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Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Käyntiosoite:

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio, joka vastaa
kaupungin maa- ja asuntopolitiikan käytäntöön panosta, maanhankinnasta ja -omistamisesta, asema- ja yleiskaavoituksesta sekä
liikenteen, kunnallistekniikan ja ympäristön
suunnittelusta ja toteuttamisesta.
Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut toimii tilaaja–tuottaja -mallin
mukaisesti. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ostaa osan tarvitsemistaan palveluista kaupungin liikelaitoksilta ja kilpailuttamalla yksityisiä toimijoita. Vuoden 2012
aikana yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
tuotti liittymissopimuksen mukaiset palvelut myös liittyville kunnille.
Visio 2015
Oulun kaupunkiympäristö on turvallinen,
aktivoiva ja vetovoimainen.

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

Toiminta-ajatus
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut luo puitteet hyvälle elämälle tarjoamalla oululaisille monipuoliset mahdollisuudet asua, tehdä työtä, liikkua ja virkistäytyä.
Omistaja-, tilaaja- ja viranomaistehtävien
hoitoon keskittyvä yhdyskunta- ja ympäris-

töpalvelut tukee elinkeinoelämän kehitystä,
parantaa katujen ja puistojen viihtyisyyttä
sekä turvallisuutta, pitäen hyvää huolta maaomaisuudesta.
Strategiset päämäärät
> Oulussa on kaupunkiympäristö, joka luo
edellytyksiä ja lisäarvoa asukkaiden hyvinvoinnille ja elinkeinoelämälle. Turvaamme
riittävällä ja monipuolisella tonttituotannolla 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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Vuosi 2012

Tekninen lautakunta kehittää toimialansa
toimintaa, taloutta ja organisaatiota. Lautakunta ohjaa ja valvoo edellä mainittujen
suunnittelua ja työn toteutusta sekä seuraa
toiminnan tuloksia tarpeellisesta yhteistyöstä huolehtien. Lautakunnan alaisena toimii
yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Tekninen
lautakunta kokoontui vuoden aikana 37 kertaa ja käsiteltäviä asioita oli 647 pykälää. Viranhaltijapäätöksiä tehtiin 1019 kpl.

The Technical Committee develops its sector’s work, activities, finances and organisation. It guides and oversees planning and
implementation and monitors results, while
ensuring that there are the necessary levels
of cooperation in place. Urban and Environmental Services report to the Committee. The
Technical Committee met 37 times during the
year and there were 647 items for discussion.
Altogether, 1,019 official decisions were taken.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
organisaatio 2012
Matti Matinheikki, yhdyskuntajohtaja
YHTEISPALVELUT

Päivi Saari, hallintopäällikkö
ASEMAKAAVOITUS

Matti Karhula,
asemakaavapäällikkö - 20.5.2012
Mikko Törmänen,
asemakaavapäällikkö 21.5.2012

Tekninen lautakunta 2012 / Technical committee
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MAA JA MITTAUS

Kaija Puhakka, kaupungingeodeetti

Puheenjohtaja/ Chair
Taina Pitkänen-Koli

Varajäsenet / Deputy Members
Eija Törmänen

Varapuheenjohtaja/Vice Chairman
Raimo Hämeenniemi

Varajäsenet / Deputy Members
Juha Jaako

Jäsenet/ Members
Tarja Sanila
Heli Pihlajamaa
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

Pasi Heikkilä,
kaupungininsinööri 1.12.2012

Kaupunginhallituksen edustaja/
Representin the City Board
Tuija Pohjola
		
Representing the Haukipudas area
Lauri Kauppila

Varajäsen/ Deputy Member

Kaija Puhakka, City Surveyor

Representing the Kiiminki area
Matti Kontio

Varajäsen/ Deputy Member
Eija Tuomaala

Representing the Oulunsalo area
Eero Pernu

Varajäsen/ Deputy Member
Tuomas Lääkkö

Representing the Yli-Ii area
Juhani Kallioranta

Varajäsen/ Deputy Member
Tapio Räihä

Mikko Sormunen
Varajäsen/ Deputy Member
Jorma Leskelä

KATU- JA VIHERPALVELUT

Jaakko Ylinampa,
kaupungininsinööri – 10.6.2012
Tapio Siikaluoma,
vs, kaupungininsinööri 11.6.2012- 31.11.2012

Urban and Environmental Services
Organization 2012
Matti Matinheikki, Director
Joint Services

Päivi Saari, Administrative manager
Land and Surveying

City Planning

Matti Karhula,
City Planning Manager 20.5.2012
Mikko Törmänen,
City Planning Manager 21.5.2012
Road and Landscape Services

Jaakko Ylinampa,
City Engineer – 10.6.2012
Tapio Siikaluoma,
Substitute City Engineer 11.6.2012- 31.11.2012
Pasi Heikkilä,
Substitute City Engineer 1.12.2012
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Pääkirjoitus

Oulu kasvaa jatkossakin
Oulu on suureksi kaupungiksi harvinainen.
Se on kasvanut ja kasvaa jatkossakin Suomen kärkivauhtia. Kasvu on mahdollista,
koska oululaiset yritykset saavat tontteja
liike-elämän tarpeisiin ja pystymme tarjoamaan asukkaillemme erilaisia asumisen
vaihtoehtoja.
Luovutusmäärät ovat suurempia kuin
muissa kasvukeskuksissa. Esimerkiksi vuonna
2012 luovutimme lähes 300 omakotitalotonttia. Samalla asuntojen neliöhinnat on saatu
pysymään alhaisina. Meidän tulee kuitenkin
yhä edelleen panostaa tonttitarjontaan. Oulussa, kuten muissakin kasvukeskuksissa,
asumisvaihtoehtoehdot lisäävät viihtyvyyttä
ja asumisen pysyvyyttä.

Editorial

Pallas- ja Hammar-kortteleissa on käynnissä saman suuruisia kehittämishankkeita, ja
Hallituskadun varressa käynnissä ovat aseman Kauppakeskushanke sekä Vitoskorttelin asemakaavahanke. Kaikille on yhteistä,
että ne muuttavat Oulun ydinkeskustan ilmettä suuren kaupungin näköiseksi. Sellaiseksi, miltä Oulun pitääkin näyttää.
Muutosten myötä meidän tulee luoda
mahdollisuuksia myös korkeammalle rakentamiselle, joista Gallerian 12-kerroksinen
asuinrakennus on ensimmäinen merkki.
Seuraajia tulee varmasti. Gallerian kortteliin liitetään myös uusi Kesäkatu, katettu
katutila, joka luo Ouluun varmasti samantyyppistä uutta tunnelmaa, kuin Rotuaarin tulo aikanaan. Kesäkadun avaamisen
myötä uskon, että samalla käynnistyy positiivinen keskustelu myös Rotuaarin kattamisesta.

Korkeat rakennukset ja ydinkeskusta
Keskustaan on rakenteilla maan alle pysäköintilaitos, Kivisydän. Uusi pysäköintilaitos valmistuu kesällä 2015 voimistamaan
kaupunkimme sydäntä. Uuden pysäköintilaitoksen lisäksi Galleria-kortteliin valmistuu kauppakeskus vuoden 2015 lopulla.
Kyseessä on merkittävä 100 miljoonan euron investointi, joka luo jo rakennusaikana
paljon työpaikkoja ja tulevaisuudessa työtä
300–400 henkilölle.
Tiedämme jo, että samaan aikaan myös
muut keskustan kiinteistöjen omistajat vievät hankkeitaan voimakkaasti eteenpäin.

Rotuaari laajenee
Rotuaaria on kunnostettu nyt viimeiset
kaksi kesää. Huolimatta kohteen hankalista liikenneolosuhteista, projekti on pystytty toteuttamaan ilman, että se olisi suuresti haitannut kuntalaisia ja yrityksiä. Nyt
edessä on kolmas kesä, jonka aikana nykymuotoinen Rotuaari saadaan kunnostettua
lähes täydellisesti. Entistä ehompi Rotuaari
esiintymislavoineen ja uusine valaistuksineen antaa syytä tyytyväisyyteen.

Talous
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden käyttötalouden tulot vuonna 2012 olivat 38,5
miljoonaa euroa. Investointien rahoitusosuudet olivat 6,7 miljoonaa euroa, josta
maanmyyntivoittojen osuus oli 4,7 miljoonaa euroa. Merkittävimmät tuloerät olivat
maanvuokratulot, maa-alueiden myyntivoi-

tot, maankäyttösopimustulot, pysäköintija pysäköintivirhemaksut.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut käytti vuoden 2012 aikana rahaa toimintaansa
72,3 miljoonaa euroa, mistä investointien
osuus oli 30,4 miljoonaa euroa ja käyttötalouden osuus oli 41,9 miljoonaa euroa.
Käyttötalouden merkittävimmät menoerät
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Kävelykadut ovat osa kehittyvää, elävää
kaupunkia. Tämän vuoksi kävelykatuverkostomme tulee laajentua aluksi Isokadulle. Samalla Kivisydämen myötä myös
Hallituskadusta kehittyy kauppakatu, jossa
kävelijöiden ja kevyen liikenteen mahdollisuuksia parannetaan.
Oulu kasvaa voimakkaasti, ja meille kaikille tärkeä kysymys on, millä keinoin se kasvaa. Miten voimme varmistaa, että Oulu on
tulevaisuudessakin Pohjoisen Skandinavian
johtava kaupunki? Viisaasti toimien Oulun
asema säilyy fiksun oululaisen maapolitiikan linjausten kautta, kun pystymme tarjoamaan kuntalaisille sekä yrityksille kohtuuhintaisia asuntoja ja tontteja.

Oulu is set to grow
Oulu is an unusual, large city. It has been
and will be one of Finland’s fastest growing
cities. This is because companies in Oulu
obtain the plots of land they need for their
business operations and our residents can
be offered different housing options. The
hand-over rate is slightly greater than in
other growth centres. In 2012, for example, we delivered almost 300 plots of land
on which to build detached houses. At the
same time, we have managed to keep property prices low. But we still have to make
efforts to ensure that there are enough
plots of land. As in other growth centres,
we have to be able to offer residents a variety of housing options for them to be able
to enjoy living in Oulu.

yhdyskuntajohtaja

High buildings and the heart of the city
An underground car park (Kivisydän,
‘Heart of Stone’) is under construction in
the city centre, due for completion in summer 2015. It will bring growth to the heart
of our city. The Gallery shopping centre,
now familiar to many, will be completed at
the end of 2015. It is a major 100 million
euro investment and will create permanent jobs for 300 to 400 people, not counting those created during the construction
project itself. At the same time, we know
that other property owners are also mak-

kohdistuivat katujen ylläpitoon ja viheralueiden hoitopalveluihin. Merkittäviä menoeriä olivat myös suunnittelupalvelujen ostot ja joukkoliikennepalvelut.
Investointeja tehtiin maa- ja vesialueisiin 3,8 miljoonalla eurolla, sekä kiinteisiin
rakenteisiin ja laitteisiin 24,7 miljoonalla
eurolla.

