OULUN KAUPUNGIN JULKINEN TIEDOTE / HELMIKUU 2012
Jaetaan kaikkiin jakelupisteisiin

Kaupunki
rakentaa

2012

Oulu
kasvaa
kestävästi

Sisältää
kaavoituskatsauksen!

Osa Maija Louekarin taideteoksesta Kasvihuone
Oulun taidemuseon hankinta

Kaupunki rakentaa Julkinen tiedote / helmikuu 2012 • Julkaisija: Oulun kaupunki / Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut • Päätoimittaja: Matti Matinheikki • Lehden toteutus:
Studio Ilpo Okkonen Oy / Ilpo Okkonen, Minna Hentilä ja Marja Nousiainen • Paino: UPC Print, Vaasa 2012 • Painosmäärä: 101 000 kpl • Kansikuva: Yksityiskohta Maija
Louekarin Ympäristötalon taideteoksesta Kasvihuone (Oulun taidemuseon hankinta), kuva Ilpo Okkonen • ISSN 1796 2706

Kaupunki rakentaa -lehdessä kerrotaan kaupungin hankkeiden suunnitelmista ja toteutuksesta
sekä teknisen alan palveluista. Kaavoituskatsaus esittelee ajankohtaiset kaavaprojektit.
Lehti jaetaan kaikille uuden Oulun asukkaille. Tässä numerossa:
Tärkeimmät rakennnuskohteet
puistoissa ja kaduilla.........................15
Katutyöt suunnitellaan tarkasti...........15
Katse merelle päin............................16
KantriOulu.......................................18
Kuntaliitos muuttaa teiden nimiä........19
Tontit...............................................19
Tilakeskus rakentaa ja korjaa.............20
Vesilaitokset yhdistyvät.....................22
Raikasta pohjavettä..........................22
Jätevesien käsittely keskittyy.............23
Kaavoituskatsaus: Yleiskaavoitus........24
Höyhtyän persoonalliset kasvot..........26
Kaavoituskatsaus: Asemakaavoitus.....27

Matti Matinheikki, DI, yhdyskuntajohtaja,
yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Uusi Oulu
rakennetaan yhteistyöllä
Uusi Oulu rakentuu ihmistä, ei hallintoa varten. Yhdyskuntajohtaja
Matti Matinheikki haluaa kehittää kaupunkia pehmeällä infralla.
Teknologian rinnalle pitää nostaa
sivistystä ja kulttuuria. Vuorovaikutus ja aito yhteistyö erilaisten ihmisten, hallintokuntien tai asukasryhmien välillä rakentaa ihmisen
näköistä kaupunkia. Kehitystyö ei
voi olla pelkästään virkamieskunnan hommaa. Mukaan tarvitaan
kaikkia. Kaupunki haluaa olla yhteistyön rakentaja ja kehityksen
mahdollistaja.

Kohti kärkikolmikkoa
Oulun rakennushankkeista käydään julkista keskustelua, jota
rytmittää kaksi vastakkaista näkemystä. Toisten mielestä Oulu painii
maakuntasarjassa ja on turha edes
yrittää havitella mitään sen enempää. Oulun päättäjiä vaivaa mammuttitauti,
Napoleonkompleksi
tai joku muu vakava sairaus, joka
panee hassaamaan verorahoja turhuuteen. Vastakkaisen joukkueen
mielestä Oulu ei satsaa edes tar-

peeksi tullakseen vetovoimaisemmaksi. Oulussa ajatellaan putkiaivoilla tai jollakin sienikasvustolla,
ihmiset tuijottavat vain toisiaan,
näköalattomuus köyhdyttää koko
alueen. Matinheikki nauraa, hän
tuntee kaikki syytteet. Missä sarjassa Oulu mittelee voimiaan?
”Tällä hetkellä taistelemme sijoista viisi tai kuusi, kun meillä
olisi kaikki mahdollisuudet kivuta
kolmen parhaan kaupungin joukkoon koko maassa.”
Mitä asialle pitäisi tehdä ja kenen
pitäisi tehdä? ”Yhteistyö on se tie.
Meillä pitäisi olla valtakunnallisesti
tai maailmanlaajuisesti tunnettua
tai tunnustettua toimintaa, aluksi
vaikkapa jokin yksittäinen tapahtuma. Kaupunki ei voi ottaa sellaista työkseen, mutta se voi tarjota
puitteet ja mahdollisuuden yritteliäisyyteen ja yhteistyöhön monien
toimijoiden välille. ”
Pitääkö aluetta ja kaupunkia kehittää ja kiriä kansallisella rankinglistalla koko ajan korkeammalle?
”Kyllä. Elinvoimainen kaupunki
tuottaa elämisen laatua kaikille,
miksi emme menestyisi paremmin,

Lehden
etu- ja takakannen sisäpuolelta löydät
kattavat kartat Oulun kaupungin alueista.

Karttoihin on merkitty meneillään olevat asemakaavoituksen kohteet numeroituina. Avaamalla
etu- ja takannen taitokset voit seurata
samanaikaisesti sekä karttojen numerointeja
että niitä vastaavia tekstiosioita
sivuilta 27–32.

jos siihen on mahdollisuus?” Matinheikki näkee uusien keskustan
kalliotilojen toimivan kehityksen
puolesta. Tosin kaupan merkitystä
on korostettu ydinkeskustan kehittämisessä tai pysäköintikeskusteluissa liiaksi.

Lisää vetovoimatekijöitä
Ydinkeskustassa pitää olla muutakin, kuin kauppaa. Kulttuuria, koteja, taidetta, liikuntaa. Viihtyvyyteen
pitää satsata, onneksi esimerkiksi
puistoja ja Rotuaaria kunnostetaan
koko ajan.
Liikenneyhteydet pelaavat hyvin
kaupungeissa, jotka ovat vetovoimaisia. Tämä tiedostetaan Oulussakin. Esteetön liikkuminen kuuluu
kansalaisen perusoikeuksiin. Joukkoliikenteen laatutaso määritellään
tulevien vuosien aikana. Nykyiset
palvelusopimukset päättyvät 2014.
Silloin tai siihen mennessä pitää
ratkaista, miten paljon ollaan valmiita satsaamaan toimivaan joukkoliikenteeseen. Kantaa otetaan
myös siihen, pitääkö kaikille tarjota
kaikkea. Asumistiheys ratkaisee ikä-

vä kyllä sen, kuinka paljon julkista
liikennettä voidaan tarjota järkevin
kustannuksin.
Asiakaspalvelun laatu ja kehittäminen kaupungin ja asukkaan
välillä kuuluu tärkeyslistan kärkipäähän. Matinheikki iloitsee uuden
ympäristötalon mahdollisuuksista.
Kuntalaisen tarvitsemat teknisen puolen ja ympäristön palvelut
löytyvät yhdestä pisteestä. Talo haluttiin rakentaa mahdollisimman
asiakasystävälliseksi. ”Miten siinä
onnistuttiin? Tervetuloa testaamaan”, Matinheikki hymyilee.
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Hei Oulu,
mitä kuuluu?
Kaupunki rakentaa ja ihmiset tykkäävät.
Tai sitten eivät tykkää yhtään ja huuto kuuluu kauaksi
kaupungintalon portailta. Oululla on onni omistaa asukkaita, jotka
ottavat reippaasti kantaa ja ovat näin aktiivisesti mukana kaupungin kehityksessä.

Kaupungin alle, sen ytimeen ja peruskallioon rakennetaan luolasto,
johon tulee pysäköinti-, huolto- ja
väestönsuojatiloja. Näin kaupungin keskustan palvelujen toivotaan
paranevan ja liikenteen ongelmien
helpottuvan. Isona tavoitteena on
saada autot pois kaduilta niin, että
keskustan ilmanlaatu kohenee ja
kävelijät tai pyöräilijät saavat turvallisemman keskustan. Kalliotilahankkeesta vastaa Oulun Pysäköinti Oy.
Rakentamisen uskotaan käynnistyvän tänä vuonna ja kalliotilojen
olevan valmiina vuoden 2015 alussa. Tilojen rakentamista koskevat
urakkatarjoukset arvioidaan alkuvuodesta 2012 ja urakoitsija valitaan
viimeistään helmikuun aikana.

Kastellin monitoimitalo
Kastellin monitoimitaloon on tulossa yhtenäinen peruskoulu, lukio
ja aikuislukio, päiväkoti ja nuorisotilat. Rakennukseen tulee myös
kirjasto, joka on koulukirjaston ja
yleisen kirjaston yhdistelmä, niin
sanottu kombikirjasto. Liikkujien
tilanne paranee, sillä monitoimitaloon valmistuu useita eri kokoisia,
monipuolisia ja korkeatasoisia lii-

kuntasaleja. Rakenteilla on uudenlainen koulukylä – useista pienistä
yksiköistä koostuva kokonaisuus,
joka tulee olemaan 1 500 ihmisen
työyhteisö. Lapsi voi kulkea samassa talossa koko opintiensä päiväkodista lukioon saakka.
Rakentaminen alkaa syksyllä
2012 ja talo on valmis ottamaan
oppilaat ja muut käyttäjät vastaan
syksyllä 2014.

Matkakeskus
Rautatie- ja linja-autoasemat yhdistyvät uudeksi matkakeskukseksi
Raksilan rata-alueelle. Lemminkäinen rakentaa paikalle keskuksen, johon tulee matkapalveluiden
lisäksi myös tiloja kaupalle ja asumiselle. Hallituskadun ja Rautatienkadun korjaamiseen on varattu
rahaa ja alikulkutunneli Raksilan ja
Hallituskadun välillä jatkuu Rautatienkadun alitse postiaukiolle.
Rakennuslupa on. Lemminkäinen on vienyt hanketta eteenpäin
ja tavoitteena on, että matkakeskustyömaa aloittaa 2012 ja talo avataan
käyttöön 2014. Vanhan pommisuojan, Kivikukon säilyttäminen entisellä paikallaan ei ole mahdollista.
Neuvotteluja on käyty sen siirtämisestä toiseen paikkaan.
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Kalliotilat, Kivisydän

THERESA MAJALAHTI

Kokosimme yhteen kiinnostavimpia kohteita, suurimpien otsikoiden aiheuttajia tai
eniten pulinoita herättäneitä projekteja. Miten ne etenevät, mitä niille kuuluu 2012?
Mitkä ovat jatkosuunnitelmat?

Piparkakkutalo
nousee tuhkasta
Ainolan puistoon rakennetaan uudestaan tulipalon tuhoama huoltorakennus, niin sanottu Piparkakkutalo. Se oli alun perin Ainolan
lastentarhan piharakennus, jonka
suunnitteli Victor J. Sucksdorf
vuonna 1903. Piparkakkutalo toimi
Hupisaarten leikkipuiston huoltorakennuksena.

Koiteli
Kiiminki kehittää Koitelia kolmessa vaiheessa. Polkuja ja
nuotiopaikkoja täydennetään,
parkkialuetta laajennetaan ja
Sahasaaren takana sijaitsevan
väylän yli rakennetaan silta.
Suunnitteilla on myös Koitelikeskus.

Galleria- ja Pallaskortteli
Kaupunki antaa mahdollisuuden
korttelien omistajille, jotka päättävät investoinneista ja rakentamisesta. Ensimmäinen vaihe tulee
olemaan rakentamisen valmistelu.
Seuraavaksi on vuorossa vanhan
purku ja viimeisenä uudisrakentaminen. Korttelit saadaan alustavien
suunnitelmien mukaan valmiiksi
vuodenvaihteessa 2014–15.

Lisätietoja
www.ouka.fi
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Saako lumet
kolata naapurin puolelle?

Lunta tuiskuttaa.
Sitä kinostuu pihan suulle ja tuuli pöllyttää hiutaleet
kimmeltäviksi kasoiksi. Hauskaa? Ei välttämättä, eikä ainakaan kauan,
jos lumityöt tehdään ajattelemattomasti. Miten ja minne lunta voi kuskata?
Minne sitä ei saa taajama-alueella laittaa?
Muutamana viime talvena niin kadunpitäjät kuin kaupunkilaisetkin
ovat päässeet nauttimaan vanhan
hyvän ajan runsaslumisista talvista.
Asian kääntöpuolena on kevättalvella saatu havaita, ettei sataneelle lumelle tahdo löytyä sijaa sen
enempää katualueelta kuin tonteiltakaan. Suurimmat ongelmat ovat
usein viime vuosina rakennetuilla
alueilla, joiden kaavoituksessa on
tavoiteltu tiivistä yhdyskuntarakennetta. Tontit ovat pieniä, eikä
tontin käytön suunnittelussa ole
aina varattu riittävää tilaa lumen
läjitykseen. Sama vaiva on ahtailla
katualueilla, missä aurauslumen
sijoittamisessa on kevättalvella ongelmia. Joskus ratkaisuksi esitetään
laajempaa lumen poisajoa, mutta
resursseja lumen ajamiseen järjestelmällisesti kaikilta tonttikaduilta
ei ole. Ympäristön kannaltakaan ei

ole järkevää kuskata lunta autoilla
ja traktoreilla ympäri kaupunkia.

Ajattelematon
työntää lumen kadulle

Kun tila tontilla käy ahtaaksi ja lumentyöntömatka pidentyy, tulee
kiusaus pukata lumet tontilta ja
liittymistä katualueelle. Valitettavan yleistä on, että lumi työnnetään
tontilta kadun reunaan ojaan tai
muulle viheralueelle. Joskus lunta
näkee työnnettävän jopa koneellisesti tontilta puistoihin. Törkeimmillään lumet kolataan ajoradalle,
josta ajatellaan auran vievän ne
mukanaan ”jonnekin”. Tällöin puhutaan jo liikenneturvallisuuden
vaarantamisesta.
Useimmiten syynä lienee ajattelemattomuus. Lunta katualueelle
työnnettäessä ei huomata, että sillä
tehdään enimmäkseen
haittaa vain itselle,
omalle kotikadulle ja
lähinaapureille. Tonteilta ja liittymistä
työnnetty lumi vie tilaa, joka on tarkoitetOulu:
Kai Mäenpää, kai.maenpaa@ouka.fi
tu kadun ajokaistoilta
Anssi Jurvansuu, anssi.jurvansuu@ouka.fi
aurattavalle lumelle.
Tällöin katu kapenee
Kiiminki: tuomo.kaaria@ouka.fi
ja näkyvyys tonttiliitOulunsalo: tapio.onkamo@ouka.fi
tymistä heikkenee luHaukipudas: seppo.kuoppala@ouka.fi
mikasojen takia. Myös
Yli-Ii: alisa.forsander@ouka.fi
aidat ja istutukset ovat
vaarassa, kun kadulta
aurattavaa lunta yritetään mahduttaa täy-

Lisätietoja
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teen ahdetuille kadun reunoille. Lisäksi kadun reunojen täyttäminen
tonteilta työnnettävällä lumella saa
aikaan sen, että kadulta aurattava
lumi ei enää nouse sivuun penkan
päälle, vaan purkautuu tonttiliittymiin.
Kaduille ja puistoihin työnnetystä lumesta on haittaa vielä keväälläkin. Kun kaivojen, rummunpäiden
ja ojien päälle on kasattu tiukkaan
pakkautunutta lunta, estyy sulamisvesien virtaus kuivatusjärjestelmiin.

Tontin omistaja tai
haltija vastaa kunnosta
Kadunpitäjien ja kaupunkilaisten
välisen vuoropuhelun kestoaihe on
myös tonttiliittymien ja postilaatikoiden edustojen lumityöt. Kunnossa- ja puhtaanapitolaissa nämä
vastuut on ratkaistu selkeästi. Tonttiliittymän kunnossapito, joka sisältää myös aurausvallin poiston, kuuluu tontinomistajan tai -haltijan
tehtäviin. Postilaatikoiden edustan
lumityöt aurausvallin poistoineen
kuuluvat postinsaajalle.

Postilaatikot
puhtaaksi yhteispelillä
Postilaatikot sijoitetaan useamman
laatikon ryhmiin. Työtaakkaa helpottaa, jos laatikon edustan lumitöitä tehdään naapureiden kanssa
vuorotellen tai yhteispelillä. Tonttiliittymään kertyvän lumen määrää
voi vähentää jo edellä kerrotulla

tavalla. Kun kadun reunoilla on
tilaa, pääsee lumi purkautumaan
paremmin aurasta ennen liittymää.
Työtaakan käydessä liian suureksi,
on apua saatavissa ulkopuolelta,
esimerkiksi
kiinteistöhuolloilta,
koneurakoitsijoilta tai asukasyhdistyksiltä.
Kunnossa- ja puhtaanapitolaki
on määritellyt tontinomistajalle
tai vuokraajalle muitakin vastuita.
Tontin kohdalta kadun puhtaanapito (roskien, lehtien ja kiveysten
rikkakasvien poisto) kuuluu tontinomistajalle kadun keskiviivaan asti,
samoin kuin viherkaistan nurmikon leikkaaminenkin. Nämäkään
lainsäätäjän määräämät vastuujaot
eivät aina miellytä kaupunkilaisia,
eivätkä kaikki ole niistä edes tietoisia.
Omakotitalossa asuminen tuo
siis mukanaan vastuita jonkin verran myös katualueella tehtävistä
töistä. Usein näitä tehtäviä vaaditaan siirrettäväksi kaupungille vastineeksi kiinteistöverosta. Kyseinen
vero ei kohdistu kadunpitoon, vaan
menee kaupungin kassaan siinä
missä muutkin verotulot. Vastinetta
verorahoille kuitenkin saa. Vuoden
jokaisena päivänä uuden Oulun
alueella pidetään käyttökunnossa
1 600 km asemakaava-alueen katuja ja pyöräteitä sekä yli tuhat hehtaaria rakennettuja viheralueita.
Laatutaso ei ole aina kaikkia käyttäjiä tyydyttävää, mutta eteenpäin
aina pääsee.

Gallup

Mihin lumen saa kasata?
• Omalle tontille. Rakennushanketta suunniteltaessa tai
vanhaa saneerattaessa mietitään, mikä on tontilla sopiva
paikka lumelle. Esimerkiksi kasvillisuus ja piharakenteet
suunnitellaan niin, että lumen läjitykselle jää riittävästi
tilaa.
• Lumenvastaanottopaikoille. Kun oma tontti täyttyy, lunta voi ajaa Oritkariin tai Taskilaan hintaan 1,12 euroa/
kuutio. Oulu 10 myy tunnistimia, joilla kaatopaikalle pääsee. Tunnistin on kulkulupa, joka on voimassa käytännössä niin pitkään, kuin se toimii eli 5–8 vuotta. Hinta voi
vaihdella talven mittaan hieman ja se pyörii 50–60 euron
tienoilla. Yksityisillä kotitalouksilla ei ole yleensä tarvetta
ostaa tunnistimia vaan oman lumikuormansa voi lykätä
maksua vastaan jonkun jo valmiiksi tunnistimen ostaneen,
esimerkiksi kiinteistöhuollon rattaille pois vietäväksi. Toisaalta asukasyhdistykset tai kadun varren asukkaat voivat
ostaa porukalla tunnistimen ja kuljettaa lumet pois.

Uusi Oulu kasvaa kestävästi. Se on hyvä tavoite ja saavutettavissa monella tavalla. Mitä kaupungista ja kasvusta miettivät kaupunkilaiset?
Mikä on hyvin, mitä Oululta toivotaan? Menimme kysymään.
Maria Dolores Velasco Burbano, kotoisin
Ecuadorin Quitosta, asuu Haukiputaalla. Tradenomi ja kauppatieteiden maisteri, suomalainen mies, kolme lasta ja koira.
Mitä toivot uudelta Oululta? ”Että palvelut
olisivat helposti saavutettavissa ilman turhaa byrokratiaa. Ja että palveluja tarjotaan
ystävällisellä asenteella asiakkaita kohtaan,
että bussit kulkevat ajallaan ja päivähoitoon
saadaan lisää henkilökuntaa.” Mikä täällä
on kivaa? ”Turvallisuus, rauha ja ystävälliset
ihmiset. Ja rakastan kaikkia niitä tapahtumia, joita kaupunki järjestää,
esimerkiksi Oulu-päiviä. Minusta on hämmästyttävää ja hienoa, kuinka
kaupunki tukee ja avustaa yritystoimintaa ja innovaatioita.”

Mihin lunta
ei saa kasata?

Tuure Sankari, 61 v. kotoisin Kakaravaarasta,
koti ja työ Oulussa, kesäpaikka Sanginjoella.
Yrittäjä, aikuiset lapset.

• Ajoradalle, kadun
piennaralueille, ojiin
• Naapurin tontille
• Puistoihin
• Rumpujen, sadevesikaivojen
ja muiden vesijärjestelmän 		
solmukohtien päälle

Mikä on parasta Oulussa? ”Olen töröttänyt
lähes koko elämäni torilla alkaen siitä, kun
pienenä poikana piti uittaa hevosia Kiikelin
saaressa. Parasta Oulussa ovat tori ja makasiinit. Puistot, suisto ja meri.” Millaisia
terveisiä kaupungin rakentajille? ”Jättäkää
vanhaa Oulua, jättäkää avaruutta ja luontoa.
Kaupungin lähellä pitää olla virkistys- ja marjastusalueita.”

