näkynyt monitasoisen seudullisen liikennejärjestelmän kehityksenä, 
liikennemäärien kasvuna sekä myös seudun sisäisen matkustusajan kutistumisena.  

Oulunsalon kehityksen kannalta merkittävänä tekijänä voidaan pitää alueen lentokentän 
ohjaamista Oulunsaloon. Tämä toimenpide aiheutti seudullisen ajattelutavan tarpeen muuttumisen 
molemminpuoliseksi. Aikaisemmin Oulunsalo tarvitsi Oulua lähinnä sen tarjoamien työpaikkojen 
vuoksi, mutta lentokentän myötä seudullisuus muuttui myös Oululle lisäarvoa tuottavaksi.  

Kaupunkikehityksen vaihemallin neljäs ja viimeinen vaihe on jälleenkaupungistuminen, 
reurbanisaatio. Siihen, onko kaupunkikehityksen tulevaisuudenkuva todella reurbanisaatiossa, voi 
riippua enemmänkin lakisääteisestä asuntotuotannon ohjauksesta kuin ’luonnollisesta’ 
muuttoliikekehityksestä (ks. esim. Vartiainen 1990). Oulun kaupunkiseudulla Ympäristöministeriön 
tutkimuksessa havaittu viimeaikainen kasvun kääntyminen laajenemisalueilta vanhaan 
keskustaajamaan saattaa täyttää joitain reurbanisaation ehtoja. Toisaalta seudulla on samanaikaisesti 
vireillä muitakin pyrkimyksiä ja trendien suuntiin vaikuttavia toimia. Lisäksi syklimallin eri vaiheet 
voivat toimia samalla seudulla yhtäaikaisesti. 

Eri suuntiin pyrkivistä trendeistä kertoo mm. se, että viimeisten tietojen mukaan Oulunsalon 
kunta pyrkii vähentämään riippuvuuttaan Oulusta lisäämällä työpaikkaomavaraisuuttaan. 
Lentokentän sijainti Oulunsalossa helpottanee tehtävää, sillä sijaintinsa kannalta Oulunsalo on tällä 
hetkellä muualta Suomesta nopeammin saavutettavissa kuin Oulu. Samalla kuitenkin Oulun ja 
Oulunsalon vuorovaikutus tulee edelleen kasvamaan. Tästä ovat esimerkkinä jo nyt kuntien välisen 
yhteistyön lisääntyminen, esimerkiksi kaavoituksessa. Julkinen hallinto on ottanut lisäksi mallia 
yritysmaailman verkottumisesta, ja tulevaisuudessa on hyvinkin mahdollista, että Oulun ja sitä 
ympäröivien kuntien palvelut tuotetaan yhteistyössä. Kun tämä viimeinen tekijä, hallinnolliset 
toimet, jotka erottavat tällä hetkellä kunnat vielä toisistaan, siirtyvät Oulun seudun kuntien 
yhteisesti tuotettavaksi, saattaa kuntien vanhojen hallinnollisten rajojen merkitys vähentyä tai saada 
uusia merkityksiä. Uusi seudullinen taso ”liikenneverkoissa” koettiin jo 1990-luvulla, jolloin 
ryhdyttiin rakentamaan ns. seudullista lentokentän imagotietä väylän varteen sijoittuvien 
tietoliikenneyritysten kautta. Jatkossa lentokentän tien laatukäytävän kaltaiset suunnitelmat tulevat 
yhdistämään Oulunsalon entistä kiinteämmäksi osaksi kaupunkimaisesti rakentunutta Oulun seutua. 
Tulevaisuudessa Oulu ja Oulunsalo ovat yhä tiiviimmin seutua myös kahden uuden alueen sisäisen 
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ohitustien kautta. Oulunsalon kannalta muutokset merkitsevät toisaalta seudullisen yhteyden 
voimistumista mutta toisaalta sen maaseutumainen ja pienipiirteinen rakennettu- ja 
luonnonympäristö jää kaupunkimaisen miljöön alle. Tämä vaikuttaa väistämättä kunnan 
alueelliseen identiteettiin maaseutumaisen elämäntavan korvautuessa kaupunkimaisella tavalla elää 
ja ajatella. 

Yksi edellä esitetyn vaihemallin ongelma on se, että se perustuu yksikeskeiseen 
kaupunkirakenteeseen huolimatta, että siihen ja modernistiseen suunnittelukäsitykseen sisältyy 
ajatus alakeskuksista. Edelleen voidaan ajatella, että jälkimodernissa yhteiskunnassa keskustan ja 
alakeskusten muodostama hierarkinen rakenne menettää merkitystään ja tilallisen suhteiden entistä 
hallitsevimmaksi määrittäjiksi nousevat erilaiset virtarakenteet. Kaupunkielämän uudet keskukset 
sijaitsevat näiden seudullisten ja yliseudullisten virtojen solmupaikoissa ja voimakkaasti 
kaupungistuneilla alueilla yksittäiset kaupungit jäävät yliseudullisten virtarakenteiden varjoon. 
Tämän kehityksen perusteella Vartiainen on esittänyt yhdyskuntajärjestelmän muutosta kuvaavaksi 
malliksi ajatusta erilaisten prosessien kerrostuneisuudesta ja rinnakkaisuudesta (KUVA 10). 
Mallissa vaihtelevat muutosprosessit kohdentuvat yhteiskunnan rakennemuutoksen myötä eri tavoin 
eri paikkakunnille ja ne eriytyvät myös eri sosiaali- ja elinvaiheryhmien mukaisesti. Vartiaisen 
mukaan Suomessa seutuistumisen suuntainen kehityskulku on hallitseva, muttei ainut ja 
seutuistumisen muoto nähdään myös muuttuvaksi. Jatkossa yhä harvemmat kaupunkiseudut 
kasvavat ja kaupunkiseutujen sisäinen polarisaatio kärjistyy entisestään. Yksittäisten kaupunkien 
sijasta kasvu on niitä yhdistävissä kaupunkiverkoissa. (Vartiainen 1998.)  

 
Yhdyskuntajärjestelmän
perusta

ALKUTUOTANTO MAASEUTU PAIKALLINEN

TEOLLISUUS KAUPUNKI ALUEELLINEN

PALVELUT KAUPUNKISEUTU KANSALLINEN

TIETO KAUPUNKIVERKOSTO GLOKAALI

Rakennemuutos teollistuminen ja kaupungistuminen / maaltapako

Rakennemuutos palveluvaltaistuminen ja seutuistuminen / deindustrialisaatio 

Rakennemuutos tietoteollinen kehitys ja metropolisoituminen / duaalikaupunki

 

KUVA 10. Yhdyskuntajärjestelmän muutosta kuvaava malli (Lähde: Vartiainen 1998). 

Vartiaisen esittämän mallin mukaisia kehityspiirteitä voidaan nähdä myös Oulun kaupunkiseudun 
kehityksessä. Oulun seutu on liittynyt Suomen kasvukeskusten joukkoon ja sen tietoteollisuuteen 
perustuvat elinkeinot ja hyvät kansalliset ja kansainväliset yhteydet indikoivat suurten kaupunkien 
muodostaman kaupunkiverkoston kehitystä ja niin sanottua glokaalia yhteyttä. Toisaalta myös 
seutuistumisen kaltainen paikallinen kehitys tulee todennäköisesti edelleen jatkumaan siitäkin 
huolimatta, että myös ’vanhan’ taajamarakenteen voidaan olettaa tiivistyvän. Uusia sävyjä 
yhdyskuntarakenteen kehitykseen voivat jatkossa tuoda esim. pyrkimykset ekologiseen 
yhdyskuntarakenteeseen ja elämäntapaan tai familistiselle, urbaanille yms. tiettyä elämäntapaa 
edustaville asukasryhmille suunnitellut uudet alueet.  
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6. Karhuojan sekä Niemenrannan asema 
Oulun kaupunkiseudun palveluverkossa 

Mari Moilanen 

Oulun seudun palveluverkko on muutoksen alla. Etenkin kaupan rakennemuutos kohti suurempia 
yksiköitä ja ihmisten liikkumisen henkilöautoistuminen on muuttanut palveluiden vaikutusalueita ja 
sitä kautta alakeskusten hierarkkista järjestäytymistä. Näyttääkin siltä, että kaupunkiseudun sisällä 
toimii yhtäaikaisesti sekä hierarkkiseen malliin vielä osittain perustuva alakeskusjärjestelmä että 
pääasiassa kaupan suuryksiköiden mukanaan tuoma eri toimintamalliin perustuva palvelutarjonta 
(Halme 1999). 

Karhuojan ja Niemenrannan uudet asuinalueet syntyvät palveluverkon rakennemuutoksen 
keskelle. Koska tulevaa on vaikea ennustaa, on hyvä ensin katsastaa, minkälainen Oulun seudun 
palveluverkon kattavuus ja luonne on tällä hetkellä, minkä jälkeen on helpompi ennustaa tulevaa 
aiempien muutostrendien perusteella. 

Oulun seudulla tehdyn palveluverkkoinventoinnin perusteella todettiin, että alle 4000 asukkaan 
alue vaatii yleensä lähikeskuksen, josta asukkaat löytävät välttämättömimmät palvelut, kuten 
päiväkodin, ala-asteen, päivittäistavarakaupan, pallokentän, sisäliikuntatilat sekä toimivat 
joukkoliikenneyhteydet. Karhuojan ja Niemenrannan kaavailtu 4000 asukkaan asuinalue vaatisi 
tämän luokittelun mukaan siis muun muassa nämä palvelut (Halme 1999: 26). 

Karhuojan ja Niemenrannan lähimmät tämänhetkiset palvelut sijaitsevat Pitkäkankaalla ja 
keskustassa. Pitkäkankaalla on ala-aste, yläaste sekä tarha ja lisäksi alueelle on rakennettu 
palloiluhalli ja jäähalli. Pitkäkankaalla ei kuitenkaan ole yksityisiä palveluja, elintarvikekioskia 
lukuunottamatta. Keskustaan Niemenrannasta ja Karhuojasta on noin kolme kilometriä. 
Keskustassa varsinkin kunnan järjestämät palvelut ovat monipuoliset, mikä havainnollistuu hyvin 
taulukosta 1. Keskustaan, Lentokentäntien ja Karhuojantien risteykseen, ollaan lisäksi 
kaavailemassa monipuolista kauppakeskustaa, johon ollaan sijoittamassa päivittäistavaraliikkeen, 
ravintoloiden, erikoisliikkeiden ja toimistotilojen lisäksi uusi kirjasto (seminaari Oulunsalossa 
15.1.2004). Vapaa-ajantoiminnot tulevat myös monipuolistumaan keskustan tuntumassa, sillä 
Pellonpäähän ollaan suunnittelemassa monipuolista liikunta- ja urheilualuetta, johon tulisi ainakin 
uimahalli sekä jalkapallo- ja pesäpallokenttä (seminaari Oulunsalossa 15.1.2004).  

Halmeen (1999) mitoitusten mukaan uusi 4000 asukkaan alue vaatisi ainakin päiväkodin ja ala-
asteen. Alueelle ollaankin jo suunniteltu lähikeskustaa, johon tulisi ainakin päiväkoti sekä ala- ja 
ylä-aste. Kunnallisten palvelujen tarpeen kasvaminen ilmenee hyvin väestöprofiiliennusteissa: 
vuonna 2010 Oulunsalossa ennustetaan olevan 323 oppilasta enemmän kuin tällä hetkellä ja 
vuoteen 2020 oppilasmäärä on kasvanut edelleen 623 oppilaalla (seminaari Oulunsalossa 
15.1.2004). Vanhat tilat ja palvelut eivät siten mitenkään riitä ainakaan päivähoidon ja peruskoulun 
osalta, joten uusien tilojen rakentaminen uusien asuinalueiden läheisyyteen on välttämätöntä. 
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Taulukko 1. Oulunsalosta löytyvät palvelut jaoteltuna julkisiin, seurakunnan ja yksityisiin palveluihin. Tiedot on 
vuodelta 1998 (Halme 1999: LIITE 1) ja sulkeissa oleva luku kertoo palvelun tarjoajien määrän sekä *-merkki 
sen, että kirjoittaja on tarkistanut tämänhetkisen tilanteen ja tarvittaessa korjannut sen. 
Julkiset palvelut    
Koulutus ja sivistys: 
Lukio 
Yläaste 
Ala-aste (3*) 
Kirjasto 

Sosiaali- ja terveydenhuolto: 
Sosiaaliasema 
Terveysasema 
Vanhustyön tilat 
Neuvola 
Päiväkoti (4*) 

Vapaa-ajan palvelut: 
Jäähalli 
Sisäliikuntatila (suuri) 
Sisäliikuntatila (pieni) 
Jääkiekkokaukalo 
Pallokenttä 
Kansalaisopiston tilat 
Monitoimitalo 
Uimaranta 
Nuorisotilat 
Leikkipuisto 

Muut palvelut: 
Poliisi 
Kierrätyspiste 

Seurakunnan Palvelut: 
 
Seurakunnan tilat 

   

Yksityiset palvelut    
Päivittäistavarapalvelut: 
Kioski 
Elintarvikemyymälä (3*) 
Ravitsemusalan palvelut: 
Ravintola 
Grillikioski 
Pizzeria/Noutopizza 
Baari/kahvila (2) 
 

Erikoistavarakauppa (8) Pankkipalvelut: 
Maksuautomaatti 
Pankki 
Pankkiautomaatti 

Muut palvelut: 
Posti 
Puhelinautomaatti 
Optikko 
Kukkakauppa (2) 
Parturi 
Fysikaalinen hoito 
Apteekki 
Huoltoasema 

 

Oulunsalon kuntakeskus sijaitsee niin lähellä uusia asuinalueita, että se tulee mitä ilmeisimmin 
kuitenkin vähentämään itse asuinalueelle sijoittuvien palvelujen tarvetta, mutta lisää palvelujen 
tarvetta Oulunsalon keskustassa. Varsinkin kunnan tarjoamien terveyskeskus-, neuvola ja 
koulupalvelujen kysyntä tullee kasvamaan. Sen sijaan yksityisten palvelujen kysynnän 
lisääntyminen samassa suhteessa kuin asukkaiden määrä kasvaa on vaikeammin ennustettavissa 
uusien kulutus- ja liikkumistottumusten sekä uusien automarkettien (CM Kaakkurissa, Prisma 
Limingantullissa, Kauppakeskus Zeppelin ja Lidl Kempeleessä) myötä. Ottaen huomioon, että uusi 
asuinalue on suurilta osin pientalovaltaista ja siten myös henkilöautovaltaista ja moni uusista 
asukkaista käy töissä Oulussa ja Kempeleessä, tulevat seudulliset automarketit todennäköisesti 
kilpailemaan menestyvästi etenkin päivittäistavarakaupan osalta Oulunsalon palvelujen kanssa. 
Viimeaikainen kehitys on ollut Oulun seudulla nimittäin sellainen, että päivittäistavanmyynti on 
keskittynyt huomattavasti automarketteihin (Halme 1999: 25). Tällöin kunnan 
päivittäistavarakauppaan ei tule niin suurta kysynnän kasvua kuin hierarkkisesti rakentuneisiin 
julkisiin palveluihin, jotka nekin voivat kuntien välisen yhteistyön lisääntyessä järjestäytyä uudella 
tavalla. Oulunsalo on kuitenkin tyytymätön tämän hetkisten yksityisten palvelujen määrään ja 
laatuun, mitä pyritään parantamaan uuden kauppakeskuksen perustamisella.  

Varsinkin jos yhä useampi oulunsalolainen tulee työskentelemään Oulunsalossa, uusien 
palvelujen kysyntä tulee mitä ilmeisimmin lisääntymään, mutta työpaikkojen määrä on kuitenkin 
riippuvainen siitä, miten uusi lentokentäntien työpaikka-alue tulee vetämään yrityksiä puoleensa 
tulevaisuudessa. 

Toinen merkittävä seututason palvelukeskittymä, mikä vaikuttaa Karhuojan ja Niemenrannan 
asuinalueiden palveluverkon muodostumiseen, ovat Oulun ydinkeskustan kaupalliset, julkiset ja 
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toiminnalliset palvelut. Yhteydet ydinkeskustaan ovat Oulunsalosta hyvät niin julkisilla 
kulkuneuvoilla kuin henkilöautoillakin, ja 4000 asukkaan lisäys tulee luultavasti parantamaan 
entistäkin enemmän julkisten kulkuneuvojen yhteyksiä ydinkeskustaan. Oulun ydinkeskustan 
palvelutarjonta on seudun monipuolisin. Ydinkeskustassa on esimerkiksi paljon erityisliikkeitä ja 
vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, jotka ovat ainoita Oulun seudulla. Myös erikoistavarakaupan 
keskittymät ovat automatkan päässä Karhunojan ja Niemenrannan asuinalueilta. Etu-Lyötystä 
löytyy huonekalu-, kodinkone- ja sisustusliikkeitä ja autokauppoja Limingantullista (Halme 1999). 

Muita seudullisia palveluita, jotka ulottavat vaikutuksensa Karhuojalle ja Niemenrantaan ovat 
Oulun yliopistollinen keskussairaala Oulun keskustan läheisyydessä, rautatie- ja linja-autoasema 
Oulun ydinkeskustassa sekä lentokenttä Oulunsalossa. Kaikki nämä ovat saavutettavissa helposti 
myös joukkoliikenteen avulla. Seututason palveluista voi vielä mainita seudun matkailu- sekä 
virkistyskohteet: Hietasaari, Turkansaari sekä Hailuoto (Halme 1999). 

Lähteet: 

Halme, T. (1999). Palveluverkkoinventointi ja alakeskusten luokittelu Oulun seudulla. LYYLI-
raporttisarja 17. 

Seminaari Oulunsalossa 15.1.2004. 
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7. Kohdealueen asema Oulun kaupunkiseudun 
liikenneverkossa ja liikkumistarpeet 

Leena Joki-Korpela 

7.1. Asema liikenneverkossa 

Joukkoliikenne: 
Toimiva; linja-autot 19, 23 ja 30 ja 66 liikennöivät. Linja 19 kulkee vuorokaudessa pisimpään: 
viimeiset vuorot Oulusta Oulunsaloon lähtevät klo 02:30 ja Oulunsalosta Ouluun 01:15. Linjat 23 ja 
30 lopettavat liikennöinnin noin klo 18. 