Finance
Income from the city’s Urban and Environmental Services stood at EUR 38.5 million
in 2012. Investment accounted for EUR 6.7
million, EUR 4.7 of which represented profit from the sale of land. The main items of
revenue were rent on land, profit from the
sale of areas of land, land use agreements,

Matti Matinheikki

ing enormous strides with their projects.
In the districts known as Pallas and Hammar, development projects on the same
scale are also in progress. Alongside Hallituskatu, the station’s Shopping Centre and
Vitoskortteli city planning projects are also
under way. Common to all these projects is
that they will contribute to a change in the
look of our city centre, which will eventually resemble a major metropolis. And that
is how it should look. We also need to provide opportunities for higher construction
projects. The 12-floor Galleria apartment
block is the first sign of this. And there will
be other schemes to follow. Something else
that is new is Galleria’s Kesäkatu, a covered
street, which must be just as much a novelty for the people of Oulu as the Rotuaari
pedestrian zone was at one time. Kesäkatu
will inevitably lead to a lively debate on
whether to cover Rotuaari too.

new lighting installed, it will make a pleasing sight. The pedestrian streets are part
of the developing, vibrant city. That is why
our network of such streets is to be extended, initially to Isokatu. At the same time,
Kivisydän will mean that Hallituskatu will
become a shopping street, where facilities
for pedestrians and cyclists are to be improved.
Oulu is growing fast, and an important question for us all is how it happens.
How can we ensure that Oulu remains the
leading city in Northern Scandinavia. It
will happen by acting wisely and though a
smart land policy for Oulu whose objective
is reasonably priced housing and plots of
land for residents and companies.
Matti Matinheikki
Director, Urban and Environmental Services

Rotuaari to be extended
The Rotuaari pedestrian zone has been renovated these past two summers. Despite
the area’s awkward traffic arrangements,
this has gone ahead with only fairly little
inconvenience to local residents and businesses. Now the third summer is coming
when the Rotuaari in its current state will
need to undergo almost complete refurbishment. With its performance stages and

parking charges and parking fines.
Urban and Environmental Services
spent EUR 72.3 million in 2012, with investment accounting for EUR 30.4, and operations accounting for EUR 41.9. The main
items of expenditure were road maintenance and the upkeep of green spaces.
Other major areas of expenditure included

the purchase of planning services and public transport.
A total of EUR 3.8 million was invested
in areas of land and water, and EUR 24.7
million in fixed structures and equipment.
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Haastattelut

Kirsti Reskalenko
kaavoitusarkkitehti

Vaikka Kirsti Reskalenko on paljasjalkainen oululainen, hän on ehtinyt Pietarissa
vietettyjen opiskeluvuosien jälkeen tehdä pitkän ammatillisen matkan Lahteen,
Nurmekseen, Joensuuhun ja Kokkolaan
ennen kuin palasi kotikulmilleen ja aloitti
Oulunsalon kunnan kaavoittajana 2008.
Kuntaliitos siirsi Oulun yliopistossa väitelleen tekniikan tohtorin Yhdyskunta- ja
ympäristöpalveluihin.
Tohtoriksi Kirsti Reskalenko väitteli
rakennussuojelusta vuonna 2003 ja aihe on
siksi sydäntä lähellä. Hän toimii yleiskaavoitustehtävissä ja näkee rakennetun ympäristön voimavarana, jonka kanssa pitää
edetä harkiten, että ei menetetä sen tarjoamia mahdollisuuksia.
Kirsti kokee Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut mielenkiintoisena työpaikkana.
Erityistä on monipuolisten asiantuntijoiden joukko ja yhteistoiminnalliset työtavat. Työn alla yleiskaavoituksessa on muun

muassa uuden Oulun yleiskaava, jota laaditaan tiimityönä. Kirstin keskeisin työ liittyy
Oulunsalon osayleiskaavoitushankkeisiin.
Jos joku suunnitteluratkaisu mietityttää,
voi kollegoilta pyytää moniammatillisia
näkemyksiä yhteisissä palavereissa.
Vuoden 2012 antoisimpia projekteja
oli Kirstille Oulunsalon keskuksen täydennysrakentamis- ja taajamakuvaselvitys.
Pohjois-Suomen SAFA:n toimintaan aktiivisesti osallistuva Reskalenko nautti myös,
kun sai töiden puolesta osallistua Varjakan
arkkitehtuurikilpailun ohjelmointiin ja
tuomarointiin.
Uusi viihtyisä Ympäristötalo luo Kirstin mielestä erinomaiset puitteet työnteolle. Kun sen ovet sulkeutuvat ja työpäivä
on ohi, Kirsti rentoutuu pilateksen parissa.
Kesällä hän upottaa sormet multaan ja sosiaalista Kirstiä kiinnostavat myös Italian
kieli ja kulttuuri.

Aila Lomperi
kaavasuunnittelija

Aila Lomperi on viherpeukalo, joka on
huomannut, että tasapaino löytyy töissä
myönteisestä suhtautumisesta. Aila on
kotoisin Haukiputaalta. Ja vaikka hän on
kiertänyt mutkan Helsingissä, missä hän
valmistui maanmittausteknikoksi vuonna
1985, Aila Lomperi on tehnyt suurimman
osan työurastaan Haukiputaalla.
Kuntaliitosten myötä Ouluun yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin siirtynyt
Aila jatkaa työtään ympäristöpalvelujen
asemakaavayksikön kaavahankkeissa ja
poikkeamislupavalmistelun parissa. Upeat
työkaverit ovat helpottaneet ensimmäisen
vuoden sopeutumista Ympäristötalossa
työskentelyyn. Lupien valmisteluun kun ei
missään varsinaisesti kouluteta. Ratkaisujen löytäminen voi viedä aikaa, mutta kollegoilta apua saa aina.
Ailan mielestä parasta omassa työssä
ovat hetket, kun lautakunnassa syntyy valmistellun lupaesityksen mukainen päätös.

Kiinnostavaa kaavasuunnittelijan työssä
ovat myös työvaiheet, jossa mietitään luvan hakijan kanssa yhteisiä ratkaisuja. Kaavoituksessakin saa olla tekemisissä kuntalaisten kanssa. 			
Kotonaan Aila Lomperilla on rivitalon
takapihalla pieni kasvihuone ja lapsuudenkodissa Haukiputaalla lisää maata. Keväällä alkaa kylvöaika ja Aila kasvattaakin lähes
kaikki kasvit itse, siemenistä lähtien. Käsillä tekeminen on hyvää vastapainoa työlle,
ja siksi Aila harrastaa puutarhan hoidon
lisäksi mosaiikki- ja pajutöitä, betonin taidevalua ja käsitöitä.

Vilho Vanhatalo
rakennuttajainsinööri

Lieneekö pala kotiseutua kulkenut kalastus- ja metsästysharrastuksen myötä Vilho
Vanhatalon mukana Ouluun? Pellosta kotoisin oleva Vilho Vanhatalo opiskeli insinööriksi Rovaniemellä ja aloitti työt Oulussa 2001.
Katu- ja viherpalvelut -yksikössä työskentelevä Vilho toimii tällä katu-urakoiden
rakennuttamistehtävissä. Aikaisemmin hän
on ollut suunnittelijana ja projektipäällikkönä etupäässä suunnitteluhankkeissa.
Tehtävien monipuolisuus viehättää
Vilhoa. Jokainen katujen rakennuttamisprojekti on uniikki ja vaihtelua lisäävät
ihmiset, kun kohteen vaihtuessa vaihtuu
koko hanketiimi. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa hienoa onkin Vilhon mielestä
hyvä työilmapiiri ja työyhteisö, jonka kanssa on hyvä pureutua uusiin projekteihin.
Useimmat rakentamishankkeet ovat
Vilho Vanhatalon mielestä jokainen omalla

tavallaan kiinnostavia, mutta isot ja vaativat kohteet huolehtivat siitä ettei työpäivistä tule yksitoikkoisia. 2012 mielenkiintoisimpiin tehtäviin kuului Möljän silta, jonka
rakennuttamisessa Vilho oli mukana.
Työhön liittyvät ajatukset voivat seurata mukana kotiinkin, se on osa asiantuntijan elämää. Rentoutumaan Vilho lähtee
milloin ladulle ja milloin lenkille, ja muu
aika kuluu vapaalla perheen kanssa ja lasten harrastusten parissa.

Terhi Toura
korjausinsinööri

Terhi on valmistunut 2012 rakennusinsinööriksi Oulun seudun ammattikorkeakoulusta. Vaikka opiskeluista on vasta hetki,
niin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa
Terhillä on jo pitkä työkokemus. Oulunsalosta kotoisin oleva Terhi aloitti nykyisessä
työpaikassaan harjoittelijana jo opiskeluaikana, ja on tehnyt yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille opinnäytetyönsäkin. Valmistuttuaan hän jatkoi työskentelyä asumisen
tiimissä, missä hänelle kuuluvat muun muassa korjaus- ja energia-avustuksiin liittyvä
neuvonta sekä valmistelutyöt.
Terhi viihtyy korjausinsinöörin tehtävissään ihmisten vuoksi. Yhdyskunta- ja
ympäristöpalveluissa tehdään töitä yhdessä ja Terhi pitää työporukastaan. Osa asiakkaista on yksityishenkilöitä ja osa isännöitsijöitä ja vaihtelevissa tehtävissä korostuvat
asiakastyö ja palvelu. Korjausavustushakemusten parissa työskennellessään Terhi

kokee, että parasta on, kun voi olla aidosti
avuksi. Monet avustusten hakijoista ovat
vanhuksia tai vähävaraisia. Avustus on
heille iso asia, josta valmistelijakin saa välitöntä kiitosta.
Työ on mielenkiintoista ja päivät vaihtelevat. Toisinaan Terhi käy asiakkaita tapaamassa kentällä ja välillä hän taas työskentelee toimistolla. Terhi kokee tärkeänä
sen, että tarjolla on lisäkoulutusta ja mahdollisuuksia ammatilliseen kasvuun kokeneiden työkavereiden kanssa.
Kun työpäivät ovat ohi, Terhi siirtyy
harrastuksiin. Vapaa-aika kuluu ystävien
kanssa ja palloilulajien parissa. Hän harrastaa myös kuntonyrkkeilyä, mikä on istumatyöläiselle hyvää treeniä.
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Maanhankinta ja tontinluovutukset

Maanhankinta
2012 hankittiin 36 kaupalla yhteensä noin
502 hehtaaria raakamaata Oulun ja muiden
yhdistyvien kuntien alueella. Maanhankintaan käytettiin rahaa noin 3.476.700,00
euroa. Maanhankinnan painopisteet olivat
Oulun ja Haukiputaan alueilla.
Tontinluovutus
Kaupungin tuli luovuttaa tontteja vanhan
Oulun alueelta 1100–1200 asunnon rakentamiseksi, joista omakotitontteja tuli olla
250. Koko uuden Oulun alueella tontteja

tuli luovuttaa noin 1400–1500 asuntoa varten, joista omakotitontteja oli 350.
Tontteja luovutettiin vanhassa Oulussa
1414 asunnon rakentamiseksi, näistä omakotitontteja oli 254. Uuden Oulun alueelta
luovutettiin tontteja 1534 asunnon rakentamiseksi, luovutuksia kohdentui omakotitonteille 301.
Valmistuneiden asuntojen keskimääräinen vuositavoite uuden Oulun alueelle on
1800 asuntoa, josta vuonna 2012 arvioitiin
valmistuvan Ouluun noin 1500 asuntoa.
Vanhaan Ouluun valmistui 1493 asun-

Oulun kaupungin määrärahoilla hankitut
Kohteita kpl
Kohde
8
Oulu
9
Haukipudas
5
Oulunsalo
yhteensä 20 kpl		

toa ja uuteen Ouluun 1934. Omakotiasuntoja valmistui vanhaan Ouluun 329 ja uuteen
Ouluun 635. Sivun 11 taulukosta käyvät ilmi
omakotiasuntojen osuudet valmistuneista
asunnoista kuntaliitoksen kunnittain eriteltyinä.

