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Alkusanat
Oulun yliopiston hallitus päätti 28.4.2020 kiinteistöstrategian selvitystyön pohjalta, että yliopisto aloit-
taa hankesuunnittelun uuden kampuksen ensimmäisen vaiheen rakentamiseksi Raksilaan Oulun kes-
kustassa. Tämän niin sanotun keskustakampuksen hankesuunnitelman taustalla on Oulun yliopiston 
tilannekuva, jonka perusteella yliopiston vetovoimaisuutta on ryhdyttävä aktiivisesti kehittämään. Pää-
osa opiskelijoista tulee Oulun yliopistoon Pohjois-Suomesta, jonka väestöennusteen mukainen nuorten 
ikäluokkien voimakas lasku tulee tapahtumaan jo 2030-luvun alkupuolelta lähtien. Yliopiston tulee laa-
jentaa nykyistä rekrytointialuettaan Pohjois-Suomen ulkopuolelle, joka toimiakseen edellyttää Oulun 
yliopistolta ja Oulun kaupungilta hyvää vetovoimaisuutta opiskelupaikkana. Kilpailu uusista ja hyvistä 
opiskelijoista kasvaa, mutta esimerkiksi Uudeltamaalta tulleiden uusien opiskelijoiden nykyosuus on 
Oulun yliopistossa ylivoimaisesti pienin (9,4%) suhteessa keskeisiin kilpailijayliopistoihin, kuten Tam-
pereen (20,1%) ja Turun (24,8%) yliopistoihin, joihin Oulun yliopistoa usein verrataan. Samoin Oulun 
kaupunkia, sen kehitystä ja menestystä verrataan juuri Tampereeseen ja Turkuun. 

Yksi keskeinen tekijä, joka erottaa Oulun kaupungin näistä, ja esimerkiksi Joensuusta ja Jyväskylästä, 
on yliopistojen pääkampusten sijoittuminen kaupunkirakenteessa. Erityisesti Jyväskylässä, Tampe-
reella ja Turussa kampukset sijaitsevat aivan ydinkeskustassa, ja monissa muissakin verrokkiyliopis-
toissa pääkampukset ovat aivan keskustan välittömässä tuntumassa. Sen sijaan Oulussa pääkampus on 
etäällä kaupunkikeskuksesta. Viimeaikaiset tutkimukset tukevat kaupunkikampusten vetovoimaisuutta 
opiskelijoille; esimerkiksi Tampere, Turku ja Jyväskylä keräävät opiskelijakaupunkitutkimuksissa 
enemmän suosituksia kuin Oulu.

Tätä taustaa vasten on luontevaa, että Oulun yliopisto pyrkii aktiivisesti kehittämään vetovoimai-
suuttaan ja miettimään rohkeasti myös pääkampuksen sijaintia. Politisoituneessa ja polarisoituneessa 
kampuskeskustelussa sijainnin merkitys on pyritty kiistämään. Vaikka sijainti kaupunkitilassa ei yksin 
selitä yliopistojen kokonaisvetovoimaisuutta, on selvää, että tuhansien yliopistolaisten päivittäinen toi-
minta ja kuluttaminen voisivat muuttaa ja elävöittää Oulun kaupunkikuvaa ja -kulttuuria merkittävästi. 

Tämä puolestaan synnyttäisi uutta yritys- ja elinkeinotoimintaa 
sekä vetäisi uusia opiskelijoita ja muita asukkaita puoleensa saaden 
aikaan positiivisen kehityskierteen. 

Tässä mielessä ajatus siitä, ettei paikalla ja maantieteellä olisi 
merkitystä kuulostaa yllättävältä. Ikään kuin yliopistoilla ei olisi 
paikka-, alue- ja yhteiskuntakytköstä. Tämä raportti tarkastelee 
alueen, paikan ja yliopiston vuorovaikutusnäkökulmia, ja erityi-
sesti sitä millainen merkitys keskustakampuksella voisi olla Oulun 
yliopiston ja kaupungin vetovoimaisuudelle sekä laajemmalle alue-
kehitykselle tulevaisuudessa. Tunnetun sanonnan mukaan ennus-

taminen on vaikeaa, etenkin tulevaisuuden ennustaminen. Tässä raportissa näkökulma tulevaisuuteen 
perustuu aihepiiriä käsittelevään kirjallisuuteen ja asiantuntijanäkemyksiin. Näkökulmana on ensisi-
jaisesti yliopiston vetovoimaisuus uusille opiskelijoille ja tulevaisuuden työntekijöille. Samalla tarkas-
tellaan keskustakampuksen mahdollisia vaikutuksia Oulun kaupunkikuvaan ja kehitykseen. Tarkaste-
lun tasoina toimivat yliopisto ja kaupunki, eivät yksittäiset sidosryhmät tai muut toimijat. Raportti ei ota 
kantaa taloudellisiin kustannuksiin tai esimerkiksi Linnanmaan alueen tulevaan käyttöön. Huolimatta 
julkisuudessa polarisoituneesta keskustelusta oletuksena on, että kyse ei ole kampuksen siirtämisestä 
vaan uuden keskustakampuksen suunnittelusta ja Oulun yliopiston kokonaisvetovoimaisuuden turvaa-
misesta ja tulevaisuuden kehittämisestä. 

Raportin keskeisiä taustakysymyksiä ovat: mitä keskustakampus voisi mahdollistaa Oulun yliopis-
ton ja kaupungin vetovoimaisuudelle ja kehitykselle tulevaisuudessa; ja millainen Oulun yliopiston 
rooli voisi olla tulevaisuuden kestävässä innovaatiokaupungissa. Näihin kysymyksiin professoriryhmän 
jäsenet ovat pyrkineet vastaamaan oman erityisasiantuntemuksensa pohjalta. Asiantuntijaraportin on 
tilannut Oulun yliopisto. Professoriryhmä on työskennellyt itsenäisesti, määrittäen oman tehtävänan-
tonsa lähtökohdat ja tavoitteet yliopiston sijainnin vetovoimaisuuden tarkasteluun liittyen. Ryhmän 
koollekutsujana toimi professori Jarkko Saarinen (Oulun yliopisto). Jäseninä toimivat: professori Sami 
Moisio, alana aluesuunnittelu ja -politiikka (Helsingin yliopisto); professori Tarja Outila, alana yhdys-
kuntasuunnittelu (Oulun yliopisto); professori Markku Sotarauta, alana alue- ja kaupunkikehittäminen, 
innovaatiopolitiikka (Tampereen yliopisto); ja professori Mari Vaattovaara, alana kaupunkimaantiede 
(Helsingin yliopisto). Professoriryhmän asiantuntemusalat kytkeytyvät yliopiston ja kaupungin vuoro-
vaikutukseen monipuolisesti eri aluetasoilla. Huolimatta nykyisestä taustaorganisaatiosta pääosa asian-
tuntijaryhmän jäsenistä on opiskellut ja/tai työskennellyt uransa jossakin vaiheessa Oulun yliopistossa, 
ja kaikki ryhmän jäsenet ovat tehneet tutkimusta Oulun yliopistossa tai Oulun yliopiston, kaupungin ja 
alueen vuorovaikutukseen liittyen.

Oulun yliopisto pyrkii 
aktiivisesti kehittämään 
vetovoimaisuuttaan ja 
miettimään rohkeasti 
myös pääkampuksen 
sijaintia.



Yliopistojen merkitys 

Yliopistojen yhteiskunnallinen vuorovaikutus
Yliopistoihin kohdistuu kaikkialla maailmassa suuret odotukset. Niiden odotetaan olevan korkeamman 
tiedon ja osaamisen lähteitä ja vaikuttavan niin maiden ja alueiden kilpailukykyyn kuin niiden sivis-
tyksen tasoon. Yliopistot edustavat pysyvyyttä ja jatkuvuutta; niitä on vaikea ulkoistaa muualle. Yliopis-
tot kuuluvat niiden harvalukuisten organisaatioiden joukkoon, joiden on mahdollista toimia sujuvasti 
monella tasolla (paikallisesta globaaliin) ja etsiä ratkaisuja hyvin monenlaisiin yhteiskunnan haasteisiin. 
Tässä tehtävässä korostuu yliopistojen autonominen rooli niiden pyrkiessä vastaamaan alueiden, yhteis-
kuntien ja ihmiskunnan tulevaisuuden haasteisiin. 

