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Matti Matinheikki, DI, yhdyskuntajohtaja,
yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Tiiviimpää, parempaa
asumista ja rakentamista
Oulun muoto muuttuu lähivuosina. Keskustaan
on suunnitteilla korkeita kerrostaloja. Joukkoliikenne
palvelee entistä paremmin ja useampia asukkaita.
Keskustan viihtyisyyttä lisätään rauhoittamalla
Rotuaari entistä paremmin kävelijöille. Energiansäästö, ekologisuus ja kaupunkirakenteen tiivistäminen ovat päivän sanoja.
Korkea ja tiivistä
Oulua halutaan muokata uudistuksilla, jotka ovat sidoksissa toisiinsa. Keskustaan halutaan lisää
asukkaita. Myös sen rakennetta pitää tiivistää. Näillä toimilla saadaan
toimivampaa joukkoliikennettä ja
vähemmän hiilidioksidipäästöjä.
Yksi ratkaisun avain monessa asiassa on korkea rakentaminen. Mitä
se Oulun tapauksessa tarkoittaa?
”Se tarkoittaa konkreettisesti
korkeampia rakennuksia keskustaan. Niiden rakentaminen on ollut
meillä ehkä eniten toimintakulttuurin ja uskalluksen asia. Niiden
rakentamista on sekä vastustettu
että kannatettu. Kuten asiaan kuuluu Oulussa”, Matinheikki naurahtaa. Parhaillaan keskustaan on
tavoitteena saada nykyistä selkeästi

korkeampaa rakentamista. Toteutuessaan niillä on myös aineettomia
vaikutuksia. Oulun kuva, siluetti ja
imago muuttuvat toivottavasti parempaan suuntaan.
Ydinkeskustaan halutaan lisää
viihtyvyyttä ja joustavampia kulkuyhteyksiä. ”Keskustaan pitää tuoda
myös lisää asukkaita. Sen avulla
saavutetaan monia muita tärkeitä
tavoitteita esimerkiksi joukkoliikenteessä. Asumistiheys vaikuttaa
suoraan linjavuorojen kannattavuuteen. ”

Enemmän linjakilometrejä
ja matkustajia
Joukkoliikenne on yksi parannuskohde kaupunkilaisten toivelistalla.
Se on ilman muuta yksi kaupungin vetovoimatekijöistä ja siksi lii-

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

Karttoihin on merkitty meneillään olevat asemakaavoituksen kohteet numeroituina. Avaamalla
etu- ja takannen taitokset voit seurata
samanaikaisesti sekä karttojen numerointeja
että niitä vastaavia tekstiosioita
sivuilta 27–31.

kenteen pitää sujua. Kaupunkiliikenteen järjestämistapa muuttuu
kesäkuussa 2014. Kaupunki ottaa
viranomaisena järjestämisvastuun
ja sitä ennen pitää tehdä tärkeitä
periaatepäätöksiä. Yksi vaihtoehto on lisätä linjakilometrejä 20 %.
Samalla matkustajamäärien toivotaan kasvavan. ”Ongelmana on se,
että tähän tarvitaan rahaa. Onko
kaupunki valmis sitä käyttämään?
Sijoitus toimivampaan joukkoliikenteeseen säästää kuitenkin ympäristöä ja energiaa enemmän.”

kaupungin rakentajia rohkeuteen.
”Kaupunki haluaa olla hyvä yhteistyökumppani. Koko alueen kehitys
paremmaksi riippuu niin monesta
asiasta ja on monen ihmisen työn
tulosta. Kehitystyö ei ole ollut, eikä
tule jatkossakaan olemaan pelkästään kaupungin työntekijöiden
hommaa. Oululla on paljon hyviä
mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä
asukkailleen paremmaksi.”

Rotuaari kävelijöille
Rotuaarin remontti etenee tulevan
kesänä taas pari korttelinväliä. Alue
halutaan jatkossa entistä enemmän
kävelijöiden käyttöön. ”Oulussa
on hyvät pyöräilyreitit. Rotuaari ei
kuulu niihin. Sen päihin on tulossa
selkeät pyöräparkit. Tämä parantaa
kävelijöiden, erityisesti kävelevien
lasten turvallisuutta, kun pyöräilijät eivät suhaa seassa. ”
Kaupungin tehtävänä on antaa
tilaa ja mahdollisuuksia uudelle
kehitykselle. Matinheikki kannustaa eri alojen ammattilaisia ja
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Hei Oulu,
mitä kuuluu?
Areena
Oulun Kärpät haluaa rakentaa
uuden monitoimiareenan. Urheilun pyhättö nousee Raksilaan. Poliittista päätöstä ei ole vielä tehty,
mutta suunnitteluvaraus on olemassa. Areenalle on tarjolla kolme
mahdollista paikkaa. Se voidaan
sijoittaa Ouluhallin eteen, puistoon
Välkkylän viereen tai Palo- ja pelastushallin paikalle.
Yksi suuri kysymys paikan valinnassa on liikenne. Areena nousee
sinne, missä liikenteellisesti voidaan
luoda hyvät edellytykset toiminnalle. Areenan paikka päätetään vuoden 2013 aikana.

Viinivaara
Pohjavettä koko Oulun alueelle? Ei
ainakaan vielä, sillä Vaasan hallintooikeus palautti Viinivaara-asian takaisin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsiteltäväksi. Mistä on
kyse? Oulun Vesi on suunnitellut,
että Viinivaaran alueelta tuotaisiin
pohjavettä koko Oulun tarpeisiin ja
turvaamaan heikkoa vedenhankinnan varmuutta.
Kaupungin pitää pystyä turvaamaan veden saanti kahdesta lähteestä, koska se on elinehto kaupunkilaisille. Tällä hetkellä tähän
ei pystytä. Suurin osa kaupunkilaisista on Oulujoen veden varassa. Entä, jos sille tapahtuu jotakin?
Tilanne olisi erittäin vakava koko
kaupungin kannalta, sanoo Oulun

Vesi. Muut liittyvät kunnat juovat
jo pohjavettä. Pitäisikö se siis olla
koko Oulun oikeus? Ei, sanovat
hankkeen vastustajat. Pohjaveden
otto vaikuttaa Viinivaaran luontoarvoihin, maisemaan ja latvavesien virtaukseen. Eikö pohjavesi ole
sitten uusiutuva luonnonvara? On,
sillä pohjavesivarastot täyttyvät
aina uudelleen, sanovat Oulun Veden asiantuntijat. Osa pohjavedestä
kerättäisiin alueelta, jossa on luonnonsuojelualuetta, sanovat luonnonsuojelijat.
Oulun Vesi joutuu nyt tarkentamaan suunnitelmia ja esittämään
vaihtoehtoja uudelleen varmuuden
lisäämiseksi.

Arkeologit
keskellä kaupunkia
Kaivuri pysähtyy kuopan reunalla.
Pohjalta on löytynyt juuri pari astian puolikasta ja hiiltynyttä puuta. Koko työmaa seisoo seuraavan
viikon. Elävää kaupunkilegendaa?
Kyllä ja ei. Aivan kitkatonta rakentajien ja säilyttäjien yhteiselo ei
ole. Rakentajat toivovat nopeutta.
Museovirasto arvioi, että sitä on jo
aivan tarpeeksi. Oulun aineellinen
perintö katoaa suomenennätysvauhtia. Syynä on se, että täällä on
myös rakennettu viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana paljon ja
maankäyttö on ollut tehokasta.
Suomen 20 vanhinta kaupunkia
inventoitiin noin kymmenen vuotta sitten. Samalla kartoitettiin kau-

JUHA SARKKINEN

Oulun uudet suunnitelmat ja toteutetut hankkeet elävät
kahvipöytäkeskusteluissa aivan omaa elämäänsä. Kokosimme
jälleen yhteen kohteita, joiden on kuultu aiheuttaneen pulinaa
puolesta ja vastaan menneen vuoden aikana. Mistä oli kysymys?
Onko tilanne niin sanotusti vielä päällä ja miten kaikki jatkuu?

punkien arkeologisesti kiinnostavat
alueet. Oulussa lista piti päivittää
muutama vuosi sitten, koska kaupunki muuttuu niin nopeasti. Kulttuurihistoriallisesti tärkeää materiaalia halutaan säilyttää toivottavasti
muuallakin kuin Museovirastossa.
Historia on osa meitä, se on toinen
maailma. Sitä ei kannata kuskata erilaisiin varastoihin happanemaan. Oulu moittii itseään usein
siitä, ettei sen historia näy missään.
Laitetaan se esille.

Kivisydän
Matka maan alla jatkuu kivisydämen louhinnan merkeissä tasaisen varmasti ensi vuoden puolelle.
Pysty-yhteyksien rakentaminen on
tarkoitus aloittaa maanpäällisten
korttelihankkeiden kanssa yhtäaikaisesti jo kuluvan vuoden aikana. Hallituskadun ajoneuvoyhteys
saadaan rakenteellisesti valmiiksi
tämän vuoden aikana mutta ympärillä olevia katutöitä viimeistellään
vielä kesällä 2014. Torin ajoneuvoyhteys viimeistellään vuoden 2015
syksyyn mennessä, jolloin Kivisydän on tarkoitus ottaa käyttöön.

Tiernatori
Joulutori kuten KeskiEuroopassa. Siinäpä suunnitelma, jota yritettiin toteuttaa viime joulun alla.
Mitä siitä seurasi? Yksi vuoden
kommentoiduimmista hankkeista kotikaupunkimme kamaralla. Tori oli väärä, paikka
oli huono, kojut kamalia, tuulikin puhalsi alituiseen ja riuhtoi
vaatteita päältä. Tiernatorilla oli
pimeää ja surkeaa, huonoa.
Okei, sanovat järjestäjät ja
keräävät edelleen palautetta.
Tiernatorista halutaan rakentaa
pysyvä ilmiö joulun alle. Siksi
on tärkeää, että avoin keskustelu kaupunkilaisten ja järjestäjien välillä toimii edelleen.
Osoitteessa info(at)tiernatori.
fi voit vaikuttaa siihen, millaisen Tiernatorin näemme
vuonna 2013. Tiernatorin
toteuttaa Oulun Tervaporvarien Nuorkauppakamari.
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Kohoaako Oulu

korkeuksiin?
Korkea rakentaminen
lääkitsee kaupungissa monta vaivaa.
Ilmiö on valtakunnallinen ja saapumassa hiljalleen Ouluun.
Haluammeko me korkeampia torneja? Kysymykseen on vastailtu jo vuosia.
Puolesta ja vastaan – joukkueet ovat mittailleet kaupungin siluettia ja asukkaiden tarpeita.
Kaupunki on tehnyt useita varauksia kaavaan korkealle rakentamiselle.

Mitä korkealla rakentamisella tarkoitetaan? Se riippuu kaupungista.
Pääkaupunkiseutu pyrkii ylöspäin
Oulua suuremmalla vimmalla. Siellä tullaan näkemään 20–40-kerroksisia asuintaloja tai hotelleja lähivuosina esimerkiksi Kalasatamassa,
Jätkänsaaressa tai Pasilassa. Oulussa
korkea tarkoittaa yli 8-kerroksista,
mutta toiveena on saada kaupunkiin nykyistä selkeästi korkeampia
taloja.

Tiivistetään
kaupunkirakennetta
Kerrostamalla asumista päällekkäin
saadaan monta hyvää asiaa samassa
paketissa. Keskustan alueelle saadaan näin lisää rakennusoikeutta.
Tiivistämällä kaupunkia ja kasvattamalla sitä yläilmoihin säästetään
energiaa, hillitään ilmastonmuutosta ja autetaan kaupunkiliikennettä
toimimaan tehokkaammin.
Ketjureaktio kulkee siis näin: lisää
kerroksia keskustaan, lisää asukkaita ja palveluja, lisää joukkoliikenteen matkustajia, lisää linjavuoroja,
parempaa ilmastonhallintaa ja suurempia säästöjä energiakustannuksissa.
Kuulostaa hyvältä. Oulun siluetista halutaan suuren kaupungin, ei
maalaiskaupungin näköistä. Tänne
toivotaan maamerkkejä, jotka näkyvät kauas ja jotka luovat uudenlaista kuvaa ja mielikuvaa kaupungista.
4
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Teollisuus kaikkein
korkeimmalla
Kuinka ollakaan, korkeaa rakentamista myös vastustetaan Oulussa.
Sitä ei kuulemma tarvita, tornit
pilaavat näköalan viereisten talojen asukkailta ja muilta. Kaupunkilaisten tuoreessa muistissa on
vielä kiivaana vellonut keskustelu
Vänmanninsaareen suunnitellusta 22-kerroksisesta tornista, joka
hankkeen vastustajien mukaan vei
Oulusta loputkin näkymät merelle.
Tornit rikkovat kaupungin perinteisen siluetin esimerkiksi mereltä
katsottuna.
Samaan aikaan kun näitä keskusteluja käydään, Oulussa hyväk-

sytään se, että teolliset rakennukset
kohoavat huomattavasti ympäristöään ja asuinrakennuksia korkeammalle. Nuottasaaren tehtaanpiiput
tupruttelevat 134 metrin korkeudessa, Puolivälinkankaan vesitorni ulottuu 55 metrin korkeuteen.
Kukaan ei valita, silmähän tottuu
päivittäisiin näkymiin. Asuinkerrostalot pysyttelevät piilossa Oulun
siluetissa.

Suunnitelmia ei saa
vesittää rakennusvaiheessa
Uutta rakentamista on tarkasteltu
hanke kerrallaan, mutta sitä pitää
arvioida myös kokonaisuuksina.
Mihin tarvitaan täydentävää ra-

kentamista, missä pitää tiivistää,
mihin voidaan tehdä arkkitehtonisesti hienoa? Maamerkkien kuuluu
näkyä ja herättää ajatuksia. Arkkitehtien luomukset voivat loistaa
vielä suunnittelupöydillä. Mutta
kun koko komeuden perään laitetaan euron merkit, suunnitelmilla
on taipumus pelkistyä tai vesittyä.
Tällaista toteutusta ei tietystikään
kukaan halua. Kun suunnitellaan
kunnolla, niin myös sitten toteutetaan kunnolla.
Asukkaalle kuitenkin merkityksellisin kaupungin tasoista lienee
maan pinnan taso. Sen esteettömyys, sujuvuus ja palvelut. Jos niihin saadaan apua korkeasta rakentamisesta, niin mikäpä se siinä.

Puolivälinkankaan
vesitorni

Toppilan voimalaitos
Toppilan siilot

Kemira

Toppilansalmi
12 ja 15 krs
Lipporanta 15 krs

Oulujoen siltavahti
Åströmin vesitorni

Vänmanninsaari 22 krs

Tuomiokirkon torni

Klubitalo 11 krs

tuulivoimalat

Galleria 12 krs
Resiina 12 krs

siilot

Intiön vesitorni

Stora Enso

Heinäpää

Asemanseutu

Sisustajantori

Välkkylä 12 krs
Otokylä
Sairaalanrinne
12 krs

Tulevaisuus kaupungissa?

Vapauden patsas, New York 94 m

Pasilan TV-torni 146 m

Näsinneula, Tampere 168 m

Tallinnan televisiotorni 314 m

Eiffel-torni 324 m

Burj Khalifa, Dubai 828 m

Kaakkurin Sirius 38 m

Tuomiokirkon torni 56 m

Kuka? Hanna Sarkkinen, yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja, 24-vuotias, opiskelee historiaa Oulun yliopistossa.
Puolivälinkankaan vesitorni 55 m

Stora Enson tehtaan piippu 134 m

Uusi Oulu kasvaa kestävästi. Se on hyvä tavoite ja saavutettavissa monella
tavalla. Mitä kaupungista ja kasvusta miettivät luottamushenkilöt? Mikä on
hyvin, mitä Oululta toivotaan? Menimme kysymään.

Mistä sinut tavoittaa? ”Kolmena päivänä viikossa olen
ympäristotalossa. Työhuoneeni löytyy alakerrasta ja
sinne on helppo tulla. Alustavasti on suunniteltu, että
erityisesti torstai-iltapäivät klo 12–16 voisin pyhittää
asiakaspalveluun. Tervetuloa keskustelemaan kanssani.” Sarkkinen haluaa kehittää tulevalla kaudellaan
joukkoliikennettä ja pyöräilyä. ”Lisää linjakilometrejä ja enemmän joukolla matkustajia. Laskeva trendi matkustajamäärissä pitää
kääntää toiseen suuntaan. Pyöräilyn tueksi tarvitaan lisää käytännön tekoja.”
Oulun maapolitiikka sai Sarkkisen tarttumaan kynään ennen vaaleja. Mikä siinä huolettaa? ”Oulu on hoitanut maamme ylivoimasena ykkösenä maa- ja kaavoituspolitiikkaa. Sen ansiosta asuminen on muuta maata ja suuria kaupunkeja
halvempaa. Toivon, että samalla tiellä jatketaan kaupunkilaisten parhaaksi.”

Rakennusten korkeuksia
Oulussa ja muualla

Kuka? Mari-Leena Talvitie, DI, Kaupunginvaltuuston
pj., hyötyliikuntaa harrastava Moonan ja Liinun äiti.
Oulun maapolitiikka, energiaviisas rakentaminen ja
kestävän kehityksen kaupunkisuunnittelu. Millä tavalla ne liittyvät mielestäsi yhteen? ”Monella tavalla ja
tasolla. Oulun maapolitiikka on moni-ilmeistä kaupunkiympäristöä, maaseutumaisesta taajama-asutuksesta
tiiviisiin kaupunginosakortteleihin. Oulussa osataan
rakentaa ja annetaan laadukasta ohjausta energiaviisaaseen, esteettömään rakentamiseen. Toisaalta
näitä ilmentää se, että oululaisilla on palveluita riittävän lähellä, jotta arki on
sujuvaa. On oltava mahdollisuus valita asuinpaikkansa niin, että voi kävellä,
pyöräillä tai ”onnikoida” kouluun, töihin, palveluihin tai harrastuksiin. Tarvitaan
siis kauaskantoista kaupunkisuunnittelua. Hyötyliikunta taitaa olla nykytermein
energiaviisautta!”

Olemassa
oleva rakennus
tai rakennelma

Kuka? Riikka Moilanen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, 42-vuotias 5. luokkalaisen tytön äiti. Harrastaa kesäisin maantiepyöräilyä ja muina vuodenaikoina
juoksua.

Asemakaava
voimassa tai kaavaehdotus laadittu
Kaavaluonnosvaiheessa
alustavassa suunnitteluvaiheessa tai ideatasolla

ILPO OKKONEN

Oulun maapolitiikka, energiaviisas rakentaminen ja
kestävän kehityksen kaupunkisuunnittelu. Millä tavalla ne liittyvät mielestäsi yhteen? ”Näissä onnistuminen on perusedellytys elinvoimaiselle kaupungille.
Oulu on kuntaliitoksen jälkeen uusi ja aiempaa monipuolisempi kaupunki. Meillä on käytettävissämme
uudenlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi maapolitiikan ja viihtyisän asuinympäristön suhteen. Uusilla mahdollisuuksilla voimme tehdä Oulusta houkuttelevan
paikan ihmisille asua ja elää. Tämän lisäksi vahvan elinkeinoelämän muutoksen
myötä meidän on entistä enemmän satsattava uusien työpaikkojen syntymiseen
kaupungissamme. Tästä syystä kaupunkisuunnittelu on yksi tärkeimmistä asioista lähi vuosina.”
Kaupunki rakentaa • Helmikuu 2013
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Pyöräile
Talvinen, kirpakka keli, luminen tie ja polkupyörä
voivat olla oivallinen yhdistelmä. Tätä ilosanomaa
koetetaan markkinoida laajemmin, kun tavoitteena
on tehdä Oulusta talvipyöräilyn ykkönen maailmassa. Aika pitkällä jo ollaan, sillä Oulussa pyöräillään
muihin verrattuna paljon myös talvella. Alkuvuodesta
järjestetään yhteistyössä aktiivipyöräilijöiden kanssa
maailmanlaajuinen talvipyöräilykonferenssi, josta
halutaan tehdä toistuva tapahtuma.
Talvi laskee vauhteja
Talvipyöräily ei ole tutkimusten
mukaan sen vaarallisempaa kuin
pyöräily kesällä. Vauhdit laskevat,
ihmiset ovat tarkkaavaisempia ja
paremmin varusteltuja erilaisia
kolhuja vastaan. Talvella ihminen
varoo kaatumista enemmän ja kaatuu siksi vähemmän. Suurin haaste
on saada ihmiset uskomaan tämä.
Talvinen tie voi viedä työpaikalle tai se voi innostaa kuntoiluun.
Vähemmillä kilometreillä saa
enemmän tehoja irti pyöräilystä.
Oulussa pakkaspäiviä ei ole paljon,
olosuhteet ovat pääosin hyvät ja
pyöräilyverkko hyvä.

