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Kulunut vuosi oli toinen toimintavuosi viiden kunnan muodostamassa uudessa Oulussa. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa
yhtenäisten käytänteiden sisäänajo jatkui edelleen ja yhdistyneiden kuntien arkitöiden parhaat käytännöt ovat vähitellen toteutumassa myös teknisellä toimialallamme.
Kaupunginvaltuuston asettamien strategisten tavoitteiden mukaisesti kaupunkirakenteen tiivistäminen ja vetovoimainen kaupunkikeskusta ovat toimintavuonnakin näytelleet merkittävää
osaa kaupunkisuunnittelussa. Isot rakentamishankkeet aivan
ydinkeskustassa, maan-alaisen pysäköintilaitoksen loppusuoralla oleva rakentaminen ja käyttöönotto sekä etenkin Lyötynalueelle nousseet kerrostalot kertovat yrittäjien uskosta Oulun vetovoimaan ja yrittämisen onnistumiseen myös tulevaisuudessa.
Kaupunginvaltuuston ja lautakunnan asettamat toiminnalliset
tavoitteet saavutettiin pääpiirteissään hyvin. Koko valtakunnassa talouden hiipumisen merkit ovat vaikuttaneet myös Oulussa.
Omakotitonttien kysyntä on laskenut ja Oulun alueelle on tullut
runsaasti myytävää asuntokantaa.
Toimintavuonna käynnistynyt seudullinen joukkoliikenne on ollut
suurten haasteiden edessä. Joukkoliikennemuutos on ollut kuntalaisten kannalta merkittävä. Aikataulut ovat muuttuneet aiemmasta, uusia linjoja on tullut entisten sijaan ja aiemmin totuttuja
käytänteitä on jouduttu muuttamaan. Lisäresurssien saaminen
joukkoliikennetiimiin sekä Hyveen että Sikuun palkatut logistikot
yhdessä matkapalvelukeskuksen kanssa ovat olleet ratkaiseva
apu mm. palveluverkon keskuksiin pääsemisen helpottamiseksi. Tämä matkustamisen ja kuljetusten yhteistyö ja koordinointi
jatkuu ja voimistuu edelleen yli hallintokuntarajat ylittävänä kokonaisuutena.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille asetetut taloudelliset tavoitteet saavutettiin erinomaisesti. Etenkin vuokrattujen omakotitonttien myynnistä saadut voitot lisäsivät kaupungin tuloja.
Samoin joukkoliikenteen taloudessa onnistuttiin matkamäärien
laskusta huolimatta ja kaupungin infran investoinnit toteutuivat
suunnitelmallisesti.
Kaupunginhallituksen hyväksymän, kaupunkistrategiaa tukevan
ympäristöohjelman päämäärillä ja tavoitteilla varmistetaan hyvän ympäristön säilyminen ja parantaminen. Ohjelman eteenpäin
vienti on edistänyt kaupungin elinvoimaisuutta ja ohjannut vahvasti yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen kaikkien yksiköiden tavoitteiden asettamista ja toimintaa kohti kestävää ympäristöä ja
eheää yhdyskuntarakennetta.
Yleiskaavan valmistelu eteni aikataulun mukaisesti. Työssä onnistuttiin, seminaareja ja yleisötilaisuuksia pidettiin ja kuntalaisten
kuulemisista saatuja tietoja ja tarpeita vietiin suunnitteluprosessiin.

Yritystonttien osalta kaupungilla on ollut hyvä tonttitarjonta ja
yhteistyö liike-elämän kanssa on ollut kitkatonta. Asemakaavoituksessa valmistelussa olevien kaavaluonnosten määrä on kuitenkin ollut poikkeuksellisen suuri, jolla on ollut omat vaikutuksensa kaavojen valmistumisaikatauluun.
Maa- ja mittaus- sekä katu- ja viherpalveluyksiköissä käsiteltävät
kuntalaisten kannalta kiireiset työt on hoidettu joutuisasti.
Kaupungin taloudellisesta tilanteesta johtuen erilaisia säästötoimenpiteitä ja sitä kautta uusia käytänteitä on otettu käyttöön
kaikissa yksiköissä.
Digitaalista agendaa on viety eteenpäin digitalisoinnin ja ICT:n peruskehittämisen muodossa. Palveluja on sähköistetty ja toimintaprosesseja kehitetty sähköistä tietoa yhä paremmin hyödyntäviksi.
Lautakuntatyö ja päätöksenteko ovat toimintavuonna olleet tuloksellista ja kiitettävää. Isoja, koko kaupungin kehityksen kannalta merkittäviä hankkeita on viety lautakunnassa eteenpäin, niissä
on onnistuttu ja tulokset on nähtävissä kaupunkikuvassa. Päätöksenteon onnistumisen ydin on kuitenkin ammattinsa osaavassa,
motivoituneessa ja työhön sitoutuneessa henkilöstössä. Erityinen
kiitos onnistumisesta kuuluu koko henkilöstölle.

Pekka Vuononvirta, yhdyskuntajohtaja
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Lautakunta ja jaostot

Organisaatiokaavio
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhdyskuntalautakunta kehittää toimialansa toimintaa, taloutta
ja organisaatiota. Lautakunta ohjaa ja valvoo suunnittelua ja työn
toteutusta sekä seuraa toiminnan tuloksia tarpeellisesta yhteistyöstä huolehtien. Yhdyskuntalautakuntaan kuuluu kolmetoista
(13) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
Yhdyskuntalautakunnan alaisuudessa toimii seudullinen joukkoliikennejaosto, johon kuuluu 13 jäsentä; Oulun kaupungin
nimeämät jäsenet sekä Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen,
Muhoksen ja Tyrnävän nimeämät jäsenet. Joukkoliikennejaosto
vastaa kuntalain 77 §:n tarkoittamana yhteisenä toimielimenä
sopijakuntien muodostamalla alueella harjoitettavan reitti- ja
kutsujoukkoliikenteen lupaviranomaistoimesta, muista palvelusopimusasetuksessa ja joukkoliikennelaissa paikalliselle toimivaltaiselle lupaviranomaiselle säädetyistä tehtävistä sekä kuntien keskenään sopimista joukkoliikenteen tehtävistä.
Yhdyskuntalautakunnan alaisuudessa toimii lisäksi yhdyskuntajaosto, jossa on viisi (5) jäsentä. Yhdyskuntajaosto päättää tielautakunnalle laissa kuuluvista tehtävistä ja valmistelee katujen
nimistöasiat sekä tekee päätökset haja-asutusalueen nimistä ja
maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaiset kunnan erillispäätökset koskien asemakaava-alueen nimimuutoksia.
Yhdyskuntalautakunta kokoontui vuoden aikana 25 kertaa ja käsiteltäviä asioita oli 618 pykälää. Joukkoliikennejaosto kokoontui
11 kertaa ja käsiteltäviä asioita oli 52 pykälää. Yhdyskuntajaoston
kokouksia oli vuoden aikana 10 ja käsiteltäviä pykäliä 67.
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Yhdyskuntajohtaja Pekka Vuononvirta

Johdon tuki

Yhdyskuntalautakunta
Joukkoliikennejaosto
Yhdyskuntajaosto

Oulun seudun ympäristötoimi
liikelaitoksen johtokunta

Rakennuslautakunta

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhdyskuntajohtaja
Pekka Vuononvirta

Oulun seudun ympäristötoimi
Ympäristöjohtaja
Leena Tuuri

Rakennusvalvontatoimi
Rakennusvalvonnan johtaja
Tapani Mäkikyrö

Asemakaavoitus
Asemakaavapäällikkö
Mikko Törmänen
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Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö
Marketta Karhu
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Katu- ja viherpalvelut
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Vastaava eläinlääkäri
Riikka Lakotieva

Rakentamisen laatu
Laatupäällikkö
Pekka Seppälä

Maa ja mittaus
Kaupungingeodeetti
Kaija Puhakka

Elintarvike- ja
ympäristölaboratorio
Laboratorion päällikkö Leena Erkkilä

Hallinto ja laillisuus
Hallintopäällikkö
Pekka Ahonen
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Tontinluovutus ja asuntotuotanto
Tonttien luovuttaminen
Kaupunginvaltuuston asettamasta tontinluovutustavoite
asuntojen määrällä mitattuna lähes 20 % tavoitteesta.
Ouluun valmistui yhteensä 1015 asuntoa. Kerrostalotontteja luovutettiin 451 asunnon tuotantoon ja rivitalo- ja
ryhmäpientalotontteja luovutettiin 394 asunnon määrä.
Omakotitonteissa jäätiin 250 kpl:een luovutustavoitteesta. Luovutusmäärä oli yhteensä 170 tonttia. Ouluun valmistui kuitenkin yli 400 omakotitaloa.

Tontinluovutuksen kehitystyö jatkuu
Tontinluovutusta kehitettiin, tonttien esillepano ja hakutavat uudistuivat. Vuoden lopulla saatiin käyttöön tuttuun Karttatiehen pohjautuva sähköinen tonttiesittely ja
hakumahdollisuus.

Työpaikkatontteja luovutettiin yhteensä 23 kpl. Tonttien
määrän ja laadun osalta luovutusvalmius oli hyvä.
Kaikista rakentamattomien tonttien luovutuksista kolmasosa myytiin ja loput vuokrattiin.
Kaupunki siirtyi omakotitonttien luovutusten ja vuokrasopimusten uusimisessa vyöhykehintoihin. Uusi käytäntö lisäsi rakennettujen vuokratonttien omaksi ostoja.
Kovassa työpaineessa valmisteltiin ja hoidettiin yhteensä
185 rakennetun kiinteistön kauppaa.