ILPO OKKONEN

GALLUP-KUVAT: JUHO ALATALO

Petri Koivukangas, taksinkuljettaja, kotoisin
Kemijärveltä, asuu Tupoksessa, työ Oulussa.
Millaisia ovat ammattiautoilijan terveiset kaupungin rakentajille? ”Oulu on tosi esteettinen
kaupunki, kadut ovat kauniita, selkeitä ja
suoria.” Kritiikkiä saavat ns. mukulakivikadut: ” Kun kivet painuvat kuopille, ne ovat
tosi työläitä ajaa invatakseille ja inva-asiakkaille.” Mitä toiveita ensi kesän katutöihin?
”Olisi kiva, ettei yksikään katu menisi kokonaan poikki.”
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Hankkeita muutoksen
hillitsemiseksi

Ilmasto

Oulu ottaa ilmaston- ILMO jakaa tietoa
muutoksen vakavasti.
Se haluaa vastata niihin Ilmastostrategian toimeenpanossa
tarvitaan luotettavaa ja ajantasaista
moniin haasteisiin, joita tietoa. Tätä edistää meneillään olemuutos aiheuttaa. Käy- va ILMO – Oulun seudun ilmastotännön teot ja monipuo- portti -hanke. Sen tarkoituksena on
linen yhteistyö auttavat kehittää vuorovaikutteista ja virikarjen ilmastotyössä. keellistä viestintää ilmastotiedon

Lisätietoja

jakamiseksi. Hankkeella käynnistetään myös ilmasto- ja energiapainotteinen ekotukitoiminta Oulun
kaupungin työyhteisöihin.

www.ouka.fi/
ymparisto

Oulun kaupunki tilasi selvityksen
Toppilansalmen
rakentamista
varten. Uuden asuinalueen rakentajille haluttiin tarjota tutkimustietoa ilmaston muutoksen
seurauksista. Selvityksen tekivät
VTT ja tekniikan tohtori, arkkitehti Kimmo Kuismanen. Kuismanen on erikoistunut ilmastotietoiseen arkkitehtuuriin.
Selvitys kertoo esimerkiksi, että
meren pinta nousee 1 metrin
seuraavan sadan vuoden aikana ilmaston lämpenemisen
seurauksena. Kun Perämeren
alueen maankohoaminen kompensoi osan pinnannoususta,
lopputulokseksi jää, että meren
pinta nousee todellisuudessa
30 cm Oulun rannikolla seuraavan sadan vuoden aikana. Selvityksen osana oleva tuulitutkimus
on vielä kesken.
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toimiminen suunnannäyttäjänä ilmastokysymyksissä. Verkosto pyrkii
konkreettisiin hankkeisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja
siihen sopeutumiseksi kunkin kaupungin osaamista ja mahdollisuuksia hyödyntäen.
Ilmastoverkoston laatimassa ilmastokannanotossa esitetään kuusi
ilmastoaloitetta kaupunkien toteutettavaksi. Aloitteet liittyvät rakentamiseen, kaupunkilaisten ilmastotekojen tukemiseen sekä kaupunkien omaan toimintaan.

Osana ilmastoverkostoa

Oulu mukaan Euroopan
kaupunginjohtajien
ilmastosopimukseen

Oulun, Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Turun kaupunginjohtajat ovat perustaneet
ilmastoverkoston, jonka tavoitteena
on monipuolinen yhteistyö sekä

Oulun kaupunki on allekirjoittanut Euroopan kaupunginjohtajien
yleiskokouksen ilmastositoumuksen, jossa kaupunki sitoutuu vähentämään ilmastoa lämmittäviä

päästöjä vähintään 20 prosenttia
vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi
kaupungin tulee laatia kestävän
energiankäytön ohjelma vuoden
2012 loppuun mennessä. Sitoumuksen velvoitteet koskevat
ennen kaikkea niitä toimintoja, joihin kaupunki voi vaikuttaa omalla
päätöksenteollaan ja toimillaan.

Tavoitteeksi lähienergia
ja omavaraisuus
Oulun energiapoliittiset linjaukset
hyväksyttiin uuden Oulun yhdistymishallituksessa joulukuussa 2011.
Tavoitteena on toimintamalli, joka
vahvistaa energiantuotannon omavaraisuutta, lähienergian hyödyntämistä, paikallista elinvoimaisuutta
ja elinkeinoelämää sekä luonnonvarojen järkevää käyttöä.

Oulun Länsi-Toppilan asemakaava, ilmastonmuutoksen vaikutukset
ja sen huomioonottaminen, selvitys vuodelta 2009

Rankkasateet, myrskytuulet ja lumi kurittavat
kaupunkia entistä enemmän, kun sään ääri-ilmiöt
lisääntyvät. Merien pinta
nousee ilmaston lämpenemisen seurauksena.
Kuinka kaupunki varautuu, kenen tutkimustuloksiin luotetaan kun
arviot esimerkiksi merien
pinnan noususta vaihtelevat suuresti? Rantojen
rakentajia pitäisi ohjeistaa
oikein, ohjeita joudutaan
jakamaan joka tapauksessa. Rakentaja ei onneksi
jää yksin kysymyksineen.
Kaupunki ja ELY-keskus
tutkivat ja ohjeistavat
yhteistyössä.
Jääkö Oulu meren alle?
Merien pinta nousee, kun ilmasto lämpenee maapallolla. Ennusteet siitä, kuinka paljon se nousee
seuraavan sadan vuoden aikana
vaihtelevat 30 sentin ja seitsemän
metrin välillä. Oulun alueen alavilla mailla tulevaisuus näyttää
siis varsin erilaiselta sen mukaan,
minkä tutkimuksen mukaan sitä
tarkastellaan. Pienin ennuste kompensoituu toteutuessaan maan kohoamisella Perämeren rannoilla.
Näin mitään radikaalia muutosta
ei synny. Ja jos meren pinta nousee
seitsemän metriä seuraavan sadan
vuoden aikana, uutta Kauppatoria
saa alkaa kaavoittaa jo valmiiksi
pitkälle sisämaahan. Kenen laskelmiin Oulussa luotetaan ja minkä
tiedon pohjalta rakentajia ohjeistetaan?

Tuorein laskelma löytyy yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista,
jossa asiaa selvitettiin uuden Toppilansalmen asuinalueen suunnittelun alkaessa vuonna 2009. VTT ja
Kimmo Kuismanen laskivat yhdessä, että meren pinta nousee sadan
seuraavan vuoden aikana metrin.
Koska maa nousee Perämeren pohjukassa, loppupäätelmä on, että todellisuudessa meren pinta nousee
täällä noin 30 cm.

Tulvavaara-alueet karttoihin
Meren pinnan nousua akuutimpi
vaiva ovat lisääntyvät ja pahentuvat tulvat ja myrskyt, jotka ajavat
merivettä edellään. Niitä varten
tarvitaan uusia ohjeita rakentajien tueksi. ELY-keskus jakaa kaupungille ja yksittäisille rakentajille
ohjeita omien tutkimustensa pohjalta. Uusia tulvavaarakarttoja tehdään kovaa vauhtia.
Tulvavaara jokien ja meren rannoilla vaihtelee suuresti alueittain.
Kartat ovat hyvää perustietoa ja
pohjautuvat suurimpiin tai ylimpiin havaittuihin tulviin. Karttojen
avulla voidaan ohjata rakentamista
alueille, joissa ei ole tulvavaaraa.
Vastuu on kuitenkin rakentajalla.
Pohjois-Pohjanmaan tulvariskialueita on tunnistettu jo vuonna 2011.
Kartoitukset tehdään pääsääntöisesti merkittäviltä tulvariskialueilta. Muut tulvariskialueet kartoitetaan resurssien mukaan vuosittain.
Uuden Oulun alueella on kuusi
tulvariskialuetta.

Myrskyt ajavat merivettä edellään ja nostavat sen pintaa hetkellisesti ehkä enemmän kuin ennen.
Veden ääreen rakentaminen on
nykyään melko harvinaista, se
lähtee aina kaavasta ja kaavoittaja määrittelee turvalliset lukemat.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
seuraa tarkasti valtakunnallista
ohjeistusta.

Talojen ulkoseinät lujilla
Rankkasateet voivat olla hyvin vaikeita kaupungeissa, joiden vanhat
vedenpoistojärjestelmät
tehtiin
alun perin paljon pienemmille vesimäärille. Kun vettä tulee liikaa, se
kasautuu alaville alueille, alikäytäviin ja kellareihin. Voimakas tuuli
voi pyörittää rankkasateen talon
ulkoverhouksen sisäpuolelle. Tuulen voimasta myös lumi voi kiertyä
ympäri räystään kattorakenteisiin
niiden alapuolelta. Rakennusten
ulkovaipasta pitää siis tehdä entistä pitävämpi ja varautua siihen,
että sisään voi sataa myös räystään
alapuolelta. Vesivaurioiden välttämiseksi ulkoseinän taakse on vaadittu jo 90-luvulla tuuletusrako.
Mikä kastuu myös kuivaa hetken
kuluttua.

Myrskytuuli koettelee kattoja,
puita ja rakennuksia. Suurimmassa
vaarassa ovat katot, joita ei ole kiinnitetty huolellisesti ja myrskyllä
paljastuvatkin ensimmäisenä juuri
tekoviat, puutteet ja huolimattomuudet. Uutena ja lisääntyvänä
murheena ovat kesätapahtumien
kevytrakenteiset suojat ja teltat,
jotka myrskytuuli voi pyyhkäistä
hetkessä mennessään. Helposti ajatellaan, että kesäkäyttöön kelpaa
kevyempikin rakennelma, koska
sen ei tarvitse kestää lunta. Ukonilma ja trombi voivat kuitenkin pilata monen kesäkatoksen ja aiheuttaa
vaaratilanteita ihmisille.
Yksi Toppilansalmen rakentamiseen liittyvän ilmastotutkimuksen
osa on tuulitutkimus, joka on vielä
kesken ja sen tuloksia siis odotellaan.

Lisätietoja
www.ouka.fi
Rakennusvalvonta
Asemakaavoitus
ELY-keskus
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Ohjeita
rakentajille

Lisätietoja
www.ouka.fi/
hiukkavaara

Tiivis kaupunkirakenne ratkaisee
monia vaikeuksia. Hiukkavaaraan
1 500 hehtaarin alueelle suunnitellaan seitsemää erillistä osaa,
jotka rakennetaan mahdollisimman tiiviiksi. Ympäristön suuret
viheralueet muodostavat selkeitä
kokonaisuuksia. Näin suunnitellen
joukkoliikenne pystyy toimimaan
paremmin Hiukkavaaran sisällä,
sieltä ulos ja koko kaupungin alueella. Ouluun syntyy uusi kehämäinen yhteys. Kevyen liikenteen väyliä
pitkin pitää päästä helposti palveluihin käsiksi. Tavoitteena onkin,
että kotiovelta olisi matkaa palveluihin korkeintaan 1,5 kilometriä.
Tuon matkan ihminen jaksaa vielä
kävellä tai pyöräillä, sitä pidemmille matkoille otetaan helposti auto.
Näin kertovat tutkimukset. Yleisesti
ottaen kevyen liikenteen yhteydet
Hiukkavaarasta ympäröivään kaupunkiin ovat hyvät ja ydinkeskusta
tulee vastaan nopeasti.
Vanha kasarmialue palvelee nyt
luovia ihmisiä, muusikoita, taiteilijoita ja käden taitajia. Kasarmien
uumenissa harjoittelee tällä hetkellä noin 300 bändiä ja lisää syntyy
sitä mukaa, kun innostus leviää.
Kaupunki haluaa tukea kehitystä
joka lähti liikkeelle huomaamatta
6
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Hiukkavaara
– uuden aikakauden pioneeri
Hiukkavaaran tarina jatkuu. Maan ja maailman kaupunkialueiden joukossa siitä
on tulossa kestävän kehityksen pioneeri. Tällä hetkellä vanhalla kasarmilla kukkii
luovuus, kitarat soivat ja laulu raikaa. Luovuus, yhteisöllisyys, käyttäjälähtöisyys ja
kestävä kehitys nousevat suunnittelun lähtökohdiksi.
Oulun kolmannesta aluekeskuksesta on tulossa suuri, mutta tiivis. Kevyt liikenne
ja joukkoliikenne saavat näin paremmat mahdollisuudet toimia. Energian säästössä
päästään parempiin tavoitteisiin. Yhteisöllisyys voi rakentua ihmistä tukevammaksi.
ja itsestään. Puolustusvoimat toimii edelleen alueella, mutta ei ole
enää sen suurin tekijä. Parhaillaan
selvitetään, voiko kasarmit säilyttää
luoville harrastuksille. Luovuus on
voimavara, sitä halutaan lisää.
Alueen palveluista tulee kattavat,
eikä niitä tarvitse lähteä muualta
hakemaan. Uusista rakennuksista
halutaan muunneltavia niin, että
yhdyskunnan monet toiminnot
voivat sekoittua. Aiemmin yhdyskuntarakenne suunniteltiin niin,

että kaikille asioille kaupungissa oli
omat alueensa. Nyt halutaan pois
nukkumalähiösuunnittelusta
ja
työssäkäyntialueista tai iltakaudet
tyhjillään olevista kouluista. Käyttäjälähtöisyys on yksi suunnittelun
johtotähdistä. Kaupungin pitää olla
elävä ympäri vuoden ja vuorokauden. Vaihtoehtoisia energiamuotoja
halutaan kannustaa ja tukea.
Hiukkavaaran menestystekijöitä
löytyy luonnosta. Monipuolinen
maasto tukee kaikenlaista ulko-

liikuntaa. Yksi tavoitteista onkin,
että tulevaisuudessa Oulujoen perinteikäs Tervahiihto voi startata
Hiukkavaaran keskustasta.
Hiukkavaaran uusien suunnitelmien edellytyksenä on, että Poikkimaantien silta saadaan rakennettua.
Tällä hetkellä liikenne kuormittaa
Oulujoen yli meneviä siltoja niin,
että varsinkin ruuhka-aikoina tiet
voivat olla tukossa. Siltatyömaa
käynnistyy suunnitelmien mukaan
2013.

Hiukkavaaran alueidentiteetti

– mistä syntyy hyvä kaupunki?

Viisas käyttö ja omistus
Hiukkavaaraan nousee Oulun kolmas kaupunkikeskus. Sen pinta-ala
on noin 1 500 hehtaaria, ja koostuu 7 eri osa-alueesta. Alueen koko
on 15-kertainen Oulun keskustaan verrattuna.

Luova ja osaava,
kuunteleva ja
keskusteleva
Kaupunkisuunnittelu on yhteisöllistä ja osallistavaa.

Hoksaavan
energiatehokas
Suunnittelu lähtee tosiasioista, käyttää kesää ja hyödyntää talvea energiaviisaudessa.

Pohjoisen pallonpuoliskon
esikuva, uuden ajan talvikaupunki.

Palveleva ja käyttäjälähtöinen
Alueelle on tulossa 10 000 kotia, 1 800 työpaikkaa, julkisia ja yksityisiä palveluita. Lopputuloksena on hiljalleen noin 20 000 asukkaan suuralue.

WSP

Monipuolinen ja
monimuotoinen,
kansainvälisesti
paikallinen

Liikkuva ja
liikunnallinen

Itselähtöinen
ja omatoiminen

Monipuolinen luonto alkaa
kotiovelta, ladut ja patikkareitit, pyörätiet kaikkien ulottuvilla.

Kävelijöiden ja pyöräilijöiden,
terveellisen elämän ekologinen kaupunki.

Historiaa, mutta
myös uudistuva
Luovaa voimaa, kulttuuria ja
taidetta. Sukupolvien työ näkyy arjessa. Eri ikäiset ihmiset
elävät luontevasti yhdessä.
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Oulussa järkevää
energiakorjaamista,
ohjaus alkamassa
Oulun rakennusvalvonta opastaa rakennuttajia selviämään hankkeistaan mahdollisimman hallitusti ja
kokonaisedullisesti. Tavoitteena on ennakoida kehitystä
ja ohjata ratkaisuihin, jotka muunneltavina mahdollistavat rakennuksen käytönaikaisen kehittämisen. Jo
energiatavoitteet ja -tarjonta muuttuvat lähivuosina
merkittävästi. Valintoja vaikeuttaa myös kaikkien aikojen suurin muutos energiamääräyksissä 1.7.2012.

Oulun rakennusvalvonnan erityishankkeet
rakentamisen ohjauksessa 2012

Perustyö tärkeintä,
ohjauksella oululainen
selviää ”4 litralla satasen”

osapuolilta korkeatasoista osaamista. Osaamisen valmiuksia on luotu
mm. ammattilaisten koulutuksella
koko viime vuosi. Oulun rakennusvalvonta tukee huipputehokkaan
ns. passiivitalon rakentamista erityisen laadunvarmistusohjelman
toteuttamisen ehdoilla.

Tärkeintä on palvella alttiisti kuntalaisia rakentamisasioissa. Rakennusvalvonnan tulee suoriutua
juridisesta perustyöstään, luvista
ja valvonnasta, tasapuolisesti ja
joutuisasti. Perustyön lisäksi Oulun rakennusvalvonta on edelläkävijänä kehittänyt rakennuttajien
ohjaustaan tuottamaan hankkeille
mitattavaa lisäarvoa.
Rakennusvalvonnan energiaohjauksella on viime vuosina pystytty tuottamaan vuosittain noin 20
miljoonan euron säästöpotentiaali
oululaisille rakennuttajille. Oulun

uusin pientalokanta 2011 kuluttaa
kuvaannollisesti lämmitysenergiaa
noin ”4 litraa sataselle”, kun vielä
vuoden 2007 uusilla ok-taloilla taso
oli ”8 litraa sataselle”. Muu uudisrakentaminen seuraa lähituntumassa.

Osaamaton energiarakentaminen lisää kosteusriskejä,
niitä torjutaan avoimesti
Oulussa vuonna 2007 aloitetun
energiaohjauksen prosessia ja työkaluja päivitetään vuosittain. Saavutettu tehokkuustaso on sellainen,
että ohjauksessa kiinnitetään lähes
päähuomio tehokkuuden kasvattamien vaurioriskien hallintaan. Korkea energiatehokkuus edellyttää

Rakennuskannan lämmitysenergian kulutukset (kuvion pinta-alat)
Ennen vuotta 2010 rakennettu
Vuosina 2010–2050 rakennettava
50
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Energiatehokkuuden parantaminen
korjausrakentamisen
yhteydessä

Energialähteiden
ja rakennusten
perusteltu, tehokas
yhteensovittaminen

Energia-arkkitehtuuri

Asuttavuus
ja esteettömyys

Ohjausprosessi kehitetty, jalkautus alkaa,
haasteet ja säästömahdollisuudet isoja

Energiamääräysten
historian suurin muutos 1.7.2012, okt:n
valintamallit käyttöön

Keskeisiä tiimityö,
tilatehokkuus ja
ylilämmön hallinta
varjostamisella

Asuttavuuden
arviointijärjestelmä
käyttöön, esteettömyysohjeet käyttöön

Uudet energiamääräykset
1.7.2012, Oulussa
muutoksesta selvitään
Uudessa Oulussa kaukolämpöverkko ei ulotu kaikkialle. Jo se
edellyttää uusien energialähteiden
käyttöönottoa.
Samanaikaisesti
1.7.2012 tapahtuu energiamääräysten historian suurin muutos. Valittu energialähde ja rakennuksen
energiatehokkuus pitää sovittaa
toisiinsa. Laaja epätietoisuus toimijoiden keskuudessa torjutaan
Oulussa ohjauksella ja valintakonsepteilla. Ne ovat kehitteillä rakennusvalvonnassa.

Energiaohjaus laajenee
korjausrakentamiseen,
korjaaminen yleensä
sattumanvaraista
Olemassa olevaan rakennuskantaan
sisältyy moninkertainen energiansäästön mahdollisuus uudisrakentamiseen verrattuna. Rakennusvalvonta tarttuu tähän haasteeseen
vuoden 2012 aikana.
Oulun rakennusvalvonta viimeistelee muun korjausrakentamisen
yhteyteen tarkoitettua uudenlaista
energiavalintojen ohjausprosessia.
Siinä ei ratkota korjaamisen detaljeja vaan pyritään motivoimaan kuntalaisia tunnistamaan korjaustarpeita ja ohjaamaan korjausprosessi
oikealle uralle. Ilmaiseen työkaluun
sisältynee myös käytettävyydeltään
yksinkertainen
laskentaohjelma,
jolla saadaan arvio korjauseurojen
tehokkaimmasta käytöstä. Toisin
sanoen, mistä kannattaa aloittaa ja
miten edetä korjaukseen varatulla
rahamäärällä. Keväällä 2012 rakennusvalvonta tulee julkisuuteen ohjauksellaan.

Piirros kuvaa Suomen rakennuskannan lämmitysenergian kulutusta vuonna 2050. Ennen vuotta
2010 rakennettu ja vuosina 2010–2050 rakennettava rakennuskanta ovat likipitäen yhtä suuret.
Mutta niiden lämmitysenergian kulutusten suhde on yli 10-kertainen. Vertaa piirroksen sininen
ja vihreä pinta-ala. Kehitys olemassa olevassa rakennuskannassa ratkaisee EU-sitoumustemme
saavuttamisen.

Uudet energiamääräykset voimaan
1.7.2012 – hallitaanko riskit?
Heinäkuussa 2012 rakennusten energiatehokkuus paranee 20 %.
Vuonna 2015 määräyksiä kiristetään 30 % ja vuonna 2020 uusien talojen pitäisi
olla lähes nollaenergiataloja.