Varusteina nastat,
kypärä ja valo
Millaisia varusteita pyöräilijä tarvitsee talven selkään? Nastarenkaat,
kypärän ja valon. Aivan tavallisella
retkipyörällä pärjäilee mukavasti. Liikkeet toki myyvät aiheeseen
vihkiytyville vaikka minkälaista
rullaa alle.
Oululaisten into pyöräillä ympäri vuoden on suurempi kuin monessa muussa kaupungissa. Täällä
yli 30 % aktiivisesti pyöräilevistä
jatkaa menoaan myös talvella. Monissa kaupungeissa lukema tippuu
10 %:iin.

talvesta
huolimatta

Pyöräilyverkko
hyvässä kunnossa

Terveysliikunnan professori
Raija Korpelainen elää kuten
opettaa. Aktiivinen hyöty- ja
arkiliikkuja pyöräilee ympäri
kaupunkia kaikkina vuodenaikoina. ”Kotoa on töihin 8
kilometriä, se sujuu pyörällä eestaas. Työpalaverit
voivat olla Kastellissa, Linnanmaalla ja keskustassa.
Pyörällä pääsee hyvin. Pitää
olla melko ihmeellinen päivä
ja ilma, että minä hyppään
autoon. Työmatkapyöräily on
aikataulukysymys, eikä se
ole vaikeaa. Usein ihmiset
kyllä luulevat niin ennen
kuin kokeilevat itse.”

Pyöräilyverkon kunnossapitäjä vakuuttaa, ettei Oulussa ole yhtään
sellaista päivää vuodessa, jolloin
ei voisi pyöräillä huonojen olosuhteiden vuoksi. Liukkautta pelätään
turhaan, todella liukasta ei ole kuin
muutamana päivänä vuodessa.
Lumesta kasaantuva haitta lasketaan yleensä tunneissa. Kaupunki
pitää kunnossa noin 620 kilometriä pyöräilyreittejä. Se tarkoittaa,
että kaikki merkityt väylät ajetaan
kuntoon säännöllisesti. Muutamia
lyhyitä puistopolkuja voidaan jättää auraamatta.

Työnantaja voi kannustaa
Työmatkapyöräilyn edistämiseksi työnantajat voisivat huolehtia
parista pikkujutusta. Pyörille olisi
hyvä olla tarjolla jokin suoja, jossa ne eivät kastu tai lumetu päivän
aikana. Ja reippailijat voisivat mielellään peseytyä tai vaihtaa vaatteita poljettuaan pyörällä töihin.

Jalankulku- ja pyöräilyverkko -kartta
ilmestyy keväällä 2013!

Väylien talvihoitoa yhtenäistetään
Katujen talvinen kunto vaikuttaa
kovasti siihen, kuinka hanakasti
pyörät kaivetaan esille varastosta
tai kinoksesta ja lähdetään vinttaamaan kohti kaupungin toista laitaa. Katujen kunnossapito kilpailutetaan ja tekijät valitaan monilla
kriteereillä. Hinta on vain yksi tekijä eikä halvin ole välttämättä paras. Kalustoa pitää olla riittävästi,
sen pitää olla tarpeeksi tehokasta
ja urakoijalla on oltava valmius
lähteä työhön heti kun tarvetta ilmenee.
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Väylillä luokitus

Yhtenäinen käytäntö

Kaikkien 1-luokkaan kuuluvien
kevyen liikenteen väylien pitää olla
aurattuna seitsemältä aamulla ja
sama juttu ennen iltapäivä neljää.
Jos lunta sataa jatkuvasti, auraus
aloitetaan, kun tietty senttiraja
täyttyy. Ykkösluokan väylillä se
raja kulkee kolmessa ja kakkosluokan väylillä 5 sentissä. Väylien
kunnossapito on suunniteltu siten,
että keskustaan johtavat tiet kuuluvat ykkösluokkaan. Vain muutama
sata metriä erottaa pyöräilijän tai
kävelijän ykkösluokan reitistä.

Oulussa, Haukiputaalla, Kiimingissä, Oulunsalossa ja Yli-Iissä on
ollut monenlaista käytäntöä teiden
ja kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidon suhteen. Kuinka
viiden yhdistyneen kunnan käytännöt liitetään yhteen? Yhdyskuntalautakunta päättää alkuvuodesta, millaisia laatuvaatimuksia
se asettaa katujen ja pyöräteiden
talvihoidolle asemakaava-alueilla.
Missä kohtaa hyvät suunnitelmat voivat pettää? Silloin, jos lunta tulee paljon ja pitkään. Koko

aurauskalusto joutuu yhtä aikaa
töihin eikä väyliä ehditä puhdistaa
samaa tahtia kuin lunta tupruttaa.
Silloin tarvitaan kulkijoilta kärsivällisyyttä.

Turvallisuus parantunut
Oulun kaupungin alueella on yli
100 kohtaa, joissa kevyt liikenne
risteää autoliikenteen kanssa. Eritasoliittymät tai alikulut lisäävät
pyöräilijöiden turvallisuutta ja
matkan sujuvuutta. Monessa risteyksessä voi edetä pysähtymättä
kertaakaan. Mopojen häätö pyö-

Jalankulkijoita
varoitellaan liukkaista
tekstiviesteillä
Oulu jatkaa jalankulkijoiden varoittamista liukkaista keleistä tekstiviestein. Varoitusviesti lähtee jos
talvihoidon päivystäjä huomaa
kelin muuttuneen vaarallisen liuk-

kaaksi. Jalkakäytäviä hiekoitetaan,
siihen menee oma aikansa. Jalankulkijat saavat varoituksen heti.

Lisätietoja
www.ouka.fi/
oulu/kadut-kartat-jaliikenne/yllapito

ÄLÄ LIUKASTU!
KULKUVÄYLÄT PAIKOIN
VAARALLISEN LIUKKAITA

0
1613

Tilaa liukkaudesta varoittava
palvelu puhelimeesi yhden
tekstiviestin hinnalla!
Lisätietoja osoitteesta
www.liukastumisvaroitus.fi

Kaupunki rakentaa • Helmikuu 2013
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räteiltä on parantanut selvästi kävelijöiden, pyöräilijöiden ja mopoilijoiden turvallisuutta. Myös
autoliikenteen hidasteet koulujen
lähistöillä ovat vähentäneet erityisesti pyöräilyonnettomuuksia.

Joukkoliikenteeseen
tulossa muutoksia

II

EL
P
M
E
K

LUMIJOKI

E
TYRN

ÄVÄ

Joukkoliikenteen järjestämistapa muuttuu
kesäkuussa 2014. Siihen on vielä matkaa, mutta
töitäkin piisaa. Kaupunki tulee viranomaisena
ottamaan järjestämisvastuun ja Oulu hoitaa jatkossa
joukkoliikenteen koko seudulla. Eli myös Muhos,
Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Kempele ja Ii
tullaan hoitamaan Oulusta. Alkuvuonna 2013
voidaan vielä hioa suunnitelmia
ja käynnistää kilpailutus.

Lisätietoja

Ekologisempaa vetovoimaa

www.ouka.fi/
oulu/kadut-kartatja-liikenne/
joukkoliikenne

Toimiva joukkoliikenne on vetovoimatekijä mille tahansa kaupungille.
Se on ekologisemman kaupunkisuunnittelun hyrräävä moottori.
Oulua on moitiskeltu siitä, ettei se
panosta riittävästi julkisiin kulkuneuvoihin. Päättäjät ovat kuulleet
ja pyrkivät vastaamaan huutoihin.
Kevään ja kesän 2013 aikana tehdään päätökset palvelutasosta ja liikennöitsijöiden kilpailuttamisesta.
Vuonna 2014 meillä on uusi systeemi, jota ajetaan julkisella kilpailulla
valittujen yrittäjien autoilla.

Palvelutaso paranee
Mitä tarkoittavat muutokset palvelutasoon? Valtuusto päättää minkä tasoinen joukkoliikenne tänne

8
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halutaan ja minkä verran taloudellisesti ollaan valmiita asiaan
panostamaan. Tällöin päätetään
linjakilometristön määrästä ja linjavuoroista. Lisätäänkö niitä vai pysymmekö nykyisellä tasolla.
Lippu- ja maksujärjestelmä
muuttuu. Koko kaupunkiseudulle halutaan kausilippujen lisäksi
myös arvolippuja. Järjestelmään
pyritään suunnittelemaan lipputuotteita, jotka jatkossa käyvät
myös muitten kaupunkien joukkoliikenteessä. Lippujen käytöstä halutaan helpompaa ja joustavampaa,
esimerkiksi vaihdon saisi jatkossa
tehdä vaihtoajan puitteissa mihin
suuntaan tahansa.

Onko tilillä tarpeeksi rahaa?
Kaikki kuulostaa hyvältä. Mikä tässä
on nyt se vaikeus? Suurin on raha.
Linjakilometrien lisääminen vaatisi
yhteensä yli 4 miljoonan euron lisärahoitusta hankalassa taloudellisessa tilanteessa. Joukkoliikenteen
järjestäminen ei ole kunnille lakisääteistä. Moni asia on kiinni siitä,
kuinka paljon kunnat ovat valmiita
satsaamaan toimivampaan joukkoliikenteeseen.
Tiheä tai väljä asutus vaikuttavat suuresti palvelutasoon. Siksi on

O U LU
mietittävä, missä päin kaupunkia ja
seutua palveluita lisäämällä on saatavissa eniten parannusta ihmisten
päivittäiseen elämään. Kuinka sitä
karttaa sitten luetaan?

Alueet keskenään erilaisia
Oulussa on monia alueita, joissa ihmiset asuvat väljästi, kulkevat ehkä
joka tapauksessa omilla autoillaan,
mutta ovat ahkerasti kommentoimassa oman perukkansa julkista
liikennettä. Jos meille käy hyvin,
2014 on luvassa enemmän ja tasavälisempiä vuoroja, yhtenäisiä lippuja, edullisempia hintoja.
Nykysysteemissä kaupungilla on
pienempi riski ja vähemmän ohjausvaltaa. Uudessa järjestelmässä
kaupunki kantaa myös taloudellisen vastuun toisella tavalla kuin
tähän saakka. Kaupungille jää niin
sanottu lipputuloriski. Nykyisin
kaupungin rahoitusosuus nousee
mikäli matkustajamäärä kasvaa.
Tulevaisuudessa kaupunki kärsii
nahoissaan sen, jos matkustajia on
vähän. Sillä on kuitenkin käytössään sama keino kuin liikennöitsijöillä eli tarjonnan sopeuttaminen
kysyntään. Ja valinnat liikenteen
supistamisesta se pääsee tekemään
itse.

Pyöräparkit

Kaupungin suurimmat rakennuskohteet 2013

Rotuaari

(ks. kohteet sisäkannen kartassa)

• Ritaharju, päällystysja pohjaustöitä
• Hiukkavaaran
Kivikkokankaan
2. vaihe alkaa

1

• Keskustan katuverkon kehittäminen
• Välivainion Korjaamotien
siirto
• Puolivälinkankaan peruskorjaus
• Rajakylän peruskorjaus
• Ruskotunturin
tieyhteyden
rakentaminen

Ydinkeskustan
myllerrys jatkuu

Rotuaaria kehitetään painottaen sen
ilmettä viihtyisänä kohtaamispaikkana. Pyörien pysäköinti Rotuaarin
aukiolla poistuu, pyörätelineitä lisätään vastaavasti useaan paikkaan
Rotuaaria ympäröivillä kaduilla.
Peruskorjauksen yhteydessä koko
Rotuaari varustetaan kaukolämmöllä toimivalla sulanapitojärjestelmällä, joka parantaa yleistä turvallisuutta.

• Holma-Haapajärvi,
Länsi-Tuulen koulun 3
viereen uusia katutöitä
• Laivakankaan laajennus
• Niemenranta

4

• Kaakkurin kaatopaikan
sulkeminen jatkuu
• Hupisaaret ja Ainolan
puisto, leikkipaikkojen
rakennus- ja kunnostustyöt
• Otto Karhin puisto
• Toppilansalmen
kuntatekniikka ja
laiturirakenteet

5

• Kallisensuora Limingantullissa, liikennejärjestelyt
muuttuvat
Näihin ja muihin, pienempiin kohteisiin investoidaan
n. 27 milj. euroa.

Lisätietoja
www.ouka.fi/
oulu/kadut-kartat-jaliikenne/
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Rotuaari kävelijöille

• Kontinkangas: Oulunsuuntien liikennejärjestelyt

ILPO OKKONEN

Kalliotilojen rakentaminen näkyy ydinkeskustassa
vielä parin vuoden ajan. Torinrannassa ja Hallituskadulla ajorampit valmistuvat hiljalleen. Rotuaarin
remontti etenee välillä Uusikatu –Torikatu. Katuosuuksia saadaan valmiiksi ja päällystetään tai
pohjaus- ja kunnallistekniikkatyöt alkavat.

2

Elävä
kulttuuri
- arvokas ympäristö
Oulun kulttuuri- Kerroksellisuus
ympäristöohjelma haluaa kertoo tarinaa
herätellä asukkaita huoAika ja sen kulku näkyvät rakenmaamaan kaiken kauniin tamisessa. Puistot ja talot kertovat
ja arvokkaan omassa omasta ajastaan. Oulun pommielinympäristössään. tuksista ja paloista huolimatta
Ohjelmalla on
viisi päätavoitetta
Elävä kulttuuriympäristö saadaan
osaksi oululaisten arkea ja juhlaa.
Omaleimaisuudesta syntyy alueemme vahvuus. Sen vuoksi sitä halutaan korostaa. Yhteistyötä halutaan
synnyttää yli hallinnon rajojen ja
monien ryhmien välille. Alueen
tietopankkeja kehitetään samalla
kun kohteita inventoidaan. Tietoa
haetaan ja jaetaan. Hyvin hoidettu
kulttuuriympäristö on sijoitus tulevaisuuteen. Sen arvostus näkyy
käytännön työssä ja toimissa.

Lisätietoja
www.ouka.fi/oulu/
kaupunkisuunnittelu/
kulttuuriymparisto

Oulun kulttuuriympäristöohjelman
näyttely on esillä Ympäristötalon aulassa
maaliskuun 2013 loppuun saakka.
Ohjelmasta tehdään julkaisu, jonka
julkistamistilaisuus on Ympäristötalolla
14.3.2013 klo 15 alkaen. Tilaisuus
on kaikille avoin. Tervetuloa!
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keskustassa voi nähdä kaupungin
kehityksen sen perustamisesta,
1600-luvulta lähtien. Ympäristönlukutaitoa halutaan parantaa, sillä
se ei ole mitenkään itsestäänselvästi
hallussa.

Osa muinaisjäännöksistä katoaa
Maaseudulla pihapiirit, pellot ja
metsät peittävät monia kivikautisia
asuinpaikkoja. Ne ovat haurainta
osaa historiasta, sillä raskailla koneilla möyriminen hävittää muinaisjäännöksiä tehokkaasti.

Ympäristö 			
osa identiteettiä
Ympäristö on prosessi. Se ei ole
koskaan valmis vaan se muotoutuu
ajan kuluessa niin kuin ihmisen
kuva itsestänsä. Ympäristömme voi
olla elävä osa omaa tarinaamme.
Kulttuuriympäristö heijastaa omia
arvojamme. Se kertoo tärkeinä pidetyistä asioista ja nykyhetken arvovalinnoista. Erityisen suojelun
kohteena tulee olla sellaiset kulttuuriympäristöt, joita ei enää rakenneta ja joita nykyaika ei pysty
synnyttämään uudelleen. Kulttuuriympäristöohjeman tavoitteena on
lisätä ihmisten tietoisuutta omasta

ympäristöstään ja auttaa heitä
arvostamaan sitä enemmän.
Oulun alueen vanhojen kuntien
asukkailta kysyttiin yleisötilaisuuksissa, mitä he arvostavat omassa
elinympäristössään. Kirkko ympäristöineen nousi esille joka
pitäjästä. Haukipudas näki
saha-alueet, satamat ja kalastajakylät tärkeänä osana omaa kuvaa. Oulu
on ylpeä Karjasillasta, yliopistosta
ja voimalaitoksesta.
Oulunsalon Varjakka,
kylät ja kulttuurimaisema sekä 1980-luvun
arkkitehtuuri äänestettiin kärkeen. Ylikiiminki pitää tervasta,
tervahaudoista ja tervakulttuuristaan. YliIi kertoo jokivarsien
nauhakylistä ja
voimalaitoksista. Kiiminki
luottaa Koiteliin.

Kulttuurimaisema
Oulun maisemien kirjoon kuuluu kylänraitteja, katuja, pääteitä,
puistoja ja toreja, viljelysaukeita sekä näkymiä yli veden kaupunkiin tai maaseudun kylämiljööseen. Kirkontornit ovat osa maisemaa
siinä kuin tehtaan siluetti, voimalaitosten pauhu tai vanhat haat ja
laidunmaat.

Rakennettu ympäristö
Koti, koulu, työpaikka ja matka. Rakennettua ympäristöä on kaikkialla. 1700-luvun aitta, 1930-luvun asuinrakennus tai 1980-luvun
koulu kertovat kaikki oman aikansa elämästä, arvoista ja valinnoista. Oulun rakennusperintö on monipuolista ja kerroksellista sekä
maalla että kaupungissa.

Muinaisjäännökset
Muinaisjäännöksiin lasketaan esim. esihistorialliset ja historiallisen
ajan vanhat kalmistot, asuinpaikat, pyynti- ja työpaikat, muinaiset
kulkutiet ja uhripaikat. Menneisyys lepää yhtä aikaa hauraana ja
väkevänä keskellämme.

Kaupunki rakentaa • Helmikuu 2013
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Hiukkavaara

– kestävä pohjoinen talvikaupunki
Oulun ja koko Pohjois-Suomen suurin kaupunginosa
rakentuu lähivuosina. Vanhan kasarmialueen ympärille halutaan koteja ja palveluita, työtä ja teknologiaa.
Tutkimus- ja kehitystyötä. Kaupunki hakee aktiivisesti
yrityksiä yhteistyöhön ja toivoo alueelle myös kansainvälisiä kumppaneita.
Hiukkavaaraa rakennetaan uudella
tavalla. Energia-asiat ja jätehuolto
rakentuvat toisin kuin ennen. Ulkoilumahdollisuuksiin
satsataan

ja kaupunkiviljelystä otetaan tehot
irti. Joukkoliikenne suunnitellaan
hyvin ja kevyen liikenteen sujuvuutta parannetaan. Hiukkavaa-

rasta luodaan neljän vuodenajan
viihtyisä kaupunkikeskus. Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen
kaupunkisuunnittelu kulkevat nyt
yhtä jalkaa.

Merkittävin tulevaisuuden
rakennuskohde
Hiukkavaaraan rakennetaan koti
20 000 ihmiselle, palvelut 40 000
asukasta varten ja työpaikkoja
1 800. Alue on laaja, 1 500 hehtaaria
ja vain 7 kilometrin päässä kaupungin ytimestä. Sen maisema ja luonto ovat arvokkaita ja ne säilytetään
samalla kun alueelle rakennetaan
pioneerityöllä uusinta teknologiaa
hyödyntävä kaupunkikeskus.

www.ouka.fi/oulu/
hiukkavaara

Talvi

Taide

Monesti suunnittelijat unohtavat talven.
Hiukkavaarassa se otetaan huomioon alusta saakka.
Pohjoisten alueiden merkitys tulee kasvamaan
ja ilmastonmuutos haastaa rakentajia.
Miltä näyttää lumikaupungin arkkitehtuuri?
Kuinka yhteiset sisätilat palvelevat talvella? Rakentaminen
subarktisille ja arktisille alueille vaatii tuotekehittelyä.

Väliaikaista ja pysyvää, muuttuvaa ja innostavaa.
Mahdollisuuksia uusille taidemuodoille ja taiteilijoille.

Luonto
Se alkaa kotiovelta ja tarjoaa monipuolista virkistystilaa
kaikkina vuodenaikoina.

Pyöräily, kävely, joukkoliikenne
Toimivat liikenteen runkolinjat, pyöräilyyn
ja kävelyreitteihin panostetaan.
12

Lisätietoja
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Living lab-elävä laboratorio
Kehitystyö rakentamisen, energian ja asumisen ympärillä.
Mukana tutkimuslaitokset, yritykset ja kaupunki.

Hulevedet
Sade- ja sulamisvesille tehdään alusta saakka omat säiliöt
tai maanalaiset rakenteet, viherkatot ja kannet.

Kaupunkiviljely
Ratkaisuja parvekelaatikon ja ryhmäpuutarhan väliltä.

Mennään hissillä!
Oulu haluaa vauhdittaa hissien
rakentamista 3–4-kerroksisiin
taloihin, joista ilman hissiä on
vielä noin 500. Kaupunki on
mukana valtakunnallisessa Hissi – Esteetön Suomi
2017 -hankkeessa, jonka
www.ouka.fi/hissiavustukset
tavoitteena on kaksinkertaistaa hissien rakentamiwww.hissiin.fi/
nen. Hissi on tärkeä osa
esteeton-suomi-2017
esteetöntä asuinympäristöä
ja se helpottaa monella tapaa
eri-ikäisten asukkaiden arkea.

ARKKITEHDIT M3 OY

Lisätietoja

Varjakka – ekologiaa
loma-asumiseen
Varjakka. Vanhaa sahakulttuuria, kalastusta ja
merta. Veneilyä ja mökkeilyä aivan kaupungin kainalossa. Suunnitelmissa
on tehdä alueesta merkittävä matkailukohde.

