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Uleåborg – det växande centret i
norr
År 2026 är Uleåborg ett
centrum i norr med hållbar
tillväxt, där trevlig atmosfär
möter högteknologi,
entreprenörskap, skickligt
yrkesfolk och en unik och
kreativ kultur. I Uleåborg finns
utbildning på hög nivå och en
ung befolkning.

•

•
•
•

Invånarantal 203 659
medelålder 38,2 år
- män 49,9 %
- kvinnor 50,1 %
Areal 3 880 km²
Land 3 031 km²
Vatten 849 km²

Fascinerande Uleåborg
Mod

Vi gör modigt val för
en bättre framtid och
vågar pröva nytt och
avstå det gamla.

Rättvisa
Vi gör saker öppet
tillsammans och tar
hänsyn till andra. Vi
förhåller oss fördomsfria
och uppskattar varandra.

Kulturhuvudstaden Uleåborg2026

Ansvar
Vi främjar ett hållbart
levnadssätt och verkar
även för kommande
generationers
möjlighet att göra val.
Ett ansvarsfullt
agerande skapar
trygghet.

Kultur-klimatförändring
– Cultural climate change
•
Modigt vid utkanten – Hinterland
•
Kontrasternas styrka – Contrasts
•
Vild stad – Wild city

YYP Sektor och personalantal

Personalantal
•
Samhälls- och miljötjänsterna
185
•
Byggnadstillsynen 34
•
Miljösektorn
60
•
Oulun Infra
214
•
Oulun Vesi
121
•
Räddningsverket
446 fast anställda,
155 uppdragsbaserde i bisyssla
och 165 frivilliga brandkårister

Budget 2020
1000 €

VERKSAMHETSINTÄKTER

OMKOSTNADER

INVESTERINGAR

Samhälls- och
miljötjänsterna

79 084

-75 893

41 333

Byggnadstillsynen

3 472

- 3 349

74

1000 €

OMSÄTTNING

INVESTERINGAR

Miljöväsendet i
Uleåborgsregionen

5 159

0

Oulun Infra

32 278

600

Oulun Vesi

37 563

19 313

Uleåborgs-Nordöstra
Österbottens
räddningsverk

34 751

232

leasinganskaffningar 1 868 M€

Samhälls- och miljötjänsterna
Spetsprojekt
Samhälls- och miljötjänsterna tar i sin sektor hand om myndighets- och
ägarbesittningsuppgifter samt att ordna tjänster för sektorn som innefattar
•
•
•
•

planerings- och utvecklingsuppgifter,
uppgifter gällande beställning av tjänster,
övervakningsuppgifter samt
förberedelseuppgifter för beslutsfattande.

Samhälls- och miljötjänsterna köper en del av de tjänster som behövs från
stadens egna affärsverk och genom att konkurrensutsätta privata aktörer.
Till samhälls- och miljötjänsterna hör bland annat
•
•
•
•
•
•

planering av strategisk markananvändning och detaljplanläggning
planering av gator och grönområden, byggande samt beställar- och expertuppgifter för
underhåll
ägarbesittnings- och myndighetstjänster för Uleåborgs stads allmänna områden samt
stadens parkeringsövervakning
skötsel av jordegendom ägd av staden och av fastigheter under utveckling
tomtöverlåtelser som bostadsbyggande och företagsverksamhet förutsätter samt
uppdatering av geografiskt material och försäkran om att det geografiska
informationssystemet fungerar

•
•
•
•
•

Kiikeli Bastuvärld 2020
Linnamaa campus 2020
Stationsområdet –
allaktivitetsarena 2023
Raksila 2022
Bostadsmässan 2025

Planläggning
Planläggningen styr, planerar och
samordnar stadens markanvändning
genom att utveckla stadsstrukturen,
stadsbilden och stadsmiljön.
Planläggningen skapar förutsättningar
för en god livsmiljö och främjar
ekologiskt, ekonomiskt, socialt och
kulturellt en hållbar utveckling.

Planläggningen görs i samverkan med
kommuninvånarna och olika instanser.
Planläggningen ger råd och instruerar
kommuninvånare och andra instanser i
frågor gällande markanvändning,
boende och byggande.

