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Tekninen keskus
Käyntiosoite:

PL 32, 90015 Oulun kaupunki
Puhelin:
(08) 558 410
www.ouka.fi

Visio 2015
Oulun kaupunkiympäristö on turvallinen,
aktivoiva ja vetovoimainen.
Toiminta-ajatus
Tekninen keskus luo puitteet hyvälle elämälle
tarjoamalla oululaisille monipuoliset mahdollisuudet asua, tehdä työtä, liikkua ja virkistäytyä. Omistaja-, tilaaja- ja viranomaistehtävien
hoitoon keskittymällä tuemme elinkeinoelämän kehitystä ja parannamme katujen ja puistojen viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Pidämme
hyvää huolta maaomaisuudesta.

Strategiset päämäärät
> Oulussa on kaupunkiympäristö, joka luo
edellytyksiä ja lisäarvoa asukkaiden hyvinvoinnille ja elinkeinoelämälle. Riittävä ja monipuolinen tonttituotanto turvaa asuntorakentamisen ja yritysten toimintaedellytykset.
> Pidämme hyvää huolta omaisuudestamme. Turvaamme kaupunkirakenteen kehittymisen pitkäjänteisellä maapolitiikalla. Toimintatapamme ovat tehokkaita ja joustavia.
Mittaamme toimintamme tehokkuutta.
> Järjestämme palvelut omaa tuotantoa ja
markkinoita hyödyntäen. Käytämme monipuolisia sähköisiä palveluja. Uudistamme
ja kehitämme toimintatapojamme yhdessä
kansallisten ja kansainvälisten verkostojemme kanssa.
> Hyvän kaupunkiympäristön kehittäminen on päätehtävämme. Oman osaamisen
kehittämisellä varmistamme parhaan lopputuloksen.
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Uusi talo - uudet tavat?

Vanhojen alueiden elvyttäminen täydennysrakentamisella on jatkunut. Pikisaaresta on varattu uusia tontteja yhteisölliseen
asumiseen saaren henkeä kunnioittaen.
Opiskelijoille on Koskikeskuksessa Toivoniementiellä suunniteltu lisätilaa ja Karjasillalle Haasionkadulle syntyy uusi asuinalue.
Isot kaavahankkeet, Galleria ja Pallas,
ovat nytkähtäneet eteenpäin monien muutosten jälkeen. Näiden suunnitelmien työstäminen osoittaa kuinka pitkäkestoisia suuret tärkeillä paikoilla olevat hankkeet voivat
olla: Gallerian/Pallaksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on esitelty tekniselle
lautakunnalle 2005. Samoin on hyväksytty Torinrannan Talvitori- ja Gasthauskaava.
Iso ja merkityksellinen on myös Kastellin
monitoimitalon alueen kaava.
Kaupan kasvun edellytyksiä on parannettu Kaakkurissa, johon on tulossa uudentyyppinen toimija, Plantagen, samoin on
tehty Paulaharjuntiellä ja Linnamaalla.
Ei ole unohdettu reuna-alueitakaan; Yli-

Miten uuteen upeaan taloon muutto voisi
tuoda uusia parempia toimintakäytäntöjä? Siten, että taloon muuttivat kaikki ne
toiminnot, joilla ennestäänkin on ollut yhteistyötä: Tekniset palvelut, ympäristöasiat, rakennusvalvonta ja yleiskaavoitus. Ympäristötalossa on tilava aula, jossa voidaan
näyttelyin esittää talon toimintoja. Talossa
on kahvila, jossa talonväki voi tavata toisiaan
ja kaupunkilaisia. Kun on luontevia kohtaamispaikkoja, on helpompi keskustella.
Uutta toimintaa vaatii myös uuden Oulun johtamisjärjestelmä, jossa prosessien toimijat tekevät yhteistyötä. Meidän prosessimme, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, tuottaa palveluja, jotka ovat oleellisen tärkeitä
kahdelle muulle: hyvinvointi- ja sivistyspalveluille. Liittyvien kuntien työntekijöiden ja
perus-Oulun työntekijöiden työskentelykulttuurien kohtaaminen tuo uusia haasteita.
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Uutta oppimassa
Jo perinteisen (5.kerta) kaupunkisuunnitteluseminaarin teemana olivat Uuden Oulun
haasteet, ts. maaseutumaisen asumisen ja
elämisen lisääntyminen alueellamme. Onnistutaanko yhdistämään kaupungissa ja
maaseudulla asumisen hyviä puolia? Onnistutaanko harjoittamaan sekä viisasta
kaupunkipolitiikkaa että kylien elinvoimaa
ylläpitävää maaseutupolitiikkaa?
Kokkolan asuntomessumatkalla – sen
lisäksi että tutustuimme messuihin – saimme kuulla Kokkolan kaupungin edustajien
kokemuksia heidän kuntaliitoksestaan, jossa myös liittyvissä kunnissa oli maaseutumaista asumista.
Ykspihlajan yhteisöyrittämisestä saimme hyvän selvityksen paikan päällä.
Lautakunnan opiskelu jatkui lokakuussa
opintomatkalla Torinoon, joka on yksi B-tea-

kiiminkiin on hyväksytty kaavamuutoksia ja
teiden parannussuunnitelmia.
Viihtyisästä kaupungista löytyy
kaupunkilaisten olohuoneita
Kaupunkilaisten kannalta on luonnollisesti tärkeää, että he pystyvät tapaamaan toisiaan. Tekninen lautakunta on vauhdittanut
tätä voimakkaasti menneenä vuonna hyväksymällä useita puistosuunnitelmia, joko
uusia suunnitelmia tai vanhoja kunnostussuunnitelmia. Näitä ovat Hollihaanpuisto, Otto Karhin puisto ja Castrenin puisto.
Hollihaan puistossa ja Castrenin puistossa
on hyvät mahdollisuudet myös liikuntaan
ja urheiluun.
Karjasillan ja Höyhtyän viheralueiden
kunnostussuunnitelma lisää osaltaan viihtyvyyttä kaupungissa.
Erikoisen iloinen olen siitä, että Pyykösjärven kunnostus on saatu loppuun ja
sen rantareitin suunnitelma on hyväksytty.
On tärkeää, että pidämme huolta niistä pie-

nistä järvistä, joita on keskellä kaupunkia.
Erityisen rakas kaupunkilaisten olohuone on Rotuaari. Sen peruskorjaus, mukaan luettuna lämmitys, lava ja juhlavalaistus parantavat keskustan ilmettä.
Uusista avauksista haluan mainita toimenpideohjelman talvipyöräilyn edistämiseksi ja siihen liittyvän osaamisen markkinoimiseksi. Tämä asettaa haasteita kaavoitukselle ja rakentamiselle sekä reittien ja
katujen ylläpidolle.
Korvenkylän alueen asemakaavan tueksi
tehtiin energiahuollon yleisselvitys, jossa
tutkittiin – ensimmäisen kerran Oulussa –
mikä lämmitysmuoto, sähkö-, kauko- vai
maalämmitys, olisi edullisin pientaloalueella ja millä aikavälillä.
Kaupunkilaiset reagoivat
Vuoden 2009 toimintakertomuksessa kirjoitin: ”Kaupunkilaisille tärkeän Sanginjoen ulkometsän hoito- ja käyttösuunnitelma saatiin valmiiksi yhteistyössä mm.

min kumppanuuskaupungeista. Oli antoisaa
nähdä kuinka kaupungin kehittämisessä yhdistetään vanhaa ja uutta rakennuskantaa ja
kuinka uusiokäytetään vanhoja arvokkaita
rakennuksia, jotka nykyisessä elinkeinoelämän murrosvaiheessa ovat usein vanhoja
teollisuusrakennuksia, esim. Fiatin teollisuuskiinteistöjä. Mielenkiintoisia olivat myös uusiokäytön ja uusien asuntoalueiden rahoitusjärjestelyt sekä uudet liikennejärjestelyt.
Asunto- ja liikerakentamiselle
on suotu hyvät mahdollisuudet
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelun ohjauksessa on tehty asukasbarometri Oulun seudun
ja Uuden Oulun asukkaille. Yhteenvetona
todetaan mm., että tarkkaan suunnitellulla
kaavoituksella on onnistuttu luomaan asuinympäristöjä, joissa asumistoiveilla on mahdollisuudet toteutua.
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Vuosi 2011

luonnonsuojelua ja yliopistoa edustavien
tahojen kanssa. Se noudattelee 2008 hyväksytyn kehittämisen vaihtoehtoa, vaihtoehto kolmea, jossa yhdistetään virkistys
ja suojelu. Lautakunnassa täsmennettiin
päätösesitystä niin, että ulkometsä pantiin
hakkuukieltoon vuodeksi 2010. Vuonna
2010 laadittavan metsien hoito- ja käyttösuunnitelman yhteydessä tehdään elinkeino- ja markkinointiselvitys.”  
Näin on tehty. Olemme tänä vuonna
hyväksyneet em. suunnitelmat, ja lisäksi
on tehty Metso-ohjelman mukainen inventointi. Koska metsänhoitotöitä ei ole
tehty ulkometsässä 2010, laadittiin vuoden
lopussa metsänkäsittelysuunnitelmat aikavälille 2011–2013. Sekä elinkeino- ja markkinointiselvityksen että Metso-inventoinnin
tuloksia hyödynnetään tänä vuonna aloitetun Uuden Oulun yleiskaavan laatimisen
yhteydessä. Lautakunta on myös päättänyt
että Sanginjoen ulkometsän hoito- ja käyt-

Tekninen lautakunta kehittää toimialansa
toimintaa, taloutta ja organisaatiota, ohjaa
ja valvoo sen suunnittelua ja toteutusta,
seuraa toiminnan tuloksia sekä huolehtii
tarpeellisesta yhteistyöstä. Lautakunnan
alaisena toimii tekninen keskus. Tekninen
lautakunta kokoontui vuoden aikana 38
kertaa ja käsiteltäviä asioita oli 611 pykälää. Viranhaltijapäätöksiä tehtiin 1142 kpl
ja teknisen lautakunnan puheenjohtajan
päätöksiä 10 kpl.

tösuunnitelma päivitetään Uuden Oulun
aloittaessa toimintansa 2013 ja metsäalueiden lisääntyessä kuntaliitoksen myötä.
Tieto siitä, että rauhoitusaika on loppumassa tuotti useita valtuustoaloitteita,
joissa vaadittiin Sanginjoen ulkometsän
alueen hakkuiden peruuttamista. Sen lisäksi on vaadittu Sanginjoen ulkometsän
muuttamista kansallispuistoksi. Keskustelu mediassa on ollut kiivasta.
Kiitos
Tämä on ilmeisesti viimeinen kirjoitukseni toimintakertomukseen. Kaksi poliittista
kautta teknisen lautakunnan puheenjohtajana ovat olleet poliittisen urani parasta
aikaa, vaikka välillä on tuullut kovaa. Työskentely teknisessä lautakunnassa on mielekästä, ja sen vaikutusalue on laaja. Työtä
on tehty hyvän yhteistyön vallitessa; siitä
olen kiitollinen. Toivottavasti tulevat puheenjohtajat voivat aikanaan sanoa samaa.