Yliopistojen merkitys yhteiskuntien tai alueiden ja kaupunkien kehityksessä ei ole uusi teema. Kes-
kustelua yliopistojen vaikuttavuudesta on käyty jo useamman vuosikymmenen ajan. Keskustelu on 
kiihtynyt 1990-luvulta alkaen ja viime vuosina yliopistoilta on kaivattu aiempaa strategisempaa roolia 
oman yhteiskunnallisen vaikuttavuutensa vahvistamisessa. Tässä yhteydessä kansainvälisessä tutkimuk-
sessa on nostettu esiin muun muassa se, että yliopistot tarvitsevat kumppaneita ollakseen hyviä yliopis-
toja. Samalla vuorovaikutuksen muun yhteiskunnan kanssa tulisi tukea yliopistoille itselleen tärkeiden 
tavoitteiden saavuttamista. Yliopistojen ei tulisi unohtaa alkuperäistä tarkoitustaan ja autonomista ase-
maansa. Näin siitäkin huolimatta, että monessa maassa yliopistoille on annettu tehtävä osallistua tavalla 
tai toisella oman maansa ja välittämän toimintaympäristön kehittämiseen (ks. Paleari ym. 2015; Siegel, 
Waldman & Link 2003; Etzkowitz ym. 2000; Charles 2006). 

Myös Suomessa yliopistojen aluevaikuttavuus nousi yhdeksi suomalaisen alue- ja korkeakoulupoli-
tiikan ydinteemaksi 1990-luvun loppupuolella. Korkeakoulupolitiikassa alettiin puhua yliopistojen kol-
mannesta tehtävästä ja aluevaikuttavuudesta, kun taas aluepolitiikassa yliopistojen aktiivinen kehittä-
järooli korostui siirryttäessä ”vanhasta”, teollisuus- ja suunnittelukeskeisestä aluepolitiikasta ”uuteen”, 
osaamis- ja ohjelmaperusteiseen aluepolitiikkaan. Uuden aluepolitiikan tärkein instrumentti, EU:n 
rakennerahastot, tarjosi myös sopivan rahoitusvälineen yliopistojen mukaantulolle aluepolitiikan toteut-
tajiksi. Samoin yliopistoilla on ollut keskeinen osa kansallisissa alue- ja kaupunkipolitiikan ohjelmissa, 
joista tärkein ja pitkäkestoisin oli osaamiskeskusohjelma (1994–2013). 

2000-luvun ensi vuosien vilkas yhteiskuntapoliittinen keskustelu johti Suomessa lainsäädännön 
muutokseen, kun yliopistojen vuorovaikutusrooli kirjattiin yliopistolakiin sen 1.8.2005 voimaan tul-
leessa muutoksessa. Uuden kirjauksen mukaan tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee ”toimia vuoro-
vaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteis-
kunnallista vaikuttavuutta”. Lisäksi Suomen nykyinen yliopistolaki määrittää yliopistojen tehtäväksi 
edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä 
opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Lain mukaan yliopistoilla 
on itsehallinto, jolla turvataan tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus. 

Yliopistot yhteiskunnallisessa kehityksessä
Yleistäen yliopistot toimivat inhimillisen pääoman lähteinä, kaupallistettavan tiedon tuottajina ja sosiaa-
lisen pääoman tukipilareina (Charles, 2006). Inhimilliseen pääomaan liittyen yliopistot kouluttavat 
yhteiskuntaan uusia osaajia ja tukevat jo työelämässä olevien osaamisen täydentämistä. Kuluvan vuositu-
hannen alusta lähtien on korostettu vuorovaikutteista oppimista, mikä on johtanut monet yliopistot etsi-
mään uusien opettamisen ja oppimisen tapojen lisäksi sellaisia fyysisisiä tilaratkaisuja, jotka mahdollis-
taisivat monien perinteisten raja-aitojen ylittämisen. Yliopistot ovatkin aktiivisesti etsineet tapoja ulottaa 
sekä toimintonsa että kampuksensa osaksi kaupunkien kehitystä ja kehittämistä. 

Kaupallistettavissa olevan tiedon siirtämistä varten on kehitetty useita erilaisia mekanismeja, joista 
tunnetuimpia ovat teknologian siirto, uusien yritysten perustaminen tutkimuksessa tuotetun tiedon 
varaan, tiedon patentointi ja lisensiointi, sopimustutkimus ja konsultointi. Näitä toimintoja tukemaan yli-
opistojen läheisyyteen on perustettu teknologiakeskuksia ja tiedepuistoja yrityshautomoineen ja muine 
palveluineen. Kun yliopisto nähdään ’tietotehtaana’, korostetaan yleensä maantieteellistä läheisyyttä, 
jonka merkitys on informaatioteknologian kehittymisen myötä muuttunut ja jatkuvasti muuttumassa. 
Suomessa volyymiltään suurimmat ’yliopistolliset tietotehtaat’ ovat Espoon Otaniemessä, Tampereen 
Hervannassa ja Oulun Linnanmaalla. Yliopistojen merkitys kaupallisten ja sosiaalisten innovaatioiden 
lähteinä on merkittävä mutta suhteellisen rajallinen. 

Tiivistelmä
 
Oulun yliopiston hallitus päätti 28.4.2020 kiinteistöstrategian selvitystyön pohjalta, että yliopisto 
aloittaa hankesuunnittelun uuden kampuksen ensimmäisen vaiheen rakentamiseksi Raksilaan Oulun 
keskustassa. Taustalla on Oulun yliopiston tilannekuva, jossa yliopiston vetovoimaisuutta tulee aktii-
visesti kehittää, jotta yliopisto ja Oulun kaupunki pärjäisivät tulevaisuudessa kaupunkiseutujen väli-
sessä kilpailussa opiskelijoista ja työntekijöistä. 

Oulun yliopistolla on keskeinen rooli kaupungin elinvoimaisuudelle, ja yliopiston tarjoaman koulu-
tuksen merkitys on kiistaton Oulun kaupunki- ja aluekehitykselle. Näin ollen tulevaisuuden muutoste-
kijöiden silmällä pitäminen, niihin varautuminen ja Oulun yliopiston vetovoimaisuudesta huolehtimi-
nen ovat tärkeitä näkökulmia. Tämän perusteella esitämme, että Oulun yliopiston keskustakampuksen 
suunnitteluvaraukselle ja -työlle annettaisiin sen ansaitsema mahdollisuus. 

Oulun yliopiston ja kaupungin kehitys on tulossa uuteen murrosvaiheeseen. Yliopiston keskusta-
kampuksen kaavoituksen selvittäminen tarjoaa mahdollisuuksia pohtia ja löytää uudenlaisia ja ratkai-
sukeskeisiä vastauksia tuleviin alue- ja väestörakenteen muutoksiin. Kyse on samalla Oulun ja Oulun 
yliopiston asemoitumisesta Suomen aluerakenteessa, mutta myös sitä koskevan muutoksen hallinnasta 
ja muutokseen vastaamisesta. 

Historiallisesti Oulun kaupungin ja seudun lähimenneisyys ja sopeutuminen aiempiin rakennemuu-
toksiin ovat olleet elimellisesti sidoksissa Oulun yliopiston perustamiseen ja yliopiston vetovoimaisuu-
teen. Tässä kohtalonyhteydessä yliopisto on toiminnallaan ja omilla ennakkoluulottomilla valinnoillaan 
mahdollistanut alueen elinkeinorakenteen muutoksen, monipuolistumisen ja menestyksen. On erittäin 
todennäköistä, että myös kaupungin tulevaisuus on kiinteästi sidoksissa yliopiston toimintaan ja veto-
voimaisuuteen. Kuten aiemmin, myös tuleva Oulun yliopiston vetovoimaisuus rakentuu ensisijaisesti 
sen itsensä tekemien strategisten valintojen kautta. 

Yliopistolla tulee olla keskeinen rooli määrittäessään omaa 
tahtotilaansa, jolla se pyrkii omalta osaltaan osoittamaan muu-
tosherkkyyttä ja -joustavuutta tulevaisuutensa rakentamisessa ja 
toimintaympäristönsä kehittämisessä yhteistyössä kaupungin ja 
eri sidosryhmien kanssa. Yliopiston ensisijainen tehtävä ja vel-
vollisuus on katsoa tulevaisuuteen, mahdollistaen ja rakentaen 
tieteen, koulutuksen ja yhteiskuntien kehitystä ja kestävyyttä. 

Suunnittelun käynnistäminen Oulun yliopiston mahdollisen 
uuden keskustakampuksen sijainnista on nähtävä keskeisenä 
keinona vaikuttaa siihen, kuinka vetovoimainen Oulu on yli-
opistokaupunkina ja opiskelupaikkana ja kuinka viihtyisä Oulu 
on tulevaisuuden asuinpaikkana. Toiseksi keskustakampuksen 

suunnittelu auttaa sekä Oulun yliopistoa että kaupunkia tulevaisuustyössään, jonka avulla ne voivat 
yhdessä varautua aluerakenteen ennakoituun muutokseen. Siinä yhtenä keskeisimpänä tekijänä on Poh-
jois-Suomen nuorten ikäluokkien pieneneminen 2030-luvulla. Kolmanneksi selvitystarvetta tukevat 
tulevan maankäytön ja yhdyskuntasuunnittelun kestävyystavoitteet. Näiden tekijöiden suhteen Oulun 
yliopiston keskustakampus avaa mahdollisuuksia, jotka tulisi huolella selvittää. 

