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Oulun kaupungille 

 

 

 

 

KUNNALLISET PALVELUT JÄÄLIN NÄKÖKULMASTA 

 

Jäälin suuralueen yhteistyöryhmä (jäljempänä Jäälin yhteistyöryhmä) on tutustunut Oulun 

palvelumalli 2020 –raporttiin. Yhteistyöryhmä haluaa kiittää Oulun kaupunkia palvelumallin 

julkisesta esittelystä ja raportin asettamisesta laajalti keskusteltavaksi. Yhteistyöryhmä 

esittää alueen näkemyksenä kunnioittaen seuraavaa. 

 

 

Oulun talous tuottaa huolta 

 

Jäälin yhteistyöryhmä on pannut huolestuneena merkille Oulun kaupungin talouden vaikean 

tilanteen. Yhteistyöryhmä pitää tärkeänä palvelumalliraportin pyrkimystä etsiä palveluiden 

tuottamiseen nykyistä kustannustehokkaampia malleja ja haluaa osaltaan edesauttaa niiden 

kehittämisessä.  

 

 

Jääli on vetovoimainen, aktiivisten ihmisten yhteisö, joka haluaa kumppanuutta 

  

Jääli on vetovoimainen asuinalue erityisesti luonnonolojensa ansiosta. Jäälin morfologiassa ja 

maisemassa on kaksi hallitsevaa piirrettä: jääkauden muovaamat harjumuodostumat ja 

Jäälinjärvi. Vähäjärvisellä Pohjois-Pohjanmaalla lähes neliökilometrin suuruinen järvi on jo 

sinänsä harvinaisuus. Ilmastossa on mannerilmaston piirteitä. Lähellä merenrantaa 

sijaitseviin alueisiin verrattuna tuulisuus on Jäälissä vähäisempi, lumipeitekausi pitempi, 

alkukesän lämpötilat korkeammat ja syksyn lämpötilat alhaisemmat. Tämä vaikuttaa muun 

muassa talvisiin harrastusmahdollisuuksiin.  

 

Jäälissä asuu paljon aktiivisia ihmisiä, jotka osallistuvat monenlaisiin yhteisöllisiin 

toimintoihin mm. lukuisien yhdistysten kautta. Yhteistyöryhmä näkee, että näiden aktiivisten 

ihmisten ja yhdistysten osallistumisella joitakin osia lähipalveluista voitaisiin kehittää 

laadukkaasti ja kustannustehokkaasti kumppanuussuhteessa kaupunkiin. 

 

 Yhteistyöryhmä odottaa kaupungin organisaatiolta tukea ja myötävaikutusta 

kaikkiin sellaiseen toimintoihin, joiden järjestämiseen alueella ilmenee 

vakavaa omaehtoista tahtoa. 

 

 Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys on jo avannut tässä uutta uraa. Omaehtoinen, laajaan 

yhteistyöhön ja kaupungin tukeen pohjaava vesien kunnostus on edelläkävijä jopa 
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valtakunnallisella tasolla (www.kiiminginjaalinvedet.net). Tällaista toimintamallia voisi 

laajentaa myös muihin soveltuviin toimintoihin.  

 

 

Jäälin palvelutarpeet ovat hyvin ennakoitavissa 

 

Yhteistyöryhmä näkee asuntojen lisärakentamistarvetta erityisesti Jäälin – Välikylän välisellä 

alueella Kuusamontien suunnassa. Tällä tiivistetään kaupunkirakennetta Oulun suuntaan, 

luodaan edellytyksiä alueen kaupallisille palveluille ja teollisille toiminnoille erityisesti 

Välikylän teollisuusalueella, joka sijaitsee liikenteellisesti hyvin ja tarjoaa erinomaiset 

laajentumismahdollisuudet. Toimintojen lisääntyminen parantaa joukkoliikenteen 

tehokkuutta. Tämä edellyttää, että  

 

myös yksityisiä maita voidaan kaavoittaa silloin, kun se tukee 

kaupunkirakenteen eheytymistä.  

 

Jääli on koko taajamahistoriansa ajan ollut erityisesti lasten ja nuorten kasvuympäristö. 

Varttunut väki on elämäntyönsä valmistuttua siirtynyt lähemmäksi Oulun keskustaa.  

Tämänkaltainen ilmiö todennäköisesti jatkuu. Tämän seurauksena Jäälin väestörakenne 

pysynee varsin stabiilina pitkälle tulevaisuuteen. Palvelutarpeen kannalta nopeita ja 

kustannuksia vaativia muutoksia ei ole odotettavissa. 