Uusien asuntojen hinnat 2005–2014, €/m2

Vanhojen asuntojen hinnat 2005–2014, €/m2

7000

Ohjelmat ja linjaukset
Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.6.2014 uudet
maapoliittiset linjaukset Oulussa. Linjaukset ohjaavat
maanhankintaa, tontinluovutusta ja sopimuskäytäntöjä.
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Maanluovutustulot
Maanvuokratulot ylittivät tavoitteen, kertymä oli yhteensä 27,09 miljoonaa euroa. Maa-alueiden myyntivoitot
nousivat yhteensä 13,05 miljoonaan euroon. Myyntivoiton ylittyminen noin 6 miljoonalla eurolla johtui ennalta arvaamattomasta ja kertaluonteisesta rakennettujen
vuokratonttien lunastustarpeesta sekä muutamasta
isosta yksittäisestä kaupasta.
Tontit ja asuminen valmisteli yhteensä 21 maankäyttöön
liittyvää sopimusta, joiden tuotot siirtyvät pääasiallisesti
tuleville vuosille. Vuonna 2014 sopimustuottoja muodostui yhteensä 1,84 miljoonaa euroa.
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Asemakaavoitus
Asemakaavoitusyksikkö vastaa maankäytön suunnittelusta ja suunnittelun ohjauksesta. Yksikkö
laatii asemakaavoja ja asemakaavanmuutoksia sekä valmistelee MRL:n mukaisiin rakennuslupa-,
suunnittelutarve- ja poikkeamismenettelyihin kuuluvia päätöksiä ja lausuntoja. Yksikön tehtävänä
on antaa myös muita maankäyttöön liittyviä lausuntoja ja tehdä esityksiä maankäyttöön liittyvissä asioissa.

Lupakäsittelyt
Vuonna 2014 asemakaavoitus valmisteli yhteensä 109 poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua tai niihin liittyvää lausuntoa.
Poikkeamispäätöksiä valmisteltiin 53, joista 50 oli hakijan kannalta myönteisiä ja 3 kielteisiä. Yhdyskuntalautakunta teki yhtensä 45
suunnittelutarvepäätöstä, joista 37 oli myönteisiä ja 8 kielteisiä.

Hankkeet
Ydinkeskusta
Hammar-korttelin kehittämistä jatkettiin ja sen asemakaava tuli
voimaan vuoden 2014 marraskuussa. Korttelin kiinteistönomistajat
olivat tehneet aloitteen korttelin kehittämiseksi. Tarkoituksena oli
tarkistaa asemakaavaa siten, että korttelin monipuolinen ja tarkoituksenmukainen kehittäminen on mahdollista. Kortteliin rakennetaan monipuolinen asuin- ja liiketilojen korttelikokonaisuus.

Hiukkavaara – kestävä pohjoinen talvikaupunki
Hiukkavaaraan suunnitellaan ja rakennetaan Oulun ja koko Pohjois-Suomen suurin uusi kaupunginosa. Vanhan kasarmialueen ympärille tulee asuntoja 20 000 asukkaalle. Hiukkavaaran keskus palvelee tulevaisuudessa 40 000 lähialueen asukasta.

Yleissuunnittelu
Asemakaavoitustyön lisäksi asemakaavoitusyksikkö osallistuu merkittävällä työpanoksella ja monipuolisesti maankäytön tavoitteiden valmisteluun ja suunnitteluun. Myös
katu- ja viherrakentamishankkeet sekä talonrakennushankkeiden suunnitteluprojektit
sitovat asemakaavoituksen henkilöresursseja.

Hiukkavaaran keskuksen eteläisen osan, Soittajankankaan, Vaskikankaan ja monitoimitalon asemakaava sai lainvoiman 27.6.2014.
Alue on pientalovaltainen ja sisältää kaksi lähipalvelutonttia. Alueen
rakentaminen käynnistyi loppuvuodesta 2014 ja myytäviä omakotitontteja luovutettiin 2015 alussa. Soittajankankaalla pilotoidaan
erillispientalojen jätehuollon yhteiskeräystä ja vettäläpäiseviä pintoja pihakatuaukioilla. Alueelle sijoittuu noin 1 700 asukasta ja vajaat
700 asuntoa. Monitoimitalon suunnittelu käynnistyi.

Asemakaavatilastot 2014
Käyttötarkoitus

Pinta-ala, ha

AO, AM

Kerrosala, k-m2

40,4759

97 795

15,8194

59 966

Rivi- ja pienkerrostalot

6,7455

51 670

Kerrostalot

6,8992

93 570

AP+tiivis/matala

Vuonna 2014 hyväksyttiin 23 kaavaa.
Asemakaavojen laajuus n. 320 ha
Uutta asemakaavaa n. 88 ha
Rakennusoikeutta asemakaavoissa n. 575 578 k-m2
Rakennusoikeuden lisäys n. 140 955 k-m2

Valmistuneet asunnot
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1303

1283

1144

754

1245

Rivitalot

192

275

274

161

211

Omakotitalot

497

634

520

531

421
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2192
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1877
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Vuorovaikutusmenettelyt
Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt kuuluvat kiinteästi asemakaavojen laadintatyöhön. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat
(OAS) laadittiin kaikkiin vaikutuksiltaan merkittäviin asemakaavoihin ja asemakaavan
muutoksiin. Alueellisen ympäristökeskuksen kanssa käytiin MRL:n mukaiset viranomaisneuvottelut kaikista merkittävimmistä kaavahankkeista. Yleisötilaisuuksia ja seminaareja järjestettiin ja niihin osallistuttiin osana merkittävien asemakaavojen laadintatyötä.

Vuonna 2014 hyväksytyt asemakaavat ja asemakaavan muutokset
Vuonna 2014 hyväksyttiin 23 asemakaavaa tai asemakaavan muutosta. Asemakaavojen
laajuus oli noin 320 hehtaaria, josta uutta asemakaavaa oli noin 88 hehtaaria. Rakennusoikeutta asemakaavoihin sisältyi noin 575 578 kerrosalaneliömetriä, jossa rakennusoikeuden nettolisäys on noin 141 000 kerrosalaneliömetriä.
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Hiukkavaaran keskuksen suunnittelutyö jatkui. Alueelle sijoittuu noin
2 050 asuntoa ja noin 3 900 asukasta, laajat kunnalliset ja yksityiset
palvelut sekä työpaikkoja. Alueen suunnitteluun liittyy tiiviisti INURDECO-kehittämishanke (Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli), joka on Tekes- ja EAKR-rahoitteinen kaksivuotinen ryhmähanke. Yhteishankkeessa ovat mukana Oulun kaupunki, Oulun
yliopisto, kolme rakennuttajatahoa sekä Oulun Energia. Hankkeen
kokonaisbudjetti on noin 2 miljoonaa euroa. Oulun kaupungin työpaketin osuus on 320 000 euroa, josta Tekes-rahoitusta on 139 000
euroa. Oulun kaupunki kehitti hankkeessa konkreettisen asemakaavahankkeen avulla integroivan kaupunkisuunnittelun ja -kehittämisen sekä kumppanuuskaavoituksen käytäntöjään, laati niihin
liittyvän Suomen ensimmäisen talvikaupunkistrategian ja koosteen
talvikaupungin suunnitteluohjeista, vuorovaikutussuunnitelman,
aurinkoenergiaselvityksen (yhdessä Resca-hankkeen kanssa) sekä
määritteli energisoivan asemakaavan kriteerejä ja käyttäjälähtöisiä
toimintamalleja. Hankkeessa tutkittiin joustavan kaavan mahdollisuuksia, maapolitiikan toimintamalleja, tontinluovutusmenettelyjä,
rakentamisen Living Lab -sopimusmalleja ja virtuaalista vuorovaikut-
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Yleiskaavoitus
teista asemakaavaa. Kokoavana viitekehyksenä on ollut haasteellisiin pohjoisiin olosuhteisiin suunniteltava ja rakennettava esimerkkikaupunginosa, joka toimii kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen
Living Labinä.
Kaupunginjohtajan asettama Hiukkavaaran kehittämisen koordinaatioryhmä jatkoi toimintaansa. Ryhmä ohjaa ja koordinoi Hiukkavaaraan kohdistuvia kehittämishankkeita. Hiukkavaaran Living Labin
sisältö tarkentui.
Apulaiskaupunginjohtajan asettama Hiukkavaaran viestintä- ja
markkinointityöryhmä vastaa Hiukkavaaran markkinoinnista, viestinnästä ja brändin kehittämisestä. Vuoden 2014 aikana julkaistiin 3
uutiskirjettä (www.ouka.fi/oulu/hiukkavaara/uutiskirje).
Kivikkokankaan RESCA-alueen rakentaminen jatkui. Oulun Rakennusvalvonnan koordinoima RESCA hanke päättyi helmikuussa 2014
ja se sai jatkoa Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia -hankkeella, jonka perustavoite on eri energialähteiden tai niiden yhdistelmien sekä rakennusten energiatehokkuuden optimoiminen teknisesti
ja taloudellisesti toimiviksi kokonaisuuksiksi. Hiukkavaaraan tulee
alueita, jossa energiatehokkaaseen rakentamiseen on yhdistetty uusiutuvia/vähäpäästöisiä energiatuotantomuotoja.
Kivikkokankaan ja Kiulukankankaan rakentaminen ja tontinluovutus
jatkui.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut osallistui neljännen kerran kesäkuun 2014 lopussa Vanhan Hiukkavaaran alueella järjestettyyn Hiukkavaarapiknik-tapahtumaan järjestämällä tilaisuudessa työpajan,
jossa sai päivän aikana poiketa kartan äärelle kertomaan oman kehitysideansa Hiukkavaaran keskukseen ja kasarmialueelle.