Yliopiston ensisijainen 
tehtävä ja velvollisuus on 
katsoa tulevaisuuteen, 
mahdollistaen ja raken-
taen tieteen, koulutuksen 
ja yhteiskuntien kehitystä 
ja kestävyyttä.
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On myös huomattava, että yliopistojen tehtävä ja rooli ei rajoitu vain uuden tiedon ja osaamisen tuotta-
miseen, lisensointiin ja patentointiin tai uuden yrittäjyyden synnyttämiseen. Inhimilliseen ja taloudelli-
sen pääoman lisäksi yliopistot tuottavat sosiaalista pääomaa. Charlesin (2016) mukaan yliopistot ovatkin 
keskeinen osa sitä sosiaalista ja kulttuurista toimintamallia, jonka varassa demokraattinen yhteiskunta 
toimii ja kehittyy. Monet sosiaaliseen pääomaan liittyvät kysymykset jäävät usein kaupallisesti hyödyn-
nettävän tiedon, johtamisjärjestelmien uudistamisen tai rakenteellisten kysymysten jalkoihin ja suhteel-
lisen perinteisiin käsityksiin yliopistojen vaikuttavuudesta. Yliopistoilla sekä niiden tutkijoilla ja opet-
tajilla on monenlaisia rooleja yhteiskunnan kehitystä suuntaavissa verkostoissa, joiden solmukohtina 
yliopistokampukset toimivat. 

Yliopistot houkuttelevat tietoa ja osaamista muualta ja auttavat soveltamaan muualla tuotettua tietoa 
paikallisiin olosuhteisiin. Parhaimmillaan yliopistot ovat tulevaisuuteen suuntautuvien tutkimusmatko-
jen, yhdessä ihmettelyn ja uudenlaisten tulkintojen synnyn mahdollistavia foorumeja (Lester & Sotarauta 
2007). Käsitys yliopistoista foorumeina on vahvistunut Suomen innovaatiopolitiikan painottaessa osaa-
misalustoja, innovaatiokumppanuuksia ja ekosysteemejä1 . Sama trendi on havaittavissa yliopistojen alu-
eelliseen vaikuttavuuteen kohdistuvissa tutkimuksissa. Jos yliopistot nähdään tulevaisuutta muokkaa-
vina foorumeina, yksi esille nousevista kysymyksistä on, miten yliopistokampuksia tulisi kehittää, jotta 
ne tukisivat mahdollisimman hyvin oppimista, tutkimusta, yhteiskunnallista vuorovaikusta ja kietoisi-
vat nämä varsin usein erillisinä kokonaisuuksina nähdyt palat yhteen. Lineaarisen yliopistosta yhteis-
kuntaan vaikuttamisen sijaan yhtä useammin nähdään, että vaikuttavuus syntyy yhdessä integroidusti 
erilaisten strategisten kumppanien kanssa (Jongbloed. et al. 2008; Annette 2010) tai osana laajempia 
yhteistyöverkostoja (Trencher et al., 2014). Yliopisto on sekä tiedon lähde että foorumi, mutta jos ajatel-
laan kampuksen ja kaupungin välistä suhdetta, kampus tulisi nähdä ensi sijassa moniäänisten keskuste-
lujen ja oppimisen foorumina, joka on kiinteä osa kansalaisyhteiskuntaa ja kaupunki- ja aluerakennetta.

 

Yliopisto, aluerakenne ja kaupunki
Yliopisto ja valtion aluerakenne
Valtion aluerakenne koostuu useista eri infrastruktuureista. Koulutuksen ja tutkimuksen infrastruktuurit 
ovat nykypäivänä erityisen keskeisiä. Juuri tästä syystä yliopistot ovat aluerakenteen merkittäviä osia ja 
toimijoita: yliopistoilla on aluerakennevaikutus. Ne ovat keskeisiä julkisten ja yksityisten investointien 
kasaantumisessa sekä paikallisten elinkeinoympäristöjen muodostumisessa. Niiden avulla sijaintipaik-
kakunnat liittyvät myös osaksi esimerkiksi Suomen valtion ja Euroopan unionin tulonsiirtojärjestelmiä. 
Paikalliset koulutuksen ja tutkimuksen infrastruktuurit toisin sanoen asemoivat sijaintipaikkakuntiaan 
aluerakenteeseen, joka muuntautuu ajan oloon. Yliopiston tehtävä on tehdä tiedepolitiikkaa, mutta tie-
depolitiikka pitää väistämättä sisällään merkittävän aluerakennepolitiikan komponentin. Yliopiston ole-
mus on aina väistämättä alue- ja yhteiskuntapoliittinen. 

Viime vuosikymmenen aikana käyty yliopistopoliittinen keskustelu osoittaa, miten yliopistoilta odo-
tetaan strategisesti kohdennettuja ja paikallisiin, alueellisiin sekä valtakunnallisiin yhteistyöprosesseihin 
perustuvia vaikutuksia (Pinheiro ym. 2012). Erityisen mielenkiinnon kohteeksi on noussut yliopistojen 
alue- ja kaupunkisidos. Yliopiston ja kaupungin suhteen kattavampana lähestymisyrityksenä voidaan 
pitää Goddardin ja Vallancen (2013) teosta, joka on jatketta Britanniassa virinneeseen keskusteluun ns. 
kansalais-/kaupunkilaisyliopiston (civic university) asemasta yliopistomaailman muutoksessa. Tuossa 
keskustelussa on kysytty esimerkiksi, tulisiko elinkeinoelämän yhteyksiä korostavan yrittäjämäisen 
yliopiston tai ”maailmanluokan” tutkimusyliopiston ottaa huomioon laajempi vastuu myös paikallisen 
yhteisön elinvoimasta esimerkiksi osallistumalla paikallista sosiaalista oikeudenmukaisuutta tai kestävää 
kehitystä edistäviin hankkeisiin (ks. myös Moisio ym. 2018).

Oulun yliopiston profiilin moniulotteisuus on omalta osaltaan rakentanut sen vahvaa yhteiskuntapo-
liittista roolia. Oulun yliopistolla on toisin sanoen Oulun seutua ja koko Pohjois-Suomea koskeva aluera-
kennepoliittinen merkitys. Näin ollen Oulun yliopistolla on väistämättä myös niin kutsuttu civic university 
 -ulottuvuus, jonka tehtävä poikkeaa monin osin yrittäjämäisen yliopiston tai paikallista ja alueellista 
työelämää palvelevan alueellisen yliopiston roolista (Pinheiro ym. 2012). Yliopiston uuden keskustakam-
puksen yhteydessä tämä yliopiston ulottuvuus on keskeinen; kyse on yksinkertaisesti siitä, miten Oulun 
yliopisto ja kaupunki asemoituvat keskipitkällä ja pitkällä aikajänteellä Suomen aluerakenteeseen.

Oulun yliopiston ja kaupungin asemointi Suomen aluerakenteessa
Yliopistojen ja muiden korkeakoulujen merkitys Suomen toisen maailmansodan jälkeisen hajautetun 
aluerakenteen synnyssä ja ylläpitämisessä on ollut ilmeinen: eritoten suuret yliopistokaupunkiseudut 
ovat aluekehityksen voittajia. Yliopistojen perustaminen Ouluun, Tampereelle, Joensuuhun, Kuopioon, 
Vaasaan, Jyväskylään, Lappeenrantaan ja Rovaniemelle loi kaikille näille paikkakunnille suhteellisia kil-
pailuetuja, joista monet kaupungit voivat nykyään vain haaveilla.

Korkeakouluverkon alueellisella laajentamisella vuosien 1958 ja 1979 välisenä aikana on ollut kauas-
kantoisia vaikutuksia Pohjois-Suomen kehitykseen. Oulun yliopiston perustaminen vuonna 1958 avasi 
alueelle ja Ouluun kokonaan uuden kehityspolun. Tutkimuksen ja opetuksen kehittyminen merkitsi, että 
keskikokoisen teollisen keskuksen olemus alkoi vähittäin monipuolistua. Teollisesta keskuksesta tuli 
myös sivistyksen ja myöhemmin eritoten teknologian kehittämisen luonnehtima keskus, jossa yliopis-
ton merkitys on suuri. On selvää, ettei Oulu tai Oulun seutu olisi nykyisenlainen ilman omaa yliopistoa. 
Oulun yliopiston toiminta on uurtanut syviä ja positiivisia jälkiä Oulun kaupungin talous-, yhteiskunta- 
ja kulttuurihistoriaan. 

