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pohjoinen pääkaupunki.
Oulun arvot ovat rohkeus, reiluus ja vastuullisuus.
Oulun kaupungin strategiset päämäärät ovat (painopistevalinnat)
• Kilpailukykyisen kaupunkiseudun elinkeinotoiminta työllistää.
• Asukkaat osallistuvat, liikkuvat ja edistävät kestävää elämäntapaa.
• Tasapainoinen talous turvaa laadukkaat palvelut.
• Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden tekijöitä.
• Monimuotoinen kaupunkikulttuuri vahvistaa yhteisöllisyyttä.
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Strategiset linjaukset
Strategisissa linjauksissa on määritelty asiakaslähtöisesti, mitä
koko kaupunkiyhteisön tulee saada aikaan. Linjaukset koskevat
kaikkia toimijoita.
Strategiset linjaukset on määritelty viidelle alueelle:

Kansikuva
Kuvat
Taitto

Jouni Ylisuutari
Oulun kaupungin arkisto
Juho Alatalo (sivuilla 16, 19 ja 22)
Mainostoimisto Greystone Oy

• Elinvoima, elinkeinoelämän uudistuminen ja kilpailukyky
• Kuntalaisten hyvinvointi
• Ympäristön kestävyys ja yhdyskuntarakenteen eheys
• Kaupunkitalouden kestävyys ja tasapaino
• Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen
Kaupunkistrategian toteuttamisen tueksi on laadittu strategian
toteuttamisohjelmat. Ohjelmakokonaisuus täsmentää linjausten
keskeiset tavoitteet, kärkihankkeet ja vastuut. Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut -palvelualue on vastannut ympäristöohjelman
laatimisesta ja kantaa vahvasti vastuun myös sen toteuttamisesta. Strategian toteuttamisohjelmien tavoitteet on integroitu yhdyskuntalautakunnan ja rakennuslautakunnan tavoitteisiin.
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Vuosikertomus 2015
Vuodelle 2015 leimaa-antavaa oli keskustelu palveluverkoista.
Palvelutasokeskustelun taakse jäi se tosiasia, että palveluverkot
ovat viime kädessä maapolitiikkaa ja erityisesti yhdyskuntarakennesuunnittelua: erilaisia joukko- ja kevyenliikenteen ratkaisuja
sekä kaavoituspolitiikkaa.
Uskon osasyyksi siihen, että yhdyskuntarakennesuunnittelu ja
tekninen sektori ovat jääneet taka-alalle keskustelussa sen, että
saavutamme vuosittain tiukkenevat taloustavoitteemme. Joka
vuosi. Niin kävi myös kuluneena vuonna. Itse asiassa talousluvut
teknisellä sektorilla huomioiden myös liikelaitokset ovat erinomaiset. Niin erinomaiset, että on ihme, ettei sen merkitystä kaupungin koko taloustulokseen huomata. Vuosittain parannamme
reippaasti kaupungin tilinpäätöstä koko sektorilla reippaasti yli 10
miljoonalla eurolla. Siellä, missä ei nähdä ongelmia, ei välttämättä myöskään tunneta mielenkiintoa.
Jotta saisimme kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun merkityksen Oulun talouden ja toiminnan kehitykselle paremmin esille,
käynnistimme isoja kärkihankkeita. Niillä halusimme nostaa keskeisiä maankäyttöalueita mahdollisuuksineen esille: torialueen
ideakilpailu, aseman seudun arkkitehtuurikilpailu sekä Kuusisaaren tapahtumapuiston suunnittelu käynnistettiin syksyllä 2015.
Nämä projektit ovat malliesimerkkejä siitä, miten Oulun vetovoimaa voidaan nostaa jo kohtuullisen lyhyellä aikajänteellä Oulun
ydinkeskustassa.
Syksyllä aloitimme Arkkitehtuuriohjelman sekä Keskustavision
2040 laatimisen. Ne toimivat laajempana pitkäaikaisena tavoitteidemme kehikkona. Saamme ne valmiiksi syksyllä 2016. Voisimme sanoa itsellemme silmälläpitäen vuotta 2016
Haaveile isosti, suunnittele sydämellä ja
tee ammattitaidolla. Tulee varmasti hyvää.

Matti Matinheikki
yhdyskuntajohtaja
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Organisaatiokaavio

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki

Johdon tuki

Lautakunnat ja jaostot
Yhdyskuntalautakunta kehittää toimialansa toimintaa, taloutta
ja organisaatiota. Lautakunta ohjaa ja valvoo edellä mainittujen
suunnittelua ja työn toteutusta sekä seuraa toiminnan tuloksia
tarpeellisesta yhteistyöstä huolehtien. Yhdyskuntalautakuntaan
kuuluu kolmetoista (13) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä. Yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Hanna Sarkkinen valittiin eduskuntaan keväällä 2015. Lautakunnan uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin Risto Kalliorinne.

nimistöasiat, sekä tekee päätökset haja-asutusalueen nimistä ja
maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaiset kunnan erillispäätökset koskien asemakaava-alueen nimimuutoksia.

Yhdyskuntalautakunnan alaisuudessa toimii seudullinen joukkoliikennejaosto, johon kuuluu 13 jäsentä; Oulun kaupungin nimeämät jäsenet sekä Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen
ja Tyrnävän nimeämät jäsenet. Joukkoliikennejaosto vastaa kuntalain 77 §:n tarkoittamana yhteisenä toimielimenä sopijakuntien
muodostamalla alueella harjoitettavaan reitti- ja kutsujoukkoliikenteen lupaviranomaistoimesta, muista palvelusopimusasetuksessa ja joukkoliikennelaissa paikalliselle toimivaltaiselle lupaviranomaiselle säädetyistä tehtävistä sekä kuntien keskenään
sopimista joukkoliikenteen tehtävistä.

Rakennuslautakunnan tehtävänä on huolehtia maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisista rakennusvalvontatoimen viranomaistehtävien suorittamisesta sekä toimia rakennusvalvontaviranomaisena. Rakennuslautakuntaan kuuluu yksitoista (11) jäsentä ja
yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana toimi Latekoe Lawson Hellu.

Yhdyskuntalautakunnan alaisuudessa toimii lisäksi yhdyskuntajaosto, jossa on viisi (5) jäsentä. Yhdyskuntajaosto päättää tielautakunnalle laissa kuuluvista tehtävistä ja valmistelee katujen

Yhdyskuntalautakunta kokoontui vuoden aikana 28 kertaa ja käsiteltäviä asioita oli 617 pykälää. Joukkoliikennejaosto kokoontui
10 kertaa ja käsiteltäviä asioita oli 53 pykälää. Yhdyskuntajaoston
kokouksia oli vuoden aikana seitsemän ja käsiteltäviä pykäliä 46.

Rakennuslautakunta kokoontui vuoden aikana 22 kertaa ja käsiteltäviä asioita oli 166 pykälää.

Yhdyskuntalautakunta
Joukkoliikennejaosto
Yhdyskuntajaosto

Oulun seudun ympäristötoimi
liikelaitoksen johtokunta

Rakennuslautakunta

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhdyskuntajohtaja
Matti Matinheikki 1.9. alkaen

Oulun seudun ympäristötoimi
Ympäristöjohtaja vs.
Leena Tuuri

Rakennusvalvontatoimi
Rakennusvalvonnan johtaja
Pekka Seppälä 1.4. alkaen

Asemakaavoitus
Asemakaavapäällikkö
Mikko Törmänen

Ympäristönsuojelu
Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö
Marketta Karhu

Tekninen tarkastus
Tarkastuspäällikkö
Tapio Klemettilä

Yleiskaavoitus
Yleiskaavapäällikkö
Paula Paajanen

Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveydenhuoltoyksikön
päällikkö vs. Irmeli Röning-Jokinen

Kaupunkikuva ja toimivuus
Kaupunginarkkitehti
Jari Heikkilä

Katu- ja viherpalvelut
Kaupungininsinööri
Pasi Heikkilä

Eläinlääkintähuolto
Vastaava eläinlääkäri
Miika Kilpeläinen 1.4. alkaen

Rakentamisen laatu
Laatupäällikkö
Pekka Seppälä 30.6. saakka

Maa ja mittaus
Kaupungingeodeetti
Kaija Puhakka

Elintarvike- ja
ympäristölaboratorio
28.2. saakka (yhtiöittäminen 1.3.)
Laboratorion päällikkö Leena Erkkilä

Hallinto ja laillisuus
Hallintopäällikkö
Pekka Ahonen
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Yleiskaavoitus
Yleiskaavoitus toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteita strategisella maankäytön suunnittelulla ja
ohjauksella. Yksikkö laatii yleiskaavoja ja osayleiskaavoja sekä niihin liittyviä selvityksiä ja erillissuunnitelmia. Yleiskaavoitus antaa myös lausuntoja meneillään olevista merkittävistä hankkeista ja
YVA-selvityksistä sekä lupahakemuksista.
Uuden Oulun yleiskaava
Merkittävin vuonna 2015 valmisteltu kaavahanke on Uuden Oulun yleiskaava,
joka käsittää koko uuden kunnan alueen. Kaupunginhallitus asetti yleiskaavaehdotuksen nähtäville 16.6.2015. Ehdotus oli nähtävillä alkusyksystä ja siitä saatiin
palaute sekä valmisteltiin vastineet loppuvuoden 2015 aikana. Yleiskaavaa on
esitelty kaupunginhallitukselle, lautakunnille, sidosryhmille ja muille tahoille
useissa eri tilaisuuksissa.