Kallisensuoran pohjois- ja eteläpuolella.
Sopimusten hallinta on tärkeä osa kaupungin oikeuksien valvontaa. Näihin sopimuksiin liittyvää ehtojen toteutumisen
seurantaa, saatavien voimassapitoa sekä
laskutusta tehtiin seuraaville sopimuksille:

Sopimukset
Vuoden 2012 aikana kaupunki teki tontinomistajien kanssa asemakaavamuutoksiin liittyen 12 maankäyttösopimusta. Sopimuksista
neljä koskee Limingantulliin 29.6.2012 voimaan tullutta liikerakentamisen asemakaavaa

sopimuksia

11418 kpl

maankäyttösopimuksia
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yhteistoimintasopimuksia

13 kpl

ap- tai vastaavia sopimuksia
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546 681,00
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yhteensä

Valmistuneet asunnot ja kaupungin luovuttamat asuntotontit ja niille rakennettujen asuntojen lukumäärät v.2002-2012

Ympäristökuntien määrärahoilla hankitut

270

Kiinteistönluovutusilmoitukset

n. 11500 kpl

1600

Kohteita kpl
Kohde
6
Haukipudas
5
Kiiminki
5
Oulunsalo
yhteensä 16 kpl		

3 kpl

Maanvuokrajärjestelmään tallennettiin
283 uutta maanvuokrasopimusta. Lisäksi
kuntaliitoksen johdosta on vuoden aikana tallennettu 473 maanvuokrasopimusta.
Vuokraoikeuden siirtoja tallennettiin 335.
Kaupunki on vastaanottanut ja käsitellyt
uuden Oulun kunnista 1376 kiinteistönluovutusilmoitusta.
Kiinteistönluovutusilmoitusten ja muiden hallinnonalojen rekisterien avulla on
seurattu muun muassa maan edelleen luovutusta rakentamattomana.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Asuntojen lukumäärä valmistuneissa rakennuksissa 2012				
		
			
		
kaikki yhteensä
erilliset pientalot
Oulu
1493
329
Haukipudas
164
150
Kiiminki
153
82
Oulunsalo
111
61
Yli-Ii
13
13
yhteensä
1934
635
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Asemakaavoitus

Asemakaavoitusyksikkö vastaa maankäytön
suunnittelusta ja suunnittelun ohjauksesta.
Yksikkö laatii asemakaavoja ja asemakaavanmuutoksia sekä valmistelee maankäyttö- ja
rakennuslain (MRL) mukaisiin rakennuslupa-, suunnittelutarve- ja poikkeamismenettelyihin kuuluvia 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 ovat osa
asemakaavoituksen työtä.
		

Vuorovaikutusmenettelyt
Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt kuuluvat kiinteästi asemakaavojen
laadintatyöhön. Kaikkiin vaikutuksiltaan
merkittäviin asemakaavoihin ja asemakaavan muutoksiin laadittiin osallistumis- ja
arviointisuunnitelmat (OAS). Alueellisen
ympäristökeskuksen kanssa käytiin MRL:n
mukaiset viranomaisneuvottelut kaikista
merkittävimmistä kaavahankkeista. Osana
merkittävien asemakaavojen laadintatyötä
järjestettiin yleisötilaisuuksia ja seminaareja sekä osallistuttiin niihin.
Vuonna 2012 laaditut asemakaavat ja
asemakaavan muutokset
Hyväksymiskäsittelyyn valmistui toimintavuoden 2012 aikana kaikkiaan 12 asema-

kaavaa tai asemakaavanmuutosta. Uudet
asemakaavat ja vanhojen asemakaavojen
uudistamiset käsittivät alueita noin 209 ha
ja sisälsivät rakennusoikeutta noin 315 000
k-m2. Asemakaavaaluetta laajentavia uusia
asemakaavoja oli kaksi. Asemakaava-alue
laajeni noin 164,5 ha ja uutta rakennusoikeutta asemakaavat ja muutokset sisälsivät
noin 174 000 k-m2.
Toimintavuoden 2012 aikana valmistuneiden asemakaavojen sisältämä uusi asuntokerrosala mahdollistaa 1466 uuden asunnon rakentamisen.
Vuonna 2012 hyväksytyt asemakaavat ja
asemakaavan muutokset
Vuonna 2012 hyväksyttiin 18 asemakaavaa
tai asemakaavan muutosta.
Asemakaavojen laajuus oli noin 217 ha,

josta uutta asemakaavaa noin 165 ha.
Rakennusoikeutta asemakaavoihin sisältyi noin 439 000 k-m2, jossa rakennusoikeuden nettolisäys on noin 237 000 k-m2.
Vuonna 2012 hyväksyttyjen asemakaavojen

sisältämä uusi asuntokerrosala mahdollistaa 2337 uuden asunnon rakentamisen.
Lausunnot
Vuoden 2012 aikana valmisteltiin 83 poikkea-

Asuntotuotantotavoite ja			
toteutunut asuntotuotanto, as		

kaupungin
Oulun kaupungin
asukasmäärän kehitys,
kehitys, henk.
henk.
asukasmäärän
150000

Keskustan asukasmäärän
kehitys, henk.
20000

Vuosi
120000
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1980

mislupa-, rakennuslupa-, suunnittelutarvesekä muuta maankäyttöön liittyvää lausuntoa. Yksikön valmistelun perusteella tehtyjen
poikkeamispäätösten määrä oli 35 kappaletta, joista 27 oli hakijan kannalta myönteisiä
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Asuntotuotantotavoitteet ja toteutumat 2008- 2012
					
Asuntotuotanto
2008
2009
2010
2011
2012
Asuntotuotantotavoite
1500
1500
1050
1500
1500
Toteutunut asuntotuotanto
1356
1004
1730
1848
1492
Vertailu
-9,6 %
-33,1 % +64,8 % +23,2 % -0,003 %

Vuonna 2012 valmistuneiden asemakaavojen mahdollistama uusi asuntotuotanto
					
Käyttötarkoitus
Pinta-ala ha
Kerrosala k-m2
Omakotialueet AO, AM
40,8363
102751
Muut pientaloalueet AP + tiivis/matala
6,6720
22930
Rivi- ja pienkerrostaloalueet
-0,3438
-688
Kerrostaloalueet
2,5557
66779
Asuntoalueet yhteensä
49,7202
191792

Vuonna 2012 hyväksyttyjen asemakaavojen mahdollistama uusi asuntotuotanto
					
Käyttötarkoitus
Pinta-ala ha
Kerrosala k-m2
Omakotialueet AO, AM
40,9630
103331
Muut pientaloalueet AP + tiivis/matala
6,6720
22930
Rivi- ja pienkerrostaloalueet
-0,3438
-688
Kerrostaloalueet
12,2982
136268
Asuntoalueet yhteensä
51,6265
233811
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1/250
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Asuntoja kpl
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229
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834
1466

Mitoitusluku
1/250
1/100
1/80
1/80

Asuntoja kpl
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229
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1703
2337
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ja 8 kielteisiä. Tekninen lautakunta ratkaisi
näistä 18 poikkeamishakemusta. Tekninen
lautakunta käsitteli lisäksi 48 suunnittelutarvepäätöstä, joista 28 päätöstä oli hakijan
kannalta myönteisiä ja 20 kielteisiä.
Kuntaliitokseen valmistautuminen
Asemakaavoitus on ennakoinut 2013 tapahtuvaa kuntaliitosta sovittamalla yhteen
uuden Oulun yhdistyvien kuntien maankäytön suunnittelun palveluja kuntien välisen palvelujen järjestämissopimuksen mukaisesti. Asemakaavoitus ja yleiskaavoitus
ovat organisoituneet ja tehneet työnjaon
yhdessä. Henkilöstö on sijoittunut tehtäviinsä, ja kaikki ovat muuttaneet Ympäristötaloon 2012 vuoden alussa. Henkilöstön
koulutus ja yhteisten toimintataopojen kehittäminen on jatkunut edelleen 2012.
Voimassa olevat asemakaavat inventointiin, siirrettiin kaupungin tietokantaan
ja kaavatunnukset harmonisoitiin.
Asemakaavoitus sekä maa ja mittaus ovat
koordinoineet ja toteuttaneet yhdistyvien
kuntien katujen ja teiden nimistöjen yhteensovittamisen ja poistaneet nimien päällekkäisyyksiä. Samassa yhteydessä Itella Oy tarkisti
postinumeroalueiden rajauksia. Työ on tehty yhteistyössä asukkaiden kanssa, ja uudet
osoitteet ovat tulleet voimaan syksyllä 2012.
Hiukkavaaran keskuksen ideapäivä Pehkolanlammella
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Kaikkien yhdistyvien kuntien ohjeellisen vuosien 2012–2016 maankäytön toteuttamisohjelman pohjalta laadittiin yhteiset
kaavoitus- ja hankkeistamisohjelmat. Kaavahankkeiden priorisointityötä jatkettiin
vuonna 2012.
Ydinkeskusta
Vuosi 2012 oli Oulun keskustan kehittämisessä merkittävä. Pallas- ja Galleria-kortteleiden asemakaavat hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ja ne tulivat voimaan
9.3.2012. Yhdessä kalliotilahankkeen kanssa ne muodostavat elinvoimaisen kaupunkikeskustan perustan.
Pallas- ja Galleria-kortteleista kehitetään
ydinkeskustaan monipuolisia ja vetovoimaisia asuin- ja liikekortteleita. Yhteensä rakennusoikeutta kortteleissa on noin 90000
kem2. Kortteleiden huoltotilat ja osittain pysäköintitilat sijaitsevat kalliotiloissa.
Hammar–korttelin asemakaavanmuutos luonnos oli julkisesti nähtävillä vuoden
2012 syksyllä. Korttelin kiinteistönomistajat ovat tehneet aloitteen korttelin kehittämiseksi. 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 kalliotiloihin.
Täydennysrakentamista
Kaukovainiolla ja Höyhtyällä
Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja
ympäristön kehittämiseksi on valmistunut
yleissuunnitelma. Suunnitelma ohjaa alueen asemakaavoitusta ja muuta suunnittelua sekä tukee yleiskaavan tarkistamistyötä.
Se pohjautuu vuosina 2010–2012 järjestettyihin avoimiin suunnittelutapahtumiin.
joissa kaukovainiolaiset ja muut suunnittelusta kiinnostuneet saattoivat esittää tavoitteita sekä suunnitella ja arvioida alueen
kehittämistä. Tapahtumien avulla pyrittiin
paitsi ideoimaan aluetta myös lisäämään
ymmärrystä ja vuoropuhelua eri osapuolten
toiveista ja tavoitteista sekä tukemaan asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan
asuinympäristöönsä.
Yleissuunnitelmassa osoitetaan alueita
noin 1900 uutta asukasta varten sekä korostetaan Kaukovainion keskuksen merkitystä yhdyskuntarakenteen solmupisteenä.
Kaukovainion kiinnostavuutta lapsiperheiden asuinalueena pyritään parantamaan
monimuotoisen asuntotuotannon avulla,
kunnostamalla ulkoilu- ja leikkipaikkoja
sekä parantamalla yleistä viihtyisyyttä ja

