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INTRO
Tämä esite kertoo ajankohtaista tarinaa Oulusta. Teksti toimii erityisesti osoitteesta
presentation.oulu.com löytyvän Oulun yleisesityksen lisämateriaalina. Kun haluat
esitellä Oulua, voit käynnistää esityksen ja kertoa enemmän sen aiheista tämän
esitteen avulla.
Voit liikkua eteenpäin Oulu-esityksessä painamalla oikeanpuoleista nuoli-näppäintä.
Vasemmanpuoleisella nuolinäppäimellä pääset taaksepäin. Esitys toimii parhaiten,
kun käytät selaimena joko Mozilla Firefoxia tai Google Chromea.
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Suomi on maailman onnellisin paikka. Näin totesi Yhdistyneet Kansakunnat
alkuvuodesta 2018 julkaistussa raportissaan.
Eikä tässä vielä kaikki: Euroopan komission tutkimuksessa vuonna 2015 vertailtiin
elämänlaatua eurooppalaisissa kaupungeissa ja oululaiset todettiin monessa
kategoriassa kaikkein tyytyväisimmiksi omaan elämänlaatuunsa. Näitä olivat muiden
muassa asukkaiden keskinäinen luottamus, asumisen edullisuus, alhainen melutaso ja
vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet.
Oululaisten onnellisuus on siis maailman kärkiluokkaa!
Miten tämä on oikein mahdollista?
Oulu on arktisen Euroopan nopeimmin kasvava kaupunki – vetovoimainen paikka,
jonka elinkeinoelämä on vahvassa nousussa. Oulu sijaitsee keskellä suurta markkinaaluetta Ruotsin, Norjan ja Venäjän välissä. Alueen suurimpana kaupan, logistiikan ja
kulttuurin keskuksena Oulua sanotaan myös Skandinavian pohjoiseksi pääkaupungiksi.
Oulussa on Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä. Hyvien lentoyhteyksien, merellisen
sijainnin sekä rautateiden pääradan ja tieverkoston ansiosta Oulu on saumattomasti
yhteydessä muihin suuriin kaupunkeihin ja markkina-alueisiin.
Oulussa elämänlaatu syntyy hyvin saatavilla olevista palveluista, alhaisista
asumiskustannuksista ja urbaanista ilmapiiristä luonnon keskellä. Oulussa on neljä
toisistaan selvästi erottuvaa vuodenaikaa kesän vehreydestä ja lämmöstä sekä
yöttömästä yöstä aina kirpeisiin talvipäiviin ja kaamokseen, jolloin revontulet värittävät
pimeän taivaan paksun lumipeitteen yllä. Sijainti meren rannalla ja monta jokea
sekä läheinen maaseutu ja erämaat tarjoavat loistavat puitteet virkistäytymiseen ja
rentoutumiseen.
Oulun seudulla asuu kaikkiaan 250 000 ihmistä, ja oululaisten keski-ikä on noin 38
vuotta. Koulutuksen ja innovaatioiden taso on korkea, ja joka kolmannella oululaisella
on korkeakouluasteen tutkinto.
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.Erityisen ylpeitä olemme oululaisina siitä, että peräti 2,6 miljardia ihmistä maailmassa
käyttää Oulussa kehitettyä teknologiaa päivittäin.
Oulu on 5G-teknologian ja esineiden internetin koti – kaupunkiin on rakenteilla myös
uraauurtava 5G-sairaala. Ja Oulussa katsotaan jo tätäkin pitemmälle: Oulun yliopiston
6G-tutkimus on valittu Suomen Akatemian rahoittamaksi tutkimuksen lippulaivaksi.
Oulun vilkas teknologiasektori työllistää jo 18 500 ihmistä, ja lisää työpaikkoja syntyy
koko ajan. Muutaman vuoden sisällä kaupungissa on perustettu yli 500 startupyritystä.
