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Kansallinen saavutettavuus

Oulun seudun elinvoimaisuus edellyttää 
sijainnista johtuen yhteyksiin panostamista!

• Valtatie VT 4 
• Päärata Oulu-Liminka, kaksoisraide
• Sataman laivaväylän syventäminen ja 

yhteydet 
• Ratapihojen kehittäminen
• VT 22
• VT 20
• VT 8

Muuttuneen maailmanpoliittisen 
tilanteen myötä huoltovarmuus 
korostuu - maayhteys Ruotsiin ja 
Norjaan pohjoisen kautta! 



Yhteistyö valtakunnallisiin osapuoliin
pohjautuu Liikenne 12 –
suunnitelmaan ja MAL-sopimukseen

Liikenne 12

Liikenne- ja viestintävirasto sekä Väylävirasto selvittävät 
alueellisen junaliikenteen kehittämistarpeita sekä -
mahdollisuuksia valtakunnallisesta näkökulmasta huomioiden 
seudulliset näkemykset. 

Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022-2029

Edellä mainittujen tarkastelujen pohjalta muodostetaan valtion 
kanta kaupunkiseutujen lähijunaliikenteen kehittämiseen.

Oulun seudun MAL-sopimus, toimenpiteet vuosille 2020-
2023

Toimenpide 2. Kaupunkiseudun tulevaisuuden 
joukkoliikennemuotojen selvittäminen. Kunnat määrittelevät eri 
joukkoliikennemuotojen roolit seudulla sekä niihin liittyvät 
maankäytön kehittämisen tarpeet ja toteutukseen tähtäävät 
selvitykset ja suunnitelmat. Työssä selvitetään myös 
lähijunaliikenteen käynnistämisen edellytykset ja vaikutukset.

Valtio teettää selvityksiä 
alueellisesta junaliikenteestä

Laaditut selvitykset

• Alueellisen junaliikenteen selvitys: Osaprojekti 1 - Infrastruktuuri, 
kapasiteetti ja kalusto. Väyläviraston julkaisuja 79a /2021

• Alueellisen junaliikenteen selvitys: Osaprojekti 2 – Maankäyttö. 
Väyläviraston julkaisuja 79b/2021

Tulevat selvitykset

Alueellisen junaliikenteen jatkoselvitys -
liikennöintikustannukset ja matkustajapotentiaali.
Käynnistyy toukokuussa ja valmistuu lokakuun 2022 loppuun 
mennessä.

Myöhemmin laadittaneen alueellisen junaliikenteen 
toteutuspolku?

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/VNS_2+2021.pdf
https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2021-73_vaylaverkon_investointiohjelma_web.pdf


Rahoitus
• Kunnat sitoutuvat pitkäjänteisesti rahoittamaan 

junaliikenteen ostoja. Rahoitusta tarvitaan joka vuosi.
• Kunnat sitoutuvat osallistumaan seisakkeiden ja 

liityntäpysäköinnin (autot ja polkupyörät) 
toteutuskustannuksiin noin 50%:n osuudella.

• Kunnille voi aiheutua kustannuksia siitä, että 
seisakkeille on rakennettava autoliikenteen, pyöräilyn 
ja jalankulun yhteyksiä. Tarpeita tulee myös uuden 
maankäytön myötä.

MAL-sopimus
• MAL-sopimus nivoo kuntien ja valtion toimet yhteen.

Maankäyttö
• Seudun uusi maankäyttö tulee kohdentaa 

seisakkeiden ympäristöön.
• Kunnat muuttavat kaavoituksensa painopisteitä 

niin, että seisakkeiden ympäristöt kehittyvät 
nopeasti.

Joukkoliikenne
• Seudun joukkoliikenteelle muodostetaan 

yhteisesti hyväksyttävä kehityskuva, jossa 
lähijunaliikenteen rooli osana muuta 
joukkoliikennettä selkeytetään.

• Seudun tulee organisoitua lähijunaliikenteen 
määrätietoiseksi kehittämiseksi (lippuyhteistyö, 
junaliikenteen ostojen ja kehittämisen 
rahoitus/resursointi, suunnittelu).

Lähijuna on seudullinen kaupunkikehityshanke
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Seisakkeiden toteutuskustannukset 

ja arvio matkustajamääristä 

Seisake 

(I vaihe)

Yhteensä Kunta 50%

Ii 860 525 € 430 262,5 €

Haukipudas 860 525 €

666 136 €Linnanmaa 471 747 €

Oulun asema Kehitetään 
muista syistä.