Kun korkeakouluverkkoa laajennettiin poliittisin päätöksin hyvinvointivaltion rakennuskaudella, 
poliitikot eivät vielä tienneet, että näiden toimenpiteiden avulla Suomen valtio käytännössä valitsi tulevat 
aluekehityksen menestyjät (Moisio, 2012). Oulun kaupunki ja ympäröivä seutu ovat hyötyneet tavatto-
masti siitä, että Oulun yliopiston osaamisperusta ja Suomen valtion taloudellisen kasvun strategiat ovat 
yliopiston perustamisesta lukien liittyneet saumattomasti toisiinsa. Oulun yliopiston koulutus ja tutki-
mus ovat jatkuvasti profiloituneet niin, että yliopisto kykenee sekä ohjaamaan että osallistumaan valtiol-
lisiin ja paikallisiin poliittis-taloudellisiin prosesseihin. Erityisesti yliopiston ennakkoluuloton tulevai-
suuden mahdollisuuksia kartoittava ja luova toiminta on tuottanut uusia alue- ja kaupunkikehityspolkuja, 
jotka kiinnittyvät samanaikaisesti paikallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin. 

Yliopisto aluerakenteen ankkuri-instituutiona
Oulun esimerkki kuvaa hyvin, miten yliopistoista on muodostunut niin kutsuttuja paikallisia ja alueelli-
sia ankkuri-instituutioita, jotka synnyttävät ja jakavat osaamista sekä tietoa. Ne vetävät puoleensa nuoria 
aikuisia sekä korkean osaamistason ammattilaisia. Lisäksi yliopistot liittävät alueet ja kaupungit omalta 
osaltaan erilaisiin kansainvälisiin verkostoihin. Ne tuovat sijaintipaikkoihinsa verotuloja sekä houkutte-
levat sijaintialueilleen investointeja. Yliopisto on monin tavoin sidottu julkisiin ja yksityisiin kehittämi-
sinvestointeihin. Investointien yhteydessä yliopistojen merkitys on paitsi suora myös epäsuora. Yliopis-
tojen kouluttama työvoima houkuttelee jo itsessään sijoittamaan alueelle. Toisaalta yliopiston läsnäolo 

lisää kokonaisluottamusta sijaintipaikan tulevaisuuteen. Tämä 
puolestaan näkyy rahoittajien riskilaskelmissa ja ruokkii esimer-
kiksi erilaisia kiinteistöinvestointeja. 

Nykyään yliopistot ovat myös valtiollisia ankkuri-instituu-
tioita, joihin ladataan suuria odotuksia. Valtio pyrkii houkuttele-
maan alueelleen korkean osaamisen työvoimaa ja liiketoimintaa, 
missä pyrkimyksessä yliopistoilla on oma roolinsa. Oulun yliopis-
tonkin olemus ankkuri-instituutiona on siksi alueellinen, val-
tiollinen ja maailmallinen. Yliopistot muokkaavat monin tavoin 
omaa rajattua sijaintikaupunkiaan ja ympäröivää seutua. Mutta 
niissä tapahtuva toiminta myös avaa sijaintipaikkansa ”maailmal-
lisille” vaikutteille ja rahapääoman liikkeelle.

Yliopistojen paikallinen kehittäminen on valtionhallinnon näkökulmasta tärkeää. Paikallisella toi-
minnalla viestitään siitä, mihin suuntaan yksittäistä yliopistoa pyritään kehittämään. Yliopiston kiinteän 
valtiosidoksen vuoksi ei ole yhdentekevää, miten yksittäinen yliopisto pyrkii kehittämään toimintaansa 
niin fyysisenä kuin intellektuaalisena ympäristönä. Oulun yliopiston pyrkimys rakentaa yliopistoa uudel-
leen myös fyysisenä ympäristönä on tästä syystä paitsi paikallinen myös väistämättä valtakunnallinen 
hanke, jonka avulla Oulun yliopisto asemoituu uudelleen suhteessa Suomen yliopistojärjestelmään ja tätä 
kautta aluerakenteeseen. Hanke on toisin sanoen tulevaisuusteko, joka asemoi Oulun seutua suhteessa 
valtion strategisiin linjauksiin koskien tietoon ja osaamiseen pohjautuvan yhteiskunnan rakentamista 
nyt ja tulevaisuudessa. Uuden kampushankkeen avulla asemoidaan paitsi Oulun yliopistoa valtakunnalli-
sessa ja kansainvälisessä korkeakouluverkossa myös Oulua valtion aluerakenteessa.

Uuden kampushankkeen 
avulla asemoidaan paitsi 
Oulun yliopistoa valta-
kunnallisessa ja kansain-
välisessä korkeakouluver-
kossa myös Oulua valtion 
aluerakenteessa.

 1 Tutkimus- ja innovaationeuvoston visio- ja tiekartta (https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/4102579/TIN-
visio-ja-tiekartta.pdf/980ac849-fd12-4027-bcc2-ee290e36016a/TIN-visio-ja-tiekartta.pdf.pdf)
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Oulu korkeasti koulutetun väestön keskittymänä: Oulun yliopiston merkitys
Niin kutsuttu postfordistinen tietotalous korostaa eritoten suurten kaupunkien merkitystä. Kaupunki-
taloustieteessä on pitkään toisteltu, että suurissa ja tiiviin yhdyskuntarakenteen luonnehtimissa kau-
pungeissa syntyy kasaantumisetuja, jotka ilmenevät esimerkiksi väestön korkeana tuottavuutena. Tässä 
yhteydessä on kuitenkin huomattava, ettei kaupungin absoluuttinen asukasluku toimi ainoana ratkaise-
vana tekijänä. Postfordistisessa yhteiskuntavaiheessa ratkaiseva tekijä on nimenomaan väestön korkea 
koulutustaso. Tästä näkökulmasta menestyvä kaupunki on tiivis, vetovoimainen ja korkeasti koulutetun 
väestön asuttama innovaatiokone, jonka vuorovaikutuksen mahdollistava ja korkeasti koulutetun väes-
tön ”kasautumisen” luonnehtima kaupunkitila luo talouden kasvua. Viimeaikaiset tieteelliset keskuste-
lut start-up -taloudesta, innovaatioekosysteemeistä ja ”platform-taloudesta” ovat entisestään korostaneet 
kaupunkitilan laadullisten piirteiden ja yhdyskuntarakenteen merkitystä taloudellisen lisäarvon luomi-
sessa (Moisio, 2018).

Suomen kaltaisissa valtioissa, missä kaupungit ovat suhteellisen pieniä ja yhdyskuntarakenteeltaan 
väljiä, voi yhdyskuntarakenteen tiivistämisen merkitys väestön tuottavuuteen tuntua kaukaa haetulta. 
Sen sijaan on itsestään selvää, että valtion aluerakenteessa korkean osaamisen ja tietotalouden solmukoh-
daksi asemoituva kaupunki tarvitsee alueelleen korkeasti koulutettua väestöä. Postfordistisessa yhteis-
kuntavaiheessa menestyvän kaupungin ja sen väestön laadullisten piirteiden välillä on toisin sanoen 
saumaton yhteys. Suomessa tätä yhteyttä on yksinkertaisinta tarkastella ylemmän korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden suhteellisen osuuden avulla.

1990-luvulta lähtien valtaosa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista on Suomessa asettunut 
asumaan suurimmille kaupunkiseuduille. Suomen suurimmilla kaupunkiseuduilla ylemmän korkea-
koulututkinnon suorittaneiden osuus on kahdenkymmenen viime vuoden aikana tasaisesti kasvanut. 
Kun vuonna 2000 ylemmän korkeakoulututkinnon oli suorittanut 6,7 prosenttia Oulun asukkaista, oli 
vastaava osuus vuonna 2018 11,4 prosenttia. Tämä osuus on samaa kokoluokkaa Jyväskylän (11,0 %), 
Tampereen (12,5 %) ja Turun (11,8 %) kaupunkien kanssa. Mutta Oulun osuus on huomattavasti alhai-
sempi kuin Helsingissä (18 %) tai Espoossa (18,6 %), missä on runsaasti tietotalouden työpaikkoja sekä 
ylemmän korkeakoulututkinnon vaatimia asiantuntijatehtäviä (Tilastokeskus 2020). Näiden työpaikko-
jen synnyttäminen on Oulun kaupunkistrategioiden ytimessä.

Oulun kehittäminen valtion aluerakenteessa tietoon pohjautuvan osaamisen ja talouden pohjoisena 
pääkeskuksena tarkoittaa sitä, että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuutta koko kaupun-
kiseudun väestöstä on edelleen kasvatettava. Tämä ei ole helppo tehtävä. Osuuden kasvattaminen vaatii 
käytännössä Oulun yliopiston koulutusvolyymin pitämistä ennallaan myös pienentyvien kohorttien 
aikakaudella. Tämä ei ole helppo tehtävä, jos lähtökohdaksi otetaan ennuste, jonka mukaan 15–19-vuoti-
aiden määrä tulee Pohjois-Suomessa laskemaan noin neljänneksellä nykytilanteeseen verrattuna (kuva 1). 