Planläggningen delas in i plannivåer:
Generalplanläggning
• Strategisk planering och ledning
av markanvändning
• Generalplaner och
delgeneralplaner
• Målsättningsplaner och
utredningar
• Regionsamarbete om
markanvändning, trafik och
boende
Detaljplanläggning
• Planering av markanvändning
• Detaljplaner och ändringar i
detaljplaner
• Undantagsbeslut
• Avgörande om planeringsbehov

2019 i siffror
•
26 nya stadsplaner eller
ändringar i stadsplaner
•
dessa omfattar totalt 171
hektar
•
i dessa ingår byggrätt på cirka
369 719 kvadratmeter
våningsyta
•
86 undantagsbeslut och
avgöranden om
planeringsbehov

Mark och mätning
•
•
•
•
•
•

Överlåtelse av tomter
Avtal gällande mark
Utveckling av boendet
Geografiska datatjänster och kartverkstjänster
Anskaffning av mark
Underhåll och utveckling av områden ägda av staden och av
byggnader som tagits ur bruk av förvaltningar

Myndighetsuppgifter
• Fastighetsingenjörens tjänster
• Myndighetsuppgifter för boendet
• Lantbruksförvaltningens uppgifter
• Byggnadstjänster

•

•
•

•

Mål för bostadsbyggandet 2020
- egnahemstomter 120 st
- radhustomter för 250 bostäder
- flervåningstomter för 630 bostäder
Överlåtelse av företagstomter i
enlighet med efterfrågan
CircVol – Utnyttjande av stora volymer
av biflöden och jordmassor i städerna
– Välimaa område för cirkulär ekonomi
Making City – I Uleåborg utvecklas
koldioxidsnålhet som en del av ett
internationellt projekt – Kaukovainio
pilotprojekt

Gator och parker
Ansvarsområden

•
•
•

Planering av trafiksystem
och trafik
Trafikledning och
trafiksäkerhet
Planering, byggande och
underhåll av gator och
leder för gång- och
cykeltrafik

Myndighetsuppgifter
•
•
•

Regional
kollektivtrafikmyndighet
Regional
avfallshanteringsmyndighet
Parkeringsövervakning

• I kollektivtrafikens
linjenätsutformning och i infra
förbereds utbyggnad av Linnanmaas
campusverksamhet.
• Leder för gång- och cykeltrafik ca
600 km, i Uleåborgsregionen ca 900
km
• På huvudleder för cykling prioriteras
vinterunderhåll och uppföljning av
plogbilar i realtid.

Hållbara transportformer
Uleåborgs kollektivtrafik
•

•
•

Verksamhetsområdet
Uleåborgs stad samt
kommunerna Ijo, Kempele,
Limingo, Lumijokis, Muhos
och Tyrnävä
49 linjer
Det riksomfattande Waltti
biljett- och betalningsystemet
i bruk

Stadscyklar
•
•
•
•
•

600 cyklar, 60
stationeringsplatser
Stadscykelsystemet togs i
bruk 2019
Användarrätten till stadscykel
integreras med Waltti-kortet
Den första Waltti-staden som
tar stadscykelsystemet i bruk
Cyklarna kommer att vara
rosa i enlighet med
varumärkesfärgen för
cyklingen i
Uleåborgsregionen

• I innersta stadszonen står cykeln
som transportmedel för 23 %
• I hela Uleåborgsregionen står cykeln
som färdmedel för nästan 17 %
• I Uleåborgs kollektivtrafik över 9
miljoner resor om året

Byggnadstillsynen
Byggnadstillsynen främjar,
vägleder, godkänner och
övervakar att ett högklassigt
byggnadsbestånd och en
trivsam omgivning uppstår och
bevaras.
Byggnadstillsynen betjänar
stadsborna och ser till att
allmänintresset beaktas.

Myndighetsuppgifter
•
•
•

Godkännande av byggen
Övervakning av miljön
Vägledning och rådgivning
till byggare och reparatörer
(kommuninvånare och
yrkesfolk)

2019
•
ca 1942 tillståndsbeslut
•
ca 7153 syner
•
Behandlingstid för ansökan ca 19 dygn
Utvecklingsprojekt
•
Utveckling av elektronisk
kommunikation
•
eLighthouse – energieffektiva byggnader
•

ICNB – Främja användning av
datamodeller i byggnadstillsynen och
byggandet

Miljöväsendet i Uleåborgsregionen
Enheterna i miljöväsendet i
Uleåborgsregionen
• miljöskydd
• miljö- och hälsoskydd
• veterinärvård
Miljöskydd
• Tillstånds-, anmälnings- och
övervakningsärenden gällande
miljöförorenande verksamhet,
avfallshantering, vattenvård, luftvård,
bullerbekämning och marktäkt
• Ärenden gällande naturvård, rekreation
och planering av markanvändning.
• Uppföljning och rapportering av status
för miljön
• Koordinering och utveckling av
miljöskyddets främjande i Uleåborg

Miljö- och hälsoskydd
• Övervaknings-, tillstånds- och
anmälningsärenden i enlighet med
livsmedels-, hälsoskydds-, tobakslagen
och för nikotinprodukters del
läkemedelslagen
• Främja hälsosam livsmiljö
Veterinärvård
• Grundläggande veterinärtjänster och
brådskande veterinärhjälp för
animalieproduktions- och
sällskapsdjur
• Övervakning av livsmedel från djur
och primärproduktion
• Främjande av djurs välbefinnande
• Bekämpning och förebygande av
djursjukdomar
• Djurskydd

