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Oulun kaupungin visio, arvot ja
strategiset päämäärät
Oulun strateginen ohjausjärjestelmä perustuu yhteen kaupunkistrategiaan, jonka avulla
valtuusto ohjaa koko kaupunkikonsernin toimintaa.

Oulun vision 2020 mukaan Oulu on rohkeasti uudistuva
Skandinavian pohjoinen pääkaupunki.
Oulun arvot ovat rohkeus, reiluus ja vastuullisuus.
Oulun kaupungin strategiset päämäärät ovat (painopistevalinnat):
• Kilpailukykyisen kaupunkiseudun elinkeinotoiminta työllistää
• Asukkaat osallistuvat, liikkuvat ja edistävät kestävää elämäntapaa
• Tasapainoinen talous turvaa laadukkaat palvelut
• Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden tekijöitä
• Monimuotoinen kaupunkikulttuuri vahvistaa yhteisöllisyyttä

Strategiset linjaukset
Strategisissa linjauksissa on määritelty asiakaslähtöisesti, mitä koko kaupunkiyhteisön
tulee saada aikaan. Linjaukset koskevat kaikkia toimijoita. Strategiset linjaukset on määritelty viidelle alueelle:
• Elinvoima, elinkeinoelämän uudistuminen ja kilpailukyky
• Kuntalaisten hyvinvointi
• Ympäristön kestävyys ja yhdyskuntarakenteen eheys
• Kaupunkitalouden kestävyys ja tasapaino
• Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen
Kaupunkistrategian toteuttamisen tueksi on laadittu strategian toteuttamisohjelmat.
Ohjelmakokonaisuus täsmentää linjausten keskeiset tavoitteet, kärkihankkeet ja vastuut. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut -palvelualue on vastannut ympäristöohjelman
laatimisesta ja kantaa vahvasti vastuun myös sen toteuttamisesta. Strategian toteuttamisohjelmien tavoitteet on integroitu sekä yhdyskuntalautakunnan että rakennuslautakunnan tavoitteisiin.
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Suomi 100 -juhlavuosi 2017
100 vuotta kaupunkisuunnittelua Oulussa -näyttely 1.–8.12.2017
Ympäristötalon aulassa oli esillä mielenkiintoinen näyttely, jossa perehdyttiin katsauksiin Oulun kaupunkisuunnittelun eri vuosikymmenistä.
Kaupungin muuttumista esiteltiin erilaisin kartoin ja kuvin, joilla tuotiin
esille kullekin aikakaudelle tyypillisiä piirteitä, kaupungin kasvua ja kaupunkikuvan kehittymistä. Lisäksi mukana oli esimerkkejä eri vuosikymmenien työmenetelmistä ja -välineistä. Näyttelyssä pääsi myös kurkistamaan
videon kautta aikakauteen, jolloin Oulu oli Suomen suurin kaupunki sekä
tutustumaan tulevaisuuden 3d-suunnitteluun. Samalla oli mahdollisuus
vaikuttaa tulevaisuuden kaupunkisuunnitteluun osallistumalla asumista
ja asuinympäristöjä koskevaan kyselyyn.
100 vuotta kaupunkisuunnittelua Oulussa -näyttelyssä Ympäristötalolla
kävi 280 vierasta. Näyttely on esillä vuonna 2018 oppilaitoksissa, kouluissa ja julkisissa tiloissa.
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Talvilomaviikolla alle 17-vuotiaat matkustivat maksutta
Oulun joukkoliikenteessä
Oulun joukkoliikenne juhlisti 100-vuotiasta Suomea tarjoamalla
talvilomaviikolla 6.–12.3.2017 maksuttomat matkat alle 17-vuotiaille Oulun joukkoliikenteen linjoilla 1–56 sekä citybusseissa.
Kampanjamatkoja tehtiin noin 50 000.
Itsenäisyyspäivänä matkustettiin ilmaiseksi
Itsenäisyyspäivänä Oulun joukkoliikenne tarjosi yhteistyössä
liikennöitsijöiden (Koskilinjat, Oubus, OTP Travel, Revon Turistiliikenne Oy) kanssa kaikille ilmaiset bussimatkat Oulun joukkoliikenteen linjoilla 1–59 (pois lukien linjat 48 ja 49) ja cityliikenteessä. Päivän aikana tehtiin noin 19 000 matkaa.
Valotaideteos Ambient 7.12.2017
Oulun kaupungin valtuuston Suomi 100 -juhlavuoden juhlateko julkistettiin torstaina 7.12.2017 klo 19 Hallituskadulla Kivisydämen sisäänkäynnin yläpuolella. Juhlateoksen teemana
on Oulun historia ja tulevaisuus – korkeatasoista osaamista yli
400 vuotta. Teoksessa nähdään jatkossa sinivalkoiset värit jokaisena itsenäisyyspäivänä. Teoksen on suunnitellut oululaislähtöinen valotaiteilija Tapio Rosenius, joka on tehnyt vuosien
varrella useita valoinstallaatioita ja teoksia ympäri maailmaa.
Teoksen tilaajina ovat olleet yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sekä
Oulun Pysäköinti Oy. Teoksen taiteellisen sisällön on koordinoinut sivistys- ja kulttuuripalvelut.
Hupisaarten kesäteatterin rakentaminen
Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen projekti Hupisaarten kesäteatterin rakentaminen kuuluu Suomi 100 -ohjelmaan. Vanha kesäteatteripaviljonki oli tarkoitus purkaa kesällä 2017 ja uuden valmistumisaikataulu on vuodelle 2018. Kesäteatterin suunnittelu
kuitenkin venyi, mikä viivästytti urakkalaskentaa. Purkutyöt on
aloitettu ja kesäteatterin on tarkoitus valmistua syksyllä 2018.
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Yhdyskuntajohtajan katsaus
Oulu luvitti ennätysmäärän asuntolupia asuntotuotantoon viime
vuonna. Tahti oli hurja. Vuoden 2017 aikana myönnettiin ennätyksellinen määrä rakennuslupia asuntotuotantoon kaikkiaan 2 950
asunnolle. Vuoden aikana valmistui 1 923 asuntoa, mikä ylitti
maankäytöntoteuttamisohjelman 1 650 asunnon vuosituotannon tavoitteen. Omakotitonttien luovutus oli 139 tonttia. Talousarvion mukaiset tontinluovutustavoitteet saavutettiin kaikissa
asuntotyypeissä
Luvitusten määrä kuvaa parhaiten vuotta 2017. Se oli monilta
osiltaan ennätysvuosi. Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet
toteutuivat kirkkaasti.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden taloudellinen tulos olikin
paras historiallisesti. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden toimintakate toteutui, 9,17 M€ budjetoitua. Toimintatulot toteutuivat
5,4 M€ arvioitua suurempina, ja toimintamenot olivat 3,8 M€ arvioitua alhaisemmat. Tulojen ylitykset toteutuivat maankäyttösopimustuloissa ja maanmyyntivoitoissa.
Taloudelliseen tulokseen vaikutti joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvu 9 %:lla. Tämä näkyi suurempina lipputuloina. Kehitystyö näkyi myös toimintamenojen laskuna.
Yksi merkittävimmistä kaupunkisuunnittelupäätöksistä kymmeniin vuosiin oli päätös Oamk:n toimintojen siirtämisestä Linnanmaalle yliopiston yhteyteen. Ydinkeskustan elinvoiman kannalta
joukkoliikenneyhteyden palvelutasosta Linnanmaa–keskusta–
Kontinkangas-akselilla tulee elintärkeä. Samoin kaupunkipyöräjärjestelmään sekä pyöräilymahdollisuuksiin panostaminen tulevat vaatimaan resursseja.

Vuonna 2017 jatkoimme työtä yhdyskuntarakenteen tavoitteellisessa suunnittelussa. Työ Keskustavisio 2040 -suunnitelman
ja Vetovoimainen pohjoinen kaupunki -projektin sekä Ratapiha-hankkeen osalta etenivät. Erityisiä odotuksia meillä on jatkossa Ratapiha-hankkeesta ja suistovisiotyöstä.
Kiitos henkilöstölle vuoden 2017 erinomaisesta tuloksesta.

Oulu sai vuoden 2017 kuntahankintapalkinnon. Kaupunki on tietoisesti luonut myös paikallisille PK-yrityksille edellytyksiä kilpailla hankkeistaan. Se käy markkinavuoropuhelua yrittäjien kanssa
löytääkseen parhaat ratkaisut ja kehittääkseen omaakin toimintaansa. Oulun nimitys vuoden kuntatilaajaksi oli historiallinen.