Oulu on toiminut informaatioteknologian suunnannäyttäjänä maailmanlaajuisesti jo
1980-luvulta lähtien. Oulussa tehdään nytkin pioneeritason tutkimusta keskeisillä
ICT-pohjaisilla aloilla, kuten terveysteknologian, painetun älyn ja cleantechin saroilla.
Oulu on Suomen toiseksi suurin keskittymä terveysteknologian ja tulevaisuuden
terveydenhuollon kukoistavalla kentällä.
Oulun menestystarinat nojaavat yritteliäisyyden lisäksi vahvaan koulutuksen
perustaan. Kaupungin kahdessa korkeakoulussa – Oulun yliopistossa ja Oulun
ammattikorkeakoulussa – on yhteensä noin 25 000 opiskelijaa. Oulun kansainvälisen
koulun ansiosta koulunkäynti ja opiskelu englanniksi on mahdollista lastentarhasta
tohtorintutkintoon asti. Vuonna 2018 Oulun yliopisto teki uuden yliopistojen Suomen
ennätyksen kansainvälisten maisteriohjelmien hakijoiden määrässä, kun hakijoita oli
lähes 4000.
Australialaisen Macquarie-pankin vuonna 2017 tekemässä tutkimuksessa Oulu
nimettiin yhdeksi maailman kolmestatoista kasvavasta älyvyöhykkeestä –
keskuksista, joihin maailman älykkäimmät ihmiset kokoontuvat työskentelemään
huipputeknologian parissa. Muiden nimettyjen joukossa oli tunnettuja suurkaupunkeja
ympäri maailman.
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Liikkeelle panevana voimana Oulussa toimii luovuus. Yhdessä toimimisen ja tekemisen
kulttuuri on sisäänrakennettu oululaiseen DNA:han. Oululaiset eivät myöskään pelkää
toimia spontaanisti ja tarttua hetkeen.
Oulussa on yli 600 kilometrin mittainen, jatkuvasti kasvava pyörätieverkosto, ja
oululaiset ajavat mielellään pyörillään töihin, kouluun tai ihan vain huvikseen. Talvella
oululaisia liikkujia seuratessa ei ole vaikea uskoa, että Oulu on myös kansainvälisen
talvipyöräilyliiton perustaja.
Oululaiset järjestävät mielellään kaikenlaisia kulttuuri- ja urheilutapahtumia
ympäri vuoden. Näissä hyödynnetään niin yötöntä yötä kuin ainutlaatuisia
talviolosuhteitakin. Paikallinen jääkiekkoseura Oulun Kärpät luo jatkuvasti Suomen
kärkijoukkueita eri ikäluokissa niin miehissä kuin naisissa ja on kasvattanut lukuisia
huippuluokan NHL-pelaajia.
Malliesimerkkejä oululaisten luovasta hulluudesta ovat yli 20 vuotta järjestetyt
ilmakitaransoiton MM-kisat sekä Polar Bear Pitching, jossa startup-yritykset esittävät
liikeideoitaan rahoittajille hyisestä, Perämeren jäähän sahatusta avannosta. Molemmat
edellä mainitut ovat ainutlaatuisia vuotuisia tapahtumia, jotka herättävät runsaasti
kansainvälistä huomiota.
Nämä ovat omaperäisen oululaisen kulttuurin perikuvia, joiden luomalle perustalle
kulttuuritarjontaa ja -ilmapiiriä kehitetään kohti Euroopan kulttuuripääkaupungin
statusta vuodelle 2026. Tuolloin titteliä kantaa seuraavan kerran suomalainen
kaupunki. Päämäärää varten Oulussa suunniteltavien ja tehtävien sijoitusten ja
toimenpiteiden kautta kaupungin kulttuurielämästä tulee lähivuosina entistäkin
värikkäämpää ja vilkkaampaa.
Ja tämän takia Oulussa on maailman onnellisimmat ihmiset!