Kuva 1. Pohjois-Suomen väestöennuste 2019–2040 ikäluokassa 15-19-vuotiaat.

Edellä sanottu tarkoittaa sitä, että keskipitkällä aikajänteellä Oulun yliopiston suhteellista kokoa Suo-
men yliopistojärjestelmässä tulisi saada erilaisin strategisin toimenpitein kasvatettua. On huomattava, 
että Oulun yliopiston suhteellinen osuus koko Suomen yliopistojärjestelmän rahoituksesta on pudonnut 
merkittävästi vuodesta 2005 lukien (kuva 2). Kun vuonna 2005 suhteellinen osuus valtiorahoituksesta oli 
11,2 prosenttia, oli se vuonna 2017 enää 8,6 prosenttia. Oulun yliopiston ja kaupungin kannalta on haital-
lista, jos tämä kehityssuunta jatkuu.

Kuva 2. Oulun yliopiston perusrahoituksen ja tutkintotavoitteiden kehitys sekä Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun 
nuorisoikäluokat.

Käytännössä tavoite ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen väestön osuuden kasvattaminen 
Oulussa ei toteudu ilman Oulun yliopiston vetovoiman vahvistamista ja siihen liittyvää vahvaa strategia-
työtä. Oulun yliopiston uusi pääkampus olisi tästä näkökulmasta merkittävä strateginen investointi, joka 
taiten tehtynä lisäisi Oulun yliopiston vetovoimaa. Tällä tavalla yliopisto osallistuisi merkittävällä panok-
sella Oulun kaupungin ja seudun suhteellisen aseman kehittämiseen ja säilyttämiseen Suomen tulevassa 
aluerakenteessa. Lisäksi Oulun kaupunkiseudun asemoiminen valtion aluerakenteessa tiedon ja osaa-
misen keskuksena vaatii myös Oulun kaupungin ja ympäröivän seudun kehittämistä niin, että aikaisem-
paa suurempi osuus Oulun yliopistosta valmistuneista asettuu pysyvästi työskentelemään ja asumaan 
alueelle. Tämä edellyttää osaltaan elävän ja vetovoimaisen kaupunkikeskustan ja -kulttuurin tukemista, 
jossa yliopiston ja kaupungin integroitumisella olisi keskeinen rooli. 

Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen muutokset: vaikutukset 
yliopisto-kaupunkisuhteeseen
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen kaavaprosessi on yhdyskuntarakenteen kehit-
tämisen työväline, jossa laaditaan erilaisia toteutusvaihtoehtoja, arvioidaan näiden vaikutuksia (MRL 9 §) 
ja käydään avointa vuorovaikutusta osallisten kanssa (MRL 62 §, MRL 63 §) sekä tehdään valintoja ja pää-
töksiä demokraattisesti toimivissa toimielimissä. Kaavoittaessaan kunta ennakoi tulevan yhdyskuntara-
kenteen kehitystä, jossa peilautuvat ajassa vallalla olevat trendit, suunnitteluihanteet sekä käsityksemme 
tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista. Nykykaavoituksen tavoitteet ovat tulevan muutoksen hal-
linnassa ja ohjaamisessa. Käynnissä olevan maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa korostetaan ilmas-
tonmuutoksen hillintää ja resurssitehokkuutta (www.mrluudistus.fi). 

Oulun yliopiston Linnanmaan pääkampus sijaitsee kuusi kilometriä Oulun keskustasta pohjoiseen. 
Linnanmaan kampuksen ensimmäinen osa valmistui vuonna 1973 (Oulun kaupunki, 2000) ja se sijoitet-
tiin Taka-Tuiraksi nimetyn puutarhakaupungin ja lähiöperiaatteiden mukaan suunnitellun asuinalueen 
pohjoispuolelle (Oulun kaupunki, 1951). Teknologiakylälle varattiin alueet tuotannon ja tekniikan kehit-
tämistä varten rautatien ja kampuksen väliseltä alueelta 1990-luvulla laadituilla asemakaavoilla (Oulu, 
1991; Oulun kaupunki, 1995). Kampus ja teknologiakylä muodostavat itsenäisen, pääasiassa asuntoaluei-
den ympäröimän toiminnallisen saarekkeen, joka on vaikuttanut ympäröivän kaupunkirakenteen kehit-
tämiseen. Oulun väestönkasvu on ollut aiemmin voimakasta ja kysyttyjä pientalotontteja sekä pienker-
rostalotontteja sijoitettiin Oulun yliopiston, Teknologiakylän ja VTT:n muodostaman työpaikka-alueen 
lähelle (Oulun kaupunki, 2003). 
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Autokaupungin periaatteen mukaisesti yliopistokampusta kiertää paikoitusalueiden kehä. Yliopisto-
rakennuksen sisällä toiminnot on rytmitetty kaupunkitilan suunnitteluperiaatteita soveltavalla tavalla. 
Suurimmat luentosalit, ravintolat sekä aukiot on sijoitettu keskelle kampusta keskeisten käytävien, katu-
jen, risteykseen. Käytävien risteyksissä on pienempiä kahviloita, ravintoloita, liiketiloja sekä palveluja. 
Yliopiston toiminta on syklistä ja tilojen käyttöaste vaihtuu vuoden- ja vuorokaudenaikojen suhteen. 
Kampuksella tehdyt muutokset kuten asuinkerrostalojen korvaaminen hallinnollisilla rakennuksilla, ovat 
korostaneet entisestään sisäänpäin aktiivisen kampuskaupungin luonnetta. 

Linnanmaan ja Rajakylän kaupunginosien alueella on tällä hetkellä noin 8 000 työpaikkaa (Rehunen, 
2020), joista yliopistolla työpaikkoja on alle 3 000. Yliopisto integroituu keskustaan ja muihin kaupun-
ginosiin ensisijaisesti VT4:n, Alakyläntien ja Kemintien sekä kävelyn ja pyöräilyn reittien välityksellä. 
Linnanmaalle suuntautuvien työmatkojen pituus ovat kasvanut; vuoden 2000 jälkeen yli 10 km työmat-
kat ovat kasvaneet hieman yli 20%:sta yli 30 %:iin. Linnamaan kaupunginosassa työssäkäyvistä suuri osa 
(noin 40%) asuu autovyöhykkeellä ja intensiivisen joukkoliikenteen vyöhykkeellä (noin 25 %). (Rehu-
nen, 2020). Erityisesti VT 4 on työmatkaliikennettä välittävä väylä (Väylävirasto) Linnanmaan työpaik-
ka-alue synnyttää myös merkittäviä pyöräilyvirtoja eri suunnista (Ramboll et al., 2017). 

Ympäröivän kaupunkirakenteen ja kampuksen välinen vuorovaikutus on tällä hetkellä saapumisen 
ja lähtemisen hallitsemista; liikkumisen ja liikenteen ohjaamista autokaupunkirakenteessa. Kaupunki-
suunnittelun näkökulmasta keskeinen haaste on yhdistää syklisesti toimiva ja sisäänpäin aktiivinen ’yli-
opistokeskus’ toiminnalliseksi osaksi tulevaisuuden kaupunkirakennetta. Kampuksen sijainti nykyisellä 
paikallaan johtaa sovittavaan suunnitteluun, jossa olemassa olevat estevaikutukset (mm. joki, maantiet, 
rautatie) määrittävät kaupunkirakenteen kehittämisen reunaehtoja myös tulevaisuudessa. Ideaalisesti 
tulevaisuuden kampusrakennuksen tulisi olla toimiva ja joustava myös toimintaympäristön muuttuessa, 
kun työ, koulutus, väestörakenne ja toimitilajakauma sekä liikkumisen ja kestävyyden tavoitteet 
muuttuvat. 

Yliopisto osana joustavaa ja kestävää 
kaupunkikehitystä
Tulevaisuuden (innovaatio)kaupunki ja liikkuminen 
Tulevaisuuden kaupunkisuunnittelulta edellytetään kykyä tulkita muutosjoustavuutta, jossa ennakoimi-
nen ja reagointi nopeisiin muutoksiin ovat keskeisiä suunnittelua ohjaavia tavoitteita (MRL-uudistus). 
Muutosjoustavuus tarkoittaa alueiden ja kaupunkien aktiivista uudistamista, joka perustuu oppimiseen ja 
toimiviin verkostoihin. Muutosjoustavuus on osa rakennemuutoksen hallintaa, ja sen rooli on tunnistettu 

keskeiseksi menestystekijäksi: muutosjoustavat alueet menestyvät. Tule-
vaisuudessa rakennetun ympäristön tulisikin olla aiempaa muutosjousta-
vampi, resilientti (Työ- ja elinkeinoministeriö).

