Oulun palveluverkkoselvitys 2015-2025

Liite L26, Investointiohjelmaan 2015-17 sisältyvät palvelurakennushankkeet sekä
muut hyväksytyt ja keskeneräiset hankesuunnitelmat ja tarveselvitykset
- tilannekatsaus
Koonnut RT / Siku / 14.11.2014

A Talousarvion 2015 ja –suunnitelman 2016-17 investointiohjelmaan sisältyvät
palvelurakennushankkeet (erillisinvestointeja)
- Korvensuoran suuralueen uuden yhtenäisen peruskoulun uudisrakennus. Toteutus 2015-16..
Hankesuunnitelman päivitys hyväksytty kh:ssa 17.3.2014 § 135. Rakennussuunnittelu käynnistetty v. 2014
ja hanke on valmis 8/2016.
- Hiukkavaaran monitoimitalon uudisrakennus. Toteutus 2015-17. Hankesuunnitelman tarkistus
hyväksytty kh:ssa 31.3.2014 § 139. Rakennussuunnittelu käynnistetty v. 2014 käyttöön 1.8.2017..
Monitoimitalon suunnittelussa huomioidaan, että myöhemmin koulun käyttöön tulevia tiloja käytetään
alkuvaiheessa päiväkodin tarpeisiin
- Metsokankaan perusopetuksen lisärakennus. Toteutus 2015-16. Hankeselvitys hyväksytty kh:ssa
12.5.2014 § 238.
- Ritaharjun perusopetuksen lisärakennus. Toteutus 2015-16. Hankeselvitys hyväksytty kh:ssa 12.5.2014
§ 239.
- Mäntylän päiväkodin peruskorjaus. Toteutus 2016-17. Hankeselvitys hyväksytty kv:ssa 21.1.2013 § 10.
- Oulun Lyseon lukion peruskorjaus. Toteutus 2017-18. Hankesuunnitelma valmistunut 31.12.2013. Asia
jätettiin kh:ssa 2.6.2014 § 276 pöydälle kunnes palveluverkkolinjauksista on päätetty.
- Ylikiimingin entisen kunnantalon ja kirjaston tilat. Tarveselvitystyöryhmä selvitti Ylikiimingin
kunnantalon tulevaa tarvetta palveluverkon tarpeisiin. Työryhmä tutki kolme erilaista vaihtoehtoista
ratkaisumallia ja esittää 28.2.2014, että asetetaan hankesuunnitteluryhmä laatimaan hankesuunnitelma
tarkennetun vaihtoehdon pohjalta. Tarveselvitystä ei ole käsitelty kh:ssa. Hankkeen alustava
toteutusaikataulu on 2017 - 2018.
- Keittiöverkoston mukaiset valmistuskeittiöt. Toteutusvaraus 2015-16. Monitoimikeittiö Löökin
hankesuunnitelma valmistuu v. 2014 loppuun mennessä.
- Jäälin koulun peruskorjauksen korvaava uudisrakennus / Laivakankaan koulun laajennus.
Investointiohjelman kohdan ”Omarahoitusosuudella rahoitettu suunnittelumääräraha” määrärahavaraus
vuodelle 2015 sisältää Jäälin koulun suunnittelun käynnistämisen. Hankeselvitys valmistunut 31.10.2014, ei
vielä käsitelty kh:ssa.

