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Tonttien varaaminen Hiukkavaarasta; Kivikkokankaan "pilottialue" / Resca-projekti,
liitteet
TEKE: 6373 /631/2012
Tonttihakemus
Tonttien sijainti: Oulun kaupunki, Hiukkavaaran kaupunginosa,
Kivikkokangas,
korttelit 22, 24, 29
Tontit:
Viite: Kivikkokankaan “pilottialue” / Resca-projekti (Renewable
Energy Solutions in City Areas)
Oulun rakennusvalvonta hakee Hiukkavaaran Kivikkokankaalle
”pilottialuetta” Resca-projektin puitteissa. Resca-projekti on kuutoskaupunkien yhteinen ilmasto- ja energiahanke, jossa osarahoittajana on Tekesin Kestävä Yhdyskunta – ohjelma. Hanke toteutetaan vuosina 2012–14. Mukana hankkeessa ovat HSY, Tampere,
Turku, Oulu ja Vantaa
Rescassa kukin kaupunki pyrkii omassa osahankkeessaan kehittämään keinoja uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi energiankäytössä. Yhteishankkeella tehostetaan kehitystyötä ja tuetaan hyvien ratkaisujen leviämistä toisiin kaupunkeihin ja koko
maahan sekä kehittymistä liiketoimintamalleiksi. Hanke edistää
kaupunkien ilmastotavoitteiden saavuttamista ja luo uusia mahdollisuuksia elinkeino- ja yritystoiminnalle.
Oulun tehtävänä on luoda toimintamalleja uusiutuvien energialähteiden käytölle pientaloissa eri energialähteiden alueilla. Valintojen taustalla tulee olla v. 2012 energiamääräykset ja niiden kehityspolku ERA17:n mukaisesti. Toimintamalleja voitaisiin testata
uudella Kivikkokankaan ”pilottialueella”.
Kivikkokankaan ”pilottialueen” tavoitteena on tuottaa perusteltuja
ja turvallisia konsepteja (monistettavia malleja), joilla helpotetaan
ja ohjataan rakennuttajia ja suunnittelijoita pientalon uusiutuvien
energialähteiden ja rakennuksen energiatehokkuuden yhteisvalinnassa. Konseptien tulee olla käytettävyydeltään yksinkertaisia ja
tehokkaita ja niiden tulee ohjata turvallisiin ja terveellisiin ratkaisuihin. Konseptien tulee soveltua rakennusvalvonnan ennakkoohjaukseen niin Oulussa kuin muillakin paikkakunnilla ja täten
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osaltaan edesauttaa Suomen kansainvälisten velvoitteiden täyttämistä
Kivikkokankaan ”pilottialueen” paikka on haettu Oulun kaupungin
Yhdyskunta ja ympäristöpalvelun eri yksiköiden kesken. Oulun
Energian kanssa on käyty keskustelu mahdollisuudesta hyödyntää osalla alueella kaksisuuntaista kaukolämpöä, jolloin kaukolämpöverkko myy ja ostaa kiinteistöltä lämpöä Ruotsin mallin mukaisesti. Tutkitaan sähköverkon mahdollisuutta ostaa kiinteistöjen
tuottamaa sähköä. Pilottialue on valittu siten, että kaukolämpöverkon poisjättäminen osalta pilottialuetta ei vaikeuta kaukolämpöverkon rakentamiseen ja toimintaan.
