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Oulu – pohjoisen kasvava keskus
Vuonna 2026 Oulu on
pohjoisen kestävästi
kasvava keskus, jossa
yhdistyvät hyväntuulinen
ilmapiiri ja
huipputeknologia,
yrittäjyys ja taitavat
tekijät sekä
omaleimainen, uutta
luova kulttuuri. Oulussa
on korkeatasoinen
koulutustarjonta ja nuori
väestö.

Asukasluku 203 659
keski-ikä 38,2 vuotta
- miehiä 49.9 %
- naisia 50,1 %
Pinta-ala 3 880 km²
Maata 3 031 km²
Vettä 849 km²

Valovoimainen Oulu
Rohkeus
Teemme rohkeasti
valintoja paremman
tulevaisuuden
puolesta. Uskallamme
kokeilla uutta ja
luopua vanhasta.

Kulttuuripääkaupunki Oulu2026

Reiluus

Vastuullisuus

Teemme avoimesti
porukalla ja otamme
toiset huomioon.
Suhtaudumme toisiimme
ennakkoluulottomasti ja
arvostaen.

Edistämme kestävää
elämäntapaa ja
toimimme siten, että
myös tulevilla
sukupolvilla on
mahdollisuus tehdä
valintoja. Vastuullinen
tapa toimia luo
turvallisuutta.

Kulttuuri-ilmastonmuutos
– Cultural climate change
•
Rokeasti reunalla – Hinterland
•
Vastakohtien voima – Contrasts
•
Villisti kaupunki – Wild city

YYP Toimiala ja henkilömäärät

Henkilömäärät
•
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
185
•
Rakennusvalvonta 34
•
Ympäristötoimi
60
•
Oulun Infra
214
•
Oulun Vesi
121
•
Pelastuslaitos
446 vakinaista, 155 sivutoimista
toimenpidepalkkaista ja 165
vapaapalokuntalaista

Talousarvio 2020
1000 €

TOIMINTATULOT

TOIMINTAMENOT

INVESTOINNIT

Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut

79 084

-75 893

41 333

Rakennusvalvonta

3 472

- 3 349

75

1000 €

LIIKEVAIHTO

INVESTOINNIT

Oulun seudun
ympäristötoimi

5 159

0

Oulun Infra

32 278

600

Oulun Vesi

37 563

19 313

Oulu-Koillismaan
pelastusliikelaitos

34 751

232

leasinghankinnat 1,868 M€

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut hoitaa toimialansa viranomais- ja
omistajahallintatehtävät sekä palvelujen järjestämisen, joka sisältää toimialan
•
•
•
•

suunnittelu- ja kehittämistehtäviä,
palvelujen tilaukseen liittyviä tehtäviä,
valvontatehtäviä sekä
päätöksenteon valmistelutehtäviä.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ostaa osan tarvitsemistaan palveluista
kaupungin omilta liikelaitoksilta ja kilpailuttamalla yksityisiä toimijoita.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen tehtäviin kuuluu mm.
•
•
•
•
•
•

strateginen maankäytön suunnittelu ja asemakaavoitus
katujen ja viheralueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapidon tilaaja- ja
asiantuntijatehtävät
Oulun kaupungin yleisten alueiden omistajahallinta- ja viranomaispalvelut sekä kaupungin
pysäköinnin valvonta
kaupungin omistaman maaomaisuuden ja kehitettävien kiinteistöjen hoito
asuntorakentamisen ja yritystoiminnan edellyttämä tontinluovutus sekä
paikkatietoaineiston ylläpito ja paikkatietojärjestelmän toimivuuden varmistaminen

Kärkihankkeet
•
•
•
•
•

Kiikelin Löylymaailma 2020
Linnamaan kampus 2020
Asemanseutu – monitoimiareena 2023
Raksila 2022
Asuntomessut 2025

Kaavoitus
Kaavoitus ohjaa, suunnittelee ja yhteen
sovittaa kaupungin maankäyttöä
kehittämällä kaupunkirakennetta,
kaupunkikuvaa ja kaupunkiympäristöä.
Kaavoitus luo edellytyksiä hyvälle
elinympäristölle ja edistää ekologisesti,
taloudellisesti, sosiaalisesti ja
kulttuurillisesti kestävää kehitystä.