B Muut palvelurakennushankkeista tehdyt hankesuunnitelmat, tarveselvitykset ja
muut suunnitelmat
B.1 Hyväksytyt hankesuunnitelmat:
- Kivikkokankaan päiväkodin uudisrakennus. Hankesuunnitelma hyväksytty Oulun kv:ssa 23.1.2012 § 10.
Hanke poistettu investointiohjelmasta 2015-17, vrt. kohta A / Hiukkavaaran monitoimitalo.
- Aapistie 3 –hankesuunnitelma (suun terveydenhuolto, yhteinen OY:n ja AMKK:n kanssa, tekijänä
Suomen yliopistokiinteistöt Oy). Kh hyväksynyt 9.12.2013 § 629. Vuokraushanke. Suunnittelutyö käynnissä.
Tilat valmiit 8/2017.
B.2 Valmiit, mutta hyväksymättömät hankesuunnitelmat:
- Hankeselvitys Jäälin koulun peruskorjauksen korvaavasta uudisrakennushankkeesta. Valmistunut
31.10.2014, ei vielä käsitelty kh:ssa. Hankkeelle talousarvion investointiohjelmassa määrärahavaraus
vuodelle 2015 suunnittelun käynnistämistä varten, ks. kohta A.
- Jäälin koulun peruskorjauksen hankesuunnitelman päivitys. Valm. 9.4.2014. Korkea korjausaste, osittain
korvaavaa rakentamista, riski oireilun jatkumiselle ja liikenteellisesti hankala tontti. Työryhmä esittää, ettei ko.
rakennusta peruskorjata vaan että ko. opetukselle järjestetään tarvittavat korvaavat uudistilat Jäälin
suuralueelle; eri sijoitusvaihtoehdot tulee tutkia. (-> Tehty sen jälkeen hankeselvitys korvaavista uudistiloista,
ks. ed. kohta / Jäälin koulu.)
- Oulun Lyseon lukion peruskorjauksen hankesuunnitelma. Valm. 31.1.2014. Kh 2.6.2014 § 276: Asia
jätettiin pöydälle kunnes palveluverkkolinjauksista on päätetty. Hanke investointiohjelmassa, ks. kohta A.