ympäristön laatua. Suunnittelun yhteydessä on ideoitu puistojen ja ulkoilualueiden
kehittämistä, katuviheralueiden kunnostamista sekä katupuuistutusten täydentämistä. Myös kävelyn, pyöräilyn sekä linja- ja henkilöautoliikenteen järjestelyitä
parannetaan.
Suunnitelmaa on tarkoitus toteuttaa
vaiheittain yli 10 vuoden aikana, ja toteuttamista varten tarvitaan useita kaavamuutoksia. Parhaillaan valmistellaan Kaukovainion
keskuksen asemakaavaa, joka pyritään saamaan valmiiksi vuonna 2014.
Höyhtyän alueella on aloitettu yleissuunnittelu 2011. Alueella on vireillä ja tulossa asemakaavan muutoksia. Aluetta koskeva
toinen suunnittelutapahtuma järjestettiin
keväällä 2012.
Hiukkavaarasta kestävän kehityksen
pohjoinen talvikaupunki
Hiukkavaaraan suunnitellaan ja rakennetaan
Oulun ja koko Pohjois-Suomen suurin uusi
kaupunginosa. Vanhan kasarmialueen ympärille tulee asuntoja 20 000 uudelle asukkaalle,
ja keskus palvelee 40 000 lähialueen asukasta.
Hiukkavaaraan kuuluvan Kiulukankaan
asemakaava eteni hyväksymiskäsittelyyn
loppuvuodesta 2012. Kiulukankaalla selvitettiin mahdollisuutta kalliolämmön käyt-

töön asuinkerrostalojen korttelialueella.
Hiukkavaaran keskuksen suunnittelutyö jatkui ja alustava asemakaavaluonnos valmistui. Hiukkavaaran Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli INURDECO
-kehittämishanke sai TEKES:iltä ja EAKR:lta
kaksivuotisen rahoituspäätöksen. Yhteishankkeessa ovat mukana Oulun kaupunki,
Oulun yliopisto, kolme rakennuttajatahoa
sekä Oulun Energia. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2 Milj. €, Oulun kaupungin
osuus on 320 000 €, josta Tekes- rahoitusta
139 000 €. Oulun kaupunki kehittää hankkeen avulla kaupunkisuunnittelun, -kehittämisen ja kumppanuuskaavoituksen käytäntöjään, laatii talvikaupunkistrategian sekä
määrittelee käyttäjälähtöiset toimintamallit.
Kehittämis- ja tutkimusalueena hankkeella
on Hiukkavaaran keskuksen ydinalue.
Hiukkavaaran kehittämisen koordinaatioryhmä asetettiin kaupunginjohtajan
päätöksellä. Maan koordinoi Hiukkavaaraan
kohdistuvia kehittämishankkeita. Hiukkavaaran viestintä- ja markkinointiryhmän
toiminta on käynnistynyt. Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut järjestivät yhteistyössä
BusinessOulun kanssa Hiukkavaara Artic
Smart City – Kestävä pohjoinen talvikaupunki –yrityspäivän.
Kivikkokankaalta osoitettiin alueet

Varjakan satamasta saaren suuntaan, kilpailutyö ”Punos”)

RESCA –kehittämishankkeelle, jossa pilotoidaan vaihtoehtoisia lämmitysratkaisuja
ja teknologioita pientaloalueilla sekä vertaillaan niiden tuloksia.
Elokuussa julkistettiin Hiukkavaaran
verkkosivut ja yleisesite. Vuoden alussa Ympäristötalon aulassa oli Hiukkavaaran suunnittelusta kertova näyttely. Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut osallistui toistamiseen
elokuussa Vanhan Hiukkavaaran alueella
järjestettyyn Hiukkavaara-Piknik –tapahtuman järjestämiseen.
Varjakka
Oulun kaupunki ja Oulunsalon kunta järjestivät Varjakan loma-asumisen ja virkistysalueiden suunnittelua koskevan arkkitehtuurikutsukilpailun. Tavoitteena oli löytää
Varjakan loma-asumisen ja virkistysalueiden
toteuttamiseen innovatiivisia maankäytön
ratkaisuja ja esimerkki Varjakan tyyppilomaasunnosta.
22 kilpailuun hakeneen arkkitehtuuritoimiston joukosta valittiin neljä osallistujaa,
jotka ovat Arkkitehtitoimisto Kristiina Karlsson, Arkkitehdit M3 Oy, Eriksson Arkkitehdit
Oy ja Arkkitehdit Sarlin + Sopanen sekä Arkkitehtitoimisto Emma Johansson Oy. Varjakan virkistys- ja loma-alueen suunnittelukilpailun voittaja julkistetaan 27.3.2013.
.
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Yleiskaavoitus

Yleiskaavoitus toteuttaa kaupunkistrategian
tavoitteita strategisella maankäytön suunnittelulla ja ohjauksella. Yksikkö laatii yleiskaavoja ja osayleiskaavoja sekä niihin liittyviä
selvityksiä ja tavoitesuunnitelmia. Yleiskaavoitus antaa myös lausuntoja meneillään olevista hankkeista tai lupaprosesseista.
Oulun yleiskaava
Merkittävin vireillä oleva työ on Oulun
yleiskaava (1), joka käsittää koko uuden kunnan alueen. Yleiskaavatyö aloitettiin vuonna
2011 ja kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan tavoitteet 8.10.2012. Vuoden 2012 aikana
asiaa käsiteltiin uuden Oulun elinvoimaisuustoimikunnassa ja yhdistymishallituksessa useita kertoja. Lisäksi yleiskaavatyötä
esiteltiin muun muassa uuden Oulun johtoryhmässä, Oulun kaupunginhallituksessa
ja -valtuustossa, teknisessä lautakunnassa,
liikennejärjestelmätyöryhmässä sekä lukuisissa muissa organisaatioissa ja tilaisuuksissa. Elinvoimaisuustoimikunnan jäsenille

Oulun yleiskaavan tavoitteet

järjestettiin työpaja yleiskaavan tavoitteista
18.04.2012. Monialainen yliopiston ja muiden asiantuntijatahojen edustajista koolle
kutsuttu asiantuntijapaneeli käsitteli tavoitteita kokouksessaan toukokuussa 2012.
Selvitykset
Vuonna 2012 on laadittu useita yleiskaavan
perusselvityksiä. Kuntakeskusten täydennysrakentamis- ja taajamakuvaselvityksissä
etsittiin potentiaalisia täydennysrakentamisen alueita ja nostettiin esiin mahdollisia
taajamakuvan kehittämisen tarpeita. Oulun
keskusta-alueiden kaupunkikuvaselvityksessä tarkasteltiin ja analysoitiin keskeisen kaupunkialueen ominaispiirteitä. Työssä laadittiin myös tulevaisuuden kaupunkikuvan
visioita useilta kohdealueilta. Selvityksen
laatimisen aikana järjestettiin visiotyöpaja
päättäjille ja asiantuntijoille 14.06.2012.
Kulttuuriympäristöt
Oulun kulttuuriympäristöohjelmaa laadittiin

vuoden 2012 aikana toisaalta inventointikoosteena Oulun yleiskaavan perusselvityksenä ja toisaalta vuorovaikutteisena prosessina. Keväällä 2012 pidettiin uuden Oulun
kunnissa keskustelutilaisuudet, joissa kuntalaiset ja päättäjät saivat nostaa esiin omasta
mielestään tärkeitä ympäristöjä. Ohjelmaa
laadittaessa pilotoitiin myös sähköistä Ota
kantaa –palautekanavaa, pidettiin työpajoja
koululuokille sekä järjestettiin tilaisuus alueen
kotiseutu- ja kulttuuriyhdistyksille ja muille
toimijoille. Aineistosta laadittiin näyttely ympäristötalon ala-aulaan loppuvuodesta 2012.
Ohjelma valmistuu maaliskuussa 2013.
Puolivälinkankaalle laadittiin vuoden
2012 aikana rakennuskannan ja viheralueiden inventointi. Inventoinnissa analysoitiin rakennetun ympäristön sekä viherympäristön ominaislaatua ja erityispiirteitä
ja laadittiin ohjausryhmässä aluetasoinen
arvottaminen. Kaupunginhallitus hyväksyi
raportin 11.02.2013 noudatettavaksi ohjeellisena jatkotyössä.

Osayleiskaavat
Kyläalueiden osayleiskaavatöitä jatkettiin
vuoden 2012 aikana. Vireillä ovat muun muassa Haukiputaalla merituulivoima-alueen
osayleiskaava (2) ja Kellon osayleiskaavan
I. vaihe (4) sekä Oulunsalossa merialueen
osayleiskaava (10) ja kaupallisten palveluiden vaiheyleiskaava (14). Kiiminkijokivarteen sijoittuvien osayleiskaavahankkeiden:
Haukiputaan Jokikylän (3), Kiimingin Alakylän (6) ja Huttukylän (8) työstämistä on
jatkettu mitoitusperiaatteiden tarkastelulla.
Hyväksytyt yleiskaavat
Kaupunginhallitus hyväksyi Oulunsalon Varjakan osayleiskaavan 11.06.2012 ja kaava sai
lainvoiman heinäkuussa 2012. Osayleiskaavassa Varjakan valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön osoitettiin virkistys-, loma-, veneily- ja matkailukäyttöä.
Lausunnot
Yleiskaavoitus on valmistellut kaupunginhal-

litukselle vuoden aikana useita kaupungin
lausuntoja muun muassa maakuntakaavoituksesta, ympäristövaikutusten arvioinneista, tuulivoimahankkeista, lakiesityksistä ja erilaisista kehittämishankkeista.

minut organisaatiomuutoksen myötä osana
yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut -prosessia. Monikuntaliitoksen myötä yleiskaavoituksen henkilömäärä on kasvanut. Yksikössä on 2012 työskennellyt vakituisena 10
henkilöä ja projektitehtävissä 3 henkilöä.
Vuoden 2012 aikana on järjestetty henkilöstölle muutoksen tueksi neljä muutospysäkkiä, joissa on ollut mukana työterveyden edustaja. Yksikössä on mietitty
yhteisiä toimintatapoja ja pelisääntöjä sekä
aloitettu kehittämistyö yleiskaavoituksen
prosessien liittämiseksi IMS-toimintajärjestelmään. Viikoittaisissa suunnittelu- ja
yksikköpalavereissa on hiottu yhteisiä toimintatapoja ja -käytäntöjä. Maastokäynnit
ja virkistysretket eri puolille uutta Oulua
ovat vahvistaneet yhteishenkeä ja yhtenäistäneet näkemystä uudesta kaupungista.