Matti Matinheikki
yhdyskuntajohtaja

8

Vuosikertomus 2017

Lautakunta ja jaostot
Yhdyskuntalautakunta kehittää toimialansa toimintaa, taloutta ja organisaatiota. Lautakunta ohjaa ja valvoo edellä mainittujen suunnittelua ja työn
toteutusta sekä seuraa toiminnan tuloksia tarpeellisesta yhteistyöstä huolehtien. Yhdyskuntalautakuntaan kuuluu kolmetoista (13) jäsentä ja yhtä
monta henkilökohtaista varajäsentä.
Yhdyskuntalautakunnan alaisuudessa toimii seudullinen joukkoliikennejaosto, johon kuuluu 13 jäsentä; Oulun kaupungin nimeämät jäsenet sekä Iin,
Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän nimeämät jäsenet.
Joukkoliikennejaosto vastaa kuntalain 77 §:n tarkoittamana yhteisenä toimielimenä sopijakuntien muodostamalla alueella harjoitettavaan reitti- ja kutsujoukkoliikenteen lupaviranomaistoimesta, muista palvelusopimusasetuksessa ja joukkoliikennelaissa paikalliselle toimivaltaiselle lupaviranomaiselle
säädetyistä tehtävistä sekä kuntien keskenään sopimista joukkoliikenteen
tehtävistä.
Yhdyskuntalautakunnan alaisuudessa toimii lisäksi yhdyskuntajaosto, jossa on viisi (5) jäsentä. Yhdyskuntajaosto päättää tielautakunnalle laissa kuuluvista tehtävistä ja valmistelee katujen nimistöasiat, sekä tekee päätökset
haja-asutusalueen nimistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaiset
kunnan erillispäätökset koskien asemakaava-alueen nimimuutoksia.
Yhdyskuntalautakunta kokoontui vuoden aikana 30 kertaa ja käsiteltäviä
asioita oli 662 pykälää.
Joukkoliikennejaosto kokoontui 10 kertaa ja käsiteltäviä asioita oli 58 pykälää.
Yhdyskuntajaoston kokouksia oli vuoden aikana kuusi ja käsiteltäviä pykäliä
25.
Rakennuslautakunnan tehtävänä on huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista rakennusvalvontatoimen viranomaistehtävien suorittamisesta sekä toimia rakennusvalvontaviranomaisena.
Rakennuslautakuntaan kuuluu yksitoista (11) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana toimi Latekoe Lawson
Hellu toukokuuhun saakka ja Anne-Maria Takkula kesäkuusta alkaen uuden
lautakunnan aloitettua tehtävässä.
Rakennuslautakunta kokoontui vuoden aikana 23 kertaa ja käsiteltäviä asioita oli 178 pykälää.
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Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki
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Tontit ja asuminen
Asuntotuotanto ja -markkinat
Rakentaminen jatkoi kasvuaan. Asuntoja valmistui yhteensä 1 935 kpl, mikä
on 20 % enemmän kuin vuonna 2016. Omakotitaloja valmistui 386 kpl, joista noin joka kymmenes asemakaava-alueen ulkopuolelle. Myös aloitettujen
asuntojen rakentamisten määrä kasvoi 53 % vuoteen 2016 verrattuna. Keskustaan ja sen lähikehälle rakennusluvan saaneista asunnoista huomattavan
suuri osa oli pieniä kerrostaloasuntoja.
Keskustaan ja sen lähelle kohdistui voimakas kerrostaloasuntojen kysyntä.
Asuntojen hinnat eriytyivät ydinkeskustan ja reuna-alueiden sekä uusien ja
vanhojen asuntojen välillä.
Vuokra-asuntomarkkinat ovat kiristyneet, mutta vuokra-asuntojen tarjonta
on edelleen Oulussa riittävä. Ydinkeskustan omistusasunnoista reilusti yli
puolessa asutaan vuokralla. Vuokratalojen käyttöaste ja asukasvaihtuvuus
pysyivät suunnilleen edellisvuoden tasolla.
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Asuminen
Tuet korjaamiseen ja rakentamiseen
Ikääntyneille ja vammaisille tarkoitettujen korjausavustusten
myöntäminen siirtyi vuoden 2017 alusta valtion tehtäväksi ja samalla pientalojen energia-avustusten myöntäminen lopetettiin.
Kaupunki hoitaa kuitenkin edelleen vuosina 2015 ja 2016 myönnettyjen avustusten maksatuksen ja valvoo myöntämiensä avustuskohteiden käyttörajoituksia. Kaupunki antaa lisäksi neuvontaa
korjausavustusten hakijoille.
Kaupungin hissityöryhmä toimi yhteistyössä alan toimijoiden
kanssa ja teki yhteistyötä valtakunnallisen Hissi – Esteetön Suomi 2017 -hankkeen kanssa. 1.1.2017 lukien kaupunki nosti jälkiasennushissien rakentamisen avustuksen 10 %:sta 20 %:iin. Oulun kaupungin hissiavustus on tällä hetkellä Suomen korkein.
Avustusta myönnettiin vuonna 2017 kolmelle kohteelle yhteensä
155 094 euroa; määräraha käytettiin kokonaisuudessaan. Nykyisen hissityöryhmän toimeksianto päättyi vuoden 2017 lopussa ja
uusi työryhmä asetettiin 1.1.2018 kolmeksi vuodeksi.
Erityisryhmien investointiavustusten haussa ei jätetty vuonna
2017 yhtään hakemusta. Opiskelija-asuntojen osalta investointiavustuksen haku muuttui jatkuvaksi syksyllä 2017.
Jatkuvassa haussa olevaa korkotukilainaa haettiin kuuden vuokratalokohteen rakentamiseen. Kohteisiin on suunnitteilla yhteensä 227 asuntoa. Lisäksi lyhytaikaista korkotukilainaa haki kaksi
vuokratalokohteen rakentajaa yhteensä 77 asunnon rakentamiseen. Aravarajoituksista vapauttamista haettiin kahteen kohteeseen.
Vuokra- ja asumisoikeusasunnot
Uusia asumisoikeusjärjestysnumeroita haettiin 830 kpl ja asumisoikeusasuntoihin liittyviä päätöksiä tehtiin 695 kpl. Viranhaltijapäätöksiä tehtiin 770 kpl.
Kaupungin asumisneuvontahanke on jatkanut onnistunutta toimintaansa. Hankekauden päätyttyä vuoden 2017 lopussa kaupunki on jatkanut asumisneuvonnan toimintaa vuodella eteenpäin. Hankkeen rahoittajina ovat kaupungin lisäksi ARA sekä useat
vuokratalojen omistajayhteisöt. Asumisneuvonnalla ehkäistään
ennalta asunnottomuutta ja puututaan asumisen ongelmiin jo
varhaisessa vaiheessa ohjauksen ja neuvonnan keinoin. Asunnottomuutta ehkäistiin laajemmalla rintamalla AUNE-sopimuksen
mukaisesti.

Asemakaava-alueen ulkopuolelle valmistuneet
omakotitalot 2013–2017
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Tontinluovutus ja maankäytön sopimukset
Tontinluovutus
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Tonttien tarjouskilpailuista oli arvoltaan merkittävin Tuiran Lehtorannan kilpailu, 5,3 M€. Laaja-alaisempia tontinluovutuskilpailuja järjestettiin yksi, Kiikelinsaaressa torinrannan vieressä.
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Kaupunki luovutti tontteja eri puolilta Oulua yhteensä noin
1 700 asunnon rakentamista varten (vuosien 2012–2017 keskiarvo 1 259 asuntoa). Omakotitontteja luovutettiin 139 kpl.
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Työpaikkatontteja luovutettiin 24 kpl. Yritystonttien markkinointiin ja varannon kasvattamiseen panostettiin erityistoimin.
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Kaikki asunnot

Maankäytön sopimukset
Yhteistoimintasopimuksia solmittiin 6 kpl. Yksityisen omistamalle maalle allekirjoitettiin maankäyttösopimuksia 6 kpl sekä
yksi sopimuksen korjaus. Kaupungin maalle solmittiin toteuttamissopimuksia 3 kpl. Muita maankäyttöön liittyviä sopimuksia
tehtiin 4 kpl.

Valmistuneet asunnot
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Yksityisten omistamille AO-tonteille tarjotussa tonttipörssissä
oli vuoden lopussa esillä 35 tonttia.
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Kaupungin maaomaisuuden myyntivoitot olivat 16,6 M€. Talousarvion tavoitetta nostettiin loppuvuodesta 15,7 miljoonaan
euroon maanhankinnan investointien vuoksi.
Maanvuokratuloja kerättiin yhteensä 30,6 miljoonaa euroa,
uusia sopimuksia allekirjoitettiin 260 kpl. Sopimusten hallinta
on tärkeä osa kaupungin maaomaisuuden hoitoa ja oikeuksien
valvontaa. Maanvuokrasopimuksiin liittyvää ehtojen toteutumisen seurantaa ja laskutusta tehtiin yli 12 000 sopimukselle.
Kaupungin maaomaisuuden rekisteriin tehtiin toimenpiteitä
2 656 kpl.
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Oulun kaupungin luovuttamat omakotitontit vuosina 2006–2016
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Kaavoitus
Kaavoitusyksikkö muodostuu yleiskaavatiimistä ja kolmesta asemakaavatiimistä.
Yleiskaavoitus toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteita strategisella maankäytön
suunnittelulla ja ohjauksella. Yleiskaavoitus laatii yleiskaavoja ja osayleiskaavoja
sekä niihin liittyviä selvityksiä ja erillissuunnitelmia sekä antaa lausuntoja meneillään olevista merkittävistä hankkeista ja YVA-selvityksistä sekä lupahakemuksista.
Asemakaavoitus vastaa maankäytön detaljisuunnittelusta ja suunnittelun ohjauksesta. Asemakaavoitus laatii asemakaavoja ja asemakaavanmuutoksia sekä
valmistelee MRL:n mukaisiin rakennuslupa-, suunnittelutarve- ja poikkeamismenettelyihin kuuluvia päätöksiä ja lausuntoja. Tehtävänä on antaa myös muita maankäyttöön liittyviä lausuntoja ja tehdä esityksiä maankäyttöön liittyvissä asioissa.
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Henkilöstö
Vuonna 2017 kaavoituksen vakituinen henkilömäärä oli 36 henkilöä. Uusina työntekijöinä tuli vuoden aikana töihin kaavoitukseen
vuorovaikutussuunnittelija ja yksi arkkitehtiharjoittelija. Viikoittaisissa tiimi- ja yksikköpalavereissa on käyty läpi yhdyskuntalautakunnan päätöksiä, ratkottu suunnittelukysymyksiä ja hiottu
toimintatapoja. Yksikön kehittämispäivää vietettiin keväällä Pehkolanlammella ja syksyllä Kierikissä.
Vuorovaikutusmenettelyt ja yhteistyö
Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt ovat luonteva osa kaavojen laadintatyötä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS) laadittiin kaikkiin
yleiskaavoihin sekä vaikutuksiltaan merkittäviin asemakaavoihin
ja asemakaavan muutoksiin. MRL:n mukaiset viranomaisneuvottelut käytiin kaikista merkittävimmistä kaavahankkeista. Yleisötilaisuuksia, työpajoja ja seminaareja järjestettiin ja niihin osallistuttiin osana kaavojen laadintatyötä.
Kaavoitus kehitti virtuaalimalleihin liittyviä vuorovaikutusmenetelmiä. Vanhan Hiukkavaaran suunnittelua varten kehitettiin
vuonna 2016 3D-kaupunkisuunnittelusovellus, joka on avoin
kaikille kansalaisille. Pelisovellus kehitettiin yhteistyössä 6Aika-hankkeen (kestävän kaupunkikehityksen strategiahanke) ja
kaavoituksen kanssa. Pelisovellus on toteutettu Playsign-tuotteella. Sovellus on ollut 2017 käytettävissä verkkosivun kautta.
Vuonna 2017 avattiin myös Playsignin toteuttama Oulun keskustavision 2040 virtuaalinen esittelysovellus, jossa voi äänestää
keskustavision suunnitelmista ja kehittämisvaihtoehdoista. Kaavoitus on myös osallistunut yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden
virtuaalisen vuorovaikutuksen yhteistyöhön, johon liittyy esim.
Mannerheiminpuiston suunnitelmien esittely 3D-laseilla paikan
päällä.
Kaavoituksen edustajat ovat osallistuneet maakuntakaavan uudistamiseen, Oulun seudun kuntien kaavoittajien tapaamisiin
sekä kaupungin poikkihallinnollisiin työryhmiin, esim. Maankäytön toteuttamisohjelman 2018–2022 valmisteluun. Kaavoitus on
valmistellut kaupunginhallitukselle useita lausuntoja maakuntakaavoituksesta, naapurikuntien yleiskaavoista ja erilaisista hankkeista.