- Myllytullin museo- ja tiedekeskuksen (LUUPPI) hankesuunnitelma. Valm. 19.3.2014.
- Tuiran koulun uudemman puolen peruskorjauksen hankesuunnitelma. Valm. 30.11.2013. Työryhmä
esittää peruskorjauksen korvaamista uudisrakennuksella (Tehty sen jälkeen hankeselvitys korvaavista
uudistiloista, ks. B.3 / Tuira).
- Linnanmaan uimahallin hankesuunnitelma (valm. 31.5.2013). Asia poistettiin Kh:n 10.3.2014 kokouksen
asialistalta.
- Linnanmaan iso tekojääkenttä/jääurheilukeskus -hankesuunnitelma (valm. 31.5.2013). Kh 10.3.2014 §
123: Asia palautetaan valmisteltavaksi ja selvitetään mahd. saada hankkeelle valtakunnallista rahoitusta.
- Ylikiimingin entisen kunnantalon ja kirjaston tilojen hankesuunnitelma (valm. 31.1.2013). Palautettiin
tarveselvitystasolle. (Tehty sen jälkeen tarveselvitys, ks. B.6 / Ylikiiminki).
- Konservatorion pop&jazz –koulutuksen toimitilojen hankesuunnitelma. (Musiikkikeskuksen
laajennusesitys) Valm. 12.12.2008.
- Kesäteatteritoiminnan tilatarpeiden hankesuunnitteluryhmä.
B.3 Keskeneräiset hankesuunnitelmat:
- Monitoimikeittiö Löökin hankesuunnitelma. Valmistuu v. 2014 loppuun mennessä. Hankevaraus
investointiohjelmassa (vrt. kohta A).
- Tuiran koulun uudemman puolen korvaavan uudisrakennuksen hankeselvitys. Määräaika 31.12.2014
(vrt. kohta B.2 / Tuira). Hankesuunnitteluryhmä muutettu akj:n päätöksellä 18.3.2014 § 1
hankeselvitysryhmäksi. Erityislasten Leinonpuiston yksikolle tulee etsiä myös muita, palveluverkon kannalta
optimaalisia sijoituspaikkoja.
B.4 Hyväksytyt tarveselvitykset:
(hankkeista, jotka eivät ole edenneet hankesuunnitelmavaiheeseen):
- Tarveselvitys Metsokankaan alueen perusopetuksen tilaongelmien ratkaisemiseksi. Välirap. valm.
31.12.2013. Loppuraportti valm. 31.1.2014. Esitys va. tilaelementin nykyisten päiväkotitilojen ottamisesta
koulukäyttöön (vuokrakohde, ei erillisinvestointi) ja esitys määräaikaisesta rakennuksesta koulutontille.
Tarveselvitys, joka sisälsi hankeselvityksen, hyväksytty kh:ssa 12.5.2014 § 238. Hanke
investointiohjelmassa, ks. kohta A.
- Tarveselvitys Ritaharjun alueen perusopetuksen tilaongelmien ratkaisemiseksi. Välirap. valm.
31.12.2013. Loppuraportti valm. 31.1.2014. Esitys va. tilaelementin II vaiheen vuokraamisesta (vuokrakohde,
ei erillisinvestointi) ja esitys määräaikaisesta rakennuksesta Pohjois-Ritaharjuun. Tarveselvitys, joka sisälsi
hankeselvityksen, hyväksytty kh:ssa 12.5.2014 § 239. Hanke investointiohjelmassa, ks. kohta A.
- Tarveselvitys Kaukovainion varhaiskasvatus- ja nuorisopalveluiden järjestämiseksi. Valm.
31.12.2013. Hyväksytty Siku-ltk:ssa 26.2.2014 § 29. Kh merkitsi asian tiedoksi 31.3.2014 § 168. Nykyistä
K:n päiväk./nuorisotilarakennusta ei peruskorjata vaan siitä luovutaan. Varhaiskasvatuksen palvelutarve
korvataan yksityisellä päiväkodilla. Nuorisopalvelut järjestetään koululla. Ei aiheuta investointia.
- Lipporanta - Oulu Health City (OHC) Lipporanta (kh 30.1.2012 § 40). Ei erillisinvestointi vaan vuokraus.
Kaupungin yhteistyöhanke Coronaria Oy:n kanssa – esisopimuksen mukaan kaupunki vuokraa tilat ekirjastolle, Oulu10 yhteispalvelupisteelle sekä terveydenhuollon hyvinvointipisteelle. Oulu10-palveluilla ja
hyve-palveluilla ei ole enää Lipporantaan kohdistuvia tavoitteita.
B.5 Valmiit mutta hyväksymättömät tarveselvitykset:
- Ylikiimingin Päivölän ja Muistolan tarveselvitys (kokonaisuus, johon liittyy terveyskeskus). Valmistunut
syksyllä 2014.
- Tarveselvitys Ylikiimingin kunnantalon jatkokäytön selvittämiseksi. Valm. 28.2.2014. Hankkeeseen
sisältyy useita eri käyttäjäryhmiä: kirjasto, Oulu10, asukastupa, liikuntapalvelut, koulu, nuorisopalvelut sekä
päiväkoti. (Vrt.B.2 / Ylikiiminki ja B.5 / Ylikiiminki). Työryhmältä 3 erilaista vaihtoehtoa, joista kahdessa ent.
kunnantalon kiinteistöstä luovutaan ja tarvittavat palvelut sijoitetaan koulukiint. yhteyteen. Hankevaraus
investointiohjelmassa (vrt. kohta A).
- Ylikiimingin päivähoitopalvelujen tarveselvityksen tarkistus (valm. 27.5.2013). Mustikan päiväkodin
peruskorjauksen korvaaminen uudisrakennushankkeella? Asia on käsitelty uudelleen Ylikiimingin
kunnantalon tarveselvityksessä (ks. B.5 / Ylikiiminki).
- Tarveselvitys Niemenrannan alueen perusopetuksen tilaongelmien ratkaisemiseksi. Valm.
31.12.2013. Ei tilainvestointiesityksiä.
- Oulun urheilutalon perusparannuksen tarveselvitys. Valm. 31.12.2013. Työryhmä ei esitä
erillisinvestointia vaan korjaus- ja muutostöiden rahoitusta Tilakeskuksen vuosittaisen peruskorjausohjelman
puitteissa sekä liikuntapalvelujen ja yksit. sponsorirahoitusten avulla.
- Ikääntyneiden liikuntaympäristöjen kehittäminen, tarveselvitys. Ei rakennusinvestointiesityksiä, lähinnä
toiminnan kehittämistä. Valm. 31.5.2013.