Keskustelua kaupungista
Oulun kaupunkisuunnitteluseminaarin vetovastuu vuonna 2012 oli yleiskaavoituksella.
Seminaari pidettiin 4.10.2012 teemalla: Uuden Oulun tulevaisuudet? Seminaariin kutsuttiin uuden Oulun päättäjät ja asiantuntijat. Tilaisuuteen osallistui lähes 200 henkilöä
ja pääpuhujana oli professori Peter Ache Radboudin yliopistosta Hollannista.
Tietojärjestelmät
Vuoden 2012 aikana vietiin yleiskaavoituksen
hakemistokartta kaupungin tietojärjestelmiin
yhteistyössä maa ja mittauksen kanssa.
Henkilöstö
Vuoden 2012 alusta yleiskaavoitus on toi-
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Vuonna 2012 valmistuneita yleiskaavoituksen perusselvityksiä
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Täydennysrakentamis- ja taajamakuvaselitys, Haukiputaan keskusta
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Liikenne ja kunnallistekniikka

Keskustan kehittäminen
Rotuaarin peruskorjaustyö valmistui Kirkkokadun osalta ja kunnallistekniset työt
Kauppurienkadulla välillä Kirkkokatu–Isokatu. Lisäksi kunnostettiin Uusikadun pihakatu välillä Linnankatu–Heikinkatu.
Liikenneväylien ja alueellisen kunnallistekniikan kehittäminen
Uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan
rakentamisen pääkohteita olivat Neitsytkorven alue Metsokankaalla, Ritaharjun
pohjoisosa sekä Kivikkokankaan alue. Päällystys- ja ympäristötöitä tehtiin edellisinä
vuosina pohjatuilla alueilla, kuten Ritaharjun keskuksessa ja Metsokankaalla.
Toppilansalmen ylittävä Möljänsilta avattiin liikenteelle 15.11.2012 ja vanhan Toppilan
sataman laitureiden laajamittainen kunnostus- ja uudisrakennustyö jatkui koko vuoden.
Kuivasjärven kohdalla tehtiin Raitotien
kolmannen rakentamisvaiheen urakassa
liikennejärjestelyjen parantamista ja melusuojausta. Kunnallistekniikan peruskorjausta tehtiin muun muassa Rajakylässä ja
Puolivälinkankaalla. Pyörätieverkossa val-

Liikenneväylät Oulussa (km)
					
				
2008
2009
kaava-alueen katuja		
577
638
kaava-alueen ulkopuolisia teitä ja		
kevyenliikenteen väyliä		
109
333
kevyenliikenteen väyliä yhteensä		
518
613
yhteensä kunnossapidettäviä teitä,
katuja ja väyliä			
1204
1584

2010
648

2011
649

2012
659

333
616

333
619

333
627

1597

1601

1619

mistuivat Sotkapuiston ja Terveporvarinpuiston pyöräteiden kunnostukset.
Kaksoisraiteen välin Liminka–Oulu
-yleissuunnitelma valmistui ja pääradan
parantamista koskeva asemakaavanmuutos kaupungin alueella oli hyväksymiskäsittelyssä. Valtatie 4-tiesuunnitelma välillä
Kempele–Kello valmistui syksyllä aiemmin
hyväksytyn yleissuunnitelman pohjalta.

Jätehuollon viranomaistehtävät
Kaupunginhallitus päätti helmikuussa jätehuollon seudullisten viranomaistehtävien
siirrosta teknisen lautakunnan alaisuuteen
ja valtuusto teki syksyllä 2012 vaihdoksen
edellyttämät johtosääntömuutokset. Viranomaistoiminta käynnistyi lokakuun alussa.

Ympäristön parantaminen
Uusia leikkipaikkoja valmistui Ritaharjuun
ja Metsokankaalle. Leikkipaikkoja peruskorjattiin Hupisaarilla, Pyykösjärvellä ja Kuivasjärvellä. Suurin puistoalueen peruskorjaus-

Liikenteenhallinnan parantaminen
Liikenteenhallinnan yleissuunnitelma 2020
valmistui yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksen kanssa.
Liikenteenhallintaan liittyvät investoin-

kohde oli Tervaporvarinpuisto Tuirassa.

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 2008 - 2012					
				
Mittauskohde
		
2008
2009
2010
2011
2012
1. Limingantie			
24,700
24,300
22,500
22,300
25,200
2. Ilmarinkatu / Rautatienkatu		
2,400
4,400
5,000
5,800
6,100
3. Etel. alikäytävä			
21,900
23,100
23,100
23,600
24,400
4. Pohj. alikäytävä			
17,500
17,400
16,900
16,900
16,700
5. Tulliväylä			
16,500
16,900
16,900
16,700
16,600
6. Kasarmintie			
7,100
6,700
6,500
6,600
6,600
7. Merikosken sillat			
27,900
27,700
27,400
27,900
27,400
8. Rautasilta			
17,500
17,500
17,600
17,500
17,500
9. Pohjantien sillat			
52,200
53,300
55,000
57,100
57,800
10. Erkkolan silta			
16,600
16,900
16,900
16,500
15,700
					
Keskustan kehä, mittauskohteet 1 - 7
118,000
120,500
118,300
119,800
123,000
Oulujoen sillat, mittauskohteet 7-10
114,200
115,400
116,900
119,000
118,400
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nit kohdentuivat liikennevalo-ohjauksen
vanhan kojekannan saneerauksiin ja tietoliikenteen sekä hälytysajoneuvojen etuuksien kehittämiseen.
Oulunliikenne.fi –palveluun avattiin reittiopas kävelyn ja pyöräilyn tarpeisiin.

Joukkoliikenteen käytön edistäminen
Oulun kaupunki vastaa seudullisen joukkoliikenteen viranomaistoiminnasta vuoden 2013 alusta.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa
viranomaistoimintaa koskevan kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen ja kustan-nus-

jaon periaatteet ja johtosäännöt syksyllä 2012.
Vuonna 2014 alkavan kilpailutetun joukkoliikenteen valmistelu ja palvelutasosuunnittelu käynnistyi.
Paikallisliikenteen matkamäärä nousi edellisvuodesta 2,2 % ja Cityliikenteen
käyttö 9,7 %.

Poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet Oulussa vuosina 2008–2012		
				
			
				
2008
2009
2010
2011
2012
Onnettomuuksia			
886
592
584
615
716
Loukkaantuneita			
126
213
122
108
136
Kuolleita			
3
4
4
5
1
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Omaisuuden hallinta

Vesialueet
Vuodesta 2012 alkaen Oulun kaupungille
oikeus- tai viranomaispäätöksillä määrätyt
kalanistutusvelvoitteet siirtyivät yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilta Oulun Energian ja
Oulun Veden toteutettaviksi. Yhdyskunta- ja
ympäristöpalveluiden tehtävä oli vesialueen
omistajana valvoa velvoitteiden toteutusta
eli alihankkijan toteuttamia istutuksia.
Oulun kaupungille oikeuspäätöksillä
määrätyt kalanistutusvelvoitteet hoidettiin
täysimääräisinä ja osin ylittäenkin. Velvoitehoitorästejä ei ole.

Kalastuslupia myytiin
vuonna 2012 seuraavasti:
Lupatyyppi
Verkot, meri
Verkot, sisävesi
Katiskat
Madekoukut
Lippoaminen
Uistelu
Ravustus

kpl
432
32
190
19
396
2398
4

Muita lupia myönnettiin seuraavasti:
tutkimusluvat 2 kpl, ammattikalastajan rysälupa 1 kpl, ammattikalastajan verkkolupa
1 kpl, uistelukilpailulupa 2 kpl, matkailukalastuksen yrittäjälupa 1 kpl, lippoamisen
yhteisölupa 1 kpl, vapakalastuksen yhteisölupa 2 kpl ja pitkäsiimalupa 1 kpl.
Vuosi 2012 oli kymmenes Merikosken kalatien täysi toimintakausi. Kalatietä
nousevien kalojen määrää selvitettiin laskijalaitteen avulla. 30.4. – 27.10.2012 välisenä
aikana kalatietä nousi Merikosken padon
yläpuoliseen Oulujokeen muun muassa
508 lohta, 92 meritaimenta ja 310 lahnaa.
Voimalaitoksen ohijuoksutukset elokuussa estivät kalan nousun kalatiehen, mutta
ohijuoksutuksen vähetessä nousu pääsi al-

kamaan uudelleen. 30.8.2012 nousi yhden
vuorokauden aikana ennätykselliset 123
lohta kalatietä Oulujokeen.

teet olivat pääasiassa hallintokunnilta tyhjäksi jääneitä, huonokuntokuntoisia ja käytöstä poistuneita rakennuksia.

Rakennukset
Vuoden 2012 alusta yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden suorassa omistuksessa tai
hallinnassa oli yhteensä 66 kohdetta. Määrä
kasvoi vuoden 2012 aikana seitsemällä kohteella raakamaan hankinnan yhteydessä.
Vuonna 2012 myytiin 8 yhdyskunta- ja
ympäristöpalveluiden hallinnassa olevaa
rakennusta. Myynnissä olleista kohteista
muun muassa Karhin entiselle palvelutalolle, Riekin talolle ja Nallikarin rantaravintolalle löytyi ostaja.
Vuoden 2012 aikana yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut puratti 8 rakennusta tai
rakennuskokonaisuutta. Kahdessa purkukohteessa käytettiin purku-urakan kilpailutuksessa kriteerinä kaupunginhallituksen linjausten mukaista tukityöllistämistä,
jonka tarkoituksena on vähentää nuorten
ja vaikeasti työllistettävien työttömyyttä.
Osassa pienemmistä kohteista purkaminen
suoritettiin yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Osa puretuista rakennuksista
tuli kaupungin omistukseen raakamaan
hankinnan yhteydessä. Muut puretut koh-

Metsät
Puutavaraa luovutettiin vuonna 2012 yhteensä noin 32800 m³. Niistä sekä ennakoista saatiin tuloja yhteensä noin 1,07 milj. euroa.
Uudistusalueiden raivauksia tehtiin Juurusojan ja Karttion alueilla yhteensä noin 9,3
ha. Maanmuokkausta (laikutus ja mätästys)
tehtiin Tiuran, Juurusojan, Karttion, Mämmisuon ja Polvikankaan alueilla yhteensä
noin 15,6 ha ja kuusen istutusta Juurusojan
ja Karttion alueilla yhteensä noin 7,1 ha.
Navettamaan metsätietä, Koivuahon
pengertietä ja Rissasen metsätietä peruskorjattiin yhteensä 9,3 km. Pykälikön lammen pohjoispuolelle tehtiin uusi 0,6 km
pengertie. Sanginjoen metsäteille tehtiin
lanausta noin 26 kilometrin matkalla.
Mämmisuolla ja Hiukkavaarassa tehtiin noin 26 km kunnostusojituksia.