Vireillä olevat yleiskaavat:
1 Uuden Oulun yleiskaava
2 Jokikylän osayleiskaava
3 Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän
osayleiskaava
4 Huttukylän osayleiskaava

Selvitykset
Vuonna 2015 on laadittu useita yleiskaavallisia perusselvityksiä. Keskeisen kaupunkialueen paikallisesti arvokasta rakennuskantaa tarkasteltiin selvityksessä
Arvokkaita alueita Oulussa 2015, joka julkistettiin keväällä 2015. Yleiskaavoituksen harjoittelija on tarkastellut ruutukaavakeskustan modernia rakennuskantaa
ja selvityksen on arvioitu valmistuvan alkukeväästä 2016. Oulun keskustavision
2040 käynnistämispäätös tehtiin kaupunginhallituksessa loppuvuodesta 2015
ja työn taustaksi valmisteltiin asiantuntijaselvitysten tilaamista mm. keskustan
kaupan nykytilasta ja kehittämisnäkymistä.
Osayleiskaavat
Vuoden 2015 aikana laadittiin aktiivisesti kyläalueiden osayleiskaavoja. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Oulunsalon Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen
osayleiskaavan 23.2.2015. Kiiminkijokivarteen ovat olleet vireillä osayleiskaavat
Huttukylään, Jokikylään sekä Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän
alueelle. Huttukylän osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä syksyllä 2015.
Yhteistyö
Yleiskaavoitus on ollut aktiivinen Oulun arkkitehtuuriohjelman uudistamisessa.
Lisäksi yleiskaavoituksen edustajat ovat osallistuneet maakuntakaavan uudistamiseen, Oulun seudun kuntien kaavoittajien tapaamisiin sekä kaupungin poikkihallinnollisiin työryhmiin, esim. Maankäytön toteuttamisohjelman 2016–2020
valmisteluun.
Yleiskaavoitus on valmistellut kaupunginhallitukselle vuoden aikana useita
kaupungin lausuntoja maakuntakaavoituksesta, naapurikuntien yleiskaavoista
ja erilaisista hankkeista.
Yleiskaavoitus oli mukana järjestämässä vuosittaista kaupunkisuunnitteluseminaaria teemalla ”Oulun imago – raikas vai tunkkainen?”. Seminaariin kutsuttiin
päättäjiä ja asiantuntijoita sekä yhteistyötahojen edustajia. Osallistujia oli noin
120.
Henkilöstö
Vuonna 2015 yleiskaavoituksen vakituinen henkilömäärä oli 9 henkilöä ja projektitehtävissä 1 henkilö. Talousarvioon esitetty uusi kaavoitusarkkitehdin resurssi
säilyi talousarviokäsittelyssä. Viikoittaisissa suunnittelu- ja yksikköpalavereissa
on ratkottu suunnittelukysymyksiä ja hiottu toimintatapoja. Yksikön kehittämispäivää vietettiin Rovaniemellä.
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kista merkittävimmistä kaavahankkeista. Yleisötilaisuuksia, työpajoja ja seminaareja järjestettiin ja niihin osallistuttiin osana merkittävien asemakaavojen
laadintatyötä.
Vuonna 2015 hyväksytyt asemakaavat, asemakaavan muutokset
sekä lupakäsittelyt
Vuonna 2015 hyväksyttiin 29 asemakaavaa tai asemakaavan muutosta. Asemakaavojen laajuus oli noin 500 hehtaaria, josta uutta asemakaavaa oli noin
214 hehtaaria. Rakennusoikeutta asemakaavoihin sisältyi noin 556 372 kerrosalaneliömetriä, jossa rakennusoikeuden nettolisäys on noin 384 795 kerrosalaneliömetriä.
Asemakaavoitus valmisteli yhteensä 102 poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua tai niihin liittyvää lausuntoa. Poikkeamispäätöksiä valmisteltiin 61, joista 56 oli hakijan kannalta myönteisiä ja 5 kielteisiä. Yhdyskuntalautakunta teki yhteensä 33 suunnittelutarvepäätöstä, joista 29 oli myönteisiä ja
4 kielteisiä.

Haukiputaan keskustan työpajasta 2015.

Hankkeita

Nallikarin asemakaavan muutoksen havainnekuva.Linja Arkkitehdit Oy

Asemakaavoitus
Asemakaavoitusyksikkö vastaa maankäytön suunnittelusta ja suunnittelun ohjauksesta. Yksikkö
laatii asemakaavoja ja asemakaavanmuutoksia sekä valmistelee MRL:n mukaisiin rakennuslupa-,
suunnittelutarve- ja poikkeamismenettelyihin kuuluvia päätöksiä ja lausuntoja. Yksikön tehtävänä
on antaa myös muita maankäyttöön liittyviä lausuntoja ja tehdä esityksiä maankäyttöön liittyvissä asioissa.
Yleissuunnittelu
Asemakaavoitustyön lisäksi asemakaavoitusyksikkö osallistuu merkittävällä työpanoksella ja monipuolisesti maankäytön tavoitteiden valmisteluun ja suunnitteluun. Myös
katu- ja viherrakentamishankkeet sekä talonrakennushankkeiden suunnitteluprojektit
sitovat asemakaavoituksen henkilöresursseja.
Vuorovaikutusmenettelyt
Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt ovat
osa asemakaavojen laadintatyötä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS) laadittiin
kaikkiin vaikutuksiltaan merkittäviin asemakaavoihin ja asemakaavan muutoksiin. Alueellisen ympäristökeskuksen kanssa käytiin MRL:n mukaiset viranomaisneuvottelut kai-

Ydinkeskusta ja lähiympäristö
Vuonna 2015 hyväksyttiin matkakeskuksen asemakaava,
sekä aloitettiin asemakeskuksen kehittäminen arkkitehtuurikilpailun suunnittelun käynnistämisellä. Raksilaan
aloitettiin asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on
kehittää market-liiketoimintaa nykyisellä tontilla. Suunnittelualueelle osoitetaan myös asumista. Suunnittelussa otetaan erityisesti huomioon kaupunkikuvalliset
näkökohdat, tontin ja liikennejärjestelyiden toimivuus
sekä myös Raksilan muiden osa-alueiden liikenteelliset
tavoitteet. Höyhtyän kaupunginosaan Karjasillan koulun
kortteliin on aloitettu asemakaavan muutos. Karjasillan
koulun tonttia kaavoitetaan ja kehitetään yhteistyökumppani Hartela-Forum Oy:n kanssa.
Hiukkavaara – kestävä pohjoinen talvikaupunki
Hiukkavaaraan suunnitellaan ja rakennetaan Oulun ja
koko Pohjois-Suomen suurin uusi kaupunginosa 20 000
asukkaalle. Hiukkavaaran keskus on Oulun kolmas
aluekeskus, joka palvelee tulevaisuudessa 40 000 lähialueen asukasta. Vuonna 2015 Hiukkavaaran keskuksen asemakaava hyväksyttiin, ja suunnitteluun liittynyt
INURDECO-kehittämishanke päättyi. Hanke sai Suomen
kuntatekniikan yhdistyksen Kuntatekniikan saavutus
-palkinnon 2015 yhdyskuntasuunnittelun kehittämisestä.
Hietasaari–Nallikari
Holstinsalmentien asemakaavan muutosehdotus oli
nähtävillä vuonna 2015. Myös perusselvityksiä täydennettiin ja loppuraportit sidosryhmä-, liikenne- ja ympä-