ARKKITEHDIT M3 OY

Varjakka on yksi Oulun alueen valtakunnallisesti arvokkaista rakennetuista
kulttuuriympäristöistä.
Siksi sen kehittämiseen on uhrattu aikaa ja vaivaa. Rahoitusta on
haettu ja saatu monesta lähteestä.
EAKR, Ely-keskus ja Maakuntaliitto rahoittavat kaikkiaan kolmea
hanketta alueella. Varjakan kartanon peruskorjausten ja pihatöiden,
sekä ulkoilureittien rakentamisen
ensimmäinen vaihe saatiin valmiiksi vuoden 2012 lopussa. Seuraavaksi työt siirtyvät Varjakan saareen.
Lisäksi alueen yleissuunnitteluun,
kehittämiseen ja tiedottamiseen on
saatu avustusta.
Ekologisesti kestävien lomaasuntojen rakentamiseksi järjestettiin arkkitehtuurikilpailu 2012. Uudisrakentamista linjattiin kilpailun
avulla, koska alueelta halutaan paljon ja se on entuudestaan arvokas.
Uudistuotannon pitää olla alusta

Lisätietoja
www.ouka.fi/oulu/
varjakka

loppuun myös riittävän laadukasta.
Kilpailuun ilmoittautui 22 toimistoa, joista 4 valittiin jatkoon; kolme
laatukriteereillä, joissa painotettiin
muun muassa aiempaa kokemusta vastaavasta suunnittelusta. Yksi
jatkoon pääsijä arvottiin. Kilpailun
voittaja valitaan maaliskuun lopulla. Sitä ennen kilpailusuunnitelmat
ovat yleisön nähtävillä ja kommentoitavissa internetissä, Oulu10:ssä
ja kauppakeskus Kapteenin kirjastossa.
Varjakan alueelle kaavoitetaan
loma-asuntoja noin 30 seuraavaksi vuodeksi. Rantojen rakenne ja
syväykset taistelevat hyvin maan
kohoamista vastaan. Varjakan palveluita kehitetään monipuolisesti.
Alueen luonto, historia ja kulttuuri palvelevat matkailijoita ja omaa
väkeä. Varjakan toivotaan kasvavan
hiljalleen yhdeksi Oulun alueen
merkittävistä matkailukohteista.
Maan ja meren, Liminganlahden lintualueiden ja vanhan teollisen kulttuurin risteyskohdassa sillä on hyvät
mahdollisuudet yltää toivottuihin mittoihin. Alueen
uudisrakentaminen alkaa
tonttien luovutuksella ja
kunnallistekniikalla 2014.

On monta syytä hankkia hissi. Lapsiperheet
lastenvaunuineen ja turvaistuimineen menisivät mieluusti hissillä. Ja tavallinen kauppakassien kantaminen kotiin helpottuu, jos
käytössä on hissi. Muutot, roskien vienti, siivoaminen, mattojen
tamppaaminen pihamaalla. Paljon arkiaskareita, jotka sujuvat hissillä vaivattomammin ja turvallisemmin. Ikääntyneenäkään ei tarvitse miettiä poismuuttoa omasta kodista. Ja kyläilemään pääsevät
myös ystävät ja sukulaiset, joilta portaiden kapuaminen ei onnistu.
Hissin myötä vanhan kerrostalon vetovoima lisääntyy ja asuntojen
haluttavuus ja arvo nousee. Myös ensimmäisessä kerroksessa. Kustannukset jaetaan kerroskohtaisen jyvitysmallin mukaan niin, että
enemmän hyötyvät maksavatkin suhteessa enemmän.
Asiantuntija-apua ja tukea jopa 60 %
Hissi – Esteetön Suomi 17 -hankkeen myötä taloyhtiöille on tarjolla
asiantuntijoiden suunnitteluapua ja hyviä esimerkkejä onnistuneista kohteista. Hissihankkeen käynnistämiseen ja tukien hakemiseen
saa tietoa ja apua kaupungilta. Rakentamismahdollisuuksien selvittäminen ei vielä maksa mitään. Hankkeen toteutukseen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää avustusta 50 %
kokonaiskustannuksista ja kaupunki tarjoaa vielä 10 % päälle. Nyt
kannattaa tarttua tilaisuuteen!

As Oy Nokkalantie 41
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Ilmasto muuttuu
ja Oulu sen mukana
Oulun kaupunki on valtakunnassa ensimmäinen,
joka on tehnyt oman toimintasuunnitelmansa
energiaviisaan kaupungin rakentamiseksi. Oulun
ERA17-tiekartta on ohjekirja, jolla tavoiteet voidaan
saavuttaa. Oulu ottaa ilmastonmuutoksen ja
energia-asiat tosissaan. Kuka se Oulu sitten on?
Se olemme me, kaikki sen asukkaat.
Ilmastonmuutos on suuri ympäristöuhka. Sitä voidaan hillitä nyt ja
tulevaisuudessa ihmisen omilla toimilla. Rakennusten lämmitys, sähkön kulutus, liikenne ja teollisuus
muuttavat maapalloa ja kuluttavat
uusiutumattomia luonnonvaroja.
Tilanne vaatii kestävää energiankäyttöä ja toimia, joilla hillitään
ilmastonmuutoksen etenemistä.

Mukaan ilmastotalkoisiin tarvitaan kaikki kansalaiset sekä hallinto
kansainvälisesti, kansallisesti ja paikallisesti.

Keinovalikoimaa riittää
Oulun ERA17-tiekartassa on tarkasteltu valtakunnallisen toimintaohjelman kaikkia (31) toimin-

ERA17
– energiaviisaan
rakennetun ympäristön aika 2017
Ympäristöministeriön, Sitran ja Tekesin toimintaohjelma. Se vastaa
ilmastomuutoksen tuomiin haasteisiin, jotka koskevat rakennettua
ympäristöä. Tavoitteena on saavuttaa EU:n vuodelle 2020 asettamat
ilmastotavoitteet jo vuonna 2017 Suomen täyttäessä sata vuotta.
Oulun ERA17-tiekartta sisältää 17 askelta, joilla saadaan aikaan
energiaviisaampi, ekologisempi ja ilmastonmuutosta hidastava kaupunki.
Kuinka kaupunkilaiset ovat mukana?
Oulun ERA17-tiekartta ohjaa eri osapuolia ja haastaa kaikkia kaupunkilaisia osallistumaan asumisen ja liikkumisen ratkaisuillaan ja
valinnoillaan.
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tasuosituksia, ja keskeisimmistä
toimenpiteistä on koottu Oulun 17
energiaviisasta askelta.
Onnistunut maapolitiikka on
tukipilari, jonka päälle koko muu
energiaviisaus rakennetaan. Alueita kehitetään yhteistyöllä. Täydennysrakentamisessa huomioidaan
energiatehokkuus. Yhdyskuntarakenteen hajautumista rajoitetaan.
Liikennettä ja joukkoliikennettä
kehitetään niin, että kestävä liikkumien tulee suunnittelun lähtökohdaksi. Matala-, passiivi- ja nollaenergiarakentamista kannustetaan
entistä enemmän. Tutkimus tulee
tiiviimmin mukaan kaikkiin toimenpiteisiin. Neuvontaa tehostetaan ja lisätään.

SEAP = Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma, Sustainable Energy
Action Plan
Suunnitelmassa esitetään toimenpiteet, joiden avulla Oulu
voi saavuttaa asetetun päästövähennystavoitteen 20 %
vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi pohditaan, miten Oulu
voisi päästä vielä suurempaan päästövähennykseen,
jos tulevaisuudessa sitoudutaan esimerkiksi 30 % päästövähennystavoitteeseen.

Tavoitteena -20 %
Monet kestävän energian asiat liittyvät paikalliseen hallintoon tai
niitä ei voida toteuttaa ilman sitä.
Oulu on liittynyt Eurooppalaiseen
kaupunginjohtajien ilmastoverkostoon ja sitoutunut vähentämään
hiilidioksidipäästöjään vähintään
20 % vuoteen 2020 mennessä. Toimenpiteet ja laskelmat tavoitteen
saavuttamiseksi on kirjattu uuden
Oulun kattavaan ”Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmaan”
(SEAP). Oulun tavoitteena on vähentää asukasta kohti laskettuja
kasvihuonekaasupäästöjä
20 %
vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020
mennessä.
Kaupunginjohtajien sopimuksen toimet kohdistuvat kaupungin
omiin rakennuksiin ja toimintoihin, asuin- ja palvelurakennuksiin,
tieliikenteeseen ja jätehuoltoon.
Oulun ERA17-tiekartta sisältää
keskeiset toimintatavat ”Kestävän
energiankäytön toimintasuunnitelman” toteuttamiseksi. Teollisuuden
päästöille on olemassa omat kaupungista riippumattomat ohjauskeinonsa.

Lisätietoja
www.ouka.fi/
ilmasto

RAKENNUSVALVONNAN LAADUNOHJAUS LAAJENEE KORJAUSRAKENTAMISEEN
Tänä vuonna voimaan astuva maankäyttö- ja rakennuslain muutos ulottaa energiamääräykset koskemaan myös korjausrakentamista. Tämä johtaa muutoksiin myös
lupakäytännöissä korjausrakentamisen suhteen.

RAKENNUSVALVONNAN LAADUNOHJAUS LAAJENEE KORJAUSRAKENTAMISEEN

Lakimuutoksen ja Oulun rakennusvalvonnan tarjoaman laadunohjauksen tarkoitukseTänä
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ole teettää
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Lakimuutoksen
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Rakennusvalvonta
on
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aloittanut kaupunkilaisten korjausneuvonnan tämän vuoden alussa. Vasta avatulle
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koottu tietoa
energiakorjauksen
toteutOulun
rakennusvalvonta ononkehittänyt
korjausrakentamisen
ja suunnittelusta,
erityisesti energiakortamisesta
sekä korjausvaihtoehdoista.
Korjaustietokortteja
on saatavissa
jausten
ohjausjärjestelmää,
jonka avulla
kaupunkilaiset saavat
tietoa jatulosteina
neuvoja
rakennusvalvonnanyhdistämisestä
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aloittanut kaupunkilaisten korjausneuvonnan tämän vuoden alussa. Vasta avatulle
Ota yhteyttä rakennusvalvontaan
jo remontin suunnitteluvaiheessa!
energiakorjaus-sivustolle
on koottu tietoa energiakorjauksen
suunnittelusta, toteuttamisesta sekä korjausvaihtoehdoista. Korjaustietokortteja on saatavissa tulosteina
rakennusvalvonnan toimistolta Ympäristötalon 1. kerroksesta.

WWW.ENERGIAKORJAUS.INFO

Ota yhteyttä rakennusvalvontaan jo remontin suunnitteluvaiheessa!

PUH. 044 703 2722 ENERGIAKORJAUS@OUKA.FI
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RAKENNUSVALVONTA KUTSUU YRITYKSIÄ
KEHITTÄMÄÄN TULEVAISUUDEN EKOTALOJA
TontitRAKENNUSVALVONTA
ovat nyt jaossa Hiukkavaaran
Kivikkokankaalle
KUTSUU YRITYKSIÄ
rakennettavalle RESCA uusiutuvan energian pilottialueelle:

KEHITTÄMÄÄN TULEVAISUUDEN EKOTALOJA

Pilottialueella yrityksillä on mahdollisuus kehittää uusia innovatiivisia tapoja hyöTontitenergiaa
ovat nytkaupunkialueella.
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on rakentaa alueelle kustannus- jarakennettavalle
energiatehokkaita,
vähäriskisiä
uusiutuvaa
energiaa
hyödyntäviä rakenRESCA uusiutuvan energian
pilottialueelle:
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Yrityksiä haastetaan toteuttamaan ja löytämään tulevaisuuden ratkaisuja, joilla varRakennusvalvonnan
tavoitteena
RESCA (Renewable
Energy Solutions
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haastetaan toteuttamaan
ja on
löytämään
tulevaisuuden
ratkaisuja, joilla varmistetaan kilpailukyky kehittyvillä
Olethan mukana tässä uudenlaisesHakumarkkinoilla.
päättyy 15.3.2013!
sa hankkeessa!
Lisätiedot ja tonttien hakuohjeet: http://bit.ly/hiukkavaara
Pilottialueen tonttien haku on nyt käynnissä ammattirakentajille.

Haku päättyy 15.3.2013!

RAKENNUSVALVONTA

YHDYSKUNTA– JA YMPÄRISTÖPALVELUT

RAKENNUSVALVONTA

YHDYSKUNTA– JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot ja tonttien hakuohjeet: http://bit.ly/hiukkavaara

KantriOulu-hankkeen keskeisimmät
toimenpiteet
vuodelle 2013
• Yhdessä Oulussa -seminaari
Kierikissä 20.2.2013
• Lähimatkailukampanja kylille ja muille yhteisöille sekä
teemaan liittyvä kylämatkailuseminaari kesäkuussa
• Elävä kaupunkimaaseutu
– Oulun maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020
päivitystyö
• Päättäjien maamieskoulu
15.5.2013
• Pikkufarmarit maalla ja
metsässä 16.–17.8.2013
Hietasaaressa
• Elävä kaupunkimaaseutu
-näyttely pääkirjastolle
syksyllä 2013
Lisätietoa:
Rita Porkka p. 044 703 2388
rita.porkka@ouka.fi
www.ouka.fi/oulu/kantri-oulu/

Korjaus- ja energiaavustukset haettavana 27.3.2013
saakka
• vanhusväestön
asuntojen korjaaminen
• kuntoarviot, kuntotutkimukset, huoltokirjojen
laatiminen
• energia-avustukset
pientaloille ja yhteisöille
• hissien rakentaminen,
liikkumisesteiden ja terveyshaittojen poistaminen,
jatkuva haku

Lisätietoja
www.ouka.fi/
asuminen
Korkotukilainoja
omakotitalon rakentamiseen
voi hakea jatkuvasti.
Kaupunki rakentaa • Helmikuu 2013
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Energiaviisas
rakentaminen
– ohjausta, neuvoja, laatua
Suurin osa Suomen kansallisomaisuudesta
on kiinni rakennuksissa. Oma koti on ihmisen
elämän kalleimpia yksittäisiä investointeja.
Nämä ovat suuria syitä huoltaa rakennuskantaa
ja huolehtia siitä, että sen arvo säilyy. Oletko
rakentamassa kotia, korjaamassa vanhaa tai suunnittelemassa suuria muutoksia lämmitysjärjestelmiisi?
Rakennusvalvonta tarjoaa apua hankkeen alusta
loppuun sen kaikissa vaiheissa.
Rakentamisen laatuketju
ei saa katketa – kuivaketju
rakentamiseen

Oikeilla valinnoilla energiatehokkaaseen rakentamiseen ei liity merkittäviä riskejä. Rakennusvalvonnan suosituksessa lämmöneristys
on määräysten vähimmäistasoa.
Energiatehokkuus saavutetaan paremmilla ikkunoilla, ovilla ja ilmanvaihtokoneella sekä vaipan
ilmanpitävyydellä. Lisäinvestointi
on 10–30 euroa/m2. Takaisinmaksuaika on keskimäärin 2–6 vuotta.
Rakennusvalvonta tarjoaa rakennuttajaperheille rakennuslupaan sisältyvän 7 ohjauskerran laatukoulutuksen. Ohjaustyössä käytetään kehitettyjä laadunohjauksen työkaluja. Näistä keskeisimpiä ovat www.pientalonlaatu.fi,
Energiajunior-laskentaohjelma ja
laatukortteja. Vuoden ohjauksen
vaikuttavuus on yli 20 milj. euroa, joka heijastuu halvempana
asumiskustannuksena oululaisille. Lisäksi laadukas rakentaminen
osaltaan vähentää sairastumisia,
lisää työtehoa ja luonnollisesti vähentää myös tulevaisuuden korjaustarpeita. Tavoitteena on säästää
yksilöiden ja yhteiskunnan varoja
ja parantaa elämisen laatua.

Kaavoituksella luodaan peruslähtökohta laaturakentamiselle. Rakennuksen energiatehokkuuden
perusta on onnistunut arkkitehtisuunnittelu ja rakennusfysikaalisesti oikein toimivat rakenteet.
Rakenteiden kosteus- ja lämpötekninen toimivuus sekä ilmatiiveys
tulee varmistaa. Ilmanvaihdon ja
lämmitysjärjestelmän suunnitteluun, toteutukseen ja säätöön tulee
erityisesti panostaa, jotta saadaan
toimiva kokonaisuus. Suunnittelun lisäksi työmaatoteutuksella,
käytöllä ja ylläpidolla on ratkaiseva merkitys lopulliseen rakennuksen kokonaislaatuun.
Energiatehokkuuden parantuessa rakentamisen kokonaislaadusta
tulee haastavampaa. Hyvästä sisäilmastosta ja kosteudenkestävyydestä ei saa tinkiä. Rakentamisessa
kosteudenhallinta on hyvän laadun
perusta. Kuten elintarvikkeissa
ymmärretään kylmäketjun merkitys, myös rakentamisessa tulee ymmärtää kuivaketjun tärkeys. Kastuneen rakennusmateriaalin kunto
tulee varmistaa tai vaihtaa uuteen.
Pelkkä kuivatus ei yleensä riitä.
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Testataan uutta energiateknologiaa Hiukkavaaran
RESCA-hankkeessa
Oulussa suunnitellaan ja rakennetaan parhaillaan testialustoja, joissa yritykset voivat kehittää taloja
tulevaisuuden tarpeisiin. Energia
on yksi suunnittelun kivijaloista.
Halutaan lisää muunneltavuutta
lämmitykseen, uusia ja uusiutuvia
energiavaihtoehtoja sekä elinkaariajattelua. Tulevaisuuden ns. hybriditalot käyttävät useita energialähteitä, hyödyntäen mahdollisimman
paljon uusiutuvia ja vähäpäästöisiä energioita. Lähitulevaisuudessa
tarvitaan uutta osaamista ja teknologiaa rakentamiseen. Tarvitaan

parempaa
www.ouka.fi/
a utomaa rakennusvalvonta
tio-ohjausta/ICT-älyä.
Hiukkavaaran
RESCA -hankkeessa kutsutaan yrityksiä toteuttamaan tulevaisuuden taloja. Haku päättyy
15.3.2013.
Oulun rakennusvalvonta on
yhteistyössä alan koulutusorganisaatioiden kanssa pohjustanut energiaviisasta rakentamista
kouluttamalla eri alojen ammattilaisia järjestelmällisesti. Satoja
ammattilaisia on osallistunut viimeisten vuosien aikana järjestettyihin koulutuksiin. Esimerkiksi
viime syksynä ammattilaisia on
kouluttautunut saksalaisen passiivitalosertifikaatin
täyttäviksi
suunnittelijoiksi. Suomen henkilösertifioiduista passiivitalosuunnittelijoista n. 90 % on Oulussa.
Lähitulevaisuuden talot kuluttavat energiaa murto-osan siitä mitä
nyt käytössä olevat talot kuluttavat. Vuosikymmenen kuluttua rakennettavien talojen tulee tuottaa
vuositasolla kaikki kuluttamansa
energia, jopa tuottaa energiaa yli
oman tarpeiden. Tällöin puhutaan
nolla- tai plusenergiataloista. Kehitys on nopeaa ja haasteita riittää.
ILPO OKKONEN

Parempi energiatehokkuus edellyttää
riskien hallintaa

Lisätietoja
Rakennustyömailla on nähty
vuosien varrella valitettavan usein,
kuinka vettä sataa päiväkausia
suojaamattomiin keskeneräisiin
rakenteisiin ja rakennusmateriaaleihin. Tähän halutaan kiinnittää
aivan erityistä huomiota. Suojaus
ei ole lisäkustannus vaan investointi tulevaan. Kukaan ei halua
omistaa taloa, jonka rakentaminen
on maksanut satoja tuhansia, mutta joka on pahimmassa tapauksessa
asumiskelvoton kosteusvaurioiden
vuoksi.

Maaseutuhallinto uudistuu
Mikä muuttuu?
Maaseutuhallintoon syntyi 1.1.2013 yhteistoiminta-alue, jossa Oulu vastaa viranomaispalveluiden tuottamisesta maaseudun elinkeinoille. Oulun vastuulle tulivat Ii, Utajärvi ja Pudasjärvi. Toiminta-alueella on
maatiloja noin 770 kpl ja peltoa n. 21 300 hehtaaria.
Mitä uudistuksella tavoitellaan?
EU:n lainsäädännön vaatimusten täyttyminen halutaan turvata. Maaseutuhallinnon tehtävien hoitoa kehitetään. Näin palvelujen taso ja saatavuus turvataan myös jatkossa. Sijaisuudet voidaan hoitaa helpommin
ja isommassa yksikössä työntekijät voivat erikoistua erilaisiin tehtäviin.
Miten hallinto jalkautuu kuntiin?
Maaseututoimistot säilytetään kaikissa kunnissa. Pudasjärvellä ja Utajärvellä toimistot ovat pysyvästi ja
Iissä käydään viikoittain. Uuden maaseutuyksikön palvelukseen siirtyy seitsemän työntekijää, johtaja mukaan luettuna. Maatalouden tukihakemukset kulkevat viiden työntekijän kautta. Hakemuksen työvaiheet
(hakemusten tallennus, tallennusten tarkastus, sitoumuskäsittely, maksatus ja takaisinperintä) on jaettu eri
työntekijöille. Kunnat ovat myös sopineet, että maaseutuhallinnon työntekijät voivat virkatehtäviensä ohella
tehdä neuvontaa ja erilaisia kehittämishankkeita.

Huomio rakentajat!
Korkeusjärjestelmä
muuttuu

Oulu hoitamaan
kiinteistörekisteriä

Maa kohoaa niin, että noin 50 vuoden välein pitää korkeusjärjestelmiä uudistaa. Järjestelmiä pitää myös yhtenäistää. Aikaisemmin Oulussa käytettiin NN- ja kuntien alueella N60-korkeusjärjestelmää.