Henkilöautoliikenne: 
Kaakosta ja luoteesta tulee Oulunsaloon tie 816; kaakosta lähestyttäessä se on Kempeleentie 
(etelästä tullessa) ja luoteesta lähestyttäessä Hailuodontie. Koillisesta tulee Oulunsaloon tie 815 eli 
Lentokentäntie (pohjoisesta tullessa). 

Kevyenliikenteen väylät: 
Oulunsaloon pääsee kevyenliikenteen väyliä pitkin koko matkan Oulusta (ja myös Kempeleestä), 
mutta varsinaista kevyenliikenteen väylien karttaa ei ole tällä hetkellä saatavilla. 

Vesiliikenne: 
Hailuodon suunnasta pääsee lautalla Oulunsaloon, mutta Kempeleenlahden ollessa matala, on 
Oulusta hankala päästä vesiteitse Oulunsaloon 

Ulkoilureitit: 
Reitistö on kohtuullisen hyvä, mutta irrallisia ulkoilukartastoja on heikosti saatavilla. Alueiden 
päättyviä katuja yhdistää joko pienemmät kadut (mahdollisesti kevyenliikenteen väyliä) tai 
viheralueet. Vihernauha ei kuitenkaan kulje kunnan läpi. Rantojen hyödyntäminen on vähäistä 
(tulva-alueet, soinen rantaviiva). 

7.2. Liikkumistarpeet 

Oulunsalossa on tarjolla työtä 65 prosentille oulunsalolaisista, määrä on kuitenkin nousussa koko 
ajan. Vuonna 2002 Oulunsalossa oli yhteensä 2118 työpaikkaa ja ennuste vuodelle 2020 on 7318. 
Ennustettu väestönkasvukin on noin 1000 henkilöä / 5 vuotta. Päivähoidossa (myös yksityisessä) 
korostetaan luontoa ja liikuntaa ja se tulkitaan hyvänä asiana. Lapset tutustuvat luontoon ja sitä 
kautta se tulee heille tutuksi ja ehkä rohkaisee ”käyttämään” luontoa omaehtoisestikin. Tämä olisi 
tiedostettava myös reittejä suunniteltaessa. Jos Vihiluotoon kaavailtu päiväkoti toteutuu, olisi 
huomiota kiinnitettävä erityisesti kevyenliikenteen väylien puuttumiseen. Yleensä ottaen 
Oulunsalon etäisyydet ovatkin suosiollisia pyörällä ja jalan liikkumiseen. Pellonpäälle mahdollisesti 
tuleva urheilukeskus voi vaatia vielä uusia kevyenliikenteen yhteyksiä. Oulunsalon 
kaupankäynnistä virtaa ulos jopa 60 %, joten myös muun liikenteen kuormitus on melko suurta. 
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Vuosille 2008-2015 ollaankin kaavailemassa Oulunsalon Pitkäkankaan kehätietä, joka 
tulevaisuudessa mahdollisesti loisi yhteyden myös lentokentäntielle. 

7.3. Oulun seudun liikenne 2020 Oulunsalon näkökulmasta 

7.3.1. Liikennejärjestelmäsuunnittelu osana seudun yleiskaavaprosessia 

Oulu ja sen kehyskunnat kasvavat nopeasti. Ne ovat sulautumassa yhteen sekä toiminnallisesti että 
rakenteellisesti, mikä korostaa maakäytön ja liikenteen entistä kiinteämmän ja 
kokonaisvaltaisemman suunnittelun välttämättömyyttä. Oulun seudulla tehtiin jo syksyllä 1998 
periaatepäätös seitsemän kunnan (Oulu, Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos ja 
Oulunsalo) yhteisen yleiskaavan laatimisesta. Liikennejärjestelmäsuunnittelu kytkettiin kiinteäksi 
osaksi yleiskaavan laatimista. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa valmistellut työryhmä on toiminut kaavaa valmistelleen 
seuturakennetyöryhmän kanssa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Oulun seutuliikenteen 
neuvottelukunta on osallistunut joukkoliikenteen asiantuntijaelimenä tiiviisti suunnitelman 
laatimiseen. Neuvottelukunnan toimesta on osana kokonaisprosessia laadittu ”Oulun seudun 
joukkoliikenteen laatukäytävien kehittämissuunnitelma”. 

7.3.2. Oulun seudun liikenne 2010 Oulunsalon näkökulmasta 

Oulun seudulla on pitkät suunnitteluperinteet. Kuntien kohdalla liikennesuunnittelu aloitettiin 1970-
luvulla. Uudistuksia on tapahtunut melko tasaisesti koko Oulun seudun alueella, ja Oulunsalossa 
varsinkin lentokenttä on asettanut suurimmat vaatimukset tieverkon suunnittelussa. 
Joukkoliikennejärjestelmää on kehitetty monin eri tavoin ja merkittävänä uudistuksena elokuussa 
1992 otettiin käyttöön seutulippu. Samassa yhteydessä aloitti toimintansa joukkoliikennettä 
kehittävä seutuliikennetyöryhmä (nykyisin seutuliikenteen neuvottelukunta). Työryhmä on osaltaan 
pystynyt merkittävästi kehittämään kuntien välistä joukkoliikenneyhteistyötä. Seutulippualue on 
laajentunut huomattavasti vuosien kuluessa ja yhteistoiminta on kehittynyt ja vakiintunut. Oulun 
seudun seutulippualueeseen kuuluu Oulunsalon lisäksi Haukipudas, Ii, Yli-Ii, Kempele, Kiiminki, 
Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä ja Ylikiiminki. 

7.3.3. Oulun seudun asema pohjoisen Euroopan keskuksena 

Oulun seudun kuntien tavoitteena on hyödyntää sijaintinsa Barentsin euroarktisella alueella Luoteis-
Venäjän ja Euroopan välittäjäalueella sekä asemansa Pohjois-Suomen ja Pohjois-Kalotin 
keskuksena. Tässäkin tavoitteessa nousee Oulunsalon lentokenttä ja sen liikenneyhteydet 
merkittävään asemaan. Nykyisen lentokentäntien liikennemäärä vuonna 2000 oli 12 700 ja ennuste 
vuodelle 2020 on 25 000. 

Pohjois-Pohjanmaan liikennestrategiassa vuodelta 2000 on määritelty tavoitteet ja strategiat 
Oulun seudun kansainvälisten ja valtakunnallisten liikenneyhteyksien kehittämiseksi. Strategiassa 
on määritelty kärkihankkeiksi Oulun aseman vahvistaminen logistisena keskuksena, valtateiden 20 
ja 4 kehittäminen, lentoaseman ja sen yhteyksien kehittäminen, ratojen sähköistäminen ja pääradan 
palvelutason nosto sekä Oulun sataman kehittäminen ja talvimerenkulun turvaaminen. 
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7.3.4. Maankäytön muutosten vaikutukset liikenteeseen 

Oulun seudun asukas- ja työpaikkamäärän sekä henkilöauton omistuksen kasvusta johtuen 
autoliikenteen määrä kasvaa Oulun seudulla noin puolitoistakertaiseksi vuoteen 2020 mennessä. 
Suurimmillaan kasvu on Oulunsaloon johtavalla lentokentäntiellä, jonka liikenteen arvioidaan lähes 
kaksinkertaistuvan. Liikenne kasvaa merkittävästi myös valtatiellä 4. Erityisen pahaksi tilanne 
muotoutuu jo nykyisin ongelmallisella valtatiellä 20. 

Jatkossa maankäytön kasvun uskotaan vahvistavan joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksia, 
mutta toisaalta asettavan haasteita muun muassa kehämäisen liikkumisen kasvaessa. 
Joukkoliikenteen mahdollisuuksia kuvaa hyvin esimerkki: jos puolet liikenteen kasvusta ohjautuisi 
joukkoliikenteeseen, niin joukkoliikennematkat vähintään kolminkertaistuisivat nykyisestä. 
Matkustamisen tukeminen on ollut keino säilyttää joukkoliikenteen rooli edes nykyisenä. 
Lipputukeen käytettiin seudulla vuonna 2002 noin 3,3 miljoonaa euroa. Matkustamisen tukemista 
tulee jatkaa vähintään nykyisessä laajuudessa. Myös uusia avauksia joukkoliikennejärjestelmän 
kehittämiseksi tulee tehdä ja tarvittaessa tukea yhteiskunnan varoin.  

Pääteistä Oulun seudun tärkeintä pääväylää, valtatie 4:ää, kehitetään osana lentoasemalta 
yliopistolle ulottuvaa ”yhdyskuntarakenteen laatukäytävää”. 

7.3.5. Kuntien henkilökuljetukset 

Oulun seudun kuntien henkilökuljetusten kustannuksista noin 80 % muodostuu muusta kuin kaikille 
avoimen joukkoliikenteen rahoittamisesta. Merkittävimmät kustannukset syntyvät opetus- ja 
sosiaalitoimen kuljetuksista. Näiden kuljetusten hoidossa seudullista yhteistyötä tiivistetään 
kuljetusten hankkimisessa ja seurannassa. Kuljetuksia ohjataan entistä tehokkaammin kaikille 
avoimeen liikenteeseen erilliskuljetusten sijaan. Oulun kaupungin matkojenyhdistelykeskuksen 
toiminta laajennetaan palvelemaan myös muita seudun kuntia. Myös Oulunsalon kunta on teettänyt 
muiden kuntien ohella kuntakohtaisen henkilökuljetussuunnitelman samanaikaisesti 
liikennejärjestelmäsuunnittelun kanssa. 

7.3.6. Lentoliikenne 

Oulusta on suoria reittilentoja ulkomaille. Lentoliikennettä muualle Suomeen kehitetään edelleen. 
Lentoaseman saavutettavuus turvataan kehittämällä tieyhteyttä liikennetarpeen vaatimalla tavalla. 
Joukkoliikenneyhteydet lentoasemalle turvataan koko kaupunkiseudulta. Kaavoituksella turvataan 
edellytykset lentoaseman ja sen ympäristön kehittämiselle kansainväliset laatuvaatimukset 
täyttäväksi asemaksi ja logistiseksi solmupisteeksi. 
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8. Karhuoja – Niemenranta 
maisemarakenneanalyysi 

Ari Saine 

There are those who look out upon that variegated scene and see 
landscape as Nature 
landscape as Habitat 
landscape as Artifact 
landscape as System 
landscape as Problem 
landscape as Wealth 
landscape as Ideology 
landscape as History 
landscape as Place 
landscape as Aesthetic 
(Meining 1979 teoksessa Raivo & Karjalainen 1995) 

8.1. Maisemamaakunnallinen sijainti, maisematyypitys ja 

topografia 

Valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa Oulunsalo kuuluu Pohjanmaan maisemamaakuntaan ja 
Pohjois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko –maisemaseutuun (Oulun kaupunkiseudun 
maisemarakenne 1998: 4). Tällä alueella maisemaa rytmittävät kohtisuoraan mereen laskevat virrat 
ja jokilaaksoissa sijaitsevat viljellyn maan vyöhykkeet. Oulunsalossa lähin tällainen virta on 
Oulujoki, joka ei kuitenkaan varsinaisesti vaikuta tutkimusalueen (Karhuoja-Niemenranta) 
maisemaan. 

Maasto on Pohjanmaan alangolla ehkä tasaisempaa kuin missään muualla maassamme. 
Oulunsalon Liminganlahden ranta-alue kuuluukin osana valtakunnallisesti arvokasta Limingan 
lakeuden ja Liminganlahden ranta-aluetta (ei ulotu tutkimusalueelle). Nämä piirteet näkyvät myös 
Oulunsalossa, sillä alue on topografialtaan erittäin tasaista. Ainut matalahko harjumuodostelma on 
Papinjärven sivuitse rantaviivan suuntaisesti kohti Salonpäätä kulkeva Salonselkä. 

Maisematyypiltään Oulunsalo kuuluu selänne- ja laaksovyöhykkeen välivyöhykkeeseen ja tässä 
tyypissä vielä tarkemmin matalien ja tasaisten alueiden tyyppiin. Osa Oulunsaloa kuuluu myös 
laaksovyöhykkeeseen, jota ilmentävät rannikon alavat ja tiheään ojitetut kosteat niityt. 
Tutkimusalue jakautuu maisematyypiltään siten, että rannikkokaistale kuuluu laaksoalueeseen 
(ruovikko- ja niittyaluetta) ja niemen sisäosat (Hailuodontien länsipuoli) selännevyöhykkeeseen 
(tasainen alue). Selänteen ja laakson välinen reunavyöhyke (Hailuodon tien seutu), joka muodostaa 
merkittävän osan tutkimusalueesta, luetaan ihmistoiminnan ja asumisen kannalta edulliseen 
vyöhykkeeseen. Viheraluetyypiltään Oulunsalo kuuluu rantavallien peittämään selännetyyppiin 
(Oulun kaupunkiseudun maisemarakenne 1998: 6-11). Kallioperältään alue kuuluu suhteellisen 
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nuoren jotunisen savikivimuodostuman alueeseen. Savikivialue on lähes kauttaaltaan paksujen 
maakerrosten peitossa (25-50 m). Oulunsalon itäosa kuuluu syvään veteen kerrostuneeseen 
savikorkokuva-alueeseen. Oulunsalossa tavataan myös rantavoimien aikaansaamaa korkokuvaa eli 
ns. rantavallisarjoja, joita kutsutaan kaarroiksi. Oulunsalossa ei ole yhtään merkittäväksi luokiteltua 
kallioaluetta (Oulun kaupunkiseudun maisemarakenne 1998: 15). Tutkimusalue jakautuu 
rantavyöhykkeellä jäätikön aiheuttamaan kerrostumiskorkokuvaan (moreenipeite), Hailuodontien 
itäpuolella ja niemen keskellä eloperäiseen korkokuvaan (suot), niemen keskellä rantavoimien 
aiheuttamaan korkokuvaan sekä tutkimusalueen pohjoispuolella syvään veteen kerrostuneeseen 
korkokuvaan.  

Tasainen maasto antaa toisaalta rakennetulle ympäristölle mahdollisuuden vaikuttaa merkittävästi 
maisemaan ja ympäristöön. Toisaalta rakentamisella voidaan epäonnistuttaessa myös helposti 
vaarantaa koko ympäröivä maisema. Alavalla maalla soita on runsaasti. Isoja soita tutkimusalueen 
läheisyydestä löytyy heti alueen länsipuolelta (Vehkasuo) sekä hiukan kauempaa Papinjärven 
pohjoispuolelta (Sorkonsuo) (KUVA 1). Rakennuspaikkoina sekä maisemallisesti suot eivät ole 
erityisen toimiva ratkaisu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  KUVA 1. Oulunsalon Karhuoja-Niemenrannan maisemarakenne. 
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8.2. Kasvillisuus ja pellot 

Kasvillisuuden yleisilme alueella on karu. Tutkimusalueella maisemaa hallitsevat kangasmaastossa 
havu- tai sekametsät, jotka paikoin on puhkottu uusilla omakotitaloalueilla ja perinteisimmillä 
peltovyöhykkeillä. Peltoalueet seurailevat maantiestöä tai keskittyvät niemen tyveen (KUVA 1). 
Karhuoja-Niemenrannassa tämä näkyy erityisesti Hailuodontien varressa. Tutkimusalueen 
pohjoispuolella Keskipiirin alueella on myös tiheä peltokeskittymä. Oulunsalon maapinta-alasta 
peltojen osuus on 6,8 %. Oulunsalo oli 1800-luvun lopulle saakka saari, joka muuttui niemeksi 
maankohoamisen seurauksena. Rannikolla näkyvät maankohoamisen kautta muodostuneet 
kasvillisuusvyöhykkeet. Tyypillisiä ovat erilaiset laidunnetut rantaniityt, joita löytyy myös 
tutkimusalueelta. Matalat rannat muodostavat myös hyötypeltoja sekä laajoja rytiheinää kasvavia 
niittyjä.  

8.3. Rakennettu ja toiminnallinen maisema  

Oulunsalon keskustaajama edustaa nauhamaista harjanteen reunaan tai päälle rakennettua kylää, 
joka sijaitsee selänteen ”niemen” nokassa. Rakennuspaikkoja Oulunsalossa on etsitty mm. matalilta 
harjanteiden ja kumpareiden reunoilta (Oulun kaupunkiseudun maisemarakenne 1998: 16). Viime 
vuosina asutus on levinnyt voimakkaasti keskustaajaman pohjoispuolelle, jossa uusia asuinalueita 
ovat mm. Pitkäkangas. Pitkäkangas on tyyliltään mattomainen uusi pientaloalue, jota halkovat 
pitkät suorat auto- ja kävelytieosuudet kangasmetsän keskellä. Uudisalueen sisällä ja sen 
pohjoispuolella on muutamia kulttuuriympäristömäisiä vanhempia rakennuksia. Alueen tasaisen 
luonteen rikkoo ainoastaan koulukeskuksen pihalla sijaitseva jättömaamäki ja sen huipulla seisova 
”avaruusmatkailuhenkinen” taideteos. Muita alueeseen vaikuttavia rakennettuja maiseman 
jäsentäjiä ovat Pahajärventien varressa sijaitseva vesitorni, joka näkyy selkeänä todella pitkän 
matkan päähän, erityisesti Karhuoja – Niemenrantaan, sekä etäisesti suunnittelualueelle näkyvä 
Oulunsalon kirkontorni. Vesitornin ulkomuotoon kohdistetaan toivottavasti toimenpiteitä alueen 
rakentuessa pidemmälle. 

Pitkäkankaan uutta pientaloaluetta perinteisempää rakennettua ympäristöä on löydettävissä 
Karhukankaan pohjoispuolelta Karhuojantieltä, jota reunustavat maalaismaisemamaiset maatalojen 
pihapiirit. Silmäänpistävä elementti alueella on Pasko-ojaa (KUVA 1 eteläisempi oja) molemmilta 
puolilta reunustava puuaita. Muuten alue on hyvin peltovaltaista ja päättyy pohjoisessa 
metsänrajaan. Pohjoisessa metsän keskellä Karhuojalla aluetta halkoo samanniminen oja. 