ristömeluselvityksestä sekä alueella toiminutta tivolia
koskevista melumittauksista valmistuivat. Asemakaavan
muutos mahdollistaa nykyisten toimintojen kehittämisen lisäksi myös palvelutarjontaa täydentävien uusien
toimintojen sijoittumisen osaksi aluekokonaisuutta. Asemakaavan muutos mahdollistaa matkailu-, virkistys- ja
vapaa-ajantoimintojen kehittämisen sekä kaupunkikuvan parantamisen. Pääosa maankäyttösopimuksista on
allekirjoitettu. Kaupunkiviljelyalueen luonto- ja maisemaselvitystä sekä huvilarakennusten inventointiraporttia
täydennettiin ja Pohjois-Pohjanmaan museo teki huvilarakennuksia koskevan arvottamisen.
Oulunsalo
Oulunsalonrannan kaavarunko valmistui vuonna 2015.
Kempeleenlahden ja Hailuodontien väliin sijoittuvalle
alueelle on osoitettu asuinrakentamista ja lähivirkistysalueita merelliseen ympäristöön. Kaavarungon pohjalta
Oulunsalonrannan itäosan asemakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma oli nähtävillä syksyllä 2015.
Haukipudas
Haukiputaan keskuksen Rannantien ja Frosteruksentien
ympäristöä koskeva asemakaavan muutos tuli lainvoimaiseksi lokakuussa 2015. Kaavan yhtenä tavoitteena on
vahvistaa alueen identiteettiä Haukiputaan suuralueen
keskuksena. Tämä on ensimmäinen asemakaavan muutos, joka toteuttaa Haukiputaan keskuksen kehittämissuunnitelmaa (2014).
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Kunnallistekniikka, liikenne ja ympäristö
Suurimpia uudisrakennuskohteita olivat Hiukkavaaran Soittajankankaan sekä Ritaharjun pohjoisosan katurakennustyöt. Päällystys- ja ympäristötöitä tehtiin mm. Kivikkokankaalla, Haapakankaalla ja Niemenrannassa. Peruskorjaustöitä tehtiin eri puolilla
kaupunkia mm. Yli-Iin keskustassa, Holmanpellon alueella, Torpanmäentiellä sekä Maustetien alueella. Tontinluovutuksen kannalta tärkeät kohteet ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti.
Kivisydän-pysäköintilaitoksen sisäänkäynteihin liittyviä rakennustöitä tehtiin torinrannassa ja Hallituskadulla. Rotuaarin laajennuksen rakentamista jatkettiin Isokadun ja Kauppurienkadun
alueella.
Keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelma valmistui
ja Hallituskadulle rakennettiin uudet pyöräkaistat.
Oulujoen ylittävän sillan käsittävä Poikkimaantien ensimmäisen
vaiheen rakentaminen käynnistyi.
Katuvalaistuksen laaja ja monta vuotta kestävä uudistaminen jatkui ja vuoden aikana korvattiin 5 600 elohopeavalaisinta energiatehokkaammilla LED-valaisimilla.
Malpe-hankkeet eli Haukiväylän alikulkukäytävä ja kevyen liikenteen väylä, Alakylä – Kiiminki, Vesala – Ylikiiminki ja Markkuu –
Sanginsuu kevyen liikenteen väylät sekä maanteiden 847 ja 8460
liittymien liikennevalot ja kaistajärjestelyt valmistuivat yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa.
Ympäristörakentaminen
Uusinvestointikohteista valmistuivat Tärppipuiston leikkipaikka
Niemenrannassa, Rakkakivenpuiston leikkipaikka Kivikkokankaalla, Elementtipuiston leikkipaikka Alppilassa ja Pikkutikanpuiston leikkipaikka Jäälissä. Peruskorjauskohteista valmistuivat
Ristonpolun ja Moskuantien leikkipaikat Haukiputaalla, Suokukkapuiston leikkipaikka Korvensuoralla, Pyräspuiston leikkipaikka
Saarelassa sekä Pellonpään koira-aitaus Oulunsalossa.
Liikenteen hallinta
Vuoden 2015 aikana uusittiin liikennevaloja ja telematiikka sekä
otettiin käyttöön joukkoliikenteen uusi informaatiojärjestelmä.
Joukkoliikenne
Koko toimialueen liikenteessä tehtiin 7,12 miljoonaa matkaa.
Vuoden 2015 aikana otettiin käyttöön Waltti-matkakortti ja uusi
vyöhykepohjainen hinnoittelujärjestelmä. Waltti-matkakortteja
laskettiin liikkeelle noin 30 000 asiakkaalle.
Oulu10 resursoi lipunmyyntiin alkusyksystä 2015 ja kokeili pop-up
myymälöitä, muun muassa yliopistolla.

Liikennelaskenta
Liikennelaskenta Oulun kaupungissa tapahtuu automaattisesti ajokaistoille sijoitettujen
ilmaisimien avulla. Laskentajakso on 5 minuuttia.
Tarkemmat tilastot löytyvät internetistä osoitteesta: www.oulunliikenne.fi/julkaisut

Keskimääräinen arkivuorokausiliikenne vuosina 2011–2015
Mittauskohde

2011

2012

2013

2014

2015

22 300

25 200

24 500

23 500

22 300

5 800

6 100

6 400

6 600

7 300

3. Eteläinen alikäytävä

23 600

24 400

26 400

25 300

27 000

4. Pohjoinen alikäytävä

16 900

16 700

17 100

17 200

17 800

5. Tulliväylä

16 700

16 600

16 900

17 400

17 600

6. Kasarmintie

6 600

6 600

6 000

5 800

5 800

1. Limingantie
2. Ilmarinkatu / Rautatienkatu

7. Merikosken sillat

27 900

27 400

27 200

26 800

28 100

8. Rautasilta

17 500

17 500

17 700

17 700

17 500

9. Pohjantien sillat

57 100

57 800

58 800

59 700

61 100

10. Erkkolan silta

16 500

15 700

15 700

15 700

15 200

Keskustan kehä,
mittauskohteet 1–7

119 800

123 000

124 500

122 600

125 900

Oulujoen sillat,
mittauskohteet 7–10

119 000

118 400

119 400

119 900

121 900

2014

2015

Liikenneväylät Oulussa (km)
2011

2012

kaava-alueen katuja

649

659

935

954

935

kaava-alueen ulkopuolisia teitä ja
kevyen liikenteen väyliä

333

333

666

668

672

kevyen liikenteen väyliä yhteensä

619

627

755

762

776

1 601

1 619

2 356

2 384

2 385

yhteensä kunnossapidettäviä teitä,
katuja ja väyliä

2013

14

15
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Maankäyttösopimukset
Kaupungin kasvu suuntautuu jatkossa entistä suuremmalla osuudella täydennysrakentamisalueille. Maankäyttösopimusten osuus
kasvaa. Kaupunki teki vuonna 2015 yksityisten kanssa 23 maankäyttöön liittyvää sopimusta. Maankäyttösopimustuloja saatiin 2,1
miljoonaa euroa (tavoite 1,5 miljoonaa euroa).
Kaupungin asemakaava-alueilla on vireillä
noin 40 kaavahanketta, joihin kuuluu maankäytön muutokseen liittyviä sopimuksia. Keskustan alueella on käynnissä asuntorakentamiseen liittyviä sopimuskaavahankkeita noin
50 000 asuntokerrosnelilömetrin rakentamiseksi.

Maaomaisuus asemakaava-alueilla
Kaupungin maaomaisuuden myyntivoitot
olivat 11,2 miljoonaa euroa. Talousarvion tavoitetta 6 miljoonaa euroa nostettiin loppuvuodesta 11,3 miljoonaan euroon maanhankinnan investointien menotarpeen vuoksi.
Lopullinen toteuma oli 11,2 miljoonaa euroa.
Maanvuokratuloja kertyi 29,4 miljoonaa euroa
(tavoite 28,7 miljoonaa euroa).

Oulun kaupungin luovuttamat asuntotontit ja niille rakennettujen
asuntojen lukumäärä sekä valmistuneet asunnot v. 2012–2015
2000
1800

Tonttien lkm
Asuntojen lkm
Valmistuneet asunnot

1600

Tontinluovutukset ja asuntotuotanto
Tontinluovutukset
Vuonna 2015 Ouluun valmistui uusia asuntoja 1 552 kpl, näistä omakotitaloja
422 kpl. Kaupungin kasvuvauhti taittui hieman aiemmista vuosista. Aloitettujen ja keskeneräisten asuntorakennushankkeiden määrä laski vuoteen 2014
verrattuna.
Kaupunginvaltuuston asettama tontinluovutustavoite 1 200 asunnolle kuitenkin täyttyi: tontteja luovutettiin noin 1 440 asunnon rakentamista varten. Omakotitonttien menekki laski toista vuotta peräkkäin voimakkaasti.
AO-vuokratonttien hakijamäärä oli ennätyksellisen alhainen (70). Luovutettujen AO-tonttien määrä 116 kpl jäi selvästi asetetusta tavoitteesta 200 kpl.
Kerrostalotonttien luovutus paikkasi suhteessa heikompaa muiden asuntotonttien kysyntää.
Liike-, toimisto- ja teollisuustontteja luovutettiin 29 kpl. Muita tontteja (autopaikka-, varasto- ym. tontit) luovutettiin 43 kpl.