Kaavoitus tehdään vuorovaikutuksessa
kuntalaisten ja eri tahojen kanssa.
Kaavoitus myös neuvoo ja opastaa
kuntalaisia ja muita tahoja
maankäyttöön, asumiseen ja
rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Kaavoitus jakautuu kaavatasoihin:
Yleiskaavoitus
• Maankäytön strateginen
suunnittelu ja ohjaus
• Yleiskaavat ja osayleiskaavat
• Tavoitesuunnitelmat ja selvitykset
• Maankäytön, liikenteen ja
asumisen seutuyhteistyö
Asemakaavoitus
• Maankäytön suunnittelu
• Asemakaavat ja asemakaavan
muutokset
• Poikkeamispäätökset
• Suunnittelutarveratkaisut

2019 lukuina
•
26 uutta asemakaavaa tai
asemakaavan muutosta
•
näiden laajuus yhteensä
171 hehtaaria
•
rakennusoikeutta näihin sisältyi
369 719 kerrosalaneliömetriä
•
86 poikkeamispäätöstä ja
suunnittelutarveratkaisua

Maa ja mittaus
•
•
•
•
•
•

Tonttien luovuttaminen
Maahan liittyvät sopimukset
Asumisen kehittäminen
Paikkatieto- ja kartastopalvelut
Maan hankinta
Kaupungin omistamien alueiden ja hallintokuntien
käytöstä poistuneiden rakennusten hoito ja kehittäminen

Viranomaistehtävät
• Kiinteistöinsinöörin palvelut
• Asumisen viranomaistehtävät
• Maataloushallinnon tehtävät
• Rakentajapalvelut

• Tontinluovutustavoite 2020
- omakotitontit 120 kpl
- rivitalotontit 250 asunnolle
- kerrostalotontit 630 asunnolle
• Yritystonttien luovutus kysynnän
mukaisesti
•

•

CircVol - Suurivolyymisten sivuvirtojen ja
maamassojen hyödyntäminen
kaupungeissa
– Välimaan kiertotalousalue.
Making City - Oulussa kehitetään
vähähiilisyyttä osana kansainvälistä
hanketta – Kaukovainion pilottihanke

Kadut ja liikenne
Vastuualueet
•
•
•

Liikennejärjestelmän ja
liikenteen suunnittelu
Liikenteen hallinta ja
liikenneturvallisuus
Katujen ja
kevyenliikenteen väylien
suunnittelu,
rakennuttaminen ja
kunnossapito

Viranomaistehtävät
•
•
•

Seudullinen
joukkoliikenneviranomainen
Seudullinen
jätehuoltoviranomainen
Pysäköinninvalvonta

• Joukkoliikenteen
linjastosuunnittelussa ja infrassa
valmistaudutaan Linnanmaan
kampustoiminnan laajenemiseen.
• Kevyenliikenteen väyliä noin 600
km, Oulun seudulla n. 900 km
• Pyöräilyn pääreiteillä priorisoitu
talvikunnossapito ja aura-autojen
reaaliaikainen seuranta.

Kestävät liikkumismuodot
Oulun joukkoliikenne
•

•
•

Toimialueena Oulun
kaupunki sekä Iin,
Kempeleen, Limingan,
Lumijoen Muhoksen ja
Tyrnävän kunnat
49 linjaa
Käytössä valtakunnallinen
Waltti lippu- ja
maksujärjestelmä

Kaupunkipyörät
•

•
•
•

•

600 pyörää, 60
asemapaikkaa
Kaupunkipyöräjärjestelmä
otettiin käyttöön 2019.
Kaupunkipyörän
käyttöoikeus integroidaan
Waltti-korttiin
Ensimmäinen Walttikaupunki, joka ottaa
kaupunkipyöräjärjestelmän
käyttöönsä
Pyörät tulevat olemaan
pinkkejä Oulun seudun
pyöräilyn brändivärin
mukaisesti.