Kivikkokankaan ”pilottialueelle” haetaan sopivat yhteistyökumppanit vuoden 2013 alussa. Yhteistyötahoina ovat oululaiset ammattirakennuttajat, urakoitsijat, pientaloteollisuuden talotehtaat, jotka
ovat keskeiset toimijat, jotka tuottavat taloja Oulun alueelle. Hankkeeseen ryhtyvät voivat kehittää omia tuotteitaan erilaisiin energialähteisiin soveltuviksi. Myös tuotteiden testaaminen olisi mahdollista. Oulun rakennusvalvonnalla on toimivat yhteistyösuhteet
keskeisiin toimijoihin, Pientaloteollisuus PTT ry:hyn, ammattirakennuttajiin, urakoitsijoihin ja talotekniikkaa sekä taloautomaatiota
valmistaviin yrityksiin. Lisäksi yhteistyötahoja ovat myös pientalojen suunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat, samoin rakennuttajat.
Ammattilaiset saavat kokeiltuja turvallisia valintakonsepteja
omaan työhönsä.
”Pilottialueen” ehtoina ovat, että talot rakennetaan mahdollisimman vähän energiaa kuluttaviksi. Rakennettavissa taloissa tulee
olla muuntojoustavuus lähes nollaenergiatasoon, kun energian
tuottamiseen liittyvä teknologia saavuttaa riittävän kustannustehokkuuden suhteessa energian hintaan. Rakennuksissa optimoidaan ilmaisenergioiden hyödyntäminen. Kaikissa rakennuksissa
käytetään hybridiratkaisuja esim. aurinko, bio, vesitakka, lämpöpumput, ym. Rakennuksissa hyödynnetään tehokkaasti ICT- ja
automaatiojärjestelmiä. Kohteissa haetaan ja vertaillaan parhaita
ratkaisuja, joiden perusteella muodostetaan konseptit helpottamaan ja ohjaamaan rakennuttajia ja suunnittelijoita pientalon uusiutuvien energialähteiden ja rakennuksen energiatehokkuuden
yhteisvalinnassa.
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Hankkeelle perustetaan erillinen ohjausryhmä, joka on soveltuva
valitsemaan oikeat tahot rakentamaan ”pilottialuetta” Rescaprojektin ehtojen mukaisesti. Suunnittelu on tarkoitus aloittaa
maaliskuussa 2013 ja rakentaminen käynnistyy aikaisintaan syyskuussa 2013.
Tontteja haetaan vuokrattavaksi ohjausryhmän ehdot täyttäville
yrityksille, tai yrityksen asiakkaalle, mikäli yritys on löytänyt asiakkaan ennen tontin varausta/vuokrausta. Tontin vuokraajan tulee
pysyä samana talon rakentamisvaiheen ajan sen käyttöönottoon
saakka. Vuokraukseen sovelletaan kaupungin yleisiä alueelle hyväksyttyjä vuokrausehtoja.
Hankkeen hyödyt ja edut:
Pilottialue mahdollistaa erilaisten lämmitysratkaisujen ja teknologioiden tehokkaan vertailun. Alueella syntyy uutta tietoa kannattavista ratkaisuista. Löydetään parhaimmat ratkaisut, joilla mahdollistetaan kehittyvään kysyntään vastaava rakentaminen ja tulevaisuuden nollaenergiarakentaminen sekä herätetään kiinnostusta
markkina-alueella.
Linkki projektin esittelysivuihin löytyy:
http://oulu.ouka.fi/rakennusvalvonta/resca.htm