Kehittäminen jatkuvaa
Tontinluovutuksen laskeneeseen kysyntään
reagoitiin markkinointipanostuksin sekä
aloittamalla valmistelu omakotitonttien kiinnostavuuden lisäämiseksi luovutusehtoja
väljentämällä sekä yksityisen asunto- ja lomatonttitarjonnan esille tuomiseksi.
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Oulun kaupungin luovuttamat omakotitontit vuosina 2006–2015
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Sopimusten hallinta on tärkeä osa kaupungin
maaomaisuuden hoitoa sekä oikeuksien valvontaa. Näihin sopimuksiin liittyvää ehtojen
toteutumisen seurantaa, saatavien voimassapitoa sekä laskutusta tehtiin noin 12 200
sopimukselle.
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Kaupungin omistamia peltoja vuokrattiin viljelykäyttöön 48 sopimuksella yhteensä 309 hehtaaria, palstaviljelyalueilla oli vuokrattuna 37 monivuotista ja 534
yksivuotista palstaa, yhteensä 571 palstaa. Luonnonsuojelualueita hoidettiin laiduntamalla: Selkäkarista
vuokrattiin lammaslaidunalaksi 2,96 hehtaaria ja Kempeleenlahden suojelualueelta emolehmälaitumeksi
31,12 hehtaaria.
Metsät
Puutavaraa luovutettiin vuonna 2015 hankintakaupoilla ja pystykaupoilla yhteensä 37 179 kuutiometriä,
energiapuuta myytiin 17 396 irtokuutiometriä. Puunmyynnistä ja niihin liittyvistä ennakkomaksuista sekä
energiapuun myynnistä saatiin tuloja yhteensä noin
1,49 miljoonaa euroa.
Veden vaivaamilla uudistusaloilla mätästettiin noin
6 hehtaaria mm. Niileskorvessa ja Kalimenvaarassa.
Äestystä ja männyn konekylvöä tehtiin noin 18 hehtaaria. Mäntyä ja kuusta istutettiin kahden hehtaarin
alueelle Parsiaismaassa.
Kivijärven metsäautotien perusparannus päättyi syksyllä 2015, kunnostuksessa hyödynnettiin kaupungin
omaa maa-ainesta. Honkaselkään kunnostettiin kaupungin omalle maalle noin 800 metriä metsätiestöä
ja Haarasuon turvetuotantoalueen yli tehtiin talvikäyttöön piennartasanne. Kunnostusojituksia toteutettiin
yhteensä noin 23 710 metriä.

Omaisuuden hallinta
Tunnuslukuja Oulun maaseutuyksikön toiminnasta
2015

Ii

Oulu

Pudasjärvi

Utajärvi

Yhteensä

Maatilat (kpl)

93

322

130

98

643

– niistä kotieläintiloja

32

101

75

36

244

2 540

9 964

4 137

4 677

2 1318

500

1 684

821

590

3 595

0

7

31

4

42

2,20

7,90

4,60

3,70

18,4

Peltoala ha
Tukihakemukset kpl
Petoeläinvahingot kpl
Tuet ja korvaukset milj. €

Maatalous
Oulun, Iin, Pudasjärven ja Utajärven maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue on aloittanut toimintansa
1.1.2013. Järjestelyvastuu on Oulun kaupungilla.
Maaseutuelinkeinojen kehittämiseen varattu määräraha käytettiin edistämään maaseutuyritysten
elinkelpoisuutta, ympäristöasioita ja koulutusta. Kehittämisrahaa myönnettiin maaseutuyrittäjille 289
hankkeeseen yhteensä 156 599 euroa.
Ympäristöasioita edistäviä kehittämisrahan tukimuotoja ovat peltojen viljavuustutkimus, kasvinviljelysuunnitelma, kasvinviljelyruiskun testaus, peltojen
kalkitus, karjanlannan ravinneanalyysi, kuiviketurpeen
käyttö, maatilojen bioenergiasuunnitelmat ja karjatilojen jäteselvitykset. Niille tukea on myönnetty 178
hankkeeseen 96 257 euroa eli 64 % koko tuen määrästä.

Asutuksen lähimetsiä hoidettiin harvennuksin noin 53
hehtaaria. Kastellin Pirtinpuistossa puunkorjuu tehtiin
hevosmetsurityönä. Työ tilattiin Laiva Työhevoset/
Peter Ekholmilta (Selänteen metsäpalvelu). Jyhkeät
työhevoset, Tarmo ja Tarsa ihastuttivat jälleen kaupunkilaisia.
Metsien käsittelysuunnitelmia laadittiin noin 350 hehtaaria. Suunniteltujen leimikoiden puutavaran kertymäarvio on noin 21 984 kuutiometriä. Metsäsuunnitelmaa uusittiin Oulun, Kiimingin ja Haukiputaan alueilla
yhteensä noin 1 622 hehtaarin alalle.

Kaupunki on vuokrannut omistamiaan soita Turveruukki Oy:lle turvetuotantoon ja näistä saatiin vuokratuloja yhteensä 8 866,04 euroa (sis. alv). Tuotantomäärään perustuva vuokratulo on siten noin 30 %
edellisen vuoden tuotosta. Syynä tähän on mm. sateinen kesä.
Luonnonhoito
Taukopaikka- ja polttopuuhuoltoa tehtiin Sanginjoen
ulkometsän reiteillä, Lemmenpolulla, Hietasaaressa,
Letonniemessä, Kempeleenlahdella, Pilpasuolla ja
Parsiaismaalla. Ylikiimingin tauko/kalastuspaikat on
myös huollettu (Inninkoski, Rekikylä, Myllykoski, Jokikokko, Ahmasjärvi). Hietasaaren puuliiteri ja nuotiopaikka uusittiin keväisen tuhopolton jäljiltä.
Luonnonhoito- ja ympäristökunnostustöissä jatkettiin yhteistyötä Oulun kaupungin työllisyyshankkeen
(Kestävän kehityksen keskus) ja Oulun seudun 4H-yhdistyksen kanssa.
Vesialueet - kalatalous
Oulun kaupungille oikeus- tai viranomaispäätöksillä määrätyt kalanistutusvelvoitteet siirtyivät vuonna
2012 yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilta Oulun Energian ja Oulun Veden toteutettaviksi. Yhdyskunta- ja
ympäristöpalveluiden tehtävä oli vuonna 2015 vesialueen omistajan roolissa valvoa velvoitteiden toteutusta eli alihankkijan toteuttamia istutuksia. Nahkiaisen ylisiirtopyynti tuotti edellistä vuotta huonomman
tuloksen ylisiirtomäärän ollessa 28 000 kpl.
Kaksivuotiasta meritaimenta istutettiin Oulun kaupungin vesialueelle 48 765 kpl ja kaksivuotiasta merilohta 64 029 kpl. Yksivuotiasta kuhaa istutettiin 37 439
kpl ja 1 800 kg kalastuskokoista kirjolohta. Kirjolohet
istutettiin Lemmenpolun erityiskalastusalueelle Sanginjokeen. Oulujokeen istutettiin lisäksi 250 kg pyyntikokoista kirjolohta. Vaellussiikaa istutettiin 135 000
kpl (vastakuoriutuneet poikaset on muutettu laskennallisesti kesän vanhoiksi). Nahkiaisia ylisiirrettiin
40 000 kpl.

Kalastuslupien myynti vuosina 2009–2015
Vuosi
Verkot, meri
Verkot, sisävedet

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

673

708

623

425

594

695

730

64

36

35

32

34

38

42

186

178

197

190

213

146

143

Madekoukut

21

27

22

19

21

19

48

Lippoaminen

554

472

419

396

403

425

502

Uistelu *

2 084

2 038

2 303

2 398

2 462

2 418

2 692

Ravustus

3

2

9

4

8

20

–

Katiskat

* Uistelulupiin sisältyvät mobiililuvat seuraavasti:
v. 2009: 526 kpl, v. 2010: 414 kpl, v. 2011: 593 kpl,
v. 2012: 1162 kpl, v. 2013: 1680 kpl, v. 2014: 1614 kpl
ja v. 2015: 1637 kpl.

18

19

Vuosikertomus 2015

Vuosi 2015 oli kolmastoista Merikosken kalatien täysi toimintakausi. Kalatietä nousevien kalojen määrää selvitettiin laskijalaitteen avulla. Vuoden
2015 aikana kalatietä nousi Merikosken padon yläpuoliseen Oulujokeen
mm. 1 017 lohta ja 101 meritaimenta.
Luonnonravintolammikot on vuokrattu Oulun Energialle vuosiksi 2012–
2016 velvoitehoitoa varten. Lammikkovuokrat maksettiin vuonna 2015
vaellussiian poikasina.