Myös Niemenranta on rakennuskannaltaan ja hengeltään hiukan vanhempaa miljöötä maustettuna 
muutamalla uudella rakennuksella. Säikkärannan ja Niemenrannan välistä löytyy peltoa ja metsää 
eli runsaasti tilaa myös rakentamiselle. Se on lisäksi nimensä mukaisesti lähellä korkealle 
arvostettua ympäristöä, rantaa. Säikkärannassa Madetojankujalta löytyy mukavahenkinen 
”koivubulevardi”, jossa pieni autotie jakautuu koivurivillä kahtia. Tämä on alueen henkeä 
parhaimmillaan. 

Muita asukkaan toimintaympäristöön ja maisemaan liittyviä piirteitä, jotka tulisi ottaa huomioon, 
ovat esimerkiksi merenrantaan talvisin kerääntyvät jäät. Rantaan voi ajautua varsin suuria 
jäälohkareita. Lisäksi rantanäkymä ja sen muutos vaikuttavat asukkaiden maisemaan. Alueen 
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rantavyöhykkeeltä avautuu varsin monipuolista maisemaa. Näkymää rajaa Kempeleenlahden 
toisella puolella Oulun rantaviiva, joka jakautuu pohjoisesta lähtien ensiksi Oritkarin satamaan ja 
StoraEnson teollisuusalueeseen (jos industriaalisen maiseman tai sataman tarkkailu kiinnostaa, niin 
paikka on varsin hyvä). Etelämpänä avautuu tasaista ja tyypillistä suomalaista metsärantamaisemaa, 
jonka tulevaisuudesta ei ole vielä takeita. Laajeneeko Oulun kaupunki rakennettuna ympäristönä 
joskus rantaan saakka? Tasaisen metsänrajan rikkovat piikkinä Kaakkurin uuden marketin 
mainostorni sekä uusi 12-kerroksinen Sirius-tornitalo. Lahden pohjukkaan kurkistettaessa 
maisemaan avautuu Vihiluodon uusi asuinalue. Yksi elementti, joka luo alueelle oman 
ominaispiirteensä ja urbaanin otteen ovat Oulunsalon lentokentältä tasaisin väliajoin nousevat 
lentokoneet. Moninaisten liikennemuotojen tarkkailumahdollisuuden täydentää Kempeleenlahden 
jäällä talvisin tapahtuva henkilöautoralli sekä epäviralliset parkkeeraukset. Sisämaassa nykyajasta 
kertoo myös korkeuksiin kohoava puhelinmasto. 

Rankasti yleistäen tutkimusalueen toiminnallinen maisema jakautuu kolmeen päävyöhykkeeseen: 
asuttuun, metsä- ja peltovyöhykkeeseen (KUVA 2). Suunnittelutyössä on otettava erityisesti 
huomioon se, että pääosa suunnittelualueesta sijaitsee näiden maisemavyöhykkeiden 
risteyskohdassa. Tämä viestii siitä, että suunnittelutyömme tulee todellakin toimimaan jonkinlaisena 
vedenjakajana ja jäsentäjänä alueella. Suunnittelualueen sijainnista johtuen erityisesti perinteinen 
peltovyöhyke tulee kutistumaan asutusvyöhykkeen tunkeutuessa pohjoiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  KUVA 2. Oulunsalon toiminnallisen maiseman pelkistys. 
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Lähteet: 

Oulun kaupunkiseudun maisemarakenne (1998). Ouluseutu sarja No: 7. 

Pohjois-Pohjanmaan seutukaava, Oulun kaupunkiseutu (1983). Oulu, Haukipudas, Kempele, 
Kiiminki, Oulunsalo. Seutukaavan selostus. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto. 

Raivo P. & P. T. Karjalainen (1995). Johdatusta kulttuurimaantieteelliseen maisematutkimukseen. 
Oulun yliopiston maantieteen laitos opetusmoniste No. 21. 
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9. Kohdealueen luonnonympäristö  

Marja Kuparinen 

Olemassa olevien selvitysten pohjalta laadittu lyhyt tiivistelmä Oulunsalon Karhuoja-Niemenranta -
alueen luonnonympäristöstä. 

9.1. Maisemarakenne 

Alueen lävistää kaksi suurta ojaa, Karhuoja ja Pahaoja. Lisäksi sitä sivuaa kaakossa Pasko-ojan 
mutka.  Ne on otettava suunnittelussa huomioon valuma-alueineen ja painanteineen veden kulun 
turvaamiseksi. Tutkimusalueella merenpinta voi nousta enimmillään +1,82 metrin korkeuteen. 
Myös Niemenrannan kohdalla on rantavyöhyke, jolla meriveden korkeudella on vaikutusta 

rakentamiseen. Yleiskaavaluonnoksen 
mukaan kastuvien rakenteiden 
minimikorkeus on +2,35 m. 

Maisemaselvityksen mukaan alueella 
sijaitsee kaksi kapeaa, rannan suuntaista, 
pitkulaista ja katkeilevaa harjunliepeen 
hiekkamoreeniselännettä, kangasta. Niiden 
kulutuskestävyys on heikohkoa, joten 
selvityksessä suositellaan vähäistä ja väljää 
rakentamista, suuria tonttikokoja ja 
suhteellisen pieniä rakennuksia. Myös 
kevyen liikenteen verkosto ja luontopolut 
voisivat tulla kysymykseen. 

Hiekkamoreeniselänteiden ympärillä on 
uusiutumiskykyinen alarinnetyyppinen 
rinnevyöhyke, joka kestää tiivistä ja 
tehokasta rakentamista ja voimakkaan 
käyttöasteen viheralueita. Selvitys esittää 
asutuksen sijoittamista näille vyöhykkeille. 

Laaksotyypit tarkasteltavalla alueella ovat 
tasankolaakso, kosteikko-ojalaakso ja merenranta. Tasankolaaksot ovat yleensä viljelykäytössä. 
Merenrannoilla kohdissa, joissa hieno hiekka ja karkea hieta ulottuvat rantavyöhykkeelle asti, 
voidaan perustamisolojen puolesta rakentamisen vyöhykekin ulottaa lähes rantaan asti. Tällöin asiaa 
pitää tarkastella lisäksi merenpinnan nousun, ranta-alueen yhteiskäytön ja esteettisten seikkojen 
kannalta. Panun (1998) selvityksen mukaan rantavyöhykettä tulisi kehittää viheralueena ja 
ravinteikkaimmat laaksonpohjat pitää viljelykäytössä tai kehittää niitä lehtomaisina, 
luonnonmukaisina viheralueina. 
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9.2. Maaperätutkimus 

Geobotnia Oy (1999) on tehnyt yleiskaavaan liittyvän rakennettavuusselvityksen Oulunsalossa 
viidellä tutkimusalueella. Niistä alueet 4 ja 5 osuvat Karhuoja-Niemenranta-alueelle. Seuraavaksi 
on lyhennelmä selvityksen tuloksista näillä alueilla. 

Tutkimusalue 4 sijaitsee Pitkäkankaan koillispuolella. Kahden kairauspisteen tuloksia:  
Maanpinta +5,0…+5,2 
Maakerrokset ylhäältä lukien: 

0,2 m humusta   
1…2 m routivaa sitkeää savea / silttiä 

routiva keskitiivis silttinen hiekkamoreeni 
Pohjaveden pinnan vaihteluväli 0,5…2,0 metrin syvyydessä maanpinnasta 
Kairaukset päättyivät tiiviiseen moreenikerrokseen 3,72…4,60 metrin syvyyteen maanpinnasta. 

Rakennettavuus 
Kevyet ja raskaat rakennukset perustetaan pääsääntöisesti massanvaihdon varaisesti. Keveiden 
rakennusten osalta pohjanvahvistustapana tulee lisäksi kyseeseen esikuormitus. 

Tutkimusalue 5 sijaitsee Karhuojan alueella, Hailuodontien ja merenrannan välissä. Neljän 
kairauspisteen tuloksia: 

Maanpinta +1,0…+2,5, viettää merta kohti 
Maakerrokset ylhäältä lukien: 

0,2 m humusta 
1…2 m routivaa löyhää hiekkaa 
3…6 m sitkeää savea / silttiä 
4…7 metrin syvyydestä alkaen keskitiivis hiekka tai moreeni 

Pohjaveden pinnan vaihteluväli 0,5…1,5 metrin syvyydessä maanpinnasta 
Kairaukset päättyivät tiiviiseen moreenikerrokseen 7,80…10,85 metrin syvyyteen maanpinnasta. 

Rakennettavuus 
Rakennukset on pääsääntöisesti perustettava paalujen varaisesti ja alapohja tehtävä kantavana. 
Alueella voidaan pohjanvahvistustapana käyttää kevyillä rakennuksilla esikuormitusta. 

 
9.3. Luontoselvitys 

Sari Ylitulkkilan (2000) luontoselvityksen mukaan Oulunsalon yleiskaavan alueella ei esiinny 
perinnemaisemiksi luokiteltuja alueita. Myöskään metsälain perusteella suojeltavia erityisen 
arvokkaita elinympäristöjä ei löytynyt. 

Selvityksessä kasvillisuutta on käsitelty yhdeksällä eri osa-alueella. Niistä kolme (Karhuoja, 
Säikkäranta ja Pahajärvi) osuu Karhuoja-Niemenrannan alueelle. Karhuojan alueella ei ollut mitään 
erityisiä havaittavia luontoarvoja. Ainoastaan yksi komea, vanha kuusiaita Pasko-ojan mutkan 
pohjoispuolella ansaitsee tulla mainituksi. Säikkärannassa on hiekkarantaa, jonka 
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luonnontilaisuudesta ei ole varmuutta. Luonnontilaiset hiekkarannat on suojeltu luonnonsuojelulain 
perusteella. Säikkärannan ruovikkoisella ja kaislikkoisella ranta-alueella ja matalalla rantaniityllä on 
merkitystä lintujen pesimäalueena. Selvityksen mukaan Säikkärannan alueen arvokkaita 
luontokohteita ovat avoin merenrantaniitty ja hiekkaranta.  

Pahajärven alue on laajin osa-alue. Siihen kuuluu merenrantaa Säikkärannasta luoteeseen sekä 
laajoja metsä- ja suoalueita. Pahajärven arvokkaita luontokohteita ovat: laajahko merenrantalehto 
(leppää ja koivua) Karhuojan ja Pahaojan laskupaikkojen ympäristössä, pienempi merenrantalehto 
(lepikko) luoteeseen edellisestä, Kantolan talon kohdalla, ja uhanalaisen kasvin (Isoalvejuuri) 
esiintymä rannassa Niemen talon kohdalla 

Koko kunnan alueella on monipuolinen vesi- ja rantalinnusto. Kohdealueelle osuu linnuston 
kannalta tärkeä Säikkäranta. Muu eläimistö on tavanomaista, hirviä ja jäniksiä.  

Selvityksen yhteenvetona voidaan todeta, että sekä kasvien, eläinten että luonnonmaiseman 
kannalta Oulunsalon yleiskaavan merkittävimmät luontoarvot sijaitsevat merenrannoilla. Selvitys 
suosittelee, että maankäytössä ranta-alueiden käyttötarkoitusta on syytä harkita, esim. suunniteltu 
kävelypolku saattaisi häiritä lintujen pesimärauhaa. Kaikilla alueilla on kiinnitettävä huomiota myös 
maisema-arvoihin ja selvityksen mukaan merenrantalepikoita voisi säästää näytteinä 
merenrantametsistä. 

Lähteet: 

Geobotnia Oy. Yleiskaavan tarkistamiseen liittyvä rakennettavuusselvitys. Oulunsalon kunta. 
30.08.1999. 

Jorma Panu. Maisemarakenteen ja taajamarakenteen yhteensovittaminen. Suomen ympäristö 264, 
Ympäristöministeriö. Helsinki 1998.  

Sari Ylitulkkila. Oulunsalon yleiskaavan luontoselvitys. 19.10.2000. 
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10. Kohdealueen rakentamisen esteet ja rajoitteet  

Emma Toivonen 

10.1. Liikenne 

Oulun lentoasema on Suomen toiseksi vilkkain lentoasema. Aseman melualueen laajuus määräytyy 
pitkälti suihkumatkustajakoneoperaatioiden mukaan, mutta kentällä on myös sotilasliikennettä ja 
paikallislentoja. Vuoteen 2020 mennessä kokonaisliikenteen melualueen muodon oletetaan 
muuttuvan olennaisesti nykytilanteeseen verrattuna. Melualueen siviili- ja sotilasliikenteen etelään 
ja pohjoiseen suuntautuvista lentoonlähdöistä aiheutuneet laajentumat pienentyvät. Laskeutumisista 
aiheutuvat melualueen kärjet sen sijaan pitenevät ja kiitotien sivuilla LDEN 55 dB melualue 
kapenee nykytilanteeseen verrattuna. Yleiskaavassa osoitetulle lentomelualueelle LDEN 55 dB ei 
saa sijoittaa uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja. Maakuntakaavassa kiinnitetään 
huomiota Oulunsalossa sijaitsevan Oulun lentokentän lentomelualueeseen. Lentomelualueelle ei saa 
osoittaa uutta melun haitoille herkkää toimintaa (Oulun seudun… s. 10). 

Alueen läpi kulkee Varjakkaan johtava Hailuodontie (816) sekä Karhuojantietä jatkava 
Niementie. Karhuojan luoteispuolelle Niemen rantaan on Oulun seudun yleiskaava 2020:ssa 
merkitty alueellisesti merkittävä satama-alue, joka tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Varjakkaan 
johtavan Hailuodontien varrella kulkee merkittävä kevyenliikenteen reitti, joka yhdistyy 
Karhukankaan ja Karhuojan läpi kulkevaan toiseen tärkeään keskustasta Niemen rantaan johtavaan 
kevyenliikenteenväylään (Karhuojantietä pitkin Niementielle). Oulun seudun yleiskaava 2020-
suunnitelman kaavakartta 1.:een on merkitty viheryhteyden tarve Karhuojalta Papinjärvelle. 

10.2. Luonto 

Oulunsalon Papinjärvi on ns. orsivesi, joka kerää sadeveden hyvin pieneltä alueelta. Järvestä ei 
lähde ojia ja vedet vaihtuvat hyvin hitaasti. Järven säilymisen kannalta läheisen Sorkonsuon 
säilyminen nykyisellään on tärkeää, koska suon kuivuminen alentaa veden pintaa. Myös veden alla 
tai harjun puoleisella alueella tehtävät kaivutyöt voivat rikkoa Papinjärven vettä salpaavan 
savikerroksen. Tällöin järven vedet saattavat vuotaa pois, koska maan sisällä oleva pohjaveden 
pinta on harjualueella selvästi alempana kuin Papinjärven pohja. Papinjärven pohjoisrannat on 
luokiteltu suojelualueeksi, jolle ei saa rakentaa (Oulunsalo 2003: 7 & Oulun seudun… s. 27). 

Loivan rantamaaston takia merenpinnan tason vaihtelun vaikutukset ovat suunnittelualueella 
huomattavan suuria. Tulvimisen lisäksi alueella on kohtia, joissa meren pinnan korkeus vaikuttaa 
rakennusten perustamistapoihin (Oulunsalo 2003: 7). 

Suojellut luontotyypit ja kasvit (Oulun seudun… s. 20): Merenrantaniittyjä on Oulunsalon 
rannikolla, muttei varsinaisesti itse kohdealueella. Kohdealueella on havaittu kasvavan uhanalainen 
putkilokasvilajike (Uuden lentoaseman… s. 13, kuva 13). Oulunsalossa on myös merenrantaniittyjä, 
jotka on luokiteltu sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti arvokkaiksi perinnemaisemiksi 
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(Oulun seudun… s. 21). Maan kantavuuden ja rakennettavuuden osalta on rakentamisen 
reunaehdoista tehnyt edellä selkoa Marja Kuparinen. 

10.3. Rakennettu ympäristö 

Suojeltuja rakennuskohteita ovat Niemi os. 10 (’Oulunsalon yleiskaava-alueen 
rakennusinventointinro’), Raumalan luhti os. 53 ja Lassila os. 66. 
 
  Seuraavalla sivulla karttayhteenveto kohdealueen rakentamisen esteistä ja rajoitteista. 

 

Lähteet: 

Oulunsalo: Yleiskaavan muutos, keskeiset alueet, ehdotuksen luonnos. 16.10.2003. 

Oulunseudun yleiskaavan tekstiosio. 

Uuden lentoaseman pääsuuntaselvitys. 

Yleiskaavan tarkistamiseen liittyvä rakennettavuus selvitys, Oulunsalo, työ n:o 8537, Geobotnia. 
Oy, 1999. 
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11. Ulkoalueiden fyysisten jälkien ja toimintojen 
kartoitus 

Alisa Forsander, Leena Joki-Korpela & Marja Kuparinen 

Ryhmämme tutustui Oulunsalon Karhuoja-Niemenrannan ja Pitkäkankaan alueisiin neljä kertaa. 
Kolme ensimmäistä käyntiä tehtiin päivällä. Näiden jälkikartoitusten tulokset on esitetty graafisesti 
erillisessä kartassa. Neljäs käynti tapahtui illalla. Silloin selvitettiin alueen katuvalaistustilanne. 
Tulokset on esitetty tämän tekstin lopussa olevassa kartassa.  

Koska tapasimme käyntikerroilla maastossa hyvin vähän ihmisiä, haastattelimme lisäksi 
puhelimitse Oulunsalon kunnan liikuntasihteeri Kaija Tervoa ja leikkikenttävastaava Tapani 
Heikkistä. Haastattelujen anti on esitetty seuraavassa tekstissä. 

Ensimmäinen käynti 15.01.04 ap 

Oli tyypillinen talvipäivä, pilvistä ja kireähkö 
pakkanen. Lumisade oli juuri loppunut. 
Tutustuimme koko alueeseen yleispiirteittäin. 
Varsinaisia selvitystehtävien osa-alueita ei 
tarkasteltu, vaan kuvasimme kiinnostavia 
kohteita ja yleisnäkymiä. Pitkäkankaan 
koulukeskuksessa havaitsimme kuitenkin 
runsaasti merkkejä lasten liikkumisesta. Jäällä 
luisteltiin, isoja ja pieniä mäkiä ja lumikasoja 
oli käytetty lasketteluun. Monet lapset olivat 
tulleet pyörillä kouluun. Päiväkodin lapset 
ulkoilivat omalla pihallaan. Liikuntasihteerin 
mukaan alue on myös kesäisin ahkerassa 
käytössä. Siellä sijaitsevat palloiluhallit, nurmikenttä juoksuratoineen ja hiekkakenttä pelejä varten. 