Kempele 619 199 € 309 599,5 €

Tupos 471 747 €

471 747 €Liminka 471 747 €

Yhteensä 3 755 490 € 1 877 745 €

Väyläviraston julkaisuja 79a ja 79b /20215

Lähijunaan mahtuu 250 ja 
linja-autoon 50 matkustajaa.



Lähijuna-
liikenteen 
paikkatieto-
tarkastelu
Liminka - Ii

Oulun kaupunki 
2019



Kuva: Ville Honkonen

KULTTUURINEN JA 
SOSIAALINEN KESTÄVYYS

YMPÄRISTÖLLINEN 
KESTÄVYYS

TALOUDELLINEN 
KESTÄVYYS

Kestävän ja houkuttelevan yhdyskuntarakenteen edistäminen: 
kaupunkiseutusuunnitelman, liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutus sekä

monipuolisen asuntotuotannon ja keskustojen kehittämissuunnitelmien toteutus 

Kestävän liikkumisen edistäminen: seudullisen joukkoliikennestrategian ja pyöräilyn 
pääreittisuunnitelman toteutus sekä

kävely-ympäristöjen parantamisen seudullisen suunnitelman laatiminen

Seudun saavutettavuuden parantaminen: Liminka-Oulu –kaksoisraide, päätös 
seudullisen lähijunaliikenteen käynnistyksestä ja asemaseutujen kehittäminen

Seudun matkailun masterplan & seudullisen reitistön kehittäminen ja brändäys

Seudullinen monialainen yhteistyö, vaikuttaminen ja aluemarkkinointi

Oulun seudulla löydetään resurssit laajaan yhteistyöhön 
sekä rohkaistaan innovatiivisiin ja kokeileviin toimenpiteisiin.

KÄRKITOIMENPITEET

VUONNA 2040 OULUN SEUTU ON POHJOISEN SUOMEN 
KESTÄVÄ, HOUKUTTELEVA JA ELINVOIMAINEN 

KAUPUNKISEUTU













Vahva yhteistyö Oulun seudulla
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Oulun seudun liikennemalli



Painotus kestävään liikkumiseen

Kulkutapojen käyttö eri kunnissa

Kulkutapojen käyttö Oulun seudulla

Kestävien kulkutapojen osuus koko 
seudulla 40 %

Nykytila > 
tavoitteet > 
seuranta



Painotus kestävään liikkumiseen

- Pyöräbaanat ja turvalliset risteykset
- Seurantalaskurit
- Pysäkki- ja muut pyöräpysäköintijärjestelyt



➢Oulun pyöräilyn baanaverkko 2030 –suunnitelma ja toteutuksen 
käynnistäminen

➢Keskustavisio 2040. Oulun keskustan kävely- ja pyöräilyolosuhteiden 
parantaminen (mm. pyöräkadut)

➢Kävelyn ja pyöräilyn tekniset asiantuntijapalvelut (mm. auditoinnit). 
Asenteisiin vaikuttamisen ja yhteistyön vahvistamisen kehittämisprojekti 
2019

➢Oulun keskustan läpäisyn parantaminen joukkoliikenteelle

➢Liikenneturvallisuustoimijatyö – Oulun kaupunki, Oulun ympäryskunnat

➢ITS Oulu –hanke ja sen kehittämispilotit, Älyliikenteen 
kehittämissuunnitelma

➢Lentoaseman maayhteyksien kehittäminen (käynnissä)

Esimerkkejä Oulun seudun 
hankkeista MAL –sopimuksen 
tavoitteiden toteuttamiseksi



Esimerkkejä Oulun seudun 
hankkeista MAL -sopimuksen 
tavoitteiden toteuttamiseksi

➢Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 (päivitys)

➢Oulun seudun liikennemallin päivitys ja 
matkustuskäyttäytymisaineiston kerääminen siihen osana 
valtakunnallista henkilöliikennetutkimusta

➢Ilmastovaikutukset Oulun seudulla (liikennemallin hyödyntäminen)

➢Pääradan vaikutusanalyysi Pohjois-Pohjanmaalla

➢Oulun seudun joukkoliikennestrategia 2030, palvelutasosuunnitelma 
2018-2023 ja linjastosuunnitelma 2020. Muutosten vieminen 
käytäntöön mm. kilpailutusten kautta.

➢Joukkoliikenteen kehittämistä tukevia selvityksiä, kuten Oulun linja-
autoliikenteen käyttövoimaselvitys,  Oulun seudun lähijunaselvitys, 
Tehokkaan joukkoliikennekäytävän kehittämisen esiselvitys: Keskusta-
Raksila-Kontinkangas.



Kiitos ja hyvää joulunalusaikaa!