Kansainväliset kaupungit ovat kehittymässä niin sanotuiksi smart city 
-kokonaisuuksiksi, jotka ovat monimuotoisia ja joustavia, ja joiden toimin-
taa luonnehtii pyrkimys kestävyyteen (Liikenne- ja viestintäministeriö, 
2014). Tässä suhteessa keskeinen tekijä on liikkuminen, jonka nähdään 
olevan murroksessa. Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 
tavoitellaan mm. kestävien kulkumuotojen osuuden kasvua ja liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähenemistä kohti kansallista liikenteen pääs-
tövähennystavoitetta (Liikenne- ja viestintämininteriö). 

Uuden Oulun yleiskaavassa osoitetaan täydennysrakentamista noin 60 000 uudelle asukkaalle ja 
kymmenille tuhansille työpaikoille. Kampuksen ja ruutukaavakeskustan välillä täydentävä tiivistämi-
nen on suunniteltu ratkaistavan kehittämisvyöhykkeillä ja (raideliikenteen) bulevardisoinnilla (Alppila 
ja Kaijonharju). Kehittämisvyöhykkeiden luomisella varaudutaan Tilastokeskuksen ennustetta voimak-
kaampaan väestönkehitykseen vuoteen 2050 mennessä (Oulun kaupunki, 2016). Oletuksena on työ-
paikkakehityksen vakaus, väestökehityksen toteutuminen edellä mainitusti ja tulevaisuuden liikku-
misen ja asumistoiveiden ja -tapojen pysyminen nykyisen kaltaisina. Tulevaisuuden innovatiivisessa 
kaupungissa ilmastonmuutoksen torjunta ja resurssitehokkuus kuitenkin korostuvat nykyisestään. 
Keinot tähän perustuvat joustavaan ja kokonaisvaltaiseen kaupunkisuunnitteluun (Irjala, 2020; Työ- ja 
elinkeinoministeriö).

Tulevaisuudessa 
rakennetun ympä-
ristön tulisikin 
olla aiempaa muu-
tosjoustavampi, 
resilientti.
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miessaan opiskelijat ja ikääntyvä väestö synnyttävät lisäkysyntää olemassa oleville palveluille ja uuden-
laista kysyntää keskusta-alueiden palveluille. Julkiset tilat ja vajaakäytössä olevat rakennukset tarjoavat 
myös mahdollisuuden kehittää innovatiivista, vihreää ja yhteisöllistä kaupunkitilaa, jossa monikäyttöi-
syys ja kestävyys on toteutettavissa. Yliopiston toiminnot (ravintolat, kahvilta, yleisötilat) integroituvat 
luontevasti kaupunkirakenteeseen, ja monissa kaupungeissa opiskelu ja sivistystyö ovat jo nyt ihmisten 
arkiympäristöä (esim. Helsingin Oodi ja Helsingin yliopiston Tiedekulma). Lisäksi digitaalisuus avaa 
uusia lähestymiskulmia kaupunkisuunnitteluun, mahdollistaen älykkäiden monikäyttöisten kaupunkiti-
lojen kehittämisen. Oulun yliopiston Smart City - ja 6G- Flagship-tutkimus sekä monialainen tutkimus- ja 
koulutusrakenne tukevat Oulun kaupungin kehittymistä Pohjois-Suomen ja arktisten alueiden johtavaksi 
ja vetovoimaisimmaksi Smart City -kaupungiksi ja kehitysalustaksi (Kangasoja ja Rousu, 2020). Samalla 
kaupunkirakennetta tulisi kehittää vastaavalla innovatiivisuudella myös tulevaisuudessa. 

Kaupunki opiskelupaikkana ja viihtyisänä asuinympäristönä
Oulu on tunnettu pohjoisen Suomen merkittävänä kasvukeskuksena ja esimerkillisten innovaatioympä-
ristöjen luomisesta. Kaupungin ja yliopiston yhteistyön saumattomuutta on seurattu mielenkiinnolla niin 
Suomessa kuin kansainvälisesti. Yliopiston kehittämisen rakenteelliset lähtökohdat ovat kuitenkin viime 
vuosikymmenellä olleet muutoksessa, ja ennakoitavissa olevan muutoksen hallinta tulee olemaan haasta-
vaa – etenkin jos tarvetta siihen ei laajasti tunnisteta. Kuten todettu Oulun seudun ja yliopiston suhteelli-
nen asema suomalaisessa aluekehityksessä ja kansainvälisessä kilpailussa onkin rakentumassa uudelleen. 

Tässä prosessissa yliopiston rooli, tulevaisuuden tarpeet ja vetovoi-
maisuus uusien opiskelijoiden houkuttelemiseksi ja alueella pitämi-
seksi tulevat entisestään korostumaan. Kansainvälisten ja kotimaisten 
tutkimusten perusteella on nähtävissä, kuinka kaupungit korostavat 
opiskelijoiden roolia kaupunkilaisina ja kaupunkitilan käyttäjinä (ks. 
Goddard & Vallance, 2013; Stachowiak, et al., 2013). Tässä suhteessa 
on tapahtumassa muutos. Aiempaa ideaalia yliopistokampusten ja 
opiskelijoiden asumisen sijoittamisesta ydinkeskustojen ulkopuolelle 
on tarkasteltava uudelleen. Kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa 
kaupunkikeskustojen elävöittäminen on noussut tärkeämmäksi ja 
opiskelijoiden sitouttaminen ’väliaikaisen opiskelija-asumisen sijaan’ 
on korostunut ja kasvattanut kaupunkien ja yliopistojen integrointi-

pyrkimystä sekä maantieteellisesti että toiminnallisesti. Pyrkimyksenä on saattaa perinteinen irrallaan 
paikallisesta ympäristöstä oleva (embryonic) yliopiston toiminta mahdollisimman hyvin sulautetuksi 
osaksi kaupungin olemusta. Tällöin rajallisesta määrästä yhteyksiä muuhun sosiaaliseen ja fyysiseen 
ympäristöön päädyttäisiin tilanteeseen, jossa yliopisto muuttuisi yhä keskeisemmäksi identiteetin, toi-
minnan, paikallisen yhteisön ja myös rakennetun ympäristön osaksi (esim. Goddard & Vallance 2013).

Arjen, elämän ja toimintojen sekoittuneisuutta vahvaksi kokonaisuudeksi korostetaan yhä selkeäm-
min (Kepsu ym. 2010; Vaattovaara ym, 2009). Kaupunki elinympäristönä on yliopiston kehitykselle mer-
kityksellinen tekijä samalla tapaa kuin yliopisto kaupungin elinvoimalle, eikä yliopiston roolia ja sijaintia 
kaupungin viihtyisyyttä ja elävyyttä vahvistavana tekijänä tulisi aliarvioida. Kysymys siitä kuinka veto-
voimainen Oulu on yliopisto- ja opiskelukaupunkina, liittyy kiinteästi siihen kuinka viihtyisä ja moni-
puolinen Oulu on asuinpaikkana. Keskustan elinvoima ja viihtyisyys vaikuttaa olennaisesti myös yliopis-
ton houkuttelevuuteen. 

Yliopiston ja kaupungin integroituminen: kaupunkitila ja tilojen 
monikäyttöisyys
Tanskalaisen kaupunkisuunnittelijan Jan Gehlin (2010) mukaan elävä kaupunkitila syntyy lyhyistä, loo-
gisista reiteistä, varsin pienistä aukioista, avoimesta tilasta ja selkeästä tilojen välisestä hierarkiasta. Elävä 
kaupunkitila syntyy, kun kaupunkirakenteessa on tarpeeksi kutsuvia ja houkuttelevia tiloja sekä ns. kriit-
tistä massaa, joka tiloja käyttää. Kaupunkitilan tulee olla ennen kaikkea innostava (Gehl, 2010), ja elävän 
ja vetovoimaisen kaupungin keskustan tulisi olla dynaaminen.

Keskusta-alueet ovat maankäytön suunnittelujärjestelmässä monimuotoisen ja tehokkaan rakentami-
sen alueita (C-merkintä kaikilla kaavatasoilla). Inspiroiva kaupunkirakenne perustuu liikenteen vyö-
hykkeisiin ja ydinkeskustan kävelypainotteisuuteen (Elävät kaupunkikeskustat RY, 2020). Kaupunki-
suunnittelussa käytettävät Urban Fabrics- kudelmat tarkoittavat kaupunkirakenteen vyöhykkeitä, joilla 
mahdollistetaan kaupunkirakenteen vyöhykejako kävely-, pyöräily-, joukkoliikenne- ja autoliikenne 
painotteisiin vyöhykkeisiin (Suomen ympäristökeskus, 2013). Vuonna 2017 tehdyn vyöhykeanalyysin 
mukaan Oulun keskuksen jalankulkuvyöhyke rajoittuu ruutukaavakeskustaan, Myllytulliin, Heinäpää-
hän ja Raksilan radan ympäristöön, jossa autottomien asuntokuntien osuus jo vuosina 1990–2010 on 
ollut yli 55 % (Suomen ympäristökeskus, 2017). 