Pateniemenranta
Oulun kaupunki käynnisti vuoden 2013 alussa ns. Pateniemen saha-alueen kaavarungon sekä liikenteen, katujen, ympäristön, vesija energiahuollon yleissuunnittelun. Suunnittelualueelle laadittiin
kaavarunkotasoinen maankäytön suunnitelma, jossa tarkennettiin
aluetta koskevassa yleiskaavassa esitettyjen alueiden käyttötarkoitukset, sijainnit ja laajuudet sekä alueen liikenneverkko. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kaavarungon vuoden 2014 alussa. Asemakaavan
muutos käynnistettiin keväällä 2014 ja yhdyskuntalautakunta päätti
joulukuussa 2014 asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville. Luonnoksen mukaan alueelle tulee noin 2 700 uutta asukasta. Tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueelle viihtyisä ja vetovoimainen,
hyvien palveluiden, liikenneyhteyksien ja virkistysmahdollisuuksien
piirissä oleva merellinen asuinalue, joka tarjoaa asukkailleen monipuolisen ja vaihtelevan pientalovaltaisen ympäristön.
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Yleiskaavoitus toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteita strategisella maankäytön suunnittelulla ja
ohjauksella. Yksikkö laatii yleiskaavoja ja osayleiskaavoja sekä niihin liittyviä selvityksiä ja erillissuunnitelmia. Yleiskaavoitus antaa myös lausuntoja meneillään olevista merkittävistä hankkeista
ja YVA-selvityksistä sekä lupahakemuksista.
Uuden Oulun yleiskaava
Merkittävin vireillä oleva työ on Uuden Oulun yleiskaava (kartalla
1A ja 1B), joka käsittää koko uuden kunnan alueen. Yleiskaavatyö
aloitettiin vuonna 2011 ja kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan
tavoitteet 8.10.2012. Vuoden 2014 aikana Uuden Oulun yleiskaavaa käsiteltiin kaupunginhallituksessa kahdesti: keväällä yleiskaavaluonnos asetettiin nähtäville ja loppuvuodesta hyväksyttiin luonnosvaiheen palautteen vastineet. Päättäjille järjestettiin
seminaarityöpaja 8.12. ja valtuustoinfo 15.12.2014. Yleiskaavatyötä
on esitelty myös eri lautakunnille, sidosryhmille ja muille tahoille
kymmenissä eri tilaisuuksissa.

Selvitykset
Vuonna 2014 on laadittu useita yleiskaavallisia perusselvityksiä.
Seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa on laadittu tiiviissä yhteistyössä Uuden Oulun yleiskaavan kanssa. Viheralueverkosto
ja luonnon monimuotoisuus -suunnitelma (VILMO) valmistui elokuussa 2014. Kulttuuriympäristön arvoja on selvitetty paikallisesti
arvokkaiden alueiden, erityisesti modernin rakennuskannan osalta. Selvitys valmistuu keväällä 2015.

Osayleiskaavat
Kyläalueiden osayleiskaavojen laatiminen jatkui vuoden 2014
aikana. Oulunsalon Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen
osayleiskaavan (7) luonnos ja ehdotus olivat nähtävillä ja kaava
lähti hyväksymiskäsittelyyn. Kiiminkijokivarteen oli vireillä kolme
osayleiskaavaa: Huttukylään (5), Jokikylään (3) sekä Alakylän,
Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän alueelle (4). Huttukylän
osayleiskaavan luonnos oli nähtävillä syksyllä 2014.
Oulunsalon Merialueen osayleiskaava (6) valmistui ja lähti hyväksymiskäsittelyyn vuoden lopulla. Vireillä olivat myös Haukiputaan
merituulivoima-alueen osayleiskaava (2) ja Kempeleen kunnan
kanssa yhteinen Golf-alueen osayleiskaava (8), jotka molemmat
ovat olleet pysähdyksissä toimijoihin liittyvistä syistä.
Kellon osayleiskaavan 1. vaihe ja Oulunsalon Kaupallisten palveluiden vaiheyleiskaava lopetettiin kaupunginhallituksen päätöksillä.
Kellon alue sisällytettiin Uuden Oulun yleiskaavan karttaan 1B.
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Liikenne ja kunnallistekniikka
Vireillä olleet yleiskaavat 2014:
1A ja 1B Uuden Oulun yleiskaava

Yhteistyö
Yleiskaavoituksen edustajat osallistuivat Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiseen ja Oulun seudun kuntien kaavoittajien tapaamisiin. Yleiskaavoitus osallistui useisiin Oulun kaupungin poikkihallinnollisiin
työryhmiin.
Yleiskaavoitus on valmistellut kaupunginhallitukselle vuoden aikana useita
kaupungin lausuntoja mm. maakuntakaavoituksesta, seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmasta, naapurikuntien yleiskaavoista, voimalaitoshankkeita
ja voimalinjoista sekä erilaisista reiteistä.
Yleiskaavoitus järjesti vuoden 2014 Oulun kaupunkisuunnitteluseminaarin
teemalla ”Kaupunkiympäristön laatu – osataanko Oulussa?”. Seminaariin
kutsuttiin Oulun päättäjiä ja asiantuntijoita yhteistyötahojen edustajia. Osallistujia oli noin 110.

Henkilöstö
Yleiskaavoituksessa työskenteli 2014 lopussa vakituisesti 10 henkilöä ja projektitehtävissä 1 henkilö. Viikoittaisissa suunnittelu- ja yksikköpalavereissa on
ratkottu suunnittelukysymyksiä ja hiottu yhteisiä toimintatapoja.
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2

Haukiputaan merituulivoima-alueen
osayleiskaava

3

Jokikylän osayleiskaava

4

Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja
Hanhiperän osayleiskaava-alue

5

Huttukylän osayleiskaava

6

Merialueen osayleiskaava

7

Ervastinkylän, Pajuniemen ja
Peherryksen osayleiskaava

8

Golf-alueen osayleiskaava

Katurakentamisen suurimpia uudiskohteita olivat Hiukkavaaran Kiulukankaan ja Soittajankankaan sekä Niemenrannan neljännen vaiheen työt. Päällystys- ja ympäristötöitä tehtiin mm. Ritaharjussa. Katujen peruskorjausta
tehtiin mm. keskustassa, Rajakylässä, Kiimingin keskustassa, Jäälissä ja Oulunsalossa. Pientalotonttien luovutuksen kannalta tärkeät kohteet toteutuivat tavoitteiden mukaisesti.
Pääliikenneväylien rakentamisen suurimpina työkohteina olivat Vilkunanpuiston kevyen liikenteen järjestelyt ja melusuojaukset sekä Hiukkavaaraan
liittyvät Vaalantien järjestelyt.
Puistojen uusinvestointikohteina valmistuivat Murtomaan leikkipaikka Ylikiimingissä ja Lähimetsän leikkipaikka Metsokankaalla. Leikkipuistojen peruskorjauksia toteutettiin eri puolilla kaupunkia. Otto Karhin puiston kunnostamisen ensimmäinen vaihe valmistui.
Rajahaudan venesatamassa valmistui venetelarannan korjaus ja kahden laiturin uusiminen. Kaakkurin kaatopaikan sulkemistöitä jatkettiin suunnitelman mukaisesti.
Malpe-sopimuksen mukaisesti valmistui uusi kevyen liikenteen alikulkukäytävä Haukiväylän ja Heitontien liittymään. ELY-keskus käynnisti uusien
kevyen liikenteen väylien rakentamisia välillä Alakylä–Kiimingin keskusta,
Vesala–Ylikiimingin keskusta ja Markkuu–Sanginsuu. Kaupunki osallistui projekteihin sopimuksen mukaisesti.
Katuvalaistuksen laaja ja monta vuotta kestävä uudistaminen alkoi. Vuoden
aikana korvattiin 5 800 elohopeavalaisinta energiatehokkaammilla LED- ja
suurpainenatriumvalaisimilla. Samalla on uusittu katuvalaistuksen ohjausjärjestelmää.
Tulevaisuuden Kaukovainio -projektissa rakennettiin Kainuunpuiston kuntoilupaikka, puistopolku sekä kevyen liikenteen väyliä.
Osittain EU-rahoituksella toteutettuina hankkeina valmistuivat Varjakan venesataman ja Virpiniemen eläinurheilualueen parantaminen.

Liikenteen hallinta
Tavoitteena ollut pyöräilyn ja jalankulun edistäminen sekä pyöräpysäköinnin järjestelyt ydinkeskustassa etenevät suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi on
uusittu liikennevaloja sekä telematiikkaa.

Joukkoliikenne
Joukkoliikenteen uusi järjestämistapa 1.7.2014 lähtien muutti merkittävästi
bussireittejä ja aikatauluja. Matkustajamääriin vaikutti vähentävästi lipun hintojen nousu ja huono työllisyystilanne.
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Omaisuuden hallinta
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 2010–2014
Mittauskohde

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Limingantie

22 500

22 300

25 200

24 500

23 500

2.

Ilmarinkatu / Rautatienkatu

5 000

5 800

6 100

6 400

6 600

3.

Eteläinen alikäytävä

23 100

23 600

24 400

26 400

25 300

4.

Pohjoinen alikäytävä

16 900

16 900

16 700

17 100

17 200

5.

Tulliväylä

16 900

16 700

16 600

16 900

17 400

6.

Kasarmintie

6 500

6 600

6 600

6 000

5 800

7.

Merikosken sillat

27 400

27 900

27 400

27 200

26 800

8.

Rautasilta

17 600

17 500

17 500

17 700

17 700

9.

Pohjantien sillat

55 000

57 100

57 800

58 800

59 700

16 900

16 500

15 700

15 700

15 700

Keskustan kehä, mittauskohteet 1–7

118 300

119 800

123 000

124 500

122 600

Oulujoen sillat, mittauskohteet
7–10

116 900

119 000

118 400

119 400

119 900

10.