Kaavoitus järjesti päättäjille, asiantuntijoille sekä yhteistyötahojen edustajille vuosittaisen kaupunkisuunnitteluseminaarin
teemalla Suistokaupunki Oulu – kulttuuripääkaupunki 2026?.
Osallistujia oli noin 150. Kaavoitukseen perustettiin myös vuorovaikutussuunnittelijan toimi.
Ohjelmat ja selvitykset
Yleiskaavoituksessa on vuoden 2017 aikana valmisteltu selvitystä Oulujoen suiston rakentumisesta ja kulttuurihistoriasta sekä
kulttuuriympäristön arvoista. Vesipeilin vuosisadat -selvitystä
on laatinut arkkitehtiharjoittelija asiantuntijatyöryhmän ohjauksessa. Työn on tarkoitus valmistua keväällä 2018. Suistoon liittyy
myös muita yleiskaavoituksen ohjaamia selvityksiä vuoden 2017
aikana. Benchmark-raportti nosti esiin kotimaisia ja kansainvälisiä esimerkkejä muiden kaupunkien vastaavista ranta-alueiden
suunnitelmista. Selvityksin kartoitettiin myös suiston luontoarvoja sekä maankohoamisen ja vedenpinnan nousun vaikutuksia
suistoalueelle.
Kaavoitus oli mukana laatimassa Oulun arkkitehtuuriohjelmaa,
joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa keväällä 2017. Työssä
olivat mukana yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, sivistys- ja kulttuuripalvelut, BusinessOulu sekä Museo- ja tiedekeskus Luuppi.
Arkkitehtuuriohjelmassa esitetään tahtotila vetovoimaisesta, monimuotoisesta, yhteisestä ja laadukkaasta Oulusta sekä toimenpiteitä, joilla tahtotila saavutetaan.
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Osayleiskaavat
Työtä kyläalueiden suunnittelun parissa on jatkettu: Alakylän, Jokikylän ja Huttukylän kyläalueille laadittiin kyläselvitykset vuoden
2017 aikana. Työ aloitettiin alkuvuodesta Kiiminkijokivarren kylien
tulevaisuus -kyselyllä. Huhti–toukokuussa järjestettiin kyläillat.
Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Alakylän, Jokikylän ja Huttukylän
kyläselvitykset ja esitetyt jatkotoimenpiteet 31.10.2017. Päätöksen
mukaisesti Jokikylässä ja Alakylässä on jatkettu osayleiskaavojen
laatimista. Huttukylän osalta työtä on jatkettu valmistelemalla
alueellista suunnittelutarveratkaisua.
Yleissuunnittelu
Kaavoitusyksikkö osallistuu merkittävällä työpanoksella ja monipuolisesti maankäytön tavoitteiden valmisteluun ja suunnitteluun laatimalla yleissuunnitelmia kaavojen pohjaksi. Myös
katu- ja viherrakentamishankkeiden yleissuunnitelmat sekä talonrakennushankkeiden suunnitteluprojektit sitovat kaavoituksen henkilöresursseja.

Vuonna 2017 hyväksytyt asemakaavat, asemakaavan
muutokset sekä lupakäsittelyt
Vuonna 2017 hyväksyttiin 28 asemakaavaa tai asemakaavan
muutosta, joista kolmesta on valitettu ylempiin oikeusasteisiin.
Asemakaavojen laajuus oli noin 420 hehtaaria, josta uutta asemakaavoittamattomalle alueelle luotua asemakaavaa oli noin
184 hehtaaria. Rakennusoikeutta asemakaavoihin sisältyi noin
425 875 kerrosalaneliömetriä, joista rakennusoikeuden nettolisäys on noin 152 356 kerrosalaneliömetriä.
Asemakaavoitus valmisteli yhteensä 84 poikkeamispäätöstä ja
suunnittelutarveratkaisua tai niihin liittyvää lausuntoa. Poikkeamispäätöksiä valmisteltiin 61, joista 50 oli hakijan kannalta myönteisiä ja 11 kielteisiä. Yhdyskuntalautakunta teki yhteensä 23 suunnittelutarvepäätöstä, joista 21 oli myönteisiä ja 2 kielteisiä.
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Hankkeita
Oulun keskustavisio 2040
Keskustavisio on ruutukaavakeskustaa käsittelevä
strateginen suunnitelma, joka ohjaa Oulun kaupunkikeskustan ja sen maankäytön kehittämistä. Sen
tarkoituksena on muodostaa tulevaisuudenkuva elinvoimaisesta ja omaleimaisesta Oulun keskustasta.
Siinä määritellään keskeiset linjaukset ja toimenpiteet
keskustan kehittämiseksi. Keskustavisiolla ei ole kuitenkaan oikeusvaikutuksia. Suunnitelma on laadittu
kolmessa päävaiheessa ja laajaan vuorovaikutukseen
perustuen. Keskustavision 2040 loppuraportti valmistui helmikuussa 2017 ja hyväksyttiin 3.4.2017.
Suistokaupunkivisio
Hyväksyessään Keskustavision kaupunginvaltuusto
edellytti Suistokaupunkivision laatimista vuoden 2018
aikana. Työssä luodaan visio ja toimenpiteet suistoalueen kehittämiseksi. Teemoja ovat mm. Hartaanrannan uudet asuntoalueet, Rommakonselän mahdollinen uusi kaupunginosa, rantojen käyttö ja vesipeilien
säilyttäminen, kulttuuri- ja luonnonympäristön arvot
sekä mahdolliset uudet palvelut ja virkistysreitit. Analyysivaiheessa vuonna 2017 on käyty läpi olemassa
olevat selvitykset ja suunnitelmat sekä tilattu uusia
selvityksiä. Yhdyskuntalautakunta käsitteli vision pääsisällön ja etenemispolun 17.10.2017. Lisäksi marraskuun lopussa lautakunnalle pidettiin työpaja niistä
teemoista ja aluekokonaisuuksista, joihin visiotyössä
erityisesti tulisi keskittyä. Työ jatkuu osallistamisen 1.
päävaiheella keväällä 2018.
Ydinkeskusta ja lähiympäristö
Oulun kaupunki järjesti yhteistyössä maanomistajien (VR-Yhtymä Oy, Senaatti-kiinteistöt ja Liikennevirasto) kanssa vuonna 2016 asemakeskuksen
arkkitehtuurikilpailun, johon kutsuttiin viisi asiantuntijaryhmää. Kilpailun voittaja julkaistiin 18.1.2017.
Kilpailun jälkeen Oulun kaupunki on jatkanut neuvotteluita maanomistajien kanssa alueen kehittämiseksi.
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Heinäpään täydennysrakentamisen toteutusselvitys, Luo Arkkitehdit.

Kemintien bulevardisointi, Serum arkkitehdit Oy.

Myllytullin täydennysrakentamisen visio, Serum arkkitehdit Oy.
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Myllytulli

Kemintien bulevardi

Myllytullia kehitetään monipuolisena ja elinvoimaisena keskusta-alueena, joka on innostava ympäristö yritystoiminnalle, opetuksen ja erilaisten toimijoiden yhteistyölle, palveluille, virkistykselle sekä täydentyvälle keskusta-asumiselle. 2017 valmistui
Serum arkkitehdit Oy:n laatima Myllytullin täydennysrakentamisen visio, joka tarjoaa ratkaisumalleja eri osa-alueille sekä työkaluja maankäytön suunnittelulle. Myllytullin suunnittelu linkittyy myös Oulun keskustavisioon 2040. Visiotyössä Myllytulliin
esitetään noin 110 000 kerrosalaneliömetriä uutta rakentamista
asumiselle, toimitiloille ja muille palveluille. Suunnitelmat mahdollistaisivat uusia asuntoja noin 1 600 asukkaalle. Kuntalaisilla
oli mahdollisuus osallistua visiotyöhön yleisötilaisuuksissa ja antamalla palautetta karttapohjaisen palautepalvelun kautta. Myllytullin täydennysrakentamisen visio löytyy verkko-osoitteesta
www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/myllytulli.

Kemintien bulevardin kaavarunkoalueen kehittämisen lähtökohtina ovat tiivistäminen ja uudistaminen, toimintojen sekoittuneisuus, urbaani katutila ja kaupunkikuva, pyöräily- ja joukkoliikennepainotteisuus sekä elävä kaupunkikulttuuri.