Kiinteistörekisteri on yksi yhteiskunnan perusrekistereistä ja osa valtakunnallista kiinteistötietojärjestelmää. Siinä on kolme osaa:
- kiinteistörekisteri
- lainhuuto- ja kirjaamisosa eli omistus ja kiinnitykset
- muuta tietoa

Vuoden 2012 loppuun mennessä koko Oulu siirtyi uuteen N2000korkeusjärjestelmään. Mistä on siis kysymys? Rakennus perustetaan
ja sille lasketaan perustamiskorkeus jatkossa N2000-korkeusjärjestelmän mukaisesti. Rakentajien ja suunnittelijoiden tulee huomata,
että katusuunnitelmat on tehty käyttäen eri järjestelmiä. Korkeuslukemat näyttävät samoilta, mutta niiden kanssa pitää olla siis tarkkana.
Uuden ja vanhojen korkeusjärjestelmien väliset erot on laskettu vuosien 2010 ja 2011 tarkkavaaituksista. Vaaitusten perusteella on
saatu tarkat muunnosarvot.
Käytännön mittaustöissä voidaan Haukiputaalla, Kiimingissä, Ylikiimingissä ja Oulunsalossa käyttää muunnosarvoa +0,40 m ja Oulussa +0,75 m. Yli-Iissä muunnosarvo on +0,38 m.
Vanhan korkeusjärjestelmän mukaiseen korkeuteen tulee nyt siis
lisätä edellä mainittu muunnosarvo. Näin saadaan N2000-järjestelmän mukainen korkeuslukema. On myös hyvä huomata, että uudessa N2000-korkeusjärjestelmässä korkeusluku on aina suurempi
kuin vanhassa järjestelmässä.

Mitä rekisterinpitäjä tekee? Pitää yllä tietoja, hoitaa erilaisia toimituksia, esimerkiksi tontin lohkomisia, rajankäyntejä ja tilusvaihtoja.
Oulun kaupunki on tähän saakka ylläpitänyt kiinteistörekisteriä vain
ns. vanhan Oulun asemakaava-alueilla. Muut liitoskunnat kokonaan
ja Oulunkin haja-asutusalueet ovat olleet maanmittauslaitoksen
rekisterinpidossa. Nyt tulossa on siis muutoksia. Oulun kaupunki
alkaa hoitaa vaiheittain kaikkien liitoskuntien asemakaava-alueiden kiinteistörekisteriä ja siihen liittyviä viranomaisvelvollisuuksia
vuosien 2013–2016 kuluessa. Kaupungin pitää tarjota rakentamisen palvelut – kaavat, kartat, laskenta, toimitukset. Siksi on luontevaa, että ne hoidetaan samasta paikasta.
Liittymisaikataulu: Oulunsalo 2013
Kiiminki 2014
Haukipudas 2015
Yli-Ii ja Ylikiiminki 2016
Lisätietoa: www.ouka.fi/oulu/asuminen-ja-rakentaminen/
kiinteistoinsinoorinpalvelut
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Faktaa
Tilakeskus omistaa
kiinteistöjä yli miljardilla eurolla.
Neliöitä on yli 750 000.
Kiinteistöjä noin 600 kpl.
Puolet tiloista on kouluja ja päiväkoteja,
kolmasosa hyvinvointipalveluja, loput
kulttuuria, liikuntaa, hallintoa ym.
Kiinteistöjen ylläpitoon käytetään
vuodessa n. 60 milj. euroa.

Tehostetaan
tilankäyttöä

Lisätietoja

– tarkastellaan palveluja
Tilakeskus huolehtii kaupungin miljardiluokan
rakennuskannasta. Sillä on siksi velvollisuus myös
suunnitella parannuksia ja säästää kuluissa parhaansa
mukaan. Energiansäästö ja tilojen käytön tehostaminen kuuluvat tämän vuoden ohjelmistoon. Suunnittelemalla palveluja uudelleen voidaan säästää.
Tilatehokkuutta saadaan lisää, kun
palveluja voidaan hoitaa entistä
pienemmissä tiloissa. Se onnistuu
esimerkiksi muuttamalla vanhoja
koppikonttoreita avokonttoreiksi. Pelkästään sillä toimenpiteellä
säästetään 30–40 % Tilakeskuksen
kustannuksia. Säästöjä haetaan
poistamalla käytöstä tehottomia rakennuksia ja suunnittelemalla palvelutarjontaa uudella tavalla. Esimerkiksi terveysasemia voitaisiin

tarjota yksityiskäyttöön, niin että
niihin syntyisi toimintaa ympäri
vuorokauden. Koulujen vuoroluvusta on puhuttu aivan valtakunnallisestikin, mutta harvassa ovat
vielä sen toteuttajat. Miksi koulupäivää ei voisi jakaa pariin osaan,
jolloin tilojen käyttö olisi tehokkaampaa?
Tilakeskuksessa korostetaan kuitenkin sitä, että se tarjoaa tilat, ei
suunnittele niissä toimivia palvelu-

www.ouka.fi/
tilakeskus

ja. Palvelujen suunnittelu on muiden hommaa. Oulu on menossa
kohti entistä hankalampaa taloustilannetta ja Tilakeskuksenkin pitää
kehittää säästökohteita. Sellaisia,
jotka purevat ja niiden toteuttamisesta kertyy todellista säästöä.

Energiasyöpöt kuriin
Suurimmat energiasyöpöt löytyvät
1980-luvulla ja sitä ennen valmistuneista rakennuksista. Niiden energiatehokkuuteen halutaan puuttua
esimerkiksi talotekniikkaa ja lämmitysjärjestelmiä parantamalla. Kehyskuntien hallintorakennuksille
kaivataan uutta käyttöä. Tilakeskus
tarjoaa niitä aluksi vuokralle.

Yksi suuri haaste
kaupungin kiinteistöissä on sisäilman
laatu. Huono sisäilma ei aina aiheudu
rakennuksista, vaan niiden vääränlaisesta käytöstä. Jos esimerkiksi
luokkahuone on mitoitettu 20:lle ja
sinne sullotaan pysyvästi 30 oppilasta, syntyy sisäilmaongelmia. Toinen suuri haaste on kiinteistökannan rapistuminen. Mitä tehdään jos
sitä ei ole varaa korjata?

Oulunlahden koulu voitti energiansäästökilpailun
Oulun koulut kilpailivat energiansäästössä. Alakoulujen sarjan voitti
Oulunlahden koulu. Voittajakoululta todetaan, että prosessi oli lopputulosta tärkeämpi. Tekeminen, asioiden opettelu ja toisille opettaminen oli
tärkeää. Mitä koululla sitten tehtiin? Mietittiin, miten voidaan säästää
vettä, sähköä ja lämpöä. Ja kuinka jätteet voidaan kierrättää oikein.
Koululla järjestettiin liikennemerkkikilpailu, jossa piti suunnitella energiansäästöön liittyviä liikennemerkkejä. Kierrättämistä harjoiteltiin rakentamalla kierrätyslaatikko, jossa oli monta muovirasiaa eri jätteille.
Muovirasioihin värkättiin etiketit, joihin kirjoitettiin suomeksi ja englanniksi, millaista jätettä astiaan saa laittaa. Joukkoon eksyi aina jotakin
väärää ja se piti osata noukkia joukosta pois oikeaan paikkaan. Kilpailun palkinto oli 1 000 euroa, jolla koulu hankki oppilaille ulkoliikuntavälineitä. Hienoa Oulunlahden oppilaat ja opettajat!
Seuraavaksi tulee päiväkotien vuoro. Päiväkotien energiansäästökilpailu järjestetään vuonna 2014.
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Älä jätä valoja päälle!

Älä kuluta sähköä!

Muista sammuttaa
kaikki mahdolliset laitteet!

Säästä vettä!

Kastellin monitoimitalon
suurhanke etenee Sairaalanrinteellä

1

ESA EIROLA

Kastellin monitoimitalon rakentaminen aloitettiin kesällä 2012 ja
työ valmistuu heinäkuussa 2014. Kiinteistö toteutetaan ns. elinkaarimallilla siten, että palveluntuottaja vastaa rakennuksen valmistumisen jälkeen sen ylläpidosta ja käyttäjäpalveluista 25 vuoden ajan.
Kiinteistöön tulevat tilat päiväkodille, yhtenäisperuskoululle, lukiolle
ja aikuislukiolle, kirjastolle sekä nuoriso- ja liikuntapalveluille. Rakennuksen pinta-ala tulee olemaan n. 23 000 m².

ARKKITEHTITOIMISTO HML OY

Hyvinvointipalveluita yhteen
toimipisteeseen Kiimingissä

Kiimingissä rakennetaan päiväkoti
ja uusitaan keittiöitä

2

3

4

Kiimingin terveyskeskuksen (4) perusparannus- ja laajennusurakka
valmistuu keväällä 2013. Laajennusosaan sijoittuu terveyskeskuksen tutkimus- ja vastaanottotiloja sekä välinehuolto. Lisäksi hankkeen valmistuttua sosiaalitoimisto muuttaa sinne kunnanvirastolta.
Vuonna 2012 peruskorjattuihin tiloihin on sijoitettu suunterveydenhoitopalvelut, laboratorio ja neuvola. Kesän kynnyksellä 2013
valmistuviin tiloihin tulee lisäksi vastaanotto-, tutkimus- ja toimistotiloja.

Haukiputaan uusi koulu-päiväkotikompleksi valmistuu vaiheittain

5

ESA EIROLA

Kiiminkijoen koulun (2) yhteyteen valmistuu vuonna 2013 päiväkoti
(2) ja kummallekin yhteinen ruokailutila sekä tuoreena jäähdytetyn
ruoan jakelukeittiö. Hankkeen yhteydessä päivitetään koulun hallintotiloja sekä muutetaan vanha keittiö ja ruokala opetustiloiksi. Samaan aikaan toteutetaan myös Jokirannan koulun (3) perusparannus
ja keittiön laajennus Kiimingin alueen ainoaksi valmistuskeittiöksi.

6

Haukiputaan elinkaarihanke sisältää kaksi kohdetta, joista ensimmäinen uudisrakennuksena toteutettu Haukiputaan lukio ja Länsituulen päiväkoti (5) otetaan käyttöön vuoden 2013 alusta. Hankkeeseen sisältyvä toinen kohde on uudisrakennuksena toteutettava
Kirkonkylän alakoulu (6), joka valmistuu vuoden 2013 lopussa.
Haukiputaan yläkoulu (6) on kaupungin oma uudisrakennus, joka
valmistuu Haukiputaan elinkaarimallissa mukana olevan alakoulun
yhteyteen keväällä 2014.

Yli-Iissä aloitetaan
koululaajennuksen (7) rakentaminen

7

Yli-Iissä korvataan koulun vanha, nyt jo purettu siipi uudisrakentamisella. Laajennukseen sijoitetaan perusopetustilojen lisäksi tilat
kirjastolle ja musiikin opetukselle sekä koulun hallinto. Myös keittiötilat korjataan toimiviksi ja hygieenisiksi. Rakentaminen alkaa keväällä 2013 ja uusiin koulutiloihin päästään syksyllä 2014.

Muita vuonna 2013 rakenteilla olevia uudis- ja perusparannushankkeita
8. Kivikkokankaan päiväkoti. Uu-

10. Hiirosenkoti. Uusi H-siipi on

delle Kivikkokankaan asemakaavaalueelle valmistuvan 150 lapsen
päiväkodin rakentaminen ajoittuu
vuosille 2013–2014.
9. Nuorten työpaja. Intiössä sijaitsevat kaksi entistä kasarmirakennusta peruskorjataan nuorten työpajaja opetuskäyttöön v. 2012–2013.
Hankkeen tavoitteena on osaltaan
ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja
työttömyyttä Oulun alueella.

valmistunut kesällä 2012 ja peruskorjaus jatkuu vuoteen 2014.
11. Kontinkankaan vanha sairaala.

A- ja G-rakennukset peruskorjataan
v. 2012–2014 hyvinvointipalveluiden käyttöön.
12. Ruskonselän paloasema. Uudisrakennus valmistuu helmikuussa
2013.
13. Knuutilankankaan koulu ja päiväkoti. Talotekninen ja rakenteellinen

perusparannus aloitetaan päiväkodista ja jatketaan koulun puolelle
vuosina 2013–2014.
14. Kiimingin lukio. Talotekninen ja
rakenteellinen perusparannus toteutetaan v. 2013.
15. Terva-Toppilan koulu. Yläkoulu
Ankkuriin tehdään perusparannus
2013–2014.
16. Myllytullin koulu. Koulun vanhan osan peruskorjaus valmistuu
kesällä 2013.

17. Rajakylän koulu ja nuorisotilat.

Kiinteistöön tehdään laaja peruskorjaus vaiheittain vuosina 2012–
2015.
18. Oulun uimahalli. Raksilan allastilojen IV-pääkoneet uusitaan
kevät-kesällä 2013.
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Ekovoimalaitos ja Lare
kaupallisessa käytössä

www.oulunenergia.fi/
ekovoimalaitos
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Mika Inkala toimii Laren työnjohtajana.

minkä arvioidaan laskevan kaatopaikan metaanipäästöjä viiden
vuoden aikana noin kolmanneksen
eli 100 000 tonnia. Polton ja lajittelun ansiota Ruskon jätekeskuksen
käyttöikä nousee vuoteen 2022.

Laanilan ekovoimalaitoksessa
poltettiin vuoden 2012 aikana yhteensä
90 000 tonnia yhdyskuntajätettä.

Laanilan ekovoimalaitos, Oulun Energia

Lajitteluareena Lare, Ruskon jätekeskus

• 79 miljoonan euron investointi, kaupallinen käyttö alkoi
elokuussa 2012
• käytettävän jätteen määrä 120 000 tonnia vuodessa
• mahdollistaa yhdyskuntajätteen hyötykäytön tuottamalla siitä
höyryä Kemiran teolliseen prosessiin sekä sähkön ja kaukolämmön tuotantoon

• 3,3 miljoonan euron investointi, kaupallisessa käytössä
lokakuusta 2012 lähtien
• käsittelykapasiteetti 50–60 000 tonnia jätettä/v, josta tavoite
tuottaa polttoainetta ekovoimalaitokselle 20 000 tonnia, materiaalihyötykäyttöön 5–10 000 tonnia vuodessa, loput kaatopaikalle
loppusijoitukseen

Kaupunki rakentaa • Helmikuu 2013

OULUN ENERGIA

Lisätietoja

Poltettavan jätteen lisäksi Larella lajitellaan materiaalina hyödynnettävä aines kuten metalli, betoni ja lasi.
Metalli toimitetaan edelleen metalliteollisuuden
uusiotuotantoon.
Betonia käytetään tienrakentamisessa kivimurskan sijaan. Lasi hyödynnetään Ruskon jätekeskuksen
kenttärakenteissa sekä biokaasun
keräysjärjestelmän rakentamisessa.
Vuoden 2012 loppuun mennessä
Laanilan voimalaitoksessa oli muutettu energiaksi noin 90 000 tonnia
jätettä ja Larella oli lajiteltu noin
6 000 tonnia seka- ja rakennusjätettä. Larella lajitellusta jätteestä 70 %
toimitettiin
ekovoimalaitokselle
energiantuotannon raaka-aineeksi.
Materiaalina hyödynnettiin noin
20 %. Hyötykäyttöön saatiin puu,
metalli, betoni sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteet. Larelle tuodusta
jätteestä kaatopaikalle loppusijoitukseen päätyi vain noin 10 %.
Vuonna 2011 kaatopaikalle sijoitettiin 100 000 tonnia seka- ja
rakennusjätettä. Laanilan ekovoimalaitos ja Lare yhdessä vähentävät
kaatopaikalle
loppusijoitettavan
seka- ja rakennusjätteen määrän
kymmenesosaan aikaisemmasta,

HARRI TARVAINEN

Oulussa yhdyskuntajäte on energiantuotannon raaka-aine. Laanilan ekovoimalaitos tuottaa jätteestä sähköä ja lämpöä sekä höyryä. Yhdyskuntajätteen käyttäminen
energiantuotannon raaka-aineena alkoi elokuussa 2012, mistä lähtien jäteautot ovat
ajaneet kiinteistöiltä suoraan Laanilan ekovoimalaitokseen. Polttokelpoista jätettä
on lajiteltu lokakuun 2012 lopusta lähtien myös Ruskon jätekeskuksen Lare-lajitteluareenalle tuodusta seka- ja rakennusjätteestä.

Jätehuoltomääräykset
muuttuvat
Mitä tapahtuu jätteelle, jota tuotamme joka päivä? Jätemäärien
kasvaessa ja jätteiden muuttuessa yhä vaikeammin käsiteltäviksi,
tämä on ihmisen ja luonnon kannalta yhä tärkeämpi kysymys. Vuoden 2013 aikana jätehuoltomääräykset muuttuvat Oulun kaupungin
alueella. Tarve uusille määräyksille
syntyy useasta tekijästä.
Koko valtakuntaa koskeva jätelaki on muuttunut. Siinä jätehuollon
järjestämisen vastuita jaetaan toisin
kuin ennen. Joka kiinteistön omistajan ja jätteentuottajan ei tarvitse
lähteä lakia lukemaan selviytyäkseen. Jätelaki suomennetaan ihmisille jätehuoltomääräyksissä. Uusia
määräyksiä tullaan tutkimaan vuoden aikana monissa yleisötilaisuuksissa ja aiheesta keskustellen.
Jätehuoltomääräysten sisältöön
tulee vaikuttamaan esimerkiksi
pakkausjätteiden tuottajavastuun
laajeneminen. Vastuu tulee ulottumaan pakkausten elinkaaren
loppuun saakka. Pakkausten valmistajilla on velvollisuus huolehtia
tuottamastaan jätteestä. Käytännössä tämä tarkoittaa velvollisuutta
huolehtia metalli-, lasi-, kartonki-,
ja muovipakkausten keräämisestä
ja hyötykäyttöön toimittamisesta.

Kuntaliitos vaikuttaa suoraan
jätehuoltomääräyksien uudistamistarpeeseen. Tällä hetkellä Oulun
kaupungin alueella on voimassa
kolmet erilaiset jätehuoltomääräykset. Näin ei voi olla, tarvitaan yhdet
yhtenäiset ohjeet.
Mitkä asiat jätehuollossa ja jätehuoltomääräyksissä tulevat muuttumaan? Suuria muutoksia ei ole
tiedossa. Jätehuoltomääräykset vastaavat edelleen kysymyksiin: Mitä
jätteille tehdään? Millaisia pitää
jäteastioiden olla? Kuinka usein jäteastiat tyhjennetään? Miten jätteet
lajitellaan?
Uuden jätelain myötä myös määräysten antaja muuttuu. Kun uudet
määräykset hyväksytään syksyllä,
sen tekee nyt yhdyskuntalautakunta. Aikaisemmin jätehuoltomääräykset hyväksyi Oulun seudun ympäristötoimen johtokunta.
Seudullisesti Oulun kaupungin
yhdyskuntalautakunta vastaa jätehuoltoviranomaisena Oulun lisäksi
kuuden muun kunnan jäteasioista.
Muita mukaan tulevia kuntia ovat
Hailuoto, Liminka, Lumijoki, Kempele, Muhos ja Tyrnävä.

Oivapiste = ilmainen hyöty- ja vaarallisten jätteiden
sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys
Ruskon jätekeskuksen Oivapisteelle voi palauttaa hyöty- ja vaarallisia jätteitä ja käsittelemätöntä puuta sekä sähkölaitteita ilmaiseksi.
Esimerkiksi autonakut ja elektroniikka kuuluvat Oivapisteelle.

Lare = maksullinen lajittelemattoman 		
seka- ja rakennusjätteen käsittelypaikka
Lajittelematon seka- ja rakennusjätekuorma kuuluu Larelle. Lajitelluille jätteille kuten puulle, betonille, tiilelle, laatalle ja lekasoralle on
Ruskossa omat purkupaikkansa ja niiden käsittelymaksu on edullisempi kuin lajittelemattomalla rakennusjätteellä.

Lajittelu entistä tärkeämpää
Jätteiden lajittelulla on entistä enemmän merkitystä, koska jäteautot kuljettavat sekajätteen, jota nykyään kutsutaan polttokelpoiseksi jätteeksi, Laanilan ekovoimalaitokselle poltettavaksi. Palamaton
aines ei ole hyväksi laitoksen toiminnalle. Lisäksi on kalliimpaa
erotella esim. metallit voimalaitoksen tuhkan seasta kuin ottaa ne
hyötykäyttöön erikseen lajiteltuina.
Hyötyjätteet kuten metallin saa tuoda Ruskoon ja ekopisteille maksutta. Ne käytetään uudelleen materiaaleina, ja lajittelu vähentää
neitseellisten luonnonvarojen käyttöönoton tarvetta.
Lajittelematon jäte maksaa eniten. Halvin jäte on se, jota ei ole.

BIOJÄTE

Biojäte kompostiin tai
kiinteistöjen biojätteen
keräysastiaan.

Biojätteestä kompostoitua
multaa käytetään
mm. viherrakennustöissä.

PAPERI

Paperi kiinteistöjen tai
Ekopisteiden paperinkeräysastiaan tai Oivapisteelle.

Keräyspaperista tehdään
mm. sanomalehtija pehmopaperia.

Puhdas pahvi ja kartonki
kiinteistöjen tai Ekopisteiden kartonkikeräysastiaan
tai Oivapisteelle.

Kartongista tehdään
hylsykartonkia.