Rakennuskanta

kpl

Pientalot ja huvilat

31

Rivitalot ja pienkerrostalot

9

Teollisuus- ja varastorakennukset

9

Koulu- ja palvelurakennukset

32

Lomarakennukset ja metsäkämpät

9

Yhteensä

90

Rakennuskanta suuralueittain

kpl

Oulu

50

Oulunsalo

7

Haukipudas

9

Ylikiiminki

5

Kiiminki

7

Yli-Ii

6

*ei sisällä metsäkämppiä

Veden juoksutusta jääaikaan Oulujoesta Pyykösjärveen jatkettiin ympäristölupaehtojen mukaisesti. Pyykösjärven veden laadun tarkkailu talvikaudelle 2014–2015 tilattiin Ahma ympäristö Oy:ltä.
Oulun kaupungin omistamille vesialueille laadittiin kunnostusohjelma.
Kunnostusohjelmaan laadintaan osallistuivat YYP:n Luonnonvarat ja isännöintitiimi sekä ympäristötoimi ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Rakennukset
Vuoden 2015 lopussa yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden hallinnassa on
yhteensä 90 kohdetta. Kohteista yhdeksän on vuokrarivi- ja pienkerrostaloja, joissa osassa teknistä isännöintiä hoidettiin yhteistyössä Sivakka-yhtymän kanssa. Tekninen isännöinti ja taloushallinto toteutettiin yhteistyössä
Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen kanssa.
Vuonna 2015 tehtiin 10 myyntipäätöstä/kauppaa yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen hallinnassa olevista rakennuksista, mm. Kansankatu 54, Intiön
vesitorni ja Sanginjoen leirikeskus. Yhteen laskettu myyntihinta oli 3,9 miljoonaa euroa, joka ei ole ns. myyntivoittoa.
Vuoden 2015 lopussa myymättä oli vielä neljä kohdetta mm. Sanginsuun
lastenkoti, joiden myyntiä jatketaan vuonna 2016.
Vuoden 2015 aikana yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut puratti 9 rakennusta/rakennuskokonaisuutta, joiden yhteen laskettu kerrosala oli noin 2 400
k-m2 ja purkukustannukset yhteensä noin 200 000 euroa.

Maanhankinta
Hankinta

Pinta-ala (ha)

Hinta (milj. €)

218

2,6

108,5

1,4

0,8

0,059

327,3

4,9

Ostot
-raakamaa
-muuta aluetta
Lunastukset (1 kpl)
Yhteensä

Maata ja vesialuetta on hankittu vuoden 2015 aikana 327,3 hehtaaria, josta oli
raakamaata 218 hehtaaria ja muuta maata 108,5 hehtaaria. Maanhankintoihin
käytettiin investointirahaa yhteensä noin 4,06 miljoonaa euroa. Maanhankinnan pinta-aloihin ja hintoihin sisältyy yksi lunastus ja neljä vaihtoa. Raakamaakauppoja on tehty 11 kpl, muita maanhankintakauppoja oli 30 kpl.
Kaksi isointa kauppaa oli Tornator Oyj:ltä hankittu n. 99 hehtaarin suuruinen
alue Kiimingistä ja UPM-Kymmene Oyj:ltä hankittu n. 51 hehtaarin suuruinen
alue Haukiputaalta ja noin 43 hehtaarin suuruinen alue Jäälistä. Maanhankinnan selkeä painopiste oli Kiimingin alueella, josta maata hankittiin yhteensä
noin 212 hehtaaria.
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Kaupunkimittaus
Kiinteistöinsinöörin palvelut
Vuoden alusta kiinteistörekisterin ylläpitoalue laajeni Haukiputaan kunnan
asemakaava-alueelle.
Vuonna 2015 suoritettiin 257 tontin lohkominen, jossa vähennystä edellisvuoteen oli 35 kpl. Yleisten alueiden lohkomisia tehtiin yhteensä 20 kpl,
jossa lisäystä vuoteen 2014 oli 3 kpl.
Rekisterinpitoalueen laajentumisen myötä yksityisten hakemien toimitusten määrä on jonkin verran kasvanut. Tonttijakoja ja tonttijakojen muutoksia hyväksyttiin vuoden 2015 aikana 116 kappaletta. Kiinteistörekisterin pitäjän rekisteröityjen päätösten määrä oli 91 kappaletta.

Kaikki kaupungin rekisteröimät tontit ja yleiset
alueet vuosina 2011–2015
Tontit
Yleiset alueet

43
409

23
281

29

27
25

391

324

294

Kaupunkimittaus
Rakennuksen paikan merkitsemisiä suoritettiin yhteensä 692 kpl. Kohteittain merkinnät ovat jakautuneet seuraavasti:
2011

Omakotitalot

2013

2014

2015

364

420

276

Rivitalot

42

45

57

Luhti- ja kerrostalot

28

22

19

Vapaa-ajan asunnot

38

19

30

Varasto- ja teollisuusrakennukset
Sauna- ja talousrakennukset
Muut rakennukset
Yhteensä

28

37

35

344

351

239

40

37

36

884

931

692

Sijaintikatselmuksia on suoritettu 1 677 kpl.
Uudiskartoituskohteena ilmakuvattiin Kiiminkijokivartta Kiimingin kirkonkylän pohjois- ja eteläpuolella. Kuvausalueen kokonaispinta-ala oli 7 700
ha, josta laadittiin asemakaavan pohjakarttaa 4 742 ha suuruiselta alueelta.
VRK otti viimein keväällä käyttöön kiinteän rakennustunnuksen.
Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyessään vuoden 2015 talousarvion, että
kaupunki ryhtyy antamaan rakentamattomille rakennuspaikoille rakentamiskehotuksia. Yhdyskuntalautakunnan käsiteltäväksi vietiin suunnitelma,
jossa oli määritelty vuosittain annettavien kehotusten määrä sekä niiden
alueellinen ja ajallinen sijoittuminen. Valmistelussa päädyttiin kehotuksen
antamiseen vuosittain 30 rakennuspaikan omistajalle.
Kokouksessa 24.11.2015 lautakunta antoi rakentamiskehotuksen 24 rakennuspaikan omistajalle. Neljän rakennuspaikan osalta käsittely siirtyi vuoden 2016 puolelle, yhtä kehotusta ei päätetty antaa aikaisemmin tehdyn
maankäyttösopimuksen vuoksi ja yksi kehotus raukesi tontin rakentamisen vuoksi.
Vuoden aikana kaupunkimittauksessa on avattu karttojen sähköinen verkkokauppa Karttakauppa.

2012

2013

2014

2015
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Tuet korjaamiseen ja rakentamiseen
Kaupungin tavoitteena on tukea vanhusväestön kotona
asumista mm. myöntämällä korjaus- ja hissiavustuksia
sekä korjausneuvonnalla. Vuonna 2015 jätettiin Oulussa
korjaus- ja energia-avustushakemuksia yhteensä 127 kpl.
Tukea voitiin myöntää kaikille avustusehdot täyttäneille hakijoille vanhusväestön, veteraanien ja vammaisten
asuntojen korjauksiin sekä kuntotutkimuksiin. Avustusta
myönnettiin 68 kohteelle yhteensä 380 165 euroa. Pientalojen tarveharkintaista energia-avustusta energiatalouden parantamiseksi ja uusiutuvien energialähteiden
käyttöönottamiseksi myönnettiin 40 kohteelle yhteensä
105 668 euroa.
Vuonna 2015 otettiin käyttöön Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksen (ARA) sähköinen avustusmäärärahojen käsittelyjärjestelmä, joka on osa valtakunnallista
SADE-kehittämisohjelmaa. Määrärahajärjestelmällä kunnat voivat hakea vuosittain korjaus- ja energia-avustusmäärärahat ARA:lta ja hoitaa rahatilaukset. Järjestelmän
avulla ARA myös seuraa kuntien määrärahojen käyttöä.
Kaupungin hissityöryhmä toimii yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ja tekee yhteistyötä valtakunnallisen Hissi – Esteetön Suomi 2017 -hankkeen kanssa. Kaupunki
tukee hissien rakentamista 10 %:n avustuksella valtion
maksaman 50 %:n avustuksen lisäksi ja tarjoaa taloyhtiöille myös maksutonta konsulttiapua. Kaupungin avustusta maksettiin seitsemän hissin rakentamiseen yhteensä 47 592 euroa.

Asuminen

Asuntomarkkinat
Oulun asuntorakentamisen markkinat ovat edelleen hyvin kilpailukykyiset. Oulussa on paljon erikokoisia toimijoita. Asuntojen
hinnat ja vuokrat ovat kohtuulliset.

Erityisryhmien investointiavustusta ja korkotukilainaa
haettiin psykogeriatristen ja huonokuntoisten vanhusten
sekä nuorten hankkeille kolmeen kohteeseen 125 asunnon rakentamiseen.

Keskustan ja sen läheisyyden kerrostalokohteisiin kohdistui voimakas kysyntä. Ydinkeskustan omistusasunnoista yli puolessa
asutaan vuokralla.