Erkkolan silta

Liikenneväylät Oulussa (km)
2010

2011

2012

2013

2014

kaava-alueen katuja

648

649

659

935

954

kaava-alueen ulkopuolisia teitä ja kevyen liikenteen väyliä

333

333

333

666

668

kevyen liikenteen väyliä yhteensä

616

619

627

755

762

yhteensä kunnossapidettäviä teitä,
katuja ja väyliä

1597

1601

1619

2356

2384

Maatalous
Oulun, Iin, Pudasjärven ja Utajärven maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue on
aloittanut toimintansa 1.1.2013. Järjestelyvastuu on Oulun kaupungilla.
Maaseutuelinkeinojen kehittämiseen varattu määräraha käytettiin edistämään
maaseutuyritysten elinkelpoisuutta, ympäristöasioita ja koulutusta. Kehittämisrahaa myönnettiin maaseutuyrittäjälle 295 hankkeeseen yhteensä 150 766
euroa. Ympäristöasioita edistäviä kehittämisrahan tukimuotoja ovat peltojen viljavuustutkimus, kasvinviljelyssuunnitelma, kasvinviljelyruiskun testaus, peltojen
kalkitus, karjanlannan ravinneanalyysi, kuiviketurpeen käyttö, maatilojen bioenergiasuunnitelmat ja karjatilojen jäteselvitykset. Niille tukea on myönnetty 178
hankkeeseen 96 257 euroa eli 64 % koko tuen määrästä.
Kaupungin omistamia peltoja vuokrattiin viljelykäyttöön 49 sopimuksella yhteensä 304 hehtaaria, palstaviljelyalueilla oli vuokrattuna 35 monivuotista ja 581
yksivuotista palstaa, yhteensä 616 palstaa. Luonnonsuojelualueita hoidettiin laiduntamalla: Selkäkarista vuokrattiin lammaslaidunalaksi 2,96 hehtaaria ja Kempeleenlahden suojelualueelta emolehmälaitumeksi 31,12 hehtaaria.

Metsät
Puutavaraa luovutettiin vuonna 2014 hankinta- ja pystykaupoilla yhteensä
40 700 kuutiometriä, energiapuuta myytiin 18 500 irtokuutiometriä. Puunmyynnistä ja niihin liittyvistä ennakkomaksuista sekä energiapuun myynnistä saatiin
tuloja yhteensä 1 249 300 euroa.
Maanmuokkausta (äestys) tehtiin kaupungin omistamilla tiloilla yhteensä 15
hehtaaria ja männyn kylvöä 8,7 hehtaaria. Metsänviljelyä kuusen ja männyn istutuksina tehtiin noin 6 hehtaaria.
Kivijärven metsäautotien kunnostus alkoi tienvarsipuiden poistolla. Kunnostusojituksia toteutettiin 24 kilometriä. Taimikon- ja nuoren metsän hoitoa sekä
ennakkoraivauksia tehtiin yhteensä 56 hehtaaria.
Asutuksen lähimetsiä hoidettiin harvennuksin 51 hehtaaria. Huonesuolla ja Oulunsalossa kokeiltiin puunkorjuuta hevosmetsurityönä. Työ tilattiin Laiva Työhevoset -yrityksen Peter Ekholmilta. Jyhkeät työhevoset Tarmo ja Tarsa ihastuttivat kaupunkilaisia.
Metsien käsittelysuunnitelmia laadittiin 542 hehtaaria. Suunniteltujen leimikoiden puutavaran kertymäarvio on 28 570 kuutiometriä. Metsäsuunnitelmaa uu-

Tunnuslukuja Oulun maaseutuyksikön toiminnasta
2014

Ii

Oulu

Pudasjärvi

Utajärvi

Yhteensä

Maatilat (kpl)

93

339

137

107

676

– niistä kotieläintiloja

37

105

78

37

257

2565

10291

3940

4557

21353

554

1921

901

661

4037

0

8

31

1

40

2,2

8,03

4,69

3,72

18,64

Peltoala ha
Tukihakemukset kpl
Petoeläinvahingot kpl
Tuet ja korvaukset milj. €
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sittiin Oulun, Kiimingin, Haukiputaan ja Oulunsalon alueilla yhteensä
725 hehtaarin alalle.
Oulun kaupunki on ollut mukana kahdessa yhteismetsähankkeessa
vuoden 2014 aikana. Kiiminkien yhteismetsän perustamistoimitus
rekisteröitiin keväällä 2014. Kaupungin omistamaa maata liitettiin
Kiiminkien yhteismetsään 237,7 hehtaaria ja omistusosuus on 49 prosenttia. Kaupunki on mukana myös vireillä olevassa Haukipudas-Onkamonselän yhteismetsähankkeessa 102,5 hehtaarin suuruisella
alueella. Toimituksen loppukokous pidettiin 19.12.2014. Oulun kaupungin omistusosuus tästä yhteismetsästä on 12 prosenttia.
Kaupunki on vuokrannut omistamiaan soita Turveruukki Oy:lle turvetuotantoon ja näistä saatiin vuokratuloja yhteensä 41 548 euroa.

Luonnonhoito
Taukopaikka- ja polttopuuhuoltoa tehtiin Sanginjoen ulkometsän
reiteillä, Lemmenpolulla, Hietasaaressa, Letonniemessä ja Pilpasuolla. Ylikiimingin tauko- ja kalastuspaikat on myös huollettu (Inninkoski, Rekikylä, Myllykoski, Jokikokko, Ahmasjärvi). Taukopaikkojen
huoltoa tehtiin lisäksi Kempeleenlahdella, Huutilammella ja Parsiaismaalla. Oulunlahden lintutorni jouduttiin purkamaan, koska jäät
rikkoivat sen korjauskelvottomaksi. Letonniemen puuliiteri ja nuotiopaikka uusittiin keväisen tuhopolton jäljiltä. Kempeleenlahden lintutornin portaat korjattiin ja polun varrelle lisättiin kuusi infotaulua.
Vuonna 2014 Open – Oulun seudun puistosta elinvoimaa -hankkeen
toimesta uusittiin Pilpasuon luontopolun pää- ja reittiopasteet, reittimerkinnät sekä alueelle johtavaa Vaalantien laidassa olevatienviitta.
Luonnonhoito- ja ympäristökunnostustöissä jatkettiin yhteistyötä
Oulun kaupungin työllisyyshankkeen (Kestävän kehityksen keskus)
ja Oulun seudun 4H-yhdistyksen kanssa.
Ympäristötoimen johtokunta myönsi kestävän kehityksen tunnustuspalkinnon 2014 Metsänoppimispolku-tapahtumalle. Tunnustuspalkinnon tarkoituksena on edistää kestävän kehityksen toteutumista Oulun seudulla niin ekologisen, sosiaalisen, kulttuurillisen
kuin taloudellisenkin ulottuvuuden alueella. Palkinto on tunnustus
ansiokkaasta ja esimerkillisestä kestävän kehityksen periaatteet
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Vesialueet ja kalatalous
Oulun kaupungille oikeus- tai viranomaispäätöksillä määrätyt kalanistutusvelvoitteet siirtyivät vuonna 2012 yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilta Oulun Energian ja Oulun Veden toteutettaviksi. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden tehtävä oli vuonna 2014 vesialueen
omistajan roolissa valvoa velvoitteiden toteutusta eli alihankkijan
toteuttamia istutuksia. Nahkiaisen ylisiirtopyynti tuotti edellistä
vuotta paremman tuloksen. Ylisiirtomäärä oli 50 011 kpl.
Vuosi 2014 oli kahdestoista Merikosken kalatien täysi toimintakausi.
Kalatietä nousevien kalojen määrää selvitettiin laskijalaitteen avulla.
Vuoden 2014 aikana kalatietä nousi Merikosken padon yläpuoliseen
Oulujokeen mm. 110 lohta ja 37 meritaimenta.
Vapaaehtoisina istutuksina istutettiin meritaimenta 29 800 kpl ja
merilohta 26 200 kpl. 1-vuotista kuhaa istutettiin 11 000 kpl ja
2050 kg kalastuskokoista kirjolohta. Vaellussiikaa laitettiin Oulujokeen kesän vanhoina 55 000 kpl ja vasta kuoriutuneena
664 900 kpl. Nahkiaisia ylisiirrettiin 50 000 kpl.
Luonnonravintolammikot on vuokrattu Oulun Energialle vuosiksi 2012–2016 velvoitehoitoa varten. Lammikkovuokrat maksettiin
vuonna 2014 kuhan poikasina.
Veden juoksutusta jääaikaan Oulujoesta Pyykösjärveen jatkettiin
ympäristölupaehtojen mukaisesti. Pyykösjärven veden laadun tarkkailu talvikaudelle 2013–2014 tilattiin Ahma ympäristö Oy:ltä.

Rakennukset
Vuoden 2014 alusta yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden hallinnassa oli yhteensä 104 kohdetta. Kohteista yhdeksän on vuokrarivi- ja
pienkerrostaloja, joissa osassa teknistä isännöintiä hoidettiin yhteistyössä Sivakka-yhtymän kanssa. Tekninen isännöinti ja taloushallinto toteutettiin yhteistyössä Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen kanssa.

Kalastuslupien myynti v. 2014–2009

Rakennukset
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huomioon ottavasta toiminnasta. Palkinnon tarkoituksena on myös
lisätä kuntalaisten ympäristötietoisuutta ja kannustaa asukkaita toimimaan kestävän kehityksen tarkoitusperien mukaisesti.