PAHVI/
KARTONKI

LASI

Pakkauslasi (väritön ja
värillinen) kiinteistöjen
tai Ekopisteiden lasinkeräykseen tai Oivapisteelle.
		
		
		

Oulussa lasimursketta
käytetään lähinnä korvaamaan neitseellisiä kiviaineksia Ruskon jätekeskuksen tie- ja kenttärakentamisen alusrakenteissa ja jonkin verran lasivillan valmistuksessa.

METALLI

Metalli käytetään uusien
metallituotteiden
raaka-aineeksi.

Pienmetalli kiinteistöjen
tai Ekopisteiden metallinkeräysastiaan tai Oivapisteen metallinkeräyslavalle.

VAARALLINEN JÄTE

Akut, energiansäästöSuurin osa jätteestä
lamput, maalit ym.
poltetaan vaarallisen
vaarallinen jäte Ruskoon
jätteen käsittelylaitoksella.
Oivapisteen vaarallisen
Saatu energia hyödynnejätteen keräyskonttiin tai
tään lämpönä ja sähkönä.
alueellisille vaarallisen
jätteen vastaanottopisteisteille.
		
HUOM: Paristot ja pienlaitteiden kuten kännyköiden akut
viedään ruokakauppojen keräysastioihin!

SÄHKÖLAITTEET

Rikkinäiset sähkölaitteet Oivapisteen
keräyskonttiin.

REMONTTI- JA
RAKENNUSJÄTE

Maksullisena jätteenä
Ruskon jätekeskukseen.

KÄYTTÖKELPOISET
VAATTEET, TAVARAT
JA RAKENNUSTARVIKKEET

Ehyet vaatteet ja
tavarat Oulun
kierrätyskeskukseen.
Rakennustarvikkeet
rakennustarvikkeiden
kierrätykseen.

Lisätietoja
www.ouka.fi/
jatehuolto/

Lähimmän paikallisen hyötyjätteiden
keräyspisteen voi etsiä kierrätys.info-sivustolta.
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Sade,
lumi ja loska
– apua hulevesialtaasta

Rankkasade pieksää kaupunkia ja vettä kertyy
hetkessä senttitolkulla. Alikulkukäytävät ja kellarit ovat
vaarassa. Hulevedet rassaavat kaupungin rakenteita,
kuljettavat likaa ja roskia sekä pilaavat vesistöjä.
Yksi ratkaisu ongelmaan on vesien talteenotto.
Uusille asuinalueille pitää rakentaa hulevesille omia
säiliöitä ja erilaisia viivytysjärjestelmiä, joilla
hidastetaan veden valumista vesistöihin.
Mitä ne hulevedet ovat?
Taajama-alueilla vesistöön kulkeutuvia sulamis-, kuivatus- ja sadevesiä, jotka valuvat pintoja pitkin. Niiden määrään vaikuttaa se,
kuinka paljon päällystettyjä alueita
tai kattopintoja on suhteessa koko
pinta-alaan. Mitä enemmän päällysteitä, sitä vähemmän esimerkiksi sadevettä imeytyy suoraan pohjavedeksi. Ja sitä enemmän kertyy
valumavesiä. Ongelmaa pahentaa
vielä se, että pintavesi saattaa virrata omia väyliään pitkin hyvinkin
nopeasti. Silloin esimerkiksi ojien
22
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virtaamat saattavat vaihdella äärestä laitaan ja kokonaisuutta on
hankalampi hallita.
Huleveden toinen ongelma on
puhtaus ja tämäkin koskee erityisesti taajama-alueita. Pintoja pitkin virtaava vesi kerää mukaansa
pölyä, nokea, katujen hiekoitusainesta, tiesuolaa, roskia ja lemmikkieläinten ulosteita. Kiintoaineen
määrä on suoraan verrannollinen
valuman voimakkuuteen. Hulevesien mukana vesistöihin kulkeutuu myös fosforia, typpeä ja
raskasmetalleja. Ja viemärivesien
kanssa sekoittuessaan hulevesiin

voi sekoittua ulosteperäisiä bakteereja.
Hulevesi ei siis ole veneilyä tai
uimista varten vaikka sellaisilla
tempauksilla kaupunki pääsikin
viime kesänä viihdeotsikoihin. Valumavesien laatu vaihtelee suuresti
ajan ja alueen mukaan. Paitsi, että
valumavedet voivat olla taajamissa
terveysriski, ne kuormittavat vesistöjä. Pieni puute kaiken tämän
rinnalla on se, että hulevedet ovat
rumia ja haisevat pahalle kadunkulmien lammikoissa.

Miten tähän ongelmaan
päästään käsiksi?
Oulussa uusilla asuinalueilla rakentajia velvoitetaan rakentamaan
tonteilleen säiliöitä tai maanalaisia
rakenteita, joilla kerätään vettä tai
viivytetään sen matkaa maailmalle. Vanhaa ja valuma-alueen alapuolella olevaa rakennuskantaa
voidaan suojella kehittelemällä
hulevesialtaita sellaisille alueille,

joita vasta suunnitellaan. Kaavoituksen yhteydessä kehitellään keinoja valumavesien kuormituksen
hallitsemiseksi. Poisjohtaminen
lähimpään puroon tai jokeen ei
riitä suojelemaan ympäristöä.

Mitä tämä 			
maksaa rakentajalle?
Pyöreästi arvioituna muutamia
tuhansia per tontti. Asiantuntevaa
apua rakennusvaiheeseen löytyy
LVI-suunnittelijoilta ja kaupungin
rakennusvalvonnasta. Rakenteiden
pitää olla sellaisia, että ne eivät aiheuta kosteusongelmia tonttien
rakennuksille.
Investointi kannattaa pitemmän
päälle. Se on ekoteko paremman
kaupungin puolesta ja säästää asumisen kustannuksia sillä hulevesialtaissa säilöttyä vettä voi käyttää
esimerkiksi puutarhanhoitoon tai
auton pesuun.

Kuinka haja-asutusalueiden
viemäröinti etenee?
Haja-asutusalueiden suhteellinen
määrä lisääntyi Oulussa vuodenvaihteessa. Niiden asukkailla on
jokunen vaihtoehto viemäröinnin
järjestämiseksi. Asiaan vaikuttaa
esimerkiksi se, kuinka tiheästi asutusta alueesta on kysymys, kuinka
kaukana se on runkoviemäristä ja
onko se pohjavesialueella. Jos asukkaat haluavat keskitettyyn viemärijärjestelmään, aloitteen pitää tulla
heiltä itseltään. Suurin mahdollisesti runkoviemäriin liittyvä alue on
tällä hetkellä Madekoski-Pikkaralaalue. Haukiputaalle on perustettu
useita viemäriosuuskuntia, Vepsällä
on myös osuuskunta. Lisätietoja
asiasta saa Oulun Vedeltä.

YLI-II

II

www.oulunvesi.fi

Uudisrakentaminen:
• Pohjois-Ritaharju; vesihuollon rakentaminen 1
• Ruskotunturi; vesijohdon
ja jätevesiviemärin
2
rakentaminen

HAUKIPUDAS
KIIMINKI

TASKILAN
PUHDISTAMO
OULU

YLI-KIIMINKI

• Niemenranta; vesihuollon rakentaminen

3

• Kivikkokangas
2. vaihe; vesihuollon
rakentaminen

4

• Laivakangas; vesi5
johdon ja jätevesiviemärin rakentaminen
• Holma-Haapajärvi 2. vaihe;
vesijohdon ja jätevesi- 6
viemärin rakentaminen

OULUNSALO

• Holstinmutka ja Piimäperä;
Jv-viemäröinnin rakentaminen
MUHOS

Oulun Veden
asiakaspalvelun
yhteystiedot
muuttuivat!

Suurimpia
verkostojen
investointeja 2013

Rakennettu viemäri
Suunnitellut viemärit
Poistuvat puhdistamot

• Soidinharju–Mannila;
yhdysvesijohdon
rakentaminen

7

Korjausrakentaminen:
• Ratakatu; vesijohdon
saneeraus
• Pappilankuja; vesihuollon
saneeraus

Taskilan jätevedenpuhdistamoa saneerataan
Taskilan puhdistamoa tullaan saneeraamaan vuosien 2013 ja 2014 aikana laitoksen alkupään toimintojen varmistamiseksi ja jätevesien käsittelykapasiteetin nostamiseksi. Saneerauksella varaudutaan vuoden
2013 aikana käyttöönotettavan Haukipudas-Oulu siirtoviemärin sekä seuraavana vuonna käyttöönotettavan Ii-Haukipudas siirtoviemärin mukanaan tuomaan kuormituksen kasvuun. Saneerauksen yhteydessä
laitokselle rakennetaan myös tulevan veden tasausallas, jota hyödynnetään sekä sulamisvesien ja rankkasateiden aiheuttamien huippuvirtaamapiikkien että päivittäisten virtaamavaihteluiden tasaamisessa.
Saneeraukseen sisältyy myös puhdistetun jäteveden lämpösisältöä hyödyntävän lämmöntalteenottoyksikön
hankinta ja asennus puhdistamolle. Jätevedestä saatavaa lämpöenergiaa käytetään puhdistamon omiin
lämmitystarpeisiin kaukolämmön lisänä. Suomessa vastaavia ns. puhdistetun jäteveden hukkaenergiaa
hyödyntäviä lämpöpumppulaitoksia on käytössä Helsingissä, Turussa ja Vaasassa.

• Huutilampi; vesijohdon
saneeraus
• Alppitie; vesijohdon ja
jäteviemärin saneeraus
• Tukkitie; jätevesiviemärin
saneeraus
• Rotuaarin peruskorjaus
3. vaihe; vesihuollon
saneeraus
• Ainola; jätevesiviemärin
saneeraus
• Sääski- ja Hyttystie;
vesihuollon saneeraus

Oulun vesihuollon maksut 20 % maan keskiarvoa edullisemmat
Kuntaliitoksessa viiden kunnan vesihuoltolaitokset yhdistyivät Oulun Veteen ja yhteiset vesihuollon maksut
tulivat voimaan 1.1.2013. Oulu on suurista vesilaitoksista yksi maan edullisimmista. Keskivertokuluttaja
maksaa vesihuoltopalveluista Oulussa noin 50 senttiä vuorokaudessa eli 180 euroa vuodessa.
Mistä tuo raha koostuu? Siihen lasketaan kiinteät perusmaksut, käyttömaksut (vesi- ja jätevesimaksu) ja
rakentamisen yhteydessä perittävät liittymismaksut. Maksuissa on maassamme suuriakin eroja, jotka johtuvat mm. vaikeista maasto-olosuhteista, harvasta asutuksesta, omistajan tuottovaatimuksista ja laitosten
erilaisista vastuista.

Lisätietoja
www.oulunvesi.fi
oulunvesi@ouka.fi
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Energiatalkoot

– lähtökohtana EU:n ilmastotavoitteet
Kaukolämpöasiakkaat pääsevät keväällä etäluennan
pariin. Energiatilin kehittely jatkuu. Uusiutuvien
lähi- ja bioenergioiden tarve kasvaa. Oulun Energia
ottaa vakavasti ilmastotavoitteiden mukanaan
tuomat haasteet.

Mitä saat tehtyä yhdellä kWh:lla?
Käyttötottumukset, laitteiden tehokkuus ja ikä vaikuttavat kaikki
energiankulutukseen. Mihin 1 kWh riittää?

säästämään energiaa. Laskun loppusumma vaihtelee kulutuksen
mukaan. Lämmityskaudella laskut
ovat isommat, kun taas kesällä kulutuksen ollessa pienimillään myös
laskut ovat pieniä.
1 kWh = Kypsytät uunissa
makaroonilaatikon

Energiatilipalvelu kehittyy
Vuoteen 2020 mennessä ilmastonmuutosta pitää suitsia ja se tarkoittaa myös energia-asioihin suuria
muutoksia. Kasvihuonekaasuihin
tavoitellaan 20 % vähennystä, energiaa pitää kyetä säästämään 20 %.
Uusiutuvien energioiden käyttöä
tulee lisätä 20 %. Kovia tavoitteita,
joihin Oulun Energia suhtautuu
vakavasti.
1 kWh = Käytät porakonetta
kaksi tuntia

Yhteispohjoismaiset energiamarkkinat voivat tuoda oikeansuuntaisia
ratkaisuja. Tuntipohjainen energiankulutusmittaus auttaa asiakkaita säästämään omaa kulutustaan.
Olemmehan lopulta yhteisten säästötalkoiden äärellä, jossa kaikkien
toiminta ratkaisee. Kaikki vaikuttaa
kaikkeen.
Uuden Oulun rakentuminen
näkyy energiapuolella esimerkiksi
siten, että kaupungin alueelle liittyy
pienempiä, hajallaan olevia keskuksia. Koko kaupunkia koskeva yhteinen ilmasto- ja energiastrategia on
ajankohtainen. Oulun Energia haluaa olla vahva alueellinen toimija,
joka Oulun lisäksi suuntautuu kohti Perämerenkaarta.
1 kWh = Käytät kotitietokonetta
kuusi tuntia,
kannettavaa 100 tuntia
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Lähi- ja bioenergiaa
Toppilassa melkein 40 % polttoaineesta on jo uusiutuvaa energiaa.
Sitä halutaan käyttää enemmän
ja eri vaihtoehtojen kehitystyössä ollaan jatkossa mukana entistä
tiiviimmin. Oulun Energiassa tutkitaan myös hajautetun energiantuotannon mahdollisuuksia. Uudet
energiantuotantomuodot pohjautuvat uusiutuviin energialähteisiin
– puuhun, tuuleen, maa- ja aurinkolämpöön.
1 kWh = Saunot kahdeksan
minuuttia

Kaikki asiakkaat 		
etäluennassa 2013
Oulun Energia kehittää sähköisiä palveluja kuluttajan, kodin ja
yhteiskunnan energianhallintaan.
Etäluenta on yksi palveluista, jonka
piiriin pääsevät kaikki kaukolämpö- ja sähkönsiirtoasiakkaat vuoden 2013 aikana.
1 kWh = Keität 10 pannullista
kahvia

Etäluennan myötä myös laskutus
muuttuu. Todelliseen kulutukseen
perustuva laskutus korvaa arvioja tasauslaskut ja mahdollistaa
entistä paremman oman energiankäytön seurannan ja kannustaa

Etäluenta helpottaa merkittävästi
oman kulutuksen seurantaa ja sitä
kautta energian säästämistä. Sähkönkulutustietoja voi jo nyt tarkastella Energiatilin raportointipalvelussa. Kaukolämmön kulutustiedot
on tavoitteena saada palveluun kuluvan vuoden aikana.

1 kWh = Imuroit tunnin

daan nähdä vuorokauden viiveellä
paljonko energiaa kuluu. Omaa
kulutustaan seuraamalla voi havaita esimerkiksi mahdolliset laiteviat. Rikkoutunut tai epähuomiossa
päälle jäänyt laite saattaa aiheuttaa
kulutuspiikin. Kulutuksen seuraaminen kannustaa myös miettimään
omia kulutustottumuksiaan. Pitääkö uuni lämmittää pariksi tunniksi, jos paistinpannulla saa ruokaa
nopeammin ja halvemmalla? Onko
saunaa tarpeen lämmittää kaksi
kertaa päivässä? Jos on, kannattaisiko silloin kiukaan tyyppi vaihtaa
edullisempaan?

1 kWh = Peset koneellisen astioita

Energiatili tulee olemaan tärkeä osa
kotien älykästä energiansiirtoa tulevaisuudessa. Energiatilin älykkääseen energiansiirtoon pohjautuva
palvelutarjonta tulee laajenemaan
huomattavasti tulevaisuudessa. Kehitystyö on jo käynnissä.

Kaukolämmön
rakentamiskohteet
Oulussa 2013
1 Pohjois-Ritaharju
2 Kivikkokangas

1 kWh = Käytät hiustenkuivaajaa
tunnin

Enemmän järkevää käyttöä
Energian säästäminen ei välttämättä innosta sinänsä tarpeeksi. Siksi
halutaan puhua mieluummin energian järkevästä käytöstä ja kulutuksesta. Järkevät kulutustottumukset
pitää omaksua osaksi arkea niin, ettei niistä tule vain ohimenevä muoti-ilmiö. Mitä tämä voisi tarkoittaa
kodissa? Etäluennan ansiosta voi-

3 Taskila
4 Hintantie
5 Jäkälätie
6 Kemiran alue

Lisätietoja
www.oulunenergia.fi

1 kWh = Kuuntelet radiota
neljä vuorokautta

Ranta-Toppila
avaa Oulua merelle

Lisätietoja

ARKKITEHDIT M3 OY

www.ouka.fi/
oulu/ranta-toppila

Ranta-Toppilan kaava etenee luonnosvaiheesta hyväksyttäväksi ja voimaan vuoden 2013 aikana. Alueelle
on suunnitteilla koteja yli 1 000
asukkaalle. Yhdyskuntarakennetta
tiivistetään kaupungin sisällä. Näin
säästetään monissa kustannuksissa ja ollaan tukevammin matkalla
kestävään kehitykseen. Oulu avaa
myös perinteisen väylänsä merelle
Toppilasta. Asukkaat moitiskelevat
kaupunkia siitä, ettei merelle näe
saati pääse. Nyt aivan meren äärelle
rakennetaan yksi alue lisää.
Oulu pääsi mukaan EU-rahoitteiseen projektiin, jossa kunnostettiin
vajaakäyttöiseksi jääneitä ja ympäristöhäiriöitä sisältäviä alueita. Toppilan ongelmana on ollut erityisesti
maaperän terva ja raskasmetallit.
Niiden puhdistamiseksi on tehty
töitä kahdella tavalla. Toisaalta kaupunkisuunnittelulla ohjataan sitä,
mitä minnekin rakennetaan ja millä aikataululla. Koko aluetta ei voi
pystyttää kerralla vaan rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Kemialliset ja biologiset puhdistusmenetelmät ja maakerrosten vaihtaminen
ovat onnistuneet hyvin.

Toppila palaa juurilleen
Toppilansalmi ja jokisuisto ovat
olleet tärkeä osa Oulun merellistä
tarinaa ja teollistumisen historiaa. Toppila toimi Oulun satamana
1700-luvulta lähtien vielä 1960-luvulle saakka. Kaupungin, monien

Kaupungin ytimen ympärille on rakennettu viime vuosina useita uusia asuinalueita, jotka ovat nousseet entisten teollisuusalueiden päälle. Näistä viimeisenä
kunnostetaan Ranta-Toppila. Alue sijaitsee Toppilansalmen, Meri-Toppilan, voimalaitoksen ja meren välissä. Alue kunnostuu yhteistyössä, jota tekevät Oulun
kaupunki, Oulun yliopisto ja EU. Asemakaava etenee ja tulee hyväksyttäväksi tänä
vuonna. Alue laajentaa valmistuessaan ydinkeskustaa ja avaa sitä kohti merta.
harrasteryhmien ja yritysten tueksi
ja yhteistyön helpottamiseksi on perustettu merellinen neuvottelukunta. Sen tehtävänä on muun muassa
tukea Ranta-Toppilan alueen palvelujen ja merellisyyden suunnittelua.
Alueelle rakennettavan merikeskuksen toteuttamiseksi kaupunki
hakee sopivia ja halukkaita yhteistyökumppaneita.

Rahoitus EU:lta
Joukko Euroopan vanhoja teollisuuskaupunkeja etsi ja kehitti yhteisiä keinoja vanhojen teollisuusalueiden parantelemiseksi asuinkäyttöön. Oulu pääsi mukaan alueella, joka olisi pitänyt uudistaa
joka tapauksessa. Nyt suuri osa kehittämiseen käytetystä rahasta tuli
Euroopan Unionilta.
Hankkeen budjetti oli 2 miljoonaa euroa. Siitä tuli EU:lta suoraa
tukea 1,5 miljoonaa. Muiden kumppanien pussista laitettiin 500 000
euroa. Oulu investoi hankkeeseen
50 000, siitä merkittävä osa koostui
kaupungin työntekijöiden kolmen
vuoden palkoista.

Tämän lisäksi kaupunki investoi
teihin, katuihin, viheralueisiin, teknisiin verkostoihin ja rantaraken-

teisiin. Asuntorakentamiselle tarkoitetut tontit myydään tai vuokrataan.

Mitä Ranta-Toppilaan on suunniteltu?
• Pientaloalue perinteisen Perämeren rannikkokaupungin hengessä
• Koteja noin 1 000 asukkaalle • Pienvenesatama • Vierasvenesatama suuremmille risteilyaluksille • Laiturirakenteita, puistoja,
kävelyreittejä, pyöräteitä ulkoiluun • Pitopaikka yleisötapahtumille
• Merikeskus, veneenrakennusta, kauppaa, palveluita

Mitä tänä vuonna tapahtuu?
Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä ja kommentoitavissa viime
vuoden loppupuolella. Sen jälkeen se laitetaan näytteille ehdotuksena ja lopulta hyväksytään. Alueen toteuttaminen käynnistynee vuonna 2014 ja sen arvioidaan kestävän 5–8 vuotta.
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KAAVOITUSKATSAUS 2013–2014

Yleiskaavoitus
Oulun yleiskaava

Lisätietoja
www.ouka.fi/oulu/
kaupunkisuunnittelu/ yleiskaava

Oulun yleiskaava on tullut vireille 2011 ja työ kestää
vuoden 2014 loppuun. Yleiskaava tulee kattamaan koko
Oulun ja ohjaamaan maankäyttöä ja tarkempaa suunnittelua tulevina vuosina.
Oulun yleiskaavan tavoitteet on hyväksytty Oulun kaupunginhallituksessa
8.10.2012. Tavoitteiden mukainen elinvoimainen ja vahva Oulu muodostuu mm. eheytyvästä yhdyskuntarakenteesta, monipuolisesta elinkeinorakenteesta, monimuotoisista asumisvaihtoehdoista, ympäristöarvojen
hyödyntämisestä, virkistyksen ja matkailun kehittämisestä sekä kävelyn,
pyöräilyn ja joukkoliikenteen aseman merkittävästä parantamisesta.
Vuonna 2013 kaupunki laatii tulevaisuusskenaariot ja kaupunkistrategian. Skenaarioiden pohjalta laaditaan maankäytön kehityskuvia, jotka ovat
yleiskaavaluonnoksen taustamateriaalia. Yleiskaavaluonnos asetettaneen
nähtäville loppuvuodesta. Yleiskaavatyön kanssa tiiviissä yhteistyössä laaditaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudulle.