Kunnallistekniikan investoinnit, toteutumat (milj.€) vuosina 2008 - 2012
			
2008
2009
2010
2011
Katurakennusohjelma
17.03
14.28
13.04
13.42
Pääliikenneväylät ja
muut liikennejärjestelyt
5.41
6.11
4.41
3.86
Ympäristörakentaminen
1.629
1.35
0.82
0.69
Venesatamien rakentaminen
0.249
0.054
0.10
0.10
Erilliskohteet
17.629
2.00
1.41
3.58
EU-hankkeet		
0.65
0.86
0.56
Yhteensä		
24.44
20.64
22.21

Perintömetsä Oulunsalossa
WWF Suomi on haastanut Oulun kaupungin perustamaan perintömetsän. Haasteen
johdosta yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa ryhdyttiin selvittämään mahdollista sopi-

vaa kohdetta perintömetsän perustamiseksi. Selvityksessä valikoitui kohteeksi Oulun
kaupungin omistama Riviera niminen tila,
kt. 567-401-4-51, pinta-ala n. 3,8 ha. Alueen
puusto on männikköä, jonka kehitysluokka
vaihtelee metsän sukkessiokehityksen johdosta taimikosta vanhaan metsään eli yli 130
vuoteen. Kaupunginhallitus päätti 21.8.2012
§ 357 tehdä sopimuksen Wold Wide Fund for
Nature, Maailman luonnonsäätiö WWF:n
kanssa, jolla perustettiin perintömetsä tilalle Riviera, kt. 567-401-4-51.
Maatalous
Viljelijätukihakemuksia käsiteltiin 1112 kpl.
Maataloustukea myönnettiin hakemusten
perusteella 3,6 milj. euroa. Maatalouden
erityistukisopimuksia oli voimassa 35 kpl
542 hehtaarilla.
Oulun maaseutuelinkeinojen ohjausryhmää laajennettiin liittyvien kuntien nimeämillä edustajilla. Ohjausryhmä käsitteli
kaikki liittyvistä kunnista jätetyt hakemukset. Oulun kaupungin varaamaa maaseutuelinkeinojen kehittämisrahaa myönnettiin yhteensä 80 136 euroa 57 hakijalle 162
kehittämiskohteeseen.
Uuden Oulun, Iin, Pudasjärven ja Utajärven maaseutuhallinnon yhteistoiminta-

alue aloittaa toimintansa 1.1.2013. Toiminnan käynnistämistä varten on laadittu
kuntien välinen yhteistoimintasopimus
maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä, kuntien välinen sopimus maaseutuelinkeinojen kehittämistehtävien palveluista
sekä Maaseutuviraston ja Oulun kaupungin välinen maksajavirastosopimus.
Oulun kaupungin omistamia peltoja
vuokrattiin viljelykäyttöön 31 sopimuksella
yhteensä 244 ha.
Luonnonsuojelutarkoituksiin vuokrattiin Selkäkarissa lammaslaidunalaksi 2,96
ha ja Kempeleenlahdesta emolehmälaitumeksi 31,12 ha.
Kadut ja puistot
Maikkula-Madekoski-Kaakkurin alueelle kilpailutettiin ja käynnistettiin katujen ja viheralueiden hoidon nelivuotinen alueurakka.
Oulu osallistui FCG Koulutus ja Konsultointi Oy:n kuntapalveluiden laatua mittaavaan ja 31 kuntaa käsittävään selvitykseen.
Oulu sai hyviä arvosanoja muun muassa
keskustaan johtavien pääkatujen kunnosta, lumenaurauksesta keskustaan johtavilla
pääkaduilla sekä katuvalaistuksesta.

				
2012
14.37
2.93
0.714
0.16
6.57
1,16
25.91
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Kaupunkimittaus

Kaupunkimittausyksikkö jatkoi monikuntaliitoksen valmistelua. Yksikön tehtävänä
oli tarjota vastuullaan olevat palvelut kaikille yhdistyville kunnille. Tämä edellytti
palveluprosessien ja vastuiden määrittämistä uuden toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti.
Kuntien alueiden asemakaavan pohjakartta siirrettiin paikkatietojärjestelmään
edellisvuoden 2011 lopussa. Koska käytössä
oli edelleen kuitenkin kaksi eri korkeusjärjestelmää (NN ja N60), oli tarve siirtyä yhtenäiseen julkisen hallinnon suosituksen
mukaiseen N2000-korkeusjärjestelmään.
Järjestelmän toteuttamista koskevat mittaukset suoritettiin edellisvuonna. Toimintavuoden aikana tilattiin konsultilta
korkeuskäyrien määritykset ja toteutettiin
muutosprosessi teknisesti. Tämä edellytti
huomattavaa työpanosta sekä aineistojen
käsittelyyn että muutoksesta tiedottamiseen. Lisäksi eri toiminnoissa oli otettava
huomioon korkeusjärjestelmän muutoksen vaikutukset. Uusi korkeusjärjestelmä
otettiin käyttöön 10.12.2012.
Loppukesällä toteutettiin koko monikuntaliitosalueen kattava ortoilmakuvaus.
Hankkeen lopputuloksena voitiin paikkatietojärjestelmän taustakuvaksi sijoittaa
tarkka ilmakuva uuden kunnan alueesta. Kuvaa voidaan hyödyntää monissa eri
tehtävissä. Kuvauksesta on tuotettu myös
seinätaulu kaupunginhallituksen kokoushuoneeseen.
Monikuntaliitokseen liittyen toteutettiin yhteistyössä asemakaavoituksen
kanssa uuden Oulun katu- ja tienimistön

Asuminen

yhteensovittaminen. Hankkeessa määriteltiin uusi nimi 407 tielle tai kadulle. Uudet
nimet otettiin käyttöön syksyllä. Samoin
yhteistyössä yleiskaavoituksen kanssa määriteltiin uuden kunnan suuralue- ja kaupunginosarajat.
Vuoden aikana merkittiin 1046 rakennuksen paikka, joista kuntien alueella 339
kpl. Lisäksi suoritettiin 1143 sijaintikatselmusta. Rakennus- ja poikkeamislupakarttoja laadittiin yhteensä 935. Kasvua
edellisvuodesta oli 257 kpl. Erityisesti poikkeamislupakarttatilausten määrä kasvoi
huomattavasti.
Täydennyskartoituksia uuden Oulun alueella tehtiin 200 kohteessa yhteensä 336 ha
alueella. Runkomittauksia tehtiin muun
muassa keskustan alueella Kivisydäntä varten sekä Peltola–Oulunsuun alueella. Asemakaavan pohjakartan tarkistuksia suoritettiin 37 kpl 1316 ha alueella.
Asemakaava-alueella muodostettiin lohkomalla ja muilla toimenpiteillä 323 kiinteistöä. Näistä oli tontteja 294, joista yksityisille muodostettiin 51 (17 %) ja kaupungille 243 tonttia (83 %).
Toimituksissa rakennettiin kiinteistöjen rajoille rajamerkeiksi yhteensä noin 750
putkipyykkiä. Oulun teknisen liikelaitoksen mittaus- ja geotekniikka on vastannut
tilaustyönä suoritetuista maastomittaustehtävistä, jotka painottuivat Kivikkokankaan asemakaava-alueelle.
Tonttijakoja ja tonttijakojen muutoksia
hyväksyttiin yhteensä 78 kpl. Näillä muodostettiin 342 kaavayksikköä.
Kaavarekisterin osalta aloitettiin Hauki-

putaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kaavayksiköiden perustietojen tallentaminen.
Kuntaliitoksen aiheuttaman kaupungin
asemakaava-alueen lisääntymisen johdosta
laadittiin rekisterinpitoalueen laajentamisen suunnitelma ja aikataulu, jotka yhdistymishallitus hyväksyi 9.10.2012. Suunnitelma laadittiin yhteisymmärryksessä
Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimiston kanssa.
Lohkomalla muodostetut
tontit vuosina 2008-2012
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Omistusasunnot
Osakeasuntojen myyntivolyymi on Oulussa
edelleen vuodenvaihteessa 2012–2013 huomattavan korkealla, noin 1000 uutta ja 2000
vanhaa asuntoa vuodessa. Asuntojen rakentamisen aloittamisen määrä on kuitenkin
selvästi laskeva. Myytävänä olevien valmiiden
asuntojen määrä on nousussa, mutta Oulussa edelleen kohtuullinen, noin 200 asuntoa.
Aloitettujen asuntojen määrän voimakas lasku on seurausta myytävänä olevien
asuntojen määrän selvästä kasvusta. Uusien asuntojen myynti on pysynyt vuonna
2012 edelliseen vuoteen verrattuna samalla
tasolla, kun myytyjen vanhojen asuntojen
määrä on kasvanut. Sekä uusien että vanhojen asuntojen hinta on pysynyt jotakuin-

Vuokra-asunnot
Vuokra-asuntojen tarjonta on Oulussa hyvä,
ja vapaita asuntoja on jatkuvasti tarjolla runsaasti. Vuokratalojen käyttöasteet eivät ole
romahtaneet, mutta asuntojen vaihtuvuus
on suuri. Vaihtuvuuteen vaikuttavat sekä laaja tarjonta että omistusasumisen edullisuus.
Vuokra-asuntojen kysyntä on kasvussa.
Ydinkeskusta on merkittävä vuokra-asumisen keskittymä, vain neljässä asunnossa
kymmenestä asuu omistaja itse.
Korkotukilainat
Vuonna 2012 haettiin jatkuvassa haussa
olevaa korkotukilainaa kahdelle vuokratalokohteelle, joissa on yhteensä 68 asuntoa.
Omakotitalon rakentamista varten hyväk-

Korkotukilainat
					
		
kohdetta
Jatkuvassa haussa oleva korkotuki 		
3
Erityisryhmien avustus ja korkotuki		
9

		
asuntoa
69
304

80
38
571

2008

Yl.alueet

Korjaus- ja energia-avustukset 2010-2012					
			
2010
2011
2012
Kohteita
983
500
403
Asuntoja
31 432
9 658
8 219
Myönnetyt avustukset
7 778 583
1 344 610
1 140 207

58

314

394

2009

2010

23

29

281

294

2011

2012

Tontit

Kaupunki
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kin ennallaan verrattuna vuoden takaiseen
(molemmissa laskua 1,6–1,7 %). Markkinoilla on havaittavissa kysynnän vähentymistä
ennakoivia merkkejä vuodelle 2013.