Myllytullin alueella oli vuonna 2017 käynnissä kaksi asemakaavan
muutosta. Korttelin 26 tontin nro 2 ja puistoalueen täydennysrakentamisen hanke (Isokatu 1, Uusikatu 1–2, Sara Wacklinin puisto)
eteni kaavaehdotusvaiheeseen. Lasaretti-korttelin täydennysrakentamiseen tähtäävä asemakaavan muutos käynnistyi 2017,
jolloin alueesta järjestettiin myös arkkitehtikutsukilpailu. Vuonna
2017 tuli voimaan korttelin 6 tontteja nro 18 ja 22 koskeva asemakaavan muutos (Nahkatehtaankatu 1–3), jossa oppilaitoksen
alueelle suunniteltiin täydennysrakentamista.
Heinäpään täydennysrakentaminen
Heinäpään täydennysrakentamisesta käynnistettiin vuonna 2017
täydennysrakentamisen toteutusselvityksen laadinta, jonka tarkoituksena on mm. tarkastella täydennysrakentamisen eri vaihtoehtoja ja luoda kokonaistaloudellisesti realistisia toteutusmalleja.
Selvityksessä on vuoden 2017 aikana analysoitu Heinäpään nykytilaa, suunniteltu erilaisia täydennysrakentamisen konsepteja ja
tutkittu erilaisia vaihtoehtoja pysäköintiratkaisuiksi. Työhön ovat
osallistuneet avoimen hakumenettelyn kautta valitut pilottitaloyhtiöt. Lisäksi työn yhteydessä on järjestetty avoimia työpajatilaisuuksia.

Kemintien bulevardin kaavarunko ja ensimmäinen asemakaava
tulivat vireille helmikuussa 2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä helmi–maaliskuussa ja sinä aikana oli
ensimmäinen yleisötilaisuus. Työpajoja järjestettiin asukkaille
toukokuussa sekä asiantuntijoille kesäkuussa ja marraskuussa.
Kaupallinen selvitys sekä luonto- ja maisemaselvitys valmistuivat syksyllä 2017. Kolme kaavarunkomallia ja muuta valmisteluaineistoa oli nähtävillä loka–marraskuussa, jona aikana oli myös
yleisötilaisuus. Kemintien bulevardin kaavarunkotyö jatkuu vielä
vuoden 2018 keväälle.
Linnanmaa–Kaijonharju
Kaijonharjun keskus asuinalueineen on jäänyt irralliseksi Linnamaan kampusalueesta ja kaipaa uudistusta. Kehittämisen tavoitteena on yhdistää alueet sekä luoda alueelle kaupunkimainen ja
vetovoimainen identiteetti, joka houkuttelee sinne uusia palveluja ja pieniä yrityksiä.
Linnanmaa–Kaijonharjun alueella järjestettiin vuonna 2017 kansainvälinen Europan-arkkitehtuurikilpailu nuorille, alle 40-vuotiaille arkkitehdeille ja kaupunkisuunnittelun ammattilaisille.
Kilpailun teemana oli ”Productive Cities”. Linnanmaa–Kaijonharju-alueen kehittämiseksi saatiin 17 kilpailuehdotusta, joista yksikään ei pystynyt ratkaisemaan kaikkia toivottuja osa-alueita.
Tuomariston tärkeimpänä arvostelukriteerinä oli vahvan ja oikeanlaisen identiteetin löytyminen alueelle. Tuomaristo valitsi
voittajaksi espanjalaisen työryhmän ehdotuksen Kaljama. Toisen
palkinnon sai niin ikään espanjalaisen työryhmän ehdotus A Tale
of Two Lakes. Kunniamaininnat saivat suomalaisen työryhmän
ehdotus Dynamo ja italialaisen työryhmän ehdotus Forum.
Linnamaa–Kaijonharjun alueen kehittäminen jatkuu kaavarunkotyönä vuonna 2018.
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Kaukovainio
Kaukovainion keskuksen asemakaava valmistui vuonna 2017.
Asemakaavan muuttaminen perustui Kaukovainion maankäytön,
liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelmaan. Tavoitteena on uudistaa Kaukovainion palvelukeskus sekä toteuttaa uusia asuntoja
palvelukeskuksen yhteyteen. Oulun kaupunki, Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä, Oulun Sivakka Oy ja YIT Rakennus Oy ovat sopineet alueen toteuttamisesta.

Kaukovainion keskuksen asemakaava, Linja arkkitehdit.
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Vanha Hiukkavaara
Vanhan Hiukkavaaran kaavarungon tarkistaminen jatkui. Vanha
Hiukkavaara liittyy kiinteästi tulevaan Hiukkavaaran keskukseen
ja sen palveluihin. Tavoitteena on luoda Vanhasta Hiukkavaarasta vahvan identiteetin omaava, persoonallinen ja omaleimainen
sekä moderni ja kestävän kehityksen mukainen uusi asunto-, palvelu- ja työpaikka-alue. Vanhaan Hiukkavaaraan on Hiukkavaaran kaavarungossa osoitettu noin 2 000 asukasta ja noin 1 000
asuntoa. Suunnittelualueen laajuus on 159 ha.
Suunnittelun jatkaminen odottaa poliisin ja lääninvankilan sijoittumista Oulussa. Vanhan Hiukkavaaran kaavarungon tarkistaminen valmistunee keväällä 2018. Vanhan Hiukkavaaran asemakaavat laaditaan vaiheittain kaavarungon tarkistamisen ja
rakennemallin valmistumisen jälkeen.
Teollisuus- ja työpaikka-alueet
Vuoden 2017 aikana Ouluun vahvistui useita teollisuusalueiden
asemakaavoja, joista merkittävimpiä olivat Ruskon asemakaavan
laajennus ja Takalaanilantien kaavamuutos. Ruskon n. 99 ha asemakaava-alue sijoittuu Ruskonselän pohjoisosaan ja sillä muodostetaan teollisuustontteja paljon tilaa vaativan teollisuuden
tarpeisiin. Lisäksi käynnissä on useita kaavamuutoshankkeita liiketoimintojen kehittämiseksi mm. Limingantullissa, Äimärautiolla
ja Kiviniemessä, jotka valmistunevat vuoden 2018 aikana.
Oulunportin alueelle laaditaan yleissuunnitelmaa, jota käytetään
pohjana alueelle laadittaville asemakaavamuutoksille. Tavoitteena työssä on muodostaa alueesta kaupungin eteläosan merkittävä työpaikkojen, palveluiden ja erikoistavarakaupan keskittymä,
joka liittyy toiminnallisesti ja liikenteellisesti Kaakkurin keskukseen. Suunnittelutyön tavoitteena on myös monipuolistaa alueen
tonttitarjontaa. Tavoiteaikataulun mukaan yleissuunnitelma valmistuu kesällä 2018 ja alueen asemakaavoitus käynnistyy vuoden
2018 aikana.
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Kiiminki

Haukipudas

Jäälin Laivakankaan koulun asemakaavamuutos valmistui kesällä 2017. Asemakaavan muutos mahdollistaa Laivakankaan koulun
laajentamisen Jäälin koulun ja kirjaston toimintojen sijoittamiseksi Laivakankaan koulun yhteyteen. Samalla Jäälin keskuksesta vapautuu alueita muuhun käyttöön, joten käynnissä on ollut
myös Jäälin keskuksen asemakaavan muutostyö, jonka luonnos
oli nähtävillä loppuvuodesta 2017. Jäälin keskuksen asemakaavamuutoksessa suunnitellaan alueelle uutta asumista, liikekeskusten uudistamista ja liikenneverkon parantamista.

Haukiputaan keskuksen (kunnantalon ja torin ympäristö) asemakaavan muutos oli luonnoksena nähtävillä loppuvuodesta 2017.
Kaavalla mm. kohennetaan kyläkuvaa, lisätään asuinrakentamista ja parannetaan liikennejärjestelyitä, joilla tuetaan palveluiden
säilymistä ja saatavuutta alueella.

Kiimingin Hakomäen kaava vahvistettiin alkuvuodesta 2017.

Haukiputaan urheilukentän ja Torpanmäen alueen maankäytön
vaihtoehtoisten tarkastelujen pohjalta yhdyskuntalautakunta
päätti toukokuussa 2017 alueita koskevien kaavatöiden käynnistämisestä vaiheittain. Ensimmäinen vaihe koskee Torpanmäen
aluetta, josta osallistumis- ja arviointisuunnitelma saatiin näh-
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täville marraskuussa 2017. Tavoitteena on mahdollistaa alueen
kehittyminen monipuoliseksi urheilu- ja liikuntatoimintojen sekä
virkistyskäytön keskittymäksi.
Kaupunginvaltuuston päätöksellä osa Niittyholman asemakaavan muutoksesta tuli voimaan marraskuussa 2017. Loppuosa kaavasta odottaa edelleen lainvoimaistumistaan.
Oulunsalo
Oulunsalon keskustan yleissuunnitelmasta oli syksyllä 2017 nähtävillä kolme erilaisiin kasvuennusteisiin perustunutta luonnosta.
Yleisötilaisuudessa esitettyjen sekä kirjallisesti jätettyjen mielipiteitten perusteella työstetään varsinainen yleissuunnitelma.
Yleissuunnitelmassa linjataan asuinrakentamisen sijoittumisen
lisäksi tulevaisuuden palvelutarpeita, ympäristörakentamisen
painopisteitä sekä kevyen liikenteen yhteyksiä. Suunnitelman on
tarkoitus valmistua kevään 2018 aikana.
Oulunsalonrannan itäosan asemakaava sekä asemakaavan muutos olivat luonnoksena nähtävillä loppusyksyllä 2017. Varsinainen
asemakaavaehdotus laaditaan saadun palautteen pohjalta kevään 2018 aikana. Oulunsalonrannan itäosaan, Vihirannan alueen
viereen, on suunnitelmissa tarjota mahdollisuuksia pientalorakentamiseen merenrannan tuntumassa. Rantaan jää monipuolisia luontoelämyksiä tarjoava suojelu- ja virkistysalue.
Lisäksi Oulunsalossa on vireillä täydennysrakentamiseen liittyviä pieniä asemakaavan muutoksia. Hyvien liikenneyhteyksien ja
palveluiden äärellä sijaitsevat kohteet ovat haluttuja rakennuspaikkoja. Täydennysrakentamisella muodostetaan keskustaan
tiiviimpää, kaupunkimaista rakennetta ja hyödynnetään olemassa olevia verkostoja. Esimerkiksi vanhan pappilan alueelle suunnitellaan virikkeellistä senioriasumista, ja tutkitaan sukupolvien
yhdessä asumisen mahdollisuuksia.
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Kunnallistekniikka, liikenne ja ympäristö
Kadut ja kunnallistekniikka
Pääosa investoinneista on maankäytön toteutusohjelman mukaisia uudisrakennuskohteita. Näitä olivat Hiukkavaaran keskustan,
Ranta-Toppilan sekä Oulunsalon Niemenrannan pohjaustyöt. Viimeistelytöitä on tehty aiemmin pohjatulla Hiukkavaaran Kivikkokankaalla.
Merkittäviä peruskorjauskohteita olivat mm. Rajakylän alue, Raja-Taskilan alue, Pyykösjärven alue, Häyrysenniemen alue, Jäälin
alue sekä Pappilantien alue Ylikiimingissä. Kustannusten alittuminen johtuu edullisista urakkatarjouksista sekä osin vuodelle 2018
siirtyneistä kustannuksista.