Lisätietoja
www.ouka.fi/
rakennusvalvonta

Voimassa olevan määräyksen mukaan energiatehokkuus määritetään pelkästään talon ominaisuuksilla.
Vaikuttavia tekijöitä ovat lämmöneristävyys, ilmatiiveys ja ilmanvaihdon lämmön talteenotto. Heinäkuussa
voimaan tulevassa määräyksessä huomioidaan edellisten lisäksi energialähteet sekä rakennuksen koko.
Uusi määräys ohjaa tekemään pienempiä rakennuksia, käyttämään yhteiskunnan kannalta edullisimpia
energialähteitä ja vähentämään kokonaisenergiatarvetta. Tuleva määräys pyrkii vähentämään esim. sähkön
käyttöä lämmitykseen ja lisäämään bioenergian, auringon ja tuulen osuutta. Se kannustaa myös kaukolämmön käyttöön.
Vaikka energiamääräykset kiristyvät, on järkevää tavoitella parempaa kuin määräysten vähimmäistasoa.
Oulun rakennusvalvonnan ennakoivassa laadunohjauksessa on vuosia tavoiteltu lakisääteistä vähimmäistasoa parempaa laatua ja tulokset ovat merkittäviä. Esimerkiksi jo vuonna 2010 Oulun omakotirakentaminen
siirtyi lähes kokonaan ns. matalaenergiatasolle, kun valtakunnassa vain 38 % taloista saavutti ko. tason.
Määräysten tulkinta ja selkokieliset valintakonseptit

Korjausrakentamisessa lämmitysenergian säästöpotentiaali
Uudessa Oulussa
Energiakorjauksen mahdollistama
säästö Oulussa (milj. euroja/vuosi).
Koko rakennuskanta korjataan
v. 1980 tai 2010 tasoon.
Kerrostalot
Rivi- ja kytketyt talot
Omakotitalot
90

Suuri haaste on saada uudet määräykset selkokieliseen muotoon. Kaukolämpöalueella eivät päde samat
valintakonseptit kuin sen ulkopuolella. Kaukolämpöalueella energialähteiden muutokset voidaan tehdä keskitetysti, mutta kaukolämpöverkon ulkopuolella valinnat tehdään talokohtaisesti. Energiamuotojen erilainen
hintakehitys sekä energiateknologioiden läpimurto edellyttävät rakennettaviin taloihin muunneltavia lämmöntuotto- ja lämmönjakojärjestelmiä, ns. hybridijärjestelmiä. Yhden energialähteen varaan rakennettu
lämmitysjärjestelmä voi talon elinkaaren aikana tulla erittäin kalliiksi vaikka perusinvestointina ratkaisu
olisikin nyt edullinen.
Rakennusvalvonnan ennakoivassa laadunohjauksessa rakennuttaja saa alusta asti tietoa ja ohjausta ymmärrettävässä ja selkokielisessä muodossa. Pian hän kykenee tekemään valintoja, jotka eivät pelkästään
täytä lain edellyttämiä vähimmäisvaatimuksia. Hän haluaa enemmän. Laatutietoinen, vaativa rakennuttaja
osaa edellyttää laatua enemmän kuin laki vaatii.
Energiatehokkaan rakentamisen riskienhallinta
Energiatehokkuuden parantuessa rakentamisen kokonaislaadusta tulee haastavampaa. Hyvästä sisäilmastosta ja kosteudenkestävyydestä ei saa tinkiä. Kun rakennuttajat innostuvat tavoittelemaan parempaa kokonaislaatua, heitä ohjataan käyttämään ammattitaitoisia suunnittelijoita ja vastaavia työnjohtajia sekä
osaavia tekijöitä työmaalla.
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Vuoden 1980 tasolle
energiakorjaus

Vuoden 2010 tasolle
energiakorjaus

Piirroksessa tarkastellaan Uuden Oulun tilannetta. Pylväät kuvaavat olemassa olevan rakennuskannan lämmityskustannuksissa saavutettavaa
vuosisäästöä eri energiakorjauksen tasoilla; korjaukset vuosien 1980 ja 2010 määräystasoille.
Säästöt olisivat vastaavasti 46 ja 83 milj. euroa
vuodessa. Jos rakennusvalvonnan ohjaustyön
avulla saataisiin vuoden 1980 energiamääräyksen tasoisen korjauksen piiriin vuodessa aina
2 % rakennuskannasta, olisi vuoden ohjaustyön
tuloksena oululaisille syntyvä säästöpotentiaali
yli 20 milj. euroa (oletus: korjauksen vaikutus
30 vuotta, energian hinta 10 snt / kWh). Tulos
edellyttää, että energiakorjauksen toimenpiteet
valitaan huolella muun korjaustarpeen yhteyteen.

Energiatehokkaassa rakentamisessa kosteudenhallinta on hyvän laadun perusta. Työmaan sääsuojaus on entistä tärkeämpää. Betonirakenteiden
tulee olla kuvia ennen pinnoitusta. Rakenneratkaisujen kosteus- ja lämpötekninen toimivuus sekä
ilmatiiveys tulee varmistaa. Ilmanvaihdon ja lämmitysjärjestelmän suunnitteluun, toteutukseen ja
säätöön tulee erityisesti panostaa, jotta saadaan
toimiva kokonaisuus.
Parempi, laadukkaampi rakentaminen osaltaan
vähentää sairastumisia, lisää työtehoa ja luonnollisesti vähentää myös tulevaisuuden korjaustarpeita. Tavoitteena on säästää yksilöiden ja yhteiskunnan varoja ja parantaa elämisen laatua.
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Oulusta energiatehokkaan
arkkitehtuurin edelläkävijä
tamiskeinot eivät ole näkyneet talojen ulkoasussa muuten kuin aiempaa paksumpina ulkoseininä.
On selvää, että energiatehokkuus vaikuttaa myös talojen arkkitehtuuriin ja kaupunkikuvaan.
Tärkeää on talojen tehokas tilankäyttö eli se, että rakennetaan vain
toiminnan kannalta välttämätön
pinta-ala. Energiatehokkuus ohjaa
suoraviivaiseen ja kohtuulliseen
rakennusten muotoiluun. Jokainen
ylimääräinen kulma rakennuksessa
lisää ulkovaipan määrää. Energiatehokkuus johtaa myös ikkunapintaalan kohtuullisuuteen, koska ikkunoiden lämmöneristävyys on vain
noin kymmenesosa ulkoseinän
lämmöneristävyydestä.

Oulun rakennusvalvonta on ohjaustyössään painottanut rakennusten energiatehokkuutta jo vuosien ajan. Tämän ansiosta lähes
kaikki uudet oululaiset pientalot
ovat matalaenergiataloja. Myös
muut rakennukset Oulussa ovat
energiatehokkuudeltaan selvästi rakentamismääräysten minimitasoa
parempia. Energiatehokkuuteen on
päästy etupäässä teknisin keinoin.
Nämä energiatehokkuuden paran-

Auringonsuojaus
nousemassa tärkeäksi
Suurin muutos arkkitehtuurissa
johtuu ikkunoiden auringonsuojaustarpeesta. Hyvin lämmöneristetyssä talossa suora auringonsäteily

nostaa kesäaikaan sisälämpötilan
epämiellyttävän korkeaksi. Jos ylimääräinen lämpö joudutaan poistamaan koneellisesti jäähdyttämällä, heikentää jäähdytyksen
energiankulutus
merkittävästi
energiatehokkuutta. Jo nyt esimerkiksi asuinkerrostalossa jäähdytystarve voi olla suurempi kuin lämmitystarve. Energiatehokkuuden
tärkeäksi suunnitteluperusteeksi
tuleekin jäähdytystarpeen välttäminen. Tämä tulee hoitaa passiivisilla
suunnitteluratkaisuilla, jotka eivät
edellytä energian käyttämistä. Ikkunoiden varjostus on tärkein näistä passiivisista keinoista. Tehokkain
varjostus tapahtuu rakennuksen
ulkopuolisilla rakenteilla, räystäillä, katoksilla, säleiköillä tms., jotka
luovat varjoa ikkunapinnalle. Näin
varjostuksesta tulee väistämättä
energiatehokkaan arkkitehtuurin
näkyvä osa. Auringonsuojaus tulee
nähdä myönteisenä haasteena, joka
tarjoaa uusia mahdollisuuksia arkkitehtuuriin ja kaupunkikuvaan.

Energiaosaamisesta ainekset
uuteen ”Oulun kouluun”
Oulun rakennusvalvonta on kouluttanut oululaisia suunnittelun
ammattilaisia energiatehokkuusasioissa. Oululaisen suunnittelualan
energiaosaaminen alkaa olla johtavaa Suomessa. Oulusta on myös
tehty rakennusvalvonnan järjestämiä arkkitehtuurimatkoja, joissa
on perehdytty johtavaan eurooppalaiseen energiatehokkaaseen rakentamiseen. Myös rakennusvalvonnan arkkitehtuurikirjoissa on tarkasteltu energiatehokkuusteemaa.
Onkin odotettavissa, että oululainen osaaminen tulee luomaan tunnistettavaa pohjoista energiatehokkuuden arkkitehtuuria. Oululla on
edellytykset nousta energiatehokkaan arkkitehtuurin valtakunnalliseksi edelläkävijäksi. Olisiko tässä
aineksia uuteen ”Oulun kouluun”,
joka voisi herättää myös kansainvälistä huomiota?

Neljäs osa Oulu Architecture -kirjasarjasta esittelee ekologiaa ja energiakysymyksiä rakentamisessa.
Kirjan on julkaissut Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto.

Huomioita asuttavuuteen ja esteettömyyteen Oulussa

10

Lisätietoja
www.ouka.fi/
rakennusvalvonta

Asuttavuuden arviointijärjestelmä käyttöön

Esteettömyyteen laaditaan lisäohjeistusta

Oulun rakennusvalvonta on käynnistänyt jo vuonna 2003 pientalon
teknistä laatua koskevan kehittämishankkeen. Sen rinnalle tuodaan
nyt pientalon asuttavuutta koskeva arviointijärjestelmä. Asuttavuudella tarkoitetaan talon toiminnallista käyttökelpoisuutta. Asuttavuuden
arviointi perustuu neljään aihealueeseen: piha, toimivuus, viihtyisyys
ja elinkaari. Pihaosiossa tarkastellaan talon ja ympäristön vuorovaikutusta. Toimivuusosiossa tarkastellaan asunnon mitoitusta ja tilojen
kalustettavuutta. Viihtyisyysosiossa kartoitetaan asumisen tarpeita ja
arvioidaan asumismukavuutta. Elinkaariosiossa tarkastellaan asumisen
ja talon elinkaarta, energiatehokkuutta ja esteettömyyttä. Eri aihealueista on laadittu noin 200 yksinkertaista kysymystä, jotka arvioidaan
tähtiluokituksella 1–5. Perustaso on asetettu luokkaan yksi tähti.

Ympäristö tai rakennus on esteetön silloin, kun se on kaikille käyttäjille
toimiva, turvallinen ja miellyttävä, ja kun sen kaikkiin tiloihin ja kaikille
tasoille on helppo päästä. Esteettömyys perustuu sovittuihin kriteereihin. Näitä kriteerejä on määritelty rakentamismääräyksissä. Koska kaikkia yksityiskohtia ei koskaan voida määritellä määräyksissä, tarvitaan
toimivan esteettömyyden saavuttamiseksi myös ohjeita ja suosituksia.
Oulun rakennusvalvonnan tavoitteena on luoda esteettömyyden ohjekortit, joiden avulla pystytään ohjaamaan esteettömyyden toteutumista
rakennustyypeittäin. Esteettömyys on kaikkien asukkaiden etu, koska
se on vaivatonta sisäänpääsyä, väljyyttä ja varautumista mahdollisiin muutoksiin. Parhaimmillaan esteettömyyteen ei kiinnitä lainkaan
huomiota. Esteettömyys on tärkeä osa hyvää asuttavuutta ja kestävää
rakentamista. Esteetön ja hyvin toimiva talo alkaa olla kilpailutekijä
asuntomarkkinoilla.

Asuttavuus = talon toiminnallinen käyttökelpoisuus, joustavuus ja muuntautumiskyky. Ovet,
ikkunat, huoneen muoto, mahdollisuudet kalustaa määrittelevät huoneen asuttavuutta.

Esteetön ympäristö tai rakennus = kaikille käyttäjille toimiva, turvallinen ja miellyttävä, sen kaikkiin tiloihin ja kaikille tasoille on helppo päästä.
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Lisätietoja
JUHA KORHONEN

www.oulunenergia.fi

Kaukolämpömittarien
etäluenta etenee
Kaikki Oulun Energian
asiakkaat pääsevät sen
palvelun piiriin vuoden
2013 mennessä.
Asiakkaille etäluenta merkitsee vaivattomuutta, kun mittarinlukuvelvollisuus poistuu. Todelliseen kulutukseen perustuva laskutus korvaa
arviolaskut ja mahdollistaa entistä
paremman oman energiankäytön
seurannan ja kannustaa säästämään
energiaa.
Kaikki Oulun Energian 8 500
kaukolämpöasiakasta liitetään etäluennan piiriin vuoden 2013 alkuun mennessä. Massa-asennukset
käynnistyivät keväällä 2011 ja niistä
vastaa kempeleläinen VMH Kalibro Oy. Asennukset ovat edenneet
suunnitelmien mukaan ja marraskuun lopulla 2011 etäluennan piirissä oli jo noin 70 prosenttia kaukolämpöasiakasta.
Asiakkaille etäluenta merkitsee
vaivattomuutta, kun mittarinlu-

kuvelvollisuus poistuu. Todelliseen
kulutukseen perustuva laskutus
korvaa arviolaskut ja mahdollistaa
entistä paremman oman energiankäytön seurannan ja kannustaa
säästämään energiaa.
Asennusten edistymistä voi seurata Oulun Energian nettisivuilta:
www.oulunenergia.fi/kaukolampo/
automaattinen_mittarinluku.

Uusia työkaluja
energiankäytön seurantaan
Tällä hetkellä etäluettavat mittarit
luetaan kerran kuukaudessa, kuukauden viimeisenä päivänä. Kun
Oulun Energian mittaustietovarasto saadaan käyttöön, mittarit luetaan kerran vuorokaudessa.
Vuorokausiluenta parantaa asiakaspalvelua ja tuo uusia työkaluja
oman energiankulutuksen seurantaan. Oulun Energiassa jatketaan edelleen internetissä toimivan
Energiatili-palvelun kehittämistä,
jotta tulevaisuudessa etäluennassa

olevilla asiakkailla on mahdollisuus
seurata omaa energiankäyttöään
jopa tunnin tarkkuudella, omakotitaloissa vuorokauden tarkkuudella.
Etäluennan avulla muun muassa
laiterikot ja kaukolämpöverkoston
vikakohdat tulevat helpommin esille. Lisäksi perusmaksun perustetta,
tilausvesivirtaa, pystytään pitämään
paremmin ajan tasalla. Etälueta parantaa myös muuta asiakaspalvelua. Oulun Energia voi muun muassa tarjota kaukolämpölaitteiden
kuntotarkastuksia niille kohteille,
joissa havaitaan poikkeavia energiankulutuksia tai tehotonta energiankäyttöä.
Kaukolämpölaitteiden kuntotarkastuksia voi tilata jo nyt. Yhteystiedot löytyvät Oulun Energian internetsivuilta: www.oulunenergia.
fi/kaukolampo/tilausvesivirta-_ja_
kuntotarkastus.

Kaukolämmön
kohteet 2012
• Kivikkokankaalla 1 ja
Metsokankaalla 2 rakennetaan uutta kaukolämpöverkostoa yhdessä muun
kunnallistekniikan kanssa.
• Kaakkuri–Iinatti välillä kasvatetaan lämmönsiirron kapasiteettia eteläisiin kaupunginosiin. 3
• Laanila–Hintta välillä 4
saneerataan vanhaa kaukolämpöverkostoa uuteen.
• Haukiputaalla 5 kasvatetaan kaukolämmön kapasiteettia
rakentamalla
uutta runkojohtoa välillä
Haukiväylä–Länsituuli.
• Ritaharjussa 6 ja Metsokankaalla 7 jatketaan uusien asiakkaiden liittämistä
kaukolämpöverkostoon.
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Jätteestä höyryä,
lämpöä ja sähköä
määrää ja pienentää jätteiden ympäristövaikutuksia. Ekovoimalaitoksen käynnistyttyä Ruskoon kertyvä vuotuinen jätemäärä putoaa
100 000 tonnista 40 000 tonniin.
Ekovoimalaitoksen valmistumisen jälkeen kaatopaikan vuotuisen
jätekertymän aiheuttamia metaanipäästöjä saadaan vähennettyä lähes
90 prosenttia.

UKI ARKKITEHDIT OY

Oulun suurimman työmaan, Laanilan ekovoimalaitoksen, rakennustyöt ja laitteistoasennukset
Kemiran teollisuusalueella valmistuvat tammikuussa 2012. Oulun
Energian uusi voimalaitos tuottaa
yhdyskuntajätteestä höyryä Kemiran teolliseen prosessiin sekä sähköä ja kaukolämpöä Oulun Energialle täydellä teholla elokuusta 2012
alkaen. Sitä ennen laitosta testataan
ja koekäytetään usean kuukauden
ajan.
Ympäristön kannalta ekovoimalaitoksessa on parasta se, että
laitos rajoittaa huomattavasti Ruskon kaatopaikalle tuotavan jätteen

UKI ARKKITEHDIT OY

Lisätietoja
www.oulunenergia.fi/
ekovoimalaitos

Lajitteluun pieniä muutoksia
Tavallisen asukkaan jäteasioihin voimalaitos ei tuo suuria muutoksia:
kierrättäminen ei suinkaan lopu. Muutokset koskevat sekajätettä sekä
muovia. Sekajätteen nimi vaihtuu polttokelpoiseksi jätteeksi, ja muovinkeräys ekopisteillä päättyy 31.8.2012, jonka jälkeen muovit laitetaan polttokelpoiseen jätteeseen. Tähän saakka muovi on poltettu Kajaanissa tai Pietarsaaressa, joten muovin suuret kuljetuskustannukset
vähenevät merkittävästi.

Lisätietoja
www.ouka.fi/
jatehuolto
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Taloyhtiöissä, liike- ja yrityskiinteistöissä sekä julkisissa laitoksissa
jatketaan edelleen biojätteen, paperin, pahvin, kartongin, lasin ja
metallin erilliskeräystä. Omakotitaloasujat voivat edelleen hyödyntää ekopisteitä hyötyjätteidensä kierrättämisessä sekä osallistua
biojätteen erilliskeräykseen. Sähkölaitteita kerätään tulevaisuudessa samalla tavalla kuin nytkin: Oivapisteellä sekä jäteasemilla ympäristökunnissa. Laitoksen valmistuttua myös käyttökelvottomat
vaatteet saadaan energiahyötykäyttöön lajittelemalla ne polttokelpoisen
jätteen joukkoon. Ekovoimalaitoksen valmistuttua lajittelun tarkentaminen on tärkeää. Erityisen tarkkana tulisi olla metallin, lasin ja vaarallisten jätteiden kierrätyksessä.

ARKKITEHTITOIMISTO HARJU OY

Lajitteluareena Lare
– tehokkaampaa kierrätystä

Kun ekovoimalaitos
muuttaa jäteautoliikenteen Kemiran teollisuusalueelle Ruskon jätekeskuksen sijaan, muuttuu
myös asiakkaiden asiointi
jätekeskuksessa.
Oivapiste säilyy edelleen ennallaan,
ja asiakkaat voivat jatkossakin hyödyntää suosittua lajittelupaikkaa.
Oivapisteelle palautetaan maksuttomat hyötyjätteet ja vaaralliset
jätteet sekä sähkölaitteet. Syksystä
lähtien asiakkaiden maksulliset
seka- ja rakennusjätekuormat ajetaan kuitenkin uudelle lajitteluareenalle, josta käytetään nimitystä
Lare. Laren rakentamisen jälkeen
asiakkaat eivät enää vie sekalaisia
jätekuormiaan jätekeskuksessa kaatopaikan penkkaan vaan suoraan
lajitteluareenalle. Kuorma-autoille
ja henkilöautoille on omat purkupaikkansa, kuten myös seka- ja rakennusjätteelle.
Oulun Jätehuollon lähtökohta
lajitteluareenan suunnittelussa oli
”kaikki pois kaatopaikalta” -ajattelu. Tämä on myös asiakkaille mie-

luisa ratkaisu, koska kuormat voidaan purkaa siistillä, asfaltoidulla
alueella, kertoo Oulun Jätehuollon
johtaja Markku Illikainen.
Lajitteluareenalla urakoitsija lajittelee asiakkaiden tuomat jätteet
kahmarien ja kuormaajien avulla,
mutta jonkin verran jätettä lajitellaan myös käsin. Areenalla on mahdollista murskata isompia jätteitä,
ja sinne on varauduttu myöhemmin sijoittamaan myös lajittelurobotteja. Larelle sijoitetaan lisäksi
erilaisia puristavia kontteja ja muita
liikuteltavia keräysvälineitä.
Areenalla jätteitä lajitellaan materiaalihyötykäyttöön ja energiahyötykäyttöön. Lajitteluareenalta
toimitetaan jätettä Laanilan ekovoimalaitokselle, arvion mukaan noin
20 000 tonnia vuodessa. Hyötykäyttöön kelpaamaton aines sijoitetaan
kaatopaikalle. Lare on 3 145 m2
kokoinen halli, johon rakennetaan
kuormien purkupaikkojen lisäksi
valvomo ja henkilöstötilat. Lajitteluareena valmistuu syyskuussa
2012.

Pulmallisia jäteasioita
Muutamat jäteasiat askarruttavat kuntalaisia tulevassa muutoksessa. Mitä tapahtuu hehkulampuille? Entäpä henkareille? Mihin
laitetaan pvc-muovi? Kysymyksiin vastaa Oulun Jätehuollon palvelupäällikkö Ilona Suppanen.
Hehkulamput: Palamaton aines ekovoimalaitoksella jää kattilan
pohjalle, josta se poistetaan pohjakuonana ja kuljetetaan jatkokäsittelyyn. Metalli ja lasi tulee kierrättää kuten ennenkin, mutta hehkulampulle ei ole muuta paikkaa kuin polttokelpoinen jäte.
Henkarit: Tähän pätee sama vastaus kuin edelliseenkin: pienet metalliosat eivät polttokelpoisen jätteen seassa haittaa. Puinen henkari
palaa siinä missä muovinenkin.
PVC-muovi: Uudessa ekovoimalaitoksessa savukaasujen puhdistustekniikka on erittäin moderni ja tehokas, ja mukana olevat pvcmuovit eivät haittaa. Mikäli laitokseen tulisi kerralla suuria eriä pvcmuovia, saattaisi muovin sisältämä kloori olla haitallista kattilan
lämpöpinnoille. Eli tulevaisuudessakin pvc-muovin oikea paikka on
polttokelpoinen jäte. Nykyisin, kun muovia on poltettu jonkin muun
polttoaineen seassa, pvc-muovin polttaminen on ollut kiellettyä.

Kaupunki rakentaa • Helmikuu 2012
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ILPO OKKONEN

Rotuaarin remontti jatkuu. Tänä
vuonna rakennetaan Kirkkokatua
väliltä Kauppurienkatu–Saaristonkatu ja Kauppurienkatua väliltä
Isokatu–Kirkkokatu. Viime keväänä
alkanut Rotuaarin aukion uudistus
on valmis Pakkahuoneenkadulta Kauppurienkadun risteykseen
saakka. Uuteen Rotuaariin ollaan
oltu tyytyväisiä ja laatu sekä materiaalien valinnat ovat onnistuneet
hyvin. Remontti myös eteni enimmäkseen aikataulussa.
Seuraavien osuuksien peruskorjaus alkaa toukokuun alussa ja
päättyy syyskuussa. Kauppurienkadun ja Kirkkokadun risteyksestä
edetään kahteen suuntaan, Saaristonkadulle ja Isollekadulle päin.
Kirkkokadun ja Isonkadun välinen
osuus Kauppurienkadusta jää vielä
tämän kesän jälkeen asfalttipinnal14
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le. Kadun varrella olevien kortteleiden tuleva rakentaminen aiheuttaa
sen, ettei lopullista pinnoitetta kannata vielä tehdä. Kirkkokatua pitkin
Rotuaarin remontti etenee suunnitelmien mukaan täysin valmiiksi
juhlavalaistuksineen.
Suurin murhe viime kesän kokemusten perusteella tulee olemaan
kulkureittien järjestäminen. Työt
tulee vaiheistaa tarkasti, jokaiseen
kadun varren liikkeeseen tulee
päästä myös remontin aikana ja
ihmisten pitää päästä liikkumaan.
Tulevan kesän työmaan vaiheistaminen on hivenen helpompaa,
koska viime kesän esiintymislavan
rakennustyömaa ei enää sekoita
kadunrakennuksen
aikatauluja.
Toisaalta katuosuudet ovat hivenen
kapeampia, mikä asettaa rakentamiselle omat haasteensa.

