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Sent: torstai 16. joulukuuta 2021 15.17

___

”Hallituksen olisi tullut huolehtia siitä, että hyväksyttäessä Oulun yliopiston 
keskustakampuksen hankesuunnitelma, yliopistoyhteisöllä on käytettävissä 
suunnitelma kolmen kampuksen mallista vuoteen 2030, ja erityisesti Linnanmaan 
kampuksen kehityksestä vuoteen 2040 ulottuvien sitoumusten osalta. Tasapainoisella 
suunnittelulla varmistetaan merkittävän hankkeen uskottavuus sekä koko yhteisön 
että sidosryhmien sitoutuminen pitkän aikavälin yhteisiin tavoitteisiin.”

Ystävällisin terveisin
//anni



Esitän eriävän mielipiteen tehtyyn päätökseen seuraavin perustein:

1. Hankesuunnitelmasta ei käy ilmi, onko hankkeen taloudellisuutta 
arvioitaessa kysytty kiinteistön omistajan (SYK) näkemystä Linnanmaan 
kiinteistön kunnosta, korjaustarpeista ja näiden kustannusvaikutuksista. 
Näkemykseni on, että tämä olisi pitänyt selvittää ennen hankesuunnitelman 
hyväksymistä.

2. Yliopistoyhteisön (Professoriliitto, Oulun yliopiston akateemiset, opiskelijat) 
esittämiä kriittisiä näkemyksiä ei ole hankesuunnitelmassa huomioitu. 
Näkemykseni on, että ennen hankesuunnitelman hyväksymistä olisi ollut 
välttämätöntä ratkaista, kuinka yliopistoyhteisön kanssa rakennetaan 
yhteisymmärrys tulevaisuuden tilastrategiasta. 

3. Hankesuunnitelmasta ei käy ilmi, miten Raksilaan rakennettava kampus 
ankkuroituu yliopiston pitkän linjan kiinteistöstrategiaan. 
Hankesuunnitelman käynnistäminen perustui ajatukseen, jonka mukaan 
selvitetään mahdollisuutta koko kampuksen sijoittamisesta Raksilaan. 
Rakentamisen vaiheistus otettiin toki huomioon. Näkemykseni on, että 
ennen hankesuunnitelman hyväksymistä, olisi pitänyt olla selkeä näkemys 
sen suhteen, mihin yliopiston mahdolliset tulevat uudisrakennukset 
sijoittuvat. 

4. Normaalikoulun sijoittaminen Linnanmaan ydinkampukselle ei ole koulun 
näkökulmasta kestävä ratkaisu. Vakavien sisäilmaongelmien takia 
Normaalikoulua koskevat ratkaisut ovat kiireellisiä, eivätkä mukaudu 
Keskustakampuksen aikatauluun. Näkemykseni on, että ennen 
hankesuunnitelman hyväksymistä, olisi pitänyt olla selkeä näkemys 
Normaalikoulun tilaratkaisusta. 

5. Hankesuunnitelman käynnistämisen yhteydessä sovittiin, että seuraavassa 
päätösvaiheessa huomioidaan Linnanmaa-työryhmän raportti. Näkemykseni 
on, että tämän valmistuminen olisi pitänyt odottaa ennen 
hankesuunnitelman hyväksymistä. 

6. Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tutkimusyksiköiden johtajien 
näkemyksen mukaan tiedekunnan siirtäminen Raksilaan ei palvele 
tiedekunnan tutkimusta ja koulutusta. Näkemykseni on, että 
hankesuunnitelmassa esitytetystä ratkaisusta siirtää tiedekunta Raksilaan 
olisi pitänyt vielä käydä perusteellinen keskustelu ennen hankesuunnitelman 
hyväksymistä. 

Kimmo Kontio 



Esitän eriävän mielipiteen hallituksen päätökseen kahdesta syystä.

Ensinnäkin, hallitus ei ole saanut riittävää tietoa siitä, miten 
hankesuunnitelma nivoutuu yliopiston kiinteistöstrategiaan ja sen 
rahoituspohjaan. Hallituksen huolellisuusvelvoitteen mukaisesti sillä tulisi 
ennen hankesuunnitelman hyväksymistä ja arkkitehtikilpailun 
järjestämistä olla kokonaisvisio siitä, mitkä vanhat ja uudet toiminnot 
sijoittuisivat Linnanmaalle ja mitkä kehittämismahdollisuudet koskevat 
Raksilan kampusta. Nykyinen epävarmuus vaikuttaa mahdollisuuksiin 
tehdä luotettavia taloudellisia arvioita uuden rakennuksen sekä siihen 
liittyvien muutosjärjestelyjen kustannuksista. Tähän kiireinen aikataulu ei 
ole venynyt, muun muassa Linnanmaa-työryhmän tuloksia ei ehditty 
huomioida ennen päätöstä. 

Toiseksi, ennen arkkitehtikilpailuun ryhtymistä olisi olennaista juurruttaa 
rakennussuunnitelmia ja visioita Oulun yliopiston tulevaisuudesta 
yliopistoyhteisöön entistä laajemmin. Esimerkiksi epäselvyys siitä, onko 
tulevaisuudessa yksi ydinkampus vai useampia, on vaikuttanut Raksilan 
hankesuunnitelmaan kohdistettuun kritiikkiin. Joidenkin tiedekuntien sekä 
ammattijärjestöjen esittämiin huoliin ja kysymyksiin ei ole vastattu. 
Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä uuden kampuksen suunnittelu 
edellyttää, että työyhteisö osallistuu monipuolisesti sen eri vaiheisiin ja 
että luottamus sekä rakentava keskustelukulttuuri säilyvät eri tahojen 
välillä.

Anna Rotkirch



Kalervo Väänänen, eriävä mielipide

Mielestäni käsiteltävään asiaan liittyen hallituksen olisi tullut selvittää ennen 
päätöksen tekoa seuraavat asiat:

1. Hankeselvityksen taustalla olleissa kustannusvertailussa on erittäin suuria 
eroavaisuuksia Linnanmaan kiinteistön omistajan SYK:n ja OY:n käyttämien 
konsulttien näkemyksissä Linnanmaan kustannusten osalta. Hallituksen 
huolellisuusvelvoitteen mukaisesti tulee selvittää, mistä näin suuret erot 
johtuvat.

2. Ennen päätöksen tekoa olisi kiinteistöstrategian osalta selvitettävä 
mahdollisuudet sijoittaa kaikki Linnanmaan kampuksen toiminnot Raksilan 
alueelle. Nyt esitetty päätös lisää todennäköisyyttä sille, että yliopisto hajauttaa 
toiminnot nykyisen kahden kampuksen sijasta kolmelle kampukselle useamman 
vuosikymmenen ajaksi. 

3. Huhtikuussa 2020 tehdyn päätöksen mukaisesti hallituksella tulee olla edes 
alustavat tiedot Linnanmaan jatkokehityksen niistä vaihtoehdoista, jotka 
vaikuttavat yliopiston toimintaan ja yliopiston yhteiskuntavastuuseen.  Ainakin 
vuoden 2021 lopussa ilmestyvä Linnanmaa työryhmän väliraportti tulisi olla 
hallituksella tiedossa. 

4. Henkilöstöjärjestöjen ja hankeselvityksen tekijöiden käsitys henkilöstön 
osallistamisesta nyt käsiteltävään prosessiin on hyvin erilainen. 
Huolellisuusvelvoitteen puitteissa olisi tullut selkiyttää tämän ristiriidan syitä 
ennen päätöksen tekoa. 