•

•
•

Sisemmällä kaupunkivyöhykkeellä
pyöräilyn kulkumuoto-osuus 23 %
Koko Oulun seudulla pyöräilyn
kulkumuoto-osuus lähes 17 %
Oulun joukkoliikenteessä yli
9 miljoonaa matkaa vuodessa

Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonta edistää,
opastaa, luvittaa ja valvoo
laadukkaan rakennuskannan ja
viihtyisän ympäristön
syntymistä ja säilymistä.
Rakennusvalvonta palvelee
kaupunkilaisia ja huolehtii
yleisen edun huomioon
ottamisesta.

Viranomaistehtävät
•
•
•

Rakentamisen luvittaminen
Ympäristön valvonta
Rakentajien ja korjaajien
ohjaus ja neuvonta
(kuntalaiset ja ammattilaiset)

2019 lukuina
•
n. 1942 lupapäätöstä
•
n. 7153 katselmusta
•
Luvan käsittelyaika n. 19 vrk
Kehityshankkeita
•
Sähköisen asioinnin kehittäminen
•
eLighthouse – energiatehokkaat
rakennukset
•
ICNB - Tietomallien käytön edistäminen
rakennusvalvonnassa ja rakentamisessa

Oulun seudun ympäristötoimi
Oulun seudun ympäristötoimen yksiköt
• ympäristönsuojelu
• ympäristöterveydenhuolto
• eläinlääkintähuolto
Ympäristönsuojelu
• Ympäristöä pilaavan toiminnan,
jätehuollon, vesiensuojelun,
ilmansuojelun, meluntorjunnan sekä
maa-ainesten oton lupa-, ilmoitus- ja
valvonta-asiat
• Luonnonsuojeluun, virkistyskäyttöön ja
maankäytön suunnitteluun liittyvät asiat
• Ympäristön tilan seuranta ja raportointi
• Ympäristönsuojelun edistäminen ja
kehittäminen
• Oulun kaupungin ilmastotyön
koordinointi ja edistäminen

Ympäristöterveydenhuolto
• Elintarvike-, terveydensuojeluja tupakkalain sekä nikotiinituotteiden
osalta lääkelain mukaiset valvonta-,
lupa- ja ilmoitusasiat
• Elinympäristön terveellisyyden
edistäminen
Eläinlääkintähuolto
• Peruseläinlääkäripalvelut ja kiireinen
eläinlääkäriapu tuotanto- ja
lemmikkieläimille
• Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja
alkutuotannon valvonta
• Eläinten hyvinvoinnin edistäminen
• Eläintautien vastustaminen ja
ennaltaehkäisy
• Eläinsuojelu

• Oulun seudun ympäristötoimi
-liikelaitoksen johtokunta toimii
kunnallisena ympäristönsuojelu-,
ympäristöterveydenhuolto- ja
eläinlääkintäviranomaisena.
• Toimialueeseen kuuluu 7 kuntaa:
1. Oulu, 2. Kempele, 3. Hailuoto,
4. Lumijoki 5. Liminka, 6. Tyrnävä
ja 7. Muhos

Oulun Vesi
•

Oulun Vesi toimii vesihuoltolain mukaisena vesihuoltolaitoksena
ja rahoittaa ulkoisena liikelaitoksena toimintansa asiakkailta
perittävillä perus- ja käyttömaksuilla. Liikevaihto 38 M€ vuodessa.

•

Oulun Vesi on Suomen viidenneksi suurin vesilaitos.

•

Toimittaa päivittäin asiakkailleen 33 000 kuutiota hyvälaatuista
talousvettä kohtuulliseen hintaan ja vastaa jätevesien
viemäröinnistä ja puhdistamisesta, jotta myös vesistöt säilyvät
puhtaina. Lisäksi parantaa asuinympäristön viihtyvyyttä
huolehtimalla kuivausvesien poisjohtamisesta.

•

Vedentuotannosta vastaa kaksi pintavesilaitosta ja 20
pohjavedenottamoa.