Liikennejärjestelyistä merkittävin hanke oli Koskelantien rakentaminen asemakaavan mukaiseksi Toppilansalmen asuinalueen
kohdalla. Loppuvuonna aloitettiin Raitotien rakentaminen välille
Kiulukangas–Hiukkavaaran keskus.
Poikkimaantien ensimmäisen vaiheen (vesistösilta) viimeistelytyöt sekä toisen vaiheen työt saatiin valmiiksi suunnitellusti. Toinen vaihe sisälsi Kainuuntien ja Kajaanintien välisen katuosuuden
parantamisen.
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Hollihaan puiston ja sataman peruskorjaukset yhteistyössä liikuntapalveluiden, Oulun Veden ja Oulun Tilakeskuksen kanssa
valmistuivat lähes suunnitellusti syksyllä 2017. Osa sataman viimeistelytöistä jäi kesälle 2018.
Lähes kaikki katujen ja puistojen elohopeavalaisimet on saatu
korvattua energiatehokkailla LED-valaisimilla. Viimeiset elohopeavalaisimet vaihdetaan 2018 aikana. Lähtötasoon verrattuna
saavutetaan yli 50 % energian säästö eli noin 1,2 M€ / vuosi.

Ympäristörakentaminen
Ympäristörakentamisen uusinvestointikohteista valmistuivat Navettakankaan leikkipaikka Metsokankaalla ja Haapajärven koira-aitaus Haukiputaalla.
Korvausinvestointikohteista valmistuivat Knuutilankankaan leikkipaikka (Maikkula), Tuiranpuiston leikkipuisto (Tuira), Tolpankankaan leikkipaikka (Kaakkuri) sekä Sarkki-Jaakan leikkipaikka
Oulunsalossa. Oravanpolun leikkipaikka Martinniemessä rakennetaan loppuun keväällä 2018.
Kuusisaaren tapahtumapuisto valmistui elokuussa 2017.
Joukkoliikenne
Joukkoliikenteen matkamäärät vuonna 2017 kasvoivat 9 % verrattuna vuoteen 2016. Matkoja tehtiin yhteensä 8,84 miljoonaa ja lipputulot ylittivät arvion 0,48 M€. Myönteiseen tulokseen on vaikuttanut lippu- ja maksujärjestelmien tuotekehitystyö. Yhä useampi
asiakas on siirtynyt käyttämään digitaalista verkkoasiointia. Toimintamenoihin vaikuttivat uudet liikennöintisopimukset, jotka
olivat kustannustasoltaan alhaisempia.

Liikenneväylät Oulussa (km)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

kaava-alueen katuja

649

659

935

954

935

962

959

kaava-alueen ulkopuolisia teitä ja
kevyenliikenteen väyliä

333

333

666

668

672

769

765

kevyenliikenteen väyliä yhteensä

619

627

755

762

776

796

818

1 601

1 619

2 356

2 384

2 385

2 527

2 543

yhteensä kunnossapidettäviä teitä,
katuja ja väyliä
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Omaisuuden hallinta
Maatalous
Uuden Oulun, Iin, Pudasjärven ja Utajärven maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue on
aloittanut toimintansa 1.1.2013, päivitetty maksajavirastosopimus tuli voimaan 1.1.2015.
Järjestelyvastuu on Oulun kaupungilla. Maaseutuelinkeinojen kehittämiseen varattu
määräraha käytettiin edistämään maaseutuyritysten elinkelpoisuutta, ympäristöasioita
ja koulutusta. Kehittämisrahaa myönnettiin maaseutuyrittäjälle 206 hankkeeseen yhteensä 144 292 €.
Ympäristöasioita edistäviä kehittämisrahan tukimuotoja ovat peltojen peruskuivatussuunnitelma, peltojen kasvinsuojeluruiskun testaus, peltojen kalkitus, karjanlannan ravinneanalyysi, kuiviketurpeen käyttö, maatilojen bioenergiasuunnitelmat ja karjatilojen
jäteselvitykset. Niille tukea on myönnetty 95 hankkeeseen 90 272,91 euroa eli 62,5 %
koko tuen määrästä.
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2017

Ii

Oulu

Pudasjärvi

Utajärvi

Yhteensä

Maatilat (kpl)

87

311

126

94

618

- niistä kotieläintiloja

29

80

62

31

202

2 409

10 039

4 134

4 497

21 079

505

1790

830

580

3 705

Petoeläinvahingot kpl

1

15

32

2

50

Tuet ja korvaukset M€

1,85

7,2

4,15

3,45

16,65

Peltoala ha
Tukihakemukset kpl

Kaupungin omistamia peltoja vuokrattiin viljelykäyttöön 40 sopimuksella yhteensä noin 367 hehtaaria. Palstaviljelyalueilla oli
vuokrattuna 37 monivuotista ja 395 yksivuotista palstaa, yhteensä
432 kpl. Luonnonsuojelualueita hoidettiin laiduntamalla: Selkäkarista on vuokrattu lammaslaidunalaksi 2,96 hehtaaria ja Kempeleenlahden suojelualueelta emolehmälaitumeksi 31,12 hehtaaria.
Oulun kaupungin maaseutuelinkeinoviranomaiset järjestivät vuoden 2017 aikana päättäjien maamieskoulun joka oli 3-osainen
koulutuspaketti Oulun kaupungin päättäjille. Päättäjien maamieskouluun osallistui 15 valtuutettua sekä lautakuntien puheenjohtajaa. Maamieskoulun kolmas ja samalla viimeinen tilaisuus
pidettiin 4.10.2017 perinteisesti tilaretkeilyn ja luennon merkeissä.
Osallistumistodistus jaettiin 9 henkilölle Hannuksen kylätalolla.
Maamieskoulu toi päättäjien tietoisuuteen Oulun maaseudun erityispiirteitä ja maaseutuyrittäjien haasteita. Maamieskoulun tarkoituksena oli myös saada päättäjät huomaamaan millaisia rahavirtoja maa- ja metsätalous ja niiden liitännäiselinkeinot tuottavat
aluetalouteemme.
Metsät
Puutavaraa luovutettiin vuonna 2017 hankintakaupoilla yhteensä
34 168 m3, pystykaupoilla 9 312 m3, yhteensä 43 480 m³. Vuonna
2017 energiapuuta myytiin 16 357 i-m3. Puunmyynnistä ja niihin
liittyvistä ennakkomaksuista sekä energiapuun myynnistä saatiin
yhteensä tuloja noin 1,397 M€.
Mätästystä ja kaivurilaikutusta tehtiin noin 10,5 hehtaaria Niileskorvessa ja Madekoskella. Alavuotolla istutettiin kuusta noin 6
hehtaarin alalle.
Metsäautoteitä perusparannettiin ja rakennettiin yht. 5 400 m
(Kalikkakangas, Punaisenladonkangas, Hämeenjärvi, Leväyskivenkangas ja Ellinmaan energiapuun varastoalue). Sanginjoen
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ulkometsän Isokankaantielle ja Kuparisenpolulle laadittiin
kunnostussuunnitelma. Kunnostusojituksia suunniteltiin ja
toteutettiin Hämeenjärvellä, Kontiopalossa ja Kivijärvellä yhteensä noin 25 380 m. Mhy Oulunseutu toteutti Kalimenvaaran kunnostusojituksia 14 180 m. ja piennartasanetta 1 350 m.
Taimikoiden hoitoa ja nuoren metsän kunnostusta tehtiin noin
109 hehtaaria
Asutuksen lähi- ja ulkoilumetsiä hoidettiin harvennuksin noin
167 hehtaaria, josta monitoimikoneella 64 hehtaaria. Selänteen
metsäpalvelun hevosvaljakko oli töissä Haukiputaan Kurtinhaudassa. Metsien käsittelysuunnitelmia laadittiin noin 628
hehtaaria. Suunniteltujen leimikoiden puutavaran kertymäarvio on noin 31 692 m³.
Kaupunki on vuokrannut omistamiaan soita Turveruukki Oy:lle turvetuotantoon, ja näistä saatiin vuokratuloja yhteensä
12 164,49 euroa. Tuotantomäärään perustuva vuokratulo on siten hieman edellisen vuoden tuottoa suurempi (vuonna 2016
tuotto oli 9 626,37 €).
Oulun kaupunki on vuokrannut metsästykseen soveltuvat
maa-alueet paikallisille metsästysseuroille. Sanginjoen ulkometsän alueella metsästyksessä on sallittua vain hirvenpyynti
ja pienpetojen loukkupyynti.
Vuonna 2017 aloitettiin merenranta-alueille painottuva tehostettu pienpetopyynti. Toiminta sijoittuu osin asutuksen läheisyyteen muuhun metsästykseen soveltumattomille alueille.
Tällä pyritään vähentämään taajama-alueille voimakkaasti lisääntyneiden vieraslajien ja kettujen leviämistä.
Luonnonhoito
Taukopaikka- ja polttopuuhuoltoa tehtiin Sanginjoen ulkometsän reiteillä, Lemmenpolulla, Hietasaaressa, Letonniemessä, Kempeleenlahdella, Pilpasuolla, Parsiaismaalla, Koitelissa
ja Hietasaaressa. Ylikiimingin tauko- ja kalastuspaikkojen huolto tilattiin 4H-yhdistykseltä (Inninkoski, Rekikylä, Ahmasjärvi).
Luonnonhoito- ja ympäristökunnostustöissä jatkettiin yhteistyötä Oulun kaupungin työllisyyshankkeen (Kestävän kehityksen keskus) ja Oulun seudun 4H-yhdistyksen kanssa.
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Vesialueet / kalatalous
Oulun kaupungin omistamalle Oulujoen vesialueelle
istutettiin 2-vuotiasta merilohta 218 810 kpl ja 1-vuotiasta merilohta 31 200 kpl. Vaellussiikaa istutettiin keväällä vastakuoriutuneena 5 654 000 kpl ja syksyllä
kesän vanhoina istutusmäärä oli 1 138 175 kpl.
Pyyntikokoista kirjolohta istutettiin kaupungin vesialueille yhteensä 2 445 kg. Suurin osa kirjolohista (n.
2 200 kg) istutettiin Sanginjoen erityiskalastusalueelle. Oulujokeen istutettiin lisäksi 244 kg pyyntikokoista
kirjolohta. Nahkiaisia ylisiirrettiin 51 615 kpl. Kesän vanhoja kuhanpoikasia istutettiin 72 525 kpl.