Rakennuskanta

kpl

Pientalot ja huvilat

50

Rakennuskanta
suuralueittain

kpl

Oulu

62

Rivitalot ja pienkerrostalot

9

Oulunsalo

9

Teollisuus- ja
varastorakennukset

10

Haukipudas

8

Koulu- ja palvelurakennukset

24

Ylikiiminki

7

Lomarakennukset ja
metsäkämpät

11

Kiiminki

5

Yhteensä

104

Yli-Ii

5

*ei sisällä metsäkämppiä

Vuosi

2014

2013

2012

2011

2010

2009

708

623

425

594

695

730

Verkot, sisävedet

36

35

32

34

38

42

Katiskat

178

197

190

213

146

143

Verkot, meri

Madekoukut

27

22

19

21

19

48

Lippoaminen

472

419

396

403

425

502

Uistelu *

2038

2303

2398

2462

2418

2692

Ravustus

2

9

4

8

20

-

* Uistelulupiin sisältyvät mobiililuvat seuraavasti:
v. 2009: 526 kpl, v. 2010: 414 kpl, v. 2011: 593 kpl,
v. 2012: 1 162 kpl, v. 2013: 1 680 kpl ja v. 2014: 1 614 kpl.
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Kaupunkimittaus
Vuonna 2014 myytiin kaksi YYP:n hallinnassa olevaa rakennusta. Alppikartanon
eli Tuiran entisen paloaseman kauppahinta oli 265 001 euroa. Hietasaaressa sijaitsevan Pakettikuja 4 rakennuksen kauppahinta oli 17 600 euroa.

Uudiskartoituksena ilmakuvattiin Oulunsalon Salonpään alue yhteensä noin
3320 ha suuruiselta alueelta. Kantakartalta puutuvien rakennusten kartoitusta jatkettiin Kiimingin kaupunginosan kantakartta-alueella.

Vuoden 2014 lopulla myynnissä oli vielä kolme kohdetta, jotka asetettiin jatkuvaan hakuun.

Sähköisiä työprosesseja kehitettiin kartoitusten ja rakennusvalvontamittausten osalta. Kehittämistoimien avulla voitiin tehostaa yhteistoimintaa maastomittausyksikön kanssa sekä yksikön omia toimintoja.

Vuoden 2014 aikana yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut puratti 14 rakennusta tai
rakennuskokonaisuutta.

KantriOulu
KantriOulu – maaseutu uudessa Oulussa -tiedotushanke päättyi keväällä 2014.
Hankkeen varsinainen toiminta-aika oli 1.7.2011–30.4.2014 ja kokonaiskustannusarvio oli 237 700 euroa. Julkisen rahoituksen osuus hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista oli 100 %, josta EU:n osuus 45 %, valtion 45 % ja Oulun kaupungin 10 %. Toteutuneet kustannukset olivat yhteensä 231 917 euroa.
KantriOulu-hankkeen läpileikkaavana tavoitteena oli maaseutu-kaupunki vuorovaikutuksen lisääminen ja maaseudun mahdollisuuksien tunnetuksi tekeminen kaupunkilaisille. Tällä tavoiteltiin maaseutualueiden elinvoimaisuuden
lisäämistä.
Kaikkiaan hanke näkyi runsaasti Oulussa ja oululaisille. Erilaisissa tapahtumissa
ja tilaisuuksissa kävi arviolta reilut 10 000 henkeä. Yleisömäärältään suurimmat
yksittäiset tapahtumat olivat Pikkufarmarit vuosina 2012 ja 2013 sekä hankkeen
päätöstapahtuma Monolavatanssit kevättalvella 2014. Maaseudun olemassaolo
tuli varmasti tutuksi suurelle yleisölle tapahtumien sekä lehti- ja radiojuttujen
välityksellä. Ei liene enää epäselvää, että Oulu on yksi maamme maaseutuvaltaisimmista suurista kaupungeista.

Vuoden aikana saatiin päätökseen projekti, jossa määriteltiin teiden nimet ja
osoitteet niille haja-asutusalueen kiinteistöille, joiden osoitteet olivat puutteelliset tai niillä ei ollut lainkaan osoitetta. Kohteina ovat olleet pääasiassa loma-asuntokiinteistöt. Lisäksi muutettiin 23 kpl samankaltaisia tienimiä
sekä määriteltiin ns. saariosoitteita yhteensä 24 eri saarelle.
Internet-karttapalvelun Karttatien sisältöä laajennettiin ja palveluun sisällytettiin mm. vireillä olevat ja voimassa olevat yleiskaava-alueet sekä katujen
ja puistojen rakentamis- ja suunnittelukohteet.
Palvelun käyttäjämäärä oli 2 041 912 kpl. Kävijämäärä kasvoi vuoteen 2013
verrattuna 126 %.
Ympäristötalon yhteisen asiakaspalvelupisteen perustamisen vaikutuksesta
yksikön oman palvelupisteen toiminnan rooli muuttui.
Rakennusvalvontatehtävissä merkittiin vuoden aikana 984 rakennuksen
paikka. Lisäksi suoritettiin 1556 sijaintikatselmusta. Rakennus- ja poikkeamislupakarttoja laadittiin yhteensä 656 kpl, joista poikkeamis- ja suunnittelulupaa varten laadittavia karttoja oli 103.
Täydennyskartoituksia tehtiin eri puolilla kaupunkia 100 kohteessa yhteensä
573 ha alueella. Kartoitukset kohdistuivat pääasiallisesti rakennuskantaan.

Maanhankinta
Maata on hankittu vuoden 2014 aikana 281 hehtaaria, josta raakamaata 150 hehtaaria ja muuta maata 36 hehtaaria. Maanhankinnan
painopiste oli Kiimingin alueella. Tornator Oyj:ltä ostettiin n. 95,25
hehtaaria vesialuetta Pateniemen edustalta. Meriniemen alueelta
ostettiin yksityisen omistaman tilan Vesijärvi osuus (38,5 %) yhteisestä alueesta Vesialue, 564-401-878-9.
Maanhankintoihin käytettiin investointirahaa yhteensä noin 4,9 miljoonaa euroa. Maanhankinnan pinta-aloihin ja hintoihin sisältyy kaksi
lunastusta (378 244 euroa) ja kolme vaihtoa. Raakamaakauppoja on
tehty 34 kpl, muita maanhankintakauppoja oli 45 kpl.
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Hankinta

Pinta-ala (ha)

Hinta (milj. €)

-raakamaa

150

2,9

-muuta aluetta

Ostot

27,5

1,5

-vesialuetta

95

0,04

Lunastukset (2 kpl)

8,3

0,4

Muut

0,8

0

Yhteensä

281

4,9
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Asuminen
Lohkomalla muodostetut tontit
vuosina 2010–2014

Runkomittauksia tehtiin Hiukkavaaran, Varjakan, Kellon ja Kiimingin Isoahon alueilla. Asemakaavan pohjakartan tarkistuksia suoritettiin 46 kpl 1234 hehtaarin alueella. Tonttijaon pohjakarttoja
tarkistettiin 60 kpl.
Oulun kaupungin rekisterinpitoalue laajeni vuoden 2014 alussa
entisen Kiimingin kunnan asemakaava-alueille, jolloin myös näiden alueiden kiinteistönmuodostus siirtyi kaupungin hoidettavaksi.
Rekisterinpitoon kuuluvilla asemakaava-alueilla muodostettiin
kiinteistöjä lohkomalla ja muilla toimenpiteillä 350 kpl. Näistä oli
tontteja 324 kpl, joista yksityisille muodostettiin 80 kpl (25 %) ja
kaupungille 244 kpl (75 %). Rekisterinpitoalueen laajentumisen
myötä yksityisille muodostettujen tonttien määrä kaksinkertaistui.

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2013

2013

2014

Kaupunki

353

240

239

314

231

Yksityiset

24

18

33

37

61

Kaikki kaupungin rekisteröimät tontit
ja yleiset alueet vuosina 2010–2014

Toimituksissa rakennettiin kiinteistöjen rajoille rajamerkeiksi putkipyykkejä yhteensä noin 880 kpl, jotka painottuivat Kivikkokankaan, Ritaharjun ja Kiulukankaan asemakaava-alueelle.
Oulun kaupungin teknisen liikelaitoksen mittaus ja geotekniikka
-yksikkö on vastannut tilatuista maastomittaustehtävistä.
Tonttijakoja ja tonttijakojen muutoksia hyväksyttiin koko Oulun
alueella yhteensä 160 kpl. Näillä muodostettiin 632 kaavayksikköä. Kaavarekisterin osalta jatkettiin Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kaavayksiköiden perustietojen tallentamista.