Toinen käynti 23.01.04 ap 

Sää oli pilvinen ja hieman lumisateinen, pakkasta oli kymmenkunta astetta. Keskityimme Karhuoja-
Niemenrannan ja Pahajärven alueisiin. Kiersimme kaikki Karhuoja-Niemenrannan alueen kadut ja 
tiet kartoittaen samalla lumessa näkemämme jäljet.  

Alueen peltoaukeat ja Hailuodontien ojanpientareet olivat moottorikelkkaurien täyttämiä. 
Kuulemamme perusteella kelkkailu häiritsee asukkaita. Voisi kuvitella sen olevan vaarallistakin 
muille ulkoilijoille niin lähellä asutusta. Sille olisi saatava selkeät alueet ja säännöstö.  

Takkisentie jatkui peltoaukean kohdalta erikoisena halkaistuna kujana, välissä tilaa jakava komea 
koivurivistö. Pidimme kujanäkymää viehättävänä ja säilyttämisen arvoisena. Kujaa pitkin on helppo 
yhteys talvella jäälle (nyt ralliautoja ja kävelijä) ja kesällä rantaan (vene jäähän juuttuneena). Kujan 

KUVA 1. Lapsia välitunnilla Pitkäkankaan koululla 
(Kuva: Marja Kuparinen 2004). 
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vasemmalla puolen pellolla oli moottorikelkkojen uria runsaasti. Myös rantakaislikossa oli runsaasti 
ajouria. 

Rantatien molemmilla puolilla havaitsimme 
pellolla moottorikelkkauria. Pellolla oli myös 
lasten (?) tallomia lumilabyrintteja. Tien 
jatkeena oli kulkuyhteys jäälle. Sinne oli tehty 
jäärata, joka näytti jäljistä päätellen olevan 
ahkerassa käytössä. Säikkärannan huvila-
alueella näkyi lumessa muutamia koirien 
ulkoilureittejä. Säikkärannantien ja Niementien 
välissä kulki Hailuodontien yli polku. Se lähti 
Mattilan talosta ja johti tien toisella puolen 
olevaan latoon jatkuen sen ohi pellonpiennarta 
myöten rantaa kohti. Ladossa oli klapivarasto.  

Niemenrannan pienvenesatamasta oli ajoyhteys jäälle. Siitä länteen huvila-alueelle vievää 
Kesärannan tietä ei ollut aurattu, eikä siinä näkynyt kulkujälkiä.  

Niemenrannan pienvenesataman ja Säikkärannan kuluneet ranta-alueet ja rannoilla talvilevolla 
olevat veneet kielivät alueiden runsaasta käytöstä vapaa-ajankalastuksessa. Pienvenesatamassa oli 
useita kalastajien varastokoppeja. Rannoilta on hyvä yhteys jäälle myös kävellen tai hiihtäen 
ulkoilua harrastaville. Merenjään ylitys talvella Ouluun on luonteva. 

Uimarantojen löytyminen näin talvisaikaan on vaikeaa. Liikuntasihteerin mukaan alueen 
asukkaat uivat pääasiallisesti Papinjärvessä, mutta Niemenrannassa on lisäksi lasten epävirallinen 
uimapaikka. Hän ei osannut kertoa tarkempaa sijaintia. Kesällä harrastetaan paljon myös pyöräilyä. 

Karhuojan päiväkodin lähellä oli kuljettu hiihtäen. Alueen läheisyydessä olevalla omakotitalon 
pihalla oli useita lapsia leikkimässä. Karhuojan jalkapallokentän läheisyydessä oleva lasten 
leikkipaikka, varsinkin pulkkamäki, oli ollut runsaassa käytössä, vaikka varustus paikalla ei ollut 
kovin kattava.  

Pahajärventien yli kulki hiihtolatu Pasko-ojan mutkan kohdalla. Vesitornin juuressa oleva 
mattojenpesupaikka on kesäisin ahkerassa käytössä. Pahajärventiellä sijaitsee ratsastusmaneesi, 
jonka kohdalta lähti paljon käytetty (ratsastus-?) polku diagonaalisti pienen metsikön läpi. Alueella 
ei ole erikseen ratsastusreittejä. Pahajärvellä Järvenpääntiellä Jaakolan talon kohdalla oli tuoreet 
hirvenjäljet sekä lukuisia muiden eläinten jälkiä. Siinä oli ruokintapaikka.  

Kolmas käynti 29.01.04 ip 

Ilma oli lauhempi ja päivä edellistä käyntikertaa valoisampi. Tutustuimme Pitkäkankaan alueeseen. 
Kangastien ja Kaakkuritien luoteispäissä oli leikkikentät. Niillä näkyi jonkin verran ihmisten 
jättämiä jälkiä. Tapani Heikkisen mukaan kenttiä on lisäksi Mustalinnuntiellä, Kuusikkotiellä / 
Metsäpolulla ja Pihlajakujan päässä. Karhuoja-Niemenrannan alueen ainoa leikkikenttä sijaitsee 
urheilukentän vieressä Karhuojantiellä. Kentillä ei ole talvikunnossapitoa. Kenttien 
varustamisperiaatteen mukaan asuinalueella on yksi tai kaksi monipuolista kenttää, muissa on 

KUVA 2. Moottorikelkkauria (Kuva: Marja 
Kuparinen 2004). 
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minimivarustus. Kangastien kenttä vaikutti Pitkäkankaan parhaalta. Siellä oli liukumäki, 
pukkikeinu, jousikeinu, leikkimökki ja vaijeriliukurata hiekkalaatikon ja keinujen lisäksi. 

Pitkäkankaan koulun läheisyydessä oli kuljettu hiihtämällä. Ladut näyttivät johtavan koululle tai 
Kisakankaalle menevälle yhdysladulle. Koulun läheisyydessä Pasko-ojan varrella oli kuljettu 
jalkaisin ja lähinnä koiria ulkoiluttaen, polku seurasi ladun vierellä. Kangastien pohjoispuolella 
Pasko-ojan varteen oli muodostunut lasten leikkipaikka, puiset jääkiekkomaalit odottivat pelaajia.  
Tapasimme päivän aikana yhden aikuisen polkupyörällä liikkuen ja kaksi lasta Teeritien päästä 
lähtevällä kadun jatkeella. Toinen hiihti, toinen käveli. 

Neljäs käynti 17.02.04 illalla 

Selvitettiin katuvalaistus Karhuoja-Niemenrannan ja Pitkäkankaan alueilla (KUVA 3). 

 

 
                                      KUVA 3. Karhuoja-Niemenrannan ja Pitkäkankaan katuvalaistus. 
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KUVA. Jäljet maastossa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 4. Jäljet maastossa. 
 

 

1    leikkipuisto 
2    leikkipaikka 
3    tiheä koivikko/männikkö 
4    peltoaukea 
5    leikin jälkiä,  
      koiran ulkoilutusta 
6    pulkkamäki 
7    leikkipaikka 
8    peltoaukea 
9    pulkkamäki, luistinrata 
10  klapikatokset 
11  eläinten ruokintaa    
      (jänikset) 
12  maneesi 
13  auraamaton 
14  auraamaton 
15  kalastuskoppeja,  
      ajoyhteys jäälle 
16  moottorikelkkailua 
17  vene, ajo jäälle 
18  lasten jälkiä hangissa 
19  koiran ulkoilutusta 
20  moottorikelkkailua 
21  kanootti polulla 
22  vene jäässä,  
       kävelijä jäällä,  
       ralliautoja jäällä 

UIMAPAIKAT: 
Oulunsalossa ei ole rakennettuja uimarantoja. Kesäuintimahdollisuus on Papinjärvellä, Koppanassa, 
Peuhussa ja Varjakan kartanon läheisyydessä. 

VENEPAIKAT: 
- laituripaikat Riutussa Hailuodontien päässä (kalastajille) ja Varjakassa Varjakantien päässä 

(virkistyskalastajille ja veneilyn harrastajille) 
- rantapaikat Peuhussa, Niemenrannassa ja Salmiojalla 

PUISTOT: 
Suurin osa asemakaavassa varatuista puistoalueista hoidetaan puistometsikkönä. 

TORI: 
Oulunsalossa on kaksi varsinaista torialuetta: ns. Punainen tori Kauppiaantiellä sekä Tuohotori 
Pitkäkankaan keskustassa. 

RATSASTUS: 
Ratsastus on vain metsäteillä, Oulunsalossa ei siis ole varsinaisia merkittyjä ratsastusreittejä. 
Maneesin edustaja Jarkko Marttilan mukaan Oulunsalon ja Oulun reittien yhdistäminen olisi 
toivottavaa. Keskustan maneesissa on noin kymmenen hevosta. 
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12. Kohdealueeseen liittyvien alueiden 
(Pitkäkangas, Karhuoja) rakennetun ympäristön 

keskeiset ominaispiirteet 

Alisa Forsander 

Karhuojan alueella rakennuskanta on syntynyt pääosin 50-60-luvulla. Muutamia vanhempia 
rakennuksia löytyy yksi joka vuosikymmeneltä 1900-40 väliseltä ajalta, vanhin 1700-luvulta oleva 
Raumala. Rakennushistoriallisesti, historiallisesti sekä osin myös maisemallisesti merkittäviä 
rakennuksia alueelle sijoittuu Raumalan lisäksi neljä kohdetta, jotka on luokiteltu seudullisesti 
merkittäviksi kohteiksi: Maksa, Ala-Toikka sekä Vanha-Kaveri. Edellisten lisäksi Lassilan kohde, 
jolla on myös jonkin verran valtakunnallista merkitystä. Alueella on muutamia yksittäisiä uudempia 
omakotitaloja kultakin vuosikymmeneltä. Karhuojantien varressa oleva asuntokanta muodostaa 
yhtenäisen kylämiljöön, jolla on kyläkuvallisesti suuri merkityksensä.  

Niemenrannan asuinrakennuksista on pari rakennettu 1900-luvun alussa, muut pääosin 20-
luvulla. Huvilarakennukset sijoittuvat 50-60 luvun ajankohtaan. Niistä on osa muutettu myöhemmin 
asuinrakennuksiksi. Niemenrannan alueella vanhimmat rakennukset ovat Niemen tilan seudullisesti 
merkittävä vuonna 1718 rakennettu asuinrakennus ja luultavasti 1754 rakennettu tallirakennus. 
Rakennusryhmä on rakennushistoriallisesti, historiallisesti sekä maisemallisesti merkittävä. 

Pitkäkankaan alue on pääosin pientalovaltaista matalaa mattoa. Karhuojantiestä 80-luvun alussa 
alkaneella rakentamisella on tuotettu aika tiivistäkin miljöötä. Tonttien koko on hieman alle 1000 
m2. Tyypillistä alueella on tonttirivien erottaminen viherkaistaleella toisistaan.  

Kangastien loppupään rakennuskanta on 90-luvulla rakennettua yksi- sekä osin myös 
puolitoistakerroksista omakotitaloaluetta. Siellä tontit, samoin kuin rakennuksetkin, ovat suurempia 
edellisen vuosikymmenen rakennuskantaan verrattuna. Tyypillisesti alue on punatiilivoittoista, 
joukossa muutama vaaleasävyinenkin kortteli. Koulukeskuksen ympäristössä on kaksikerroksisia 
kerros- ja rivitaloja, myös ne ovat punatiilipintaisia.  Ne on rakennettu pääosin 90-luvun puolivälin 
jälkeen. 

Kangastien pohjoispuolella Karhunkankaalle sijoittuu runsaasti myös punatiilisiä 80-luvun lopun 
rivitaloja. Sieltä löytyy myös yllättäen punaisesta värityksestä poiketen kellertävää kaksikerroksista 
vuosituhannen vaihteen tuotantoa. Honkakujan pulpettikattoiset arkkitehtoniset paritalot ovat 
muusta rakennuskannasta tyystin poikkeavia. 

Lähteet: 

Irene Kujala. Oulunsalon rakennusinventointi 1999. 

Keskustelu Oulunsalon kunnan vesi- ja lämpöhuollon johtaja Martti Kiviojan kanssa 2004. 
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13. Miellyttävä kaupunkikuva ja Oulunsalo 

Janne Kähkönen & Emma Toivonen 

Tavoitteenamme oli etsiä Oulunsalosta visuaalisesti miellyttäviä paikkoja, asuinympäristöjä ja 
kaupunkitilaa. Havaintomme perustuvat kurssin ohessa tehtyihin sekä itsenäisiin käynteihin 
paikkakunnalla. Lisäksi tutkimme historiankirjoituksia, internet-sivustoja, kaavoja ja 
haastattelimme asianomaisia. 

Oulunsalon keskusta on rakenteeltaan maaseutukeskustan tyyppinen, joten kaupunkimaista tilaa 
emme hakeneet. Miellyttäviksi oulunsalolaisen kaupunkikuvan tekijöiksi havaitsimme mm. 
Säikkärannan asuinalueelle rakennetut lukuisat pienet sillat sekä keskustassa sijaitsevan 
koulupuiston. Yksittäiset asuinkorttelit keskustassa ja Pitkäkankaalla sekä Kirkonseudun alueella 
rakenteilla oleva asuinalue nousivat Oulunsaloa peittävästä omakotitalomatosta positiivisina ja 
miellyttävinä paikkoina. 
 

13.1. Keskustan koulupuisto 

Koulupuisto sijaitsee aivan Oulunsalon keskustassa. Sitä rajaavat Kunnantalo, Kirkonseudun ala-
aste ja kirjasto sekä viereisen asuinalueen rivitalot. Koulupuisto on tyypiltään enemmänkin 
kaupunkimetsä kuin varsinainen puistoalue ja sitä hoidetaan puistometsikkönä (kuten suurta osaa 
muita asemakaavassa varatuista puistoalueista). Tällä samalla kaava-alueella (nro 54:llä) sijaitsee 
myös (erityisesti läheisen koulun oppilaiden käytössä oleva) urheilukenttä (ks. Oulunsalon kunnan 
kotisivut). 

Viime vuosisadan alussa kyseisellä paikalla sijaitsi lähinnä peltoaukeita ja havumetsää. Vuonna 
1958 rakennettua kivistä Kirkonkylän koulua laajennettiin vuonna 1978, jolloin sen oheen 
rakennettiin samalla Oulunsalon kunnankirjaston tilat. Vuonna 1982 valmistui arkkitehtitoimisto 
NVV:n suunnittelema punatiilinen kunnantalo, jonka suunnitteluperusteiksi on mainittu Oulunsalon 
omaleimaisuuden ja paikkakunnan hengen löytäminen ja luominen.  Koulun laajentaminen on tullut 
taas ajankohtaiseksi, mutta Koulupuisto tulee säilymään ympäristökasvatuksen painottamisen 
ansiosta. 

13.2. Kirkonseudun asuinkorttelit 

Toivolankujan pienkorttelialueen rakentaminen Oulunsalon Kirkonseudulla on osa kunnan 
keskustan tiivistämistyötä, jossa viime vuosina on pyritty soveltamaan tiiviin ja matalan 
rakentamisen ratkaisumalleja. Toivolankujan alueen kaavoitusta tekivät yhteistyössä kunnan kanssa 
arkkitehdit Timo Takala ja Seppo Huttu-Hiltunen, jonka toimisto on vastannut myös varsinaisesta 
rakennussuunnittelusta. Huttu-Hiltusen toimiston valinta oli seurausta aiemmin hyvin onnistuneista 
asuntokohteista Oulunsalossa sekä sujuvasta yhteistyöstä kunnan kanssa. Toivolankujan 
vapaarahoitteiset talot ovat YIT:n rakentamia, tonttikaupat kunnan kanssa tehtiin vuonna 2000. 
Rakennuksista noin 80 % on tällä hetkellä valmiita (Haulos). 
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Esikuvana suunnittelualueelle toimi Oulun Myllytulli, jonka tilarakenne ja tiheys miellyttivät siihen 
tutustunutta Oulunsalon kunnanhallitusta. Myllytullista poiketen Kirkonseudun kortteleissa autot 
päätettiin kuitenkin sijoittaa maaseutukeskuksen luonteen mukaisesti kokonaan maanpinnalle. 
Toivolankujan korttelit koostuvat yksi- ja kaksikerroksisista rivi- ja pienkerrostaloista sekä 
varastorakennuksista ja autokatoksista, jotka paikoittain muodostavat mielenkiintoisia kujia, 
porttikohtia ja suljettuja ulkotiloja korttelin sisällä. Rakennusmassojen kerroskorkeudet laskevat 
Kirkkotieltä Herukkapuistoon päin kahdesta yhteen. Suunnittelijan tavoitteena on ollut rakentaa 
sekä korkeatasoista ja viihtyisää miljöötä että laadukkaita asuntoja Oulunsalon keskustaan. Kunta 
keskittyi ohjauksessaan pääosin kaavaluonnosten kommentointiin ja yleisten reunaehtojen 
asetteluun, muuten suunnittelija sai työhönsä vapaat kädet (Leskinen & Huttu-Hiltunen). 
 

 
 
KUVA 1. Mäntymetsikkö on selkeä ja toimii hyvänä läpikulkureittinä keskustan palveluiden ja 
urheilukentän sekä läheisten asuinalueiden välillä. Sen vastakohtina toimivat esimerkiksi Pellonpään ja 
Örnin pientaloalueiden väleihin jätetyt viheralueet, jotka tiheällä risukkoisuudellaan estävät läpikulun 
ja oikaisemisen, mikä tuntuu harmittavan myös alueiden asukkaita (Kuva: Emma Toivonen 2004). 

Lähteet: 

Arkkitehti, 1983/7, s.66. 

Design in Finland 1984, s. 28-29. 

Oulunsalon kunnan kotivisut. www.oulunsalo.fi. 

Haulos, M. Oulunsalon maanmittausteknikko. 

Hiltunen, M. (1987). Oulunsalon historia. Pohjolan Sanomat Oy, Kemi. 

Huttu-Hiltunen, S., arkkitehti. 

Leskinen, J. Oulunsalon ympäristöjohtaja. 

Mäntyvaara, M. http://yty.oulunsalo.fi/ennennyt.html, päivitetty 12.10.1999. 