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, maanmittausteknikko Timo Sarkkinen, 044 7032367, kirjoittaa 30.11.2012:
Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden maa ja mittaus ja rakennusvalvontavirasto ovat neuvotelleet yhdessä mahdollisuudesta toteuttaa hakemuksen mukaista pilotointia Kivikkokankaan asemakaava-alueella tonttiluettelon mukaisille kohteille.
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Tonttien perustiedot ovat seuraavat:
Kiinteistö
564-47-22-1

Pinta-ala
[m2]
889

Rak.Oik. [k-m2]
200+at50

Käyttötark.
AO

Osoite
Mäkihypyntie 18

564-47-22-2

768

200+at50

AO

Mäkihypyntie 16

564-47-22-3

768

200+at50

AO

Mäkihypyntie 14

564-47-22-4

848

200+at50

AO

Mäkihypyntie 12

564-47-22-5

497

150+at40

AO-7

Mäkihypyntie 10

564-47-22-6

497

150+at40

AO-7

Mäkihypyntie 8

564-47-22-7

497

150+at40

AO-7

Mäkihypyntie 6

564-47-22-8

497

150+at40

AO-7

Mäkihypyntie 4

564-47-22-9

497

150+at40

AO-7

Mäkihypyntie 2

564-47-24-1

890

140+at40

AO

Mäkihypyntie 11

564-47-24-2

936

140+at40

AO

Mäkihypyntie 9

564-47-24-3

936

140+at40

AO

Mäkihypyntie 7

564-47-24-4

1111

140+at40

AO

Mäkihypyntie 5

564-47-24-5

887

140+at40

AO

Mäkihypyntie 3

564-47-24-6

616

150+at40

AO-7

Mäkihypyntie 1

564-47-24-7

647

150+at40

AO-7

Liikkujantie 14

564-47-24-8

557

150+at40

AO-7

Lumilaudantie 2

564-47-24-9

870

140+at40

AO

Lumilaudantie 4

564-47-24-10

939

140+at40

AO

Lumilaudantie 6

564-47-24-11

939

140+at40

AO

Lumilaudantie 8

564-47-24-12

939

140+at40

AO

Lumilaudantie 10

564-47-24-13

886

140+at40

AO

Lumilaudantie 12

564-47-29-1

5907

1200+at320

AP-3

Liikkujantie 15

564-47-29-2

5907

1200+at320

AP-3

Liikkujantie 19

564-47-29-3

7808

1650+at440

AP-3

Liikkujantie 23

Asuntotonttien vuokrausperusteet
Tekninen lautakunta on päättänyt 12.6.2012 § 312, että vuokrattaessa Kivikkokankaanalueelta Kivikkokankaan kaupunginosan
(47) erillispientalojen korttelialueiden (asemakaavamerkintä AO)
luovutusperusteet ovat seuraavat:
Tonttien vuokra-aika on enintään 60 vuotta
Tonttien vuosivuokra on vuoden 2012 tasossa 1,81 €/m 2, mikä
vastaa perusvuokraa 0,1 €/m2 elinkustannusindeksin 1951 pisteluvulla 100
Rakentamisvelvollisuusaika tontilla on kaksi vuotta
Muutoin vuokrauksessa noudatetaan kaupunginhallituksen
hyväksymän omakotitonttien vuokrasopimusmallinmukaisia
ehtoja.
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Tekninen lautakunta on päättänyt 7.8.2012 § 346, että vuokrattaessa Kivikkokankaanalueelta AR I, AR II ja AP -tontteja sovelletaan seuraavia erityisehtoja:
vuokra-aika on 60 vuotta
vuosivuokra on vuoden 2013 tasossa 7 €/kem2/v, mikä vastaa
perusvuokrana elinkustannusindeksin 1951 pisteluvulla 100
vuokraa 0,386 €/kem2/v. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.
muutoin sovelletaan kaupunginhallituksen asuntotuotantoon
hyväksytyn vuokrasopimuspohjan mukaisia ehtoja.
Asuntotonttien varausehdot
Tontit varataan ja vuokrataan ohjausryhmän ehdot täyttäville ammattirakentajille tai ammattirakentajan asiakkaalle. Tontin vuokraaja on oltava tiedossa tonttia varattaessa. Tontin vuokraajan tulee pysyä samana talon rakentamisvaiheen ajan sen käyttöönottoon saakka. Tontin vuokrauksen ja toteuttamisen ehdoissa sovelletaan kaupungin voimassa olevia käytäntöjä.
Tonttivaraukset ovat voimassa 31.8.2013 saakka. Tonttivarausraukeaa varausajan päättymisenjälkeen, mikäli tonttia ei ole vuokrattu varausaikana.
Varauksensaajan tulee tehdä varausaikana tonteille tarvittavat