Tuet korjaamiseen ja rakentamiseen
Kaupungin tavoitteena on tukea vanhusväestön kotona asumista mm. korjaus- ja hissiavustuksia myöntämällä ja korjausneuvonnalla. Vuonna 2014 jätettiin Oulussa korjaus- ja
energia-avustushakemuksia yhteensä 130 kpl. ARAn osoittamista määrärahoista voitiin
myöntää tukea kaikille avustusehdot täyttäneille hakijoille vanhusväestön, veteraanien
ja vammaisten asuntojen korjauksiin sekä kuntotutkimuksiin. Avustusta myönnettiin 83
kohteelle yhteensä 489 760 euroa.
Pientalojen tarveharkintaista energia-avustusta energiatalouden parantamiseksi ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottamiseksi myönnettiin 18 kohteelle yhteensä
54 314 euroa.
Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa 2013–2017 koordinoimaan asetettiin vuoden 2014 alussa yhteistyöryhmä, jossa on edustaja myös tontit
ja asumisesta. Ohjelman tavoitteena on luoda eri tavoin edellytyksiä kotona asumiselle
mm. turvaamalla riittävä rahoitus vanhusväestön ja vammaisten asuntojen kunnostamiseen ja hissi- ja esteettömyysavustuksiin sekä kehittämällä avustusjärjestelmää.
Oulu oli testikaupunkina ja mukana kehittämässä vuonna 2015 käyttöönotettavaa ARAn
sähköistä avustusmäärärahojen käsittelyjärjestelmää, joka on osa valtakunnallista
SADe-kehittämisohjelmaa.
Hissirakentamisen edistämiseksi asetettiin hissityöryhmä, joka toimii yhteistyötahona
alan toimijoiden suuntaan ja tekee yhteistyötä valtakunnallisen Hissi – Esteetön Suomi
2017 -hankkeen kanssa. Kaupunki tukee hissien rakentamista 10 %:n avustuksella valtion
maksaman 50 %:n avustuksen lisäksi ja tarjoaa taloyhtiöille myös maksutonta konsulttiapua. Kaupungin avustusta maksettiin viiden hissin rakentamiseen yhteensä 53 600
euroa.
Erityisryhmien investointiavustusta ja korkotukilainaa haettiin vanhusten, vammaisten ja
nuorten hankkeille kuuteen kohteeseen 253 asunnon rakentamiseen ja 60-asuntoisen
opiskelija-asuntokohteen perusparantamiseen. Erityisryhmien asuntokohteiden kokonaistilanne Oulun alueella päivitettiin tilastojen osalta.
Jatkuvassa haussa olevaa korkotukea tai takauslainaa haettiin viiden vuokratalokohteen
ja yhden asumisoikeustalon rakentamiseen. Kohteisiin on suunnitteilla yhteensä 319
asuntoa. Korkotukilainaa perusparantamiseen haki kolme asumisoikeuskohdetta.
ARA myönsi käynnistysavustusta perusparantamiseen 30 taloyhtiölle yhteensä 2,6 miljoonaa euroa.

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2013

2013

2014

Tontit

394

281

294

409

324

Yleiset alueet

58

23

29

43
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Vuokra- ja asumisoikeusasunnot
Vuokra-asuntojen tarjonta on Oulussa runsasta ja vapaita asuntoja on jatkuvasti tarjolla. Asuntomarkkinakyselyn perusteella vuonna 2014 vuokra-asuntojen keskimääräinen
käyttöaste laski jonkin verran ja asukasvaihtuvuus nousi edelliseen vuoteen verrattuna.
KASTE-rahoitteisessa pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämishankkeessa valmisteltiin
vuoden 2014 aikana asumisneuvonnan toimintamallia, jossa pääpaino on asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä, ohjauksessa ja neuvonnassa.
Uusia asumisoikeusjärjestysnumeroita haettiin 753 kpl ja asumisoikeusasuntoihin liittyviä päätöksiä tehtiin 201 kpl. Vuonna 2014 aloitettiin sähköisen aso-järjestelmän kehittämistyö muiden suurten kaupunkien käyttökokemuksia hyödyntäen.
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Rakennusvalvonta
Mitä on rakennusvalvontatoimi Oulussa
Rakennuslautakunnan alainen noin 27 henkilön rakennusvalvontayksikkö, entinen rakennusvalvontavirasto, muodostuu neljästä asiantuntijuuslinjasta; ympäristöön soveltuminen ja kaupunkikuva, rakentamisen tekniset ratkaisut, rakentamisen laillisuus sekä
toimintaa tukevat rakentamisen laatu- ja kehitysasiat. Kullakin linjalla on oma päällikkönsä; kaupunginarkkitehti, tarkastuspäällikkö, hallintopäällikkö sekä laatupäällikkö.
Toiminnallisesti rakennusvalvontaprosessi koostuu eri vaiheista eli tehtävistä; rakennushankkeiden ennakko-ohjaus, lupavalmistelu ja -päättäminen, rakennustyön valvonta ja
tukeminen sekä ympäristön jatkuva valvonta. Rakennuslupien päätösvaltaa on lautakunta delegoinut ensisijaisesti rakennusvalvonnan johtajalle. Asioiden määrätahtisessa
etenemisestä ja asiakaspalvelusta vastaa keskeisesti yksikön toimisto.

Oulun rakennusvalvonnan erityispiirteet huomattu laajalti
Oulun rakennusvalvonta tunnetaan valtakunnallisesti ohjaavasta työtavastaan sekä
rakentamisen keskeisten laatutekijöiden, kuten kosteuden, energian, sisäilman, tilatehokkuuden ja esteettömyyden prosessoinnista ja tiedottamisesta. Alan valtakunnalliset
asiantuntijayhteisöt SAFA ry, RIL ry, RTS ry ja RTY ry ovat huomioineet työn erityispiirteet
kukin useilla vuosipalkinnoillaan vuosina 2004–2014.
Asiakastyötä leimaa pyrkimys tuottaa hankkeille euroissa mitattavaa lisäarvoa, jolle asetetaan myös vuosittaiset sitovat tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamista on tehostettu
jo kymmenen vuoden ajan toimelle poikkeuksellisen laajoilla kehityshankkeilla. Ne on
kohdennettu suoraan rakennusvalvontatyötä tukemaan. Niissä osarahoittajina ovat olleet EU, Tekes, Sitra ja ympäristöministeriö. Työn tuloksena on syntynyt rakennusvalvonnalle ohjauksen toimintamalleja, käytännön työkaluja, joiden jalkauttamista myös muut
kaupungit ovat konsulttipalveluna ostaneet.
Kaiken toiminnan lähtökohtana on jännitteetön ja hyödyttävä vuorovaikutus asiakkaiden kanssa sekä sovittujen lupaehtojen ja päätösaikataulujen pitävyys. Viimeksi mainittu
mahdollistaa erityisesti ison rakentamisen arvostaman liiketoiminta- ja resurssitarpeiden ennakoitavuuden. Positiivinen suhtautuminen asiakkaisiin ei tietenkään voi tarkoittaa sitä, että rakennusvalvonta yleisen edun ja rakentamismääräysten turvaajana voisi
aina olla asiakkaan kanssa samaa mieltä tavoitteista. Rajat on pystyttävä vetämään ja
pitämään jo oman toiminnan laillisuuden turvaamiseksi. Yhteistä tavoitetta kuitenkin
etsitään.

Pitkäaikainen omavaraisuus hankkeiden ja lisäarvon tuottamisen taustalla
Oulussa uudis- ja korjausrakentamiseen investoitiin vuonna 2014 noin 1,4 miljardia euroa,
eli koko Oulun kaupungin budjetin verran. Lähes tämä määrä rakentamista kulki rakennusvalvonnan ohjauksen kautta.
Rakennusvalvonnan oman toiminnan budjetti (kulut/tuotot) oli 2,9/3,5 miljoonaa euroa.
Se laadittiin pitkäaikaisen tavoitteen mukaisesti hieman ylijäämäiseksi. Kovan säästökuurin vaikutuksesta kulut alittivat budjetoidun yli 10 prosentilla, ja käyttökatetta tuloutui 0,6 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Yleensä on toteutunut noin 10 prosentin
käyttökate.
Rakennusvalvonta on yli vuosikymmenen ajan toiminut täysin oman tulorahoituksensa turvin ilman ulkopuolista rahoitusta. Lupamaksut on pidetty keskimäärin kymmenen
suurimman kaupungin keskiarvossa. Se mahdollistaa toimen kehittämisen vähintään
verrokkikaupunkien tahtiin. Tuottavien ohjausmenetelmien päivittäminen turvataan
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usein ulkopuolelta osittain rahoitettavilla kehityshankkeilla, jotka ovat silloin valtakunnallisesti sovellettavissa. Sellaisia ovat vuonna 2014 olleet Tekesin Tulevaisuuden talot
ja uusiutuva energia -hanke ja ympäristöministeriön kanssa kosteudenhallinta-hanke.
Vuonna 2014 alkoi Tekesin Inka-ohjelman Tulevaisuuden talot ja tilat -hanke, joka edellyttää rakentamisen teknistä, arkkitehtonista ja kaavallista uudelleenarviointia. Samoin
kosteudenhallinnan yhteistyöhanke ympäristöministeriön kanssa. Ne tukevat suoraan
rakennusvalvonnan vuoden 2014 sitovaa päätavoitetta eli rakentamisen kokonaisvaltaista kosteudenhallintaa ja sen terveydellisten ja teknisten haittojen hillitsemistä. Samaan kokonaisuuteen tulisi vielä mahdollinen eurooppalainen EU-hanke VTT:n ja Oamkin kanssa.

Oulussa maan vilkkainta rakentamista ja asuntotuotantoa
Kymmenen suurimman kaupungin vertailussa Oulussa on rakennettu suhteessa asukaslukuun (=kaupungin rakentamisen vilkkaus) uutta kerrosalaa vilkkaimpien kaupunkien
tahtiin ja asuntoja vilkkaimmin jo vuosikymmenen ajan. Tilastot pohjautuvat vuosittain
myönnettyihin rakennuslupiin. Suhdanteita seuraten rakentamisen määrä voi vaihdella
vuosittain jopa 30 prosenttia, suhdanteen huipulta pohjalle enimmillään 50 prosenttia.
Vuoden 2014 luvut Oulussa olivat keskimääräiset, 298 000 uutta kerrosneliötä ja 1495
asuntoa. Se tarkoittaa, että Oulussa vuonna 2014 rakentamisen kerrosala kasvoi 8 %
verrattuna vuoteen 2013. Vertailun perusteella Oulun rakentamisen vilkkaus (rakentaminen/asukasluku) on ollut vuodesta 1997 alkaen jatkuvasti kärjen tuntumassa ja asuntorakentamisen osalta yleensä kärjessä. Kolmena viime vuotena tilanne on hieman tasoittunut.