ILPO OKKONEN

Rotuaari – kaupunki
kohentaa kasvojaan

Viime kesänä urakka-aikatauluissa pysyttiin. Tämän vuoden
remontti alkaa toukokuun alussa ja loppuu suunnitelmien
mukaan syyskuussa.

Lisätietoja
www.ouka.fi/
kaupunkikeskusta

Katutyöt suunnitellaan tarkasti

JUHO ALATALO

Kaupunkilaiset nurkuvat välillä katujen aukomisaikataulusta. Kriitikoiden mukaan ensin aukaistaan pätkä, laitetaan sinne johtoa
ja rooppi lapioidaan umpeen. Seuraavassa kuussa tulee seuraava
yhtiö, joka aukoo saman kohdan ja vetää sinne jotakin kaapelia.
Sama kadunpätkä avataan kerta toisensa perään aina, kun jollakin
juolahtaa mieleen laittaa sinne jotakin. Kaupungininsinööri Jaakko
Ylinampa, näinkö se etenee?
”Omien toimijoiden kanssa tällainen touhu on erittäin harvinaista.
ELY-keskus, Oulun Vesi ja Oulun Energia sovittavat yhteen omia töitänsä päivittäin. Uudis- ja korjausrakentaminen etenee normaalisti
niin, että sama kadunpätkä pitää aukaista vain kerran.”

Kaupungin tärkeimmät
rakennuskohteet puistoissa ja kaduilla
Tänä vuonna Oulu ja yhdistyvät kunnat ovat tehneet vielä omat
katu- ja viherrakentamisen investointisuunnitelmansa.
Kustannusarviot 2012:

Missä tapauksessa sama pätkä pitää avata remontin jälkeen pian
uudelleen?

Oulu 26,2 milj. euroa
Kiiminki 1,5 milj. euroa
Haukipudas 1,3 milj. euroa
Oulunsalo 2,3 milj. euroa

”Silloin, jos ilmenee tarvetta takuukorjauksiin. Viat pitää korjata
tietysti pois. Lisäksi teleoperaattorit ovat toisinaan teettäneet ylimääräistä työtä. Päätöksenteko remonttikohteista niiden osalta on
siirretty pois paikallistasolta esimerkiksi Tukholmaan. Kun keväällä
kysytään, tarvetta kaapelien vetämiselle ei ole. Sen jälkeen johtoporras jossakin kaukana tulee toisiin aatoksiin ja katuja joudutaan
aukomaan.”

Kaupungin keskusta on yksi Oulun tärkeimmistä rakennuskohteista
tänä vuonna. Rotuaari valmistellaan ja viimeistellään suunnitelmien
mukaan. Sen rakentamisen edellinen vaihe sai kovasti kiitosta. Kalliotilojen työt edistyvät, kun urakkatarjoukset tilojen rakentamisesta
on käsitelty ja urakoitsija valitaan. 1

Miten kaupunki voi varautua tähän?
”Olemme tehneet periaatepäätöksen, että jatkossa ei anneta lupia
katujen aukomiseen jos ei ole lähtenyt mukaan silloin, kun tilaisuutta tarjottiin. Silloin kierrätetään kaapelit vähän kauempaa.”

Toinen suurista kohteista on uusi Hiukkavaaran alue, jossa katurakentaminen jatkuu. 2
Muut tärkeimmät katurakentamiskohteet:
• Etu-Lyötty viimeistellään katujen ja puistojen osalta
• Metsokankaalle rakennetaan uutta 3
• Ritaharjuun rakennettaan uutta ja päällystetään aikaisemmin rakennettuja katuja 4
• Taka-Laanilaan valmistuvat Kalevan painotalon tiet ja viheralueet
• Alppilan Rajavillen kiertoliittymä valmistuu
• Kastellin monitoimitalon katu- ja kunnallistekniikan rakentaminen
jatkuu
• Pääliikenneväylät: Vaalantie, Raitotie
• Matkakeskuksen katurakentaminen alkaa, asematunnelia
jatketaan
• Venesatamien rakentaminen jatkuu
• Kaakkurin kaatopaikan sulkutyöt jatkuvat
• Möljän silta Toppilansalmessa valmistuu
• Toppilansalmen rantarakenteet ja kuntatekniikka jatkuu

”Vieraat huomaavat muutoksen parempaan. Oulu on kehittyvä
kaupunki, se on ollut sitä jo kymmenen vuotta. Täällä on myös investoitu reippaasti viimeisen kymmenen vuoden ajan esimerkiksi
puistojen ja katujen kunnostukseen tai rakentamiseen. Kun kohteet
listataan, huomataan, että täällähän tapahtuu paljon. Oulu ottaa
vastaan vuosittain vieraita, jotka huomaavat muutoksen. Oma väki
voi olla niin kuin perhe, joka elää jatkuvan remontin keskellä. Huomataan vain se, mikä on auki tai levällään, ei sitä, mikä on korjattu
tai kunnossa.”

Lisätietoja
www.ouka.fi

JUHO ALATALO

Tärkeimmät puistokohteet 2012:
Rakennamme uutta:
• Leikkipaikat Metsokankaalla ja Ritaharjussa
Korjaamme vanhaa:
• Nallikarin ranta
• Hupisaarten keskusleikkipuisto. Työ alkaa, kun aktiivisin leikkikausi on syksyllä ohi.
• Snellmaninpuisto
• Muurahaispuiston koira-aitaus Puolivälinkankaalla
• Tervaporvarin puisto
• Tuulaspuiston ja Ahvenojan leikkipaikat
kunnostetaan vastaamaan nykyajan turvallisuusmääräyksiä

Kaupunkilaiset sanovat monesti, että täällä ei tapahdu mitään, kukaan ei rakenna eikä kaupunkia kehitetä. Näinkö se on?
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Hanna Pöytäkangas, meren
merkitys sen äärellä ikänsä
asuneelle? ”Sinne voi olla
matkaa eikä sitä näy. Tietoisuus sen läsnäolosta on
kuitenkin olemassa, samoin
meren tuoksu ja äänet.
Luonnonvoimat, myrskyt ja
ukkoset rannalla.”

MARTINNIEMI

Katse
merelle päin

Suurten laivojen suuri satamakaupunki. Näin rehvakkaasti
mainostaa itseään eräs Oulua pienempi kaupunki rannikolla.
Oulu ei mainosta. Näkymät merelle, merelliset harrastukset ja satamat
piiloutuvat kulisseihin. Kuinka Oulusta tehdään merikaupunki? Parempi, kuin se
koskaan oli vielä historiansa aikana? Asiaa on mietitty ja vastauksia löytyy.
Voi olla, että meri näkyy rannan
miljoonamökistä nousemalla tikkaille ja kurkistamalla katon rajasta
juuri oikeaan suuntaan. Hassuinta
on, että lähes kaikki, niin asukkaat,
virkamiehet kuin poliitikotkin toivovat jatkuvasti meren läheisempää
läsnäoloa.
Uusi Oulu näkee meren entistä
paremmin. Tehtävää kuitenkin vielä riittää.
Merellisyys. Se on tuokio aallonmurtajalla, katse horisonttiin. Se on
koti meren rannalla. Se on Merten

VIRPINIEMI
KIVINIEMI

Millainen on sinun meresi,
Jouko Leskinen? ”Myrskyävä, esimerkiksi Riuttu on uskomattoman upea syysmyrskyllä. Tai Varjakka pimeällä,
kun puhdas luonto yhdistyy
valoon, joka säteilee teollista
struktuuria lahden toiselta
puolen.”

Mikä meressä on parasta,
Matti Karhula? ”Tieto siitä,
että sen vastarannalla on ihmisiä.”
HIETASAARI

VARJAKKA

NIEMENRANTA
OULUNSALONRANTA
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TOPPILANSALMI
NALLIKARI
PIKISAARI

Vapaus ja oma vene matkalla jonnekin. Yksi sana, monta sisältöä.
Oulun pusikoituva rantaviiva
kertoo sen, että täällä vaikuttaa
geologinen harvinaisuus, elävä esimerkki maan kohoamisesta. Omat
eivät sitä arvosta, mutta muualta
tulleet harppovat rantaa mittareiden kanssa, taputtelevat toisiaan
selkään iloisina havainnoistaan. Tuhansien vuosien takainen jääkausi
on lähellä, se vaikuttaa maisemaan
edelleen aktiivisesti. Maan kuori oli
lommolla, nyt se oikenee.
Ilmiön kurja puoli on se, että
ranta kaikkoaa ulapalle päin. Hidasteita voidaan rakentaa, mutta
kehitystä ei voi pysäyttää. Ellei sitten ilmastonmuutos nosta merien
pintaa ja maan nouseminen kompensoituu. Sitä pelätessä tai odotellessa voidaan vesialueita padota,
kanavoida tai ruopata.
Uuden Oulun rantaviivasta
riittää jokaiselle jotakin, uskovat
kaupungin suunnittelijat. Riittävä
määrä julkista ja yleistä rantaa täytyy jäädä kaikkien käyttöön. Merellisiä asuinalueita kaavoitetaan
ripotellen pitkin rannikkoa, jotta
joku voi toteuttaa haaveensa kodista meren rannalla.
Oulu on ollut aina paljon kauniimpi ja suurempi kaupunki, kuin
se on uskonut olevansa. Oulun
kehitys voi kompastua näköalattomuuteen ja siksi tarvitaan innostavia ja luovia ihmisiä. Näin kaupungin nykyiset suunnittelijat näkevät
asian. Uskoa hyvään tulevaisuuteen
voidaan luoda ja sitä pitää luoda.
Virkamiesten, asukkaiden, poliitikkojen ja yrittäjien yhteisellä työllä.

Mitä rannoilla tapahtuu?
Virpiniemi

Martinniemi

Eläinurheilua, hotellia ja satamaa. Raveja, ratsastusta sekä koiria
varten aletaan luovuttaa tontteja. Golfkenttää on tarkoitus laajentaa,
liikuntaopiston kaveriksi nousee todennäköisesti hotelli. Puhetta on
ollut myös jäähallin rakentamisesta. Yksityinen satamahanke etenee,
seuraavaksi pitäisi saada huoltorakennukset ja veneensäilytystilat.

Vanhan saha-alueen maat
ovat saastuneita ja siksi niille ei voi rakentaa asuntoja.
Laitakarin satamaa halutaan
kehittää.

Kiviniemi

Kelkkareitit Oulusta merelle

Merellisiä koteja Hätälä–Vehkaperän alueelle, joka kaavoitetaan
2012 ja rakentaminen alkaa 2013. Alueelle halutaan väljyyttä ja
hyvät yhteydet virkistysreitteihin.

Keskustasta Virpiniemeen halutaan toimiva kelkkareitti, sitä on koetettu rakentaakin. Oulun suunnasta Yli-Iihin mentäessä avautuvat
yhtenäiset kelkkareitit Kuusamoon saakka.

Toppilansalmi

Hietasaari

Rakentaminen etenee. Alueelle
nousee merellinen asuinalue,
pienvenesatama, vierasvenesatama suuremmille risteilijöille,
meriharrastuskeskus, veneenrakennusta.

Aluetta kehitetään monipuolisemmin kaupunkilaisia palvelevaksi. Ympärivuotista virkistystoimintaa rakennetaan
luontoarvoja kunnioittaen.

Varjakka

Nallikari

Jakaantuu kolmeen osaan:
• Vanha ravintola, uusi yrittäjä. Kesäkahvila ja opastuskeskus matkailijan tarpeisiin.
• Ranta-alue, investointi satamaan. Sen ympärille kehitetään palveluita pienveneilijöille, hotelli, kauppaa ja loma-asuntoja.
• Varjakan saari. Vanha sahamiljöö. Peruskorjataan, rakennetaan
uutta tuhoutuneiden rakennusten paikalle. Suunnitteilla mm. lomamökkejä ja lomaosakkeita.

Nallikarin–Holstinsalmentien
välistä aluetta kehitetään,
Nallikarin rantaa kunnostetaan, alueesta halutaan vetovoimaisempi.

Pikisaari–Hietasaari–Nallikari
Maisemat näkyviin suistoalueelle. Pusikkoja raivataan edelleen.

Niemenrannan asuinalue
ARKKITEHDIT M3 OY

2 000–3 000 asukkaan asuin-, puisto-, venevalkama- ja leikkialue.

Oulunsalonranta

Lisätietoja
www.ouka.fi

Merellinen asuinalue, jonka
ideakilpailu starttaa 2013.
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KantriOulu
– enemmän maaseutua
Oulun maaseutualueet
lisääntyvät, kun uusi
Oulu syntyy 2013. Elävä
kaupunkikeskus saa rinnalleen monimuotoisen
maaseudun, jonka mahdollisuuksista useimmilla
kaupunkilaisilla ei ole
aavistustakaan.

Tekninen keskus käynnisti heinäkuun alussa 2011 tiedotushankkeen, jonka tarkoituksena on lisätä tietämystä maaseudusta, sen
ihmisistä, palveluista ja elämästä.
KantriOuluksi nimetyn hankkeen
tehtävänä on paitsi välittää tietoa
maaseudusta, myös järjestää erilaisia tapahtumia, joissa syntyy aitoa
maaseutu–kaupunki vuorovaikutusta. Hankkeen vetäjä, Rita Porkka, on kiertänyt menneen syksyn
erilaisissa tilaisuuksissa kertomassa
hankkeesta ja ennen kaikkea uuden
Oulun maaseudusta. Kaupungin eri
hallintokunnissa hanke on herättänyt kiinnostusta ja yhteistyötä on
aloitettu tiiviisti mm. keskushallinnon osallistumisen ja vaikuttamisen -yksikön kanssa. Myös Opetusja Nuorisotoimi sekä Business Oulu
kuuluvat projektiryhmään, jossa
suunnitellaan maaseututeemaisia
tapahtumia tuleville vuosille.

18
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Päättäjät maamieskouluun

Ystäviä uusilta alueilta
Syksyn aikana käynnistyi niin sanottu ystäväaluetoiminta, jolle
toivotaan jatkoa muillakin alueilla. Alkuun päästiin Kuivasojan ja
Ylikiimingin koulujen välillä, kun
ekaluokkalaiset viettivät yhteisen
koulupäivän. Myös Juopulin kylä
ja Kaukovainio–Hiirosen suuralue
sopivat yhteistyöstä ja ensimmäinen vierailu toteutettiin Juopulin
kylätalon avajaisiin. Vuodelle 2012
hanke valmistelee mm. maaseutumatkailuyrityksille kohdennettua
seminaaria sekä Pikkufarmareita
Yli-Iihin. Kevään aikana selvitetään, kiinnostaako oululaisia uudenlainen ruokapiiritoiminta, jossa
viljelijä ja ryhmä kuluttajia tekevät
suoratuotantosopimuksen keskenään. Lähellä tuotettu ruoka ja lähimatkailualueet ovat kaupungin
läheisen maaseudun merkittäviä
mahdollisuuksia.

Yhtenä ennakkoon kiinnostusta herättäneenä toimintana KantriOulun suunnitelmassa on mainittu
päättäjien maamieskoulu. Maamieskoulun tarkoituksena on lisätä
päätöstentekijöiden ja virkamiesten
maaseututietämystä mahdollisim-

man laaja-alaisesti. Koulu starttaa
helmikuussa, jolloin koulunpenkille istahtavat uuden Oulun elinvoimaisuustoimikunnan jäsenet. Teemana ensimmäisenä koulupäivänä
ovat pohjoissuomalaisen maatalouden erityispiirteet. Luennoitsijoina maamieskoulussa ovat alansa
erityisasiantuntijat eri puolilta Suomea. Keväällä maamieskoululaiset
pääsevät tutustumaan käytännön
maatalouteen
maatilavierailun
merkeissä. Tammikuussa järjestettiin kaavoittajille infotilaisuus niistä erityispiirteistä, mitä maatalous
mahdollisesti asettaa aluesuunnittelulle ja kaavoitukselle.

KantriOulu-hanke 2011–2013
Tavoitteet:
• Lisätä ja jakaa tietoa maaseudusta, sen ihmisistä ja palveluista
kaupunkilaisille
• Järjestää tapahtumia, joissa syntyy aitoa vuorovaikutusta maaseudun ja kaupungin välille
• Käynnistää pysyvää ja kasvavaa ystävätoimintaa kaupungin ja
maaseudun eri alueiden välille
• Istuttaa päättäjät maamieskoulun penkille saamaan ajantasaista
tietoa oman alueen maaseudusta
Hanke kestää vuoden 2013
loppuun saakka.
Rahoittajat: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan
maaseuturahastosta ja Oulun
kaupunki 10 prosentin omarahoitusosuudellaan.

Lisätietoja
www.ouka.fi/kantrioulu
www.facebook.com/kantrioulu
Rita Porkka
rita.porkka@ouka.fi
p. 044 703 2388

Kuntaliitos muuttaa
teiden nimiä
Miksi muutos on tärkeä?
Vuoden 2013 alusta voimaan tuleva
kuntaliitos edellyttää, ettei yhdistyneessä kunnassa ole samannimisiä
katuja tai teitä. Samannimisten teiden poistaminen on erityisen tärkeää hätäkeskustoiminnan, palo- ja
pelastuslaitoksen ja postin kannalta.
Tavoitteena on, että uudet osoitteet
ja postinumerot otetaan käyttöön
syksyllä 2012 hyvissä ajoin ennen
kuntaliitosta.

Pienimmän haitan periaate
Nimimuutoksissa lähtökohtana on
ollut pyrkimys mahdollisimman
pieneen vaikutukseen (pienimmän
haitan periaate) ja virhemahdollisuuksien minimointiin. Nimeä
muuttavaa tietä päätettäessä on lisäksi otettu huomioon nimien historiallista taustaa sekä niiden liittymistä alueella mahdollisesti olevaan
nimistökokonaisuuteen.
Nimistön yhteensovittamista varten perustettiin helmikuussa 2011
projekti ja sitä varten työryhmä,
jossa on jäseniä jokaisesta liittyvästä kunnasta sekä asiantuntijajäsenet
Itella Posti Oy:stä ja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskuksesta. Nimistön lisäksi tarkistetaan
myös postinumeroalueiden rajauksia Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin alueilla. Työryhmä on selvittänyt liittyvien kuntien
alueella olevista samannimisistä
teistä tietoja, jotka vaikuttavat nimeänsä vaihtavien teiden valintaan. Yhdistymishallitus teki näiden tietojen perusteella päätökset
13.9.2011 § 79 ja 12.10.2011§ 90,
mitkä tiet muuttavat nimensä.

Päätöksiä asukkaita
kuunnellen
Kuntien nimistöryhmät ovat keränneet jokaiselle muutettavaksi
päätetylle tielle nimiesityksen uudeksi tienimeksi. Nimiesitykset on
lähetetty kirjeitse tiedoksi tienvarren asukkaille ja yrityksille mielipiteiden ilmaisemista varten. Esi-

tyksiin on saatu lisätietoja ja niistä
on ilmaistu mielipiteitä, joiden perusteella nimiesityksiä muokataan
paremmin osoitteiden käyttäjille
sopiviksi. Tavoitteena on, että jokaiselle muutettavalle tielle on määritetty uusi tienimi helmikuun loppuun mennessä, jonka jälkeen ne
laitetaan virallisesti päätettäviksi.
Päätökset uusista nimistä tehdään
kevään 2012 aikana. Yrityksissä
osoitteenmuutos kannattaa huomioida hyvissä ajoin tilattaessa nykyisen osoitteen sisältäviä tuotteita
(esitteet, kirjeet, käyntikortit ym.).

Kuinka muutoksista
tiedotetaan?
Uuden nimen päätöksen jälkeen
osoitteisiin tapahtuvista muutoksista tiedotetaan hyvissä ajoin ennen niiden käyttöönottoa, jotta
osoitteiden käyttäjät pystyvät informoimaan osoitteenmuutoksesta
tavallisestikin käyttämissään tiedotuskanavissa (nettisivuilla, julkaisuissa, mainoksissa jne.). Uusi
osoite kannattaa lisäksi lisätä sähköpostiviestien allekirjoitusosaan,
jolloin sen tiedottaminen hoituu
jokapäiväisen
sähköpostituksen
yhteydessä. Osoitteen muutoksen
vaikutusta pienennetään riittävän
käyttöönottoaikataulun lisäksi viranomaispäivityksillä.
Osoitteet
päivitetään väestörekisterikeskuksen (VRK) tietojärjestelmiin tiedonsiirtoajoina, jota kautta osoitetieto välitetään useille VRK:lta
osoitteita päivittäville tahoille
(Kela, pankit, virastot ym.). Siten
asukkaiden ja yrityksien ei tarvitse tehdä asiasta osoitteenmuutosta
vaan heidän täytyy ilmoittaa asiasta
lähinnä henkilö- ja yrityskohtaisille
yhteystahoilleen.