 		
Taina Pitkänen-Koli
teknisen lautakunnan puheenjohtaja

Tekninen lautakunta 2011 / Technical committee
puheenjohtaja

Varajäsenet

Taina Pitkänen-Koli

Eija Törmänen

varapuheenjohtaja

Raimo Hämeenniemi

Juha Jaako

Jäsenet

Tarja Sanila
Birgitta Heikkilä
Juha Rahkola
Henry Mäkelä
Teuvo Siikaluoma
Riitta Lumijärvi
Jukka Lappalainen
Pirjo Sirviö
Otto Simola
Erkki Hänninen
Mervi Siljander

Elina Raudaskoski
Lotta Savola
Pentti Hukkanen
Pekka Alakontiola
Kaisa Uusitalo
Juhani Tölli
Veijo Ruonala
Mervi Hyvärinen
Juha Tiensyrjä
Veikko Kettunen
Tarja Syväys

Kaupunginhallituksen	

Kaupunginhallituksen

edustaja	edustajan varajäsen

Tuija Pohjola
Mikko Sormunen
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Teknisen keskuksen
organisaatio 2011

The Technical Centre,
Organization 2011

Matti Matinheikki,
johtaja

Matti Matinheikki,
Director

YHTEISPALVELUT

Joint Services

Päivi Saari,
hallintopäällikkö

Päivi Saari,
Administrative manager

ASEMAKAAVOITUS

City Planning

Matti Karhula,
asemakaavapäällikkö

Matti Karhula,
City Planning Manager

MAA JA MITTAUS

Land and Surveying

Kaija Puhakka,
kaupungingeodeetti

Kaija Puhakka,
City Surveyor

KATU- JA VIHERPALVELUT

Road and Landscape Services

Jaakko Ylinampa,
kaupungininsinööri

Jaakko Ylinampa,
City Engineer
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Johtajan katsaus

Director´s review
Kuvaaja Hannu Kangas

Uuden Oulun myötä kuntalaisten saamat
palvelut on otettu kaupungin kehittämisessä yhdeksi keskeisimmäksi painopistealueeksi. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
on muuttanut uuteen toimipisteeseen Solistinkadulle ja Ympäristötalon ensimmäisestä kerroksesta rakennetaan parhaillaan
määrätietoisesti kuntalaisten kohtaamispaikkaa, jossa kaupunkiympäristöön liittyvät tekniset palvelut esittäytyvät ja ennen
kaikkea palvelevat kuntalaisia. Kahvio,
näyttelyt ja asiakaspalvelupisteet antavat
tähän hyvän ponnistuspohjan.
Oulu on lähdössä muutenkin liikkeelle.
Monet hankkeet, joiden aloittamista on odotettu todella pitkään, ovat realisoitumassa.
Keskustan pysäköintiratkaisujen käytännön
toteutus, Kivisydän, käynnistyy kesällä 2012.
Myös Hallituskatua elävöittävän matkakeskushankkeen startti on aivan kulman takana.
Samoin Lasaretin väylän alueen kunnostaminen on käynnistynyt. Kaupungin keskeisimpiä osia kehittävät hankkeet ovat käynnissä.
Nämä projektit ovat vain yksittäisiä
nostoja lukuisasta Oulun alueen elinkei-

noelämän, kaupan ja kulttuurin hankejoukosta, mutta niiden avulla mahdollistetaan
Oulun keskustan kehittäminen tasolle, jota
Suomen suurimmilta kaupungeilta voidaan edellyttää.
Toimiva kunnallistekniikka ja rakenteet
ovat elävän kaupungin kivijalka. Ne ovat
työväline niiden toimintojen rakentamisessa, joista menestyvät kaupungit ja kaupunkiseudut tunnetaan. Tapahtumat, konsertit sekä konferenssit edellyttävät paitsi
tapahtumapaikkoja, myös toimivia liikenneratkaisuja, hyviä kevyenliikenteen väyliä
ja toimivaa joukkoliikennettä. Keskustan
ydinkorttelien kaavojen toteutuminen
pohjustaa tällaista keskustan kehittymistä,
samoin kuin Rotuaarin kunnostaminen ja
jatkossa Kuusisaaren alueen kehittäminen.
Rotuaarin kunnostamisen aloitus on
edistänyt keskustan elävöittämistä. Kunnostuksen ensimmäisen vaiheen tuloksia
tarkastellessa voidaan jo aavistaa kuinka
hienon uuden kohtaamispaikan oululaiset
ovat saamassa. Se, kuinka hyvä vaikkapa
nuorten ja seniori-ihmisten tapaamispaik-

Talous
Teknisen keskuksen käyttötalouden tulot
vuonna 2011 olivat 35,4 miljoonaa euroa.
Investointien rahoitusosuudet olivat 7,2
miljoonaa euroa, josta maanmyyntivoittojen osuus oli 4,3 miljoonaa euroa. Merkittävimmät tuloerät olivat maanvuokratulot,
maa-alueiden myyntivoitot, maankäyttösopimustulot, pysäköintimaksut ja pysäköintivirhemaksut.
Tekninen keskus käytti vuoden 2011 aikana rahaa toimintaansa 60,5 miljoonaa euroa,
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ka Rotuaarista muodostuu, on tietenkin
kiinni niistä tapahtumista, joita alueelle
luodaan esimerkiksi yhteistyössä Oulun
Liikekeskuksen kanssa. Edellytykset tällaiselle kehitykselle ovat nyt olemassa.
Haluan kiittää yhteistyökumppaneitamme ja yksiköidemme henkilöstöä onnistuneesta vuodesta 2011.

Matti Matinheikki
yhdyskuntajohtaja

mistä investointien osuus oli 24,8 miljoonaa
euroa ja käyttötalouden osuus 35,7 miljoonaa euroa. Käyttötalouden merkittävimmät
menoerät kohdistuivat katujen ylläpitoon ja
viheralueiden hoitopalveluihin. Merkittäviä
menoeriä olivat myös suunnittelupalvelujen
ostot ja joukkoliikennepalvelut.
Investointeja tehtiin maa- ja vesialueisiin 2,5 miljoonalla eurolla sekä kiinteisiin
rakenteisiin ja laitteisiin 21,7 miljoonalla
eurolla.

With the new city of Oulu, one of the key
areas of focus is the services offered to the
inhabitants. Urban and Environmental
Services have moved to a new location on
Solistinkatu, and the ground floor of the
Ympäristötalo building is being renovated
to provide a meeting place for the residents
of Oulu, where urban technical services
are introduced and offered to them. A café,
exhibitions and customer service counters
serve as an excellent launch pad for achieving this end.
Oulu is about to get going in other respects, too. Many long-awaited projects are
soon to be realised. The practical implementation of parking solutions in the city
centre, the Kivisydän project, will be launched in summer 2012. The travel centre
project, which is destined to enliven Hallituskatu, is also just around the corner. The
renovation of the historic Lasaretinväylä
area has also commenced. Projects designed to develop the key areas of the city are
thus now underway.
These projects are just a few examples

of the myriad projects that give life to the
economy, trade and culture in the Oulu
area. However, they enable the development of the centre of Oulu to a level that is
expected of Finland’s largest cities.
Well-functioning public utility services
and infrastructure are the foundations on
which a vibrant city stands. They are tools
for providing such activities that successful cities and urban areas are known for.
Events, concerts and conferences require
not only venues but also well-functioning
traffic solutions, good pedestrian and cycle
routes, and an integrated public transport
system. The implementation of the land
use plans in the key city centre blocks
contribute to such development, as does
the renovation of the Rotuaari pedestrian
street and the future development of the
Kuusisaari area.
The commencement of the renovation
of Rotuaari has furthered the vitalisation
of the city centre. Looking at the results
of the first stage of the renovation, you
can already catch a glimpse of the exquisi-

Economy
The Technical Centre’s revenue in 2011
amounted to €35.4 million. The financial
contribution to investments was €7.2 million, of which land sales generated €4.3 million. The most significant revenue items
included revenue from land rent, land sales
profit, land use agreements, parking tickets
and parking fees.
The Technical Centre used €60.5 million to finance its operations in 2011. Of

te new meeting place that Oulu residents
are going to be able to enjoy. How good a
meeting place for young people and senior
citizens Rotuaari will become, for example,
depends on the events organised in the pedestrianised area – together with the Oulun Liikekeskus Association, for example.
The prerequisites for such a development
already exist.
I would like to extend my thanks to our
cooperation partners and to the staff of our
units for a successful 2011.
Matti Matinheikki
Director, Urban and Environmental Services

this, investments totalled €24.8 million and
operating costs €35.7 million. The main operating cost items were the maintenance of
streets and green areas. Other important
cost items included the purchase of design
services and public transport services.
Investment in land and water areas
amounted to €2.5 million and investment
in fixed structures and equipment to €21.7
million.
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Haastattelut
Kuvaaja Hannu Kangas