Rakennusvalvonnan vaikuttamismahdollisuudet poikkeuksellisia
Yli miljardin euron rakennushankkeet etenevät vuosittain lakisääteisesti rakennusvalvonnan ohjauksen, lupapäätösten ja valvonnan kautta. Se tarjoaa rakennusvalvonnalle poikkeuksellisen mahdollisuuden osallistua hankkeisiin suunnittelun alusta niiden
valmistumiseen asti. On mahdollista tuottaa euroissa mitattavaa lisäarvoa hankkeille ja
rakennuttajille. Pitää tiedostaa, mihin resurssinsa kohdistaa ja olla siinä ohjaus- ja tuke25

mistyössä sitkeä ja viitseliäs. Vuoden 2014 aikana toteutettiin ohjauksiin ja
hankkeisiin liittyen muun muassa noin 20 koulutustilaisuutta, joiden laajuus
oli noin 1000 henkilöosallistumiskertaa.

Nopeaa toimintaa rakennusluvissa, käsittely riippuu myös
asiakkaasta
Asiakaskunta asettaa erityisiä paineita lupahakemusten käsittelyajoille ja
jännitteettömälle, ohjaavalle vuorovaikutukselle. Myönnettyjen lupien (2488
kappaletta) keskimääräinen läpimenoaika oli 15 vuorokautta. Asiakaskontakteja hoidettiin noin 45 000 ja katselmuksia pidettiin 8208.
Rakennuslupien läpimenoaika 15 vuorokautta oli selvästi vertailukaupunkien
keskiarvoa nopeampi. Luvuissa ovat mukana myös muutamat kuukausia ja
jopa vuosia kestäneet lupaprosessit. Valmisteluasia voi viipyä myös asiakkaan
epäselvän hakemuksen täydentämistä pyydettäessä ja odoteltaessa. Tavoitteena on, että asiakas kokee aina yhteydenpidon itselleen hyödylliseksi.

Paineet rakennusvalvontoja kohtaan lisääntyvät kosteusvaurioissa
Ilmastonmuutoksen hillinnän synnyttämä rakennusten energiamääräysten
jatkuva tarkistustarve ja rakennusten kosteusvaurioiden aiheuttamien sisäilma- ja terveysongelmien kärjistyminen lisäävät rakennusvalvontaan kohdistuvia odotuksia.
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan keväällä 2013 kosteusraportissaan toteamat lukuisat epäkohdat edellyttävät myös rakennusvalvonnoilta koko rakentamisprosessin ohjauksen uudelleenarviointia. Se edellyttää koko alalta
uutta työnjakoa, tehtäviä väistämällä ei selvitä eteenpäin. Oulun vuodesta
2001 alkaen toteuttama rakentajakentän kosteudenhallinnan osaamisen
kohottaminen vastaa perusosaamisen osalta odotuksiin. Työtä laajennetaan
kokonaisvaltaiseksi vuoden 2014 tavoitteen mukaisesti.

Oulun rakennusvalvonta näkee merkittävän säästö- ja lisäarvomahdollisuuden korjausrakentamisen ohjauksessa. Se edellyttää riittäviä henkilöresursseja. Niitä on tarkoitus
lisätä vuosittain yhdellä henkilöllä.
Ohjaustyökaluja on kehitetty yhteishankkeena ympäristöministeriön kanssa vuosina
2010–2014. Ohjaustoimintaa ajettiin ylös voimallisesti vuonna 2013–2014. Kiinteistön
omistajien ja isännöitsijöiden kanssa yhteistoimintaa ja koulutusta lisättiin. Kysymys on
viranomaisten mukaan tulon osalta uuden korjauskulttuurin luomisesta. Oulun kaupungin ilmastositoumukset nojaavat merkittävästi rakennusvalvonnan korjausohjauksen
tuottavuuteen. Vuonna 2014 annettiin 350 yksilöllistä korjausrakentamisen ohjausta.

Lisäarvoa energiansäästöstä jo jopa 30-kertaisesti lupamaksuun verrattuna
Rakennusvalvonnan ohjaustyön tuloksia on mitattu energiatodistuksien avulla vuodesta 2008 alkaen. Vuosittain asetettuja sitovia lisäarvotavoitteita on korotettu siten, että
vuoden 2014 energiatyön säästöpotentiaalitavoite määräystasoon nähden oli asuntotuotannon osalta 27 miljoonaa euroa. Se piti saavuttaa korkeintaan kolmen miljoonan
euron lisäinvestoinnilla. Rakennuttajien ohjaus kohdistui ensisijaisesti tilojen lämmitysenergian säästöön, mutta ensi kertaa myös lämpimän käyttöveden ja taloussähkön säästöön.
Säästöpotentiaalia saavutettiin yhteensä 28 miljoonaa euroa. Se tarkoittaa 94 euroa jokaista luvitettua kerrosneliötä kohden ja 200 euroa asuntotuotantoneliötä kohden.
Lupamaksu, keskimäärin 5,5 euroa, tulee 15–35 kertaisesti takaisin. Säästöluvuista puuttuvat muun ohjaustyön tuottamat säästöt eli kosteudenhallinnan, tilatehokkuuden ja
esteettömyyden ohjausvaikutukset. Niiden euromääräisen tuoton arvotus sisältyy vuoden 2015 tavoitteeseen.

Miksi kannattaa korjata ajoissa!

Paineita rakennusalalle aiheuttavat myös esteettömyysmääräysten epäselvyydet. Vuoden 2013 alussa valmistuivat rakennusvalvonnan kehitystyön tuloksena rakentamisen esteettömyyslinjaukset. Niiden soveltaminen vuonna
2014 antaa ratkaisun moneen kysymykseen.

Korjausrakentamisen ohjaukseen ladataan odotuksia myös
kaupungin taholta
Korjausrakentaminen on nousemassa määrällisesti uudisrakentamisen ohi.
Kehitys tukee kestävän kehityksen tavoitteita. Ilmastonmuutoksen hillinnän
lähtökohdista korjausrakentaminen on saanut vuonna 2012 energiamääräyksensä, mikä edellyttää toimenpiteiden suunnittelulta ja toteutukselta aikaisempaa enemmän ammattitaitoa.
Korjaaminen on uuden rakentamista vaikeampaa. Siihen yleensä liittyy energia-asioiden ohella kosteusvaurio tai sen riski. Rakennusvalvonnan korjausrakentamisen ohjauksesta on syntymässä todellista kuntalaispalvelua. Myös
uudenlaista konsultointimaksun taksoitusta tarvitaan.
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Toiminnan kehittäminen
		

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen kehittämisseminaari pidettiin toukokuussa 2014. Kehittämisseminaariin osallistuivat kaikki Ympäristötalossa olevat yksiköt. Kehittämisseminaarissa tehtiin
mm. toimintaympäristönanalyysi ja pohdittiin yhdessä eri yksiköiden kanssa miten uutta strategiaa
toteutetaan ja mitkä hankkeet ovat strategian toteuttamisen kannalta tärkeimpiä. Lisäksi sovittiin
yhteisistä ympäristötavoitteista.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on sitoutunut vahvasti jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja laatutyöhön. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen prosessit on kuvattu toimintajärjestelmässä. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen
toimintajärjestelmälle on myönnetty laatu- ja ympäristösertifikaatit 27.2.2013.
Sertifikaatit ovat voimassa kolme vuotta. Määräaikaisarviointi pidettiin marraskuussa 2014.
Vuoden 2014 aikana jatkettiin toiminnan kehittämistä. YYP:n riskien tunnistamis-, analysointi- ja seurantamenettelyt kuvattiin riskienhallintasuunnitelmassa. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen yksiköt vastasivat toimintajärjestelmän päivittämisestä vuoden aikana standardin edellytysten mukaisesti.
Pääprosessien ympäristönäkökohdat ja vaikutukset päivitettiin. Prosessien
kuvauksia ja toimintaohjeita tarkistettiin vuoden aikana. Lisäksi tunnistettiin
jokapäiväisen toiminnan ympäristönäkökohdat ja vaikutukset ja niiden pohjalta päivitettiin Ympäristötalon jätehuollon, energiansäästön, kestävän liikkumisen ja paperin kulutuksen ohjeistus. Johtaminen ja ohjaus -prosessia kehitettiin edelleen ohjaamaan kaikkien Ympäristötalon yksiköiden toimintaa.
Jatkuvaan parantamisen varmistamiseksi toteutettiin sisäiset auditoinnit
suunnitelman mukaisesti ja pidettiin kaksi johdon katselmusta. Edellisessä
johdon katselmuksessa ja auditoinneissa sovitut kehittämistoimet toteutettiin. Lisäksi tehtiin CAF-itsearviointi keväällä 2014.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden asiakaspalvelupistettä uudistettiin sekä
fyysisesti että toiminnoiltaan. Uusi asiakaspalvelupiste avattiin huhtikuussa
2014. Uusi asiakaspalvelupiste palvelee kaikkia Ympäristötalon yksiköitä.
Digitaalista agendaa on viety eteenpäin digitalisoinnin ja ICT:n peruskehittämisen muodossa. Henkilöstön osaamistasoa on kasvatettu koulutusten
avulla ja palveluita on sähköistetty suunnitelmallisesti. Konsernin sisäisiä
tietojärjestelmiä on uusittu. Etätyön mahdollisuus on nostanut tarpeita mm.
etäasioinnin osaamisen kasvattamiseen.
Suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamispäätös -prosessia kehitettiin. Tavoitteena on sähköistää käsittelyprosessi mahdollisimman pitkälle. Vuoden
2014 aikana kehitettiin malli ympäristöselvitysten sähköistämiseksi. Tavoitteena on, että kaikki ympäristötalossa tehtävät selvitykset ovat niitä tarvitsevien suunnittelijoiden käytössä sähköisenä paikkatietoon sidottuna. Selvitysten vienti Trimple Locus -järjestelmään aloitettiin vuoden lopussa ja työ
jatkuu vuonna 2015.
Yhdyskuntalautakunta siirtyi vuoden 2014 alussa paperisista asialistoista
sähköiseen kokouskäytäntöön. Uudessa kokouskäytännössä lautakunnan
jäsenet saavat asialistat sähköiseen työtilaan, josta ne ovat luettavissa tabletin tai tietokoneen avulla. Uudistuksen yhteydessä asialistojen esitysmuotoa
ja luettavuutta on kehitetty.
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Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut osallistuu aktiivisesti kansalliseen yhteistyöhön Kehto-foorumin kautta. Foorumi toimii kuntien teknisen toimen valtakunnallisena kehittäjänä ja edunvalvojana. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on Kehto-foorumin kautta mukana yhteisissä valtakunnallisissa teknisen
toimen kehittämishankkeissa.