Oulun yleiskaavan tavoitteet
• Yhdyskuntarakennetta eheytetään ja kehitetän tukemaan hyvää,
sujuvaa arkea ja kestäviä valintoja.
• Maankäyttöä kehitetään erityisesti kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennevyöhykkeillä.
• Kaupunkialuetta elävöitetään ja vireytetään tiivistämällä keskeistä
kaupunkialuetta ja monipuolistamalla kaikkien alueiden toimintoja.
• Asukkaiden hyvinvointia tuetaan viheralueverkon kehittämisellä ja
arkiliikuntaa edistävällä ympäristöllä.

Kartalla kohde 1. Paula Paajanen, Mika Uolamo

Selvitykset ja vuorovaikutus
Oulun yleiskaavatyön vasta valmistuneita perusselvityksiä ovat mm. Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon, Yli-Iin ja Ylikiimingin täydennysrakentamis- ja taajamakuvaselvitys, Oulun keskusta-alueiden kaupunkikuvaselvitys, Oulun kulttuuriympäristöohjelma sekä Puolivälinkankaan inventointi.
Selvityksiä laaditaan vielä mm. seuraavista aiheista: yhdyskuntarakenteen
hiilidioksidipäästöt, geoenergia, tuulivoima, hiljaiset alueet, luonnon monimuotoisuus, viheralueverkosto ja maisemarakenne.

Maankäytön toteuttamisohjelma
MATO
MATO on operatiivinen suunnitelma, joka ohjaa yleiskaavan toteutumista. Kevään 2013 aikana laaditaan uusi Oulun kaupungin MATO
2014–2018, joka sisältää asuntotuotannon, työpaikkarakentamisen,
kaavoitettujen lomakiinteistöjen, kunnallistekniikan ja niihin liittyvän asemakaavoituksen ohjelmoinnin vuosille 2014–2018. MATOn
erityisteemana tällä kierroksella on työpaikka-alueiden suunnittelu,
kehittäminen ja profilointi.
Seutuvaltuusto on hyväksynyt 21.11.2012 Oulun seudun maankäytön toteuttamisohjelman 2013–2020. Toteuttamisohjelmassa esitetään tietoja kaikkien seudun kuntien uusien asunto- ja työpaikkaalueiden sekä niihin liittyvän liikennejärjestelmän kehittämisen
toteuttamisesta. Seudulle rakennetaan vuosittain noin 2 100 uutta
asuntoa, joista 94 % sijoittuu Ouluun.
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Vuoden 2013 aikana järjestetään useita yleisötilaisuuksia eri alueilla. Tilaisuuksissa tullaan esittelemään laadittuja selvityksiä, muuta valmisteluaineistoa ja nähtävilläoloaikoina myös yleiskaavaluonnoksia ja -ehdotuksia.
Yleisötilaisuuksista ilmoitetaan aina erikseen kunkin kaavan osallistumisja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava
Maakuntakaava on kuntien kaavoitusta ohjaava yleispiirteinen kaava, jossa esitetään maakunnan alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet. Maakuntakaavan laatii ja hyväksyy maakunnan
liitto ja vahvistaa ympäristöministeriö. Oulun alueella on voimassa
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, joka on vahvistettu 2005.
Maakuntakaavan uudistamisen teemana on ilmasto- ja energianäkökulma. Työ tehdään vaiheittain; 1. vaiheessa täsmennetään alue- ja
yhdyskuntarakenteen ohjausta ja osoitetaan mm. seudullisten kauppakeskusten paikat ja mitoitus. Kaavassa esitetään myös tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet ja soiden käyttö. 1. vaiheen luonnos oli
nähtävillä syyskuussa 2012, kaavaehdotus laaditaan kevään 2013
aikana. Maakuntakaavan uudistamisen 2. vaihe käynnistyy 2013 ja
siinä käsitellään mm. maaseutuasutusta ja kulttuuriympäristöjä.
Lisätietoja: www.pohjois-pohjanmaa.fi/maakuntakaava

KAAVOITUSKATSAUS 2013–2014

Muut
laadittavat
yleiskaavat
Oulun yleiskaavan lisäksi on Oulussa
valmisteilla useita osayleiskaavoja
keskuksiin ja kyläalueille eri puolille kaupunkia. Laadittavina olevien
osayleiskaavojen sisältöjä suunnitellaan samanaikaisesti suhteessa koko
kaupungin kattavaan Oulun yleiskaavaan ja toisiinsa.
HAUKIPUDAS
2. Haukiputaan merituulivoimaalueen osayleiskaavaa laaditaan Nimettömänmatalan ja Hoikkahiue–Luodeleton alueille. Kaavaluonnos oli nähtävillä kesällä 2010 ja sitä on tarkistettu

3. Jokikylä

saadun palautteen perusteella esim.
tuulivoimaloiden määrän osalta. Tavoitteena on saada kaavaehdotus yleisesti nähtäville vuoden 2013 aikana.
Ritva Kuusisto
3. Jokikylän osayleiskaavalle on laadittu perusselvitykset ja luonnosteltu
rakennemalleja. Kuntaliitostilanteessa Kiiminkijokivarteen laadittavien
kaavojen mitoitusperusteita halutaan
yhtenäistää ennen Jokikylän yleiskaavan luonnosvaihetta, joka ajoittunee
vuoden 2013 loppupuolelle. Ritva
Kuusisto
4. Kellon osayleiskaavan 1. vaihe käsittää Holstinmäen ja Holstinmutkan
alueet sekä vt 4:n itäpuoliset alueet
Kalimenjoen eteläpuolella. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä kesällä
2011. Työtä jatketaan vuonna 2013
laatimalla luonnoksesta jätettyihin
mielipiteisiin vastineet sekä kaavaehdotus tai vaihtoehtoisesti uusi kaavaluonnos. Ritva Kuusisto

4. Kello

5. Alakylä

7. Huttukylä

KIIMINKI

OULUNSALO

5. Alakylän osayleiskaavan tarkistus on edennyt kantatilatarkasteluin.
Suunnittelua jatketaan 2013 Kiiminkijokivarren yhteisten periaatteiden
pohjalta siten, että tavoitteena on
asettaa kaavaluonnos nähtäville alkuvuodesta 2014. Anja Röpelinen

8. Merialueen osayleiskaava käsittää
Hailuodon liikenneyhteyden ja merituulipuiston toteuttamisen edellyttämät alueet. Ympäristövaikutusten
arvioinnin ja Natura-arvioinnin perusteella yleiskaavatyössä tutkitaan
ensivaiheessa vain liikenneyhteyden
toteutusvaihtoehdot. Yleiskaavaehdotus asetettaneen nähtäville 2013.
Kirsti Reskalenko

6. Kiimingin keskeisten taajamaalueiden osayleiskaavan tarkistus on
hyväksytty vuonna 2011. Oikeuskäsittely on kesken. Osayleiskaava on
tarkoitus panna käytäntöön niiltä osin,
joita valitus ei koske.
7. Huttukylän osayleiskaava. Kiiminkijokivarren kyläkaavojen harmonisointia mm. mitoitusperiaatteiden
osalta on valmisteltu 2012. Tämä tarkoittaa myös 2011 nähtävillä olleen
osayleiskaavaluonnoksen uudelleenarviointia. Tavoitteena on, että 2013
on nähtävillä yhteisten periaatteiden
mukaan tarkistettu kaavaluonnos tai
-ehdotus. Anja Röpelinen

9. Salonpään strateginen osayleiskaava on hyväksytty Oulunsalon
kunnanvaltuustossa 2011. Kaava on
voimassa valituksen alaisia alueita lukuun ottamatta.
10. Ervastinkylän, Pajuniemen ja
Peherryksen osayleiskaava. Vireillä
oleva Ervastinkylän pohjoisosaa koskeva kaavoitus on tarkoitus käynnistää uudelleen ja samalla laajentaa
suunnittelualue käsittämään koko
Ervastinkylä, Pajuniemi ja Peherrys.
Kaavaluonnos on tarkoitus asettaa
nähtäville vuoden 2013 aikana. Kirsti
Reskalenko
11. Kaupallisten palveluiden vaiheyleiskaavan laatiminen liittyy Osuuskauppa Arinan hankkeeseen rakentaa uusi S-market Lentokentäntien ja
Oulunsalontien risteysalueelle, mikä
edellyttää sekä asemakaavan että
yleiskaavan muuttamista. Yleiskaavan
muutos tehdään vaiheyleiskaavana,
jossa tarkastellaan vain kaupallisten
palvelujen verkostoa ja liikennejärjestelyjä koko Oulunsalon alueella.
Kaavatyössä selvitetään Oulunsalon
kauppapaikkatarve ja päivitetään
yleiskaavan kauppapaikkamerkinnät.
Aikataulua tarkistetaan Uuden Oulun
yleiskaavan aikatauluun sopivaksi.
Kirsti Reskalenko
12. Golf-alueen
osayleiskaavassa
tutkitaan golfkentän rakentamisedellytyksiä Lentokentäntien eteläpuolelle
Kempeleen kunnan ja Oulun kaupungin yhteistyönä. Luonnosvaiheen
suunnittelu on käynnissä. Osayleiskaavan eteneminen odottaa golfhankkeen vetäjän käymien maanomistajaneuvottelujen lopputulosta.
Kirsti Reskalenko
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Kaukovainion
peruskunto paranee
Kaukovainio uudistuu lähivuosien aikana.
Metsälähiön viihtyisä ilme halutaan säilyttää.
Palveluja ja liikennejärjestelyjä parannetaan.
Kaukovainion asukkaat kehittävät
yhdessä kaupungin kanssa lähiöstään parempaa, turvallisempaa,
viihtyisämpää. Parannuskohteita
valittiin neljä ja uudistustyö käynnistyy vaiheittain. Alkajaisiksi pannaan ostari uusiksi.
”Ensin oli pelto, sitten kymmenen taloa, ostoskeskus ja sen
keskellä krouvi.” Emil von Reteen
näkemys maamme lähiökulttuurin
synnystä – tai Kaukovainiosta. Paitsi, että se syntyi keskelle metsää. Se
rakennettiin nopeasti ja väki lisääntyi aluksi kovaa vauhtia. Nyt tilanne
on toinen. Asumisen väljyys kasvaa,
perheiden ikärakenne muuttuu.
Kaukovainio eli Kaketsu tarvitsee
pientä viilaamista ja perusteellista
kuntoremonttia. Metsäinen ilme
halutaan kuitenkin pitää. Oulun
vanhin lähiö pääsee kuudenkympin
huoltoon. Mikä muuttuu ja kenen
puheita on kuunneltu, kun muutoksia suunnitellaan?

Asukkaiden äänellä
Osallistava suunnittelu. Se tarkoittaa, että asukkaat itse houkutellaan
ottamaan kantaa omaan lähiympäristöönsä. Kehittämään sitä ja
antamaan sille kiitosta. Kaketsu on
asukkaidensa mielestä kiva alue,
sellainen, jossa on paljon mahdollisuuksia. Asukkaat ovat olleet myös
innostuneita osallistumaan moniin
tapahtumiin, joita lähiön hyväksi
on järjestetty. Heiltä on kysytty par28
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haimmista ja pahimmista paikoista,
omista unelmista, konkreettisista
parannuksista. Vastausten pohjalta
syntyi lista kehityskohteita, neljä
tärkeää teemaa.

Parempi paikka
palveluille
Ostoskeskus. Vanha liikekeskus
puretaan kokonaan, tilalle rakennetaan uusi, johon voi tulla palveluiden lisäksi myös koteja. Ostoskeskuksen viihtyisyyttä halutaan
parantaa. Palvelut pitää turvata.
Niiden väheneminen on huolettanut asukkaita erityisesti.

Turvallisempaa
Liikenne. Julkisen liikenteen palvelutasoa halutaan kohentaa ja linjavuoroja lisätä. Kevyen liikenteen
mahdollisuuksia halutaan parantaa
ja kulkureittejä tuunata viihtyisämmiksi. Autopaikkoja rakennetaan
maan alle. Valoristeyksiä ja alikulkuja rakennetaan lisää.
Uusia koteja löytyy jatkossa lähes
2 000 uudelle asukkaalle. Vanhoja

kerrostaloja puretaan ja uusia rakennetaan tilalle. Täydennysrakentaminen käynnistyy hiljalleen ja
vaiheittain.
Luonto, puistot ja viheralueet.
Niiden viihtyvyyttä parannetaan ja
leikkipaikkoja lisätään. Lähiön keskus, puistoalue rauhoitetaan edelleen autoilulta.
Kaupunkia suunnitellaan hitaasti kiiruhtamalla, vuosikymmenien
kuluessa. Kaukovainion muutoksetkaan eivät tapahdu yhdessä hetkessä. Aluetta kaavoitetaan osissa ja
ensimmäisenä vuorossa on Kaukovainion keskus.

Kaukovainion kehityskohteet
1.
2.
3.
4.

Palvelut
Täydennysrakentaminen
Viihtyisyyden lisääminen, esim. puistoja rakentamalla
Parannetut liikennejärjestelyt

Lisätietoja
www.ouka.fi/oulu/
kaupunkisuunnittelu/
kaukovainio
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Asemakaavoitus
Meneillään olevat asemakaavoituksen kohteet rajoineen on esitetty kartoilla numeroituina (väri violetti). Niitä vastaavassa tekstiosiossa on kohteen nimi, kuvaus ja yhteyshenkilö.

Hyvä suunnittelu edistää palveluiden saavutettavuutta, vähentää ajoneuvoliikenteen kasvua ja lisää joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kilpailukykyä. Näin vähennetään kunnallistekniikan kustannuksia, edistetään
rakennetun ympäristön hoidettavuutta, viihtyisyyttä ja kauneutta sekä
säästetään rakentamisen ulkopuolelle jäävää luontoa.

Asemakaava osoittaa alueiden
käyttötarkoituksen ja rakentamisen
määrän. Se ohjaa rakentamista ja
muuta maankäyttöä tukemalla hyvää ympäristöä ja rakentamistapaa.

2. Kauppuri-kortteli • Tavoitteena on
kehittää kortteli vilkkaaksi asumista,
liike-, toimisto-, yms. palveluita tarjoavaksi keskustakortteliksi. Kaavamuutos on ehdotusvaiheessa. Suunnittelua on tavoitteena jatkaa 2013.
Hankkeesta laaditaan maankäyttösopimus. Jere Klami, Mikko Törmänen
3. Vaaranpiha-kortteli • Tutkitaan
mahdollisuuksia kehittää korttelia liike-, toimisto- ja asuntorakentamiseen
soveltuvana kokonaisuutena. Suunnittelua on tavoitteena jatkaa 2013.
Hankkeesta laaditaan maankäyttösopimus. Jere Klami, Mikko Törmänen

ARKKITEHTITOIMISTO JÄRVINEN&KUORELAHTI OY

1. Yhdystorni-kortteli • Tavoitteena
on tehostaa alueen käyttöä lisärakentamisella, parantaa alueen kaupunkikuvaa ja viihtyisyyttä sekä keskittää
alueen ajoneuvo- ja huoltoliikennettä.
Kaavamuutos on ehdotusvaiheessa.
Suunnittelua on tavoitteena jatkaa
2013. Hankkeesta laaditaan maankäyttösopimus. Jere Klami, Mikko
Törmänen

4. Albertinkuja 20, Teku • Asemakaavan muutos on käynnistetty Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
OSEKK:n aloitteesta. Tavoitteena on
oppilaitosrakennuksen muuttaminen
asumiskäyttöön.
Kaavamuutoksen
on tavoitteena valmistua vuoden
2013 keväällä. Hankkeesta laaditaan
maankäyttösopimus. Jere Klami
5. Isokatu 69 • Asemakaavan muutos on käynnistetty As. Oy Isokatu
69:n aloitteesta. Tavoitteena on lisäkerroksen rakentaminen asuinkerrostaloon. Kaavamuutoksen on tavoitteena valmistua vuoden 2013 keväällä.
Hankkeesta laaditaan maankäyttösopimus. Jere Klami
6. Limingankatu 30

6. Limingankatu 30 • Asemakaavan
muutos on käynnistetty Hartela-Forum Oy:n aloitteesta. Tontille tehdään
asemakaavan muutos asuinkerrostalotontiksi, jonka pohjakerrokseen
sijoitetaan päiväkoti. Kaavamuutoksen on tavoitteena valmistua vuoden
2013 keväällä. Hankkeesta laaditaan
toteuttamissopimus. Jere Klami

7. Asemakatu 31–33 • Asemakaavan muutos on käynnistetty KOy Oulun Asemakatu 31–33:n aloitteesta.
Tavoitteena on hotellin laajentaminen. Kaavamuutoksen on tavoitteena valmistua vuoden 2013 keväällä.
Hankkeesta laaditaan maankäyttösopimus. Jere Klami

ARKKITEHTUURITOIMISTO JUHA PALDANIUS OY

8. Raksilan market-alue, kortteli
35 • Asemakaavan muutos käynnistyy 2013 alussa. Tavoitteena on market-alueen kehittäminen osoittamalla
siihen liiketilaa ja asuntoja. Kaavamuutoksen on tavoitteena valmistua
vuoden 2015 kesällä. Hankkeesta
laaditaan maankäyttösopimus. Mikko
Törmänen, Jere Klami

4 Albertinkuja

9. V kaupunginosan kortteli 7
tontti nro 1 • Hankkeesta on jätetty asemakaavan muutoshakemus
14.11.2011. Hankkeen yhteydessä
tutkitaan tontin täydentämistä asuntorakentamisella. Hanke käynnistetään keväällä 2013 ja kaavamuutoksen on tavoitteena valmistua vuoden
2014 aikana. Hankkeesta laaditaan
maankäyttösopimus. Jere Klami

ARKKITEHTITOIMISTO LAATIO OY

OULU KESKUSTA (1–13)

Oulussa asemakaavat valmistelee yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Asemakaavaprosessi kestää yleensä 1–3 vuotta. Asemakaavojen hyväksymisestä päättää pääsääntöisesti kaupunginvaltuusto. Kaavan määräyksiä ja
niiden toteutumista rakentamisessa valvoo rakennusvalvonta.