- Oulunsalon monipalvelukeskus/tarveselvitys. Oulunsalo, valm. 1.12.2011. Ouluns. kunnan hanke:
monipalvelukeskus/hyvinvointikeskus/kunnantalon jatkokäyttö. Kunnantalolle jäisi sosiaali- ja
neuvolapalvelut, yhteispalvelupiste ja muita mm. psykososiaalisen tuen palveluita. Myöhemmin sinne siirtyisi
mahd. myös hammashoitola. Terveyskeskus saisi toimivammat tilat. Oulunsalon kunnan tarveselvitys on
kuntaliitosten myötä vanhentunut -> pitää liittää osaksi laajempaa tarkastelua (mm. eteläisen alueen
hyvinvointikeskuksen sijainti).
- Tarveselvitys koulupalvelujen järjestämiseksi Tuira-Merikoski-alueella. Valm. 31.12.2011. Sikulautakunnan lausunto Korvensuoran koulun hs:n tarkistuksesta 23.1.2014: ”Merikosken koulukiinteistö
otetaan lukiokäyttöön, jolloin lukion op.määrää voidaan kasvattaa… …Ratkaisu mahdollistaa Merikosken ja
Pateniemen lukioiden yhdistämisen.” Kh ei Korvensuora-päätöksessään 17.3.2014 § 135 ota kantaa
Merikosken koulukiinteistöön eikä em. lukioihin.
- Tarveselvitys Merikosken koulualueen koulupalvelujen järjestämisestä. Valm. 30.4.2009.
- Tarveselvitys Sanginsuun alueen koulupalvelujen järjestämisestä. Valm. 9.1.2009. (Vrt. kohta B.7 /
Sanginsuu).
B.6 Keskeneräiset tarveselvitykset:
- Kontinkankaan (laajasti ymmärrettynä Kontinkankaan lamellit ja muut kaupungin tilat, keskustan
terveysasema) tarveselvitys. Valm. 11/2014.
- Haukiputaan hyvinvointikeskuksen tarveselvitys. Valm. 11/2014.
B.7 Muut selvitykset tai suunnitelmat:
- Oulun kaupungin tuotantokeittiösuunnitelma – Köökit 2020. Kh 3.2.2014 § 48.
- Terveydenhuollon moniammatillinen oppimiskeskus –hanke. Määräaika 30.6.2014. Ei erillinen
rakennushanke vaan Kontinkankaan hyvinvointikeskukseen liittyvä toiminnallinen asia.
- Höyhtyän hyvinvointipisteen suunnittelutyöryhmä. Valm. 4/2014.
- Liikkuvan hammashuoltoyksikön selvitystyöryhmä. Hyven sisäinen selvitys. Samassa yhteydessä
tarkastellaan myös yhteistoiminnallisuus hyven muiden toimijoiden kanssa.
- Selvitystyö / Tuira-Merikoski-Heinätori. Sikun sisäinen selvitystyö. Korvensuora-ratkaisun vaikutukset.
Käynnissä keväällä 2014.
- Selvitystyö / Erityisopetuksen alueellistaminen vs. keskittäminen. Sikun sisäinen selvitystyö. Liittyy
myös edelliseen. Käynnissä keväällä 2014.
- Nuottasaaren koulun jatkokäyttö (Myllytullin ja Heinätorin kouluilta 8/2014 läht. vap. tilojen jatkokäyttö) .
Sikun sisäinen selvitystyö. Tehty keväällä 2014.
- Hallinnon ja toimistotyön toimintatapojen ja tilaratkaisujen tehostaminen.
- Lehtoranta. Nykyinen kehitysvammaisten toimintakeskuksen rakennus puretaan, Pohdittavana siirtyykö
toiminta samalla paikalle uusiin vuokratiloihin tai muu ratkaisu. Tarkempi toteutus ollut selvittelyn alla
keväällä 2014.
- Laivakankaan urheilualueen ja huoltorakennuksen hankkeen uudelleenarviointi (valm. 31.5.2013).
Liikuntapalvelujen hanke. Hyväksytty siku ltk 28.8.2013 § 134, ei sisälly TA:oon.
- Selvitystyö perusopetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseksi Maikkulan suuralueella (valm.
31.5.2013). Sikun sisäinen selvitys. Esitetty toiminnan ja tilankäytön tehostamista Maikkulan suuralueella
sekä lisätilaratkaisuja Kaakkurin suuralueella. Otettu huomioon TA 2014 –valmisteluissa (mm. Patamäkiratkaisu). Metsokankaan osalta tarkennettu tarveselvityksellä (ks. kohta B5/Metsokangas).
- Selvitystyö perusopetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseksi Oulunsalon suuralueella
(valm. 31.5.2013). Sikun sisäinen selvitys. Esitetty toiminnan ja tilankäytön tehostamista Oulunsalon
suuralueella. Otettu huomioon TA 2014 –valmisteluissa. Tarkennettu tarveselvityksellä (ks. kohta
B5/Niemenranta).
- Selvitystyö perusopetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseksi Kaijonharjun ja Pateniemen
suuralueilla (valm. 31.5.2013). Sikun sisäinen selvitys. Esitetty toiminnan ja tilankäytön tehostamista em.
suuralueilla sekä lisätilaratkaisuja Ritaharjuun. Otettu huomioon TA 2014 –valmisteluissa. Ritaharjun osalta
tarkennettu tarveselvityksellä (ks. kohta B5/Ritaharju).(Kauppinen 5.2.)
- Selvitys Sanginsuun koulun jatkosta. Valm. 5.3.2012. Oulu/opetuspalvelujen sisäinen selvitys. (Vrt. kohta
B.5 / Sanginsuu)
- Hollihaan puisto (skeittipuisto, parkouralue ja kuntoilupuisto). Liikuntapalvelujen hanke. Hyväksytty
Tekn.ltk 12.04.2011 § 205 (yleissuun.), Tekn.ltk 4.9.2012 § 426 (rak.suun) – ei ole edennyt vielä
talousarvioihin.
- Hönttämäki-Jääli kuntoreitti, yleissuunnitelma. Liikuntapalvelujen hanke. Yleissuunnitelma hyväksytty
siku ltk 28.8.2013 § 137. Rakennussuunnittelu käynnissä 1-6/2014.