Jatkuvassa haussa olevaa korkotukea haettiin kolmen
vuokratalokohteen rakentamiseen. Kohteisiin on suunnitteilla yhteensä 135 asuntoa.

Vuokra-asuntojen tarjonta oli Oulussa hyvä, vapaita asuntoja oli
tarjolla runsaasti. Vuokratalojen keskimääräinen käyttöaste oli
kohtuullinen, mutta asuntojen vaihtuvuus oli suuri. Vaihtuvuuteen
vaikuttavat sekä laaja tarjonta että omistusasumisen edullisuus.
Turvapaikan hakijoiden määrä lisääntyi Oulussa nopeasti loppuvuodesta osana kansallista ja kansainvälistä ilmiötä. Oleskeluluvan saaneiden pakolaisten asuttaminen ei ollut määrältään
merkittävää vielä vuonna 2015, mutta vuonna 2016 sen kestävällä
tavalla hoitaminen tulee olemaan kaupungille erittäin haasteellista ja vaikeaa.

Vuokra- ja asumisoikeusasunnot
Uusia asumisoikeusjärjestysnumeroita haettiin 964 kpl
ja asumisoikeusasuntoihin liittyviä päätöksiä tehtiin 254
kpl. Sähköisen ASO-järjestelmän kehittämistyötä jatkettiin kohti järjestelmän käyttöönottoa tammikuussa 2016.
Kevään 2015 aikana käynnistettiin kaupungin asumisneuvontahanke, jossa on mukana myös Oulun Sivakka Oy.
Asumisneuvonnan käynnistämiseen ja toimintamallin
edelleen kehittämiseen saatiin Aran rahoitusta. Pääpaino
on asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä sekä asumisen
ohjauksessa ja neuvonnassa.
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Oulun rakennusvalvonnan erityispiirteet
Oulun rakennusvalvonta tunnetaan valtakunnallisesti ohjaavasta
työtavastaan sekä rakentamisen keskeisten laatutekijöiden, kuten kosteuden, energian, sisäilman, tilatehokkuuden ja esteettömyyden prosessoinnista ja tiedottamisesta. Alan valtakunnalliset
keskeisimmät asiantuntijayhteisöt (SAFA, RIL, RTS, RTY ja TTY) ovat
huomioineet työn erityispiirteet kukin useilla vuosipalkinnoillaan
vuosina 2004–2015. Viimeisin valtakunnallinen palkinto oli ”Kosteusturvallisen rakentamisen vuosipalkinto 2015”
Asiakastyötä leimaa pyrkimys tuottaa hankkeille euroissa mitattavaa lisäarvoa, jolle asetetaan myös vuosittaiset sitovat tavoitteet.
Tavoitteiden saavuttamista on tehostettu jo kymmenen vuoden
ajan toimelle poikkeuksellisen laajoilla kehityshankkeilla. Ne on
kohdennettu suoraan rakennusvalvontatyötä tukemaan. Vuonna
2015 pääpaino on ollut kosteudenhallinnassa ja tulevaisuuden
taloissa ja uusiutuvissa energioissa. Hankkeiden osarahoittajina
ovat olleet Tekes ja ympäristöministeriö.

Puuhakkeesta tuotetaan kaikki lämpöenergia sekä kiinteistösähköistys (CHP) kuvan edessä oleville rivitaloasunnoille..

Rakennusvalvonta

Yleensä on toteutunut noin 10 prosentin käyttökate.

Oulu kehittää voimakkaasti tulevaisuuden taloja ja uusiutuvan energian teknologioita. Varaudumme vuonna 2020 tulevaan lähes nollaenergiatason haasteeseen.

Tulevaisuuden Talot ja Uusiutuva Energia -hankkeen
puitteissa rakentuu uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden pilottialue Hiukkavaaraan. Pilottialueen
yhteyteen asennetut energiaratkaisut ovat verrattain
uusia, eikä käytännön kokemusta näiden teknologioiden toimivuudesta ole aiemmin kerätty. Tulevaisuuden
talot ja uusiutuva energia -hanke pyrkii mittaamaan,
arvioimaan ja kehittämään tehtyjä ratkaisuja tulevaisuuden asumisessa yhdessä rakennusalan toimijoiden
sekä tutkimuslaitosten kanssa. Lisäksi riskien hallintaa
painotetaan merkittävästi hankkeessa. Parhaat käytännöt ja ratkaisut jalkautetaan käytäntöön monistettavien konseptien muodossa.

Pitkäaikainen omavaraisuus hankkeiden ja lisäarvon
tuottamisen taustalla
Oulussa uudis- ja korjausrakentamiseen investoitiin vuonna 2015
yli miljardi euroa, eli lähes Oulun kaupungin budjetin verran. Tämä
määrä rakentamista kulki rakennusvalvonnan ohjauksen kautta.
Rakennusvalvonnan oman toiminnan budjetti (kulut/tuotot) oli
3,3/3,4 miljoonaa euroa. Se laadittiin pitkäaikaisen tavoitteen
mukaisesti hieman ylijäämäiseksi. Kovan säästökuurin vaikutuksesta kulut alittivat budjetoidun yli 10 prosentilla ja toimintakate oli 0,54 miljoonaa euroa eli 0,44 miljoonaa euroa budjetoitua
enemmän.

Rakennuslautakunnan alainen noin 27 henkilön rakennusvalvontayksikkö (lisäksi konttorista 8 henkilöä), muodostuu neljästä
asiantuntijuuslinjasta; ympäristöön soveltuminen ja kaupunkikuva, rakentamisen tekniset ratkaisut, rakentamisen laillisuus sekä
toimintaa tukevat rakentamisen laatu- ja kehitysasiat. Kullakin
linjalla on oma päällikkönsä; kaupunginarkkitehti, tarkastuspäällikkö, hallintopäällikkö sekä laatupäällikkö. Toiminnallisesti
rakennusvalvontaprosessi koostuu eri vaiheista eli tehtävistä;
rakennushankkeiden ennakko-ohjaus, lupavalmistelu ja -päättäminen, rakennustyön valvonta ja -tukeminen sekä ympäristön
jatkuva valvonta. Rakennuslupien päätösvaltaa on lautakunta
delegoinut ensisijaisesti rakennusvalvonnan johtajalle. Asioiden
määrätahtisessa etenemisestä ja asiakaspalvelusta vastaa keskeisesti yksikön toimisto.

Rakennusvalvonta on yli vuosikymmenen ajan toiminut täysin
oman tulorahoituksensa turvin ilman ulkopuolista rahoitusta.
Lupamaksut on pidetty keskimäärin kymmenen suurimman kaupungin keskiarvossa. Tuottavien ohjausmenetelmien päivittäminen turvataan kehityshankkeilla. Sellaisia ovat vuonna 2014–16
toteutuvat Tekesin Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia
-hanke ja ympäristöministeriön kanssa Kuivaketju10 kosteudenhallinta-hanke. Ne tukevat suoraan rakennusvalvonnan vuoden
2015 sitovaa päätavoitetta eli rakentamisen kokonaisvaltaista
kosteudenhallintaa ja sen terveydellisten ja teknisten haittojen
hillitsemistä.
Valtakunnan vertailussa Oulun rakentaminen,
erityisesti asuntotuotanto pysyi kohtuullisena
Vuonna 2015 luvitettu rakentamisen kokonaismäärä (kerrosalaneliöt 225 361 ke-m2) pieneni noin 21 % vuosien 2013 ja 2014 keskitasosta. Vertailujaksolla asuinrakennusten luvitettu kerrosala pieneni n. 16 %. Muutos johtui pientalorakentamisen huomattavasta
vähenemisestä, -25 %. Kerrostalorakentaminen (-1,5 %) pysyi lähes
samalla tasolla vertailujaksoilla. Liike- ja toimistorakentamisen
volyymi vertailujaksona pysyi lähes ennallaan (-0,5 %).