Marjo Honkamaa-Eskola
Liikennesuunnittelija

Kemijärveltä kotoisin olevasta Marjo Honkamaa-Eskolasta tuli oululainen kymmenisen vuotta sitten, kun hän tuoreena ylioppilaana tuli opiskelemaan laboratorioalaa
Oulun seudun ammattikorkeakouluun. Ala
ei kuitenkaan tuntunut täysin omalta, joten vuoden opiskelujen jälkeen Marjo vaihtoi rakennustekniikan koulutusohjelmaan,
suuntautumisena ympäristö- ja yhdyskuntatekniikka. Rakennustekniikan insinööriksi Marjo valmistui vuonna 2007.
Liikennesuunnittelu kiinnosti jo opiskeluaikana, ja ennen Oulun kaupungin
palvelukseen siirtymistään Marjo työskenteli Plaana Oy:ssä tehden tien rakenne-, valaistus- ja liikenteenohjaussuunnittelua.
Kun teknisessä keskuksessa aukeni liikennesuunnittelijan toimi, tuli Marjolle mietinnän paikka. Sekä työnantaja että toimenkuva
vastasivat toiveita, mutta alle vuoden ikäistä
poikaa ei olisi millään raaskinut laittaa vielä
hoitoon. Onneksi kuitenkin mies oli suostu-

vainen jäämään hoitovapaalle, joten Marjo
saattoi hakea paikkaa turvallisin mielin.
Teknisessä keskuksessa Marjon tehtäviin kuuluu liikennesuunnittelun lisäksi
myös yleisten alueiden lupien, tilapäisen
liikenteen ohjaussuunnitelmien sekä aloitteiden ja palautteiden valmistelua.
Ensimmäinen vuosi Oulun kaupungin
palveluksessa on tullut täyteen. Työn parhaita puolia on asiakkaiden ja työkavereiden kanssa toimiminen. Aiemmassa työssä
suunnittelutyö oli yksinäisempää ja sosiaalisena ihmisenä Marjo nauttii saadessaan
työskennellä ihmisten kanssa – siitäkin
huolimatta, että silloin tällöin kohdalle
osuu myös varsin haastavia asiakkaita.
Voimia Marjo kerää vesijuoksulla sekä
perheen kanssa ulkoillen ja liikkuen. Hyviä
keinoja akkujen lataamiseen ovat myös lukeminen ja leipominen. Ruoanlaitto on perheen yhteinen harrastus, ja kohta kaksivuotias poika onkin jo innokas pikkukokki.

Kari Hanski
Kalabiologi

Kari Hanski on huolehtinut kaupungin
omistamien vesialueitten kalataloudellisesta hoidosta ja käytöstä jo 30 vuotta.
Onneksi mies viihtyy parhaiten ulkosalla,
sillä tässä hommassa todella riittää reipasta
ulkoilmaelämää – säässä kuin säässä.
Ennen kuin otti vastuulleen Oulun
vesien kalatalouden, Kari toimi ammattikasvatushallituksessa kalanviljelyn ja ammattikalastuksen päätoimisena opettajana.
Kun Oulun kaupunki perusti kalatalousalan vakanssin vuonna 1981, Kari totesi sen
sopivan niin erikoisalaansa kuin elämäntilanteeseensa paremmin kuin hyvin.
Työn hyviin puoliin kuuluu se, että
aikaansaannokset on helppo nähdä omin
silmin. Tuloksien mittaamiseen on selkeitä
mittareita: kappaleita, kiloja, lupatuloja ja
hoidettuja istutusvelvoitteita.
Istutusvelvoitteisiin liittyivät myös vuoden 2011 suurimmat haasteet. Merikosken

voimalaitoksen ja jätevesien velvoiteistutukset menivät kuitenkin hyvin eikä vuodelle jäänyt muitakaan toimitusrästejä. Iso
urakka oli myös Lylyjärven luonnonravintolammikon tyhjennys ja siianpoikasten määrän mittaaminen.
Ihan yksinomaan vesistöjen äärellä ei
kalabiologinkaan työaika kulu. Kari Hanski toimii myös asiantuntijana kaupunkia
koskevissa kalatalous- ja vesistöasioissa.
Alaansa liittyvissä EU-hankkeissa hän toimii kaupungin edustajana ohjausryhmässä. Kaupungin metsäveroilmoituksen valmistelu vie sekin oman aikansa.
Vannoutuneen ulkoilma-ihmisen vapaaaikakaan ei kulu neljän seinän sisällä, vaan
enimmäkseen metsänhoitotöissä, marjastuksessa, sienestyksessä, metsästyksessä tai
soutu-uistelussa Oulujärvellä.

Jaana Seppänen
Sihteeri

Jaana Seppänen jos kuka on palijasjalakanen
oululainen. Eikä mikään muu asuinpaikka
tulisi kysymykseenkään, sillä täällä on paitsi
koti ja iso suku, myös mieluinen työ.
Oulun kaupungin palveluksessa Jaana
aloitti jo vuonna 1986, työskennellen ensin henkilöstöasioiden parissa sosiaali- ja
terveysviraston puolella. Vuodesta 2000
alkaen hän hoiti henkilöstöasioita, palkanlaskentaa sekä sihteerin tehtäviä teknisessä
keskuksessa ja Oulun konttorilla, kunnes
hänet vuonna 2008 nimitettiin teknisen
keskuksen johtajan sihteeriksi.
Työ on osoittautunut juuri niin mielenkiintoiseksi ja vaihtelevaksi, kuin Jaana
paikkaa hakiessaan toivoikin. Yhdyskuntajohtajan sihteerin tehtävien lisäksi toimenkuvaan kuuluvat erilaiset henkilöstöasiat sekä teknisen lautakunnan sihteerinä
toimiminen. Uuden oppimisessa riittää
haastetta edelleen. Aina ei töiden aikatau-

luttaminen ole aivan helppoa, kun pikaista
käsittelyä vaativia toimeksiantoja tipahtelee työpöydälle tuon tuosta. Mutta työn
parhaita puolia onkin juuri se, että jokainen päivä on erilainen.
Muutto uusiin toimitiloihin teki vuodesta 2011 erityisen mielenkiintoisen. Siinä
tuli kertaheitolla monta uutta työkaveria ja
mahtavat uudet tilat. Nyt luodaan porukalla uusia yhteisiä toimintatapoja.
Innokkaana ruoanlaittajana Jaana kokeilee mielellään uusia reseptejä, ja niinpä
viikonloppuisin perheen ruokapöytään kokoontuu usein myös ystäviä ja sukulaisia.
Aina, kun se vain on mahdollista, vapaa-aikaa vietetään myös tyttären perheen luona
Hollannissa. Tällä hetkellä Jaanan vapaahetket kuluvat enimmäkseen kuitenkin rakenteilla olevan uuden kodin töissä. Ajatukset
pyörivät jo tulevassa keväässä, jolloin pääsee
vihdoin laittamaan omaa pihaa.

Mikko Törmänen
Asemakaava-arkkitehti

Valmistuttuaan vuonna 1993 arkkitehdiksi
Oulun yliopistosta, Mikko Törmänen ehti
kerätä tukevasti työkokemusta rakennussuunnittelijana ja maankäytönsuunnittelun projektipäällikkönä ennen kuin siirtyi
teknisen keskuksen palvelukseen kymmenen vuotta sitten. Nykyisessä tehtävässään
Mikko tuntee voivansa hyödyntää koulutustaan, osaamistaan ja työkokemustaan
lähes optimaalisesti.
Ja tehtäviä riittää, sillä Mikko valmistelee asemakaavoja ja niiden muutoksia sekä
toimii maankäytönsuunnittelun asiantuntijana eri työryhmissä. Lisäksi hän toimii
Oulun eteläisen tiimin vetäjänä asemakaavoituksessa ja aluearkkitehtina Oulun
keskusta-alueella. Vuodesta 2005 alkaen
hän on toiminut myös teknisen keskuksen
toimintajärjestelmän auditoijana.
Mieluisimmaksi ja mielenkiintoisimmaksi tehtäväkseen Oulun kaupungin pal-

veluksessa Mikko nimeää Kastellin monitoimitalon suunnittelun, jossa hän on ollut
mukana alusta alkaen. Kokonaisuuteen on
kuulunut hankesuunnittelua, arkkitehtuurikilpailu ja sen pohjalta laadittu asemakaavan muutos. Rakennussuunnittelu
on meneillään ja rakentamaan päästäneen
vuoden 2012 kesällä.
Aina ei perinpohjaisestikaan valmisteltu
hanke toteudu. Kun on uhrannut suunnitteluun paljon ajatusta, aikaa ja osaamista, ei
hankkeen keskeytymisen hyväksyminen ole
ihan helppoa. Erityisen mukavaa taas on onnistua hankkeissa, joissa eri alojen asiantuntijat toimivat yhdessä yhteisen päämäärän
eteen. Innostava ja mukava työyhteisö sekä
mainiot työtoverit ovat tärkeä osa työssä
viihtymistä. Ylimääräiset paineet purkautuvat tehokkaasti maantiepyöräilyssä tai kuntosalilla meuhkatessa.
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Asemakaavoitus

Maanhankinta ja -luovutukset

Tontinluovutus
Maankäytön toteuttamisohjelman 2010–
2014 mukaisesti Oulun kaupunki luo tontinluovutuksella edellytykset 1500 asunnon
valmistumiselle Ouluun vuosina 2011–2014.
Omakotitontteja luovutettiin 217 kpl,
joista vuokratontteja oli 173 kpl ja myyntitontteja 44 kpl. Määrä oli 35 tonttia edellisvuotta vähemmän. Omakotitontteja
luovutettiin kahdessa haussa, tammikuussa myyntitontit ja elokuussa vuokratontit.
Kaupungilla oli haettavana yhteensä 313
omakotitonttia vuonna 2011. Maankäytön
toteuttamisohjelman mukainen tavoite oli
250 asunnon valmistuminen kaupungin
luovuttamille omakotitonteille 2011–2014.
Ammattirakentajille asuntotontit luovutettiin kahdessa haussa huhtikuussa ja
lokakuussa. Ryhmäpientalotontteja sekä
kerros- ja rivitalotontteja luovutettiin yhteensä 630 asunnon rakentamiseen. Luovutettujen tonttien vähäiseen asuntojen
lukumäärään vaikuttaa edellisen vuoden
Toppilansalmen alueen ja Alppilan Rajavillen alueen suurien kerrostalotonttien luovutus, joiden asuntorakentaminen jakaantuu useammalle vuodelle.
Uusia liike- ja teollisuustontteja vuok-

rattiin vuoden 2011 aikana 8 kpl ja palvelurakennusten tontteja yksi. Yritystontit ovat
jatkuvasti haettavissa.

telli ja monitoimitilan toteuttaminen kauppahallin ja Aittatorin väliselle alueelle.
Lisäksi kaupunki on solminut Oulun
ev.-lut. seurakuntayhtymän, Asunto Oy
Aleksanterinkatu 67:n ja Asunto Oy Kirjokulman kanssa maankäyttösopimuksia,
joilla on mahdollistettu täydennys- ja uudisrakentamista keskustaan.
Maankäyttösopimusten lisäksi kaupunki
on allekirjoittanut yhteistoimintasopimukset, jotka koskevat mm. Hanhitien kaavoitusta, Resiina-korttelin asemakaavamuutosta Etu-Lyötyssä, vanhan myllyrakennuksen
kaavoitusta Toppilansalmessa sekä Castrenin palloilualuetta. Lasaretinväylän alueella
Myllytullissa kaupunki on allekirjoittanut
toteuttamis- ja laatusopimuksen Hartela-Forum Oy:n kanssa ja Kaakkurissa Kesko Oyj:n
ja Plantagen Finland Oy:n kanssa.