Lisätietoja
Työryhmän tiedotussivut:
www.ouka.fi/uusioulu/

Omakotitontteja 400 perheelle
Yhdistymishallitus hyväksyi 12.10.2011 § 91 uuden Oulun maankäytön toteuttamisohjelman vuosille 2012–2016. Uuden Oulun
asuntotuotannon kokonaistavoite on mahdollistaa 1 800 asunnon
valmistuminen vuosittain. Omakotitonttien osalta tontinluovutuksen
tavoite on luoda edellytykset 400 omakotitalon valmistumiselle uuteen Ouluun vuosina 2012–2016. Asuntotuotannon kokonaistavoite
uudessa Oulussa seuraavan 10
Kerrostalot
8 500
vuoden aikana yhteensä:
Rivitalot
5 500
Omakotitalot

4 000

Yhteensä

18 000

Hiukkavaaran ensimmäiset tontit
haettavana 2012
Omakotitonttien luovutus uudessa Oulussa järjestetään ensimmäistä kertaa yhtäaikaisesti 2012 helmikuussa, jolloin tulevat hakuun
myytävät omakotitontit. Tontinluovutus siirtyy nyt Oulussa uudelle
Hiukkavaaran Kivikkokankaan asemakaava-alueelle. Merkittävimmät pientaloalueet, joilta tontit luovutetaan vuonna 2012 uudessa
Oulussa, ovat Oulussa Hiukkavaaran Kivikkokangas, Metsokankaan
Neitsytkorpi ja Pohjois-Ritaharju, Oulunsalon Niemenranta, Kiimingin Hakomäki ja Honkimaa sekä Yli-Iin Kirkonkylä.
Helmikuussa järjestettävän tonttihaun lisäksi Oulu järjestää vuokrattavien omakotitonttien haun elokuussa. Vuokrattavien omakotitonttien osuus kokonaisluovutusmäärästä on kaksi kolmasosaa. Tontteja
on mahdollista hakea jättämällä sähköinen hakemus.

Kerros- ja rivitalotontit ammattirakentajille
Ammattirakentajille tarkoitetut kerros- ja rivitalotontit sekä kaupunkipientalotontit luovutetaan kahdessa yleisessä haussa, jotka järjestetään huhtikuussa ja lokakuussa. Uusi Oulu luovuttaa ensimmäistä
kertaa tontteja Hiukkavaaran Kivikkokankaalta myös ammattirakentajille.

Työpaikkatontit
Tontinluovutuksella pyritään varmistamaan erilaisten työpaikkatonttien riittävyys elinkeinoelämän tarpeisiin. Asemakaavoitettua
työpaikkatonttivarantoa kaupungin ja uuden Oulun alueella on niin
liike-, toimisto- kuin teollisuusrakentamiselle.

Lomatontit
Uusi Oulu tarjoaa tontteja lomaasuntojen rakentamiseen mm.
Virpiniemestä. Tämän lisäksi
Varjakkaan muodostuu lähivuosina asemakaavoituksen avulla
noin 200 loma-asuntopaikkaa.

Hevostallitontit
Hevostallitonttien luovutus painottuu Virpiniemen eläinurheilukeskuksen alueelle.

Lisätietoja
Omakotitontit
Timo Sarkkinen p. 044 703 2367
Kari Viik p. 040 575 8082
Teollisuus- ja yritystontit
Jukka Kangas p. 044 703 2366
Kerros- ja rivitalotontit
Sami Rundgren p. 044 703 2365
www.ouka.fi

VRK osoitepäivitys:
www.vrk.fi/
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Lisätietoja

ILPO OKKONEN

http://tilakeskus.
ouka.fi/

Radan varteen noussut Ympäristötalo oli Tilakeskuksen näyttävin kohde viime vuonna.

Kaupungin sisäisenä liikelaitoksena toimiva Oulun
Tilakeskus vastaa kaupungin omistamista julkisista
rakennuksista, rakennuttaa uutta ja korjaa olemassa olevaa tänä vuonna
35,7 miljoonalla eurolla.
Vuoden 2012 rakennushankkeisiin
investointiohjelmassa on varattu
rahoitusta noin 26,5 miljoonaa euroa. Tilakeskus toteuttaa lisäksi 9,2
miljoonan euron korjausrakentamisohjelman.
Energiatehokkuus on lähivuosien sana uudisrakentamisessa ja
peruskorjauksessa sekä kiinteistöjen ylläpidossa. Sen pohjana on
Oulun kaupungin sekä Kauppa- ja
teollisuusministeriön välinen energiatehokkuussopimus, jonka mukaan kaupunki sitoutuu vähentämään energiankulutusta 9 % vuoteen 2016 mennessä. Tavoitteeseen
pääsemiseksi Tilakeskus on solminut asiantuntijakonsultin kanssa
sopimuksen yhteisestä kehittämis20
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Tilakeskus
rakentaa ja korjaa
hankkeesta, jossa haetaan keinoja
julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi.
Hankkeen yhteydessä kartoitetaan noin 200 kiinteistön energian
käyttö sekä toimenpiteet energiankulutuksen hillitsemiseksi. Kartoitus on tehty noin sadassa kiinteistössä ja vuonna 2012 kartoituksia
tehdään noin 40.
Vuoden 2012 maaliskuun aikana
tullaan Oulun Tilakeskuksen omistamiin kiinteistöihin asettamaan
energiatodistukset näkyville.
Kiinteistöjen suunnittelussa ja
peruskorjauksissa on energiatehokkuussopimukseen liittyen selvitetty
uusiutuvan energian käyttämistä.
Ylikiimingin Vesalan uudessa mo-

nitoimitalossa lämmitys toteutettiin hakelämmityksenä. Pikkaralan
koulun peruskorjauksen yhteydessä
koulun lämmitysjärjestelmä muutettiin öljylämmityksestä puupelleteillä toimivaksi. Lähivuosina on
tarkoitus siirtyä pellettilämmitykseen Madekosken- ja Patamäen
kouluilla.

Kiinteistökantaa
perusparannetaan
Vuoden 2012 perusparannusohjelman keskeisen sisällön muodostavat perinteisesti koulujen ja
päiväkotien peruskorjaushankkeet.
Useissa kohteissa huomattava osa
korjauskustannuksista koostuu ta-

lotekniikan uusimisesta sekä pihojen korjaustöistä.
Peruskorjausohjelmaan sisältyvät
mm. Rajakylän, Oulujoen, Madekosken ja Pöllönkankaan koulut
sekä Pohjankartano. Muita merkittäviä peruskorjauskohteita kohteita
ovat mm. Kalliolan päiväkoti sekä
Työväen Näyttämön tilat kasarmialueella.

Kaukovainion koulu peruskorjataan

ARKKITEHTITOIMISTO HML OY

Kaukovainion koulun pitkään suunnitteilla ollut perusparannushanke
toteutuu; rakennustyöt ovat käynnissä. Peruskorjauksesta on tehty
jo vuonna 2003 hankesuunnitelma, joka on tarkistettu vastaamaan
nykytilanteen tarpeita. Tiloiltaan koulu tulee olemaan 1–9-luokkainen peruskoulu. Rakennuksessa toimii koulun ohella Kaukovainion
kirjasto, jonka tarvitsemat tilat sijoitetaan rakennettavaan uudisosaan. Aikataulun mukaan peruskorjaus ja laajennus valmistuvat
kesällä 2012.

Myllytullin koulun
uuden osan peruskorjaus alkaa

Hiirosenkoti korjataan

KARI PARKKINEN

Uuden osan peruskorjaus alkaa keväällä 2012 ja valmistuu syksyksi 2013.

Oulun kaupungin omistama Hiirosenkoti palvelee ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarvitsevia ikäihmisiä. Hiirosenkodissa peruskorjataan viisi ja rakennetaan yksi uusi rakennus. Alueen pihoille
tehdään suuria muutos- ja korjaustöitä. Korjaus- ja laajennustyöt
ovat kokonaisuudessaan valmiit joulukuuhun 2014 mennessä.

Helpotusta päiväkotien tilatarpeeseen 		
Otokylässä, Ritaharjussa, Kuivasrannassa

Metsokankaalle lisää päivähoitopaikkoja
Metsokankaan Neitsytkorventielle rakennetaan 8-osastoinen muuntuvatilainen päiväkoti. Päiväkotitoiminnan lisäksi rakennukseen tulee esiopetuksen ja avoimen varhaiskasvatuksen tiloja. Varsinaisten
osastotilojen ohella päiväkodin tiloihin kuuluu salitila aputiloineen,
henkillöstötilat, jakelukeittiö aputiloineen sekä keskelle rakennusta
sijoittuva väestönsuojatila. Väestönsuojatilaan sijoitetaan lasten työpajatila, henkilöstötiloja, siivoustila sekä varastoja.

Tulevina vuosina Ritaharju-Kuivasrannan alueella ja Kaakkurin suuralueella päivähoidon asiakkaat lisääntyvät. Metsokankaan monitoimitalon ja Ritaharjun monitoimitalon yhteyteen esitetään hankittavaksi väliaikaiset tilaelementtirakennukset vuoden 2013 aikana.
Vuoden 2011 lopulla valmistunut Otokylän päiväkodin peruskorjaus
tuo myös helpotusta tilan tarpeeseen.

Lämpötaloudeltaan matalaenergialuokkaan luokiteltu päiväkoti valmistuu syksyllä 2012.

Oulussa oli vuoden 2011 alussa noin 200 lasta ilman päivähoitopaikkaa. Taustalla on ennakoitua suurempi 0–6-vuotiaiden lasten
määrä sekä työllistymisestä ja opiskelusta johtuva lisääntynyt hoitopaikkojen tarve. Lisäksi osa vanhemmista päiväkotirakennuksista on
vuosittain peruskorjauksessa ja siten pois käytöstä.

Nuorten työpaja vanhalle kasarmialueelle

KARI PARKKINEN

”Pajalta maailmalle, tolokkuja toimijoita” -teemalla kunnostetaan
nuorisoasiainkeskuksen nuorten työpajoille ja Kajaanintullin erityiskoulun ns. pajaluokille yhteiset tilat Intiön kasarmialueelle.
Kaksi Tykistökadulla sijaitsevaa entistä varusvarastorakennusta peruskorjataan vuosien 2012–2013 aikana. Peruskorjaus alkaa alkusyksystä 2012 ja kunnostetut tilat ovat valmiina ottamaan vastaan
uudet taitojensa kehittäjät syksyllä 2013.

Rajakylän Hoivan ja Rajakylän kirjaston tilat otettiin käyttöön keväällä 2011.

Kontinkankaan vanhasta sairaalasta
terveysasema ja opetusterveysasema
UKI ARKKITEHDIT OY

Tilat kunnostetaan sosiaali- ja terveystoimen toimenpide- ja asiakaspalvelu- ja toimistotiloiksi. Rakennussuunnittelu on käynnistynyt joulukuussa 2010 ja korjaustyöt valmistuvat aikataulun mukaan vuoden
2013 loppuun mennessä.
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Uuden Oulun käynnistäminen vaikuttaa merkittävästi myös vesihuollon
organisointiin.
Uuden Oulun nykyiset vesihuoltolaitokset ovat kuntien omistamia ja
toimivat liikelaitoksina tai osakeyhtiöinä, ja tavoitteena on muodostaa
yhteinen vesihuolto-organisaatio
vuoden 2013 alussa. Toimintoja yhdistetään ja organisointia suunnitellaan tiiviisti eri laitosten kesken.
Suunnittelua, rakennuttamista ja
asiakaspalvelua keskitetään, toimipisteitä yhdistetään ja teknisiä
järjestelmien sekä asiakastieto- ja
automaatiojärjestelmiä uudistetaan
useassa vaiheessa.
Tavoitteena on ollut ottaa käyttöön parhaat käytännöt ja muodostaa logistisesti tehokas alueellisen
toiminnan malli vesihuollon ylläpitoon. Henkilöstön ammattitaito,

Vesilaitokset
yhdistyvät
laitoskohteiden ja verkoston tuntemus on tasokasta. Erityisosaamista
pidetään yllä työnkierrolla ja ammattikoulutuksella. Ympärivuorokautinen päivystys ja varallaolo
vaativat riittävää ammattitaitoa.
Uuden organisaation kokonaisvahvuus tulee olemaan noin 95
henkilöä, jotka entistä laajemmalla alueella vastaavat päivittäisestä
vesihuollon toimivuudesta. Osatoimintoja kilpailutetaan ja kump-

panuuksia hyödynnetään edelleen
monipuolisesti.
Vesihuolto on yhdyskunnan
elintärkeä toimiala. Sen toimintavarmuus on pidettävä korkealla
tasolla. Yhdistyminen tuo pienille
laitoksille turvaa ja varmuutta erilaisten häiriötilanteiden varalle ja
mahdollisuuksia henkilöiden sijaisjärjestelyihin. Kykenemme isompana organisaationa vastamaan entistäkin paremmin itsestään selvänä
pidetyn vesihuollon toimivuudesta ja riskienhallinnasta. Laitosten
vastuissa ja toimintaympäristössä
on toki eroavuuksia ja esimerkiksi vedenhankinnan turvaaminen
koko uuden Oulun osalta tulee
vaatimaan merkittäviä investoin-

teja. Niistä tullaan selviämään.
Isommalla organisaatiolla on kyky
vastata taloudellisiin haasteisiin ja
tarjota myös henkilöstölle monipuolisia tehtäviä.
Yhdistyvät laitokset ovat toimineet taloudellisesti ja vesihuollon
taksat ovat viidellä laitoksella keskimäärin n. 20 % alle maan keskiarvon. Taksarakenteessa olevia eroja
on jo siirtymävaiheessa tarkoitus
yhtenäistää.

Rotuaarin rakentamista vuonna 2011

Vuoden 2011 tunnuslukuja

Oulun Vesi, liikelaitos

Haukiputaan Vesi, liikelaitos

Kiimingin Vesi Oy

Oulunsalon Vesihuolto Oy

Yli-Iin Vesihuolto Oy

Yhteensä
96

Henkilömäärä

70

14

5

6

1

Talousveden hankinta

pintavesi

pohjavesi

pohjavesi

pohjavesi

pohjavesi

Verkostopituudet (km)

2 140

565

410

365

120

3 600

Raikasta pohjavettä
Talousvesi on uuden Oulun kunnissa nykyisin asuinalueen mukaan joko
Oulujoen pintavettä tai pohjavettä. Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo ja
Yli-Ii käyttävät omia luonnollisia pohjavesivarojaan vedenhankinnassa
ja parhaimmillaan pohjavesi on voitu pumpata käsittelemättömänä asutuksen ja palveluiden käyttöön. Pohjaveden käyttö on Suomessa erittäin
yleistä ja luonnontilaisten harjujen tasalaatuista pohjavettä suositaan.
Asiakkaat arvostavat pohjavettä vuosittain tehtävissä kyselyissä selvästi
pintavedestä valmistettua talousvettä paremmaksi.

si pohjavettä. Vesihuollon erityistilannetyöryhmä esittää, että vuoteen
2012 mennessä suurten vesilaitosten tulee olla varmuusluokassa II.
Oulu kuuluu luokituksessa huonoimpaan luokkaan III ainoana suurena
vesilaitoksena Suomessa. Uudessa Oulussa naapurikuntien paikalliset
pohjavesivarat eivät antoisuudeltaan riitä nostamaan Oulun poikkeustilanteiden vedenhankinnan varmuutta oleellisesti.

Tavoitteena luonnollisen puhdas pohjavesi

Oulun pohjavesihanke sai elokuussa 2010 aluehallintovirastolta myönteisen lupapäätöksen. Oulun tarpeisiin pohjavettä olisi riittävästi ja
aluehallintoviraston myönteisen lupapäätöksen mukaisesti sitä voidaan
kestävällä tavalla ottaa ympäristövaikutukset huomioiden. Oulun Vesi
pitää tärkeänä, että Vaasan hallinto-oikeudessa vireillä oleva lupakäsittely saatetaan loppuun ja lopulliset lupaehdot saadaan valtuustossa
käsiteltävän investointipäätöksen tueksi. Lupakäsittelyyn arvioidaan
kuluvan pari vuotta.

Pohjaveden hankinnan tavoitteena on sekä vedenhankinnan varmistaminen että ensiluokkaisen talousveden saaminen kaikkien uuden Oulun
asiakkaiden käyttöön. Oulujoen humuspitoisen veden puhdistamisesta voidaan luopua luontaisesti puhdistuvan ja uusiutuvan pohjaveden
käyttöön siirryttäessä. Myös valtakunnallinen tavoite on lisätä pohjaveden käyttöä niin, että vuonna 2030 jo 75 % suomalaisista käyttäi-
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Lupa vireillä

Jätevesien
käsittely keskittyy
Oulun seudulla
Jätevedenkäsittelyä on pyritty keskittämään isoihin puhdistamoihin
ja siirtoviemärit ovat yleistyneet.
Oulussa toteutettiin vuosina 2000–
2001 Oulujokivarren siirtoviemäri,
jonka kautta jätevedet johdetaan
Taskilan puhdistamoon Muhokselta ja Utajärveltä aina Rokualta saakka. Parhaillaan on rakenteilla koko-

naiskustannuksiltaan 4 miljoonaa
euroa maksava Haukipudas–Oulu
siirtoviemäri, johon saatiin EU-rahoitustukea 40 % ja lopusta laitosten
osuuksista vastaa kokonaan Oulun
Vesi. Samanaikaisesti on valmisteilla Haukipudas–Iin välinen viemäriosuus kansallisella rahoitustuella.
Näiden hankkeiden valmistuttua
YLI-II

II

HAUKIPUDAS
KIIMINKI

TASKILAN
PUHDISTAMO
OULU

YLI-KIIMINKI

OULUNSALO

MUHOS

vuoden 2013 lopulla Taskilan jätevedenpuhdistamo käsittelee noin
200 000 asukkaan ja teollisuuden
jätevedet nykyaikaisella puhdistustekniikalla. Haukiputaalla poistuvat
käytöstä Leton ja Ervastinrannan
puhdistamot sekä Iin puhdistamo,
joiden saneeraustarpeet olisivat
vaatineet investointeja. Selvitysten
pohjalta kustannustehokkaimmaksi
ja ympäristövaikutuksiltaan hyväksi ratkaisuksi osoittautui keskitetty
jätevesien puhdistaminen. Rakenteilla olevat siirtoviemärit parantavat haja-asutuksen liittämismahdollisuuksia keskitettyyn viemäriin
ja luovat edellytyksiä maankäytön
kehittämiseen.
Taskilan puhdistamoa on saneerattu ja laajennettu useampaan
eri otteeseen viimeksi kuluneiden
vuosikymmenten aikana. Yhdeksänkymmentäluvun loppupuolella laitos saneerattiin kokonaan ja
samassa yhteydessä rakennettiin
myös nykyisin jälkisuodatusyksikkönä toimiva biologinen suodatinyksikkö. Vuonna 2004 valmistui
2-linjainen aktiivilietelaitos esiselkeytyksen ja biologisen suodatinyksikön väliin. Vuonna 2008 rakennettiin kolmas aktiivilietelinja
ympäristöluvassa määrätyn typenpoistovelvoitteen vuoksi. Taskilan

UTAJÄRVI

Rakennettu viemäri
Suunnitellut viemärit
Poistuvat puhdistamot

ROKUA

Lisätietoja
www.oulunvesi.fi
oulunvesi@ouka.fi

puhdistamolle ympäristöluvassa
määrätyt lupaehdot on saavutettu
hyvin. Puhdistustehot ovat kokonaisfosforin ja biologisen hapenkulutuksen osalta olleet viime vuosina
noin 98 % tasolla ja kokonaistypen
osalta ollaan suotuisissa lämpötilaolosuhteissa saavutettu yli 80 %
poistoteho.
Ii–Haukipudas–Oulu-siirtoviemärin myötä Taskilan tulovirtaama
tulee kasvamaan keskimäärin noin
10 % ja tämän johdosta joudutaan
laitoksen alkupäätä (mm. tulopumppaus, välppäys ja hiekanerotus) saneeraamaan kapasiteetin
nostamiseksi. Taskilan jätevedenpuhdistamon toiminnalle haetaan
myös uutta ympäristölupaa vuoden
2012 aikana.

Suurimpia
verkostojen
investointeja 2012
Uudisrakentaminen:
• Pohjois-Ritaharju;
2. vaihe 1
• Saarela, Kivikkokangas;
1. ja 2. vaihe 2
• Toppilansalmi, 3. vaihe 3
Korjausrakentaminen:
• Laanila;
Nokkalantien sujutukset 4
• Rajakylä; Talvikki-,
Kultapiisku-, Lillukka
ym. tiet 5
• Puolivälinkangas;
Mehiläis-, Kimalais-,
Perhos- ja Itikkatie 6
Muut verkostokohteet:
• Puolivälinkangas; vesitornin
betonipintojen kunnostus 7
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Yleiskaavoitus

Maakuntakaava esittää maakunnan alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan laatii
ja hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liitto ja sen vahvistaa ympäristöministeriö. Voimassa oleva maakuntakaava on vuodelta 2005 ja
sen uudistamistyö on käynnissä. Tavoiteaikataulun mukaan luonnos
tulee nähtäville 2012 ja maakuntakaava valmistuu 2013.

Uuden Oulun monikuntaliitos ja alueelle laadittava
yleiskaava antavat mahdollisuuden tarkastella viiden
kunnan aluetta kokonaisuutena. Uuden Oulun yleiskaavaa
laadittaessa halutaan toimia vuorovaikutteisemmin kuin
maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää. Alueen asukkaat
halutaan mukaan kehittämään kotiseutuaan.

Maakuntakaavan uudistuksen kattavana teemana on ilmasto- ja
energianäkökulma. Alue- ja yhdyskuntarakenteen ohjausta täsmennetään ja osoitetaan mm. suurten kauppakeskusten paikat laaditun
palveluverkkoselvityksen perusteella.

Uuden Oulun yleiskaavassa osoitetaan pitkän aikavälin
maankäytön linjaukset: kehittämisperiaatteet ja
-vyöhykkeet, liikennejärjestelmä, viher- ja vapaa-ajan
verkosto, strategisesti tärkeät verkostot ja hankkeet sekä
asutuksen, palveluiden ja työpaikkojen painopistealueet.
Osallistuminen ja vuorovaikutus Uuden Oulun yleiskaavaa laadittaessa on
käynnistynyt kuntakierroksella syksyllä 2011. Keskusteluja kaavaa laadittaessa käydään kuntalaisten lisäksi muiden osallisten: päättäjien, yritysten, viranomaisten, eri hallintokuntien ja yhteisöjen kanssa. Lisäksi tavoitteena on kehittää sähköisiä palautekanavia, esimerkiksi erilaisia kyselyjä
tai karttapohjaisia kartoituksia.
Yleiskaavan teemana on Pohjoisen kestävä kaupunki. Tavoitteena on
eheyttää yhdyskuntarakennetta, hyödyntää olemassa olevaa rakennetta
sekä tukea joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävää liikennejärjestelmää.
Yleiskaavan tulee perustua riittäviin selvityksiin. Vuoden 2011 aikana Uuden Oulun yleiskaavan perusselvityksistä ovat valmistuneet Oulun keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisselvitys sekä Oulun seudun ja
uuden Oulun asukasbarometri.
Vuoden 2012 aikana tullaan laatimaan Oulun keskusta-alueiden kaupunkikuvaselvitys sekä täydennysrakentamis- ja taajamakuvaselvitys Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon, Yli-Iin ja Ylikiimingin keskeisille alueille.
Uuden Oulun viher- ja virkistysalueista laaditaan oma tarkastelunsa. Arvokkaita kulttuuriympäristöjä kartoitetaan Uuden Oulun kulttuuriympäristöohjelmassa, jonka yhteydessä järjestetään erillisiä kuntatilaisuuksia
keväällä 2012.