Oulun kaupungin omistamille vesialueille uisteluluvan voi hankkia netistä. Lupia voi ostaa myös Oulun
kaupungin palvelupisteistä.
					
Veden juoksutusta jääaikaan Oulujoesta Pyykösjärveen jatkettiin ympäristölupaehtojen mukaisesti. Pyykös- ja Kuivasjärven veden laaduntarkkailua tilattiin
talvikaudelle 2016–2017 Nablabs Oy:ltä. Vuosi 2017 oli
viidestoista Merikosken kalatien täysi toimintakausi.
Kalatietä nousevien kalojen määrää selvitettiin laskijalaitteen avulla. Vuoden 2017 aikana kalatietä nousi
Merikosken padon yläpuoliseen Oulujokeen mm. 228
lohta ja 32 meritaimenta.

Lylyjärvi on vuokrattu luonnonravintolammikoksi vuosiksi 2018–2022. Lammen vuokra maksetaan ensisijaisesti kuhanpoikasina, jotka istutetaan Oulujokisuistoon Merikosken voimalaitoksen alapuolelle.
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Rakennukset
Vuoden 2017 lopussa yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden hallinnassa on yhteensä 60 tonttia tai rakennuspaikkaa, joissa on rakennuksia tai rakennelmia yhteensä 147 kpl. Tekninen isännöinti
ja taloushallinto toteutettiin yhteistyössä Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen ja Sivakka-yhtymän kanssa.

Alue

Vuonna 2017 tehtiin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen hallinnassa olevista rakennuksista 5 kauppaa/luovutusta. Yhteenlaskettu kauppahinta maa-alueineen oli yhteensä noin 5,5 M€. De
Gamlas Hemin kaupan allekirjoitus siirtyi vuoden 2018 tammikuulle, kauppahinta, 402 667 €. Se kirjataan tuloksi vuonna 2018.

Kohde

Kauppahinta, €

Kohteita kpl

Rak. kpl

Haukipudas

9

17

Maalismaan koulu, Yli-Ii

Kiiminki

2

5

Ent. Kunnan varikko, Ylikiiminki

31 000

Riutun kalahalli, Oulunsalo

10 000

38

108

Oulunsalo

Oulu

5

7

Veljeskoti, Ylikiiminki

Yli-Ii

3

3

Lehtoranta, Oulu
Yhteensä

Ylikiiminki

3

7

Yhteensä

60

147

20

125 295
5 347 500
5 513 815

Vuoden 2017 aikana purkuun vietiin 19 rakennusta / rakennuskokonaisuutta, joiden yhteenlaskettu kerrosala oli noin 4 391 brm2.
Purku-urakan kustannukset olivat yhteensä noin 313 000 €, jonka lisäksi purku-urakan aikana toteutetuista lisätöistä on aiheutunut maksettavaa noin 40 000 €.
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Maanhankinta
Oulun kaupungille on hankittu maata vuonna 2017 yhteensä 146,9584 hehtaaria, josta raakamaata oli 93,30 hehtaaria
ja muuta maata 53,66 hehtaaria. Maanhankintoihin käytettiin
investointirahaa yhteensä noin 8,85 M€. Maanhankinnan pinta-aloihin ja hintoihin sisältyy kolme maanvaihtoa. Raakamaakauppoja on tehty 15 kpl, muita maanhankintakauppoja oli
33 kpl. Merkittävin maanhankinnan kohde oli Tahkokankaan
alueen hankkiminen kaupungin omistukseen. Hankinnan arvo
oli noin 7 M€, hintaan sisältyy rakennusten arvo. Raakamaasta
3,6 ha hankittiin etuostomenettelyllä.

Hankinta
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Kaupunkimittaus
Kiinteistöinsinöörin palvelut

Kartastopalvelut

Vuonna 2017 lohkottiin 341 tonttia ja rakennuspaikkaa, vähennystä edellisvuoteen oli 69. Uusia tontteja muodostettiin myös laadunmuutoksilla tiloista tonteiksi. Yleisten alueiden lohkomistoimituksia tehtiin yhteensä 49.

Kesällä suoritettiin rakennetun alueen ortoilmakuvaus 976 km2
alueelta. Kuvat julkaistiin internetpalvelu Karttatiellä. Kuvauksella
ajantasaistettiin aikaisempaa vuoden 2012 ilmakuvausta. Samoin
kesällä tehtiin laserkeilaus noin 100 neliökilometrin alueelta keskustan ympäristöstä suunnittelua ja 3D-mallinnusta varten.

Kuntaliitoksen seurauksena kaupungin rekisterinpitoalue on laajentunut ja sen myötä yksityishenkilöille suoritettavien lohkomistoimitusten määrä on edelleen kasvanut ollen vuonna 2017
lähes puolet (48 %) annetuista toimitusmääräyksistä. Tonttijakoja
ja tonttijakojen muutoksia hyväksyttiin vuoden 2017 aikana 118
kappaletta. Kiinteistörekisterin pitäjän rekisteröityjen päätösten
määrä oli 79, mikä oli 19 enemmän kuin edellisvuonna.
Sähköisten palveluiden kehittämiseksi hankittu toimitusten sähköinen haku -ohjelmisto otettiin käyttöön alkuvuonna 2017. Sen
käyttö on ollut vähäistä johtuen siitä, että suuri osa tontin lohkomisista tulee vireille kirjaamisviranomaisen määräalaan myöntämästä lainhuutoilmoituksesta.

Kaikki kaupungin rekisteröimät tontit ja yleiset alueet
vuosina 2013–2017

Rakennusten 3D-mallinnusta toteutettiin sekä keskusta-alueella
että vuoden 2016 ilmakuvausalueella. Vuoden aikana toteutettiin
useita suunnitelmien visualisointeja ja tutkittiin erilaisten uusien
tekniikoiden kuten esimerkiksi holo-linssien käyttöä visualisoinneisssa.
Syksyllä testattiin drone-helikopterin käyttöä kartoitustehtävissä.
Rakennuksen paikkoja merkittiin yhteensä 752 kpl suuralueittain
seuraavasti: Oulu 534, Haukipudas 119, Kiiminki 59, Oulunsalo 28,
Yli-Ii 6 ja Ylikiiminki 6. Sijaintikatselmuksia on suoritettu 1 520 kpl.