Toivonen, E. Käynti Oulunsalossa 3.2.2004, haastateltavana tuntematon naishenkilö. 
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14. Suunnittelualueen kaavoitustilanne  

Karoliina Laakkonen-Pöntys 

14.1. Maakuntakaava / Seutukaava 

Maakuntakaava 

Pohjois-Pohjanmaan seutukaava laadittiin 1980-luvun lopulla ja vahvistettiin vuonna 1993. 
Seutukaavan uudistamistyö aloitettiin vuonna 1998. Työ muuttui maakuntakaavoitukseksi, kun 
uuden lain sisältö alkoi hahmottua ja uusi maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan vuoden 2000 
alussa. Kaavaluonnos asetettiin nähtäville 18.12.2001 - 31.1.2002. Kaavaehdotus oli ensimmäisen 
kerran nähtävillä liiton virastossa ja kaikissa jäsenkunnissa 8.1. - 10.2.2003. Ehdotusta muutettiin ja 
se asetettiin uudelleen nähtäville 25.3.-25.4.2003. Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 
11.6.2003. Kaava on ympäristöministeriön vahvistettavana. Jos kaava vahvistetaan, siitä tulee 
oikeusvaikutteinen. 
 
 

KUVA 1. Ote vahvistettavana olevasta maakuntakaavasta.
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Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitettu pääosin taajamatoimintojen alueeksi (A): 

A TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE 
Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. 
taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. 

Suunnittelumääräykset: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja 
mitoituksessa kiinnittää erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien 
toiminnallistaloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen 
toimintaedellytyksiin. 

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä 
hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä 
toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. 
Yksityiskohtaisempiin kaavoihin tulee sisällyttää periaatteet uudisrakentamisen 
sopeuttamisesta rakennettuun ympäristöön. Alueiden käytön suunnittelussa ja 
rakentamisessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman 
vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät. 

Taajaman merkittävä laajentaminen päätien toiselle puolelle yksityiskohtaisempaan kaavaan 
perustuen edellyttää turvallisten yhteyksien järjestämistä päätien poikki. 

A-1 Lisämerkintä –1 osoittaa, että alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytössä 
tulee ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet. 

Lisäksi suunnittelualue kuuluu Oulun kaupunkiseudun kehittämisvyöhykkeeseen (kk-1), jolla 
osoitetaan Oulun seudun yhtenäisen yhdyskuntarakenteen aluetta, joka muodostaa Oulun 
valtakunnanosakeskuksen ydinalueen. Kaavamerkinnän mukaan alueella on tarvetta kuntien 
yhteistoimintaan alueidenkäytön suunnittelussa ja hankkeiden yhteensovittamisessa. Alueen halki 
kulkee seututie sekä viheryhteystarve. Viheryhteystarvemerkinnällä on osoitettu kaupunkiseutujen 
ja jokilaaksovyöhykkeiden sisäisiä ja niitä yhdistäviä tavoitteellisia ulkoilun runkoreitistöjä 
viheralueineen. Merkintään sisältyy sekä olemassa olevia että kehitettäviä ulkoilu-, pyöräily-, 
melonta- ym. reittejä. 

Muita huomioitavia maakuntakaavamerkintöjä suunnittelualueen tuntumassa ovat mm:  
• Oulun seudun laatukäytävä 
• Matkailun vetovoima-alue/ Matkailun ja virkistyksen kehittämisalue 
• Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue 
• Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue 
• Tärkeä pohjavesivyöhyke 
• Kylä 
• Virkistysalue 
• Virkistys- ja matkailukohde 
• Lentoliikenteen alue 
• Melualue 
• Logistiikka-alue 
• Luonnonsuojelualue 
• NATURA 2000 –verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue 
• Tuulivoimaloiden alue 
• Venesatama 
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Seutukaava 

Maakuntakaavan hyväksymisen yhteydessä 
maakuntavaltuusto päätti kumota 
seutukaavan. Se on kuitenkin edelleen 
voimassa, kunnes maakuntakaava on 
vahvistamisen jälkeen saanut lainvoiman.  

Voimassa oleva Pohjois-Pohjanmaan 
seutukaava on vahvistettu 8.1.1993. Se on 
kokonaisseutukaava, joka kattaa kaikki 
maankäyttömuodot. Oulun kaupunkiseudun 
kuntien alueelle (Oulu, Haukipudas, 
Kempele, Kiiminki, Oulunsalo) seutukaava 
vahvistettiin tarkemmassa mittakaavassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    KUVA 2. Ote voimassa olevasta seutukaavasta. 
 
 

14.2. Yleiskaavat 

Oulunsalon yleiskaava 

Suunnittelualueella on tällä hetkellä 
voimassa Oulunsalon yleiskaava, joka on 
hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.1992. 
Yleiskaava on edellisen rakennuslain 
aikainen vahvistamaton yleiskaava.  

 
 
 

 

 

 

 
      KUVA 3. Ote vuonna 1992 hyväksytystä Oulunsalon     
      yleiskaavasta. 
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Oulun seudun yleiskaava 2020 

Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Muhoksen ja Oulunsalon kunnat sekä Oulun 
kaupunki ovat laatineet alueelleen yhteisen yleiskaavan, jonka Oulun seudun seutuvaltuusto 
hyväksyi 26.8.2003. Kaava on ympäristöministeriössä vahvistettavana. Jos kaava vahvistetaan, siitä 
tulee oikeusvaikutteinen. 

Seudun yleiskaavassa sidottavia tärkeitä kaupunkiseudullisia asioita Oulunsalossa ovat mm. 
lentokenttä ja sen viereiset työpaikka-alueet, uusi lentoasemantie ja seudulliset virkistysreitit. Myös 
Papinjärven asema kaupunkiseudullisena virkistys- ja luontokohteena näkyy kaavassa.  

Suunnittelualueelle on yleiskaavassa osoitettu mm. uutta pientalovaltaista aluetta (AP), maa- ja 
metsätalousvaltaista aluetta, jolle on sijoittunut loma-asutusta (M-1), sekä virkistysaluetta (V). 
 

        KUVA 4. Ote vahvistettavana olevasta Oulun seudun yleiskaavasta. 

 

Yleiskaavaan liittyy eräitä tarkempia suunnitelmia, jotka eivät kuitenkaan vahvistu. Kuvassa 5 on 
esitetty kaavaselostukseen liittyvä teemakartta virkistyksestä. 
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       KUVA 5. Oulun seudun yleiskaavaan liittyvä virkistystä koskeva teemakartta  
       (huom. Osa selostusta, ei vahvistu).  

Oulunsalon yleiskaava 2020 

Samanaikaisesti maakuntakaavan ja seudun yhteisen yleiskaavan kanssa Oulunsalon kunta on 
laatinut uutta, vuoden 1992 korvaavaa yleiskaavaa. Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä 16.1.-
14.2.2003 välisen ajan. Tällä hetkellä kaavasta laaditaan ehdotusta.  

Laadittavan yleiskaavan oleellisimpia muutoksia aiempaan yleiskaavaan verrattuna on 
lentokentän sivukiitotien poistuminen käytöstä, joka on tehnyt mahdolliseksi osoittaa 
rakennusmaaksi kiitotien jatkeella olevia keskeisesti taajamassa sijaitsevia alueita. Toinen 
oleellinen muutos on Automaatiotien eli läntisen kehätien osoittaminen aiemmassa yleiskaavassa 
merkityn vaihtoehtoisen ulomman linjauksen kaltaisena. Lentokentän työpaikka-alueet ovat nyt 
myös aiempaa yleiskaavaa laajempia. 

Nähtävillä olleessa yleiskaavan luonnoksessa Niemenrannan alueelle on osoitettu mm. 
asumiskäyttöön varattavia alueita (A res), lähipalvelujen (PL) ja työpaikkatoimintojen alueita (TP) 
sekä virkistysaluetta (V). Lisäksi ranta-alueelle on osoitettu uimaranta ja venevalkama sekä esim. 
uhanalaisten kasvien alue. Karhuojan alueelle taas on osoitettu mm. maisemallisesti arvokasta 
peltoaluetta (MA), loma- ja matkailualuetta (R) sekä asuntotaajamaa, jonka rakentamista ohjataan 
(mahdollisesti erikseen laadittavalla) yleiskaavalla (A kyl). Myös Karhuojalla on uimarantamerkintä 
ja molempia alueita kattaa kevyenliikenteen verkosto. 
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                             KUVA 6. Ote Oulunsalon 2020 yleiskaavan luonnoksesta. 

Karhuojan yleiskaava 

Karhuojan alueella pitkään jatkunut poikkeusluvilla rakentaminen on johtanut siihen, ettei uusien 
rakennusten rakentaminen onnistu enää ilman kokonaissuunnitelmaa. Tilanne on tiedostettu myös 
Oulunsalon 2020 yleiskaavaluonnoksessa, missä Karhuojan alue on osoitettu A kyl -merkinnällä, 
joka tarkoittaa asuntotaajamaa, jonka rakentamista ohjataan tarkemmalla yleiskaavalla. Niinpä 
Oulunsalon kunnanhallitus päätti 7.7.2003 käynnistää tarkemman osayleiskaavan laatimisen 
alueelle. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin syksyllä 2003. Kaavasta 
laaditaan parhaillaan luonnosta. Suunnittelualueen rajaus on esitetty kuvassa 7. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
                         KUVA 7. Ote Karhuojan yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.   
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14.3 Asema- ja ranta-asemakaavat 

Suunnittelualueella ei ole voimassa tai vireillä olevia yksityiskohtaisia kaavoja. Alla olevassa 
kuvassa on esitetty yhdistelmä kunnan voimassa olevista asema- (ja rakennus)kaavoista. 

   KUVA 8. Oulunsalon asemakaavayhdistelmä. 
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15. Asumisen tulevaisuus? 

Janne Kähkönen 

15.1. Muutto-odotukset 

Vuodesta 2004 vuoteen 2020 mennessä Oulun seudulle odotetaan 50 000 lisäasukasta.  

Oulunsaloon kyseisenä ajanjaksona arvioidaan tulevan 3000 lisäasukasta. Oulunsalon väkiluku 
tulisi siten kasvamaan nykyisestä 9000 asukkaasta 12 000 asukkaaseen. Keskimäärin asukkaita 
tulee lisää siis 200 asukasta per vuosi. 

Oulunsalon asukasprofiili muodostuu ennen kaikkea nuorista, tiedostavista, terveistä, hyvin 
koulutetuista, laatutietoisista ja maksukykyisistä lapsiperheistä. 

15.2. Asuntojen määrällinen tarve 

Arvioitu asuntojen tarvittava määrä olisi noin 90 asuntoa vuodessa. Niistä 30 vuokra-, 30 osake- ja 
30 omakotitaloasuntoa. Vuosina 2004-2020 asuntojen kokonaistarve olisi siten 1440, joista kutakin 
asuntotyyppiä 480 kappaletta. 

Asuinrakentamisen vaatima maa-alue on yhteensä noin 250-300 hehtaaria. Kunnan vuokra-asunnot 
ovat rivitaloja. Aluerakentaminen on yleensä ottaen muuten sekoittunutta. 

 

Lähteet: 

Kunnanjohtaja Tuomo Räihän esitelmä Oulunsalon kunnantalolla 15.1.2004. 

Asumissihteeri Ritva Juvosen esitelmä Oulunsalon kunnantalolla 15.1.2004. 

Ympäristöjohtaja Jouko Leskisen esitelmä Oulunsalon kunnantalolla 15.1.2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OSA 3: IDEASUUNNITELMAT 
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16. Vihreä ydin 

Marja Kuparinen & Karoliina Laakkonen-Pöntys 

16.1. Suunnitelma  

Alueen mitoituksellisia lähtökohtia 

• uusia asuntoja 4000 asukkaalle 

• koulupalvelut 600 oppilaalle 

• päivähoitopalvelut 300 lapselle 

Ratkaisun perusajatuksena on kaksi toisiinsa yhteydessä olevaa keskuspuistoa: Karhuniitty ja 
Puroniitty. Näihin puistoihin liittyy koko suunnittelualueen kattava viherverkosto. Kantavana 
ajatuksena on, että jokaisella korttelilla on oma korttelipuisto (puolijulkinen vihertila), johon 
jokaiselta tontilta on suora yhteys. Nämä korttelipuistot liittyvät keskuspuistoihin viheryhteyksillä 
(LIITE 7). Alueen liikenne on ulkosyöttöinen, joten korttelipuistojen ja keskuspuistojen välille 
muodostuu yhtenäinen ”kevyenliikenteen maailma”.  

Karhuniitty on korkealuokkaisesti hoidettu puisto, jonka eteläreunassa on vesiaihe. Alueen halki 
kulkee muotoiltu Karhuoja. Alueella on metsäsaarekkeita ja avoimia nurmikkokenttiä. Puroniityn 
alueella pellot pyritään säilyttämään viljelykäytössä. Metsäsaarekkeilla edistetään virkistyskäyttöä. 
Jos viljelytoiminta alueella lakkaa, aluetta hoidetaan Karhuniityn tyyppisesti. Alueen 
lähipalvelukeskus on sijoitettu siten, että sieltä avautuvat näkymät Hailuodontien yli maisemallisesti 
arvokkaalle peltoalueelle. Alueen keskellä on tori, jonka läpi kulkee vesiaihe. Palvelurakennukset 
ovat torin molemmin puolin. Keskustan eteläpuolella on päiväkoti- ja koulualue, jotka liittyvät 
Karhupuistoon. Keskusta-alueella ei ole läpikulkuliikennettä. Alueen päiväkodit on jaettu kolmeen 
pisteeseen. Keskeisten tilakeskusten ympäristö on pyritty säilyttämään väljänä. Alueen 
lounaisreunassa on kylämäisesti kehitettävä alue.  

AO-merkinnällä varustetut alueet ovat suurehkohahmoisten (1 2/3) omakotitalojen alueita. AR-
merkinnän alueilla pyritään vaihtelevuuteen niin, että asunnot voivat olla joko kokonaan tai osittain 
1- tai 2-kerroksisia. Rakennusten värityksessä suositaan harmaata, punamullanpunaista ja okran 
keltaista. AP-alueilla on tarkoitus kehittää uudentyyppisiä kytkettyjä rakennuksia (rivi- ja 
paritalojen lisäksi). AK-alueilla suurkortteliin sijoitetaan useita yhden portaan yksikköjä niin, että 
keskelle jää suojainen piha-alue. Alueilla suositaan lautaverhoiltuja rakennuksia. 

Uusilla alueilla on jatkettu Karhuoja-Niemenrannan viehättävien ominaispiirteiden teemaa, 
puurivejä sekä ojia ja siltoja. Värien ja kaksikerroksisten rakennusten avulla pyritään lisäämään 
paikallisuuden henkeä, merellisyyttä ja pohjoispohjalaisuutta. Alueella on isoja omakotitontteja ja 
melko tiiviitä rivitalotontteja sekä kerrostaloja suurkortteleissa, joten kaikkien asumismuotojen 
edustajille löytyy sopiva asunto. 
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Asukasjakautuma  

AO 2010 asukasta 

AR 1920 asukasta 

AK 250 asukasta 

yhteensä 4180 asukasta 

16.2. Alue A  

Alueen A tarkennettu asuinaluesuunnitelma (KUVA 1) koostuu kahdesta erityyppisestä 
asuinalueesta, joista toinen sijaitsee kokoojakadun pohjoispuolella ja toinen sen eteläpuolella. 

Kokoojakadun pohjoispuolinen alue 

Alue edustaa suunnitelman tyypillistä omakotitaloaluetta, jossa kookkaat 1 2/3 kerroksen korkuiset 
rakennukset on koottu yhteisen pihakadun varteen. Kadun päässä sijaitsee lasten yhteinen 
leikkipaikka. Leikkipaikan on tarkoitus olla istutettu ja siihen sijoitetaan keinuja yms. kalusteita. 
Korttelialueisiin liittyy edellistä laajempi ”puolijulkinen” korttelipuisto. Korttelipuistosta sekä 
kaikilta tonteilta on yhteys laajempaan puistoverkostoon, aina Karhuniittyyn ja Puroniittyyn saakka. 
Alueiden pysäköinti ja jätehuolto tapahtuu kiinteistökohtaisesti. 

Kokoojakadun eteläpuolinen alue 

Kokoojakadun eteläpuolinen alue on tarkoitettu aluerakentamiskohteeksi. Alueella sijaitsee 
erikokoisia ja -muotoisia, mutta samanhenkisiä kytkettyjä pientaloja. Kantavana ideana ovat 
suojaisat atriumpihat, jota muodostuvat eri huoneistojen väliin. Jokaisella huoneistolla on 
päällystetyn sisäpihansa lisäksi avoimempi istutettava alue. Ilmeeltään yhtenäinen alue soveltuu 
hyvin reunustamaan Karhupuistoa. 

Alue on omakotitalorakentamista matalampaa, mutta ei yksikerroksista. Kuten 
omakotitaloalueella, myös kytkettyjen pientalojen alueella jokaisella kiinteistöllä on yhteys 
pienehköön korttelipuistoon. Alueella on varsin vähän perinteisessä rivitalomuodossa toisiinsa 
kytkettyjä asuntoja. Asunnon liittyminen toiseen tapahtuu esim. autotallin välityksellä. 

Asuntojen pysäköinti tapahtuu huoneistokohtaisesti: jokaiseen asuntoon on varattu autotalli. 
Autotallit on pyritty sijoittamaan vaihtelevasti siten, ettei niistä muodostu ainoata katutilaa rajaavaa 
elementtiä. Vieraspysäköintiin on varattu korttelissa erillinen alue. Jätehuolto on järjestetty 
kiinteistöjen yhteisille alueille. Samoin pienemmille lapsille varataan leikkipaikka asuntojen 
välittömään läheisyyteen. 
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 KUVA 1. Asuinaluesuunnitelma. 
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Puistot ja viheralueet 

Asuntoalueiden puistot voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään koko- ja hoitoluokan mukaan: 

1) Leikkipaikat 
Leikkipaikat sijaitsevat joko 
asuntokatujen kääntöpaikassa 
(omakotialueilla) tai kiinteistöjen 
omalla alueella (kytketyt rakennukset). 
Nämä alueet ovat kalustettuja, 
istutettuja ja korkealuokkaisesti 
hoidettuja. Kiinteistöjen alueella 
toteutuksesta ja hoidosta vastaavat 
asukkaat. 