Palveluverkkosuunnitelma 2015-2025
Liite L27, Arvio suurimmista peruskorjaustarpeista vuoteen 2025 mennessä
Tilakeskus / ET / 8.7.2014

Suurimmat peruskorjauskohteet vuoteen 2025 mennessä. luetteloituna. Hankkeet eivät ole
tärkeysjärjestyksessä eikä niiden säilymistä palveluverkossa ole huomioitu.
Koulukohteet perusparannustarpeessa vuoteen 2025 mennessä:
- Nuottasaaren koulu
- Pitkäkankaan koulu
- Lintulammen koulu
- Kiimingin pääkirjasto ja lukio
- Maikkulan ala- ja yläkoulu
- Oulunsuun koulu
- Madekosken koulu
- Sarasuon koulu
- Patamäen koulu
- Merikosken koulu
- Salonpään koulu
- Karjasillan koulu
- Parkumäen koulu
- Jokirannan koulu ja laajennusosa.
Päiväkotikohteet perusparannustarpeessa vuoteen 2025 mennessä:
- Ainolan pk
- Hintan pk
- Lintulan pk
- Allinpuiston pk
- Merikosken pk
- Kaijonharjun pk
- Kisakentän pk
- Mäntyrinteen pk.
Hyvinvointipalvelukohteet perusparannustarpeessa vuoteen 2025 mennessä:
- Ylikiimingin vanhainkoti ja terveyskeskus
- Lehtorannan toimintakeskus
- Myllyojan terveysasema
- Höyhtyän terveysasema.
Muut kohteet perusparannustarpeessa vuoteen 2025 mennessä:
- Vesi- Jatuli ja uimahalli
- Musiikkikeskus
- Oulu-halli
- Vanhan varuskunnan päällystökerho
- Kauppahalli hotellihankkeen toteutuessa
- Valve.