Rakennuksen paikan merkintöjä
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Rakennusvalvonta
Oulu kehittää voimakkaasti sähköistä asiointia, korjausrakentamisen
ohjausta ja valmistautui rakentamismääräyskokoelman uudistukseen.
Rakennuslautakunnan alainen noin 31 henkilön rakennusvalvontayksikkö (lisäksi Monetra Oy:stä
7 henkilöä) muodostuu kolmesta asiantuntijuuslinjasta; ympäristöön soveltuminen ja kaupunkikuva, rakentamisen tekniset ratkaisut sekä toimintaa tukevat rakentamisen laatu- ja kehitysasiat. Kullakin linjalla on oma päällikkönsä; kaupunginarkkitehti, tarkastuspäällikkö, sekä laatupäällikkö. Toiminnallisesti rakennusvalvontaprosessi koostuu eri vaiheista; rakennushankkeiden
ennakko-ohjaus, lupavalmistelu ja -päättäminen, rakennustyön valvonta ja -tukeminen sekä
ympäristön jatkuva valvonta. Rakennuslupien päätösvaltaa on lautakunta delegoinut ensisijaisesti rakennusvalvonnan johtajalle. Asioiden sujuvasta etenemisestä ja asiakaspalvelusta vastaa
keskeisesti yksikön toimisto.
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Oulun rakennusvalvonnan erityispiirteet
Oulun rakennusvalvonta tunnetaan valtakunnallisesti ohjaavasta
työtavastaan sekä rakentamisen keskeisten laatutekijöiden, kuten
kosteuden, energian, sisäilman, tilatehokkuuden ja esteettömyyden edistämisestä ja ohjauksesta. Asiakastyötä tehdään tavoitteena
tuottaa hankkeille lisäarvoa, jolle asetetaan myös vuosittaiset sitovat
tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamista tuetaan poikkeuksellisen laajoilla kehityshankkeilla. Vuonna 2017 pääpaino on ollut kosteudenhallinnassa, korjausrakentamisessa, energiatehokkuudessa sekä tietomallien käytön tukemisessa. Hankkeiden osarahoittajina ovat olleet mm. Tekes ja EU.
Pitkäaikainen omavaraisuus hankkeiden ja lisäarvon
tuottamisen taustalla
Oulussa uudis- ja korjausrakentamiseen investoitiin vuonna 2017 n.
1,5 miljardia euroa, eli lähes Oulun kaupungin budjetin verran. Tämä
määrä rakentamista kulki rakennusvalvonnan ohjauksen kautta. Rakennusvalvonnan oman toiminnan budjetti (kulut/tuotot) oli 3,2/3,4
miljoonaa euroa. Se laadittiin pitkäaikaisen tavoitteen mukaisesti
hieman ylijäämäiseksi. Tulot ylittivät budjetoidun 27 prosentilla ja
kulut alittivat budjetoidun lähes 14 prosentilla ja toimintakate oli 1,57
miljoonaa euroa eli 1,357 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän.
Rakennusvalvonta on ollut omavarainen tuottaen ylijäämää yli 20
vuotta, vuodesta 1995 alkaen. Lupamaksut on pidetty keskimäärin
kymmenen suurimman kaupungin keskiarvossa. Tuottavien ohjausmenetelmien päivittäminen turvataan kehityshankkeilla, joita ovat
mm. Kuivaketju10-kosteudenhallintahanke, e-Lighthouse (energiatehokkuus) ja ICNB (tietomallien käytön edistäminen). Ne tukevat
suoraan rakennusvalvonnan tavoitetta eli energiatehokkuutta, sähköisen toimintamallin kehittämistä, rakentamisen kokonaisvaltaista
kosteudenhallintaa ja sen terveydellisten ja teknisten haittojen hillitsemistä.
Asuntorakentamisen määrä nousussa
Vuonna 2017 luvitettu rakentamisen kokonaismäärä (kerrosalaneliöt
332 747 ke-m2) kasvoi noin 24,5 % vuosien 2015 ja 2016 keskitasosta. Vertailujaksolla asuinrakennusten luvitettu kerrosala kasvoi noin
35,7 %. Muutos johtui asuinkerrostalorakentamisen huomattavasta
kasvusta, 63 %. Pientalorakentaminen kasvoi vertailujaksolla noin
10 %. Liike- ja toimistorakentamisen volyymi väheni vertailujaksona
43 %. Työmaakatselmuksia pidettiin noin 4 413 ja henkilöyhteydenottoja oli noin 50 000, toimistossa tai sähköisesti.
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Lupia myönnettiin vuoden 2017 aikana 3 035 asuntoon (uudis- ja
korjausrakentaminen), lisäystä 1 048 asuntoa (52,7 %) vertailujaksolla. Rakennusvalvonnan talous toteutui huomattavasti suunniteltua paremmin, koska toimintamenot toteutuivat arvioitua
pienempänä ja toimintatulot toteutuivat arvioitua suurempina.
Rakennusvalvonnan investoinnit, sähköisen rakennusvalvonnan
kehittäminen, toteutuivat budjetoitua pienempänä.
Luvitettavien hankkeiden määrään on vaikuttanut myös loppuvuodesta 2017 voimaan tullut uusi koko Oulun alueen rakennusjärjestys. Pitkään työn alla ollut rakennusjärjestys yhtenäistää
käytäntöjä koko kaupungissa ja vapauttaa joitain pieniä rakennushankkeita, kuten pienet aurinkokeräimet ja omakotitalon pienet pihavajat, luvan hakemisesta.
Ripeää lupakäsittelyä ja entistä monipuolisempia
palvelukanavia
Asiakaskunta asettaa erityisiä paineita lupahakemusten käsittelyajoille ja ohjaavalle vuorovaikutukselle. Rakennuslupien läpimenoaika 16 vuorokautta oli selvästi vertailukaupunkien keskiarvoa

nopeampi. Vuonna 2015 käyttöön otettu sähköisen lupamenettelyn käyttö lisääntyi ja vuonna 2017 lupahakemuksista 87 % otettiin
vastaan sähköisenä.
2016 siirryttiin täysin sähköiseen käsittelyyn mikä tarkoittaa että
paperisenakin tulleet luvat skannataan ja käsitellään sähköisesti.
Vuoden 2017 aikana on aktiivisesti kehitetty toimintatapaa täysin paperittoman lupakäsittelyn suuntaan ja myös uusia malleja
asiakkaan ohjaamiseen ja palveluun kehitettiin. Tavoitteena on
tuoda pankki- ja vakuutusneuvotteluista tuttu verkkoneuvottelumahdollisuus myös rakennusvalvonnan asiakkaille ja yhdistää tähän entistä parempaa ennakoivaa ohjausta. Tavoitteena on, että
asiakas kokee aina yhteydenpidon itselleen hyödylliseksi ja että
palvelu on ajantasaista ja ripeää. Merkittävästi resursseja on tarvittu vuonna 2017 lupa-asiakirjojen skannauksen projektiin, jonka
tavoitteena on sähköistää rakennuslupa-arkistot. Hanke tehostaa rakennusvalvonnan toimintaa, kun asiakirjat ovat helpommin
saatavissa sähköisestä arkistosta ja myös asiakkaalle ne on mahdollista hankkia Oulun karttakaupasta.
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Rakennusvalvonnan vaikuttamismahdollisuudet
rakentamisen kenttään ovat hyvät

Rakennusvalvonta

Rakennusten energiamääräysten jatkuva tarkistustarve ja rakennusten kosteusvaurioiden aiheuttamien sisäilma- ja terveysongelmien kärjistyminen lisäävät rakennusvalvontaan kohdistuvia
odotuksia. Ympäristöministeriön kanssa yhteisenä kehityshankkeena Oulussa kehitetty Kuivaketju10-toimintamalli terveen rakentamisen edistämiseksi on valmistunut vuonna 2016 ja otettiin
käyttöön Oulussa 2017 suurista kohteista alkaen. Valtakunnallisesti käyttöönotto tapahtui maaliskuussa 2017 ja loppuvuodesta
julkaistu rakentamismääräyskokoelman uudistus tukee toimintamallin käyttöä edellyttäen vastaavaa kosteudenhallinnan kokonaisvaltaista toimintamallia kaikessa rakentamisessa.

TOIMINTATUOTOT

Yli miljardin euron rakennushankkeet etenevät vuosittain lakisääteisesti rakennusvalvonnan ohjauksen, lupapäätösten ja valvonnan kautta. Se tarjoaa rakennusvalvonnalle poikkeuksellisen
mahdollisuuden osallistua hankkeisiin jo ennen suunnittelun
aloitusta jatkuen niiden valmistumiseen asti. On mahdollista
tuottaa euroissa mitattavaa lisäarvoa hankkeille ja rakennuttajille.
Vuoden 2017 aikana toteutettiin ohjauksiin ja hankkeisiin liittyen
muun muassa noin 20 koulutustilaisuutta, joiden laajuus oli noin
850 osallistujaa. Osallistujina on ollut kertarakentajia, pientaloasukkaita ja rakennusalan ammattilaisia.

Toteuma 2017
4 314 798

MYYNTITUOTOT

94 134

MAKSUTUOTOT

4 113 254

TUET JA AVUSTUKSET

103 734

VUOKRATUOTOT

3 672

MUUT TUOTOT

4

TOIMINTAKULUT

-2 744 911

HENKILÖSTÖKULUT

-1 769 673

- PALKAT JA PALKKIOT

-1 385 449

- HENKILÖSTÖSIVUKULUT

-384 224

PALVELUJEN OSTOT

-637 750

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-72 809

AVUSTUKSET
VUOKRAT

-255 380

MUUT KULUT
TOIMINTAKATE

-9 299
1 569 887

Investoinnit, M€
ICT-investoinnit
Sähköisen rakennusvalvonnan kehittäminen

Korjausrakentaminen
Korjausrakentaminen on noussut määrällisesti uudisrakentamisen ohi. Korjaaminen on uuden rakentamista
vaikeampaa ja valitettavan usein korjaukseen liittyy jonkinlainen vaurio tai ongelma mikä monimutkaistaa projektia entisestään. Rakennusvalvonnan korjausrakentamisen ohjauksen tavoitteena on tukea korjauksien onnistumista heti hankkeiden alkuvaiheessa ja tämä toteutetaan mm. ennakoivalla korjausneuvonnalla, joka on
ilmaista kuntalaispalvelua.
Korjausrakentamisen ohjaustoiminta aloitettiin vuosina 2013 ja sitä on edelleen kehitetty joka vuosi. Kiinteistön
omistajien ja isännöitsijöiden kanssa tehtävää yhteistoimintaa ja koulutusta on lisätty ja vuonna 2017 saatiin
korjausrakentamisen asiantuntijan virka vakinaistettua mikä vahvistaa entisestään osaamista ja ohjausmahdollisuuksia. Vuonna 2017 perustettiin myös rakennusvalvonnan oma korjausrakentamisen tiimi sekä vaativien
korjauskohteiden työryhmä, johon kuuluu myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Vuoden 2017 aikana ohjattiin useita satoja korjausrakennuskohteita koulutuksissa ja henkilökohtaisissa tapaamisissa.