2) Korttelipuistot 
Korttelipuistot sijaitsevat kiinteistöjen 
välittömässä läheisyydessä. Alueet ovat 
istutettuja, mutta niiden hoito on 
vähäisempää kuin varsinaisilla 
leikkipaikoilla. Alueiden hoidosta voi 
vastata joko kunta tai korttelin 
asukkaat. 

3) Puistoniityt 
Karhuniitystä, Puroniitystä sekä eri 
puistoja yhdistävästä viherverkosta 
vastaa kunta. Niittyjen alueella on 
avaria hoidettuja nurmikkoalueita sekä 
metsäisiä saarekkeita. Alueelle voidaan 
sijoittaa pienehköjä ulkoilua ja 
virkistystä palvelevia rakennuksia ja 
rakennelmia. 
Korttelialueilla suositaan kestäviä 
lehtipuita (pihlaja, koivu). ”Niittyjen” 
metsäsaarekkeisiin sijoitetaan 
havupuustoa. Kadunvarsi-istutukseen 
käytetään kestäviä lehtipuita.   

 
                        KUVA 2. Havainnepiirros. 

Väritys ja pintamateriaalit 

Kokoojakadun eteläpuolisella alueella käytetään pääasiassa pystylaudoitusta julkisivumateriaalina. 
Alueen pääväri on puunharmaa, mutta sitä voidaan terästää okralla tai punamullalla. 
Omakotialueiden pääsävyt ovat okra ja punamulta. Julkisivumateriaalina voisi pääosin olla lauta, 
mutta myös vaalea rappaus on mahdollinen. 
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                     KUVA 3. Aksonometria alueesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     KUVA 4. Perspektiivi lännestä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     KUVA 5. Perspektiivi etelästä. 
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KUVA 6. Poikkileikkaus Kokoojakadusta. 

 

KUVA 7. Kokoojakatu. 

 

16.3. Alue B 

Asuinkortteli puronvarsi 

Puronvarteen sijoittuvan asuinkorttelin aluesuunnitelma on kuvassa 8. 
- Korttelin pinta-ala on 1670m2 ja sallittu rakennusoikeus yhteensä 4250 k-m2. 
- Asuntokohtainen rakennusoikeus on 250 k-m2. 
- Korttelin tehokkuusluku ek = 0,25. 
- Rakennukset voivat olla kokonaan tai osittain 1 tai 2 kerroksisia. 
- Jokaiselle asunnolle rajataan oma aidattu piha-alue. 
- Pulpetti- tai harjakatto, kattokaltevuudet 1:3 … 1:2,5. 
- Erilliset piharakennukset ovat sallittuja, enintään 5 m2. 
- Kuistit ja parvekkeet talorungon ulkopuolella ovat sallittuja. 
- Rakennukset ovat puurakenteisia, vuorilaudat pääosin pystyyn. 
- Asuinrakennusten vallitseva seinäväri on tumma punainen, tehostevärit valkoinen ja tumma 
        keltainen. 
- Piharakennusten vallitseva seinäväri on vanhan puun harmaa (siniharmaa), tehostevärit 
        valkoinen ja tumma harmaa. 
- Kattomateriaali on konesaumattu tumma pelti tai tiili. 



 115

 
      KUVA 8. Aluesuunnitelma. 

 
 
 
 

 
KUVA 9. Korttelisuunnitelma. 
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KUVA 10. Illustraatio. 

 
 
 
 

KUVA 11. Katuprofiilit ja poikkileikkaus. 
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17. Kylät 

Alisa Forsander, Janne Kähkönen, Emma Toivonen 

17.1. Suunnitelma 

Suunnittelun lähtökohtana oli säilyttää jo olemassa olevat peltoaukeamat ja alueella risteilevät tiet 
sekä ratkaista kulku alueelle uuden Hailuodontien ja Lentokentäntien yhdistävällä raitilla, jonka 
varrelle kylämäiset asuinkorttelit sijoittuvat (LIITE 8). 

Kevyen liikenteen verkosto on pyritty pitämään mahdollisimman selkeänä ja koko alueen 
kattavana, jolloin kevyen liikenteen kulku Kisakankaan, Kempeleenlahden rannan, Oulunsalon 
keskustan sekä Papinjärven ja Lentokentän välillä helpottuu. Oheisessa kaaviokartassa on esitetty 
suunnittelun lähtökohtana olevat yhteydet (KUVA 2). Karhuoja risteilee alueen halki ja sen 
virtausta on tehostettu yhdistämällä siihen muut läheiset ojat. Mahdollisuus Kempeleenlahden 
ylittävään pengertiehen on säilytetty, mutta sen toteuttamista ei ole otettu suunnittelun 
lähtökohdaksi tai määrääväksi tekijäksi. 

Omakotiasumista alueelle on kaavoitettu yhteensä 1460 asukkaalle, tehokkaampaa rivitalo- ja 
pientaloasumista 745 asukkaalle ja kerrostaloasumista 1840 asukkaalle. Tiheimmin asutettu 
kyläalue sijoittuu lähimmäksi Hailuodontietä ja se sisältää pääosan alueen palveluista. Alueelle 
tarpeellisiksi palveluiksi määritimme kaupan, kylätalon, metsä-päiväkodin, koulun, pallopelihallin 
sekä seurakuntakeskuksen. Toinen päiväkoti, niitty-päiväkoti, sijoittuu omakotitalokylien 
läheisyyteen niityn äärelle. 

Alueista A, B ja C on tarkemmat korttelisuunnitelmat, joista ilmenee eri alueiden luonteet ja 
ominaispiirteet. 

               
  KUVA 1. Oulunsalo Oulun ja maaseudun rajalla.                 KUVA 2. Oulunsalon liikennereitit. 
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17.2. Alue A 

Asuinalue A syntyy paikalla aiemmin sijainneiden teiden ja peltojen rajaamaan verkostoon. Yhden 
tontin koko on 30 m x 40 m eli yhteensä 1200 m2. Tontin rakentamistehokkuudeksi olemme 
määrittäneet 0,2, mikä sallii 250 k-m2 rakentamisen asuinkäyttöön. Lisäksi jokaiselle tontille tulee 
rakentaa piharakennus, joka sisältää autotallin ja pihatarvikevaraston. Kerroskorkeudeksi 
määritimme 1 2/3, jolloin rakennukset rajaavat katutilaa selkeämmin ja tontin pinta-alaa jää 
enemmän muuhun kuin asumiskäyttöön. 

Alueen kasvillisuus koostuu lähinnä paikallisista luonnonvaraisista puista (kuusi, mänty, koivu ja 
pihlaja) sekä orapihlaja-aidoista tontteja rajaamassa. Alueelle rakennettavat talot saavat 
värityksensä näiden mukaan. Katuleveydet sallivat toispuoleisen pysäköinnin ja molemminpuoliset 
jalkakäytävät lisäävät kulkijoiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Alueella on asukkaiden yhteinen 
puisto ja monitoimirakennus harrasteisiin, leikkiin ja oleskeluun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVA 3. Tarkennettu aluesuunnitelma.  
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       KUVA 4. Korttelisuunnitelma. 

 
     KUVA 5. Aksonometria.    
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KUVA 6. Poikkileikkaus katualueesta. 

 
 

 
KUVA 7. Profiili katualueesta. Julkisivumateriaalina on vaakalauta, mutta lautojen leveys, väritys ja 
pinnan aukotus vaihtelee. 
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17.3. Alue B 

- peltomaiseman yhteyteen rakentuva monimuotoinen asumisen alue 
- ojat ja viherverkosto 
- pihapiirejä, pientaloja, rivitaloja ja pienkerrostaloja 
- omakotitalotontit kompakteja 
- korttelirakennukset 
- yhteisöllisyyden aste vaihtelee 
- kerroskorkeus minimissään kaksi, nousee kokoojakadun reunamilla 
- kasvillisuus rajaa rakennusten ohella katutilaa 
- rakennusten rakeisuus ja skaala sekä katutilan leveys suhteessa kokijan nopeuteen 
- asukkaat nuoria ja aktiivisia perheitä, joille luonnonläheinen asuminen ja liikunta ovat 

            tärkeitä 
 

 
 
KUVA 8. Tarkennettu aluesuunnitelma. 
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          KUVA 9. Korttelisuunnitelma. 

 
 
 
 
 

 
KUVA 10. Ote pihapiirikorttelin katujulkisivusta. Korttelin profiili muodostuu ”kermapurkki”-talojen 
variaatioista ja katutilaa rajaavista istutuksista. 
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KUVA 11. Näkymä 1. Pihakatu. 

 

Pihapiirit 

- vaihtoehto rivitaloasumiselle (KUVA 12) 
- yhteispihat, taloissa omat terassit 
- käynti taloihin oman piha-alueen kautta 
- korttelirakennukset, yhteisöllisyys 
- rakennukset ja kasvillisuus rajaavat vahvasti katutilaa 
- varioituva tyyppitalo 2-2 ½ krs 
- ”kermapurkki”, pohjalainen perinnetalo 
- materiaalina pääsääntöisesti puu ja tiili, selkeän väripaletin avulla alueen 

kokonaisvaikutelma hallittu 
- pihalta ja talojen sisältä pitkiä näkymiä maisemaan, peltokontakti 
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              KUVA 12. Näkymä 2. Pihapiiri. 

 
              KUVA 13. Näkymä 3. Kotikatu. 

Omakotitaloalue 

- asuinrakennukset, autotallit ja kasvillisuus rajaavat katutilaa 
- jalkakäytävä 
- kompaktit tontit, 600-875 m2 
- taloilla selkeä hahmo, harjakatto 
- 2-2 ½ krs. 
- materiaalit tiili ja puu 
- värimaailma sopusoinnussa maaseutumaiseman kanssa 



 125

17.4. Alue C 

Meren ja peltoaukean väliin sijoittuvalle korkeatasoiselle asuntoalueelle maisemalliset arvot 
toimivat ohjaavina elementteinä. Luonto on helposti saavutettavissa. Meren virkistävä ja 
peltoaukean rauhoittava vaikutus on aistein havaittavissa. 

Kerrostalot sijoittuvat kaarimaisesti kortteleiden keskellä olevan leikkikenttätoiminnan 
mahdollistavan korttelipuiston ympärille. Korttelipuiston välitön läheisyys luo turvallisuuden 
tunnetta. Kerrostaloalueella asukkaiden viihtyvyydelle ja yhdessäololle on annettu painoarvoa. 
Omakotitaloalue sijoittuu hieman kauemmaksi rannasta, joskin sieltäkin on vaivaton yhteys merelle 
ja peltoaukealle. Kevyen liikenteen reitit ohjautuvat rannan ja peltoaukean reunan kautta olemassa 
oleville reiteille. 

Alueen selkäranka on Niementiestä erkaneva pääkatu, josta edelleen erkanevat lyhyet tonttikadut. 
Pääkatu muodostaa silmukan korttelipuiston ympärille. Omakotitalot ja kerrostalot sulautuvat 
luontevasti toisiinsa väliin jäävän puistokaistaleen toimiessa rajaavana elementtinä. Omakotitalojen 
tonttikoot vaihtelevat 1000-1200 m2 välillä. Omakotialueen tonttitehokkuus e=0,25, joka 
mahdollistaa rakennusten kerrosalaksi 250-300 k-m2. Oleskelupihat aukeavat etelään tai länteen. 

 
               KUVA 14.  Aluesuunnitelma. 



 126

 Värit ja materiaalit 

Julkisivut tulee olla sokkelista räystäälle saakka yhdestä päämateriaalista koostuvia. Julkisivupinnan 
tulee olla joko rapattu tai muurattu, värisävyltään vaalea tai valkoinen. Kattokaltevuus tulee olla 
1:10 pulpettikattoinen, katemateriaalin joko tiili tai konesaumattu pelti, väri harmaa. Parvekkeiden 
kaiteiden tulee olla lasirakenteisia, terassien ja parvekkeiden rakenteiden tehosteväreinä harmaa tai 
vaaleanruskea. Sokkelin väri on harmaa. 
 

 
KUVA 15. Havainnekuva. 
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KUVA 16. Korttelisuunnitelma. 
 
 

 
KUVA 17. Näkymä lännestä. 

 

 
KUVA 18. Katuprofiili lännestä. 
 

 

 
KUVA 19. Näkymä mereltä. 
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18. Oulunsalon onnenpuu 

Leena Joki-Korpela & Ari Saine 

18.1 Suunnitelma 

Suunnitelman (LIITE 9) aluerakenteellisena lähtökohtana on 
Kempeleenlahden Oulun puoleisen rantakaistaleen ja Oulunsalon 
puoleisen rantakaistaleen välinen dialogi. Esittämällämme ratkaisulla 
yhdistetään näiden kahden kunnan yhteinen rantavyöhyke jatkuvaksi 
rakennetuksi alueeksi. Oulun puolella jo rakentunut ja tulevaisuudessa 
rakentuva Kempeleenlahden rantavyöhyke saa Oulunsalon puolella kumppanikseen vastaavan 
rakennetun rannan, jolloin Kempeleenlahdesta muodostuu viihtyisä rakennetun miljöön 
hevosenkenkä. 

Teemoja 

Laatuperiaate: rakentamisinvestoinnit suuret ja ylläpitoinvestoinnit pienet (elinkaarimalli) 
Resurssi: ranta – vesi 
Materiaali: puu – kivetykset 
Tilanmuodostus: umpikorttelit ja ihmisen mittakaavainen vertikaalisuus 
Liikunnan olosuhteet: alueella kattava viher- ja kevyenliikenteen verkosto 

Yhdyskuntarakenne 

Koska kaikki uudet toiminnot sijoittuvat Hailuodontien ja Kempeleenlahden rannan väliselle 
vyöhykkeelle, on ratkaisumme yhdyskuntarakenteellisesti erittäin tiivis ja siten kestävän kehityksen 
periaatteiden mukainen. Tiivis kaavamme tarjoaa taloudellisesti vastuullista maankäyttöä. Tästä 
esimerkkinä kestävät ratkaisut, kunnallistekniikan vähäiset rakentamistarpeet tai joukkoliikenteen 
järjestämisen helppous. 

Asumisen perinteet 

Historiallisia perinteitä ratkaisumme vaalii perinteisen suomalaisen asumisympäristön, rannan, 
hyödyntämisen kautta. Toinen kiinnike historiaan ja viihtyisään asumisympäristöön on alueella 
käytetty julkisivumateriaali, puu. 

Asumisen viihtyisyys 

Useiden eri tutkimusten mukaan ihmiset arvostavat ihanteellisena asumismuotona pientaloa ja puuta 
asuinympäristöihin hyvin soveltuvana materiaalina. Puisista pientaloista ja pienkerrostaloista 
rakentuneessa tiiviissä asuinympäristössä pyrimme viihtyisään ja rikkaaseen tilanmuodostukseen. 
Puurakentamisen kulttuuri on myös ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää 
rakentamista. Tutkimukset ovat osoittaneet käyttämämme suljetut kortteliratkaisut yksityisyyttä ja 
turvallisuutta luovaksi, viihtyisäksi rakentamisen tavaksi. 
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Investointi laatuun on sijoitus tulevaisuuteen 

Alueiden toteuttamisperiaatteena on käyttää merkittävä summa rakentamisinvestointeihin eli 
rakentaa heti arvokasta aluetta, joka säilyttää ja kasvattaa arvostustaan. Kestävien ratkaisujen 
vuoksi ylläpitokustannukset ovat pienet. Lisäksi alue kasvattaa korkean laatunsa vuoksi arvoaan. 

Kenelle? 

Monipuolisten asumisvaihtoehtojen ja käytettyjen ratkaisujen kautta alue sopii moninlaisille 
asukkaille vanhuksista lapsiperheisiin. Alueella on tarjolla puukerrostaloasumista erikokoisine 
huoneistoratkaisuineen, omakotitaloasumista omine tontteineen sekä rivitaloasumista. 

 

 

 

 

 

 

  
    
 
 
 
                KUVA 1. Kolme asuinaluesuunnitelmaa. 

18.2. Alue A: Puukerrostaloalue 

Alueella on Kempeleenlahden rannalla sijaitseva päiväkoti (150 lasta) ja puukerrostaloalueen 
sisäänkäynnin kohdalla sijaitseva peruskoulu (600 oppilasta). Alueen pohjoisrannalla on varattu tila 
huvivenesatamalle. Rannalle rakennetaan pitkä huvivenelaituri, josta versovat puiset meren 
kävelykäytävät. ”Puutaloydin” sijoittuu kahden kampamaisen pääkadun väliin. ”Puutaloytimen” 
halkaisee läpi alueen jatkuva aukiosarja. Puukerrostaloalueen sisäänkäynnin kohdalla on varaus 
myös pienelle yksityiselle lähipalvelupisteelle. 
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 KUVA 2. Puukerrostaloalueen aluesuunnitelma. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          KUVA 3. Puukerrostaloalueen aksonometria. 
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Aluetta reunustavat kaupungin muureina toimivat kahden kanavan varrella sijaitsevat 
nelikerroksiset puuterassikerrostalorivit (länsipuolen rivi 8 ja itäpuolen rivi 10 taloa). Puukaupungin 
ytimen muodostaa tiivis historiallista puukeskustaa mallintava kaksikerroksisten puutalojen alue. 
Ytimen puukerrostaloissa on harjakatto. 

Paikoitus 

Paikoitustilat on varattu 1,5 autolle asuntoa kohden. 

Paikoitustilat sijaitsevat asuinkortteleiden sisällä. Jokainen asuinkortteli sisältää asuinrakennusten 
lisäksi yhden ”parkkitalon” (noin 50 % paikoitustarpeesta). Toinen puolikas paikoitustarpeesta 
hoidetaan asuinrakennusten alle rakennetuilla parkkiliuskoilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 KUVA 4. Terassitalon korttelisuunnitelma. 
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KUVA 5. Katupoikkileikkaus. 

 

 

KUVA 6. Puuterassitaloalueen katuprofiili. 
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                       KUVA 7. Puuytimen korttelisuunnitelma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

KUVA 8. Suurin osa puuytimen kortteleista on 4-5 talon pihapiirejä.  
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18.3. Alue B: Puu-villabulevardit – omakotitaloalue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                KUVA 9. Aluesuunnitelma omakoti- ja rivitaloalueesta. 

Tausta ja idea 

- Puu-villa-alue on ottanut vaikutteita puutarhakaupunkiajatuksesta. 

- Bulevardien idea on saatu Oulunsalon Madetojankujan koivurivistä (ks. kansikuva). 