Maan myynti
Maan myyntitulot olivat vuonna 2011 n. 4,3
miljoonaa euroa, josta myyntivoittoa oli n.
4,1 M€. Asuntotonttien myyntitulo oli 3,2
M€, liiketonttien myyntitulo oli 0,4 M€ ja
muut maanmyyntitulot olivat 0,6 M€.
Maankäyttösopimukset
Vuoden 2011 aikana Oulun kaupunki solmi keskustan kehittymisen kannalta kaksi
merkittävää maankäyttösopimusta Galleria ja Pallas-kortteleissa. Torinrannan alueen kehittämiseksi kaupunki allekirjoitti
maankäyttösopimuksen, jolla mahdollistetaan asemakaavaehdotuksen mukainen ho-

Maanhankinta
2011 Oulun kaupunki hankki raakamaata Pikkaralasta ja Korvenkylästä. Lisäksi
kaupunki teki raakamaakauppoja Haukiputaan kunnassa ja yhden Oulunsalossa.
Yhteensä raakamaata hankittiin 37 ha.
Maanhankintaan käytettiin noin 1,1 M€.
Pallas-kortteli
Arkkitehtitoimisto Lautio Oy

Vuonna 2011 hyväksyttiin 25 asemakaavaa tai
asemakaavan muutosta. Asemakaavojen laajuus oli noin 413 ha, josta uutta asemakaavaa
noin 316 ha. Rakennusoikeutta asemakaavoihin sisältyi noin 709 000 kem2. Rakennusoikeuden nettolisäys on noin 467 000 kem2.
Vuonna 2011 hyväksyttyjen asemakaavojen
sisältämä uusi asuntokerrosala mahdollistaa
noin 2250 asunnon rakentamisen
Poikkeamislupa-, rakennuslupa-, suunnittelutarve- ja muita maankäyttöön liittyviä lausuntoja valmisteltiin vuoden 2011 aikana 36 kpl. Yksikön valmistelun perusteella
tehtyjen poikkeamispäätösten määrä oli 29,
joista 27 oli hakijan kannalta myönteisiä ja
kaksi kielteisiä. Tekninen lautakunta ratkaisi näistä poikkeamishakemuksista 13. Suunnittelutarvepäätöksiä tekninen lautakunta
käsitteli viisi, joista neljä oli hakijan kannalta myönteisiä ja yksi kielteinen.

Vuosi 2011 oli Oulun keskustan kehittämisessä erittäin merkittävä. Pallas- ja Galleria-korttelien asemakaavat etenivät hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta. Yhdessä
kalliotilahankkeen kanssa ne muodostavat

Ydinkeskusta

Galleria-kortteli, Arkkitehtitoimisto Lautio Oy
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Ranta-Toppilan yleissuunnitelma,
asemakaavoitus

taan monipuoliset ja vetovoimaiset asuinja liikekorttelit. Galleria-kortteliin voidaan
sijoittaa kauppakeskus. Rakennusoikeutta
Pallas-korttelissa on 42 600 kem2. ja Galleriakorttelissa 47 760 kem2. Korttelien huoltotilat ja osa pysäköintitiloista sijaitsevat kalliotiloissa.
Hammar-korttelin asemakaavamuutos
käynnistyi vuoden 2011 kesällä. Korttelin
kiinteistönomistajat ovat tehneet aloitteen
korttelin kehittämiseksi. Asemakaavan muutoksella halutaan parantaa korttelin toimintaedellytyksiä. Tarkoituksena on tarkistaa
asemakaavaa siten, että korttelin monipuolinen ja tarkoituksenmukainen kehittäminen
on mahdollista. Korttelin kerroslukuja ja rakennusoikeutta tullaan tarkistamaan. Kortteliin rakennetaan maanalainen kellarikerros
ja yhteys kivisydämeen.
Kivisydämen rakennuttamisesta huolehtii Oulun Pysäköinti Oy. Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut toimii konsulttina teknisessä arviointiryhmässä sekä tilaajatehtävissä. KVR urakoitsija (kokonaisvastuurakentamisen) on hankittu kilpailullisella
neuvottelumenettelyllä. Kivisydämeen tulee

900 autopaikkaa, maanalainen kävelyverkosto, väestönsuojat ydinkeskustan lisärakentamista varten, yhteydet maanalaisiin tiloihin sekä kortteleita palvelevat huoltotilat
tontinomistajien kustannuksella.
Ranta-Toppila ja Nallikari
Ranta-Toppila muodostaa viimeisen osan
keskustaa ympäröivästä maankäytön muutosvyöhykkeestä, jossa entisiä teollisuus- ja
satama-alueita ollaan muuttamassa asuinkäyttöön sekä sitä tukeville palvelutoiminnoille. Sen mukaisesti nykyisen MeriToppilan lounaispuolelle on suunnitteilla
nykyistä kerrostaloaluetta täydentävä pienimittakaavaisempi asuntoalue sekä Toppilansalmen rantojen käyttöä tukevia merellisiä toimintoja.
Alustavien mitoitustavoitteiden mukaan laajennusalueelle voi sijoittua n. 1000
asukasta. Suomalaista puukaupunkiperinnettä modernilla tavalla jatkavat uudet
asuinkorttelit sijoittuvat salmen rantaan,
aivan suunniteltavan pienvenesataman
äärelle. Noin 300 veneelle mitoitetun pienvenesataman yhteyteen on suunnitteilla

myös monipuolinen vesiliikuntakeskus.
Toppilansalmen rannalle sijoittuvaan merikeskukseen pyritään kokoamaan monipuolisia merellisiä toimintoja veneenkorjauksesta yleisötapahtumiin saakka.
Alustava yleissuunnitelma valmistui
vuodenvaihteessa 2010–2011 ja varsinainen asemakaavoitus tuli vireille vuoden
2011 alussa. Vuoden 2011 aikana on teetetty luonto- ja ympäristöselvitys sekä maankäytön historiaselvitys. Liikenneverkkoa ja
pienvenesatamaa koskeva yleissuunnittelu
sekä merikeskuksen luonnossuunnittelu
käynnistyivät syksyn aikana ja asemakaavaluonnoksen laatiminen alkaa niiden valmistuttua, vuoden 2012 alkupuolella.
Nallikarin matkailu- ja virkistyspalvelualueen toiminnalliseksi monipuolistamiseksi sekä kaupunkikuvalliseksi kehittämiseksi on käynnistetty asemakaavan
muutos. Sen pohjaksi on laadittu Oulun
kaupungin ja alueen toimijoiden välinen
yhteistoimintasopimus.
Alueen ideoimiseksi järjestettiin kansainvälinen arkkitehtikutsukilpailu vuoden
2011 alkupuolella. Kilpailun tulos julkistet-

Oulun ydinkeskusta
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tiin kesäkuussa, ja voittajaksi osoittautui
oululainen Linja Arkkitehdit Oy.
Kilpailun voittajatyöryhmälle on annettu toimeksianto aluetta koskevan yleissuunnitelman laatimiseksi. Voittajatyön
pohjalta kehiteltävän ja yhteistyössä alueen
toimijoiden kanssa valmisteltavan yleissuunnitelman laatiminen alkoi syksyllä
2011. Varsinaisen asemakaavan muutoksen
laatiminen käynnistyy yleissuunnitelman
valmistuttua vuoden 2012 alkupuolella.
Kuntaliitokseen valmistautuminen
Asemakaavoitus on ennakoinut 2013 tapahtuvaa kuntaliitosta sovittamalla yhteen
Uuden Oulun yhdistyvien kuntien maankäytön suunnittelun palveluja kuntien
välisen palvelujen järjestämissopimuksen
mukaisesti.
Kuntien kaikkien kaavoittajien, Oulun
yleiskaavoituksen sekä Oulun teknisen
keskuksen asemakaavoituksen kesken on
järjestetty vuoden 2011 aikana yhteensä 12
kokousta ja kaikille kaavoituksen henkilöstöön kuuluville kolme toimintapäivää.
Näiden aikana olemme voineet tutustua

niin kuntiin kuin toisiimme ja toistemme
toimintatapoihin mm. retkeillen, esittelyin
ja keskusteluin.
Vuonna 2011 on kartoitettu henkilöstön määrä, resurssit, osaaminen, nykyiset
työtehtävät sekä toiveet sijoittumisesta
Uudessa Oulussa. Asemakaavoitus ja yleiskaavoitus ovat organisoituneet ja tehneet
työnjaon. Henkilöstö on sijoittunut tehtäviinsä. Henkilöstön koulutus on aloitettu
ja se jatkuu edelleen vuonna 2012. Yhteisten toimintatapojen etsiminen ja hiominen on aloitettu kehittämällä mm yleis-

kaavoituksen ja asemakaavoituksen välistä
yhteistyötä.
Voimassa olevat asemakaavat on inventoitu ja niiden siirto kaupungin tietokantaan sekä kaavatunnusten ja -merkintöjen
yhtenäistäminen on aloitettu.
Asemakaavoitus sekä maa ja mittaus
ovat koordinoineet työtä yhdistyvien kuntien katujen ja teiden nimistöjen yhteen
sovittamiseksi ja päällekkäisyyksien poistamiseksi. Työ on aloitettu 2011 ja sitä varten on koottu asiantuntijatyöryhmä sekä
kuntakohtaiset nimistöryhmät. Samassa
yhteydessä Itella Oy tarkistaa postinumeroalueiden rajauksia. Työ on tehty vuorovaikutteisesti asukkaiden kanssa ja uudet
osoitteet tulevat voimaan syksyllä 2012.
Kunnat ovat laatineet yhdessä ohjeellisen maankäytön toteuttamisohjelman
vuosille 2012–2016, jonka pohjalta on laadittu yhteinen kaavoitusohjelma. Yhteisen
kaavoitusohjelman hankkeistaminen on
aloitettu. Kaavahankkeiden priorisointi
jatkuu vuonna 2012.