Lisätietoja
www.ouka.fi/
yleiskaavoitus

Kaavassa esitetään myös tuulivoimatuotantoon
soveltuvat
alueet ja soiden käyttö. Lisäksi
tarkistetaan ja päivitetään luonnonvaroja, luontoarvoja, liikennejärjestelmää, maaseutuasutusta
ja kulttuuriympäristöjä koskevia
merkintöjä.

Lisätietoja
www.pohjoispohjanmaa.fi/
maakuntakaava

Yleiskaavat laaditaan Oulussa
Uuden Oulun kuntien yleiskaavat laaditaan Oulun kaupungin yleiskaavoituksessa ja ne hyväksytään Oulun kaupunginvaltuustossa.
Yleiskaavat ohjaavat kaupungin yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä maakuntakaavan ja kaupungin strategian pohjalta. Yleiskaavat
ohjaavat asemakaavoitusta ja muuta tarkempaa suunnittelua.

Kylille osayleiskaavoja
Uuden Oulun alueella on useita kyliä, joiden rakentamista ohjataan
osayleiskaavoilla. Kylien osayleiskaavojen tavoitteena on täydentää
kylärakennetta. Pienen rakentamishalukkuuden alueilla, kuten Ylikiimingissä, yleiskaavat on mahdollista laatia siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan niiden perusteella. Kylillä, joille on
suurta rakentamishalukkuutta, rakentaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua, jossa selvitetään hankkeen vaikutukset rakennuslupaa laajemmin.
Kiiminkijoelle ja merenrannoille on valmisteilla useita osayleiskaavoja. Kiimingissä on valmisteilla Huttukylän ja Alakylän osayleiskaavat, Haukiputaalla Jokikylän osayleiskaava. Meren läheisyyteen
valmistellaan mm. Ervastinkylän pohjoisosan osayleiskaavaa Oulunsalossa ja Kellon osayleiskaavaa Haukiputaalla.

MATO – Maankäytön toteuttamisohjelma
2012–2016
MATO ohjaa yleiskaavan toteuttamista. Se määrittää alueiden toteuttamisjärjestyksen ja vuosittaiset investoinnit viiden seuraavan
vuoden ajalta. Uuden Oulun yhdistymishallitus hyväksyi uuden Oulun maankäytön toteuttamisohjelman 12.10.2011.
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HAUKIPUDAS

Tuoreet
osayleiskaavat
Kiiminkijokivarren osayleiskaava (9) Oulun Ylikiimingissä
on lainvoimainen. Kiimingin
Keskeisten taajama-alueiden
osayleiskaavan (7) tarkistus
ja Oulunsalon Salonpään
strateginen
osayleiskaava
(11) on hyväksytty kuntien
valtuustoissa, mutta niiden
oikeuskäsittelyt ovat kesken
vuoden 2012 alussa.

UUDEN OULUN
KAIKKI KUNNAT
Uuden Oulun yleiskaava (1) on tullut
vireille 2011. Vuonna 2012 laaditaan
tavoitteet ja perusselvityksiä. Yleiskaavaluonnos valmistuu 2013 ja -ehdotus 2014. Yleiskaavan teemana on
pohjoisen kestävä kaupunki ja tavoitteena kestävän kehityksen mukainen
ja energiaviisas yhdyskuntarakenne.
Paula Paajanen, Mika Uolamo

Alakyläntien jätteenkäsittelyalueen
osayleiskaavasta (5) on laadittu kaksi vaihtoehtoa. Kaavan laatiminen on
keskeytetty selvitysten ajanmukaisuuden tarkistamiseksi. Ritva Kuusisto

mielipiteisiin laadittavien vastineiden
pohjalta. Kaavaehdotus tulee nähtäville 2012 lopulla. Anja Röpelinen
OULUNSALO

KIIMINKI

Haukiputaan merituulivoima-alueen
osayleiskaavaa (2) laaditaan Nimettömänmatalan ja Hoikkahiue–Luodeleton alueille. Kaavaluonnos oli nähtävillä kesällä 2010. Saadun palautteen
pohjalta laaditaan kaavaehdotus, joka
asetettaneen nähtäville vuoden 2012
aikana. Ritva Kuusisto
Jokikylän osayleiskaavan (3) perusselvitykset ovat valmistuneet ja tavoitteiden, visioiden sekä rakennemallien
laatiminen on käynnissä. Näiden pohjalta laadittava kaavaluonnos valmistunee vuoden 2012 loppupuolella.
Ritva Kuusisto
Kellon osayleiskaavan 1. vaihe (4)
käsittää Holstinmäen- ja Holstinmutkan alueet sekä vt 4:n itäpuoliset
alueet Kalimenjoen eteläpuolella.
Kesän 2011 luonnoksesta jätettyihin
mielipiteisiin laaditaan talven aikana
vastineet ja niiden pohjalta laadittava
kaavaehdotus asetettaneen nähtäville
vuoden 2012 loppupuolella. Ritva
Kuusisto

Merialueen
osayleiskaava
(10)
käsittää liikenneyhteyden ja tuulipuiston toteuttamisen edellyttämät
alueet. Hankkeista on tehty ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA) ja
Natura-arvioinnit. Natura-arviointeja
täydennettiin 2011. Yleiskaavaehdotus asetetaan nähtäville 2012. Kirsti
Reskalenko
Alakylän osayleiskaavan (6) tarkistus on tullut vireille vuonna 2006.
Perusselvitykset ja asukaskysely on
tehty. Kaavaluonnoksen suunnittelu
aloitetaan mm. tavoitteiden ja rakennuspaikkamitoituksen
tarkastelulla
vuonna 2012. Anja Röpelinen
Huttukylän osayleiskaavan (8) uusi
kaavaluonnos oli nähtävillä lokamarraskuulla 2011. Suunnittelua
jatketaan saatujen lausuntojen ja

Oulunsalon kyläalueet. Ervastinkylän pohjoisosan osayleiskaavan (12)
kaavaluonnos on tarkoitus asettaa
nähtäville 2012 ja ehdotus 2013. Ervastinkylän eteläosan osayleiskaavan
laatiminen on tarkoitus käynnistää
2013 ja Pajuniemen osayleiskaava
2014. Kirsti Reskalenko
Varjakan osayleiskaavan (13) kaavaehdotus oli nähtävillä 2012 alussa.
Varjakan alue on rakennustaiteellisesti
ja kulttuurihistoriallisesti arvokas, yksi
maamme parhaiten säilyneitä saarisahayhdyskuntia. Varjakan on määrä
olla yksi Oulun seudun tärkeimmistä lähimatkailukohteista jo vuonna
2015. Kirsti Reskalenko
Kaupallisten palveluiden vaiheyleiskaavan (14) laatiminen liittyy
Osuuskauppa Arinan hankkeeseen
rakentaa uusi S-market Lentokentäntien ja Kempeleentien risteysalueelle,
mikä edellyttää sekä asemakaavan
että yleiskaavan muuttamista. Yleiskaavan muutos tehdään vaiheyleiskaavana, jossa tarkastellaan vain
kaupallisten palvelujen verkostoa
ja liikennejärjestelyjä. Kaavatyössä
selvitetään Oulunsalon kauppapaikkatarve ja päivitetään yleiskaavan
kauppapaikkamerkinnät. Aikataulua
tarkistetaan Uuden Oulun yleiskaavan aikatauluun sopivaksi. Kirsti
Reskalenko
Golf-alueen osayleiskaavassa (15)
tutkitaan golfkentän rakentamisedellytyksiä Lentokentäntien eteläpuolelle Kempeleen ja Oulunsalon kuntien
alueille. Hanke edellyttää yleiskaavan
laatimista. Yleiskaavaluonnos asetetaan nähtäville 20120. Kirsti Reskalenko
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Höyhtyä
Höyhtyä haluaa säilyttää oman
luonteensa. Alue muuttuu monesta
kohtaa, Kalevan tontille tulee uutta
toimintaa, Karjasillan koulu muuttaa tulevaisuudessa Kastellin monitoimitaloon. Vihertalon tontille
Karjasillalla nousee rivi- ja kerrostaloja. Uutta rakennetaan yhteistyössä asukkaiden kanssa. He ovat
päässeet kertomaan näkemyksiään
asuinalueesta aluksi viime vuoden
marraskuussa. Yleinen toive on, että
alueen omaleimaisuus, oma identiteetti säilyy muutoksien keskellä.
Seuraava, kaikille avoin tilaisuus
sanoa asiasta jotakin järjestetään
keväällä 2012.

Mistä koostuu Höyhtyän syvin
olemus? Sen kaupunkikuva on
monipuolinen. Suuralueen sisälle
mahtuu noin 9 000 asukasta. On
puutaloa, kerrostaloa, rivitaloa.
Pientä ja suurta mökkiä, ja välissä
paljon vihreää. Puistoja, liikuntapaikkoja pallonpotkijoille, retkeilymahdollisuuksia mutta myös monipuolisia palveluita. Alueella on
paljon arvokasta ja hienoa vanhaa
rakennuskantaa. Kaikki tämä halutaan pitää. Ja parantaa niiltä osin,
kuin parannettavaa löytyy. Höyhtyälle halutaan lisää asukkaita ja monipuolisempia palveluita.

ILPO OKKONEN

säilyttää persoonalliset kasvonsa

Nunc egestas, leo nec convallis hendrerit, felis nisi interdum justo, et pulvinar odio sapien at nisl. Maecenas ante sem, pulvinar congue gravida a,
consectetur quis felis.

Missä Höyhtyä muuttuu?
Hanhitie 13 ja osa Höyhtyänpuistosta: Alueelle suunnitellaan asuntoja.
Kalevan tontti: Kaleva muuttaa ja tilaa vapautuu uuteen käyttöön. Tuleeko tontille työpaikkoja, liiketilaa tai
asuntoja? Suunnittelu on vasta alussa, kaikki on mahdollista.
Ostoskeskus: Sitä halutaan parantaa ja siistiä, lisätä turvallisuutta ja vetovoimaa, monipuolistaa palvelutarjontaa.
Lintulammen ympäristö: Asukkaat haluavat kehittää sitä aivan erityisesti. Lintulammen virkistysalueesta
halutaan kaikkia asukkaita paremmin palveleva ja monipuolisempi ulkoilukohde.
Joutsentien eteläpuoli radan varressa: Aluetta halutaan siistiä ja kehittää. Tällä hetkellä siellä on liikkeitä
ja pienteollisuutta.
Karjasillan koulu: Koulu muuttaa Kastellin monitoimitaloon. Jatkossa koulun kohdalle voisi ajatella vaikka
asuntoja.

Asukkaat suunnittelevat
Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestää yhdessä Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmän
ja Karjasillan koulun kanssa suunnittelutapahtumia ja
kerää asukkailta ajatuksia Höyhtyän kehittämiseksi.
Seuraava tilaisuus tulee keväällä 2012.
Marraskuun 2011 ryhmätyöillassa Höyhtyän asukkaat
vastasivat esimerkiksi näihin kysymyksiin: Mikä kotipaikassa viehättää? Miten aluetta voisi parantaa? Onko
palveluita riittävästi? Millainen tulevaisuus Höyhtyällä
on?
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Lisätietoja
www.ouka.fi/tekninen/
Hoyhtya/index.html
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Asemakaavoitus
Meneillään olevat asemakaavoituksen kohteet rajoineen on esitetty kartoilla numeroituina (väri musta). Niitä vastaavassa tekstiosiossa on kohteen nimi, kuvaus ja yhteyshenkilö. Yhteyshenkilöiden puhelinnumerot
löytyvät kohdeluettelon lopusta sivulta 32.
Asemakaava osoittaa alueiden
käyttötarkoituksen ja rakentamisen
määrän. Se ohjaa rakentamista ja
muuta maankäyttöä tukemalla hyvää ympäristöä ja rakentamistapaa.

OULU KESKUSTA (1–20)
1. AM1888 Galleria-kortteli • Tavoitteena on kehittää kortteli lisärakentamisella vilkkaaksi asumista, liike-,
toimisto- yms. palveluita tarjoavaksi
keskustakortteliksi, johon voidaan sijoittaa kauppakeskus. Asemakaavan
muutoksen on tavoitteena valmistua
vuoden 2012 alussa. Hankkeessa
laaditaan maankäyttösopimus. Jere
Klami, Matti Karhula
2. AM1878 Kauppuri-kortteli • Tavoitteena on kehittää kortteli vilkkaaksi asumista, liike-, toimisto-, yms. palveluita tarjoavaksi keskustakortteliksi.
Kaavamuutos on ehdotusvaiheessa.
Suunnittelua jatketaan 2012. Hankkeessa laaditaan maankäyttösopimus.
Jere Klami, Matti Karhula
3. Pallas-kortteli • Tavoitteena on kehittää kortteli lisärakentamisella vilkkaaksi asumista, liike-, toimisto- yms.
palveluita tarjoavaksi keskustakortteliksi. Asemakaavan muutoksen on
tavoitteena valmistua vuoden 2012
alussa. Hankkeessa laaditaan maan-

käyttösopimus. Uki Lahtinen, Matti
Karhula
4. Hammar-kortteli • Hammar-korttelin kiinteistönomistajat ovat tehneet
yhteisen aloitteen korttelin asemakaavan muuttamiseksi. Tavoitteena on
korttelin kokonaisvaltainen kehittäminen keskustan liike- ja asuinkorttelina
siten, että huolto ja pysäköintijärjestelyt hoidetaan keskitetysti ja kalliotiloihin tukeutuen. Hankkeessa laaditaan
maankäyttösopimus. Uki Lahtinen
5. II kaupunginosan kortteli 5 • Osa
korttelin kiinteistöyhtiöistä ovat hakeneet asemakaavanmuutosta, joka
koskee suurta osaa koko korttelista.
Asemakaavanmuutoksessa tutkitaan
lisärakentamista, pysäköintiä ja huoltoratkaisua. Asemakaavan muutos
aloitetaan vuoden 2012 aikana.
Hankkeessa laaditaan maankäyttösopimus. Uki Lahtinen
6. Torikatu 18 • Korttelin kiinteistöjen edustajat hakivat yhdessä asemakaavan muuttamista Oulun keskustan
korttelin 6 tonteille 4 ja 5. Tontin 4 epä-

Hyvä suunnittelu edistää palveluiden saavutettavuutta, vähentää ajoneuvoliikenteen kasvua ja lisää joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kilpailukykyä. Näin vähennetään kunnallistekniikan kustannuksia, edistetään
rakennetun ympäristön hoidettavuutta, viihtyisyyttä ja kauneutta sekä
säästetään rakentamisen ulkopuolelle jäävää luontoa.
Oulussa asemakaavat valmistelee teknisen keskuksen asemakaavoitusyksikkö. Asemakaavaprosessi kestää yleensä 1–3 vuotta. Asemakaavojen hyväksymisestä päättää pääsääntöisesti kaupunginvaltuusto. Kaavan
määräyksiä ja niiden toteutumista rakentamisessa valvoo rakennusvalvontavirasto.

käytännöllisen sisäpihan käyttöä halutaan tehostaa rakentamalla liikekäyttöön sopivaksi. Hankkeessa laaditaan
maankäyttösopimus. Uki Lahtinen
7. AM1847 Yhdystorni-kortteli • Tavoitteena on tehostaa alueen käyttöä
lisärakentamisella, parantaa alueen
kaupunkikuvaa ja viihtyisyyttä sekä
keskittää alueen ajoneuvo- ja huoltoliikennettä. Kaavamuutos on ehdotusvaiheessa. Suunnittelua jatketaan
2012. Hankkeessa laaditaan maankäyttösopimus. Jere Klami, Mikko
Törmänen
8. AM2031 Vaaranpiha-kortteli • Tutkitaan mahdollisuuksia kehittää korttelia liike-, toimisto- ja asuntorakentamiseen soveltuvana kokonaisuutena.
Suunnittelua jatketaan 2012. Hankkeessa laaditaan maankäyttösopimus.
Jere Klami, Matti Karhula
9. Asemakatu 31–33 • Asemakaavan muutos on käynnistetty KOy Oulun Asemakatu 31–33:n aloitteesta.
Tavoitteena on hotellin laajentaminen. Kaavamuutos käynnistyy vuoden
2012 alussa ja sen on tavoitteena valmistua vuoden 2013 alussa. Hankkeessa laaditaan maankäyttösopimus.
Jere Klami
10. Resiina-kortteli • Asemakaavan
muutos on käynnistetty YIT Rakennus Oy:n aloitteesta. Tavoitteena on
liike- ja toimistorakennusten korttelialueen muuttaminen asuin-, liike- ja
toimistorakennusten korttelialueeksi.
Asemakaavan muutoksen on tavoitteena valmistua vuoden 2012 aikana.
Hankkeessa laaditaan maankäyttösopimus. Jere Klami
11. Albertinkuja 20 • Asemakaavan
muutos on käynnistetty Oulun seudun
koulutuskuntayhtymä OSEKK:n aloitteesta. Tavoitteena on oppilaitosra-

kennuksen muuttaminen asumiskäyttöön. Kaavamuutos käynnistyy vuoden
2012 alussa ja valmistunee vuoden
2012 aikana. Hankkeessa laaditaan
maankäyttösopimus. Jere Klami
12. Isokatu 69 • Asemakaavan muutos on käynnistetty As. Oy Isokatu
69:n aloitteesta. Tavoitteena on lisäkerroksen rakentaminen asuinkerrostaloon. Kaavamuutos käynnistyy
vuoden 2012 alussa ja valmistunee
vuoden 2012 aikana. Hankkeessa
laaditaan maankäyttösopimus. Jere
Klami
13. Elämystentalo • Kaupunginhallituksen päätös 24.1.2012 § 31:
Elämystentalon toteutus keskeytetään, koska kaupungin toiminnalliset
ja taloudelliset vastuut kasvavat liian
suureksi.
14. Santaholman kortteli • Korttelin
kiinteistönomistajat ovat tehneet aloitteen Santaholman korttelin maankäytön kehittämiseksi. Tavoitteena on asemakaava, joka mahdollistaa korttelin
uudis- ja täydennysrakentamisen sekä
asunto- että liikerakentamisen osalla.
Asemakaavanmuutoksen käynnistämistä ei ole ohjelmoitu. Hankkeessa
laaditaan maankäyttösopimus. Matti
Karhula, Mikko Törmänen
15. Vanhatulliin kaupunginosan kortteli 16 • Korttelin kiinteistönomistajat
ovat tehneet yhteisen aloitteen asemakaavan muuttamiseksi. Tavoitteena on
asemakaava, joka mahdollistaa uudisrakentamisen sekä korttelin yhteisen
maanalaisen pysäköintiratkaisun toteuttamisen ja korttelin asuntomäärän
kasvattamisen. Asemakaavanmuutos
valmistuu vuoden 2012 kuluessa.
Hankkeessa laaditaan maankäyttösopimus. Mikko Törmänen

1. Galleria-kortteli
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jätekeskuksen käyttöajan pidentäminen osoittamalla lisäaluetta jätekeskuksen koillis- ja itäpuolelta. Samanaikaisesti suunnitellaan Ruskonselän
työpaikka-alueen laajentamista Oulun
yleiskaavan 2020 aluevarausten mukaisesti. Tavoitteena on lisäksi mahdollistaa katuyhteyden avaaminen Mineraalitien ja Ruskonseläntien välille.
Jouko Hyttinen, Anne Olsbo