Muuntuva kaupunkirakenne ja kuluttaminen
Houkutteleva työ- ja elinympäristö on kansainväliselle yritykselle yhä tärkeämpi kriteeri, kun se har-
kitsee toimintojen sijoittamista (Green Cities EU). Kansainvälisesti vetovoimaiset kaupungit hyödyntä-
vät myös paikallisia erityispiirteitä: World Winter Cities Association for Mayors (WWCAM) on nostanut 
talven vetovoimatekijäksi ja mahdollisuudeksi (WWCAM). Esimerkiksi Kanadan Edmonton on valinnut 
aktiivisen talvikaupungin strategian. Edmonton nivoo talviaktiviteetit, kauneuden ja mielenkiintoisen 
kaupunkitilan kaupunkisuunnittelun keskiöön. Samalla kaupunki haluaa kehittää yhteisöjen tarpeisiin 
elävää, turvallista ja miellyttävää talvikaupunkiympäristöä.

Kaupunkitilan elävöittämisessä kaupalla on perinteisesti ollut erityisen suuri merkitys. Kaupan yksiköt 
ohjaavat ihmisten liikkumista ja rytmittävät kaupunkirakennetta. Samalla kauppakeskukset muuttuvat; 
ne houkuttelevat asuntoja, julkisia palveluja, liiketiloja, kaupallisia palveluja ja viihdettä (Suomen kaup-
pakeskusyhdistys, 2020). Tulevaisuuden kaupan yksiköiden kokoa arvioidaan palveluverkkoselvityksien 
avulla, jossa huomioidaan palveluverkon nykytila ja laatu sekä tarvittava palvelukapasiteetti. Pohjana 
käytetään mm. väestö- ja matkailijatietoja (esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2011). Kaupan liiton 
mukaan tulevaisuuden kauppaa muokkaavat muun muassa digitalisoiminen, älykkäät robotit, liikeoh-
jautuvat laitteet, kaupalliset miehittämättömät lennokit, itsekseen liikkuvat kulkuvälineet, henkilökoh-
taiset virtuaaliavustajat, aivot ja tietokoneen yhdistävät käyttöliittymät, henkilökohtainen analytiikka, 
4D-printtaus ja virtuaalitodellisuus. Omistamiseen liittyvät muutokset, kuten vertaiskauppa ja jakamis- 
ja kiertotalous kasvavat. Kaupan verkkopalvelussa tilausmäärät ovat kasvaneet COVID19 pandemian 
aikana jopa 75%. Vähittäiskauppa on volyymiltaan vielä suurempaa kuin verkkokauppa, mutta esimer-
kiksi Amazonin tulo Suomen markkinoille voi muuttaa tilanteen (Vilkas, 2020). 

Kaupunkitila on jo muuttunut; Oulussa Stockmann, Anttila, Posti, isot pankkikonttorit, kirjakaupat, 
vaateliikkeet ovat poistuneet katukuvasta ja ravintolatarjonta on alituisessa muutoksessa. Rakennettu 
ympäristö (korttelit ja kadut sekä rakennukset) on varsin pysyvä ja kaikki palveluihin, toimintaan, osto-
voimaan sekä tilatarpeeseen liittyvät muutokset näkyvät varsin nopeasti koetussa katutilassa ja kaupun-
kitilojen välisessä hierarkiassa. Tehtyjen matkailijakyselyiden mukaan Oulun ydinkeskusta koetaan hil-
jaiseksi ja ’kylmäksi’ (Järviluoma, 2017). 

Yliopisto tulevaisuuden kaupungissa
Oulun yliopiston nykyisessä 13 000 opiskelijan ja 3 000 työntekijän yhteisössä on potentiaali, joka voi-
taisiin paremmin integroida keskustan kehittämiseen ja elinvoimaisuuden mahdollistamiseen. Kooltaan 
suomalaisen seutukaupungin väestöä vastaava yhteisö voisi muodostaa merkittävän kriittisen massan, 
jonka turvin Oulun keskus kehittyisi toimintaympäristön muuttuessakin. Keskustassa liikkuessaan ja toi-

Kaupunki elinympä-
ristönä on yliopiston 
kehitykselle merki- 
tyksellinen tekijä 
samalla tapaa kuin 
yliopisto kaupungin 
elinvoimalle.
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Innovatiiviset metodologiat (use of innovative methodologies) – kehittääkö yliopisto monenlaisia 
uusia tapoja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi? Tukevatko uudet metodit kampuksen 
kehittämistä ja kampukset uusien metodien täysimittaista hyödyntämistä? Mitä uusia tutkimuksen, ope-
tuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen metodeja kampuksen täysimääräinen hyödyntäminen 
edellyttää? 

Oulun yliopiston hankesuunnitelmaesitys uudesta keskustakampuksesta vastaa Goddard ym. (2016) 
esittämään haasteeseen vahvistaa yliopiston aktiivisempaa ja tulevaisuusorientoitunutta yhteiskunnal-
lista roolia (ks. myös Bercovitz & Feldman, 2006; Perkmann et al., 2013). Se on myös linjassa yliopiston 
sitoutumisessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDGs), jotka sitouttavat kaikki suomalaisia yli-
opistoja osallistumaan aktiivisesti ja avoimesti yhteiskunnalliseen tulevaisuusvastuulliseen keskusteluun 
ja toimintaan. 

Oulun yliopiston ja kaupungin kehitys on tulossa uuteen murrosvaiheeseen. Yliopiston keskustakam-
puksen kaavoituksen selvittäminen tarjoaa mahdollisuuksia pohtia ja löytää uudenlaisia ja ratkaisukes-
keisiä vastauksia tulevaan väestömurrokseen, yliopistojen ja kaupunkien väliseen kilpailuun ja Goddar-
din ym. edellä mainitsemiin ulottuvuuksiin. Kyse on Oulun ja Oulun yliopiston asemoitumisesta Suomen 
aluerakenteessa ja sitä koskevan muutoksen hallinnasta. Oulun, Jyväskylän ja Tampereen suotuisaa 
kehitystä vuosituhannen vaiheessa analysoineissa tutkimuksissa nostettiin esille rohkean ja aloitteellisen 
päätöksenteon merkitys (Sotarauta & Viljamaa 2003). Tällöin kyseisten kaupunkien paikallisen päätök-
senteon todettiin olleen ennakkoluulotonta ja uusia kehityspolkuja avaavaa, joka oli mahdollistanut haas-
teisiin vastaamisen. Kaikissa kolmessa kaupungissa teollisuuden rakennemuutos on yhdistänyt toimijoita 
ja saanut ylittämään mahdolliset yhteistyön ongelmat. Olennaista oli aktiivinen kyky sopeutua muuttu-
vaan toimintaympäristöön strategisesti omista lähtökohdista; kriisi toimi aktiivisuuden herättäjänä. 

Oulun kaupungin ja seudun lähimenneisyys ja esimerkiksi edellä mainittuun rakennemuutokseen 
sopeutuminen ovat olleet elimellisesti sidoksissa Oulun yliopiston perustamiseen ja yliopiston vetovoi-
maisuuteen. Tässä kohtalonyhteydessä yliopisto on toiminnallaan ja omilla uusilla, joskus rohkeilla ja 
ennakkoluulottomilla valinnoillaan mahdollistanut alueen elinkeinorakenteen muutoksen, monipuo-
listumisen ja menestyksen. On erittäin todennäköistä, että myös kaupungin tulevaisuus on kiinteästi 
sidoksissa yliopiston toimintaan ja vetovoimaisuuteen. Kuten ennen, myös tuleva Oulun yliopiston veto-
voimaisuus rakentuu ensisijaisesti sen itsensä tekemien strategisten valintojen kautta. Tämän mahdollis-
taminen edellyttää hyvää yhteistyötä kaupungin ja eri sidosryhmien kanssa sekä laajaa osallistamista ja 
sitoutumista tehtyihin suunnitelmiin. 