Henkilöstö
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa oli vakinaisessa virka- tai työsuhteessa
vuoden 2014 lopussa 151 vakituista ja 14 määräaikaista asiantuntijaa. Toteutunut työpanos oli vuonna 2013 146,7 HTV:ta ja vuonna 2014 139,6 HTV:ta. Henkilöstön vähentyminen on tapahtunut eläköitymisen kautta. Joukkoliikenteen
siirtyminen Oulun kaupungin toiminnaksi asetti paineita lisätä ko. tiimin henkilömäärää. Tiimiin palkattiin vuoden 2014 aikana kaksi uutta asiantuntijaa ja
lisäksi kaksi Oulun Konttorin työntekijää. Eläköitymisen ja irtisanoutumisen
seurauksena uutta henkilökuntaa rekrytoitiin täyttökielto-ohjeet huomioiden. Henkilöstökulut pienenivät 0,74 miljoonaa euroa vuodesta 2013.
Oulun kaupungin työntekijät joutuivat valitsemaan vuonna 2014 lomautetaanko heidät viideksi työpäiväksi vai ottavatko he ne säästösyistä pidettäviä vapaina, jolloin viiden työpäivän poissaolosta menetti palkasta vain neljä.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa koko henkilökunta valitsi säästösyistä
pidettävät vapaat, joten yhtään lomautusta ei jouduttu tekemään. Osa henkilökunnasta käytti oikeutta ottaa myös toisen jakson ko. vapaata.
Henkilöstön ammattitaito ja koulutustaso on hyvä. Osaamisen ylläpitäminen
edellyttää jatkuvaa täydennyskoulutusta ja omaehtoisen koulutuksen tukemista sekä mahdollisuuksia työssä oppimiseen. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen koulutusmäärärahat suunnattiin virastossa määriteltyjen osaamisen johtamisen linjausten mukaisesti.
Koulutuksen ja kehittämisen painopistealueet olivat vuonna 2014 johtaminen ja toiminnan kehittäminen, osaamisen johtamisen kannalta merkittävä
koulutus, työsuojelukoulutus, kielikoulutus, paikkatietojen hyödyntäminen ja
maapolitiikka. Henkilökunnalla on vahva motivaatio ammattitaidon kehittämiseen. Henkilöstön omaehtoista koulutusta tuettiin myöntämällä palkallista virka-/työvapaata enintään kuusi työpäivää lukuvuotta kohden.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen sairauspoissaoloprosentti on perinteisesti ollut hyvin alhainen. Se laski vielä vuoden 2013 2,9 %:sta vuodelle 2014
2,6 %:iin. Lyhyet omailmoituksella tapahtuvat poissaolot ovat näistä lukemista suurin osa. Pitkien sairauspoissaolojen määrä laski toistasataa päivää vuodesta 2013.
Oulun kaupungissa otettiin vuonna 2014 käyttöön korvaavan työn käyttö.
Tällöin henkilöstöllä oli mahdollisuus tulla töihin sairauspoissaolon aikanakin, jos se ei lääkärin arvion mukaan vaaranna parantumista. Koska sairauspoissaolot keskittyivät yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa lyhyisiin poissaoloihin, ei tätä mahdollisuutta käytetty.
Etätyö antoi henkilöstölle mahdollisuuden tehdä töitä kotoa käsin. Käytäntö
koettiin erittäin hyväksi ja sitä hyödynnettiin työtilanteen ja -luonteen niin
salliessa etätyöohjeiden mukaisesti.
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Talous
Viestintä on osa johtamista
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen viestintäohjelma on yhdistetty koko
konsernin yhteiseen viestintäsuunnitelmaan. Viestinnän painopistealueita
olivat talouden haasteellinen tilanne, uusi kaupunkistrategia ja palvelumalli
2020 sekä työyhteisöviestintä.
Oulun kaupungin uusi brändi otettiin käyttöön sekä brändikäsikirjan ja graafisten elementtien käyttöä ohjeistettiin.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut tiedotti kaupunkilaisille toiminnastaan internetsivuillaan, sosiaalisessa mediassa ja tiedotusvälineiden kautta. Vireillä
olevista asioista kerrottiin suunnitteluvaiheessa yleisötilaisuuksissa, lehti-ilmoituksilla, kirjeitse ja julkisella ilmoitustaululla sekä internetsivuilla. Uutiskirjeitä lähti neljä kappaletta.
Oulun joukkoliikenteen viestintä ja markkinointi käynnistyi ja Oulun joukkoliikenne aloitti liikennöinnin 1.7.2014.
Oulu-posti on Oulun kaupungin julkaisema lehti kaikille oululaisille. Lehti ilmestyi neljä kertaa vuoden 2014 aikana. Lehti pitää sisällään tietoa Oulun
kaupungin palveluista, toiminnasta, tapahtumista ja ilmiöistä. Kaavoituskatsaus ilmestyy vuosittain vuoden ensimmäisessä Oulu-posti lehdessä.
Ympäristötalon aulatilassa pidettiin kaksi näyttelyä: Oulua ilmasta -näyttely ja Myllytullin idea competition -kilpailutöiden esittely. Lisäksi osallistuttiin
Oulun Osuuspankin asumisen maailman näyttelyyn 3.2.–28.2.2014 teemalla
Kestävää rakentamista ja asumista Oulussa. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ja rakennusvalvonta olivat edustettuna Rakentajamessuilla Oulussa
11.4.–13.4.2014. Myytävien ja vuokrattavien tonttien haku käynnistyy keväisin
ja syksyisin teemapäivällä Ympäristötalossa. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjesti erilaisia tapahtumia vuoden 2014 aikana: Oulun Pyöräilyviikko
13.–19.6.2014 ja Liikkujan viikko 16.–22.9.2014. Lisäksi osallistuttiin valtakunnallisiin tapahtumiin.
Kuntalaisten palautteet käsiteltiin Oulu10-palvelussa. Vuoden 2014 aikana
saapui yhteensä 871 palautetta.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden käyttötalouden tulot vuonna 2014 olivat 60,5 miljoonaa euroa. Merkittävimmät tuloerät olivat maanvuokratulot, maa-alueiden myyntivoitot, joukkoliikenteen lipputulot,
maankäyttösopimustulot, pysäköintimaksut ja pysäköintivirhemaksut.
Käyttötalouden toimintamenot olivat 50,8 miljoonaa euroa. Käyttötalouden merkittävimmät menoerät
kohdistuivat katujen ylläpitoon ja viheralueiden hoitopalveluihin sekä joukkoliikenteeseen. Merkittäviä
menoeriä olivat myös henkilöstökulut ja suunnittelupalveluiden ostot.
Investointeja tehtiin 37,2 miljoonalla eurolla. Näistä kohdistui kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin 31,3 miljoonaa euroa ja maa- ja vesialueisiin 5,7 miljoonaa euroa. Investointien rahoitusosuudet olivat 16,4 miljoonaa
euroa, josta maanmyyntivoittojen osuus oli 13,0 miljoonaa euroa.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, toteuma 2014
Sisältää joukkoliikenteen
Toimintatuotot

60 451 678

Toimintatuotot

Myyntituotot

3 089 850

Myyntituotot

53 160

Maksutuotot

11 830 528

Maksutuotot

3 251 915
124 800

Tuet ja avustukset

1 798 028

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot

28 231 193

Vuokratuotot

Muut tuotot

15 502 079

Muut tuotot

Toimintakulut

-50 762 635

1 275
98 807

Toimintakulut

-2 893 962

-9 209 196

Henkilöstökulut

-1 734 735

Palkat ja palkkiot

-6 684 360

Palkat ja palkkiot

-1 326 458

Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja
tavarat

-2 524 835
-37 310 350
-2 426 032

Henkilöstösivukulut

-408 277

Palvelujen ostot

-853 252

Aineet, tarvikkeet ja
tavarat

-59 333
-235 517

Avustukset

-280 452

Vuokrat

Vuokrat

-1 313 946

Muut kulut

Muut kulut

-222 659

Toimintakate

Maa-alueet
Kiinteät rakenteet
ja laitteet
Irtain
käyttöomaisuus
Rakennukset
Yhteensä

-11 125
635 995

9 689 044

Investoinnit, M€

Vuosikertomus 2014

3 529 957

Henkilöstökulut

Toimintakate
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Rakennusvalvonta, toteuma 2014

Investoinnit, M€
Rahoitusosuudet

Investoinnit

13,6

5,7

2,6

31,3

0

0,1

0,3

0,1

16,5

37,2

Investoinnit
Hankinnat,
tietokoneohjelmistot

0,088

Yhteensä

0,088
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