 

 

Yleiset ja yhtäläiset suunnitteluperiaatteet tärkeitä 

 

Jäälin yhteistyöryhmä tunnistaa palveluiden suunnittelussa seuraavia perusperiaatteita: 

 palveluiden tulee olla lähellä silloin, kun niiden tarve toistuu tiheästi tai palvelun 

käyttäjän siirtymiskyky on alhainen (mm. lapset ja vanhukset) 

 lähipalveluja monipuolisemmat palvelut ovat saatavissa kohtuullisella etäisyydellä tai 

liikkuvina 

 joukkoliikenne järjestetään uudella, joustavalla tavalla niin, että muidenkin kuin 

lähipalveluiden saavutettavuus on hyvä 

 asukkaiden kykyä sähköisten palveluiden käyttämisen parannetaan 

 

Yhtäläisten periaatteiden noudattaminen koko uuden Oulun alueella on välttämätöntä 

liittymissopimuksen periaatteiden mukaisesti asukkaiden tasavertaisen kohtelun vuoksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kiiminginjaalinvedet.net/
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Palvelut alueen erityispiirteiden mukaan 

 

Jäälin lähipalveluiden osalta yhteistyöryhmä haluaa painottaa seuraavaa: 

 

Ympäristö- ja yhdyskuntapalvelut 

 

Jäälin vahvuus on erityinen luonnonympäristö, josta tulee pitää hyvää huolta. Kiimingin – 

Jäälin vesienhoitoyhdistys on varautunut edelleen jatkamaan Jäälin vesien kunnostusta ja 

odottaa Oulun kaupungilta jatkossakin tarpeellista myötävaikutusta ja yhteistyötä.  

 

Jäälinjärven kannalta tärkein ja tehokkain yksittäinen toimi on järven 

koillisrannan viemäröinti.  

 

Nykytilassa jätevedet kuormittavat järveä erityisesti liukoisilla ravinteilla, mikä näkyy järvessä 

mm. sinilevä- ja limaleväesiintyminä. Viemäröinti tulee toteuttaa viipymättä erillään 

asemakaavoituksesta. Jätevesikuormituksen poistuminen on edellytys sille, että jo toteutetut 

ja suunnitellut vesienhoitotoimenpiteet tuottavat täyden hyödyn.  

 

Välikylän alueen liikennejärjestelmien kuivatusvesiä johdetaan Jäälinojaan 

käsittelemättöminä pulsseina. Rautapitoiset vedet värjäävät ajoittain voimakkaasti Jäälinojan 

vettä ja huonotavat muutenkin veden laatua. Kuivatusvesijärjestelmät tulisi varustaa 

laskeutus- ja viivästysaltailla.  

 

Jäälin taajaman lähellä Vasikkasuolla, joka sijaitsee Kuusamontien länsipuolella, käsitellään 

Oulun jätevedenpuhdistamon lietteitä, mikä aiheuttaa ajoittain suurta hajuhaittaa koko 

Jäälin alueella. Samalle alueelle on haettu lupaa biokaasulaitoksen rakentamiseen. Jätteiden 

aumakompostointi ja käsittely avonaisella kentällä ei vastaa nykyaikaista ympäristönsuojelun 

vaatimustasoa. 

 

 Jätteiden käsittely tulee Oulussa järjestää kaikilta osin asianmukaisesti ja 

keskittää sellaiselle alueelle, missä energian ja jätemateriaalien 

hyödyntäminen on mahdollista ja luontevaa.  

 

Vasikkasuon alueelta otetaan runsaasti maa- ja kallioaineksia. Toimintaa ohjaamaan on 

Pohjois-Pohjanmaan Liitossa laadittu yleissuunnitelma, jossa maa-ainesten otto on 

asianmukaisesti ohjeistettu. Suunnitelma sallii jossakin määrin myös muualta tuotujen, 

puhtaudeltaan varmistettujen ylijäämämaiden sijoittamisen alueelle. Jätteiden käsittelyä 

suunnitelma ei sisällä. Alueen käyttö tulee kaavallisin keinoin selkeyttää niin, ettei alueella 

sallita jätteenkäsittelyä. Luonteva käyttötarkoitus alueelle on teollinen toiminta.   
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Hyvinvointipalvelut 

 

Ikääntyneiden kotipalvelut on Jäälissä välttämättä toteutettava lähipalveluina.  Alueella on 

nykyisin myös ajanmukaisia ja hyvin toimivia vammaispalveluja. Mahdollisimman suuri osa 

niistä hyvinvointipalveluista, joita ei voida järjestää kiinteissä toimipaikoissa, tulisi pyrkiä 

toteuttamaan kustannustehokkaalla tavalla liikkuvina. Muiden kuin lähipalveluiden osalta 

Jääli tukeutuu luontevasti Kiimingin hyvinvointikeskukseen. Sujuva saavutettavuus edellyttää 

kuitenkin muutoksia liikennepalveluihin, joista lausutaan erikseen jäljempänä. 