Nallikari, Linja Arkkitehdit Oy
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Liikenne ja kunnallistekniikka

Keskustan kehittäminen
Rotuaarin peruskorjaustyö alkoi Kirkkokadulla välillä Pakkahuoneenkatu–Kauppurienkatu. Työhön sisältyi kadun ja kunnallistekniikan peruskorjaus sekä uuden
esiintymislavan rakentaminen Rotuaarinaukiolle. Esiintymislava palvelee kävelykatualueen tapahtumien järjestämistä ja
toimii myös katualueen kunnallisteknisten
järjestelmien teknisenä tilana.
Kansankadun useamman vuoden jatkunut rakentaminen päättyi, kun kadun
viimeisen, Vanhatullinkadun ja Limingankadun välisen osan peruskorjaus valmistui
syksyllä.
Liikenneväylien ja alueellisen kunnallistekniikan kehittäminen
Uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan
suurin rakennuskohde oli Pohjois-Ritaharjun ensimmäinen vaihe. Hiukkavaaran
kaupunginosan rakentaminen käynnistyi syksyllä Kivikkokankaan ensimmäisen
vaiheen töillä. Hiukkavaara on tulevien
vuosien asuntotuotannon pääkohde. Myös

Liikenneväylät Oulussa (km)
					
			
2007
2008
kaava-alueen katuja		
558
577
kaava-alueen ulkopuolisia teitä ja
kevyenliikenteen väyliä		
109
109
kevyenliikenteen väyliä yhteensä		
498
518
yhteensä kunnossapidettäviä teitä,
katuja ja väyliä			
1166
1204

Metsokankaan viimeisen vaiheen, Neitsytkorven, rakentaminen käynnistyi syksyllä.
Päällystys- ja ympäristötöitä tehtiin
edellisinä vuosina rakennetuilla alueilla Hiirosen, Ritaharjun ja Metsokankaan
kaupunginosissa.
Toppilansalmen ylittävän Möljänsillan
rakentaminen käynnistyi, ja samanaikaisesti aloitettiin vanhan Toppilan sataman
laitureiden laajamittainen kunnostus- ja
uudisrakennustyö.
Liikennejärjestelyjen parantamista ja
melusuojausta tehtiin Raitotien toisen ra-

2009
638

2010
648

2011
649

333
613

333
616

333
619

1584

1597

1601

kentamisvaiheen urakassa Kuivasjärven
kohdalla. Lisäksi melusuojausta rakennettiin Oulunsuuntiellä Parkkisenkankaan
kohdalla. Kunnallistekniikkaa peruskorjattiin mm. Mustasuolla, Rajakylässä ja Puolivälinkankaalla.
Pyörätieverkkoon valmistui uusi yhteys
Alppilan ja Toppilan välille, ja Huuhkajanpuistossa peruskorjattiin kaupunginojan
ylittävät kevyenliikenteen sillat.
Tekninen keskus osallistui kahden tärkeän pääliikenneyhteyden suunnitteluun.
Kaupunginhallitus antoi sitoumuksen osal-

Liikennelaskenta 							
Liikennelaskenta Oulun kaupungissa tapahtuu automaattisesti ajokaistoille		sijoitettujen ilmaisimien avulla.
Tieto tallettuu liikennevalokeskukseen palvelimelle, josta se lähetetään 5 min. välein kaupungin Internet-palvelimelle.		

Keskimääräinen arkivuorokausiliikenne vuosina 2007 - 2011					
				
Mittauskohde
			
2007
2008
2009
2010
2011
1. Limingantie			
25,600
24,700
24,300
22,500
22,300
2. Ilmarinkatu / Rautatienkatu		
3,100
2,400
4,400
5,000
5,800
3. Etel. alikäytävä			
22,700
21,900
23,100
23,100
23,600
4. Pohj. alikäytävä			
17,900
17,500
17,400
16,900
16,900
5. Tulliväylä			
16,500
16,500
16,900
16,900
16,700
6. Kasarmintie			
7,000
7,100
6,700
6,500
6,600
7. Merikosken sillat			
28,300
27,900
27,700
27,400
27,900
8. Rautasilta			
17,200
17,500
17,500
17,600
17,500
9. Pohjantien sillat			
50,400
52,200
53,300
55,000
57,100
10. Erkkolan silta			
19,200
16,600
16,900
16,900
16,500
					
Keskustan kehä, mittauskohteet 1 - 7
121,100
118,000
120,500
118,300
119,800
Oulujoen sillat, mittauskohteet 7-10
115,100
114,200
115,400
116,900
119,000
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Kunnallistekniikan investoinnit, toteutumat (milj.€) vuosina 2007 - 2011					
			
			 2007
2008
2009
2010
2011
Katurakennusohjelma		 13.91
17.03
14.28 13.04
13.42
Pääliikenneväylät ja
muut liikennejärjestelyt		
4.40
5.41
6.11
4.41
3.86
Ympäristörakentaminen		
1.31
1.629
1.35
0.82
0.69
Venesatamien rakentaminen		
0.15
0.249
0.054
0.10
0.10
Erilliskohteet			 16.12 17.629
2.00
1.41
3.58
EU-hankkeet			
3.06		
0.65
0.86
0.56
Yhteensä (Tässä on kaikki)		 38.96
41.95
24.44 20.64
22.21
(Tässä on kaupungin maksamat) 25.45
31.16		
Vt 20 valtion osuus 13,504 M 					
Vt 20 valtion osuus 10,784 M 				
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Omaisuudenhallinta

listumisesta valtatie 4:n tie- ja rakennussuunnittelun kustannuksiin, ja kaupunki
osallistui pääradan Liminka–Oulu -välin
yleissuunnitteluun. Oulun kaupunki oli
mukana laatimassa Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan yhteistä
liikennestrategiaa.
Ympäristön parantaminen
Uusia leikkipaikkoja valmistui Rajakylään
ja Talvikankaalle. Leikkipaikkoja peruskorjattiin Myllytullissa, Saarelassa, Linnanmaalla ja Höyhtyällä.
Linnanmaalle valmistui uusi koira-aitaus.
Puistoalueiden peruskorjausta tehtiin
Karjasillanpuistossa ja Linnasaaressa.
Kunnostustöinä tehtiin erilaisten pienten korjausten lisäksi mm. vanhojen puiden
poistoja ja korvausistutuksia eri alueilla.
Alueiden luvatonta käyttöä valvottiin yhteistyössä rakennusvalvontaviraston kanssa.
Keskustan puistojen vartiointi jatkui
kesällä edellisten vuosien tapaan.

18

Liikenteen hallinnan parantaminen
Liikennepäivystäjien ja poliisin yhteistyöllä
pystyttiin tehostamaan liikenteen tiedottamista ja häiriönhallintaa. Lisäksi järjestelmien jatkuva tarkkailu on lyhentänyt vikatilanteita merkittävästi.
Uudet liikennevalot rakennettiin Raitotielle.
Joukkoliikenteen käytön edistäminen
Joukkoliikennemääräraha käytettiin taksaalennusten ostoihin sekä city- ja palveluliikenteeseen. Paikallisliikenteen matkustajamäärä
laski edellisvuoteen verrattuna noin 0,6 %.
Matkustajamäärät cityliikenteessä pysyivät
lähes ennallaan (+0,1 %). Kausi- ja sarjalippujen myynti nousi 2,6 %. Sarja- ja kausilippujen
asiakashintoja alennettiin vuoden 2011 alusta.
Kaupunki ja seudun kunnat rahoittivat seutulipun markkinointikampanjaa.
Joukkoliikenteen suunnittelua jatkettiin ja käynnistettiin linjastosuunnittelu ja
palvelutasotavoitteita tarkentava työ.

Omaisuuden hallinnan kehittäminen
Oulu osallistui FCG Efeko Oy:n kuntapalveluiden laatua mittaavaan ja 18 kuntaa käsittävään laajaan selvitykseen, joka tehdään
joka toinen vuosi. Oulu sai parhaita arvosanoja mm. keskustaan johtavien pääkatujen
kunnosta, lumenaurauksesta keskustaan
johtavilla pääkaduilla sekä liukkauden torjunnasta ja katuvalaistuksesta.
Myllyojalle rakennettiin katuvalaistuksen
testikenttä, jossa tutkitaan LED-, suurpaine
natrium- ja monimetallivalaisimia ja niiden
erilaisia ohjaus- ja säätötapoja. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää edullisempia vaihtoehtoja EU:n energiatehokkuusdirektiivin
mukaisesti uusittavalle katuvalaistukselle.
Pateniemi–Ritaharju alueen katujen ja
viheralueiden hoidon nelivuotinen alueurakka kilpailutettiin ja käynnistettiin

Vesialueet
Oulun kaupungille oikeuspäätöksillä määrätyt kalanistutusvelvoitteet hoidettiin täysimääräisinä ja osin ne ylitettiinkin. Velvoitehoitorästejä ei ole. Vuosi 2011 oli viimeinen
Oulun Energian ja Oulun Veden palvelutuotantona hoidettu velvoitehoitovuosi.
Kalastuslupia myytiin
vuonna 2011 seuraavasti:
Lupatyyppi
Verkot, meri
Verkot, sisävesi
Katiskat
Madekoukut
Lippoaminen
Uistelu
Ravustus

kpl
594
34
213
11
403
2462
8

Muita lupia myönnettiin seuraavasti:
- tutkimusluvat 2 kpl
- ammattikalastajan rysälupa 1 kpl
- ammattikalastajan verkkolupa 1 kpl
- uistelukilpailulupa 2 kpl
- matkailukalastuksen yrittäjälupa 1 kpl
- vapakalastuksen yhteisölupa 2 kpl.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus luovutti Ahmasjärven kunnostushankekohteen rakenteet tekniselle keskukselle.
Oulujokisuiston kalaväylätoimitus aloitettiin helmikuussa 2011 ja saatiin loppuun
elokuussa 2011. Toimituksen johdosta Hartaanselän alue muuttui merialueesta jokialueeksi.