Mitoitukset 

- 144 omakotitonttia (35 m x 25 m = 875 m2) 
- 500 asukasta 

Rakenne 

- Omakotitaloalueella kylänraittia halkaisee neljä puubulevardia. Jokaisella 
bulevardilla on oma puulajinsa, jonka mukaan kadut on myös nimetty. Puulajit ovat 
koivu, pihlaja, haapa ja kuusi. Asunnon osoite voi olla esimerkiksi Pihlajabulevardi 
seitsemän. Jokaisella puubulevardilla on oman tyylisensä aita, joka rajaa tontit 
kadusta. 
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- Tontit muodostavat rakennuksilla rajattuja suljettuja pihapiirejä. 
- Vaihtelevan värisiä puuomakotitaloja. 
- Alue rakentunee erillisinä pientalorakentamishankkeina. 
- Alueelle rakennetaan päiväkoti (150 lasta). Päiväkodin yhteydessä on leikkialue. 

 
”Bulevardit” 

- Bulevardit ovat pihakatuja. 
- Kempeleenlahden rannassa bulevardit päättyvät merinäkymään. 
- Jokaisella bulevardilla on oma puunsa. Puut tuodaan paikalle valmiiksi varttuneina 

yksilöinä, ei taimina. 
- Kadun leveys: 11,5 metriä. Puuistutukset vievät väylän keskeltä 1,5 metriä, jolloin 

kummallekin puolelle jää 4,5 metriä kahdelle kaistalle (2,5 metriä per kaista). 
Kaistoja ei eroteta katkoviivalla. Tien laidassa kivetyt sadevesikourut ovat 
leveydeltään 0,5 m. Keskellä menevässä puuistutuskynnyksessä on 3 metrin aukot 
sadan metrin välein. 

- Päällyste: katukivetys. Luo oman tunnelman katutilaan. Katukivetys edustaa 
elinkaarimalliajattelua: alkuinvestointi voi olla kallis, mutta ylläpito halpaa. 
Kivetyksellä hillitään ajonopeuksia. Hidasteet mahdollisia. 

- Kuivatus: sadevesikourut. 
- Pysäköinti: omalle tontille. 
- Katuvalaisimet: bulevardilla puukohtaiset valaisimet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

 KUVA 10. Aksonometria omakotitaloalueen bulevardista. 
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18.4. Alue C: Rivitaloalue 

Tausta ja idea 

- Tavoitteena on jatkaa Oulunsalon Vihirantaan rakentunutta omakotitaloaluetta 
Kempeleenlahden rantaa myöten pohjoiseen. 

- Jo rakentuneen Vihiluodon rivitaloalueen tyyliä jatkava alue. 

Mitoitukset 

- 500 asukasta 
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       LIITE 1 

 
 
 
 
 
Hyvä vastaanottaja 
 
 
Tämä kysely on osa Oulun yliopiston monitieteistä tutkimushanketta Kestävän yhdyskuntarakenteen ja 
elinympäristön kehitysmahdollisuudet supistuvissa ja kasvavissa taajamissa Oulun seudulla ja Kainuussa 
(EkoSuKaT). Hankkeen tutkimuskohteina on kuusi voimakkaasti kasvavaa tai supistuvaa taajamaa Oulun 
seudun (Liminka, Oulunsalo ja Tyrnävä) ja Kainuun (Kajaani, Suomussalmi ja Ristijärvi) kunnissa. 
Tutkimushankkeessa on mukana yhdyskuntasuunnittelijoita, suunnittelumaantieteilijöitä, sosiologeja ja 
kasvatustieteilijöitä, ja se toteutetaan yhteistyössä Oulunsalon kunnan kanssa. 
 
Tällä kyselyllä kerätään tietoa oulunsalolaisten näkemyksistä asuinympäristöstään sekä siellä viihtyvyydestä. 
Näin luodaan taustaa yhdyskunta- ja aluesuunnittelulle kestävän kehityksen näkökulmasta. Erillistavoitteena 
on lisäksi kartoittaa muun muassa mielikuvia Oulunsalosta.  
 
Kysely on postitettu noin 500:lle satunnaisesti valitulle, yli 15-vuotiaalle oulunsalolaiselle. Lisäksi lomake 
on toimitettu kaikkiin Karhuojan ja Niemenrannan talouksiin sekä osaan Pitkäkankaan talouksista. Projektin 
yhdyskuntasuunnittelijoiden suunnittelu- ja kehittämistyö kohdistuu nimittäin juuri näille alueille 
Oulunsalossa. 
 
Pyydämme Sinua vastaamaan kyselyyn mahdollisimman huolellisesti ja kattavasti sekä palauttamaan 
lomakkeen helmikuun loppuun mennessä mukana seuraavassa palautuskirjekuoressa, jonka postimaksu on 
maksettu. Palautuskirjekuoren numero helpottaa kyselyn toteuttamista. 
 
Tiedot käsittelemme luottamuksellisesti. Tulokset esitetään etupäässä tilastoina, taulukoina ja kuvioina, 
eivätkä yksittäisten vastaajien tiedot ole tunnistettavissa. 
 
 
 
 
Oulussa 31.tammikuuta 2004 
 
 
 
 
 
____________________________ 

Helka-Liisa Hentilä 
Professori 
EkoSuKaT -projektin vastuullinen johtaja 
Yhdyskuntasuunnittelun laboratorio 
Arkkitehtuurin osasto 
Oulun yliopisto 



Vastaa kysymyksiin ympyröimällä mielipidettäsi vastaavan vaihtoehdon numero tai sanallisesti, 
milloin sitä varten on varattu tila. Mikäli haluat vastata laajemmin tai antaa muita lisätietoja, kirjoita 
ne lomakkeen taakse tai erilliselle paperille, jonka voit palauttaa vastauskuoressa. Vastaa vain yhteen 
vaihtoehtoon ellei kysymyksessä erikseen mainita rengastettavaksi useampia vaihtoehtoja. 
 
 
I TAUSTATIEDOT 
 
1. Sukupuolesi  1 Nainen 

2 Mies 
 
2. Ikäsi ______ vuotta. 
 
3. Koulutuksesi  1 Kansakoulu 

2 Peruskoulu tai keskikoulu 
3 Ylioppilastutkinto 
4 Yliopistollinen tutkinto 

 
4. Ammattiryhmäsi  1 Yksityisyrittäjä / ammatinharjoittaja 
   2 Ylempi toimihenkilö 
   3 Alempi toimihenkilö 
   4 Työntekijä 
   5 Eläkeläinen 
   6 Opiskelija 

7 Jokin muu, mikä    
 
5. Jos käyt työssä tai opiskelet, missä nykyinen työ- tai opiskelupaikkasi sijaitsee? 

1 Oulunsalossa 
2 Kempeleessä 
3 Oulussa 
4 Muualla, missä? _____________________________ 

 
6. Toimeentulosi on mielestäsi 1 Hyvä 
   2 Kohtalainen 
   3 Huono 
   4 En osaa sanoa 
 
7. Taloutesi koko on ___ aikuista, ___ alle 7 -vuotiasta lasta ja ___ 7-18 -vuotiasta lasta. 
 
8. Millä alueella Oulunsalossa asut?     _______________________________________ 
 
 

II ASUMINEN 
 
9. Millainen on nykyinen asuntosi? 
 
a) Koko  (huoneiden määrä)   _______  h + k/kk  

(huoneiston pinta-ala, jos tiedossa)  _______  m2 
b) Alleviivaa seuraavasta asuntosi varustelut  

oma sauna/yhteissauna + parveke + hissi + piharakennuksia   kpl 
c) Asuinrakennuksesi rakennusvuosi   (mikäli et tiedä, merkitse arvio sulkuihin) 
 
10. Asumismuotosi  1 Oma asunto (tai oma pientalo) 
   2 Vuokralainen 
   3 Muu, mikä?    



11. Jos asut omakotitalossa, onko se   

 1     Pääosin suunniteltu sinua tai perhettäsi varten tai itse rakennettu 
 2     Osittain itse suunniteltu tai rakennettu 
 3     Valmiina hankittu   
 4     Vanhempien tai muun suvun omistuksesta siirtynyt 
 9     En asu omakotitalossa  

 
12. Asuinrakennuksessasi on kerroksia _____ 
 
13. Asuntosi sijaitsee      :ssa kerroksessa 

Jos asuntosi on kaksi- tai useampikerroksinen, mainitse tässä se kerros, josta on käynti ulos asunnostasi. 
 
14. Kuinka kauan olet asunut nykyisessä asunnossasi? 

   1 Alle vuoden 
   2 Vähintään vuoden mutta alle 2 vuotta 
   3 Vähintään 2 vuotta mutta alle 5 vuotta 
   4 Vähintään 5 vuotta mutta alle 10 vuotta 
   5 10 vuotta tai kauemmin 
 
15. Kuinka kauan olet asunut Oulunsalossa? 

   1 Alle vuoden 
   2 Vähintään vuoden mutta alle 2 vuotta 
   3 Vähintään 2 vuotta mutta alle 5 vuotta 
   4 Vähintään 5 vuotta mutta alle 10 vuotta 

5 10 vuotta tai kauemmin 
6 Koko ikäni 

 
16. Ellet ole asunut Oulunsalossa koko ikääsi, miltä paikkakunnalta muutit Oulunsaloon? 
________________________________ 

Entä miksi? ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
17. Onko käytössäsi  1 Oma asuntokohtainen piha 
   2 Oma maantasoinen terassi 
   3 Useamman asunnon yhteispiha 
   4 Muu, mikä?     
 
18. Millaisessa rakennuksessa asuit viimeksi ennen nykyiseen asuntoosi muuttamista?  

 
  1 Kerrostalossa, jossa _______ kerrosta 

   2 1-2 kerroksisessa rivitalossa 
   3 Pientalossa (omakotitalo, paritalo) 
   4 Muunlaisessa, millaisessa?__________________  
 
19. Mikä oli aiemman asuintalosi pääasiallinen julkisivumateriaali? 

   1 Pääosin puujulkisivuinen rakennus 
   2 Pääosin kivijulkisivuinen rakennus 

3 Tiili 
4 Betoni 
5 Luonnonkivi 
6 Muu, mikä?__________________  

 
20. Montako henkilöautoa taloudessanne on käytössä? _____ 
 



21. Jos sinulla on käytössäsi auto, kuinka usein käytät sitä?  
      (ellei sinulla ole autoa, siirry kohtaan III ASUINYMPÄRISTÖ kysymykseen 24) 

     1     Päivittäin tai lähes päivittäin 
     2     Muutaman kerran viikossa 
     3     Korkeintaan kerran viikossa 

 
22. Mihin tarkoitukseen käytät autoasi? 
 
                    Useimmiten       Joskus       En koskaan 
 

a) Työ- tai opiskelumatkoihin      1          2              3 
b) Ruokakaupassa käyntiin      1          2              3 
c) Muissa kaupoissa käyntiin      1          2              3 
d) Omien tai perheen harrastusten 

vuoksi liikkumiseen      1          2              3 
e) Lomamatkoilla       1          2              3 
f) Vieraillessani ystävieni ja 

sukulaisten luona       1          2              3 
g) Muuhun, mihin?       1          2              3 

 
 
23. Missä säilytät autoasi?  

       1     Avoimella autopaikalla 
        2     Autokatoksessa 
        3     Autotallissa 
        4     Jossain muualla, missä?    

III ASUINYMPÄRISTÖ 
 
24. Mitä ajattelet seuraavista nykyisen asuntosi lähiympäristöön vaikuttavista seikoista? 
 
      Liian suuri      Sopiva      Liian pieni  

    
a) Katujen leveys asuinalueellasi 
     Pääkadun/-katujen leveys             1            2            3 
     Sivukatujen/kujien leveys           1            2            3 

b) Korttelisi/tonttiryhmän asuinrakennusten koko 
      Rakennusten pituus                     1            2            3 
      Rakennusten korkeus                  1            2            3 
c) Oman asuinrakennuksesi koko (rakennus, jossa asuntosi sijaitsee) 
      Rakennuksen pituus            1            2            3 
      Rakennuksen korkeus            1            2            3 

d) Oman tai yhteispihan koko            1            2            3 

e) Asuinkorttelisi/tonttiryhmän koko          1            2            3 

f) Rakennusten etäisyys toisistaan kadun  
    samalla puolella             1            2            3 
 
 
25. Mitä mieltä olet lähiympäristösi rakentamisen tiiviydestä? Tiiviydellä tarkoitetaan rakennusten ja 
       rakennelmien määrää suhteessa vapaaseen maa-alaan. 
 

     1     Rakennettu liian tiiviisti  
     2     Rakennettu sopivan tiiviisti  
     3     Rakennettu liian väljästi  



26. Miten arvioisit seuraavia asumiseen liittyviä seikkoja? 
 
                          Erittäin      Hyvä      Keski-       Huono       Erittäin 
                            hyvä                       verto           huono 
 
a) Oman asuntosi/korttelisi pysäköinnin järjestely         1     2 3             4               5 

b) Kuntakeskuksen pysäköinnin järjestely yleensä         1     2 3             4               5 

c) Tarjolla olevien lähipalveluiden määrä 
    (päivittäistavarakauppa/kioski, koulu yms.)                     1     2 3             4               5 

d) Käyttämiesi lähipalveluiden saavutettavuus  
    - päivittäistavarakauppa              1     2 3             4               5 
    - muut kaupat               1     2 3             4               5 
    - lasten päivähoito               1     2 3             4               5 
    - peruskoulu               1     2 3             4               5 
     
27. Mitä palveluja toivoisit asuinalueellesi? _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

28. Miten arvioisit seuraavia väittämiä lähiympäristöstäsi? 
 
    Pitää Pitää  Pitää Ei pidä En  
    täysin suurimmalta   vain ollenkaan osaa 
    paikkansa osin  osittain paikkaansa sanoa 
     paikkansa  paikkansa 
 
a) Asuntoni piha on haitallisen tuulinen.    1    2    3    4   9  
 

b) Asuntoni piha on sopivan aurinkoinen.    1    2    3    4   9  
 

c) Asuntoni piha on riittävän 
    suojassa katseilta.         1    2    3    4   9  
 

d) Lähikadut ovat riittävän aurinkoisia.    1    2    3    4   9  
 

e) Tunnen lähimmät naapurini hyvin.      1    2    3    4   9 
 

f) Tunnen muut lähiympäristön asukkaat hyvin.     1    2    3    4   9  
 

g) Asuinalueeni kadut ovat turvallisia.    1    2    3    4   9  
 

h) Asuinalueeni on viihtyisä.     1    2    3    4   9  
 

i) Asuntoni piha on suojaisen tuntuinen.    1    2    3    4   9  
  
j) Lähikaduillani on häiritsevää  
    läpikulkuliikennettä.      1    2    3    4   9  
 

k) Pihallani on sopivasti istutuksia.     1    2    3    4   9  
 

l) Lentomelu häiritsee lähiympäristössäni.    1    2    3    4   9  
 

m) Autoliikenteen melu ei haittaa     1    2    3    4   9  
      lähiympäristössäni. 
 

n) Naapurini eivät aiheuta häiritsevää melua.    1    2    3    4   9  
 

o) Oulun sellutehtaan haju häiritsee.    1     2    3    4   9  
 

p) Lähiympäristössäni ei ole hajuhaittoja.    1     2    3    4   9  
 

q) Rakennettu lähiympäristöni on kaunis.    1     2    3    4   9 
 



Pitää Pitää  Pitää Ei pidä En  
    täysin suurimmalta   vain ollenkaan osaa 
    paikkansa osin  osittain paikkaansa sanoa 
     paikkansa  paikkansa 
 
r)  Puistoja on liian vähän     1     2    3    4   9 
 
s) Pelkään fyysistä väkivaltaa     1     2    3    4   9  
     lähiympäristössäni. 
 
t) Lähiympäristössä oleva     1     2    3    4   9  
    omaisuuteni on turvassa. 
 
u) Haluan kameravalvontaa     1    2    3    4   9  
     lähiympäristön kaduille 
 
v) Haluan osallistua      1     2    3    4   9  
     lähiympäristöni kehittämiseen. 
 
 
 
29. Arvioi, miten usein käytät itse tai perheenjäsenesi käyttävät asuinalueesi ulkotiloja tai osallistuvat 
      ulkotoimintoihin. 
      Usein Joskus Harvoin  Ei koskaan  
 
a) Vietätkö talvisin aikaa pihallasi?         1     2     3      4 
 
b) Vietätkö kesäisin aikaa pihallasi?        1     2     3      4 
 
c) Järjestetäänkö asuinalueellasi  
    yhteistapahtumia, esim. piha- tai  
    korjaustalkoita tai pihajuhlia?         1     2     3      4 
 
d) Osallistuuko joku perheestäsi          
     pihan yhteistapahtumiin?      1     2     3      4 
 
e) Käytätkö asuinalueesi puistoja              
    ja viheralueita vapaa-ajan viettoon?     1     2     3      4 
 
f) Käytätkö asuinalueesi katuja 
    vapaa-aikana esim. kävelyyn, 
    ulkoiluun tai harrastustoimintaan         1     2     3      4 
 
 
30. Onko lähiympäristösi rakennusten julkisivuissa ja ulkorakenteissa mielestäsi käytetty seuraavia 
      pintamateriaaleja liian vähän, sopivasti vai liian paljon? 
 