 

 

Sivistys- ja kulttuuripalvelut 

 

Jääli on jatkossakin aktiivisiin työikäisiin ihmisiin ja heidän perheisiinsä painottuva yhteisö, 

jossa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, kirjastopalvelujen ja lähiliikunnan tulee olla 

painopistealueena.  

 

Päivähoidon infra on alueella varsin hyvä. Jäälin ala-asteen saneeraaminen 

 

monitoimitaloksi korostaa kiinteistön keskeistä asemaa alueen sivistys- ja 

kulttuuripalveluissa samoin kuin alueen asukkaiden sosiaalisen toiminnan 

alustana.  

 

Hyväksytty hankesuunnitelma sisältää tilat kirjastolle ja asukastuvalle. Alueen vilkas 

yhteisöllinen toiminta varmistaa tilojen korkean käyttöasteen. 

 

 Alueen erinomainen luonnonympäristö tarjoaa hyvät puitteet latu- ja ulkoilureittiverkoston 

täydentämiseen. Nykyaikaiset vaatimukset täyttävä urheilukenttä puuttuu alueelta 

Laivakankaan urheilualueen juututtua byrokratiaan. Oulun kaupungin organisaatiossa asia 

onkin päätetty ottaa uudelleen tarkasteltavaksi.  

 

Nuorten ja lasten suuri määrä myös tulevaisuudessa edellyttää asiallisia 

suorituspaikkoja nimenomaan lähipalveluina. 

 

Ulkoliikuntapaikkojen ajanmukaistaminen ei aiheuta suuria kertakustannuksia, ja etenkin 

ylläpitokustannukset ovat vähäiset. Kustannustehokkuutta voidaan parantaa luomalla 

kumppanuussuhteita Jäälin alueen toimijoiden kanssa. 

 

Liikennepalveluista 

 

Edellä on todettu, että erityisesti hyvinvointipalvelujen osalta Jääli tukeutuu luontevasti 

Kiimingin hyvinvointikeskukseen. Nykyisen kaltainen ja tasoinen joukkoliikenne ei palvele 

asukkaiden liikkumistarvetta riittävästi. Toisaalta suuri määrä koulukuljetuksia hoidetaan 

takseilla. Liikkuminen Jäälin ja Kiimingin välillä ja niiden lähialueella tulisi ratkaista 

kokonaisuutena nykyistä joustavammin pienellä ja ketterällä kalustolla suurten bussien ja 
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taksien sijaan. Kustannuksiltaan kohtuullinen olisi citybussi-tyyppinen ratkaisu, joka taipuisi 

luontevasti täyttämään myös palveluliikenteen tarpeet. 

 

Palvelut verkossa 

 

Pyrkimys kehittää palveluita sähköiseen muotoon on hyvin kannatettavaa sillä edellytyksellä, 

että järjestelmät muotoutuvat yksinkertaisiksi ja helppokäyttöisiksi. Tästä huolimatta osalla 

ihmisistä ATK-taidot ovat niin puutteellisia, että kynnys siirtyä sähköisten palveluiden 

käyttöön on liian korkea. Asian edistämiseen tarvitaan yksilöllistä tukitoimintaa. Myös tähän 

olisi mahdollista kehittää ratkaisuja kumppanuuteen perustuvan toimintamallin pohjalta. 

 

Lopuksi 

 

Jäälin suuralueen yhteistyöryhmä katsoo, että kuntaliitoksen myötä syntynyt uusi tilanne luo 

hyvät mahdollisuudet uudistaa kunnallisten palveluiden järjestämistä nykyistä 

toimivammaksi kustannustehokkaalla tavalla. Työssä voidaan kuitenkin onnistua ainoastaan 

siten, että alueiden oma osaaminen ja voimavarat otetaan käyttöön. Yhteistyöryhmä 

painottaa, että kaupungin organisaatio on kaupunkilaisia varten ja että paras tulos 

saavutetaan asukkaiden ja viranomaisten yhteistyöllä. Lähidemokratiatoiminta on tässä 

pyrkimyksessä erinomainen työkalu edellyttäen, että sitä kautta ilmaistu alueen tahto 

tuottaa asukkaiden toivomia toteuttamiskelpoisia päätöksiä. Palvelurakennemallin 

vaihtoehto 3 ei sovellu kohtuullisten palveluiden järjestämisen pohjaksi. 

 

 

 

 

Kari Tiri 

puheenjohtaja 

Jäälin suuralueen yhteistyöryhmä 