Palveluverkkosuunnitelma 2015-2025
Liite L28, Sisäilmaongelmaisia kohteita 2014
Koonnut RT / kopa / 28.8.2014

Sikun sisäilmatyöryhmät ja seurannat, kevät 2014 (tilanne 27.8.2014; Siku / JA)
Kohde, jossa sisäilmatyöryhmä
Jäälin koulu
Kellon koulu
Leinonpuiston koulu
Salonpään koulu
Korvensuoran koulu
Kisakentän päiväkoti
Tuulikellon päiväkoti

Osoite
Rivitie 11 Jääli
Kylätie 6
Koskitie 27
Keskipiirintie 9, Oulunsalo
Leväsuontie 17
Koskitie 9
Teknologiantie 8 C 90590

Sampolan päiväkoti
Ylikylän koulu
Jokirannan koulu

Kullervontie 5 90570
Ylikouluntie 2 90900 Kiiminki
Jaarantie 4, Kiiminki

Seurannassa olevia kohteita
(Rajakylän koulu)
(Heinätorin koulu)
Laanilan koulu
Pitkäkankaan koulu
Martinniemen koulu
Parkumäen koulu
Lintulan päiväkoti
Haapalehdon päiväkoti
Iinatin päiväkoti
Välikylän päiväkoti
Laivakankaan päiväkoti
Myllyojan päiväkoti
Kellon päiväkoti
Kuovit pk
Hiukkavaaran pk

(Ruiskukkatie 4-6)
(Torikatu 45)
Hintantie 66
Opintie 6
Jokisuuntie 1, Martinniemi
Kalliomäentie 90,Halosenniemi
Kihokkitie 3
Manttaalitie 6
Kaskiahontie 2
Raivaajankuja 11-15
Laivakankaantie 12
Karvarinaukio 16
Kylätie 2
Mäntypellonpolku 16
Hiukkavaara 1 B 13

Muuta / Leinonpuiston työelämän kehittämisen työryhmä
Leinonpuiston koulun yksiköt
Koskitien yksikkö
Koskitie 27
Kasarmintien yks.
Kasarmintie 4

Selostus
Peruskorjauksen korvaavan uudisratkaisun hankeselvitys tekeillä.
Koulu evakossa sisäilmaongelman vuoksi ent. Kirkonkylän koululla.
Tuiran koulun uudemman osan korvaavan uudisratkaisun hankeselvitys tekeillä.
Koulu siirtyy Korvensuoran uuteen koulurakennukseen sen valmistuttua.

(Työryhmätarve todettu 12.8.2014 lähtien; oli aiemmin seurannassa.)
(Näissä kohteissa ei toistaiseksi sisäilmatyöryhmiä)
(Tehty peruskorjaus lv. 2012-14; seurannassa vielä.)
(Tehty peruskorjaus lv. 2012-14; seurannassa vielä.)

Tuiran koulun uudemman osan korvaavan uudisratkaisun hankeselvitys tekeillä.

Muut sisäilmatyöryhmät ja seurannat, syksy 2014 (tilanne 11.8.2014; Tilakeskus / TO)
Kohde, jossa sisäilmatyöryhmä
OSKS
Tuiran Mielenterveyskeskus
Maahanmuuttajapalvelut
Tuirankartano

Osoite
Kajaanintie 48
Tuirantie 7
Kauppurienkatu 7
Kangastie 16

Selostus