• Miljöväsendet i Uleåborgsregionen –
direktionen för affärsverket fungerar
som kommunal miljöskydds-, miljöoch hälsoskydds- och
veterinärvårdsmyndighet.
• Till verksamhetsområdet hör 7
kommuner: 1. Uleåborg 2. Kempele,
3. Karlö,
4. Lumijoki 5. Limingo, 6. Tyrnävä
och 7. Muhos

Oulun Vesi
•

Oulun Vesi fungerar som ett vattentjänstverk enligt lagen om
vattentjänster och finansierar som externt affärsverk sin
verksamhet med grund- och användningsavgifter som debiteras
kunderna. Omsättning 38 M € per år.

•

Oulun Vesi är Finlands femte största vattenverk.

•

Levererar dagligen 33 000 kubik hushållsvatten av god kvalitet till
ett rimligt pris och ansvarar för avloppshantering och rengöring
av avloppsvatten, så att även vattendragen hålls rena. Förbättrar
dessutom trivseln i boendemiljön genom att sköta avledning av
husgrundsdräneringsvatten.

•

För vattenförsörjningen svarar två ytvattenverk och 20
grundvattentäkter.

•

Behandlingen av avloppsvatten är regionalt centraliserad till
Taskila avloppsreningsverk.

•

Toltalt cirka 3 960 kilometer vattenlednings-, avlopps- och
dagvattenavloppsnät upprätthålls.

•

Årligen byggs eller saneras 50 kilometer nät.

Strategiska utvecklingsprojekt
• Säkerställande av vattenförsörjning
(grundvattenprojekt 50 M €) som
veterinärmyndighet
• Utbyggnad av Hintta ytvattenverk
25 M €
• Digitaliseringsprojekt inom
vattenförsörjning (förvaltning av
nätverk, fjärravläsbara mätare)

Affärsverket Oulun Infra
Markarbetstjänster
• Bygger och renoverar
gator, uteidrottsplatser och
-leder samt vatten- och
avloppsnät
• Genomför mätningar i
terräng och geotekniska
undersökningar
• Sköter lager för
undantags- och
krissituationer samt
beredskap tillsammans
med underhållstjänsterna

Underhållstjänster
•

•

Producerar tjänster som hör
till skötsel av allmänna
områden (gator,
grönområden och
uteidrottsplatser) och
miljöbyggande
Sköter underhåll av
utrustning, skötsel av skog,
säkerhetskontroller och
reparationer av lek- och
uteidrottsplatser

Affärsverket Oulun Infra
•

Miljötjänster
Planerings- och byggnadstjänster för miljön
• planerar och låter bygga
grönområden samt
övervakar att det genomförs
• bygger parker, parkområden
och uteidrottsplatser
• underhåller stadens plantskola

Tjänster för underhåll av
miljön
۰ producerar tjänster för
underhåll av miljön, skogs- och
naturvård, säkerhetskontroller
och -reparationer av lekparker
och uteidrottsplatser
۰ skaffar och övervakar externa
tjänsteleverantörers tjänster
för underhåll

Byggda parker 582 ha och

parkområden 848 ha
•

I stadens plantskola växer
24 000 träd

•

Det finns cirka 160 lek- och
idrottsplatser som
kontrolleras

•

Det finns cirka 180 km skidoch motionsspår som
underhålls

Uleåborgs-Nordöstra Österbottens räddningsverk
Förebygga olyckor (riskhantering)
Säkerhetskommunikation rådgivning och styrning som hör till
räddningsväsendet samt utbildning som syftar till att skapa egen
beredskap
Övervakning av att räddningslagen brandklass 2 och 3 efterföljs samt
separat reglerade kemikalieövervakningsuppgifter i enlighet med
övervakningsplan som upprättas årligen
Räddningsverksamhet räddningsverkets brådskande insatsberedskap
i krävande olyckssituationer och vid fara
Akutvård, prehospital akutsjukvårdsservice på bas- och vårdnivå i hela
räddningsväsendets område och dessutom i enlighet med
samarbetsavtal upprättat med PPSHP i Vaala kommuns område
Första insatsen, första insats som stöder akutvård, vilket produceras på
17 brandstationer i enlighet med samarbetsavtal upprättat med PPSHP

• Tillställningar i
säkerhetskommunikation 394
st, där 39 000 personer nåtts
• Övervakningsbesök på företag
och anläggningar 1 145 st
• Räddningsverksamhetens
larmuppdrag 4 847 st, varav
första insatsuppdrag 1 026 st
• Prehospitala akutsjukvårdens
larmuppdrag 50 115 st, varav
15 793 st brådskande