Yliopiston keskustakampusta koskeva selvitysesitys peräänkuuluttaa avointa ja demokraattista kes-
kustelua ja suunnitteluprosessia. Kyse ei ole yksin yliopiston nykyhenkilöstön tai -opiskelijoiden osal-

listamisesta vaan laajemmin kuntalaisten kuulemisesta. Kaupungin 
kaavoitusvalmistelu prosessina mahdollistaa tämän demokraattisesti 
ja lakisääteisesti. Ympäristöämme koskevat päätökset kuuluvat kai-
kille, ja uudet ajattelu- ja toimintatavat edellyttävät myös meiltä kaikilta 
kykyä oppia uutta. Muodoltaan tarkasti määritellyssä, mutta toteutta-
mistavaltaan joustavassa kaavaprosessissa osalliset vääjäämättä oppivat 
toisiltaan ja avoimen prosessin turvin päätökset tulevat läpinäkyviksi 
(osallistaminen), testatuiksi (vaihtoehdot), arvioiduiksi (selvitykset, vai-
kutukset) ja arvotetuiksi (demokraattinen päätöksenteko). Oulun yli-
opiston kampushankkeessa määritellään ennen kaikkea tulevaisuuden 
yliopistokaupunki, ja siksi se on syytä suunnitella ja arvottaa lakisäätei-
sessä kaavaprosessissa. 

Oulun yliopiston keskustakampuksen suunnitteluvarauksen hyväk-
syminen ja suunnittelun käynnistäminen on nähtävä keskeisenä keinona vaikuttaa siihen, kuinka veto-
voimainen Oulu on yliopistokaupunkina ja opiskelupaikkana ja kuinka viihtyisä Oulu on tulevaisuuden 
asuinpaikkana. Toiseksi keskustakampuksen suunnittelu auttaa sekä Oulun yliopistoa että kaupunkia 
tulevaisuustyössä, jossa ne voivat yhdessä varautua alue- ja väestörakenteen ennakoituun muutokseen. 
Kolmanneksi selvitystarvetta tukevat tulevan maankäytön muutosjoustavuuden tarpeet ja yhdyskunta-
suunnittelun kestävyystavoitteet. Lisäksi Oulun yliopisto on sitoutumassa muiden suomalaisten yliopis-
tojen tavoin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDGs), jotka edellyttävät pyrkimystä muun muassa 
hiilineutraalisuuteen 2030-luvulla. Kaikkien näiden tekijöiden suhteen Oulun yliopiston keskustakam-
pus avaa monia mahdollisuuksia, jotka tulisi huolella selvittää. Tämä on sekä Oulun yliopiston ja yliopis-
toyhteisön että Oulun seudun ja Pohjois-Suomen etu. 

Oulu – yliopistokaupunki: keskustelua ja johto-
päätelmiä tulevaisuuteen 
Edellä läpikäydyn perusteella esitämme, että Oulun yliopiston keskustakampuksen suunnitteluvarauk-
selle ja -työlle tulisi antaa lupa. Yliopistolla on keskeinen rooli kaupunki- ja aluekehityksessä, ja Oulun 
yliopiston tarjoaman koulutuksen merkitys on ollut kiistaton aluekehitykselle. Johtuen pienenevistä 
ikäryhmistä ja kasvavasta kilpailusta menestys edellyttää jatkossa aiempaa vetovoimaisempien oppi-
misympäristöjen kehittämistä. 

Tutkimuksellisesti yliopistot ovat foorumeita ja moninaisten verkostojen solmukohtia, joissa yhdis-
tyvät luontevasti paikallinen ja globaalitaso. Yliopistojen yhteiskuntasuhteen, tehtävien ja kampusten 
maantieteellisen sijainnin pohtiminen eivät ole uusia asioita. Yliopistot ovat paitsi tiedepoliittisia myös 
aluepoliittisia toimijoita. Halusivatpa yliopistot sitä tai ei, ne ovat myös alue-, paikallis- ja elinkeinopolitii-
kan kohteita, joiden tulevaisuutta monet eri tahot haluavat ohjata, hyödyntää ja/tai tukea. Oleellista tässä 
poliittisessa toiminnassa ja yhteistyössä on se, mistä lähtökohdista ja millä ehdoilla ja tavoilla yliopistoa 
kehitetään. Yliopistolla tulee olla keskeinen rooli määrittäessään omaa tahtotilaansa (ks. Lester ja Piore, 
2004), jolla se pyrkii omalta osaltaan osoittamaan muutosherkkyyttä ja -joustavuutta tulevaisuutensa 
rakentamisessa ja toimintaympäristönsä kehittämisessä. 

Traditioista ja historiatajustaan huolimatta yliopiston ensisijainen tehtävä ja velvollisuus on katsoa 
tulevaisuuteen, mahdollistaen ja rakentaen tieteen, koulutuksen ja yhteiskuntien tulevaisuutta ja kestä-
vyyttä. Keskustelun ja suunnittelun käynnistäminen Oulun yliopiston mahdollisen uuden kampuksen 
sijainnista on nähtävä keskeisenä keinona vaikuttaa siihen, kuinka vetovoimainen Oulu on yliopistokau-
punkina ja opiskelupaikkana ja kuinka viihtyisä Oulu on tulevaisuuden asuinpaikkana. Sijainti kartalla ei 
itsessään takaa mitään, mutta erilaiset sijainnit voivat mahdollistaa toisistaan poikkeavia kehityskulkuja; 
on selvää, että tuhansien yliopistolaisten tuominen toimijoina ja kuluttajina kaupunkitilaan elävöittää ja 
monipuolistaa sitä. Tässäkin mielessä paikalla on merkitystä, ja sen merkityksen kultivoiminen yliopis-
ton vetovoimaisuudeksi on yhtäällä helpompaa tai luontaisempaa kuin toisaalla. Oulun yliopiston kes-
kustakampus avaa sijaintiin liittyviä mahdollisuuksia, jotka tulisi huolella selvittää. 

Goddard ym. (2016) ovat peräänkuuluttaneet yliopistoilta aktiivisempaa ja strategisempaa otetta 
yhteiskunnallisen roolin vahvistamisessa (ks. myös Sotarauta & Viljamaa 2003). He korostavat yliopiston 
yhteiskunnallisen roolin kehittämistä seitsemän ulottuvuuden kautta, joiden avulla on mahdollista avata 
strateginen näkymä myös kampusten kehittämiseen osana kaupunki- ja aluekehitystä: 

Päämäärän taju (sense of purpose) – ymmärrys siitä missä asioissa yliopisto on hyvä ja erityisesti mitä 
varten se on hyvä. Toimiiko yliopisto määrätietoisesti linkittääkseen sosiaalisen ja taloudellisen vaikut-
tavuuden tutkimukseen ja opetukseen? Etsiikö se ratkaisuja kaupungissa tunnistettuihin haasteisiin tai 
tunnistettuihin ongelmiin? Haastaako se kumppaninsa kyseenalaistamaan monet perusoletukset? Onko 
yliopistolla jaettu ymmärrys siitä, miten kampus ja sen monet toiminnot on mahdollista avata muille 
toimijoille?

Aktiivinen vuorovaikutus (active engagement) – yliopisto toimii monissa verkostoissa niin paikalli-
sesti, alueellisesti, kansallisesti kuin globaalistikin. Vuorovaikutuksen ytimessä on parhaimmillaan jat-
kuva dialogi sidosryhmien kanssa. Onko yliopisto analysoinut sekä nykyisten että potentiaalisten kump-
paniensa kehitystarpeet ja kehittänyt kampuksiaan tukemaan jatkuvaa vuorovaikutusta niiden kanssa?

Holistinen ote (holistic approach) – yliopiston yhteiskunnallinen rooli koskettaa parhaimmillaan 
koko yliopistoa eikä vain joitain tiettyjä yksilöitä, ryhmiä tai yksikköjä. Onko yliopisto analysoinut tie-
teenalojen kehitystarpeet ja niiden toisistaan poikkeavat kumppanit ja erilaiset tavat tehdä yhteistyötä? 
Onko pohdittu kampusten tarjoamia mahdollisuuksia hyvinkin erilaisten tieteenalojen näkökulmista?

Paikan taju (sense of place) – vaikka yliopisto toimii kansainvälisesti, ymmärtääkö se oman roo-
linsa sijaintipaikassaan sekä sen, miten monin tavoin paikka vaikuttaa yliopiston identiteettiin ja 
toimintatapoihin?

Valmius investoida (willingness to invest) – onko yliopistolla valmius investoida sellaisiin rakenteisiin 
ja toimintoihin, jotka vahvistavat sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ilman välitöntä akateemista mer-
kitystä? Palkitseeko yliopisto tutkijoitaan ja opettajiaan yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta?

Läpinäkyvyys ja vastuullisuus (transparency and accountability) – ottaako yliopisto huomioon 
sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset näkökulmat omissa kehittämistoiminnoissaan? Altistaako se omat 
kehittämispyrkimyksensä avoimelle keskustelulle? Ottaako se vastuun mahdollisista vääristä päätöksistä 
ja investoinneista?

Ympäristöämme 
koskevat päätökset 
kuuluvat kaikille, 
ja uudet ajattelu- ja 
toimintatavat edel-
lyttävät myös meiltä 
kaikilta kykyä oppia 
uutta.
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