tonttikohtaiset maaperätutkimukset perustamistapalausuntoineen,
hyväksyttää tontin käyttösuunnitelma rakennusvalvontavirastossa
sekä pyytää sen jälkeen tontti- ja asumispalveluista tontin vuokraamista. Tonttien vuokra-aika alkaa aikaisintaan 1.6.2013, johon
mennessä alueen kunnallistekniikan rakentaminen on valmis.
Varauksensaajien tulee lunastaa Ympäristö- ja yhdyskuntapalveluiden karttapisteestä varattujen tonttien rakennuslupakartat. Varauksensaajilta peritään rakennuslupakartoista voimassa olevan
Ympäristö- ja yhdyskuntapalveluiden palveluhinnaston mukainen
rakennuslupakarttamaksu.
Muuta huomioitavaa
Kivikkokankaan hulevesien hallinnan määräykset:
AO ja AO-7 korttelit: 1-3, 16-29, 37-51
Hulevesien johtamisesta alueelliseen sadevesijärjestelmään tulee
viivyttää erillisillä maanalaisilla säiliöillä. Säiliöiden viivytystilavuuden tulee olla 1,8 m3 ja niiden rakenteen tulee olla sellainen, että
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viivytystilavuus tyhjenee 12 tunnin kuluessa täyttymisestään. Säiliöissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.
AP, AR, AKR, AK, AL JA PL tontit
Vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää
alueella siten, että, viivytyspainanteiden, -altaiden tai säiliöiden
mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytyspainanteiden, altaiden tai säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään. Säiliöissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.
Vastuu viivytyskaivojen rakentamisesta ja ylläpidosta kustannuksineen osoitetaan tontin haltijalle (ostajalle tai vuokramiehelle).
Kaupunki esittää rakentamistapaohjeiden yhteydessä esimerkin
viivytyskaivojen teknisestä ratkaisusta eikä pakota yhteen malliin.
B-liitteet:
karttaote
Resca – esite
Päätösehdotus, kaupungingeodeetti Kaija Puhakka:
Tekninen lautakunta päättää asettaa Kivikkokankaan kaupunginosasta korttelit 22, 24 ja 29 selostuksen mukaisesti Rescapilottihankkeeseen.
Tonttien varausaika on 31.8.2013 saakka. Vuokra-aika alkaa aikaisintaan 1.6.2013.
Teknisen lautakunnan päätös 11.12.2012 § 624:
Merkitään, että Kiimingin kunnan edustaja Matti Kontio poistui klo
17.28 esittelyn aikana.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

ote:
Rakennusvalvontavirasto/ Pekka Seppälä
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/maa ja mittaus, Eeva-Liisa Kaunisto

Teknltk 11.12.2012 § 624
B-liite Puhakan asiaan 3
Dnro 6373/2012

Teknltk 11.12.2012 § 624
B-liite Puhakan asiaan 3
Dnro 6373/2012

Aikataulu


Hankkeeseen haetaan yhteistyökumppaneita (rakennuttajat,
pientaloteollisuus, urakoitsijat, laitevalmistajat, materiaaliteollisuus ym.)



Aloituskokous pidetään 19.12.2012 klo 10 Rakennusvalvonnassa
Ympäristötalolla



Tontit osoitetaan pilottien toteuttajille



Suunnittelun aloitus maaliskuussa 2013



Rakennusvalvonnan ohjauskertoja vähintään 6 kpl/tontti



Rakentaminen käynnistyy aikaisintaan syyskuussa 2013



Rakennukset valmiit 2014

HIUKKAVAARAAN RESCAN PILOTTIALUE

Resca-hankkeen tausta






Resca on kuutos-kaupunkien yhteinen ilmasto- ja energiahanke,
jossa osarahoittajana on Tekesin Kestävä Yhdyskunta -ohjelma.
Hanke toteutetaan vuosina 2012-14. Mukana hankkeessa ovat
HSY, Tampere, Turku, Oulu ja Vantaa.
Rescassa kukin kaupunki pyrkii omassa osahankkeessaan kehittämään keinoja uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi energiankäytössä. Yhteishankkeella tehostetaan kehitystyötä ja tuetaan hyvien ratkaisujen leviämistä toisiin kaupunkeihin ja koko
maahan sekä kehittymistä liiketoimintamalleiksi.