10. Hammar-kortteli

10. Hammar-kortteli • Hammarkorttelin kiinteistönomistajat ovat
tehneet yhteisen aloitteen korttelin
asemakaavan muuttamiseksi. Tavoitteena on korttelin kokonaisvaltainen kehittäminen keskustan liike- ja
asuinkorttelina siten, että huolto ja
pysäköintijärjestelyt hoidetaan keskitetysti ja kalliotiloihin tukeutuen.
Hankkeesta laaditaan maankäyttösopimus. Uki Lahtinen
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11. II kaupunginosan kortteli 5 •
Osa korttelin kiinteistöyhtiöistä on
hakenut asemakaavanmuutosta, joka
koskee suurta osaa koko korttelista.
Asemakaavanmuutoksessa
tutkitaan lisärakentamista, pysäköintiä ja
huoltoratkaisua. Asemakaavan muutos aloitetaan vuoden 2013 aikana.
Hankkeessa laaditaan maankäyttösopimus. Uki Lahtinen
12. Torikatu 16–18 • Korttelin kiinteistöjen edustajat hakivat yhdessä
asemakaavan muuttamista Oulun
keskustan korttelin 6 tonteille 4 ja 5.
Tontin 4 epäkäytännöllisen sisäpihan
käyttöä halutaan tehostaa rakentamalla liikekäyttöön sopivaksi. Hankkeessa laaditaan maankäyttösopimus.
Uki Lahtinen
13. Torikatu 26 • Niinsanotun Riekin
talon omistaja on hakenut asemakaavan muutosta ullakkotilojen ja kellarin
käyttöönottamiseksi. Tavoiteaikataulun mukaan asemakaava saa lainvoiman keväällä 2013. Uki Lahtinen
OULU MUUT ALUEET (14–78)
14. Martinniemi, Onganranta, kumoaminen • Onganrannalla on vielä
voimassa v. 1964 vahvistettu asemakaava. Alue on aikoinaan kaavoitettu
loma-asuntoalueeksi, mutta siellä
on pääosin omakotitaloja. Uudessa
Martinniemen osayleiskaavassa Onganranta on osoitettu tulevana asuinrakentamisen alueena. Asemakaavan
kumoamista koskeva ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä toukokuussa
2011. Aila Lomperi
15. Iso-Viitajärvi, ranta-asemakaava
• Haukiputaan kunnanhallitus päätti
21.11.2011 suhtautua myönteisesti
ranta-asemakaavan laatimiseen yksityisten maanomistajien omistamille
kiinteistöille Iso-Viitajärven alueelle.
Kaava-alueeseen sisältyy sekä muutos- että laajennusaluetta. Laajennusalue sijoittuu järven itä- ja eteläosan vielä rakentamattomille alueille.
Maanomistajien palkkaamana kaavan
laatijana on DI Kimmo Mustonen /
Kimmo Kaava. Ranta-asemakaavan
tarkoituksena on osoittaa muutama
loma-asuntotontti noudattaen järvellä käytettyjä mitoitusperusteita. Aila
Lomperi
16. Kiviniementie • Asemakaavan
muutos kohdistuu Kiviniementielle
välille Syynimaantie–Lohitie. Kaavamuutoksella mahdollistetaan kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Kiviniementien varteen. Alueelle on
tehty tiesuunnitelma. Lisäksi vuonna
1993 toteutettu tonttijaon muutos
tontilla 877/9 merkitään kaavaan
ja tontin käyttötarkoitus merkitään
vastaamaan tontin nykyistä käyttöä.
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Tavoitteena on, että kaava valmistuu
kevään 2013 aikana. Päivi Markuksela
17. Martinniemi, Kropsu • Haukiputaan kunnanhallitus on päättänyt kaavahankkeen aloittamisesta v. 2011.
Kaavamuutos käsittää osan korttelissa 3306 ja laajennusalue sijaitsee
sen ympäristössä. Asemakaavan tarkoituksena on alueen asemakaavan
päivittäminen vastaamaan alueen
nykyistä maankäyttöä sekä tulevia
tarpeita. Alueella toimii SR-kiinteistöhuolto. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä syksyllä 2012. Tavoitteena on,
että kaava valmistuu v. 2013 aikana.
Päivi Markuksela
18. Hämeenjärvi, ranta-asemakaava
• Maanomistajat laadituttavat rantaasemakaavan omistamilleen tiloille Hämeenjärven pohjoisrannalle.
Omistajien tarkoituksena on muodostaa uusia lomarakennuspaikkoja
nykyisten rantatonttien ja Hämeenjärventien väliselle alueelle. Rantaan
osoitetaan rakentamaton yhteiskäyttöalue eikä uusia kulkureittejä osoiteta suunnittelualueelle. Kaavaluonnos
oli nähtävillä loppuvuodesta 2011.
Päivi Markuksela
19. Annalankangas • Haukiputaan
kunnanhallitus on päättänyt v. 2011
käynnistää Annalankankaan teollisuusalueen asemakaavan muutoksen
ja laajennuksen. Asemakaavan laajennuksella on tarkoitus osoittaa uusia
teollisuustontteja Oulun kaupungin
tarpeisiin. Asemakaavan muutoksella
mahdollistetaan kaupallisten palveluiden sijoittuminen Länsikehän varteen.
Tavoitteena on, että kaava valmistuu
v. 2013 aikana. Päivi Markuksela
20. Kiviniemi • Kiviniemen Teponkentän asemakaavan muutoksen
tarkoituksena on lisätä asuinrakennuspaikkoja alueelle sekä osoittaa
riittävät ja sujuvat virkistysreitit ja
-alueet. Yhdyskuntarakenteen täydentäminen taajamissa ja hyvien
joukkoliikenneyhteyksien varrella on
myös kestävän kehityksen mukaista.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä marraskuussa
2012. Tavoitteena on, että kaava valmistuu vuoden 2013 aikana. Päivi
Markuksela
21. Holma–Haapajärvi II -alue •
Länsikehän länsipuoli on Kirkonkylän
osayleiskaavassa osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa
Holma–Haapajärven
asuinalueen
laajeneminen Länsikehän länsipuolelle. Alueelle suunnitellaan myös liikenneyhteydet sekä riittävät ja sujuvat
virkistysreitit- ja alueet. Kaavahanke
käynnistetään selvityksillä vuoden
2013 aikana. Päivi Markuksela

22. Haukiputaan keskuksen kehittäminen • Haukiputaan keskuksen kehittämistä tarkastellaan kaavarunkotasoisesti laajempana kokonaisuutena.
Kaavarunkorajaus sisältää pääasiassa
Haukiputaantien länsipuolen ydinkeskustan alueita mutta osittain myös
itäpuolen kaupallisia palveluita. Kehittämissuunnitelman toteuttaminen
asemakaavalla tapahtuu vaiheittain.
Ensimmäinen vaihe pyritään käynnistämään vuoden 2013 aikana. Hanna
Pöytäkangas
23. Kiviniemi Hätälä–Vehkaperä •
Kiviniemen uuden kasvusuunnan
asemakaavoitus käynnistyi vuonna
2011. Kolme luonnosvaihtoehtoa pidettiin nähtävillä vuoden vaihteessa
2011–2012. Tavoitteena on asettaa
tarkennettu luonnos nähtäville alkuvuodesta 2013 ja ehdotus saman
vuoden aikana. Olemassa olevia rakennuspaikkoja koskien laaditaan
tarpeellisilta osin maankäyttösopimukset ennen kaavan hyväksymistä.
Hanna Pöytäkangas
24. Kellon keskus, paloasema •
Kello keskustan pohjoispuolella sijaitseva paloasemalle varattu kortteli
1013 on jäänyt käyttämättä Haapakankaan paloaseman valmistuttua. Kunnanhallitus teki 6.6.2011
päätöksen kaavamuutoksen käynnistämisestä ja 14.5.2012 suunnitteluvarauksesta
Liikuntakeskus
Corelle. Suunnitteluvaraus uusittiin
13.11.2012. Tavoitteena on edistää sijainniltaan edullisen korttelin
rakentumista ja liikuntakeskuksen
hankkeen toteutumista. Kaavan laatiminen edellyttää yhteistoimintasopimusta. Hanna Pöytäkangas

kaavan hyväksymistä. Hanna Pöytäkangas
27. Pohjola-opisto • Kunnanhallitus päätti maanomistajan aloitteesta
käynnistää kaavamuutoksen huhtikuussa 2011. Muutos koskee korttelin 4040 tonttia 1, jolla sijaitsee
Pohjola-opiston pihapiiri. Tavoitteena
on löytää ratkaisu, jossa maanomistajan toive alueen kehittämisestä
asuin- ja liiketiloina, viranomaisten
kanta ja suojelutarve voisivat kaikki
kohtuullisesti toteutua. Kaavoituksen
kustannuksista on laadittu aiesopimus. Hanna Pöytäkangas
28. Hieta-ahon kaavarunko ja 1.
vaiheen asemakaava • Kaavarunkotyötä Kiimingin suuralueen Kiimingin
kaupunginosassa jatketaan. Tavoitteena on mahdollistaa uuden, n. 1 600
asukkaan palvelu- ja asuinalueen
toteuttaminen. Asemakaava-alueen
rajaus tarkentuu kaavarunkosuunnittelun myötä. Kaavarunko valmistunee
keväällä 2013, jonka jälkeen on tarkoitus käynnistää ensimmäisen vaiheen asemakaavoitus. Suvi Korpinen
29. Isoahonkankaan eritasoliittymä
• Tavoitteena on mahdollistaa eritasoliittymän toteuttaminen Kuusamontielle (vt 20) Kiimingin suuralueen
Kiimingin kaupunginosassa. Samalla
tarkastellaan lähiympäristöön aiheutuvia muutostarpeita sekä tarkistetaan
kortteleiden 230–231 maankäyttö
nykytilanteen mukaiseksi. Liikennesuunnittelu ELY-keskuksen kanssa pyritään käynnistämään keväällä 2013.
Asemakaavoituksen aikataulu tarkentuu liikennesuunnitelmien valmistuttua. Suvi Korpinen

25. Virpiniemi, satama • Virpiniemen asemakaavan muutos Merivartioaseman viereisellä venesatama- ja
pysäköintialueella oli ehdotuksena
nähtävillä loppuvuodesta 2011. Tavoitteena on osoittaa venesatamapalveluiden tarvitsema rakennusoikeus,
jota voimassa olevassa asemakaavassa ei ole osoitettu. Kaavamuutoksen
jatkotyö odottaa maanhankintaneuvottelujen tuloksia. Hanna Pöytäkangas

30. Jäälin keskuksen asemakaavan
muutos • Tavoitteena on mahdollistaa
kaupallisten toimintojen, palvelujen ja
asumisen toteuttaminen sekä yhdyskuntarakenteen tiivistäminen Jäälin
suuralueen Jäälin kaupunginosassa.
Tarkoituksena on laatia maankäytön
ja liikenteen kehittämissuunnitelma
asemakaavoitettavaa aluetta laajemmalle tarkastelualueelle syksyllä
2013. Asemakaavoitus käynnistynee
keväällä 2014. Suvi Korpinen

26. Kello, Hälinkuja • Kellon keskustan asemakaavan muutos ja
laajennus on käynnistynyt maanomistajien aloitteesta. Kunnan tavoitteena on yhdyskuntarakenteen
tiivistäminen olemassa oleviin palveluihin, kunnallisteknisiin verkostoihin
ja joukkoliikenteeseen tukeutuen.
Asemakaavan muutos ja laajennus
asetetaan uudelleen ehdotuksena
nähtäville vuoden 2013 aikana mm.
tarkentuneista
kaavamerkinnöistä
johtuen. Kaavoituksen yhteydessä
on laadittu maankäyttösopimukset,
joita tarkennetaan tarvittaessa ennen

31. Hakomäen asemakaavan laajennus • Tavoitteena on mahdollistaa
asuinpientaloalueen laajentaminen
ja keskuspuiston toteuttaminen Kiimingin suuralueen Kiimingin kaupunginosassa. Alueen suunnittelussa
ja toteuttamisessa otetaan huomioon
entinen maa-ainesten ottoalue. Asemakaavoitus käynnistynee syksyllä
2013. Suvi Korpinen
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33. Heikinharju/Vesalanmäki • Korvenkylän–Välikylän alueelle on hyväksytty tavoitesuunnitelma vuonna
2007 ja sen pohjalta alueelle tullaan
laatimaan asemakaavoja osa-alueittain. Heikinharjuun ja Vesalanmäelle
suunnitellaan pääosin pientalovaltaista asuinaluetta. Alueen asemakaavatyö on käynnistetty v. 2012 kaavarunkotarkasteluna. Sisko Repola
34. Ruskon teollisuusalue • Kaavarunko- ja asemakaavatöiden pohjaksi tutkitaan Ruskonselän teollisuusalueen laajentamista pohjoiseen
yleiskaavallisella tarkastelulla talven
2013 aikana. Asemakaavoitusta tehdään rinnan yleiskaavatarkastelun ja
alueelle aikovien toimijoiden hankkeiden suunnittelun sekä niihin liittyvien
YVA -ohjelmien toteuttamisen kanssa
vuosina 2013–2014. Ruskon teollisuusalueelle on myönnetty suunnitteluvaraukset sulatolle ja materiaalitehokkuuskeskukselle. Sisko Repola
35. Hönttämäen päiväkoti • Yhtenäisen perusopetuksen järjestämiseksi
Korvensuoralla kaupunki on päättänyt aloittaa hankesuunnitelmassa
esitetyn Hönttämäen päiväkodin rakentamisen valmistelut. Päiväkoti
sijoitetaan julkisten palvelujen kortteliin 6. Riittävien leikkipihojen rakentamiseksi tonttia laajennetaan viereiseen puistoon. Asemakaavan muutos
laaditaan v. 2013. Sisko Repola ja
Päivi Markuksela
36. Linnanmaan urheilupuisto • Linnanmaan jäähalliin viereen suunnitellaan yksityistä sisäliikuntahallia ja katettua tekojääkenttää. Asemakaavan
muutos on luonnosvaiheessa. Ehdotus valmistuu vuoden 2013 aikana.
Hankkeessa laaditaan maankäyttösopimus. Uki Lahtinen
37. Kaijonharjuntie 13 • Kiinteistön
omistaja on hakenut asemakaavan
muuttamista. Asemakaavan muutoksessa tutkitaan mahdollisuuksia lisärakentamiseen tontilla. Asemakaavan
muutos valmistuu vuoden 2013 aikana. Uki Lahtinen

38. Pateniemen Saha-alue • Pateniemen saha-alueelle kaavoitetaan
merellinen asuinalue. Kaavoittaminen edellyttää maanomistajan Stora
Enso Oyj:n päätöstä maaperäm puhdistamisesta. Hankkeesta laaditaan
maankäyttösopimus. Uki Lahtinen
39. Sahantie 10 • Ultivista Oy on
hakenut asemakaavan muuttamista
Pateniemen kaupunginosan kortteliin
223. Alueelle suunnitellaan käyttötarkoituksen muuttamista asumiselle. Asemakaavanmuutos valmistuu
vuoden 2013 aikana. Hankkeessa
laaditaan maankäyttösopimus. Uki
Lahtinen
40. Suolamännyntie • Kiinteistön
omistaja on hakenut asemakaavan
muuttamista tontilleen. Tavoiteaikataulun mukaan asemakaava saa lainvoiman kesällä 2013. Hankkeessa
laaditaan maankäyttösopimus. Uki
Lahtinen
41. Kauppalinnankatu • Linnanmaan market-alueen välittömässä
läheisyydessä sijaitsevan tontin käyttötarkoitusta suunnitellaan muutettavan asumiselle. Asemakaavan muutos käynnistyy alkuvuonna 2012.
Hankkeesta laaditaan maankäyttösopimus. Uki Lahtinen
42. Ruskon jätekeskus • Suunnitteluhankkeen tarkoituksena on mahdollistaa Ruskon jätekeskuksen käyttöajan pidentäminen osoittamalla
lisäaluetta jätekeskuksen koillis- ja
itäpuolelta. Tavoitteena on lisäksi
mahdollistaa katuyhteyden avaaminen Mineraalitien ja Ruskonseläntien
välille. Anne Olsbo

45. Kiulukangas (Rannanperä II) •
Hiukkavaaran kaavarunkoalueeseen
kuuluvan Kiulukankaaksi nimetyn
alueen asemakaavoitus on käynnistynyt 2010. Alueelle suunnitellaan
pientalovaltaista asuntoaluetta. Tavoitteena on, että asemakaava hyväksytään alkuvuodesta 2013. Anne
Olsbo
46. Kiinteistö Oy Myllyojan palvelukeskus • YIT Rakennus Oy on
tehnyt aloitteen asemakaavan muuttamiseksi Myllyojan kaupunginosan
korttelin 51 tontilla 2. Tarkoituksena
on muuttaa asemakaavaa siten, että
se mahdollistaa hyvien palveluiden
yhteydessä olevalle tontille asuinrakentamisen, jonka ensimmäisessä
kerroksessa on liiketiloja. Hankkeessa laaditaan maankäyttösopimus.
Eini Vasu
47. Hiukkavaaran keskus • Oulun
kaupunki käynnisti Hiukkavaaran
keskuksen asemakaavoitustyön yleisellä ideakilpailulla vuonna 2009.
Hiukkavaaran keskuksen asemakaavoitus on käynnistetty voittajaehdotusten pohjalta alkuvuonna 2010.
Hiukkavaaran keskus tulee olemaan
Oulun kaupungin kolmas aluekeskus
Kaakkurin ja Kaijonharju–Linnanmaan ohella. Aluekeskukseen suunnitellaan asuntotyyppijakaumaltaan
monipuolinen alue noin 6 300 asukkaalle. Aluekeskukseen tulee hyvät ja
monipuoliset palvelut sekä työpaikkoja. Hiukkavaaran keskuksen asemakaava valmistunee vuoden 2014
lopussa. Lisätietoja Hiukkavaaran
suunnittelusta www.ouka.fi/tekninen/
hiukkavaara. Eini Vasu, Leena Kallioniemi

48. Hiukkavaaran keskuksen eteläosa • Hiukkavaaran keskukseen kuuluva ja uuden aluekeskuksen palveluiden välittömässä läheisyydessä sijaitseva kaupunkimaisten pientalojen
asuinalue. Asemakaavoitustyö käynnistetään alkuvuodesta 2013 osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. Asemakaavan tavoitteena on valmistua
vuoden 2014 alkuun mennessä. Lisätietoja Hiukkavaaran suunnittelusta
www.ouka.fi/hiukkavaara. Eini Vasu
49. Vanha
Hiukkavaara • Vanhan
Hiukkavaaran asemakaavoitus käynnistynee vuoden 2013 aikana. Leena
Kallioniemi
50. Ritaportti • Ritaporttiin suunnitellaan Oulun pohjoista, monipuolista kaupan keskusta. Oulun seudun
yleiskaavan 2020 vahvistuneessa
muutoksessa Pohjantien ja Raitotien luoteisalueelle on osoitettu alue
vähittäiskaupan suuryksikölle ja vähittäiskaupalle. Oulun kaupunki valitsi hakumenettelyllä vuonna 2009
alueen suunnittelun ja rakentamisen
yhteistyökumppaniksi
Keskinäinen
eläkevakuutusyhtiö Varman. Alueen
asemakaava valmistunee vuoden
2014 aikana. Lisätietoja suunnittelusta www.ouka.fi/tekninen/Ritaportti. Leena Kallioniemi, Jere Klami
51. Ranta-Toppila • Meri-Toppilan
lounaispuolelle on suunnitteilla nykyistä kerrostaloaluetta täydentävä
ja sitä pienimittakaavaisempi asuntoalue sekä rannan käyttöä tukevia
merellisiä toimintointoja. Asemakaavaluonnos on valmistunut vuoden
2012 lopulla ja asemakaava pyritään
saamaan voimaan syksyyn 2013
mennessä. Timo Lajunen

43. Oulun Veden Hintan vedenpuhdistamo • Vedenjakelun turvaamiseksi mahdollisissa vedenpuhdistuksen
pidempiaikaisissa
häiriötilanteissa
tarvitaan lisää talousveden varastokapasiteettia. Asemakaavanmuutoksella
on tarkoitus laajentaa vedenpuhdistamon tonttia ja varata lisätilaa puhdasvesi-, suodatin- ja raakavesialtaille
sekä muille vedenkäsittelyyn liittyville toiminnoille. Vedenpuhdistamon
tonttia rajaavat alueet ovat voimassa
olevassa asemakaavassa puisto- ja
siirtolapuutarha-alueita. Anne Olsbo
ja Jukka Kurttila
44. Saarelan itäosa ja siirrettävä voimalinja • Oulun yleiskaavassa 2020
Saarelan itäosaan on suunniteltu laajennettavaksi pientalovaltaista asuntoaluetta. Leväsuo–Kalajoki 220kV
voimalinjaa on päätetty siirtää Saarelan alueella. Asemakaavojen laatiminen on käynnistetty Saarelan itäosaan
ja voimalinjalta vapautuvalle alueelle
2011 ja tavoitteena on, että kaavaehdotus valmistuu loppuvuodesta
2013. Anne Olsbo
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32. Välikylän
liikennejärjestelyt •
Tavoitteena on mahdollistaa eritasoliittymän toteuttaminen Kuusamontielle (vt 20) Jäälin suuralueen
Välikylän kaupunginosassa. Tavoitteena on mahdollistaa myös palvelurakennusten ja yleisten rakennusten
sekä erillispientalojen toteuttaminen.
Asemakaavan hyväksyminen edellyttää maanhankintaa ja/tai sopimuksia
maanomistajien kanssa. Asemakaava
vahvistunee keväällä 2013. Suvi Korpinen