Rakennukset
Vuoden 2011 alusta teknisen keskuksen
suorassa omistuksessa tai hallinnassa oli
yhteensä 75 kohdetta. Raakamaan hankinnan yhteydessä kohteiden lukumäärä kasvoi vuoden 2011 aikana neljällä.
Vuonna 2011 myytiin teknisen keskuksen hallinnassa olevia rakennuksia 11 kpl ja
kaksi osakehuoneistoa. Kauppojen yhteisarvo oli noin 1,27 M€.
Vuoden 2011 aikana tekninen keskus
puratti yhdeksän rakennusta tai rakennuskokonaisuutta. Näistä neljä oli vuosien
2010 ja 2011 aikana raakamaanhankinnan
yhteydessä purettavaksi ostettuja kohteita.
Muut puretut kohteet olivat pääasiassa hallintokunnilta tyhjäksi jääneitä, huonokuntokuntoisia ja käytöstä poistuneita rakennuksia. Kahdessa purkukohteessa käytettiin
purku-urakan kilpailutuksessa kriteerinä
kaupunginhallituksen linjausten mukaista
tukityöllistämistä, jonka tarkoituksena on
vähentää nuorten ja vaikeasti työllistettävien työttömyyttä.
Metsät
Puutavaraa luovutettiin vuonna 2011 yhteensä 22 091 m³, ja niistä sekä ennakoista saatiin
tuloja yhteensä noin 0,7 M€ (alv 0%).
Uudistusalueiden raivauksia tehtiin Sanginjoki EP:llä ja Mämminsuolla yhteensä
noin 2,7 ha. Männyn ja kuusen istutusta tehtiin mm. Sanginjoki EP:llä ja Korkeakankaalla yhteensä noin kahden hehtaarin alueella.

Metsäteiden peruskorjauksia valmisteltiin Kuivasjärvelle Rissasen metsätielle,
Korvenkylään Välitalon metsätielle, Sanginjoen eteläpuolelle Koivuahon pengertielle ja Alavuotolle Navettamaan metsätielle, yhteensä noin 15 km.
Kunnostusojituksia tehtiin Neitsytkorvessa 2 290 metriä. Taimikoita hoidettiin
noin 73 hehtaarin alueella.
Maatalous
Viljelijätukihakemuksia käsiteltiin 999 kpl.
Maataloustukea myönnettiin hakemusten
perusteella 3,6 miljoonaa euroa. Maatalouden erityisympäristösopimuksia on
voimassa 41 kpl 533 hehtaarilla.
Oulun kaupungin varaaman maaseutuelinkeinojen kehittämisrahan hakijoita
oli 64. Kehittämisrahaa haettiin 190 kehittämiskohteeseen. Hakemusten perusteella
rahoitusta myönnettiin 77 979 euroa.
Suunnitellun maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen kunnat Haukipudas,
Ii, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo, Pudasjärvi,
Utajärvi ja Yli-Ii päättivät liittyä maaseutuhallinnon
yhteistoiminta-alueeseen.
Järjestelyvastuussa olevana kuntana Oulu
ilmoitti 24.5.2011 Maaseutuvirastolle em.
kuntien päätöksestä muodostettavasta yhteistoiminta-alueesta. Yhteistoiminta-alueen kunnat laativat ja hyväksyivät maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen.
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Kartasto ja kiinteistöinsinöörinpalvelut

Paikkatietojärjestelmä
Uuden Oulun käyttöön
Vuoden alussa käynnistettiin monikuntaliitokseen valmistava paikkatietojen yhdenmukaistamisprojekti. Tavoitteena oli
tuottaa uuden Oulun tarvitsemat keskeiset
paikkatietoaineistot yhteen, kaikkien käytössä olevaan järjestelmään vuoden 2012
alussa.
Ohjelmistotoimittajan kanssa sovittiin Oulun kaupungissa käytössä olevan
Tekla Gis -paikkatietojärjestelmän käyttöoikeuksien laajentamisesta kattamaan
koko uuden Oulun alue. Järjestelmän toteuttamiseen liittyi myös aineistojen siirto
kuntien ja valtion järjestelmistä kaupungin
järjestelmään. Valtion järjestelmistä siirrettiin mm. kiinteistörekisteri, rakennus- ja
huoneistorekisteri ja väestötiedot. Kuntien

rekistereistä siirrettiin mm. rakennusvalvonnan tiedot.
Asemakaavan pohjakartta siirrettiin
kuntien järjestelmistä. Ennen siirtoa oli
määriteltävä muunnosparametrit, joiden
perusteella aineistot voitiin muuntaa Oulun
kaupungissa käytössä olevaan koordinaattijärjestelmään. Muunnosten määrittämisen
edellyttämän mittaukset ja parametrien
määritys tilattiin maanmittauslaitokselta.
Kaupungin ja kuntien yhteistyössä määriteltiin kuntien aineistojen ja kaupungin aineiston karttakohteiden vastaavuudet.
Kunnissa on käytössä korkeusjärjestelmä
N60 ja Oulussa NN. Uuden Oulun alueella
on tarkoitus ottaa käyttöön valtionhallinnon
suosituksen mukainen uusi N2000-korkeusjärjestelmä. Tätä varten suoritettiin kesän
aikana laajat mittaukset, joiden perustella

voitiin määrittää uuden N2000-järjestelmän
ja nykyisten järjestelmien väliset korkeuserot.
Uuden korkeusjärjestelmän käyttöönotto
edellyttää myös paikkatietojärjestelmässä
olevien korkeuskäyrien uudelleen määrittämistä. Tätä varten selvitettiin Maanmittauslaitoksen Oulun alueella suorittaman laserkeilausaineiston soveltuvuus korkeuskäyrien
tuottamiseen. Uusi korkeusjärjestelmä on
tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2012.
Syksyn aikana siirrettiin aineisto testikantaan ja toteutettiin Tekla Gis -koulutus
uusille työntekijöille.
Tulevan kuntaliitoksen alueella on noin
400 päällekkäistä tie- ja katunimeä. Koska
Uudessa Oulussa ei kuitenkaan voi olla
useampaa samannimistä katua tai tietä,
valmisteltiin nimien muuttamista yhdessä
asemakaavoituksen kanssa. Vuoden aikana

määriteltiin muutettavat tiet, laadittiin uudet nimiehdotukset ja toteutettiin asianosaisten kuuleminen. Uudet nimet otetaan
käyttöön vuonna 2012.
Opaskartta-alue laajennettiin myös YliIin kuntaan.
Rakentajapalvelut
Vuoden aikana merkittiin 733 rakennuksen
paikka ja suoritettiin 1 244 sijaintikatselmusta. Merkintöjen määrä laski edellisvuodesta. Rakennus- ja poikkeamislupakarttoja
laadittiin yhteensä 577 kpl.
Kartoitukset
Vuoden aikana toteutettiin laaja Pukinmäen uudiskartoitus 1300 ha:n suuruiselta
alueelta. Työ valmistui joulukuussa.
Täydennyskartoituksia tehtiin 91 koh-

teessa yhteensä 132 ha:n alueella. Runkomittauksia tehtiin mm Korvensuoralla.
Muuta
Entisen Ylikiimingin kunnan osoitejärjestelmää kehitettiin siten, että määriteltiin
uudet osoitteet noin 450 rakennuspaikalle.
Kohteina olivat pääasiassa jo ennestään nimettyjen teiden varrella sijaitsevat lomarakennuspaikat, joilta puuttui osoite tai se ei
ollut osoitejärjestelmän mukainen.
Kiinteistönmuodostus
Kaupungin tontit uusilla asemakaava-alueilla rekisteröitiin hyvissä ajoin ennen niiden luovutusta.
Palvelun nopeus on ollut keskeinen laatutekijä myös yksityisten asiakkaiden hakemissa kiinteistötoimituksissa.

Kiinteistöjä muodostettiin 304 kp. Näistä tontteja oli 281 kpl, joista yksityisille muodostettiin 35 kpl (12 %) ja kaupungille 246 kpl
(88 %).
Tonttijakoja ja tonttijakojen muutoksia
hyväksyttiin yhteensä 92 kpl.
Toimituksissa rakennettiin kiinteistöjen
rajoille rajamerkeiksi putkipyykkejä yhteensä noin 700 kpl. Oulun teknisen liikelaitoksen Mittaus ja Geotekniikka on vastannut
tilaustyönä suoritetuista maastomittaustehtävistä, jotka painottuivat Kivikkokankaan,
Ritaharjun ja Metsokankaan asemakaavaalueille.
Kaavarekisterin perusparannustyönä
kaavayksiköille lisättiin niiltä puuttuneet
kaavat ja korjattiin käyttötarkoitusvirheet.

Rekisteröidyt kiinteistöt
vuosina 2007-2011
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Asuntomarkkinat

Valmistuneiden asuntojen määrä säilyi ennätyksellisen korkealla. Asuntoja valmistui
vuoden aikana 1 777 kpl. Asunto-ohjelman
tavoite oli 1 400 asuntoa, joten tarjonta
vastaa siis hyvin kysyntään.
Valtion tukemassa tuotannossa vuokraasuntojen asukasvaihtuvuudessa ei ollut
merkittäviä muutoksia. Käyttöasteet laskivat hieman ja tyhjät asunnot tietyillä alueilla
ovat haaste vuokratalojen omistajille. Asunnottomuus on kääntynyt laskuun edellisestä vuodesta. Yksinäisiä asunnottomia oli
vuoden lopulla 40 henkilöä, joista pitkäaikaisasunnottomia 31.
Kiinteistökauppoja tehtiin Oulussa vuonna 2011 yhteensä 548 kpl, esisopimuksia 22 kpl
ja vuokraoikeuden siirtoja 416 kpl. Rakennettujen omakotitonttien kauppoja oli 432 kpl.