16. Raksila • Tekninen keskus jatkaa
Raksilan market-alueen (kortteli 35)
ja rata-alueen sekä Ratakadun välisen alueen (kortteli 37) maankäytön
suunnittelua. Raksilaa koskeva periaatteellinen suunnitteluratkaisu asemakaavoituksen pohjaksi valmistuu
keväällä 2012. Tavoitteena on asemakaavan voimaan tulo vuoden 2014 kuluessa. Hankkeessa laaditaan maankäyttösopimukset. Matti Karhula,
Mikko Törmänen
17. Kulma-Leveri • Leverin kaupunginosaan korttelin 71 kiinteistönomistajat hakevat asemakaavanmuutosta,
joka lisää tontin rakennusoikeutta ja
mahdollistaa tontilla asuntojen sekä
liike- ja toimistotilojen rakentamisen.
Asemakaavanmuutoksen käynnistämistä ei ole ohjelmoitu. Hankkeessa
laaditaan
maankäyttösopimukset.
Matti Karhula, Mikko Törmänen
18. Asunto Oy Aleksanterinkatu 15 •
Asunto Oy hakee asemakaavanmuutosta, joka mahdollistaa ullakkokerrokseen sijoittuvan asuntorakentamisen. Kaavamuutos käynnistyy
alkuvuodesta 2012. Hankkeessa laaditaan maankäyttösopimus. Mikko
Törmänen
19. Asunto Oy Taka-Lyötyn aukio •
Asunto Oy on tehnyt aloitteen asemakaavan muuttamiseksi siten, että
tontin, joka voimassa olevassa asemakaavassa on varattu pysäköintitontiksi, käyttö olisi mahdollista
asumistarkoituksiin. Hankkeessa laaditaan maankäyttösopimus. Asemakaavanmuutoksen käynnistämistä ei
ole ohjelmoitu. Matti Karhula, Mikko
Törmänen
20. Vanha-Tullin
kaupunginosan
kortteli 24 • Korttelin tontin nro 5
asemakaava muutetaan yleisten rakennusten korttelialueesta (YL) asuinkortteliksi. Tontista on tehty suunnitteluvaraus Hartela-Forum Oy:lle.
Tavoitteena on asemakaavan muutoksen valmistuminen loppuvuodesta
2012. Jere Klami
OULU MUUT ALUEET (21–68)
21. Huovinen ja Knuutila Oy, Mäntykuja 3 • Kiinteistönomistajat ovat
tehneet aloitteen asemakaavan muuttamiseksi. Tavoitteena on työpaikkaalueeksi varatun tontin muuttaminen
asumiskäyttöön. Kaavamuutos käynnistyy helmikuussa 2012. Hankkeessa laaditaan maankäyttösopimus.
Mikko Törmänen
22. Kontinkangas, kortteli 4, tontti
16 • Otokylä ry on jättänyt kaavamuutosaloitteen, joka lisää tontin
rakennusoikeutta ja mahdollistaa
opiskelija-asuntokorttelin 16 kerroksisen lisärakentamisen. Hankkeessa
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27. Haasionkatu 8

laaditaan maankäyttösopimus. Asemakaavanmuutoksen käynnistämistä
ei ole ohjelmoitu. Matti Karhula, Mikko Törmänen
23. Kontinkankaan itäosa • Tekninen keskus on käynnistänyt asemakaavanmuutoksen yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin,
Senaatti kiinteistöjen, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n sekä osuuskauppa Arinan kesken. Tavoitteena on
alueen maankäytön ja liikenneverkon
kehittäminen. Tavoitteena on asemakaavanmuutoksen valmistuminen
vuoden 2012 kuluessa. Hankkeessa
laaditaan
maankäyttösopimukset.
Matti Karhula, Mikko Törmänen
24. Kontinkangas, Kiviharjunlenkki
2, Kiinteistö Oy Oulun Seudun Seniori • Caritas-säätiö, Respecta Oy ja
Kiinteistö Oy Oulu Seudun Seniori ovat
tehneet
asemakaavanmuutosaloitteen, joka mahdollistaa palveluasuntojen rakentamisen Kontinkankaan
kortteliin 6. Asemakaavanmuutos valmistuu vuoden 2012 kuluessa. Hankkeessa laaditaan maankäyttösopimukset. Mikko Törmänen
25. Hanhitie 13 ja Höyhtyänpuisto •
Asemakaavan muutos on käynnistetty KOy Ula c/o Skanska Talonrakennus Oy:n aloitteesta. Tavoitteena on
korttelin 5 tontin nro 1 muuttaminen
asuntorakentamisen korttelialueeksi.
Myös osan Höyhtyänpuistosta muuttamista asuntorakentamisen alueeksi
korttelin 5 pohjoispuolella tarkastellaan. Osa asunnoista on tarkoitus tehdä senioriasunnoiksi. Asemakaavan
muutoksen on tavoitteena valmistua
vuoden 2012 aikana. Asemakaavan
muutoksesta laaditaan maankäyttösopimus. Jere Klami
26. Oulujoen Siltavahti, Intiön kaupunginosan kortteli 5 • Asemakaavan muutos on käynnistetty Cor
Group Oy:n aloitteesta. Tavoitteena
on uuden asuinrakennuksen rakentaminen Kasarmintien varteen tontille
nro 4. Asemakaavan muutoksen on
tavoitteena valmistua vuoden 2012

aikana. Hankkeessa laaditaan maankäyttösopimus. Jere Klami
27. Haasiokatu 8 • Asemakaavan
muutos on käynnistetty KOy Rantakastellintie 2:n aloitteesta. Tavoitteena on asuin- ja kasvitarharakennusten
korttelialueen muuttaminen asuintalojen korttelialueeksi sekä lisärakennusoikeuden osoittaminen tontille.
Hankkeessa laaditaan maankäyttösopimus. Asemakaavan muutoksen on
tavoitteena valmistua vuoden 2012
alussa. Jere Klami
28. Oulun Veden Hintan vedenpuhdistamo • Vedenjakelun turvaamiseksi mahdollisissa vedenpuhdistuksen
pidempiaikaisissa
häiriötilanteissa
tarvitaan lisää talousveden varastokapasiteettia. Asemakaavanmuutoksella
on tarkoitus laajentaa vedenpuhdistamon tonttia ja varata lisätilaa puhdasvesi-, suodatin- ja raakavesialtaille
sekä muille vedenkäsittelyyn liittyville
toiminnoille. Vedenpuhdistamon tonttia rajaavat alueet ovat voimassa
olevassa asemakaavassa puisto- ja
siirtolapuutarha-alueita. Anne Olsbo,
Jukka Kurttila
29. Ruskon jätekeskus ja Ruskonselän työpaikka-alue • Suunnittelualue
käsittää Ruskon jätekeskuksen alueen
lähiympäristöineen sekä jätekeskuksen ja Huutilammen väliin jäävän alueen Ruskonseläntien pohjoispuolella.
Osalle suunnittelualuetta laaditaan
kaavarunkotasoinen maankäyttösuunnitelma ja osalle alueesta laaditaan
asemakaava.
Suunnitteluhankkeen
tarkoituksena on mahdollistaa Ruskon

31. Kiulukangas

30. Saarelan itäosa ja siirrettävä voimalinja • Oulun yleiskaavassa 2020
Saarelan itäosaan on suunniteltu laajennettavaksi pientalovaltaista asuntoaluetta. Leväsuo–Kalajoki 220kV
voimalinjaa on päätetty siirtää Saarelan alueella. Asemakaavojen laatiminen on käynnistetty Saarelan itäosaan
ja voimalinjalta vapautuvalle alueelle
2011 ja tavoitteena on, että kaavaehdotus valmistuu loppuvuodesta 2012.
Anne Olsbo
31. Kiulukangas (Rannanperä II) •
Hiukkavaaran kaavarunkoalueeseen
kuuluvan Kiulukankaaksi nimetyn
alueen asemakaavoitus on käynnistynyt 2010. Alueelle suunnitellaan
pientalovaltaista asuntoaluetta. Asemakaavaehdotus valmistuu 2012.
Anne Olsbo
32. Hintankulma • Lemminkäinen
Talo Oy on tehnyt kaavanmuutosaloitteen osalle Hintan kaupunginosan
korttelia 20. Tavoitteena on korvata
tontilla olevat vanhat rakennukset uudisrakentamisella ja lisätä tontin rakennusoikeutta. Asuinkerrostalojen ja
liiketilan rakentamisen mahdollistava
asemakaavan muutos tulee nähtäville alkuvuodesta 2012. Hankkeessa
laaditaan maankäyttösopimus. Anne
Olsbo
33. Kiinteistö Oy Myllyojan palvelukeskus • YIT Rakennus Oy on tehnyt
aloitteen asemakaavan muuttamiseksi
Myllyojan kaupunginosan korttelin 51
tontilla 2. Tarkoituksena on muuttaa
asemakaavaa siten, että tontilla oleva
liikerakennus voidaan korvata asuinkerrostalolla, jonka ensimmäisessä
kerroksessa on liiketiloja. Hankkeessa
laaditaan maankäyttösopimus. Anne
Olsbo
34. Korvenkylä/Heikinharju • Korvenkylän–Välikylän alueelle on hyväksytty tavoitesuunnitelma vuonna
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esitetty sauna- ja melontaharrastajien
käyttöön. Timo Lajunen
42. Tukkimiehentie • Syksyllä 2011
vireille tulleella asemakaavan muutoksella on tarkoitus mahdollistaa pienen päivittäistavaramyymälän sijoittuminen Alppilan korttelin 56 tontille
no. 6. Asemakaavaluonnos valmistuu
vuoden 2012 alussa ja asemakaavan
muutos pyritään saamaan voimaan
kevään aikana. Timo Lajunen

36. Ranta-Toppila

2007 ja alueelle laaditaan asemakaavat osa-alueittain. Korvenkylän alueelle Kuusamontien kaakkoispuolelle ja
Heikinharjuun suunnitellaan pääosin
pientalovaltaista asuinaluetta. Korvenkylän alueen kaavatyötä valmistuu
2012. Heikinharjun asemakaavoitus
alkaa 2012. Sisko Repola
35. Ylikiimingin palvelukoti • Ylikiimingin kirkonkylälle laaditaan v. 2012
asemakaavaa palvelukotirakentamista
varten Kirkkoranta-kadun varteen ns.
Veljeskodin viereen. Sisko Repola
36. Ranta-Toppila • Meri-Toppilan
lounaispuolelle on suunnitteilla nykyistä kerrostaloaluetta täydentävä ja
sitä pienimittakaavaisempi asuntoalue
sekä rannan käyttöä tukevia merellisiä toimintointoja. Asemakaavoitus
on tullut vireille vuoden 2011 alussa. Asemakaavaluonnos valmistunee
vuoden 2012 keväällä ja asemakaava
pyritään saamaan voimaan vuoden
lopulla. Timo Lajunen
37. Nallikari • Nallikarin
alueen
matkailu- ja virkistystoimintojen kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi
on käynnistetty aluekokonaisuutta koskeva asemakaavan muutos.
Hankkeessa laaditaan maankäyttösopimus. Alueen ideoimiseksi on järjestetty kansainvälinen arkkitehtikutsukilpailu vuoden 2011 alkupuolella.
Kilpailun tulos toimii työn alla olevan
yleissuunnitelman sekä sen perusteella laadittavan asemakaavan muutoksen pohjana. Asemakaavan muutos
valmistunee vuoden 2012 lopulla.
Timo Lajunen
38. Toppilan punainen mylly • Toppilan Punainen Mylly Oy sekä SRV-Yhtiöt
ovat tehneet aloitteen asemakaavan
laatimiseksi Toppilansalmen rannalla sijaitsevaan entiseen myllykortteliin. Hankkeessa laaditaan maankäyttösopimus. Asemakaavan muutos
on tullut vireille vuoden 2011 keväällä. Asemakaavaluonnos valmistuu
vuoden 2012 alussa ja asemakaava
pyritään saamaan voimaan vuoden
aikana. Timo Lajunen

39. Koskelantie • Satamatien
ja
Hietasaarentien välistä Koskelantien
osaa koskeva asemakaavan muutos on tullut vireille keväällä 2011.
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Koskelantien parantaminen
muuttuvine
liittymäjärjestelyineen
sekä kevyen liikenteen alikulkuineen.
Asemakaavaluonnos valmistuu vuoden 2012 alkupuolella ja asemakaavan muutos pyritään saamaan voimaan vuoden aikana. Timo Lajunen,
Jukka Kurttila
40. Lipporanta • Kaupunginvarikon
viereisen alueen asemakaavan muutos on tullut vireille kaupunginhallituksen CorGroup Oy:lle myöntämän
suunnitteluvarauksen perusteella. Hakijan tavoitteena on toteuttaa alueelle ns. hyvinvointikeskus, joka koostuu asuinalueesta, siihen liittyvistä
tukipalveluista sekä hyvinvointi- ja
terveysteknologian yrityksille suunnatuista toimitiloista. Hankkeessa
laaditaan maankäyttösopimus. Asemakaavaehdotus valmistuu vuoden
2012 alussa ja asemakaavan muutos
pyritään saamaan voimaan vuoden
loppuun mennessä. Timo Lajunen
41. Kaupunginvarikko–Tukkisaari •
Kaupunginvarikon toiminnot siirtyvät lähitulevaisuudessa pois Tuiran
länsiosasta (kortteli 50). Siirtymisaikataulun mukaan käynnistettävässsä
asemakaavan muutoksessa alue osoitetaan pääosin kerrostalorakentamiseen. Samassa yhteydessä selvitetään
myös siihen läheisesti liittyvän Tukkisaaren maankäyttö. Yleisen virkistyskäytön lisäksi Tukkisaaren aluetta on

43. Lohipato • Lohipadon erityiskoulun toiminta on siirtynyt pois Tuirasta,
minkä seurauksena koulutontti on vapautumassa uuteen käyttöön. Oulun
Rakennusteho Oy:n tavoitteena on
toteuttaa tontille kerrostaloasuntoja ja
on tehnyt sitä koskevan aloitteen asemakaavan muuttamiseksi. Hankkeessa on laadittu maankäyttösopimus.
Koko ko. koskeneen arkkitehtikutsukilpailun tuloksen pohjalta laadittu
asemakaavan muutos on hyväksymisvaiheessa. Tavoitteena on että asemakaavan muutos tulee voimaan vuoden
2012 alussa. Timo Lajunen

taan huomioon aiemmin vireillä olleen
laajemman kaavahankkeen yhteydessä laadittu liikenteen yleissuunnitelma
ja varmistetaan, että siinä esitetty radan alittavan ajoyhteyden toteuttaminen on mahdollista tulevaisuudessa
tarpeen niin vaatiessa. Hankkeessa
laaditaan maankäyttösopimus. Kaava
on luonnosvaiheessa ja sen on määrä
valmistua kevään 2012 aikana. Virpi
Rajala
46. Kaksoisraide • Kaavamuutoksessa tavoitteena on mahdollistaa raideliikenteen kehittäminen. Asemakaavan
muutoksella ja asemakaavalla sekä
rautatien yleissuunnitelmalla varmistetaan, että kaksoisraiteen ja nk. Oulun kolmioraiteen rakentaminen ovat
mahdollisia Oulun kaupungin alueella.
Kaavamuutoksen aloitteen tekijänä on
Liikennevirasto / Liikenne- ja viestintäministeriö. Kaava on ollut luonnoksena nähtävillä ja kaava valmistunee
vuoden 2012 aikana. Virpi Rajala

43. Lohipato

44. Oulujoen suisto • Oulujoen suiston yleissuunnitelmaluonnoksen jälkeen alueen suunnittelussa on keskitytty pääosin osa-aluetarkasteluihin,
viimeksi Hietasaaren/Nallikarin alueella. Jatkossa suistoalueen asemakaavaa tarkistetaan osa-alueittain,
hankkeiden edellyttämien toteutusaikataulujen mukaisesti. Timo Lajunen
45. Kallisensuoran ympäristö • Kaavamuutoksessa tavoitteena on alueen
kaupallisten toimintojen kehittäminen
ja sen myötä alueen asemakaavan
ajanmukaistaminen. Kaavassa ote-

47. Oritkarin satama • Asemakaavalla ja asemakaavanmuutoksella
mahdollistetaan sataman ja sen itäpuolella olevan työpaikka-alueen kehittäminen. Kaava laaditaan satamastrategian ja päivitetyn Oulun Sataman yleissuunnitelman mukaisesti.
Poikkimaantien linjauksen muuttamisen vuoksi kaava-alue ulottuu myös
Poikkimaantien tiealueelle ja Jääsalontien katualueelle sekä niihin rajoittuville alueille. Kaava on käynnistysvaiheessa ja valmistuu vuoden 2012
aikana. Virpi Rajala
48. Lekatie 1 • Asemakaavan muutostyö on käynnistetty Kaleva Oy:n
aloitteesta. Kaleva Oy siirtää kaikki
toiminnot pois nykyisistä tiloista ja
sen myötä tontti on tavoitteena kaavoittaa uuteen käyttöön. Hankkeessa
laaditaan maankäyttösopimus. Tavoitteena on, että kaava valmistuu vuoden 2012 aikana. Virpi Rajala

40. Lipporanta
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49. Lapinrauniontie 3 • Asemakaavan muutostyö on käynnistetty Hätälä
Oy:n aloitteesta. Tavoitteena kaavamuutoksessa on laajentaa ja ajanmukaistaa Hätälä Oy:n olevia toimitiloja ja uusia pysäköintijärjestelyt.
Samalla osa vanhoista rakennuksista puretaan. Hätälä Oy valmistaa ja
markkinoi kalatuotteita vähittäiskaupoille ja suurkuluttaja-asiakkaille sekä
tukkuliikkeille. Hankkeessa laaditaan
maankäyttösopimus. Kaavamuutos on
käynnistysvaiheessa ja valmistunee
vuoden 2012 aikana. Virpi Rajala
50. Nuottasaaren varikko • Asemakaavamuutoksessa on tavoitteena
sijoittaa alueelle Oulun kaupungin
varikko, jonne tulisi Teknisen liikelaitoksen henkilöstöä ja kaupungin Oulujoen eteläpuolen tarvitsema konekalusto. Kaavamuutoksessa päivitetään
myös Jääsalontien varren asemakaava ja tutkitaan mahdollisuutta laajentaa Jääsalontien varren tontteja. Kaavamuutos käynnistyy vuoden 2012
alussa ja valmistunee vuoden 2012
aikana. Virpi Rajala
51. Rommakkokatu 5 • Asemakaavan muutostyö on käynnistetty As.
Oy Rommakon aloitteesta. Tavoitteena kaavamuutoksessa on mahdollistaa osittaiset lisäkerrokset kolmeen
kerrostaloon sekä muutokset piha-,
oleskelu- ja pysäköintijärjestelyissä.
Kaavamuutoksessa päivitetään myös
kaavamerkinnät ajanmukaisiksi. Kaavamuutos käynnistyy vuoden 2012
alussa ja valmistuu vuoden 2012 aikana. Virpi Rajala
52. VR-Yhtymä Oy, Oulun hallit •
Asemakaavatyö on käynnistetty VRYhtymä Oy:n aloitteesta. Tavoitteena
kaavassa on osoittaa Kiskopolunsillan
ja Poikkimaantien väliselle ratapihalle
rautatietoiminnan edellyttämät isot,
pitkät hallit junien huoltamista ja
korjaamista varten. Lisäksi kaavassa
tutkitaan mahdollisuutta vanhoista
rakennuksista vapautuvien tilojen uusiokäytölle. Kaava on luonnosvaiheessa ja sen on määrä valmistua kevätkesällä 2012. Virpi Rajala
53. Madekosken I osa-alue • Asemakaavoitus perustuu kaupunginvaltuuston 21.5.2007 hyväksymään
Oulujokivarren osayleiskaavaan. Kaavaluonnos pyritään valmistelemaan
vuonna 2012 ja kaavaehdotus vuonna 2013. Antti Määttä
54. Kaukovainion asuinalue • Kaukovainiolle laaditaan yleispiirteinen pitkän aikavälin suunnitelma, jossa asetetaan tavoitteet alueen täydennys- ja
lisärakentamiselle, ympäristön ja palvelukeskuksen parantamiselle sekä liikenneverkon ja joukkoliikenteen kehittämiselle. Valmistuva yleissuunnitelma
ohjaa myöhemmin laadittavia erillisiä
asemakaavan muutoksia ja muuta
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suunnittelua. Yleissuunnitelma valmistuu v. 2012 aikana. Antti Määttä
55. Kaukovainion kortteli 8 • Kaukovainion koulun pohjoispuolella sijaitsevan korttelin suunnittelu perustuu
teknisen lautakunnan päätökseen
27.1.2009. Laadittavan asemakaavan sisältö tarkentuu Kaukovainion
asuinalueen suunnittelun yhteydessä.
Antti Määttä
56. Kaukovainion liikekeskus • Kaukovainion liikekeskuksen uudistamista ryhdytään suunnittelemaan. Hankkeen sisältö tarkentuu vuoden 2012
aikana. Antti Määttä
57. Hiirosen Rautalaani • Tavoitteena on muodostaa asuinkerrostalotontti
Metsänkuninkaantien ja Kiilakiventien
risteykseen, Hiirosen 8-kerroksisen
toimistorakennuksen
länsipuolelle.
Hankkeessa laaditaan maankäyttösopimus. Asemakaava valmistellaan
vuoden 2012 aikana. Antti Määttä
58. Hiukkavaaran
keskus • Oulun
kaupunki käynnisti Hiukkavaaran keskuksen asemakaavoitustyön yleisellä
ideakilpailulla vuonna 2009. Hiukkavaaran keskuksen asemakaavoitustyö
käynnistetään voittajaehdotusten pohjalta alkuvuonna 2010. Hiukkavaaran
keskus tulee olemaan Oulun kaupungin kolmas aluekeskus Kaakkurin
ja Kaijonharju-Linnanmaan ohella.
Aluekeskukseen suunnitellaan asuntotyyppijakaumaltaan monipuolinen
alue noin 6 300 asukkaalle. Aluekeskukseen tulee hyvät ja monipuoliset
palvelut sekä työpaikkoja. Hiukkavaaran keskuksen asemakaava valmistunee vuoden 2013 lopussa. Lisätietoja
Hiukkavaaran suunnittelusta www.
ouka.fi/tekninen/hiukkavaara. Leena
Kallioniemi, Eini Vasu
59. Vanha
Hiukkavaara • Vanhan
Hiukkavaaran asemakaavoitus käynnistyy vuoden 2013 aikana. Leena
Kallioniemi
60. Ritaportti • Ritaporttiin suunnitellaan Oulun pohjoista, monipuolista kaupan keskusta. Oulun seudun
yleiskaavan 2020 vahvistuneessa
muutoksessa Pohjantien ja Raitotien
luoteisalueelle on osoitettu alue vähittäiskaupan suuryksikkölle ja vähittäiskaupalle. Oulun kaupunki valitsi hakumenettelyllä vuonna 2009
alueen suunnittelun ja rakentamisen
yhteistyökumppaniksi
Keskinäinen
eläkevakuutusyhtiö Varman. Alueen
asemakaava valmistunee vuoden
2013 aikana. Lisätietoja suunnittelusta www.ouka.fi/tekninen/Ritaportti.
Leena Kallioniemi, Jere Klami
61. Kaijonharjuntie 13 • Kiinteistön
omistaja on hakenut asemakaavan
muuttamista. Asemakaavan muutoksessa tutkitaan mahdollisuuksia lisä-

rakentamiseen tontilla. Asemakaavan
muutos käynnistyy vuoden 2012
alussa. Uki Lahtinen
62. Linnanmaan urheilupuisto • Linnanmaan jäähalliin viereen suunnitellaan yksityistä sisäliikuntahallia ja
katettua tekojääkenttää. Asemakaavan muutos on luonnosvaiheessa.
Ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville alkuvuodesta 2012. Hankkeessa
laaditaan maankäyttösopimus. Uki
Lahtinen
63. Innovaatiokampus • Technopolis
Oyj on hakenut asemakaavan muutosta Linnanmaan teknologiakylän
alueelle. Muutoksen tavoitteena on
alueen täydennysrakentaminen palvelu-, työpaikka- ja asuinalueena. Hankkeessa laaditaan maankäyttösopimus.
Uki Lahtinen
64. Sahantie 10 • Ultivista Oy on hakenut asemakaavan muuttamista Pateniemen kaupunginosan kortteliin
223. Alueelle suunnitellaan käyttötarkoituksen muuttamista asumiselle. Asemakaavanmuutos valmistuu
vuoden 2012 aikana. Hankkeessa
laaditaan maankäyttösopimus. Uki
Lahtinen
65. Svaanintie 4 • Tekninen lautakunta on tehnyt suunnitteluvarauksen
Pedihelth Oy:lle Oulunsuun kaupunginosan korttelin 95 tontille 11 uusien
toimitilojen rakentamista varten. Asemakaavan muutos valmistuu vuoden
2012 aikana. Uki Lahtinen
66. Kauppalinnankatu • Linnanmaan market-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan tontin käyttötarkoitusta suunnitellaan muutettavan
asumiselle. Asemakaavan muutos
käynnistyy alkuvuonna 2012. Hankkeessa laaditaan maankäyttösopimus.
Uki Lahtinen
67. Valtatie 4 (E75, Pohjantie) •
Valtatielle 4 (E75, Pohjantie) laaditaan vuoden 2012 kuluessa maantielain mukainen tiesuunnitelma,
joka perustuu aiemmin hyväksyttyyn
yleissuunnitelmaan. Tiesuunnittelun
yhteydessä tehdään tarvittavat asemakaavanmuutokset ja uusi asemakaava Oulun kaupunkia koskevalla
tiejaksolla. Mikko Törmänen, Jukka
Kurttila
68. Kuusisaari • Kuusisaareen
on
esitetty perustettavaksi tapahtumapuisto, joka tarjoaa hyvät ja pysyvät
puitteet monipuolisten yleisötapahtumien järjestämiselle ympärivuotisesti.
Keskeisestä sijainnistaan johtuen saaren kehittämisellä on suuri merkitys
suistoalueen virkistyskäytölle, matkailulle ja kulttuurikaupunki-imagolle.
Aluetta koskeva asemakaavan muutos
pyritään käynnistämään kevään 2012
aikana. Timo Lajunen