51. Ranta-Toppila
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58. Höyhtyän alueen yleissuunnittelu

52. Nallikari • Nallikarin
alueen
matkailu- ja virkistystoimintojen kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi
on käynnistetty aluekokonaisuutta
koskeva asemakaavan muutos. Alueen ideoimiseksi on järjestetty kansainvälinen
arkkitehtikutsukilpailu
vuoden 2011 alkupuolella. Kilpailun
tulos on toiminut keväällä 2012 valmistuneen yleissuunnitelman sekä
sen perusteella laadittavan asemakaavan muutoksen pohjana. Asemakaavan muutos valmistunee vuoden
2013 aikana. Hankkeesta laaditaan
maankäyttösopimus. Timo Lajunen
53. Toppilan punainen mylly • Toppilan Punainen Mylly Oy sekä SRVYhtiöt Oyj ovat tehneet aloitteen
Toppilansalmen rannalla sijaitsevaan
entiseen myllykortteliin osoittamiseksi asuinkerrostalorakentamiseen. Asemakaavan muutos on tullut vireille
vuoden 2011 keväällä ja se pyritään
saamaan voimaan keväällä 2013.
Hankkeesta laaditaan maankäyttösopimus. Timo Lajunen
54. Koskelantie • Satamatien ja Hietasaarentien välistä Koskelantien
osaa koskeva asemakaavan muutos on tullut vireille keväällä 2011.
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Koskelantien parantaminen
muuttuvine
liittymäjärjestelyineen
sekä kevyen liikenteen alikulkuineen.
Asemakaavan muutos pyritään saamaan voimaan vuoden 2013 alussa.
Timo Lajunen, Jukka Kurttila
55. Kaupunginvarikko – Tukkisaari •
Kaupunginvarikon toiminnot siirtyvät
lähitulevaisuudessa pois Tuiran länsiosasta. Varikkotoimintojen siirtymisaikataulun mukaan käynnistettävässä
asemakaavan muutoksessa alue osoitetaan pääosin kerrostalovaltaiseksi
asuntoalueeksi. Samassa yhteydessä
selvitetään myös siihen läheisesti liittyvän Tukkisaaren maankäyttö. Timo
Lajunen
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56. Kuusisaari • Keskeisestä sijainnistaan johtuen Kuusisaaren kehittämisellä on suuri merkitys kesäisten
yleisötapahtumien
järjestämiselle,
suistoalueen virkistyskäytölle, matkailulle ja kulttuurikaupunki-imagolle. Toimintojen vaikutukset suistoympäristölle sekä viereiselle asutukselle
selvitetään asemakaavoituksen yhteydessä. Asemakaavan muutos on
käynnistynyt vuoden 2012 lopulla ja
se valmistunee 2013 aikana. Timo
Lajunen
57. Oulujoen
Siltavahti,
Intiön
kaupunginosan kortteli 5 • Asemakaavan muutos on käynnistetty Cor
Group Oy:n aloitteesta. Tavoitteena
on uuden asuinrakennuksen rakentaminen Kasarmintien varteen tontille
nro 4. Asemakaavan muutoksen on
tavoitteena valmistua vuoden 2013
aikana. Hankkeesta laaditaan maankäyttösopimus. Jere Klami
58. Höyhtyän alueen yleissuunnittelu • Höyhtyän aluetta tarkastellaan
yleispiirteisesti pitkällä aikavälillä
maankäytön, liikenteen ja ympäristön
kehittämiseksi. Suunnittelun aikana
asetetaan tavoitteet alueen täydennys- ja lisärakentamiselle sekä ympäristön, palveluiden, liikenneverkon
ja joukkoliikenteen kehittämiselle.
Alueen asemakaavoitus ja muu suunnittelu etenee vaiheittain. Suunnittelun yhteydessä tullaan tarkastelemaan myös osia Karjasillan, Lintulan
ja Nokelan kaupunginosista, jotka
kuuluvat Höyhtyän suuralueeseen.
Alueen suunnitteluun liittyen järjestetään kaikille avoimia suunnittelutapahtumia, joissa ideoidaan aluetta
ryhmätöinä. Tapahtumien järjestäjinä
toimivat Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Höyhtyän
suuralueen yhteistyöryhmä ja Karjasillan koulu. Kolmas suunnittelutapahtuma järjestetään alkuvuodesta
2013. Voit tutustua suunnittelutapahtumien tuloksiin Internet-osoitteessa

www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/hoyhtya. Jere Klami
59. Hanhitie 13 ja Höyhtyänpuisto • Asemakaavan muutos on
käynnistetty KOy Ula c/o Skanska
Talonrakennus Oy:n aloitteesta. Tavoitteena on korttelin 5 tontin nro 1
muuttaminen
asuntorakentamisen
korttelialueeksi. Myös osa Höyhtyänpuistosta korttelin 5 pohjoispuolella
muutetaan asuntorakentamisen alueeksi. Osa asunnoista voidaan tehdä
senioriasunnoiksi. Kaavamuutos on
hyväksymisvaiheessa. Asemakaavan
muutoksen on tavoitteena valmistua
vuoden 2013 keväällä. Asemakaavan
muutoksesta laaditaan maankäyttösopimus. Jere Klami

61. Oritkarin satama • Asemakaavalla ja asemakaavanmuutoksella
mahdollistetaan sataman ja sen
itäpuolella olevan työpaikka-alueen
kehittäminen. Kaava laaditaan satamastrategian ja päivitetyn Oulun Sataman yleissuunnitelman mukaisesti.
Poikkimaantien linjauksen muuttamisen vuoksi kaava-alue ulottuu
myös Poikkimaantien tiealueelle ja
Jääsalontien katualueelle sekä niihin
rajoittuville alueille. Kaavaluonnos tulee nähtäville kevään 2013 aikana ja
kaava valmistunee vuoden 2013 loppuun mennessä. Virpi Rajala
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52. Nallikari

59. Hanhitie 13 ja Höyhtyänpuisto

60. Kaksoisraide ja Oulun kolmioraide • Kaavamuutoksessa on tavoitteena mahdollistaa raideliikenteen kehittäminen. Asemakaavan
muutoksella ja asemakaavalla sekä
rautatien yleissuunnitelmalla varmistetaan, että kaksoisraiteen ja nk.
Oulun kolmioraiteen rakentaminen
ovat mahdollisia Oulun kaupungin
alueella. Kaavamuutoksen aloitteen
tekijänä on Liikennevirasto/ Liikenneja viestintäministeriö. Kaavaluonnos
on ollut nähtävillä ja tavoitteena on
että kaava valmistuu kevään 2013
aikana. Virpi Rajala

60. Kaksoisraide ja Oulun komioraide

KAAVOITUSKATSAUS 2013–2014

LINJA-ARKKITEHDIT OY

71. Madekosken I osa-alue • Asemakaavoitus perustuu kaupunginvaltuuston 21.5.2007 hyväksymään
Oulujokivarren osayleiskaavaan. Tavoiteaikataulun mukaan Madekosken
I osa-alueen kaavaluonnos valmistuu
vuonna 2013 ja kaavaehdotus vuonna 2014. Antti Määttä

62. Lekatie

62. Lekatie 1 • Asemakaavan muutostyö on käynnistetty Kaleva Oy:n
aloitteesta. Kaleva Oy siirtää kaikki
toiminnot pois nykyisistä tiloista ja
tontti on tavoitteena kaavoittaa uuteen käyttöön. Hankkeesta laaditaan
maankäyttösopimus. Kaava valmistunee syksyyn 2013 mennessä. Virpi
Rajala
63. Lapinrauniontie 3 • Asemakaavan muutostyö on käynnistetty Hätälä Oy:n aloitteesta. Tavoitteena
kaavamuutoksessa on laajentaa ja
ajanmukaistaa Hätälä Oy:n olevia
toimitiloja ja uusia pysäköintijärjestelyt. Samalla osa vanhoista rakennuksista puretaan. Hätälä Oy valmistaa
ja markkinoi kalatuotteita vähittäiskaupoille ja suurkuluttaja-asiakkaille
sekä tukkuliikkeille. Hankkeesta
laaditaan maankäyttösopimus. Kaavamuutos on käynnistysvaiheessa ja
valmistunee vuoden 2013 aikana.
Virpi Rajala
64. Nuottasaaren varikko • Asemakaavamuutoksessa on tavoitteena
sijoittaa alueelle Oulun kaupungin
varikko, jonne tulisi Teknisen liikelaitoksen henkilöstöä ja kaupungin
Oulujoen eteläpuolen tarvitsema konekalusto. Kaavamuutoksessa päivitetään myös Jääsalontien varren asemakaava ja tutkitaan mahdollisuutta
laajentaa Jääsalontien varren tontteja. Turvaetäisyysselvitysten valmistumisen jälkeen selviävät kaavamuutoksen edellytykset ja kaavamuutos
käynnistynee vuoden 2013 keväällä.
Virpi Rajala
65. Rommakkokatu 5 • Asemakaavan muutostyö on käynnistetty As Oy
Rommakon aloitteesta. Asunto-osakeyhtiön tavoitteena on mahdollistaa
kaavamuutoksessa osittaiset lisäkerrokset kolmeen kerrostaloon sekä
muutokset piha-, oleskelu- ja pysäköintijärjestelyissä. Kaavamuutoksessa ajanmukaistetaan kaavamerkinnät.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
oli nähtävillä vuoden 2012 alussa ja
kaavan on tavoitteena valmistua vuoden 2013 aikana. Virpi Rajala

66. Alasintie 8 • Asemakaavan muutostyöstä on tehnyt aloitteen Sponda
Kiinteistöt Oy. Kaavamuutoksessa
tavoitteena on kehittää tontteja liikeja toimistokäytössä. Samalla tontit
yhdistetään ja tarkistetaan asemakaavan kerroslukua ja rakennusoikeutta. Kaavamuutos käynnistyy alkukeväästä 2013 ja sen on tavoitteena
valmistua vuoden 2013 aikana. Virpi
Rajala
67. Limingantie 2–4 • Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varma on tehnyt aloitteen asemakaavan muuttamiseksi. Kaavamuutoksessa tavoitteena
on muuttaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue pääasiassa
asuinkäyttöön. Kaavamuutos käynnistyy tammikuussa 2013 ja tavoitteena on että kaava tulee voimaan
vuoden 2014 keväällä. Virpi Rajala
68. Kaakkurinojantie 3 • Temotek Oy
on tehnyt aloitteen asemakaavan
muuttamiseksi. Tavoitteena kaavamuutoksessa on muuttaa toimistorakennusten korttelialue liikerakennuskäyttöön. Kaavamuutos käynnistetään
alkukeväästä 2013 ja sen on tavoitteena valmistua vuoden 2013 loppuun mennessä. Virpi Rajala
69. Voudintie 7 • Lihavara Oy ja Orke
Oy ovat tehneet aloitteen asemakaavan muuttamiseksi. Tavoitteena
kaavamuutoksessa on muuttaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue liike- ja toimistokäyttöön. Kaavamuutos on tavoitteena käynnistää
kevään 2013 aikana ja se valmistunee vuoden 2014 keväällä. Virpi
Rajala
70. Limingantullin ratapiha-alue •
Senaatti-kiinteistöt on tehnyt aloitteen omistuksessaan olevan ratapiha-alueen asemakaavoittamiseksi.
Tavoitteena asemakaavassa on mahdollistaa alueelle pienteollisuus – ja
varastotoimintaa, johon verrattavaa
käyttöä alueella on nykyisinkin. Kaavan on tavoitteena käynnistyä keväällä 2013 ja kaava valmistunee vuoden
2014 keväällä. Virpi Rajala

72. Kaukovainion keskus • Tavoitteena on uudistaa Kaukovainion liikekeskus, Kanahaukantien pohjoispuolella sijaitseva kerrostalokortteli
sekä Hiirihaukantien pysäköinti- ja
liikennejärjestelyt yhteistyössä alueen
toimijoiden kanssa. Samalla selvitetään mahdollisuus rakentaa asuntoja liikekeskuksen yhteyteen sekä
tarkastellaan koulun pohjoispuolella
sijaitsevan rakentamattoman tontin
käyttöä. Ensimmäiset luonnokset valmistuvat vuoden 2013 aikana ja kaava pyritään samaan valmiiksi vuonna
2014. Antti Määttä
73. Hiirosen Rautalaani • Tavoitteena on muodostaa asuinkerrostalotontti
Metsänkuninkaantien ja Kiilakiventien
risteykseen, Hiirosen 8-kerroksisen
toimistorakennuksen
länsipuolelle.
Hankkeesta laaditaan maankäyttösopimus. Asemakaava pyritään valmistelemaan vuoden 2013 aikana. Antti
Määttä
74. Hiirosen kortteli 4 • Tekninen
lautakunta päätti 11.9.2012 § 429
suunnitteluvarauksesta toimitilarakentamista varten. Asemakaava pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2014
aikana. Antti Määttä
75. Öörnintie • Lämpökeskuskäytöstä vapautunut rakennuspaikka on
tarkoitus muuttaa palvelurakennusten kortteliksi ja sijoittaa telemasto
viereiselle lähivirkistysalueelle. Asemakaavaluonnos on tarkoitus asettaa nähtäville vuonna 2013. Touko
Linjama
76. Varjakka I • Merellinen Varjakan alue on rakennuskannaltaan ja
miljööltään parhaiten säilyneitä höyrykauden suursahan ympärille suunniteltuja sahayhdyskuntia. Kunnan
omistamasta valtakunnallisesti merkittävästä kulttuuriympäristöstä ja
sitä ympäröivistä alueista on lähivuosina tavoitteena kehittää yksi seudun
tärkeimmistä lähimatkailukohteista,
joka mahdollistaa kulttuuri-, luontoja vapaa-ajan matkailun, tapahtumien järjestämisen ja loma-asumisen.
Varjakka on yksi Oulunsalon kunnanvaltuuston hyväkymistä kärkihankkeista. Alueelle laadittiin yleissuunnitelma vuonna 2009 ja osayleiskaava
vuosina 2010–2012. Vuonna 2012
Varjakan loma- ja virkistysalueiden
suunnittelusta pidettiin arkkitehtuurikutsukilpailu.
Asemakaavatyötä
jatketaan maaliskuussa ratkeavan
arkkitehtuurikutsukilpailun pohjalta.

Kaavaluonnos on tarkoitus asettaa
nähtäville vuoden 2014 alussa. Touko Linjama, Ari Saine
77. Karhuojanranta, Lassilanranta ja
Salonranta • Alueille suunnitellaan
pientalovaltaista asuntorakentamista
ja lähivirkistysalueita merelliseen ympäristöön. Kirkonseudun asemakaavan laajennus käynnistyi Lassilanrannassa kunnan ja Hartela-Forum Oy:n
yhteistyönä vuonna 2007, Karhuojanrannassa maanomistajien aloitteesta vuonna 2008 ja Salonrannassa vuonna 2010. Karhuojanrannan
asemakaavaluonnos oli nähtävillä
kesällä 2008 ja toistamiseen kesällä
2010. Lassilanrannan kaavaluonnos
oli nähtävillä kesällä 2008 ja Salonrannan kaavaluonnos vuoden 2010
lopussa. Oulunsalon kunnanhallitus
linjasi 2011, että jatkovalmistelussa alueita tarkastellaan uudelleen
kokonaisuutena. Alueelle laaditaan
kaavarunko vuosina 2013–14. Touko
Linjama
78. Yrityspuisto Orion • Asemakaavan muutos Yrityspuisto Orionin
alueella käynnistyi Osuusliike Arinan
aloitteesta vuonna 2010. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä keväällä 2010. Asemakaavan
muutos edellyttää yleiskaavan tarkistamista ja asemakaavatyötä jatketaan
vireillä olevan Kaupallisten palveluiden vaiheyleiskaavan saatua lain voiman. Touko Linjama
79. Kastellin koulukeskus • Kastellin
koulukeskuksen käyttö opetustoimintaan päättyy keväällä 2014. Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut käynnistää
kiinteistöä koskevan asemakaavanmuutoshankkeen. Kiinteistön maankäytön kehittäminen määritellään
yhteistyössä yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden, Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin sekä Business Oulun kesken. Asemakaavan muutos
käynnistyy vuoden 2013 kuluessa.
Mikko Törmänen, Tuula-Mari Kurikka
80. Yliopistollinen sairaala • Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut käynnistää
asemakaavanmuutoksen yhteistyössä
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Asemakaavan muutoksen
tavoitteena on mahdollistaa Oulun Yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelman mukaiset rakentamishankkeet.
Asemakaavan muutoshanke käynnistyy alkuvuodesta 2013 ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2014 loppu
puolella. Mikko Törmänen, Tuula-Mari
Kurikka
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Koiteli,
koskien helmi

Nallikarin ranta paranee
Nallikarin alueen kunnostus tähtää konkreettisiin parannuksiin. Ranta on päässyt hoitamattomana huonoon kuntoon, maan kohoaminen on näkynyt rantaviivassa. Hiekka on puhdistettu ja ranta-alue
ruopattu 2012. Nuotiopaikkoja ja kulkuväyliä rakennetaan lisää.
Hiekan leviämistä väylille pyritään estämään uusilla kaarevalinjaisilla tukimuurirakenteilla. Veden laatua on pyritty parantamaan ja
sen kuntoa tarkkaillaan edelleen aktiivisesti. Niemen nokalla oleva
laituri uusitaan. Ranta-alueen tapahtumajärjestäjille rakennetaan
tekniikkapisteitä, joilla saadaan sähköä ja vettä.

Koitelin koskialue Kiimingissä kuuluu Oulun ulkoilukohteiden helmiin. Kävijämäärät ovat kasvaneet
ja alueella vierailee pelkästään kesäaikaan vuosittain noin 35 000 retkeilijää. Juuri joen yli valmistunut
silta parantaa turvallisuutta ja retkeilymahdollisuuksia Sahasaaressa
ja koko Koitelissa. Pysäköintialueita
on laajennettu 50 uudella autopaikalla. Pohjoisrannalla polkuverkosto laajenee, alueelle rakennetaan
huoltotie ja uusi silta maalataan
tulevana kesänä. Alueella tehdään
Myös viher- ja viimeistelytöitä.
Viime vuosina alueen polkuja ja
nuotiopaikkoja on kunnostettu ja
osa reiteistä on rakennettu esteettömiksi. Kauniina kesäpäivänä Koiteli
on loistava pyöräretken kohde, sillä
sinne pääsee Kaupungin keskustasta Kiimingin kautta pyöräteitä pitkin perille saakka.

Tulevaisuuden Ruusulaakso?
Metsähallitus on mukana hankkeessa, jossa Koiteliin suunnitellaan
siirtolapuutarhatyyppistä, ympärivuotista loma-asumista. Ruusulaaksoksi kutsutulle alueelle rakenne-

taan 70 loma-asuntoa. Rakennusaikataulua ei ole vielä lyöty lukkoon
sillä kaikki riippuu mökkien kysynnästä.

Sahasaari
Sahasaaressa, vanhassa historiallisessa miljöössä on päässyt aiemmin
käymään vain riippusiltaa pitkin.
Nyt uusi silta tuo lisää turvallisuutta ja parempia huoltoyhteyksiä.
Saaressa on esiintymislava, jossa
kesäisin on pidetty esimerkiksi konsertteja. Myös saaren tunnelmatupa
palvelee retkeilijää.

Nouseeko Koitelikeskus?
Koskialueen kunnostuksen kakkosvaihe loppuu kesällä 2013. Seuraavaan. 3. vaiheeseen liittyy Koitelin
matkailukeskuksen rakentaminen,
johon BusinessOulu hakee yhteistyökumppaneita. Koitelikeskuksen
aikataulu on vielä aivan auki. Monen luontoretkeilykohteen ongelmana on, ettei alueella ole tarpeeksi
palveluja. Tätä aukkoa yritetään
paikata Koitelissa houkuttelemalla
paikalle yrittäjiä.

Nallikarin kunnostustöihin kuluu 2,5 milj. euroa. Nallikarin rantaalue houkuttelee vuosittain runsaasti matkailijoita ja tarjoaa kaupunkilaisille kesällä monipuolista tekemistä.

Hietasaari – vanhaa kulttuuria, uusia palveluja
Hietasaaren alue keskustan kainalossa on merkittävä luontonsa ja
kulttuurihistoriallisten arvojensa
vuoksi. Luonto- ja maisema-arvot
on selvitetty, vanha huvila-alue on
kartoitettu ja myös uuden rakentamisen edellytetään sopeutuvan
ympäristöönsä. Alueen arvot eivät
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saa vaarantua. Samalla alueen ympärivuotista käyttöä halutaan lisätä
ja uusia toimijoita, muun muassa
palvelualan yrityksiä innostetaan
mukaan.
Hietasaaren alueen kehittämiseksi järjestettiin arkkitehtikutsukilpailu. Voittajat saivat tehdä

yleissuunnitelman, joka toimii asemakaavan pohjana. Miten asia etenee 2013? Alkuvuodesta valmistellaan asemakaavaluonnosta. Kaupunginhallituksen tekemän suunnitteluvarauksen perusteella luonnokseen esitettäneen mm. varaus
huvipuistoa varten, joskin siihen

liittyvät liikenne- ja meluvaikutukset ovat osin vielä tarkennettavana.
Asemakaavaluonnos tulee mielipiteiden esittämistä varten nähtäväksi
alkuvuonna. Lopullinen asemakaavaehdotus tulee nähtäville ja hyväksymiskäsittelyyn loppuvuoden
aikana.

EMILIA PONKALA

Luontoretkeilykohteita
Oulussa
Oulu on meren ja kolmen joen kaupunki. Se on monipuolinen yhdistelmä maaseutua ja kaupunkiluontoa. Oulussa on paljon luontokohteita, joihin kannattaa tutustua. Oheiseen karttaan
on merkitty niistä muutamia. Niitä ja monia muita luonto- ja nähtävyyskohteita pääset katselemaan Oulun seudun karttapalvelusta Karttatieltä – http://kartta.ouka.fi/.

Röytänkoski
Hirvisuon lintutorni

HAUKIPUDAS
Vainolanjärven lintulava
Jolosjärven lintutorni

KIIMINKI
Koitelin kosket
Letonniemen lintulava, suojelualue ja
luonnonsuojelualue
Huutilammen lintutorni
ja luonnonsuojelualue
Kalimenpolku
Nallikarin hiekkarannat
Loistokarin lintulava ja Rantakurjen lintutorni, Hietasaari

Harakkalammen luonnonsuojelualue

Hupisaaret ja Ainolan puisto

Varjakansaari
Akion lintutorni

OULU

Tahkokankaan
luontopolku

Kempeleenlahden
lintutorni (pohjoinen)

OULUNSALO

Sanginjoen riistapolku
Pilpasuon
suojelualue
ja luonnonsuojelualue

Asmonkorven luonnonsuojelualue
Isokankaan suojelualue ja luonnosuojelualue

Kempeleenlahden
lintutorni (eteläinen),
suojelualue ja luonnonsuojelualue

Papinkarin lintutorni
Räkäsuon luonnosuojelualue

LUMIJOKI

Luontopolku Lemmenpolku
Liminganlahden luonnonsuojelualue

LIMINKA

MUHOS

Oulun Ympäristötalo on asiakaspalvelua ja kohtaamispaikka.
Sieltä löytyvät monet Oulun välttämättömät palvelut:
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut • Oulun seudun ympäristötoimi • Rakennusvalvonta

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

Tervetuloa!

ILPO OKKONEN

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