Erityistehtävät
Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman PAAVO-hanke päättyi vuoden
lopussa.
Toista ohjelmakautta varten käynnistettiin toimintasuunnitelman laatiminen,
joka sisältää mm. erityisryhmien palveluasumisen uuden toimintamallin. Uuteen
Ouluun yhdistyvien kuntien osalta on selvitelty palvelujen järjestämistä ja tehtäviä
useassa eri projektissa, joiden myötä siirtyvä henkilöstö ja toimintatavat ovat tulleet
tutuiksi. BusinessOulun kanssa on kehitetty yhteistyömuotoja.
Korkotukilainat
Vuonna 2011 haettiin jatkuvassa haussa
olevaa korkotukilainaa kahdelle vuokrata-

lokohteelle, joissa on yhteensä 129 asuntoa. Omakotitalon rakentamista varten
hyväksyttiin korkotukilaina yhdelle hakijalle. Erityisryhmien investointiavustusta
ja korkotukea haettiin kahdelle vanhusten
hoivakotikohteelle, kahdelle mielenterveyskuntoutujien ja kolmelle kehitysvammaisten kohteelle sekä yhdelle opiskelijaasuntokohteelle yhteensä 191 asunnon
rakentamiseen. Lisäksi avustusta ja korkotukea haettiin kahden opiskelija-asuntokohteen perusparantamiseen.
Vuoden 2011 aikana hyväksyttyjä asukasvalintapäätöksiä tehtiin vuokrataloihin
945 kpl ja asumisoikeustaloihin 308 kpl.
Korjaus- ja energia-avustukset
Vuonna 2011 haettiin korjausavustusta 381
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kohteeseen ja energia-avustusta 276 kohteeseen yhteensä 2 782 065 euron edestä. Korjausavustusta vanhusväestön ja vammaisten
asuntojen korjaukseen myönnettiin 132 926
euroa. Määrärahojen riittämättömyyden
vuoksi vain osalle taloyhtiöitä voitiin myöntää avustusta suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseen. Kuntoarviointiin,
kuntotutkimukseen ja suunnitteluun myön-

nettiin avustusta yhteensä 598 395 euroa.
Avustusta uusiutuvan energian käyttöön
haettiin innokkaasti. Tukea myönnettiin
päälämmitys- järjestelmänä käytettävien
maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumppujen
käyttöönottoon sekä pelletti- ja muuhun
puulämmitykseen siirtymiseen. Lisäksi tukea myönnettiin useampaa energiamuotoa
hyödyntäville hybridiratkaisuille. Avustusta

uusiutuvan energian käyttöön myönnettiin
142 kohteelle yhteensä 369 037 euroa. Muuta energia-avustusta rakennusten ulkovaipan tai lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien parantamiseen myönnettiin 81 kohteelle
yhteensä 244 252 euroa.
Korjaus- ja energia-avustuksia myönnettiin 500 kohteelle yhteensä 1 344 610 euroa.

EU-hankkeet
B-Team
Oulun kaupungin tekninen keskus osallistuu
EU:n Interreg IV C -ohjelmaan kuuluvaan
hankkeeseen B-Team – Brownfield Policy
Improvement Task Force. Hankkeen pääpartnerina toimii Belfastin kaupunki PohjoisIrlannista. Hankkeen tavoitteena on kehittää
ja luoda EU-tasolla yhtenäisiä maankäytön ja
kaavoituksen toimintamalleja teollisuusalueista uuteen käyttöön muuttuvilla alueilla
(brownfield). Hanke on alkanut helmikuussa
2010 ja päättyy vuoden 2013 tammikuussa.
Entisten teollisuusalueiden kaavoitukseen
ja käyttöönottoon liittyy paljon haasteita,
joihin yksittäisen alueiden ja kaupunkien
on vaikea löytää toimivia ja kohtuuhintaisia
ratkaisuja. Työ edellyttää erityisasiantuntijoiden käyttöä.
Hankkeessa mukana olevat kaupungit
ovat Oulun lisäksi Belfast, Dublin, Sevilla,
Vilna, Dresden, Ruda Śląska, Hajdú-Bihar
ja Torino. Partnereina on myös tutkimuslaitoksia ja yliopistoja. Oulun yliopiston
arkkitehtuurin osasto teki hankkeeseen
liittyvän tutkimustyön.
Oulun pilottikohde hankkeessa on Ranta-Toppila, Länsi-Toppilan kaavarunkoalueen pohjoisosa. Ranta-Toppilan mahdollisuutena on arvokas ranta-alue, jolle voidaan
toteuttaa asumisen lisäksi monipuolisia
vapaa-ajan ja kulttuurin palveluja. Alueelle tutkitaan suunnittelutyön aikana mm.
merellistä ja toiminnallista keskusta, laivastovierailuja, risteilyalusten lähtöpaikkaa,

vierasvenesatamaa sekä merellistä pientaloaluetta perinteisten rannikkokaupunkien
hengessä. Ranta-Toppilan asemakaavoitus
käynnistyi vuoden 2010 syksyllä.
Hankkeen yhteydessä laadittiin Oulun
lupaus (Oulu Pledge), jonka kaupunginhallitus hyväksyi ohjeellisena noudatettavaksi
tulevissa teollisuusalueiden muutoshankkeissa, sekä järjestettiin kansainvälinen asiantuntijaviikko Oulussa syyskuussa 2010.
Vuonna 2011 teknisen keskuksen ja teknisen
lautakunnan edustajat osallistuivat hankkeen asiantuntijaviikkoihin sekä tiedotustilaisuuksiin muissa partnerikaupungeissa.
Pyykösjärvi
Pyykösjärven kunnostuksen II-vaiheen EUhanke päättyi 2011. Hanke toteutettiin
1.10.2008-30.6.2011 välisenä aikana. Projektissa toteutettiin lisävesiputken ja pumppaamon rakentaminen Oulujoesta-Pyykösjärveen, rantapolku välille putkilinja-uimaranta, Pyykös- ja Kuivasjärven hulevesiselvitys
sekä Pyykösjärven itäpään rantareitin rakennussuunnitelmat.
Äimärautio
Äimäraution raviradan ja meren rannan
väliin sijoittuvan hevosurheilureitistön
rakentamistyöt aloitettiin tammikuussa
2011, ja työt valmistuivat joulukuussa. Reitistö on pituudeltaan noin 4,2 km ja se on
osittain valaistu. Reitistön rakentamisen lisäksi hankkeessa parannettiin ympäristön

tilaa rakentamalla alueelle kolme hulevesien käsittelyallasta ja raivaamalla Kempeleenlahden ranta-alueelle asemakaavassa
osoitetut hevosten laidunalueet.
KantriOulu – Maaseutu uudessa Oulussa
-tiedotushanke käynnistyi 1.7.2011. Kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on
237 700 €, josta Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus rahoittaa Euroopan maaseuturahastosta 90 % ja 10 % on kaupungin omarahoitusta. Vuonna 2011 hankkeen toteutuneet
kustannukset olivat noin 30 000 €.
Hankkeen tavoitteena on madaltaa kynnystä kaupungin ja maaseudun asukkaiden
ja yritysten välillä. Maaseudun ja kaupungini vuorovaikutuksen lisääminen sekä maaseudun mahdollisuuksien tunnetuksi tekeminen lisäävät osaltaan alueen maaseudun
elinvoimaisuutta.
Hanke oli vuonna2011 laajasti esillä Oulun kaupungin alueellisten yhteistyöryhmien sekä niiden julkaisemien lehtien kautta.
Maaseudun palveluista ja toiminnasta tiedotettiin mm. Landepaku-, Lähiruoka- ja
Perhemetsä-tapahtumissa. Lisäksi järjestettiin verkostotapaamisia yhdistyksille sekä
kaupungin koululaisille tutustumisretki maaseutualueille.
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Toiminnan kehittäminen

Vuoden 2011 aikana teknisen keskuksen
laatupolun toteuttaminen eteni suunnitelman mukaisesti.
Teknisen keskuksen toimintajärjestelmälle myönnetyille laatu- ja ympäristösertifikaateille pidettiin määräaikaisarviointi.
Sertifikaattien voimassaoloa jatkettaan 26.2.
2013 saakka. Teknisen keskuksen toimintajärjestelmä siirrettiin pääosin uuteen järjestelmään IMS:iin. Siirto jatkuu vielä vuoden
2012 alussa. Teknisen keskuksen yksiköt
vastasivat toimintajärjestelmä päivittämisestä vuoden aikana standardin edellytysten
mukaisesti.
Projektinhallinnan käytäntöjen kehittäminen jatkui vuoden 2011 aikana. Lisäkoulutusta annettiin projektinhallintaohjelmiston käytöstä katu- ja viherpalvelujen
projektipäälliköille.
Vuoden aikana kehitettiin salkunhallintaa ja tehostettiin Primaveran hyödyntämistä teknisen keskuksen resurssien hallinnassa.
Tekninen keskus on sitoutunut jatkuvaan parantamiseen ja sen varmistamiseksi
toteutettiin sisäiset auditoinnit suunnitelman mukaisesti ja pidettiin kaksi johdon
katselmusta. Edellisessä johdon katselmuksessa ja auditoinneissa sovitut kehittämistoimet toteutettiin.
Ympäristötalo ja valmistautuminen uuteen Ouluun
Tekninen keskus muutti heinäkuussa 2011
Karhinkulmasta uuteen Ympäristötaloon.
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Ympäristötalon tilaajana toimi Liikelaitos
Oulun Tilakeskus ja rakennuttajakonsulttina ISS Proko OY. Ympäristötalon arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Vauhtiviiva Oy. Ympäristötalo on
energiatehokas ja ekologinen. Hankkeessa
on huomioitu Oulun kaupungin energiansäästösopimus, energiatodistus on A-luokkaa ja ilmanvaihtoa ja valaistusta säätelee
automaattiohjaus. Sisätilojen materiaaleina on käytetty paljon puuta ja lasia. Ympäristötalon ulkovaippa on kestävää huoltovapaata Cor-Ten –terästä. Rakennus on
mitoitettu 260 työntekijälle.
Ympäristötalon ala-aulassa on oululaissyntyisen muotoilijan Maija Louekarin
’Kasvihuone’ –niminen taideteos. Taideteos on prosenttiperusteinen kuvataidehankinta. Kuvan aiheet linkittyvät talon
ympäristöteemaan. Taideteos toimii myös
näkösuojana ja tilanjakajana aulan ja toimitilojen välillä.
Ympäristötalossa toimii tekninen keskus, yleiskaavoitus, rakennusvalvonta ja
Oulun seudun ympäristötoimi. Yhteinen
ympäristötalo luo loistavan mahdollisuuden yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen
yhteisten toimintojen kehittämiselle. Vuoden 2013 alussa Ouluun liittyvien kuntien
tilaajina toimiville työntekijöille järjestettiin tilat ympäristötalosta. Yleiskaavoitus
ja osa liittyvien kuntien henkilöstöä muutti Ympäristötaloon marras-joulukuussa ja
osa vuoden 2012 alussa.
Vuoden 2011 aikana valmistauduttiin

yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden järjestämisvastuun siirtoon vuoden 2012 alusta lukien. Valmistelutyötä johdettiin teknisten johtajien työryhmällä, johon kuuluivat
myös yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin
kuuluvat virastojen päälliköt. Toimintojen
käynnistymistä valmisteltiin useissa eri
alatyöryhmissä, joita em. työryhmä koordinoi. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden valmistelut jaoteltiin kolmeen koriin
toimintojen suunnittelun hallitsemiseksi.
Korit ovat a) tekniset valmistelu- b) toimintapolitiikka- ja c) henkilöstöprojektit.
Esimiesten muutosvalmennus toteutettiin
vuoden 2011 aikana. Viimeinen muutospysäkki toteutetaan helmikuussa 2012. Koko
prosessin henkilöstön osalta muutosvalmennus alkaa helmikuussa 2012. Tavoitteena on koko henkilöstön valmiuksien
nostaminen toimintojen yhdistämiseen ja
palveluiden tarjoamiseen liittyen.
Henkilöstö
Teknisessä keskuksessa työskenteli vuoden 2011 lopussa 129 asiantuntijaa. Henkilöstön palvelussuhteen kesto oli vuoden
lopussa keskimäärin 19,3 vuotta. Henkilöstön keski-ikä oli 48,8 vuotta. Keski-ikä on
noussut edellisvuoteen verrattuna yhdellä
kuukaudella.
Vuoden 2011 aikana solmittiin uusia
vakinaisia palvelussuhteita kaksi. Uusissa vakinaisissa palvelussuhteissa aloittivat suunnitteluhortonomi ja joukkoliikennesuunnittelija. Vuoden 2011 aikana toistaiseksi

voimassa olevia palvelussuhteita solmittiin
neljä joko irtisanoutuneiden tai vanhuuseläkkeelle siirtyneiden tilalle. Edellä mainittuihin
palvelussuhteisiin palkattiin maisema-arkkitehti, ylläpitosuunnittelija, liikennesuunnittelija ja kaavoitusarkkitehti.
Henkilöstön ammattitaito ja koulutustaso on hyvä. Osaamisen ylläpitäminen
edellyttää jatkuvaa täydennyskoulutusta
ja omaehtoisen koulutuksen tukemista
sekä mahdollisuuksia työssä oppimiseen.
Teknisen keskuksen työntekijöistä noin 53
prosentilla on perus-, keski- tai alimman
korkea-asteen tutkinto. Korkeakoulututkinnon suorittaneita on noin 47 prosenttia
henkilökunnasta.
Kouluttautumiseen ja toiminnan kehittämiseen käytettiin rahaa 82 166 euroa.
Teknisen keskuksen koulutusmäärärahat
suunnattiin virastossa määriteltyjen osaamisen johtamisen linjausten mukaisesti.
Koulutuksen ja kehittämisen painopistealueet olivat vuonna 2011 johtaminen ja kehittäminen, osaamisen johtamisen kannalta merkittävä koulutus, työsuojelukoulutus
ja kielikoulutus ja projektinhallinta.
Vuoden aikana keskitettyyn kouluttautumiseen käytettiin 316 oppimistyöpäivää,
mikä merkitsee 2,4 oppimistyöpäivää jokaista vakinaista työntekijää kohti.
Henkilökunnalla on vahva motivaatio ammattitaidon kehittämiseen. Henkilöstön omaehtoista koulutusta tuettiin
myöntämällä palkallista virka-/työvapaata
enintään kuusi työpäivää lukuvuotta koh-

den. Vuoden aikana tätä oikeutta käytti
7 henkilöä, joille myönnettiin palkallista
opintovapaata yhteensä 20 työpäivää. Yksi
työntekijä suoritti vuoden 2011 aikana
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.
Rakennuttajan pätevöityskoulutuksessa
oli kaksi henkilöä, kunnossapidon pätevöityskoulutuksessa oli yksi henkilö ja yhdyskuntasuunnittelun erikoistumisopintoja
suoritti kaksi henkilöä. Lisäksi yksi henkilö
on aloittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon. Edellä mainittujen koulutusten
kustannukset maksoi työantaja.
Viestintä
Tekninen keskus tiedotti kaupunkilaisille
toiminnastaan, palveluistaan ja suunnitelmistaan tiedotusvälineiden kautta. Vireillä
olevista asioista kerrottiin suunnitteluvaiheessa tiedotus- ja yleisötilaisuuksissa,
lehti-ilmoituksilla, kirjeitse ja julkisella ilmoitustaululla sekä teknisen keskuksen internet sivuilla.
Viestintä on osa teknisen keskuksen
johtamista. Viestinnän peruslinjat ja toiminnalliset tavoitteet on määritelty viestintäsuunnitelmassa. Sisäisen viestinnän
tärkein kanava on koko kaupungin henkilökunnalle avoin Akkuna ja Oulun kaupungin internet sivut.
Kaupunki rakentaa lehti jaettiin oululaisiin talouksiin tammikuun lopussa. Lehdessä kerrotaan Oulun kaupungin vireillä
olevista hankkeista, niiden toteutuksesta
sekä teknisen alan palveluista. Lakisäätei-

nen Kaavoituskatsaus esittelee ajankohtaiset kaavaprojektit.
Teknisen keskuksen palautteet käsiteltiin Oulu10-palveluissa. Vuoden aikana
palautekanavan kautta saapui 1013 erilaisia
palautteita.
Oulun kaupungin graafiset ohjeet uudistuivat kevään 2011 aikana. Tekninen
keskus otti käyttöönsä uudet ohjeet loppuvuodesta. Teknisen keskuksen logo poistui
käytöstä vuoden lopussa 2011.
Viestintä valmistautui uuden Oulun tehtäviin ja palveluista tiedottamiseen
Tekninen keskus muutti heinäkuussa 2011
Ympäristötaloon, Solistinkatu 2:een. Muutosta tiedotettiin kuntalaisia tiedotusvälineissä, lehti-ilmoituksilla ja kadunvarsi
mainoksilla.
Ympäristötalossa järjestettiin 7.9.2011
avoimet ovet ja henkilökunnan iltajuhla.
Ympäristötalo kiinnosti kuntalaisia, väkeä
kävi noin 1000 henkeä. Aulatilan prosenttitaide, taitelija Maija Louekarin lasitaide
”Kasvihuone” herättivät ihastusta ja keskusteluja. Aulatilaan oli rakennettu Tasapaino –näyttely. Näyttelyn oli suunnittelut
ja toteuttanut Studio Ilpo Okkonen Oy.
Ympäristötalon viestintätiimi aloitti toimintansa marraskuun alusta.
Oulun kaupungin viestinnän organisoinnin kehittäminen jatkui tiiviinä koko
vuoden. Päätöksiä Oulun kaupungin viestinnän yhdistymisestä saadaan vuoden
2012 aikana.

25

Talous

Teknisen keskus
Tekninen keskus
Ilman nettoyksikköä ja Eu hankkeita
Toimintatuotot
myyntituotot
maksutuotot
tuet ja avustukset
vuokratuotot
muut tuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
palkat ja palkkiot
henkilösivukulut
eläkekulut
muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet,tarvikkeet ja tavarat
ostot tilikauden aikana
varastojen lisäys (-)
tai vähennys (+)
Avustukset
Muut kulut
Toimintakate
Käyttökate
Rahoitustuotot ja -kulut
muut rahoitustuotot
korkokulut
muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot käyttöomaisuudesta ja
arvonalentumiset
Satunnaiset tuotot ja kulut
Tilikauden tulos
poistoeron lisäys (-)
varausten lisäys (-)
rahastojen lisäys
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
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Toteuma 2011

34 119 906
1 639 393
5 505 320
17 358
21 482 421
5 475 413
30 041 649
6 677 323
4 917 220
1 760 104
1 465 010
295 094
18 933 485
2 468 625
107 284
135 966
1 718 966
4 078 257
4 078 257
72 660
692
36
4 150 188

Toteuma 2011
Joukkoliikenne nettoyksikkö
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
rahoitustuotot
rahoituskulut
poistot
satunnaiset tuotot ja -kulut
poistoeron lis(-) tai väh(+)
varausten lis(-) tai väh(+)
Tilikauden yli-/alijäämä

1 271 933
5 558 457
-4 286 524

-4 286 524

EU hankkeet
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
rahoitustuotot
rahoituskulut
poistot
satunnaiset tuotot ja -kulut
poistoeron lis(-) tai väh(+)
varausten lis(-) tai väh(+)
Tilikauden yli-/alijäämä

40 743
70 191
-29 448

-29 448

Tilinpäätös 2011
			
M
2011
2011
Käyttötalous
tulot
menot
Tekninen keskus (ilm. nettoyks. ja Eu hankk.)
34.1
30.0
EU hankkeet
0.0
0.1
Joukkoliikenne
1.3
5.6
Yhteensä
35.4
35.7

2011		
erotus
4.1		
-0.1
-4.3		
-0.3		

			
Investoinnit
2011
2011
rah.osuudet
menot
Irtain käyttöomaisuus
0.0
0.5
Maa-alueet
4.3
2.5
Kiinteät rakenteet
0.8
21.7
EU hankkeet
0.4
0.6
Rakennusten luovutukset
0.7
0.0
Yhteensä
6.2
25.3
			
			
Poistot			

Ivestoinnit 2006 - 2011 (sis. EU hankkeet)						
						
M
2006
2007
2008
2009
Maa-alueet
10.1
6.5
10.7
3.9
Kiinteät rakenteet ja laitteet
22.5
25.5
31.2
24.4
Yhteensä
32.6
32.0
41.9
28.3

2011		
erotus
-0.5		
1.8
-20.9
-0.2
0.7
-19.1		
2011
16.3

2010
4.4
20.6
25.0

2011
2.5
22.2
24.7

16 304 453
-12 154 265

-12 154 265
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