                Liian paljon    Sopivasti    Liian vähän   Missä? 
 
a) Lasia     1     2    3   9    
b) Terästä     1     2    3   9    
c) Puuta     1     2    3   9    
d) Tiiltä     1     2    3   9    
e) Luonnonkiveä    1     2    3   9    
f) Betonia     1     2    3   9    
g) Jotain muuta    1     2    3   9    
     Mitä?_________________________________      



IV NÄKEMYKSIÄ OULUNSALON KUNNASTA 
 
31. Miten arvioisit seuraavia väittämiä Oulunsalosta? 
 
    Pitää Pitää  Pitää Ei pidä          En 
    täysin suurimmalta  vain ollenkaan osaa  
    paikkansa osin  osittain paikkaansa   sanoa 
     paikkansa  paikkansa 
 
a) Oulunsalossa on jo riittävästi asukkaita.      1     2    3    4  9  
 
b) Oulunsaloon rakennetaan liian paljon.      1     2    3    4  9  
 
c) Oulunsalo on Oulun nukkumalähiö.      1     2    3    4  9  
 
d) Oulunsalon kehitys ei vaaranna  
     luonnonympäristöä.           1     2    3    4  9  
 
e) Asuntorakentamista Oulunsalon        1     2    3    4  9  
     rantojen tuntumaan voidaan lisätä. 
 
f) Oulunsalossa on riittävästi  
     rakentamatonta luonnonympäristöä.       1     2    3    4  9  
 
g) Vietän aikaani luonnossa usein Oulunsalossa.       1     2    3    4  9  
  
h) Oulunsalossa on riittävästi kulttuuripalveluja.     1     2    3    4  9  
 
i) Tiedän riittävästi Oulunsalon maankäyttöä ja 
     rakentamista koskevasta suunnittelusta.      1      2     3      4  9  
 
j) Pidän itseäni oulunsalolaisena.       1      2     3      4  9  
 
k) Julkinen liikenne toimii itseni kannalta      1      2     3       4  9  
     riittävän hyvin Oulunsalon sisällä. 
 
l) Julkinen liikenne toimii omalta kannaltani 
     riittävän hyvin Oulunsalon ja Oulun välillä.      1      2     3      4  9 
 
m) Pidän vuodenaikojen vaihtelusta.      1      2     3      4  9  
 
 
32. Mikä on mielestäsi paras vuodenaika Oulunsalossa?      
       Miksi?         
 
33. Oulunsaloa on esitelty medioissa ”korkean teknologian kuntana”. Miten arvioisit seuraavia 
       väittämiä? 
     Pitää Pitää  Pitää Ei pidä En 
     täysin suurimmalta  vain ollenkaan osaa  
     paikkansa osin  osittain paikkaansa   sanoa 
     paikkansa  paikkansa 
a) Lentokentäntien varrella olevat hi tech- 
    yritysten rakennukset ilmentävät Oulunsalon 
    imagoa korkean teknologian kuntana.      1     2    3    4  9 
 
b) Hi tech -yritysten rakennukset ovat 
     visuaalisesti näyttäviä.       1     2    3    4  9 
 
c) Lentokentäntien teknologiarakennukset 
    edustavat viihtyisää rakennettua ympäristöä.       1     2    3    4  9 



Pitää Pitää   Pitää Ei pidä En 
     täysin suurimmalta   vain ollenkaan osaa  
     paikkansa osin  osittain paikkaansa   sanoa 
     paikkansa  paikkansa 
 
d) Teknologiarakentaminen istuu  luontevasti 
     Oulunsalon historiaaa ja perinteeseen.                  1     2    3    4  9 
 
e) Lentokentäntien teknologiarakennukset 
    lisäävät Oulunsalon "omaleimaisuutta" 
    myönteisellä tavalla.          1     2    3    4  9 
 
f) Teknologiarakentamisessa on huomioitu 
    onnistuneesti Oulunsalon maisemalliset ja 
    ympäristölliset erityispiirteet.        1     2    3    4  9  
 
g) Teknologiarakennusten sijoittaminen 
     Lentokentäntien varteen on onnistunut ratkaisu. 1     2    3    4  9 
 
h) Oulunsalon imago nojautuu liikaa teknologiaan.  1     2    3    4  9 

 

V ASUINALUEEN LAATU JA VIIHTYMINEN 
 
34. Miten hyvin tulet mielestäsi toimeen lähiympäristösi  asukkaiden kanssa? 

   Erittäin Hyvin Keskin- Huonosti Erittäin 
   hyvin  kertaisesti  huonosti 
a) Tulen lähimpien naapurien      
kanssa toimeen      1   2  3      4      5 
b) Tulen asuinalueeni asukkaiden  
kanssa toimeen      1   2  3      4      5 
 
35. Mainitse joitakin havaitsemiasi asuinalueesi asukkaiden erimielisyyksiä aiheuttavia syitä: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
36. Mainitse joitakin lähiympäristöösi liittyviä haittapuolia (esim. melu tai ympäristöhaitat tms.): 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
37. Mitä mieltä olet turvallisuudesta asuinalueellasi? Mitkä paikat koet turvalliseksi/turvattomaksi? 
 
  Erittäin      Turvallinen Turvaton Erittäin Vaarallinen     En osaa  
  turvallinen   turvaton      sanoa 
 
a) Asuntosi          1      2       3      4        5           9 
b) Oma piha         1      2       3      4        5        9 
c) Yhteispiha         1      2       3      4        5        9 
d) Lähin katu         1      2       3      4        5        9 
e) Alueesi kadut yleensä        1      2       3      4        5        9 
f) Lähipuisto tai aukio         1      2       3      4        5        9 
g) Asuinalueesi reuna-alue    1      2       3      4        5        9 
h) Ympäristö     
     asuinalueesi ulkopuolella 1      2       3      4        5        9 
i) Jokin muu paikka         1      2       3      4        5        9 
    Mikä?       _______________    
 



38. Miksi alueesi on turvallinen tai turvaton ja minkälaisia turvattomuuteen liittyviä tapauksia tiedät 
       tapahtuneen asuinalueellasi? 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
39. Missä ihmiset viettävät vapaa-aikaansa asuinalueellasi? Entä erityisesti lapset ja nuoret? 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
40. Millaiset osat pihasta ovat suosituimpia oleskelupaikkoja? Kuvaile!  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
41. Haluaisitko muuttaa nykyisestä asunnostasi? 
 

1 En halua 
2 Haluan muuttaa asuinalueen sisällä 
3 Haluan muuttaa pois asuinalueeltani samalle paikkakunnalle 
4 Haluan muuttaa toiselle paikkakunnalle 

Minne?_________________________________________________________________________ 
Miksi?__________________________________________________________________________ 

 
42. Mainitse jokin tai joitakin seikkoja mistä Oulunsalo helpoimmin tunnistetaan 
        _____ 
        _____ 
        _____ 
 
43 a. Miten luonnehtisit lähiympäristösi viihtyisyyttä kesällä? 
 

1 Täydellinen ihanneympäristö 
2 Erittäin viihtyisä 
3 Melko viihtyisä 
4 Osittain viihtyisä, osittain epäviihtyisä 
5 Melko epäviihtyisä 
6 Erittäin epäviihtyisä 
      Miksi?___________________________________________________________________________ 
 

43 b. Miten luonnehtisit lähiympäristösi viihtyisyyttä talvella? 
        
     1    Täydellinen ihanneympäristö 
     2    Erittäin viihtyisä 
     3    Melko viihtyisä 
     4    Osittain viihtyisä, osittain epäviihtyisä 
     5    Melko epäviihtyisä 
     6    Erittäin epäviihtyisä 
           Miksi?____________________________________________________________________________ 
 
44. Mitä seuraavia pihan käyttöä tukevia rakennelmia tai toimintoja pihaltasi löytyy? 
 

1    Kasvimaa tai muu hyötykäyttö 
2    Piharakennelmia, katos, keinu, tuoliryhmä yms. 
3    Muuta, mitä?       
4    Ei hyötykäyttöä tai rakennelmia 

 
 
 
 
 



45. Miten arvioisit seuraavia asuntosi varustelutasoon liittyviä seikkoja? 
 
   Erittäin Hyvä        Keski-         Huono          Erittäin 
   hyvä                  verto                  huono 
 
1. Lämpöeristys     1    2 3 4 5 
2. Äänieristys     1    2 3 4 5 
3. Viemäröinti     1    2 3 4 5 
4. Vesijohtoliitännät     1    2 3 4 5 
5. Jokin muu, mikä?        
 
 
46. Arvioi, kuinka paljon seuraavilla seikoilla on mielestäsi vaikutusta nykyisen asuinympäristösi 
viihtyisyydelle?  
   Paljon  Jonkin  Vain Ei Miksi? 
   vaikutusta verran vähän lainkaan 
    vaikutusta vaikutusta vaikutusta 
 
a) Paikoitusjärjestelyt     1 2 3 4 9   
 
b) Oman pihan koko     1 2 3 4 9   
 
c) Viherkasvillisuus, vehreys    1 2 3 4 9   
 
d) Asuinalueesi historia     1 2 3 4 9   
 
e) Rakennusten värit     1 2 3 4 9   
 
f) Erilaiset julkiset tilat     1 2 3 4 9   
    kuten tori ja puistot 
 
g) Asukkaiden yhteishenki    1 2 3 4 9   
 
h) Turvallisuus     1 2 3 4 9   
 
i) Rakennusmateriaalit     1 2 3 4 9   
 
j) Rakennusten kauneus       1 2 3 4 9   
 
k) Asuinalueesi yleinen arvostus    1 2 3 4 9   
 
l) Asunnon mukavuudet       1 2 3 4 9   
 
m) Ympäristöhaitat (melu, haju ym.)     1 2 3 4 9   
 
 
 



 VI KOTI JA ASUMINEN  
 
 
47. Kylässä käynti vuoden 2003 aikana. Valitse lähinnä sopiva vaihtoehto seuraavista:  

 
a) Kävitkö jonkun luona kylässä Oulunsalossa? 

1 Viikoittain tai useita kertoja viikossa 
2 Kuukausittain 
3 Muutamia kertoja vuodessa 
4 Kerran vuodessa tai en lainkaan   

 
b) Kävitkö jonkun luona kylässä Oulunsalon ulkopuolella?  

1 Viikoittain tai useita kertoja viikossa 
2 Kuukausittain 
3 Muutamia kertoja vuodessa 
4 Kerran vuodessa tai en lainkaan  

                    
                   Mihin kuntiin nämä kyläilyt suuntautuivat? Mainitse 1-5 sinulle tärkeintä kyläilypaikkakuntaa.  
                   ____________________________________________________________________________ 

 
c) Kyläilikö luonasi tai luonanne ihmisiä, jotka asuvat Oulunsalossa?   

 1    Viikoittain tai useita kertoja viikossa 
1 Kuukausittain 
2 Muutamia kertoja vuodessa 
3 Kerran vuodessa tai ei lainkaan  

 
d) Kyläilikö luonasi tai luonanne ihmisiä, jotka asuvat Oulunsalon ulkopuolella?  

1 Viikoittain tai useita kertoja viikossa 
2 Kuukausittain 
3 Muutamia kertoja vuodessa 
4 Kerran vuodessa tai ei lainkaan    

        Millä paikkakunnilla vieraat asuivat? Mainitse 1-5 paikkakuntaa, joilta vieraita kävi useimmin.  
        ____________________________________________________________________________ 

 
48. Mainitse kolme tekijää, jotka eniten vaikuttavat viihtymiseesi nykyisessä 
       asuinpaikassasi. Onko vaikutus viihtyvyyttä lisäävä vai vähentävä? 
 

1) ______________________________________________________________________________ 
2) ______________________________________________________________________________ 
3) ______________________________________________________________________________ 

 
49. Asumishistoriasi lyhyesti eli missä olet syntynyt, missä ja kuinka kauan olet sen jälkeen asunut ja 
miksi olet muuttanut? Mainitse itsellesi tärkeimmät asumiseen/muuttamiseen liittyvät tapahtumat. 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
50. Millaisena pidät omaa elämänlaatuasi nykyisessä asuinpaikassasi?  
 
      Merkitse poikkiviiva janalle sopivaan kohtaan:  
 
         Erittäin          Erittäin  
         huono            hyvä 
 
 
 



Mainitse kolme asiaa (muu kuin kanssasi mahdollisesti asuvat ihmiset), jotka vaikuttavat 
myönteisesti tai kielteisesti elämänlaatuusi nykyisessä asuinpaikassasi ja se, onko vaikutus 
elämänlaatua parantava vai heikentävä:  
1) ______________________________________________________________________________ 
2) ______________________________________________________________________________ 
3) ______________________________________________________________________________ 

 
51. Mitkä tai millaiset asiat tekevät sinulle asunnosta kodin? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
52. Tunnetko nykyisen asuntosi kodiksesi ja kuinka voimakas tuntemus kodista on? 
 
 
      Merkitse poikkiviiva janalle kohtaan, joka kuvaa tunteen voimakkuutta:  
 
 ei lainkaan       täysin  
 koti       koti 
 
 
53. Onko sinulla muita paikkoja, joita pidät kotina? Kuvaile lyhyesti, mitä, missä ja millaisia paikkoja 
nämä ovat ja arvioi tunnetta kuten edellä:  

 
a) __________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
  ei lainkaan         täysin  
  koti        koti 

 
b) __________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
  ei lainkaan         täysin    
                      koti         koti 
 

c) __________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

  
  ei lainkaan        täysin  
  koti        koti 

 
 

54. Millaisesta paikasta ei voisi tulla sinulle kotia? ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
55. Voisivatko jotkin muutokset ympäristössä tehdä asunnostasi sinulle enemmän kodin? Mitä nämä 
muutokset voisivat olla? __________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
56. Mitä koti sinulle tarkoittaa?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 



VII PERHE JA LAPSET (Ellei sinulla ole kotona asuvia kouluikäisiä tai 
alla kouluikäisiä lapsia, voit siirtyä suoraan kohtaan IX) 
 
57. Kuinka hyvin kodin yhteistyö koulun ja/tai päiväkodin kanssa toimii Oulunsalossa? Arvioi 
      seuraavia väittämiä, mikäli lapsesi päiväkoti/koulu sijaitsee Oulunsalossa. Mainitse väitteiden 
      jälkeen, mitä koulua tai päiväkotia arvioit kyseisessä kohdassa. 
 
 
    Pitää Pitää  Pitää Ei pidä          En 
    täysin suurimmalta  vain ollenkaan osaa  
    paikkansa osin  osittain paikkaansa   sanoa 
     paikkansa  paikkansa 
Pidän perheiden keskinäistä yhteistyötä  
lasten kasvatuksessa tärkeänä.     1     2     3     4   5 
 
Tähän saakka perheiden keskinäinen yhteistyö  
on ollut riittävää      1     2     3     4   5 
 
Osallistun mielelläni päiväkodin järjestämiin    
tapahtumiin.       1     2     3     4   5 
Päiväkoti: _____________________________ 
 
Päiväkoti tiedottaa toiminnastaan riittävästi   
vanhemmille.      1     2     3     4   5 
Päiväkoti: _____________________________ 
 
Päiväkoti huomioi mielipiteeni.     1     2     3     4   5 
Päiväkoti: _____________________________ 
 
Osallistun mielelläni koulun 
järjestämiin tapahtumiin.      1     2     3     4   5 
Koulu: _____________________________ 
 
Koulu tiedottaa toiminnastaan riittävästi  
vanhemmille.      1     2     3    4   5 
Koulu: _____________________________   
 
Koulu huomioi mielipiteeni.     1     2     3    4   5 
Koulu: _____________________________ 
 
 
58. Mitä mieltä olet seuraavista ympäristöasioita koskevista väitteistä? 
 
    Pitää Pitää  Pitää Ei pidä          En 
    täysin suurimmalta  vain ollenkaan osaa  
    paikkansa osin  osittain paikkaansa   sanoa 
     paikkansa  paikkansa 

Ympäristöasiat huomioidaan riittävästi päiväkodissa  1     2     3     4    5 
Päiväkoti: _______________________ 
 
 
Ympäristöasiat huomioidaan riittävästi koulussa    1     2     3     4    5 
Koulu: __________________________ 
 
 
Asuinalueellani on tarpeeksi kierrätyspisteitä    1     2     3     4    5 
 
Perheeni kierrättää kotitalousjätteet     1     2     3      4    5 

 



Pitää Pitää  Pitää Ei pidä          En 
    täysin suurimmalta  vain ollenkaan osaa  
    paikkansa osin  osittain paikkaansa   sanoa 
     paikkansa  paikkansa 
 
Huomioin useimmiten tuotteen ympäristö- 
ystävällisyyden  ostopäätöstä tehdessäni   1     2     3     4   5 
 
Vietän usein aikaa luonnossa lasteni kanssa   1     2     3     4   5 
 
 
59. Miten kuvailisit asuinaluettasi lastenne kasvuympäristönä? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
60. Mitä mielestäsi on ympäristökasvatus?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

VIII VAPAA-AJANVIETTO 
 
61. Kuinka monta kertaa kävit vuoden 2003 aikana 
 
    En yhtään 1-3 kertaa 4-9 kertaa 10 kertaa tai 
       kertaa     useammin 

a) kirjastossa           1         2         3           4 
b) teatterissa            1         2         3           4 
c) konsertissa            1         2         3           4 
d) taidenäyttelyssä            1         2         3           4 
e) museossa           1         2         3           4 
f) elokuvissa           1         2         3           4 
g) tanssimassa           1         2         3           4 
h) ravintolassa           1         2         3           4 
i) urheilutapahtumissa          1         2         3           4 
j) liikuntapaikoissa           1         2         3           4 
k) poliittisissa tilaisuuksissa          1         2         3           4 
l) hengellisissä tilaisuuksissa          1         2         3           4 
m) kansalaisopistossa tai jossain 

opintopiirissä           1         2         3           4 
n) metsästämässä           1         2         3           4 
o) kalastamassa           1         2         3           4 
p) marjastamassa tai sienestämässä      1         2         3           4 
q) retkellä luonnossa          1         2         3           4 
r) jossain muussa tilaisuudessa          1         2         3           4 

missä?       
 
62. Mitä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja -palveluja toivoisit kehitettävän asuinalueellasi ja koko 
Oulunsalon kunnassa? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



IX MIELIPITEITÄ OULUNSALOSTA 
 
63. Onko yleisvaikutelmanne Oulunsalon kunnasta muuttunut viime aikoina parempaan tai 
huonompaan suuntaan? Miksi? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
64. Mitä kiitoksia, toiveita ja/tai kritiikkiä haluat lähettää kunnan päättäjille ja suunnittelijoille 
asuinalueesi ja koko Oulunsalon kehittämiseksi? (voit myös liittää mukaan tekstiä erillisellä paperilla) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

X PIIRROSTEHTÄVIÄ (kartta liitteenä) 
 

 
 
Kiitoksia tutkimusavusta! 
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kaunein katu 



LIITE 4A 

Oulunsalon 
käytetyimmät 

autoreitit 



LIITE 4B 

Oulunsalon käytetyimmät 
kevyenliikenteen reitit 



LIITE 5 

Oulunsalon 
vaaran paikat 



LIITE 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varjakan 
vaaran paikat 

Varjakan 
kaunein katu 

Varjakan 
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Oulunsalon onnenpuu 
yleissuunnitelma 
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