
Konferenssipaikka 

 

Konferenssipaikka on Linnanmaan kampus, joka sijaitsee noin 6 kilometriä kaupungin 

keskustasta pohjoiseen. Keskustan ja kampuksen väliä liikennöivät bussit 1, 2, 3, 8, 22. 

 

Bussien reittiopas osoitteessa https://www.oulunjoukkoliikenne.fi/ 

Kirjoita reittioppaaseen ”keskusta” ja ”Linnanmaa” 

 

Linnanmaalla bussi pysähtyy yliopiston pääoven (T2) edessä. Ilmoittautumispaikka löytyy 

Ympäristötietotalosta, salin IT115 edestä. 

 

Jos tulet Linnanmaalle taksilla, voit pyytää kuljettaa viemään sinut sisäänkäynnille T2 tai 

sisäänkäynnille M, joka on lähempänä ilmoittautumispaikkaa. 

 

The conference venue 

 

The conference venue is Linnanmaa campus, located circa 6 kilometres from the city centre. 

The campus can be reached by busses 1, 2, 3, 8 and 22.  

 

For bus timetables, visit https://www.oulunjoukkoliikenne.fi/english  and write “keskusta” 

(city centre) and ”linnanmaa” in the Journey Planner. 

 

The bus stop is in front of the main entrance (T2), and the registration desk in 

Ympäristötietotalo (Environmental Sciences Building), in front of lecture hall IT115.  

 

If you come to Linnanmaa by taxi, you can ask the driver to take you to Linnanmaa Campus, 

either to the main entrance 2T or to entrance M, which is somewhat closer to the registration 

desk 

 

Matkustaminen Ouluun junalla  

 

Aikataulut ja matkaliput: https://www.vr.fi/cs/vr/en/frontpage 

Oulun rautatieasema on kaupungin keskustassa, osoitteessa Rautatienkatu 11 A. 

https://www.oulunjoukkoliikenne.fi/
https://www.oulunjoukkoliikenne.fi/english


 

Matkustaminen Ouluun lentokoneella 

 

Ouluun lentävät Helsingistä Finnair (www.finnair.com) ja Norwegian (www.norwegian.com) 

ja Tukholmasta SAS ( https://www.sas.fi/en/ ) 

 

Lentokentältä pääsee keskustaan ja Linnanmaalle bussilla ja taksilla. Lentokentältä 

Linnamaalle ajaa bussi 8 ja lentokentältä keskustaan bussit 8 ja 9. Matka kentältä keskustaan 

maksaa 5,80 € ja lipun voi ostaa kuljettajalta (vain käteinen). Päivisin taksin saa lentokentän 

edestä taksitolpalta, mutta yöllä taksit loppuvat joskus, joten voi olla hyvä idea tilata taksi 

etukäteen (numerosta +358 600 30081).  

 

Travelling to Oulu by train 

 

Timetables and tickets https://www.vr.fi/cs/vr/en/frontpage 

The Oulu Railway Station is located in the city centre, at Rautatienkatu 11 A 

 

Travelling to Oulu by plane 

 

You can fly to Oulu from Helsinki with Finnair (www.finnair.com) or Norwegian 

(www.norwegian.com) and from Stockholm with SAS (https://www.sas.fi/en/) 

 

The airport and the city centre are connected by busses 8 and 9. The ticket costs 5,80 € and 

can be purchased from the driver (cash only!). At daytime, you can get a taxi from the taxi 

stand in front of the arrivals entrance of the airport building. At nighttime, there may be 

shortage of taxis and it is advisable to book a taxi in advance (tel. + 358 600 30081) 

http://www.finnair.com/
http://www.norwegian.com/
https://www.sas.fi/en/
https://www.vr.fi/cs/vr/en/frontpage
https://www.sas.fi/en/