Tapani Mäkikyrö
tapani.makikyro@ouka.fi

Hanke edistää kaupunkien ilmastotavoitteiden saavuttamista ja
luo uusia mahdollisuuksia elinkeino- ja yritystoiminnalle.

Markku Hienonen
markku.hienonen@ouka.fi

Oulun osuus Rescassa




Hankkeen yhteyshenkilöt tässä vaiheessa

Oulun tehtävänä on luoda toimintamalleja uusiutuvien energialähteiden käytölle pientaloissa eri energialähteiden alueilla. Valintojen taustalla tulee olla v. 2012 energiamääräykset ja niiden
kehityspolku ERA17:n mukaisesti. Tavoitteena on tehokas tilasuunnittelu, energiatehokkaat matalariskiset rakenteet sekä valitun ratkaisun kehittämiskelpoisuus lähes nolla-energiatasoiseksi.
Uudisrakennusten energiatehokkuus ja energialähteet optimoidaan toimiviksi kokonaisuuksiksi, ja niistä muodostetaan monistettavat konseptit.

Pekka Seppälä
pekka.seppala@ouka.fi

Aki Töyräs
aki.toyras@ouka.fi

Lisätietoja
http://bit.ly/hiukkavaara
Rakennusvalvonta Oulu
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Solistinkatu 2
Ympäristötalo 1. krs.

Hiukkavaaraan haetaan RESCAn pilottialueelle yhteistyökumppaneita!
Pilottialueen tavoitteet


Talot rakennetaan mahdollisimman vähän energiaa kuluttaviksi. Rakennuksissa optimoidaan ilmaisenergioiden hyödyntäminen. Kaikissa rakennuksissa
käytetään hybridiratkaisuja esim. aurinko, bio, vesitakka, lämpöpumput, ym. Rakennuksissa hyödynnetään tehokkaasti ICT- ja automaatiojärjestelmiä.
Piloteissa haetaan ja vertaillaan parhaita ratkaisuja. Rakennuksista löytyy valmiudet lähes nollaenergiatasolle 2020-luvulla.

Oulun kartta

OPTIO: Kaksisuuntainen
kaukolämpö
-Ei kuulu suoraan hankkeeseen, mutta kohteessa on
optiona mahdollisuus testata ratkaisua, jossa kaukolämpöverkko myy ja ostaa
kiinteistöltä lämpöä Ruotsin mallin mukaisesti

Talokohtaiset
hybridiratkaisut
-lämmönjakotapa joustava
-aurinko, bio, lämpöpumput, vesitakka, polttokenno,
ym.
-energian syöttö verkkoon

Maalämpö - ja hybridiratkaisut
-pystykaivoilla kalliolämpö
-maaviilennys
-IV-esilämmitys

Aurinko- ja lämpöpumpputeknologiat
-aurinkopaneelit
-aurinkokeräimet
-eri lämpöpumput
-energian syöttö verkkoon

Aluekohtainen biopohjainen yhdistetty sähkön ja
lämmöntuotanto
-referenssinä Kempeleen
ekokylä (CHP)
-myös pelkkä lämpölaitos
mahdollinen

Hankkeen hyödyt ja edut yrityksille


Pilottialue mahdollistaa erilaisten lämmitysratkaisujen ja teknologioiden tehokkaan vertailun. Alueella syntyy uutta tietoa kannattavista ratkaisuista.
Löydetään parhaimmat ratkaisut, joilla mahdollistetaan kehittyvään kysyntään vastaava rakentaminen ja tulevaisuuden nollaenergiarakentaminen sekä herätetään kiinnostusta markkina-alueella.