Yksityiset

Rekisteröidyt kiinteistöt
vuosina 2008-2012
900
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Asuntomarkkinat
Oulun asuntorakentamisen markkinat ovat
kilpaillut ja tasapainossa. Omistus- ja vuokra-asuminen on Oulussa kohtuuhintaista.

syttiin korkotukilaina yhdelle hakijalle. Erityisryhmien investointiavustusta ja korkotukea haettiin muistisairaiden vanhusten,
mielenterveyskuntoutujien, kehitysvammaisten ja muiden vammaisten uudisrakennushankkeille yhteensä 272 asunnon rakentamiseen. Lisäksi avustusta ja korkotukea
haettiin 32 opiskelija-asuntoa käsittävälle
perusparannuskohteelle.
Vuoden 2012 aikana hyväksyttiin 973
vuokratalojen asukasvalintaa ja tehtiin asumisoikeusasuntojen haltijoiden 308 hyväksymispäätöstä.
Korjaus- ja energia-avustukset
Vuonna 2012 jätettiin Oulussa yhteensä
498 korjaus- ja energia-avustushakemusta.
Korjausavustusta haettiin 176 kohteeseen ja
energia-avustusta 322 kohteeseen yhteensä
2,7 milj. € edestä. Korjausavustusta voitiin
myöntää kaikille avustusehdot täyttäneille
vanhusväestön, veteraanien ja vammaisten
asuntokohteille sekä suunnitelmalliseen korjaustoimintaan kuntoarviointiin, kuntotutkimuksiin ja huoltokirjojen laatimiseen.
Korjausavustusta myönnettiin yhteensä
548 404 €.
ARA osoitti uusiutuvan energian käyttöönottoa koskeviin avustuksiin määrärahaa
vajaa 40 prosenttia määrärahatarpeesta. Tukea myönnettiin päälämmitysjärjestelmänä
käytettävien maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumppujen käyttöönottoon, pelletti- ja muuhun puulämmitykseen siirtymiseen sekä hybridiratkaisuihin 105 kohteelle yhteensä 196
142 €. Muuta energia-avustusta rakennusten
ulkovaipan tai lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien parantamiseen myönnettiin 112
kohteelle yhteensä 395 661 euroa.
Korjaus- ja energia-avustuksia myönnettiin 403 kohteelle yhteensä 1 140 207 €.
Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon
ja Yli-Iin osalta ARA:n osoittamista määrärahoista korjausavustusta voitiin myöntää
kaikille hakijoille. Energia-avustusmäärärahaa ei saatu tarvetta vastaavaa määrää,
joten avustuksia ei voitu myöntää täysimääräisinä.
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KantriOulu – maaseutu uudessa Oulussa
KantriOulu-hankkeen toinen toimintavuosi
toteutui hankesuunnitelman mukaisesti. Kevään aikana järjestettiin niin kutsuttuja päättäjien ja virkamiesten maamieskouluja, joissa
aiheina olivat muun muassa maaseutuvaikutusten arviointi sekä Oulun maatalouden
näkymät. Seminaareja ja työpajoja pidettiin
maaseutumatkailun ja kyläkehittämisen teemoilla. Kesällä käynnistyi yhteisöviljelypilotti, missä joukko kuluttajia teki kumppanuussopimuksen tuottajan kanssa. Kokeilu oli
ensimmäinen muotoaan Suomessa ja kokemukset olivat erittäin hyvät. Sekä maamieskoulut että yhteisöviljelykokeilu herättivät
kiinnostusta valtakunnallisella tasolla.
KantriOulun syksy koostui erilaisista
tapahtumista. Hanke oli mukana kahdessa
eri metsäalan tapahtumassa Oulussa sekä
Hiukkavaara Piknikissä lähiruokateemalla.
Yli-Iissä järjestettiin koko perheen maatalousnäyttely Pikkufarmarit, joka keräsi syyskuisena lauantaina lähes 800 osallistujaa.
Maaseutu ja maatalous tulivat tutuksi kou-

lulaisryhmille sekä kaupunkilaisille. Niin
ikään syksyllä järjestettiin maaseutualueille
useita retkiä, joissa oli mukana päiväkoti-, seniori- ja erityisryhmiä. Pohjois-Pohjanmaan
kyläpäiville Kuusamoon tehtiin matka uuden
Oulun kylien kanssa ja Oulustako lähiruokakaupunki? –seminaarissa mietittiin, voidaanko lähiruoan osuutta lisätä julkisen sektorin
ruokahankinnoissa, ja mitä se vaatii.
Lisäksi KantriOulu-hanke on osallistunut aktiivisesti tulevan EU-ohjelmakauden
maaseutuohjelmatyöhön ja hanke on toiminut Oulun kaupungin ”Elävä kaupunkimaaseutuohjelman” päivitystyön koordinaattorina. Vuoden aikana järjestettyihin
tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli 2200 henkilöä. Hankkeen kokonaiskustannustoteuma oli noin 92 000 €,
josta kaupungin omarahoitusosuus on 10
%. Hankkeessa toimii päätoimisena projektipäällikkönä Rita Porkka ja lisäksi vuonna
2012 hanke tarjosi kolmen kuukauden työharjoittelupaikan maaseudun kehittäjän
ammattitutkintoa suorittavalle henkilölle.
PYYVESI-hanke
EU-hankkeena jatkui PYYVESI-hanke. Hanke koski Pyykösjärveä ja tarkoituksena oli
seurata matalan, sisäkuormitteisen järven
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vedenlaadun muutoksia järvelle annettavan
talviaikaisen lisävesityksen vaikutuksesta.
Hanke päättyi vuoden 2012 lopussa.
Iijoen kalatiet
Iijoen kalateitten suunnittelun EU-hanke
jatkui vuonna 2012. Ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa.
B-Team
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut osallistuu
EU:n Interreg IV C -ohjelmaan kuuluvaan kehityshankkeeseen B-Team – Brownfield Policy
Improvement Task Force. Hanke alkoi helmikuussa 2010 ja päättyy maaliskuussa 2013.
Hankkeen pääpartnerina toimii Belfastin
kaupunki Pohjois-Irlannista. Muut partnerit
tulevat Itävallasta, Unkarista, Saksasta, Irlannista, Italiasta, Liettuasta ja Puolasta sekä
Norjasta. Partnerit ovat kaupunkeja, tutkimuslaitoksia ja yliopistoja.
Tavoitteena on kehittää ja luoda EU-tasolla yhtenäisiä maankäytön ja kaavoituksen
toimintamalleja uuteen käyttöön muuttuvilla entisillä teollisuus- ja logistiikka-alueilla
(brownfield). Alueiden kaavoitukseen ja käyttöönottoon liittyy paljon haasteita, joihin
yksittäisen alueiden ja kaupunkien on vaikea
löytää toimivaa ja kohtuuhintaista ratkaisua.

Alueiden uudelleenkäytöllä parannetaan ympäristöä sekä vähennetään ympäristön epäpuhtauksia ja terveyshaittoja.
Hankkeen aikana järjestettiin kussakin
kaupungissa viikon mittainen asiantuntijaseminaari. Oulu järjesti ensimmäisen seminaarin syyskuussa 2010. Oulun pilottikohde
oli Ranta-Toppila, Länsi-Toppilan kaavarunkoalueen pohjoisosa. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto teki hankkeeseen liittyen
tutkimustyön vuorovaikutteisesta maankäytön suunnittelusta.
Oulun kaupunki on laatinut lupauksen
(Brownfield Pledge) muutosalueiden kehittämisestä. Oulun lupaus on hyväksytty 2010
kaupunginhallituksessa ohjeellisena noudatettavaksi yhdyskuntarakenteen suunnittelussa.
Nallikari
Nallikarin ranta-alueen kunnostustyöt aloitettiin vuoden 2012 alkupuolella ruoppaamalla ranta-alue. Töitä jatkettiin saman vuoden syksyllä, jolloin aloitettiin rantaväylien,
rantamuurin ja rantarakenteiden teko. Työt
valmistuvat marraskuussa 2013. Nallikarin
investointihankkeen tavoitteena on parantaa
Nallikarin ranta-alueen palveluja, toiminnallisuutta ja alueen ympärivuotista käyttöä

sekä taata kaikille käyttäjäryhmille turvallinen, esteetön ja monipuolinen uimarannan
sekä vesialueen käyttömahdollisuus. Lisäksi
rakentamisen tavoitteena on suojata rantaa
eroosiolta ja estää hiekan leviäminen uimaranta-alueen ulkopuolelle.
Varjakka
Varjakan kehittämiseksi on vuosina 2010,
2012 toteutettu kolmea EU-hanketta. PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamissa
Euroopan aluekehitysrahastohankkeissa on
saatettu päätöksen Varjakan mantereen puolen kartanon peruskorjaukset ja rakennettu
alueelle historia- ja luontopolku. Kartanon
peruskorjaukset -hankkeessa korjattiin Varjakan kartanon Hulina-rakennus näyttely- ja
monitoimitilaksi. Kartanolla tehtiin myös pihanparannustöitä. Varjakan ja Akion kulttuuri- ja luontoreitti EAKR -hankkeessa suunniteltiin ja rakennettiin oppimiskäyttöön
soveltuva historia- ja luontopolku Varjakan
alueelle. Polun varressa on alueen historiasta
ja luonnosta kertovia tauluja, nuotiopaikkoja, laavu ja lintujenkatselupaikkoja.
Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamassa Varjakka, seudullinen matkailukeskus
2020 EAKR -hankkeessa on tehty Varjakkaan liittyvää suunnittelua ja kehittämistä.

Toiminta on sisältänyt sillan, sataman, saaren ja alueen yleissuunnittelua sekä käyttäjätutkimuksia. Alueelle on hankittu yrittäjiä ja yhteistyökumppaneita sekä tutkittu
alueelle sopivia matkailutuotteita. Matkailutuotteista testauksessa ovat olleet matkaluistelu, opastetut kierrokset, toriranta,
Varjakka-risteily, konsertit, kesäteatteriesitykset ja alueen muu hyödyntäminen luovan
taiteen kohteena. Varjakassa on lisäksi ollut
käynnissä Oulunsalon sosiaalitoimen kanssa yhteistyönä tehty työllistämistoiminta.
Hankkeen toiminnan seurauksena Varjakan
matkailullinen hyödyntäminen on ottanut
askeleen eteenpäin ja alueesta saatu käyttäjäpalaute on parantunut. Varjakan kartano
toimii nykyisin juhla- ja kokoustilana.
Energiaviisas rakennettu Oulu, Oulun
ERA 17 –tiekartta
”ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017” on ympäristöministeriön,
Sitran ja Tekesin yhdessä valmistelema toimintaohjelma, joka vastaa ilmastonmuutoksen haasteeseen rakennetun ympäristön
osalta. Kunnat ja kaupungit laativat omat tiekarttansa toimintaohjelman toteutumiseksi.
Oulun ERA17-tiekartta on toimintamalli ja ohjekirja uuden Oulun rakennetusta
ympäristöstä vastaavien tahojen toiminnan
kehittämiseksi ja käytännön toimintatapojen muuttamiseksi energiatehokkuutta
edistäviksi. ERA17-tiekartta on hyväksytty
Oulun kaupunginhallituksessa 11.12.2012.
Oulun ERA17 -tiekartassa on tarkasteltu 31 toimenpidettä, jotka koskevat energiatehokasta maankäyttöä, hajautettua
energiantuotantoa, rakentamisen ohjausta,
kiinteistöjen käyttöä ja omistusta sekä osaamisen kehittämistä. Jokaisen toimenpiteen
kohdalla on määritelty, missä mennään nyt,
mitkä ovat tulevaisuuden toimenpiteet,
kuka on vastuussa ja miten toimenpiteiden
toteutumista seurataan. Keskeisimmistä
toimenpiteistä on koottu tiivistelmä ”Oulun
17 energiaviisasta askelta”.
Toukokuussa järjestettiin kaupungin
ilmastostrategia- ja energiatehokkuusseminaari.
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Toiminnan kehittäminen