KIIMINKI (69–77)
69. Raatinharjun asemakaavan muutos kortteleissa 54 ja 65 (Kiimingin
kirkonkylä / keskusta) • Asemakaavan muutos perustuu kouluverkko- ja
päiväkotiselvitykseen. Tavoitteena on
tutkia mahdollisuus koulurakennuksen laajentamiseksi ja päiväkodin
rakentamiseksi, Raatintien eteläpuolisen pysäköintialueen laajentamiseksi
sekä Raatinpolun siirtämiseksi koulun
ja päiväkodin piha-alueen tilantarpeen vuoksi. Asemakaavaehdotus on
tarkoitus asettaa nähtäville vuoden
2012 alussa. Tavoiteaikataulun mukaan asemakaava vahvistuu keväällä
2012. Suvi Korpinen
70. Hieta-ahon kaavarunko ja 1. vaiheen asemakaava (Kiimingin kirkonkylä / Isoaho, keskusta, Korkiamaa) •
Kaavarunkotyötä jatketaan, ja sen
rinnalla käynnistetään asemakaavan
laatiminen. Tavoitteena on tutkia
mahdollisuus yhdyskuntarakenteeltaan taloudellisen palvelu- ja asuinalueen toteuttamiseksi kirkonkylän
läheisyyteen. Alueen väestötavoite on
n. 1 600 asukasta. Asemakaavaalueen rajaus tarkentuu kaavarunkosuunnittelun myötä. Tavoiteaikataulun
mukaan kaavarunko valmistuu kesällä 2012, ja asemakaava vahvistuu
kesällä 2013. Suvi Korpinen
71. Honkimaan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 230 ja
231 (Kiimingin kirkonkylä / Honkimaa) • Tavoitteena on mahdollistaa
Isoahonkankaan eritasoliittymän toteuttaminen Kuusamontielle (vt 20).
Tavoitteena on myös tarkastella lähiympäristön korttelialueisiin sekä katuja viheralueisiin mahdollisesti aiheutuvat muutostarpeet sekä tarkistaa
kortteleiden 230 ja 231 maankäyttö
jo muuttuneen tilanteen mukaiseksi.
Liikennesuunnittelu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa pyritään
käynnistämään keväällä 2012. Asemakaavoituksen käynnistäminen ja
tavoiteaikataulu tarkentuvat suunnitelmien valmistuttua. Suvi Korpinen
72. Jäälin vanhan urheilualueen asemakaavan muutos (Jääli) • Tavoitteena on tutkia mahdollisuus kaupallisten
toimintojen, palvelujen ja asumisen
toteuttamiseksi. Mahdollisuus keskustatoimintojen alueen laajentamiseksi sekä yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi ja tiivistämiseksi tutkitaan
Uuden Oulun yleiskaavan taajamakuva- ja täydennysrakentamisselvityksessä, joka valmistuu tavoiteaikataulun mukaan keväällä 2012. Suunnittelussa otetaan soveltuvin osin
huomioon myös arkkitehtiopiskelijoille järjestetty ideakilpailu. Asemakaavoitus on tarkoitus käynnistää kesällä 2012, ja asemakaava vahvistuu
tavoiteaikataulun mukaan kesällä
2013. Suvi Korpinen
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73. Hakomäen asemakaavan laajennus (Kiimingin kirkonkylä / Honkimaa) • Tavoitteena on tutkia mahdollisuus asuinpientaloalueen laajentamiseksi ja keskuspuiston toteuttamiseksi kirkonkylän läheisyyteen. Alueen
suunnittelussa ja toteuttamisessa otetaan huomioon entinen maa-ainesten
ottoalue. Asemakaavoitus on tarkoitus
käynnistää vuoden 2012 lopussa, ja
asemakaava vahvistuu tavoiteaikataulun mukaan vuoden 2013 lopussa. Suvi Korpinen
74. Kirkonniemen
asemakaavan
muutos (Kiimingin kirkonkylä / keskusta) • Tavoitteena on tutkia mahdollisuus asumisen toteuttamiseksi.
Mahdollisuus valtakunnallisesti merkittävän Kiimingin kirkon ympäristön eheyttämiseksi ja tiivistämiseksi
tutkitaan Uuden Oulun yleiskaavan
taajamakuva- ja täydennysrakentamisselvityksessä, joka valmistuu tavoiteaikataulun mukaan keväällä
2012. Asemakaavoituksen käynnistäminen ja tavoiteaikataulu tarkentuvat
selvityksen tulosten perusteella. Suvi
Korpinen
75. Jäälinjärven pohjoisosa (Jääli/
Kortekangas) • Asemakaavoituksen
tavoitteena on tutkia mahdollisuus
palvelu- ja asuinalueen toteuttamiseksi sekä yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi Jäälinjärven pohjoispuolella.
Asemakaavoituksen käynnistäminen
ja tavoiteaikataulu tarkentuvat myöhemmin. Suvi Korpinen
76. Välikylän
liikennejärjestelyt
(Välikylä) • Asemakaavan
laajennuksen tavoitteena on mahdollistaa
eritasoliittymän toteuttaminen Kuusamontien (vt 20) sekä Ylikiimingintien
(mt 833) ja Parsiaismaantien liittymäalueelle tie- ja katu- sekä kevyen
liikenteen järjestelyineen. Tavoitteena
on myös tutkia mahdollisuus palvelurakennusten ja yleisten rakennusten
sekä erillispientalojen toteuttamiseksi. Tavoiteaikataulun mukaan asemakaava vahvistuu keväällä 2012. Suvi
Korpinen

77. Vesalanmäen kaavarunko (Välikylä) • Suunnittelualue
on
osa
Rusko–Heikinharju–Vesalanmäki-tarkastelualuetta, jolle laaditaan yleiskaavatasoinen kaavarunkosuunnitelma myöhemmän asemakaavoituksen
pohjaksi. Tavoitteena on tutkia mahdollisuus Vesalanmäen taaja-asutuksen ja siihen liittyvien alueiden osoittamiseksi pääosin asumiskäyttöön.
Tavoiteaikataulun mukaan kaavarunko valmistuu vuoden 2013 lopussa.
Sisko Repola
HAUKIPUDAS (78–91)
78. Kirkonkylän keskusta, K2013,
2014, 2017 ym. • Kirkonkylän keskustan asemakaavan muutos oli ehdotuksena nähtävillä kesäkuussa
2011. Haukiputaan kunnanhallitus
on hyväksynyt kaavasta annettuihin
lausuntoihin ja muistutukseen annetut vastineet. Kaavasta pyritään solmimaan maankäyttösopimukset ennen
sen hyväksymiskäsittelyä. Tavoitteena on, että kaava valmistuu vuoden
2012 alkupuolella. Ritva Kuusisto
79. Kiviniemi, Hätälä–Vehkaperä •
Kunnanhallitus päätti maaliskuussa
2011 käynnistää Kiviniemen uuden
kasvusuunnan asemakaavoituksen.
Kaavahanke ilmoitettiin vireille yhdessä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo kuulutuksen kanssa huhtikuussa 2011. Kaavasta on
laadittu kolme luonnosvaihtoehtoa.
Ehdotus valmistunee vuoden 2012
aikana. Hanna Pöytäkangas
80. Haapakangas, kauppapaikka •
Kunnanhallitus on päättänyt kaavoituksen aloittamisesta 21.8.2008.
Asemakaavan laajennuksella on tarkoitus mahdollistaa Haapakankaan kaupallisten palveluiden rakentaminen ja
Kirkonkylän keskeisten alueiden kaupallisten palveluiden täydentäminen.
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan vireillä olevan tiesuunnitelman
mukaiset kevyen liikenteen yhteyksien
järjestelyt, kevyen liikenteen alikulku

ja kiertoliittymä. Kaavan on määrä
valmistua alkuvuoden 2012 aikana.
Päivi Markuksela
81. Kellon keskusta, paloasema •
Kello keskustan pohjoispuolella sijaitseva paloasemalle varattu kortteli
1013 on jäänyt käyttämättä Haapakankaan paloaseman valmistuttua.
Liikuntakeskus Core on ollut kiinnostunut korttelin kehittämisestä ja
teettänyt korttelista alustavan käyttösuunnitelman. Kunnanhallitus teki
6.6.2011 päätöksen kaavamuutoksen käynnistämisestä. Tavoitteena on
edistää sijainniltaan edullisen korttelin rakentumista ja liikuntakeskuksen
hankkeen toteutumista. Kaavan laatiminen edellyttää aiesopimusta. Hanna Pöytäkangas
82. Kirkonkylän keskusta, K 2018–
2020, 2075, 2576 • Kirkonkylän
keskustan asemakaavan uudistamisen yleistavoitteena on taajamakuvan kohentaminen sekä maankäytön
tehostaminen liike- ja asuintiloja lisäämällä. Keskeisiä kysymyksiä keskusta-alueen kehittämisessä ovat liikenteen, erityisesti kevyen liikenteen
ja pysäköinnin järjestäminen. Hanna
Pöytäkangas
83. Virpiniemi,
satama • Virpiniemen asemakaavan muutos Merivartioaseman viereisellä venesatama- ja
pysäköintialueella pidettiin ehdotuksena nähtävillä 21.10.–21.11.2011.
Tavoitteena on osoittaa venesatamapalveluiden tarvitsema rakennusoikeus, jota voimassa olevassa asemakaavassa ei ole osoitettu. Kaavamuutos
saatetaan
hyväksymiskäsittelyyn
vuoden 2012 alkupuoliskolla. Hanna
Pöytäkangas
84. Kiviniemi, tekninen muutos •
Asemakaavan muutos kohdistuu Kiviniementien alueeseen välillä Syyninmaantie–Piltontie. Kaavanmuutoksella mahdollistetaan tien rakentaminen
tiesuunnitelman mukaisesti sekä kevyen liikenteen väylän rakentaminen
tiealueelle. Aila Lomperi
85. Kello, Hälinkuja • Kellon keskustan asemakaavan muutos ja laajennus on käynnistynyt maanomistajien
aloitteesta. Kunnan tavoitteena on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen olemassa oleviin palveluihin, kunnallisteknisiin verkostoihin ja joukkoliikenteeseen tukeutuen. Tavoitteena
on laatia hankkeesta maankäyttösopimukset. Asemakaavan muutos ja
laajennus valmistunee vuoden 2012
alkupuoliskolla. Hanna Pöytäkangas

78. Haukipudas, kirkonkylän keskusta

86. Martinniemi, Kropsu • Kunnanhallitus on hyväksynyt 26.9.2011
maanomistajan aloitteen Martinniemen asemakaavan muuttamisesta
korttelissa 3306 ja asemakaavan laajentamisesta sen ympäristössä. Ase-

makaavan tarkoituksena on alueen
asemakaavan päivittäminen vastaamaan alueen nykyistä maankäyttöä
sekä tulevia tarpeita. Alueella toimii
SR-kiinteistöhuolto. Hankkeessa laaditaan aie- ja maankäyttösopimukset.
Päivi Markuksela
87. Martinniemi, Onganrannan kumoaminen • Onganrannan alue on
kaavoitettu v. 1964 loma-asuntoalueeksi (RH), mutta alue on toteutunut
lähestulkoon kokonaan omakotialueena. Martinniemen osayleiskaavassa Onganrannan suunta on osoitettu
tulevana asuinrakentamisen alueena.
Kunnanhallitus on päättänyt v. 2005
käynnistää vanhentuneen asemakaavan kumoamisen alueella. Vahtolan
asemakaavan myötä v. 2009 noin
puolet kumottavasta alueesta korvautui uudella asemakaavalla. Asemakaavan kumoamista koskeva ehdotus on
ollut julkisesti nähtävillä toukokuussa
2011. Aila Lomperi
88. Hämeenjärvi, ranta-asemakaava • Maanomistajat laadituttavat ranta-asemakaavan omistamilleen tiloille
Hämeenjärven pohjoisrannalle. Omistajien tarkoituksena on muodostaa
uusia lomarakennuspaikkoja nykyisten rantatonttien ja Hämeenjärventien
väliselle alueelle. Rantaan osoitetaan
rakentamaton yhteiskäyttöalue eikä
uusia kulkureittejä osoiteta suunnittelualueelle. Kaavaluonnos oli nähtävillä loppuvuodesta 2011. Päivi
Markuksela
89. Pohjola-opisto • Kunnanhallitus
päätti maanomistajan aloitteesta
käynnistää kaavamuutoksen huhtikuussa 2011. Muutos koskee korttelin 4040 tonttia 1, jolla sijaitsee
Pohjola-opiston pihapiiri. Tavoitteena
on löytää ratkaisu, jossa maanomistajan toive alueen kehittämisestä
asuin- ja liiketiloina, viranomaisten
kanta ja suojelutarve voisivat kaikki
kohtuullisesti toteutua. Kaavoituksen
kustannuksista on laadittu aiesopimus. Hanna Pöytäkangas
90. Kirkonkylän asemakaavan muutos Ukonkaivoksen alueella • Asemakaavamuutoksen tavoitteena on lisätä
liikenneturvallisuutta ja yhtenäistää
kevyen liikenteen verkostoa. Kaavassa varataan kevyen liikenteen reitit
Suokkosentien länsipuolelle ja Jokelantien itäpuolelle. Liikenneturvallisuutta lisää myös Suokkosentien ja
Jokelantien risteyksen suoristaminen.
Kaavamuutosalueeseen kuuluu lisäksi Jokelantien varren urheilukenttä ja
jääkiekkokaukalo, joita on tarkoitus
perusparantaa. Aila Lomperi
91. Annalankangas • Kunnanhallitus
on päättänyt 7.2.2011 käynnistää
Annalankankaan teollisuusalueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Asemakaavan laajennuksella on
Kaupunki rakentaa • Helmikuu 2012
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listaa kulttuuri-, luonto- ja vapaa-ajan
matkailun, tapahtumien järjestämisen
ja loma-asumisen. Asemakaavatyö
käynnistyy vuonna 2012 järjestettävällä arkkitehtuurikutsukilpailulla.
Kirsti Reskalenko, Ari Saine

tarkoitus osoittaa uusia teollisuustontteja kunnan tarpeisiin sekä lisäaluetta
alueella toimivan Nord Elementti Oy:n
tehtaan laajenemista varten. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan
kaupallisten palveluiden sijoittuminen
Länsikehän varteen. Tavoitteena on,
että kaava valmistuu v. 2012 aikana.
Päivi Markuksela
92. Oulunsalo, Niemenranta

OULUNSALO (92–95)
92. Niemenranta V • Keskeisten alueiden yleiskaavan 2030 mukaisesti
Niemenrannan asuntoalueen eteläpuolelle kunnan omistamalle maalle
suunnitellaan sitä täydentävä pientalovaltainen asuntoalue. Asemakaavaa
koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä vuoden 2011
lopulla. Asemakaava pyritään saamaan voimaan vuonna 2013. Kirsti
Reskalenko

93. Varjakka I • Merellinen Varjakan
alue on rakennuskannaltaan ja miljööltään parhaiten säilyneitä höyrykauden
suursahan ympärille suunniteltuja sahayhdyskuntia. Kunnan omistamasta
valtakunnallisesti merkittävästä kulttuuriympäristöstä ja sitä ympäröivistä
alueista on lähivuosina tavoitteena
kehittää yksi seudun tärkeimmistä
lähimatkailukohteista, joka mahdol-

94. Karhuojanranta, Lassilanranta ja
Salonranta • Alueille suunnitellaan
pientalovaltaista asuntorakentamista
ja lähivirkistysalueita merelliseen ympäristöön. Kirkonseudun asemakaavan laajennus käynnistyi Lassilanrannassa kunnan ja Hartela-Forum Oy:n
yhteistyönä vuonna 2007, Karhuojanrannassa maanomistajien aloitteesta vuonna 2008 ja Salonrannassa
maanomistajan aloitteesta vuonna
2010. Karhuojanrannan asemakaavaluonnos oli nähtävillä kesällä 2008
ja toistamiseen kesällä 2010. Lassilanrannan kaavaluonnos oli nähtävillä

kesällä 2008 ja Salonrannan marraskuussa 2010. Oulunsalon kunnanhallitus linjasi elokuussa 2011, että jatkovalmistelussa alueita tarkastellaan
uudelleen kokonaisuutena. Kolmen
alueen kokonaisratkaisusta järjestetään arkkitehtuurikutsukilpailu vuonna 2013. Kirsti Reskalenko
95. Yrityspuisto Orion • Kirkonseudun asemakaavan muutos Yrityspuisto Orionin alueella käynnistyi Osuusliike Arinan aloitteesta vuonna 2010.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
oli nähtävillä keväällä 2010. Asemakaavan muutos edellyttää yleiskaavan
tarkistamista ja asemakaavatyötä jatketaan vireillä olevan Kaupallisten
palveluiden vaiheyleiskaavan saatua
lain voiman. Kirsti Reskalenko

Yleiskaavoitus
Yleiskaavapäällikkö
Paula Paajanen 		

p. 044 703 1233

Kaavoitusarkkitehdit
Mika Uolamo
Oulu
Ritva Kuusisto
Haukipudas
Kirsti Reskalenko Oulunsalo
Anja Röpelinen
Kiiminki

p. 044 703 1230
p. 050 390 0049
p. 044 497 3116
p. 044 499 3109

Yleiskaavasuunnittelija
Paula Korkala		

p. 044 703 1252

Projektisuunnittelija
Riitta Kosonen,
Uuden Oulun kulttuuriympäristöohjelma 		

YLI-II
1

2
HAUKIPUDAS
3
KIIMINKI
p. 050 565 0810

5

OULU

8

Asemakaavoitus

9

Asiakaspalvelu 		

p. 050 316 6850

Asemakaavapäällikkö
Matti Karhula 		
Sihteeri Asta Hasari

p. 044 703 2410
p. 044 703 2401

4

6

OULUNSALO 10
12

7
11

Aluearkkitehdit vastaavat kohdealueensa maankäytön suunnittelusta
1.

Yli-Ii

Sisko Repola

p. 044 703 0530

2.

Haukipudas

Hanna Pöytäkangas

p. 050 430 4143

3.

Kiiminki

Suvi Korpinen

p. 050 379 3437

4.

Ylikiiminki–Korvenkylä

Sisko Repola

p. 044 703 0530

5.

Pateniemi–Linnanmaa

Uki Lahtinen

p. 044 703 2427

6.

Korvensuora–Saarela

Anne Olsbo

p. 044 703 2422

7.
Hiukkavaara
		

Leena Kallioniemi
Eini Vasu

p. 044 703 2425
p. 044 703 2402

8.

Timo Lajunen

p. 044 703 2416

9.
Oulun keskusta
		

Mikko Törmänen
Jere Klami

p. 044 703 2417
p. 044 703 2412

10.

Oritkari–Kaakkuri

Virpi Rajala

p. 044 703 2422

11.

Kaukovainio–Maikkula

Antti Määttä

p. 044 703 2428

12.

Oulunsalo

Kirsti Reskalenko

p. 044 497 3116
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Toppila–Hietasaari

Kaavasuunnittelijat
Jouko Hyttinen
Tuula-Mari Kurikka
Jukka Kurttila
Kari Syngelmä
Aila Lomperi
Päivi Markuksela

Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Haukipudas
Haukipudas

p.
p.
p.
p.
p.
p.

044
044
044
044
050
050

703
703
703
703
420
430

2224
2224
2415
2421
1565
3319

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi
Poikkeuksena
virpi.e.rajala@ouka.fi
jukka.h.kurttila@ouka.fi
antti.m.maatta@ouka.fi
Rakentamista koskevissa lupa-asioissa
otetaan yhteyttä rakennusvalvontavirastoon.

Yhdistyvien kuntien Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin teknisen puolen palvelut
siirtyivät vuoden 2012 alusta Ympäristötaloon Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen hoidettavaksi.

Oulun Ympäristötalo on asiakaspalvelua, kohtaamispaikka ja keino esitellä kaupungin toimintaa.
Sen sisältä löytyvät monet uuden Oulun välttämättömät palvelut:
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut • Oulun seudun ympäristötoimi • Rakennusvalvonta

Ympäristötalo
Avoinna arkisin klo 8–16
Käyntiosoite: Solistinkatu 2, 90140 Oulu
Oulun kaupunki: (08) 558 410 • Puhelinpalvelu: Oulu10 (08) 558 558 00
www.ouka.fi

Tervetuloa!
Uuden Ympäristötalon aulassa voit tutustua vaihtuviin näyttelyihin,
käydä kahvilassa tai saada ohjeita, lisätietoa ja monenlaisia palveluja.
Virastomestarit opastavat mielellään.
Tule käymään!