Oulun rakennusvalvonnan pilottialueella kehitetään
tulevaisuuden kosteudenhallinnan ratkaisuja yhteistyössä
alan toimijoiden kanssa.
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Asuntolupia myönnettiin vuoden 2015 aikana 1 543 asunnolle, vähennystä 41 asuntoa (2,6 %) vertailujaksolla. Rakennusvalvonnan
talous toteutui suunniteltua paremmin, koska toimintamenot
toteutuivat arvioitua pienempänä, vaikka maksutuotot alittuivat.
Rakennuslupien ripeä käsittely ja käsittelyaikojen
ennustettavuus ovat tärkeitä asiakkaille
Asiakaskunta asettaa erityisiä paineita lupahakemusten käsittelyajoille ja jännitteettömälle, ohjaavalle vuorovaikutukselle.
Vuonna 2015 Oulun rakennusvalvonta ohjasi, luvitti ja valvoi rakennustoimintaa, jonka investointikustannus oli hieman yli miljardi euroa. Vuonna 2015 myönnettiin 2 324 lupaa, joista vain neljä
oli kielteistä, koska luvan myöntämisedellytykset puuttuivat. Työmaakatselmuksia pidettiin noin 7 000 ja henkilöyhteydenottoja
oli noin 46 000, toimistossa tai sähköisesti. Rakennuslupien läpimenoaika 16 vuorokautta oli selvästi vertailukaupunkien keskiarvoa nopeampi. Sähköinen lupamenettely otettiin käyttöön helmikuussa 2015 ja loppuvuotena lupahakemuksista tuli sähköisessä
muodossa lähes puolet. Tavoitteena on, että asiakas kokee aina
yhteydenpidon itselleen hyödylliseksi ja että palvelu on ajantasaista ja ripeää.
Rakennusvalvonnan vaikuttamismahdollisuudet rakentamisen kenttään ovat hyvät - Paineet rakennusvalvontoja
kohtaan lisääntyvät kosteusvaurioissa
Rakennusten energiamääräysten jatkuva tarkistustarve ja rakennusten kosteusvaurioiden aiheuttamien sisäilma- ja terveysongelmien kärjistyminen lisäävät rakennusvalvontaan kohdistuvia odotuksia. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan keväällä 2013
kosteusraportissaan toteamat lukuisat epäkohdat edellyttävät
myös rakennusvalvonnoilta koko rakentamisprosessin ohjauksen uudelleenarviointia. Oulun vuodesta 2001 alkaen toteuttama
rakentajakentän kosteudenhallinnan osaamisen kohottaminen
vastaa perusosaamisen osalta odotuksiin. Työtä laajennetaan kokonaisvaltaiseksi vuoden 2015 tavoitteen mukaisesti.
Yli miljardin euron rakennushankkeet etenevät vuosittain lakisääteisesti rakennusvalvonnan ohjauksen, lupapäätösten ja valvonnan kautta. Se tarjoaa rakennusvalvonnalle poikkeuksellisen
mahdollisuuden osallistua hankkeisiin suunnittelun alusta niiden
valmistumiseen asti. On mahdollista tuottaa euroissa mitattavaa
lisäarvoa hankkeille ja rakennuttajille. Vuoden 2015 aikana toteutettiin ohjauksiin ja hankkeisiin liittyen muun muassa noin 20
koulutustilaisuutta, joiden laajuus oli noin 600 henkilöosallistumiskertaa. Koulutusvolyymi laski hieman edellisvuodesta, koska
laatupäällikön tehtävässä ei ollut hoitajaa.

Korjausrakentamisen ohjaukseen ladataan odotuksia
myös kaupungin taholta
Korjausrakentaminen on nousemassa määrällisesti uudisrakentamisen ohi. Korjaaminen on uuden rakentamista vaikeampaa.
Siihen yleensä liittyy energia-asioiden ohella kosteusvaurio tai
sen riski. Rakennusvalvonnan korjausrakentamisen ohjauksesta
on syntymässä todellista kuntalaispalvelua. Rakennusvalvonta
näkee merkittävän säästö- ja lisäarvomahdollisuuden korjausrakentamisen ohjauksessa. Korjausrakentamisen ohjaustoimintaa
on ajettu ylös voimallisesti vuosina 2013–2015. Kiinteistön omistajien ja isännöitsijöiden kanssa yhteistoimintaa ja koulutusta
lisättiin. Kysymys on viranomaisten mukaan tulon osalta uuden
korjauskulttuurin luomisesta. Oulun kaupungin ilmastositoumukset nojaavat merkittävästi rakennusvalvonnan korjausohjauksen
tuottavuuteen. Ohjaustyökaluja on kehitetty yhteishankkeena
ympäristöministeriön kanssa.
Em. kehitys on osoittanut Oulun rakennusvalvonnan ohjaavan
toimintatavan osuvuuden. Se edellyttää riittävää henkilö- ja
osaamisresurssia, mikä Oulussa on toteutettu pääosin kehityshankkeissa määräaikaista henkilökuntaa käyttäen. Vuonna 2014
annettiin 350 yksilöllistä korjausrakentamisen ohjausta. Vuoden
2015 alkupuoliskolla ylitettiin tavoite (21 %), mutta koko vuoden
tavoitteesta jäätiin jälkeen (-25 %), koska korjausrakentamisen
neuvontaa ei ollut henkilöresurssia. Pitkäjänteinen korjausrakentamisen ohjaustyössä onnistuminen vaatii vakinaista henkilöresurssia.

Rakennusvalvonta, toteuma 2015
TOIMINTATUOTOT

3 369 936

MYYNTITUOTOT

48 784

MAKSUTUOTOT

3 048 310

TUET JA AVUSTUKSET

257 476

VUOKRATUOTOT

13 640

MUUT TUOTOT
VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN

1 372
354

TOIMINTAKULUT

-2 834 139

HENKILÖSTÖKULUT

-1 706 832

PALKAT JA PALKKIOT
HENKILÖSTÖSIVUKULUT
PALVELUJEN OSTOT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
AVUSTUKSET
VUOKRAT
MUUT KULUT
TOIMINTAKATE
Ei investointeja vuonna 2015.

-1 296 848
-409 984
-832 825
-52 923
0
-238 069
-3 490
535 797
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Digitaalista agendaa on viety eteenpäin digitalisoinnin ja ICT:n peruskehittämisen muodossa. Henkilöstön osaamistasoa on kasvatettu koulutusten avulla ja palveluita on sähköistetty suunnitelmallisesti. Vuoden 2015 aikana sähköistettiin seuraavat palvelut;
• ympäristöön liittyvä palautteen ja havaintojen keruu sähköisesti
• yleisten alueiden lupien haku sähköisesti
• erilaisten tuotteiden (esim. venepaikat ja viljelypalstat) sähköinen varaus
• hankkeiden esittely ja kuntalaisten kuuleminen sähköisesti

Henkilöstö
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa oli vakinaisessa, palkallisessa virka- tai työsuhteessa vuoden 2015 lopussa 140 vakituista ja
23 määräaikaista työntekijää (vuonna 2014 vakituisia 151 ja määräaikaisia 14). Toteutunut työpanos oli vuonna 2014 139,6 HTV:ta ja
vuonna 2015 136,7 HTV:ta.
Jokaisen määräaikaisen ja vakituisen työntekijän palkkaamiseksi haetaan kaupungin täyttötyöryhmältä lupa. Ennen täyttöluvan
hakemista jokaisen tehtävän tarpeellisuus tarkastellaan tarkoin.
Täytettävät tehtävät olivat lähinnä joko määräaikaisia tai eläköityvän tilalle haettiin uutta työntekijää. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sai kaikki täyttöluvat mitä haki.

Toiminnan kehittäminen

Henkilöstökulut vuonna 2015 olivat 9 258 318 euroa, kun vuonna
2014 ne olivat 9 209 197 euroa. Nousua oli siis noin 50 000 euroa.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen kehittämisseminaari pidettiin toukokuussa 2015. Kehittämisseminaariin osallistuivat kaikki Ympäristötalossa olevat
yksiköt. Kehittämisseminaarissa tehtiin mm. toimintaympäristönanalyysi ja pohdittiin yhdessä eri yksiköiden kanssa miten uutta strategiaa toteutetaan ja mitkä hankkeet ovat strategian toteuttamisen kannalta
tärkeimpiä.

toimintajärjestelmän päivittämisestä vuoden aikana
standardin edellytysten mukaisesti. Prosessien kuvauksia ja toimintaohjeita tarkistettiin vuoden aikana.
Vuoden 2014 aikana päivitettyjen Ympäristötalon jätehuollon, energiansäästön, kestävän liikkumisen ja
paperin kulutuksen ohjeistuksen tuntemusta katselmoitiin ympäristökatselmuksessa, joka pidettiin lokakuussa 2015.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on sitoutunut vahvasti jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja laatutyöhön. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen prosessit on
kuvattu toimintajärjestelmässä. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen toimintajärjestelmälle on myönnetty
laatu- ja ympäristösertifikaatit ISO 9001 ja ISO 14001
standardien vaatimusten mukaisesti 27.2.2013. Uusi
sertifiointiarviointi pidettiin joulukuussa 2015. Arvioinnin perusteella myönnettiin 9.2.2016 uudet sertifikaatit, jotka ovat voimassa 15.9.2018 saakka.

Johtaminen ja ohjaus -prosessia kehitettiin edelleen
palvelemaan kaikkien Ympäristötalon yksiköiden toimintaa.