Vuoden 2012 aikana yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut laati uuden laatupolun ja sen
toteuttamissuunnitelman. Tavoitteena on
jatkuva toiminnan kehittäminen ja toimintajärjestelmän laajentaminen koskemaan
vähitellen myös yleiskaavoitusta, rakennusvalvontaa ja seudullista ympäristötoimea.
Teknisen keskuksen toimintajärjestelmälle myönnettiin ensimmäiset laatu- ja ympäristösertifikaatit 2010. Uusi järjestelmä sertifointiarviointi pidettiin joulukuussa 2012.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen yksiköt vastasivat toimintajärjestelmän päivittämisestä vuoden aikana standardin edellytysten mukaisesti. Teemana vuoden aikana
oli yhteisten parhaitten käytäntöjen suunnittelu uudelle Oululle hyödyntäen liittyvien
kuntien toimintatapoja.
Projektinhallinnan käytäntöjen kehittäminen jatkui ja liittyvistä kunnista tulleille projektipäälliköille järjestettiin projektipäällikkökoulutusta.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on sitoutunut jatkuvaan parantamiseen. Sen varmistamiseksi toteutettiin sisäiset auditoinnit
suunnitelman mukaisesti ja pidettiin kaksi
johdon katselmusta. Edellisessä johdon katselmuksessa ja auditoinneissa sovitut kehittämistoimet toteutettiin 2012 aikana.
Ympäristötalo ja
valmistautuminen uuteen Ouluun
Vuosi 2012 oli valmistautumista uuteen
Ouluun. Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut
oli aktiivisesti mukana kehittämässä Ou-
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lun tapaa toimia. Vuoden 2012 aikana kehitettiin yhteistä toimintaa ja varmistettiin
yhdistymissopimuksen mukainen palvelujen sujuva tuottaminen liittyville kunnille.
Yhteisiä toimintoja kehitettiin sekä palvelu- että henkilöstöprosesseissa, tavoitteena
tasapuoliset ja yhtenäiset toimintatavat
koko Ympäristötalossa.
Yleiskaavoitus ja osa liittyvien kuntien
henkilöstöä muutti Ympäristötaloon marras-joulukuussa 2011, ja loppuosa vuoden
2012 alussa, jolloin kaikki liittyvien kuntien työntekijät työskentelivät Ympäristötalossa
Uuden Oulun valmistelutyötä johdettiin teknisten johtajien työryhmässä, johon
kuuluivat myös yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin kuuluvat virastojen päälliköt.
Toimintojen käynnistymistä valmisteltiin
useissa eri alatyöryhmissä, joita edellä mainittu työryhmä koordinoi.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden
valmistelut jaoteltiin kolmeen koriin toimintojen suunnittelun hallitsemiseksi. Korit olivat 1) tekniset valmisteluprojektit 2)
toimintapolitiikkaan liittyvät projektit sekä
3) henkilöstöprojektit. Esimiesten vuonna
2011 aloitettu muutosvalmennus saatettiin
loppuun vuoden 2012 alussa.
Prosessin henkilöstön muutosvalmennus alkoi helmikuussa 2012. Tavoitteena oli
koko henkilöstön valmiuksien nostaminen
toimintojen yhdistämiseen ja palveluiden
tarjoamiseen. Muutosvalmennus toteutettiin yksiköittäin ryhmissä. Jokaisella ryh-

mällä oli 2-3 kokoontumista.
Henkilöstö
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa työskenteli vuoden 2012 lopussa 162 asiantuntijaa. Vuoden 2012 alussa kuntaliitokset
lisäsivät henkilömäärää. Toistaiseksi voimassa olevia palvelussuhteita tuli lisää 29.
Hallintokuntasiirtona tuli 4 vakinaisessa
palvelussuhteessa olevaa henkilöä. Vuoden
2012 aikana solmittiin kaksi uutta vakinaista palvelussuhdetta. Uusissa vakinaisissa
palvelussuhteissa aloittivat päivystäjä ja
taloussihteeri. Vuoden 2012 aikana toistaiseksi voimassa olevia palvelussuhteita solmittiin seitsemän joko irtisanoutuneiden
tai vanhuuseläkkeelle siirtyneiden tilalle.
Edellä mainittuihin palvelussuhteisiin
palkattiin tiemestari, kaavoitusassistentti,
kaupungininsinööri, kaupunginpuutarhuri, kaksi ylläpitovalvojaa ja jätehuoltoviranomainen.
Henkilöstön palvelussuhteen kesto oli
vuoden lopussa keskimäärin 16,5 vuotta,
kun se edellisenä vuonna oli 19,3 vuotta.
Henkilöstön keski-ikä oli 48,9 vuotta. Keski-ikä on pysytellyt samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna.
Henkilöstön ammattitaito ja koulutustaso on hyvä. Osaamisen ylläpitäminen
edellyttää jatkuvaa täydennyskoulutusta ja
omaehtoisen koulutuksen tukemista sekä
mahdollisuuksia työssä oppimiseen.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen
työntekijöistä noin 60 prosentilla on perus-,

keski- tai alimman korkea-asteen tutkinto.
Korkeakoulututkinnon suorittaneita on
noin 40 prosenttia henkilökunnasta.
Kouluttautumiseen ja toiminnan kehittämiseen käytettiin rahaa 100 530 €.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen koulutusmäärärahat suunnattiin virastossa määriteltyjen osaamisen johtamisen linjausten
mukaisesti.
Koulutuksen ja kehittämisen painopistealueet olivat vuonna 2012 johtaminen ja
kehittäminen, työsuojelukoulutus, kielikoulutus ja projektinhallinta sekä ammattitaidon ylläpitoon ja ammatilliseen pätevyyteen
tähtäävä koulutus.
Vuoden aikana kouluttautumiseen käytettiin 369 oppimistyöpäivää, mikä merkitsee 2,3 oppimistyöpäivää jokaista vakinaista
työntekijää kohti. Henkilökunnalla on vahva
motivaatio ammattitaidon kehittämiseen.
Henkilöstön omaehtoista koulutusta tuettiin myöntämällä palkallista virka-/työvapaata enintään kuusi työpäivää lukuvuotta
kohden. Vuoden aikana tätä oikeutta käytti
6 henkilöä, joille myönnettiin palkallista
opintovapaata yhteensä 21 työpäivää.
Rakennuttajan pätevöityskoulutuksen
suoritti kaksi henkilöä ja aloitti kaksi henkilöä. Yhdyskuntasuunnittelunerikoistumisopintoja aloitti kaksi henkilöä. Lisäksi
yksi henkilö on suorittanut johtamisen
erikoisammattitutkinnon. Ammattikorkeakoulututkinnon suoritti yksi henkilö
ja viisi henkilöä suorittaa amk-opintoja,
joista yksi opiskelee ylempää ammattikor-

keakoulututkintoa. Yksi henkilö suorittaa
ylempää korkeakoulututkintoa. Tohtoriopinnoissa on yksi henkilö. Muutosjohtamisen ja työhyvinvoinnin koulutuksen
aloitti kaksi henkilöä ja täydennysrakentamisen muutosjohtajakoulutuksen aloitti
kaksi henkilöä
Edellä mainittujen koulutusten kustannukset maksoi työnantaja.
Oulun Ympäristövuosi 2012
keräsi paljon tapahtumia
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut vastasi
Oulun Ympäristövuoden 2012 tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta. Ympäristötalon viestintätiimi hoiti tapahtumien
operatiivisen valmistelun.
Ympäristövuodelle tehtiin oma logo
ja sitä käytettiin kaikessa viestinnässä.
Lisäksi Ympäristövuoden tapahtumille
aukaistiin omat verkkosivut. Tiedottaminen hoidettiin keskitetysti yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelun viestinnän kautta. Pääohjelmat tuotiin esiin radiokampanjoilla,
joissa olivat mukana muun muassa Oulun
seutu puhtaaksi -päivä, palstaviljelypäivä,
pyöräilyviikko, uuden Oulun kätketty aarre
-kilpailu, ympäristöpäivän retki, liikkujan
viikko ja auton vapaapäivä sekä Oulunsalon Varjakka-päivä.
Lisäksi Ympäristövuoden aikana osallistuttiin valtakunnallisiin tapahtumiin, pidettiin seminaareja ja koulutustilaisuuksia,
kannustettiin kaupungin ja omaa henkilökuntaa osallistumaan erilaisiin tapahtu-

miin sekä järjestettiin kilpailuja ja retkiä
kuntalaisille.
Viestintä on osa yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelun johtamista
Viestinnän peruslinjat ja toiminnalliset
tavoitteet on määritelty viestintäsuunnitelmassa. Sisäisen viestinnän tärkein kanava on koko kaupungin henkilökunnalle
sisäinen intra Akkuna ja Oulun kaupungin
internetsivut.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut tiedotti kaupunkilaisille toiminnastaan, palveluistaan ja suunnitelmistaan internetsivuillaan ja tiedotusvälineiden kautta. Vireillä
olevista asioista kerrottiin suunnitteluvaiheessa yleisötilaisuuksissa, lehti-ilmoituksilla, kirjeitse ja julkisella ilmoitustaululla
sekä internetsivuilla.
Kaupunki rakentaa –julkaisu jaettiin
uuden Oulun alueelle (Oulu, Kiiminki, YliIi, Haukipudas ja Oulunsalo), painosmäärä 103 000 kpl. Lehden teemana oli ”Oulu
kasvaa kestävästi”.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelun palautteet käsiteltiin Oulu10-palveluissa. Vuoden 2012 aikana saapui yhteensä 774 palautetta.
Ympäristötalon aulatilassa pidettiin
erilaisia näyttelyitä: Ilo ja Arki -valokuvanäyttely, Hiukkavaraan esittely ja Oulun
kulttuuriympäristöohjelman näyttely.
Viestinnän siirtymistä konsernipalveluihin valmisteltiin vuoden 2012 aikana.
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Talous

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
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 2012

Toteuma 2012
Joukkoliikenne nettoyksikkö
38,518,427
1,941,721
6,543,097
6,000
23,738,937
6,288,672
30,645,785
7,202,207
5,528,050
1,674,157
1,345,972
328,184
18,684,381
3,005,473
7,208
135 966
1,560,628
7,872,642
7,872,642
5,620
515
968
7,876,778

Toimintatuotot
Toimintakulut
Palvelujen ostot
Aineet,tarvikkeet ja tavarat
Toimintakate
Tilikauden yli-/alijäämä

1,363,990
6,355,901
6,355,612
289,11
-4,991,911
-4,991,911

Ympäristökunnat
Oulu ja ympäristökunnat yhteensä

EU-hankkeet
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Tilikauden yli-/alijäämä

117,029
135,641
-18,612
-18,612

Haukipudas
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

2,024,539
2,024,539
0

Kiiminki
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

1,313,331
1,313,331
0

Oulunsalo		
Toimintatuotot
1,209,227
Toimintakulut
1,209,227
Toimintakate
0

17,345,384
-9,468,606

Tilinpäätös 2012
			
Milj. €
2012
2012
Käyttötalous
tulot
menot
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut (ilm. nettoyks. ja Eu-hankk.) 38.5
30.6
EU-hankkeet
0.1
0.1
Joukkoliikenne
1.4
6.4
Yhteensä
40.0
37.1

Yli-Ii
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

263,633
263,633
0

2012		
erotus		
7.9		
0.0
-5.0		
2.9

4.8

4.8

0.0

44.8

41.9

2.9

			
Investoinnit
2012
2012
rah.osuudet
menot
Irtain käyttöomaisuus
0.0
0.5
Maa-alueet
4.9
3.8
Kiinteät rakenteet
0.5
24.7
EU-hankkeet
0.4
1.1
Rakennusten luovutukset
0.9
0.3
Yhteensä
6.7
30.4
			
			
Poistot			

Investoinnit 2006 - 2012 (sis. EU-hankkeet)						
						
Milj. €
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

2010
4.4
20.6
25.0

2012		
erotus
-0.5		
1.1
-24.2
-0.7
0.6
-23.7		
2012
17.3

2011
2.5
22.2
24.7

2012
3,8
25,9
29,7

-9,468,606
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