•

Jätevesien käsittely on seudullisesti keskitetty Taskilan
jätevedenpuhdistamoon.

•

Vesijohto-, viemäri- ja hulevesiviemäriverkostoa on
ylläpidettävänä yhteensä noin 3 960 kilometriä.

•

Vuosittain rakennutetaan uutta tai saneerataan 50 kilometriä
verkostoja

Strategisia kehityshankkeita
• Vedenhankinnan varmistaminen
(pohjavesihanke 50 M€)
• Hintan pintavesilaitoksen laajennus
25 M€
• Vesihuollon digitalisointihankkeet
(verkostonhallinta, etäluettavat
mittarit)

Oulun Infra -liikelaitos
Maanrakennuspalvelut
• Rakentaa ja peruskorjaa
katuja, ulkoliikunta-alueita
ja -reittejä sekä vesi- ja
viemäriverkostoja
• Tuottaa maastomittaus ja
pohjatutkimuspalveluita
• Huolehtii poikkeus- ja
kriisitilanteiden varastoista
sekä valmiudesta yhdessä
kunnossapitopalveluiden
kanssa

Kunnossapitopalvelut
•

•

Tuottaa yleisten alueiden
(kadut, viheralueet ja
ulkoliikunta-alueet) hoitoon
ja ympäristörakentamiseen
kuuluvia palveluita
Huolehtii kaluston
ylläpidosta, metsien
hoidosta, leikkipuisto- sekä
ulkokuntoilupaikkojen
turvallisuustarkastuksista ja
korjauksista

Oulun Infra -liikelaitos

•
•

Ympäristöpalvelut
Ympäristön suunnittelu- ja
rakentamispalvelut
• suunnittelee ja
rakennuttaa viheralueita
sekä valvoo niiden
toteutusta
• rakentaa puistoja,
katuviheralueita sekä
ulkoliikuntapaikkoja
• ylläpitää
kaupungintaimistoa

Ympäristön
kunnossapitopalvelut
•
tuottaa ympäristön
kunnossapitopalveluita,
metsän- ja luonnonhoitoa,
leikkipuisto- sekä
ulkokuntoilupaikkojen
turvallisuustarkastuksia ja korjauksia
•
hankkii ja valvoo ulkoisten
palveluntarjoajien
kunnossapitopalveluita

•
•

Rakennettuja puistoja 582 ha ja
liikenneviheralueita 848 ha
Kaupungin taimistossa kasvaa
24 000 puuta
Tarkastettavia leikki-paikkoja ja
kuntopuistoja on noin 160
Kunnossapidettäviä hiihtolatuja
sekä kuntoreittejä on noin
180 km

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Onnettomuuksien ehkäisy (riskienhallinta)
Turvallisuusviestintä pelastustoimialaan liittyvä neuvonta ja
ohjaus sekä omatoimiseen varautumiseen valmentava koulutus
Valvonta pelastuslain 2- ja 3-lukujen noudattamisen valvonta sekä
erikseen säädetyt kemikaalivalvontatehtävät vuosittain laadittavan
valvontasuunnitelman mukaisesti
Pelastustoiminta kiireellistä pelastustoimen toimintavalmiutta
vaativissa onnettomuus- ja vaaratilanteissa
Ensihoito, perus- ja hoitotason ensihoitopalvelu koko
pelastustoimialueella ja lisäksi Vaalan kunnan alueella PPSHP:n
kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti
Ensivastetoiminta, ensihoitoa tukeva ensivastetoiminta, jota
tuotetaan 17 paloasemalta PPSHP:n kanssa tehdyn
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti

• Turvallisuusviestinnän
tilaisuuksia 394 kpl, joissa
tavoitettu noin 39 000 henkilöä
• Yritys- ja laitoskohteiden
valvontakäyntejä 1 145 kpl
• Pelastustoiminnan
hälytystehtäviä 4 847 kpl, joista
ensivastetehtäviä 1 026 kpl
• Ensihoitopalvelun
hälytystehtäviä 50 115 kpl,
joista kiireellisiä 15 793 kpl