Vuoden 2015 aikana jatkettiin toiminnan kehittämistä. YYP:n riskienhallintasuunnitelma päivitettiin. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen yksiköt vastasivat

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut palvelualue on arvioinut toimintaansa johdon katselmuksissa, CAF-arvioinnissa sekä ulkopuolisen arvioijan toimesta
sertifiointiarvioinnissa. Palvelualueella toteutettiin
CAF-arviointi syys–lokakuussa 2015. Arvioinnin tuloksena tunnistettujen kehittämiskohteiden ja vahvuuksien pohjalta on laadittu toteuttamisohjelma sekä
Ympäristötalolle että koko palvelualueelle.

Henkilöstön ammattitaito ja koulutustaso on hyvä. Osaamisen ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa täydennyskoulutusta ja omaehtoisen koulutuksen tukemista sekä mahdollisuuksia työssä oppimiseen. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen koulutusmäärärahat
suunnattiin palvelualueen määriteltyjen osaamisen johtamisen
linjausten mukaisesti.
Koulutuksen painopistealueet olivat vuonna 2015 johtaminen ja
toiminnan kehittäminen, osaamisen johtamisen kannalta merkittävä koulutus, työsuojelukoulutus, kielikoulutus ja toimintajärjestelmäkoulutus. Henkilökunnalla on vahva motivaatio ammattitaidon kehittämiseen. Henkilöstön omaehtoista koulutusta tuettiin
myöntämällä palkallista virka-/työvapaata enintään kuusi työpäivää lukuvuotta kohden.
Kaikille yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden työntekijöille pidettiin Ristiriitatilanteiden ratkaiseminen -koulutukset vuoden 2015
aikana. Oulun kaupungin esimiespassi -esimieskoulutukseen
osallistui seitsemän esimiestä. Koulutukset jatkuvat ja jokainen
esimies tulee suorittamaan esimiespassin. Esimiesinfoja pidettiin kolme ja esimiehille järjestettiin kehityskeskustelukoulutusta
tammikuussa 2015. Koko henkilökunnalle järjestettiin yksi yhteinen henkilöstöinfo.

• poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut sähköisesti
• olemassa olevan aineiston sähköinen myynti verkkokaupassa
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut osallistuu aktiivisesti kansalliseen yhteistyöhön Kehto-foorumin kautta. Foorumi toimii kuntien
teknisen toimen valtakunnallisena kehittäjänä ja edunvalvojana.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on Kehto-foorumin kautta mukana yhteisissä valtakunnallisissa teknisen toimen kehittämishankkeissa.
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Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen sairauspoissaoloprosentti on
perinteisesti ollut hyvin alhainen. Se nousi kuitenkin vuoden 2014
2,9 %:sta ollen 3,4 % vuonna 2015. Suurin osa sairauspoissaolopäivistä oli ns. lyhyitä omailmoituksella tapahtuvia poissaoloja.
Pitkien sairauspoissaolojen määrä nousi noin 400 päivää, mutta
lyhyiden sairauspoissaolojen määrä laski hieman. Pitkien sairauspoissaolojen lisääntymisien syinä eivät olleet työtapaturma- tai
työmatkatapaturmat.
Oulun kaupungissa otettiin vuonna 2014 käyttöön korvaavan
työn käyttö. Tällöin henkilöstöllä oli mahdollisuus tulla töihin

sairauspoissaolon aikanakin, jos se ei lääkärin arvion mukaan
vaarantanut parantumista. Koska sairauspoissaolot keskittyivät
yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa lyhyisiin poissaoloihin, ei
tätä mahdollisuutta ole juuri käytetty. Vuonna 2015 olleet pitkät
sairauspoissaolot eivät soveltuneet korvaavan työn käyttöön.

Talous
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden käyttötalouden
tulot vuonna 2015 olivat 70,5 miljoonaa euroa. Merkittävimmät tuloerät olivat maanvuokratulot, maa-alueiden
myyntivoitot, joukkoliikenteen lipputulot, maankäyttösopimustulot, pysäköintimaksut ja pysäköintivirhemaksut.

Etätyö antoi henkilöstölle mahdollisuuden tehdä töitä kotoa käsin. Käytäntö koettiin erittäin hyväksi ja sitä hyödynnettiin työtilanteen ja -luonteen niin salliessa etätyöohjeiden mukaisesti.
Etätyötä käytetään vielä suhteellisen vähän.

Käyttötalouden toimintamenot olivat 64,4 miljoonaa
euroa. Käyttötalouden merkittävimmät menoerät kohdistuivat katujen ylläpitoon ja viheralueiden hoitopalveluihin sekä joukkoliikenteeseen. Merkittäviä menoeriä
olivat myös henkilöstökulut ja suunnittelupalveluiden
ostot.

Viestintä on osa johtamista

Investointeja tehtiin 45,2 miljoonalla eurolla. Näistä kohdistui kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin 39,4 miljoonaa
euroa ja maa- ja vesialueisiin 4,9 miljoonaa euroa. Investointien rahoitusosuudet olivat 12,0 miljoonaa euroa, josta maanmyyntivoittojen osuus oli 11,4 miljoonaa euroa.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen viestinnän painopistealueita olivat asukkaat osallistuvat, liikkuvat ja edistävät kestävää elämäntapaa. Kehittämisalueina tulevina vuosina ovat torialueen, asemakeskuksen ja Kuusisaaren
uudistaminen. Näiden lisäksi Oulussa pohditaan koko kaupunkikeskustan tulevaisuuden visiota – millainen on Oulun ydinkeskusta 25 vuoden kuluttua,
vuonna 2040?
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut tiedotti kaupunkilaisille toiminnastaan internetsivuillaan, sosiaalisessa mediassa ja tiedotusvälineiden kautta. Vireillä
olevista asioista kerrottiin suunnitteluvaiheessa yleisötilaisuuksissa, lehti-ilmoituksilla, kirjeitse ja julkisella ilmoitustaululla sekä internetsivuilla. Uutiskirjeitä lähti kolme kappaletta.
Ympäristötalon aula on kuntalaisten olohuone
Ympäristötalon aulassa oli esillä Ympäristön tila -näyttely ajalla 28.4.–
31.12.2015. Näyttelyyn oli koottu tietoa Oulun seudun alueen yleisestä kehityksestä, luonnonoloista, luonnonvaroista sekä ympäristökuormituksesta ja
ympäristövaikutuksista. Oulunsalon keskusleikkipuiston pienoismalli lasten
toteuttamana oli nähtävillä 15.10.–22.12.2015. CAVE 3D -virtuaalitila on aulatilassa. CAVE-laitteistolla voidaan visualisoida rakennuksia, rakennettuja alueita ja ympäristöjä. Lisäksi Torialueen arkkitehtikilpailun tulokset julkistettiin
Ympäristötalolla ja ne asetettiin näytteille 17.12.2015–17.1.2016. Karjasillan
koulun alueen opiskelijakilpailun tulokset olivat myös nähtävillä 23.12.2015–
29.2.2016.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut,
toteuma 2015 (sisältää joukkoliikenteen)
Toimintatuotot

Kuntalaisten palautteet käsiteltiin Oulu10 -palveluissa. Vuoden 2015 aikana
saapui yhteensä 935 palautetta.
Oulu-posti on Oulun kaupungin julkaisema lehti kaikille oululaisille. Lehti
ilmestyi viisi kertaa vuoden 2015 aikana. Lehti pitää sisällään tietoa Oulun
kaupungin palveluista, toiminnasta, tapahtumista ja ilmiöistä. Kaupunki rakentaa on sisällytetty lehden sisältöön. Kaavoituskatsaus ilmestyy vuosittain
vuoden ensimmäisessä Oulu-posti lehdessä.

70 456 307

Myyntituotot

5 520 384

Maa-alueet

Maksutuotot

17 938 982

Tuet ja avustukset

2 846 934

Kiinteät rakenteet ja
laitteet

Vuokratuotot

31 384 357

Muut tuotot

12 765 650

Toimintakulut
Henkilöstökulut

-64 441 888
-9 258 318

Palkat ja palkkiot

-6 621 018

Henkilöstösivukulut

-2 637 301

Palvelujen ostot

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjesti erilaisia tapahtumia ja osallistui
valtakunnallisiin tapahtumiin. Liikkujan viikon 16.–22.9.2015 aikana Oulun
joukkoliikenne oli mukana Instagram-kuvakilpailulla ”minä bussissa” ja Waltti-kortilla kaveri ilmaiseksi -tapahtumassa. Talven pyöräilijät kampanja alkoi
16.11.2015–30.3.2016. Myytävien ja vuokrattavien tonttien haku käynnistyisi
keväisin ja syksyisin teemapäivällä Ympäristötalossa.

Investoinnit, milj. €

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset

-50 041 620
-2 171 476
-382 122

Vuokrat

-1 367 243

Muut kulut

-1 221 108

Toimintakate

6 014 419

Irtain käyttöomaisuus
Rakennukset
Yhteensä

Rahoitusosuudet

Investoinnit

11,4

4,9

0,4

39,4

0

0,3

0,2

0,6

12,0

45,2
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