18 081
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Toiminnan kehittäminen			
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on sitoutunut vahvasti jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. Vuoden 2017 aikana päivitettiin
yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kehittämisen toimintamalli.
Toimintamalli pohjautuu pitkälti ISO9001- ja ISO14001-standardien vaatimuksiin. Toimintamallia kehitettiin yhdessä henkilöstön
kanssa. Mallissa on määritelty yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa käytössä olevat strategiset ja operatiiviset työkalut sekä
mittaus- ja arviointityökalut. Toimintamallin mukaan konkreettinen kehittämistoiminta koostuu oman työn ohessa tehtävästä
kehittämisestä ja erillisistä kehittämishankkeista joko ulkoisella
rahoituksella tai omalla rahoituksella.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen prosessit on kuvattu toimintajärjestelmässä. Toimintajärjestelmän ylläpidosta vastaa
kehittämispäällikkö yhdessä Tylli-ryhmän kanssa. Ryhmä koostuu Ympäristötalon eri yksiköiden edustajista. Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelujen yksiköt vastasivat toimintajärjestelmän päivittämisestä vuoden aikana standardin edellytysten mukaisesti.
Prosessien kuvauksia ja toimintaohjeita tarkistettiin ja toimintaa
kehitettiin vuoden aikana.
Palvelualueen yhteistyön edistämiseksi yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kehittämisseminaari on laajennettu koko palvelualueen kehittämisseminaariksi vuosien 2016 ja 2017 aikana.
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Yhteinen kehittämisseminaari pidettiin vuoden 2017 aikana kahdesti.
Kehittämisseminaareissa oli vahvasti esillä palvelualueen kärkihankkeet ja niiden toteuttaminen yhdessä.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut -palvelualue on arvioinut vuoden
2017 aikana toimintaansa johdonkatselmuksissa ja CAF-arvioinneissa. CAF-arviointi tehdään palvelualueella joka toinen vuosi. Vuoden
2017 aikana saatettiin loppuun vuoden 2015 arvioinnissa tunnistettuja kehittämistoimia toteuttamisohjelman mukaisesti. Vuoden 2017
lopussa tehtiin uusi CAF-arviointi, jonka pohjalta laaditaan uudet
kehittämissuunnitelmat sekä koko palvelualueelle että Ympäristötalolle.
Digitaalinen agenda -ohjelma päättyy vuonna 2018. Digitalisoinnin
päätavoitteena oli sähköistää palveluprosessejamme ja saada kuntalaiset käyttämään sähköisiä asiointipalveluita.
Vuosien 2015–2017 aikana sähköistettiin mm. seuraavat palvelut
• kaupungin omistamien tonttien hakeminen sähköisesti
• rakennuslupien ja toimenpidelupien sekä niihin liittyvä ennakkoohjaus sähköisesti
• ympäristöön liittyvä palautteen ja havaintojen keruu sähköisesti
• yleisten alueiden lupien haku sähköisesti
• erilaisten tuotteiden (venepaikka, viljelypalstat) sähköinen varaus
• hankkeiden esittely ja kuntalaisten kuuleminen sähköisesti
• poikkeamiset ja suunnittelutarve ratkaisut sähköisesti
• olemassa olevan aineiston sähköinen myynti verkkokaupassa
Vuonna 2017 hankittiin seuraavat sähköiset asiointipalvelut, jotka
käyttöönotetaan vuoden 2018 aikana.
• erilaisten palvelutilausten (asiakirja- ja sopimusjäljennökset,
maanomistajaluettelot…) vastaanottaminen ja tuotteiden toimittaminen sähköisesti
• ympäristölupien hakeminen sähköisesti
Vuonna 2017 toteutettiin ICT-peruskehittämisen päähankintoina uusi
infraomaisuuden hallintajärjestelmä sekä siihen liittyvä kenttätyötä
tukeva sovellus, sähköinen dokumenttiarkisto. Lisäksi paperiarkiston
skannaaminen digitaaliseen muotoon on työn alla.
Vuoden 2017 aikana sähköisten asiointipalveluiden käyttöasteet
nousivat yli 80 %. Käytännössä tämä tarkoittaa, että alle 20 % asiakkaista toimittaa hakemuksia enää paperimuodossa tai käyntiasiointina. Henkilöstön digitekniikan osaamistasoa on kasvatettu koulutusten avulla ja keskeisin palveluprosesseihin on tehty tietosuoja-auditoinnit.
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Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut osallistuu aktiivisesti kansalliseen yhteistyöhön Kehto-foorumin kautta. Foorumi toimii kuntien teknisen toimen valakunnallisena kehittäjänä ja edunvalvojana. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on Kehto-foorumin kautta
mukana yhteisissä valtakunnallisissa teknisen toimen kehittämishankkeissa. Lisäksi palvelualueen asiantuntijat osallistuvat
aktiivisesti oman substanssialueensa kehittämiseen sekä kansallisissa että kansainvälisissä verkostoissa.
Vuonna 2017 koottiin koko yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen
yhteinen materiaalihallinnan kehittämistyöryhmä, jonka tavoitteena on kehittää toimintamalleja materiaalitehokkuuden saavuttamiseksi. Materiaalihallinnan kehittämistyöryhmä on vuoden aikana mm. sähköistänyt purkulupahakemuksen, kehittänyt
jätemäärien tilastointia purkulupien yhteydessä, kehittänyt pima-maiden hallintaprosessia kehittämällä sähköisiä työkaluja,
jakanut tietoutta YYP:n sisällä ja vienyt eteenpäin maaperän pilaantuneisuuden historiaselvityksiä osana jokaista projektia.
Oulun kaupungin EAKR-rahoitteinen Resurssiviisas infrastruktuuri
-hanke päättyi vuoden 2017 lopussa. Joulukuussa järjestettiin sidosryhmille suunnattu loppuseminaari, joka tavoitti laajasti alan
eri toimijoita. Seminaarissa esiteltiin hankkeen aikana saavutetut

tulokset ja jatkokehityshankkeet, joista Kivikaudesta kiertotalouteen -hankkeesta on jätetty rahoitushakemus Ympäristöministeriöön. Kivikaudesta kiertotalouteen -hanke keskittyy kiertotaloutta edistävien toimintatapojen kehittämiseen rakentamisessa.
Kehitettävät menettelyt testataan ja pilotoidaan käytännössä
Tahkokankaan maankäytön muutosalueella.
Vuoden 2017 lopulla tehtiin myös päätös osallistua 6aika-hankehakuun hankkeella CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja
maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa. Kyseisessä hankkeessa ovat mukana myös Helsingin ja Tampereen kaupungit.
Oulun kaupungin osuus hankkeessa keskittyy Välimaalle sijoittuvan kiertotalousalueen toimintamallin ja toimintaedellytysten
suunnitteluun yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.
ITS Oulu -hanke käynnistyi vuonna 2016 ja se jatkuu vuoden 2018
loppuun. ITS Oulu -hankkeen tavoitteena on innostaa oululaisia
IT-yrityksiä kehittämään (äly)liikenteeseen liittyviä tuotteita tai
palveluita. Toimenpiteitä ovat verkostotapahtumat, pienet pilottikokeilut sekä älyliikennearkkitehtuurin laatiminen. Toistaiseksi
on toteutettu pilotteja mm. bussien sisänäyttöihin ja reaaliaikaiseen matkustajalaskentaan liittyen. Tulossa on mm. kunnossapidon mittaustekniikkaan liittyviä pilotteja.
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Henkilöstö
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa oli vakinaisessa virka- tai työsuhteessa vuoden 2017 lopussa 167 vakituista ja 10 tilapäistä työntekijää (vuoden 2016 lopussa 166 vakituista ja 14 määräaikaista työntekijää). Toteutunut kumulatiivinen työpanos oli vuonna 2017 148,4
HTV:ta, kun se oli vuonna 2016 146,1 HTV:ta. Tähän on vaikuttanut
hienoinen sairauspoissaolojen lasku.
Jokaisen määräaikaisen ja vakituisen työntekijän palkkaamiseksi
haetaan kaupungin täyttötyöryhmältä lupa. Ennen täyttöluvan hakemista jokaisen tehtävän tarpeellisuus tarkastellaan tarkoin. Täytettävät tehtävät olivat lähinnä joko määräaikaisia tai eläköityvän
tilalle haettiin uutta työntekijää. Joitakin tehtäviä jätettiin täyttämättä. Uusia vakinaisia tehtäviä olivat vuorovaikutusasiantuntija, maisema-arkkitehti ja asumisen asiantuntija.
Henkilöstökulut vuonna 2017 olivat 9 370 389 euroa, kun vuonna
2016 ne olivat 9 713 841 euroa. Lasku johtui kilpailukykysopimuksesta, jossa julkisen sektorin lomarahoja pienennettiin 30 %. Lisäksi laskuun vaikutti rekrytoinnin viivästyminen täyttölupaprosessin myötä
sekä se, että uudet työntekijät pääsivät aloittamaan tehtävissään
ennakoitua myöhemmin.
Henkilöstön ammattitaito ja koulutustaso ovat hyviä. Osaamisen
ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa täydennyskoulutusta ja omaehtoisen koulutuksen tukemista sekä mahdollisuuksia työssä oppimiseen. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen koulutusmäärärahat
suunnattiin palvelualueen määriteltyjen osaamisen johtamisen
linjausten mukaisesti. Koulutuksen painopistealueet olivat vuonna
2017 johtaminen ja toiminnan kehittäminen, osaamisen johtamisen
kannalta merkittävä koulutus, työsuojelukoulutus, kielikoulutus ja
toimintajärjestelmäkoulutus. Suurin osa määrärahoista on suunnattu henkilöstön substanssiosaamisen kehittämiseen. Henkilökunnalla on vahva motivaatio ammattitaidon kehittämiseen. Henkilöstön
omaehtoista koulutusta tuettiin myöntämällä palkallista virka-/
työvapaata enintään kuusi työpäivää lukuvuotta kohden. Oulun kaupungin esimiespassi -esimieskoulutukseen osallistui viisi esimiestä.
Kaikki yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden esimiehet ovat suorittaneet esimiespassin ja uudet esimiehet ohjataan jatkossakin ko. koulutukseen. Esimiesinfoja pidettiin kolme ja esimiehille ja työntekijöille järjestettiin kehityskeskustelukoulutusta tammi–helmikuussa
2017. Koko henkilökunnalle järjestettiin yksi yhteinen henkilöstöinfo.
Kunta 10 -henkilöstökyselystä nostettiin kehittämiskohteeksi asiakkailta päin tullut väkivalta. Tätä varten järjestettiin koko henkilökunnalle päivän kestäviä asiakaspalvelukoulutuksia touko–kesäkuussa.
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Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen sairauspoissaoloprosentti on
perinteisesti ollut hyvin alhainen ollen 2,3 % vuonna 2017 (vuonna
2016 2,4 %). Sairauspoissaolopäivät ovat ns. lyhyitä omailmoituksella tapahtuvia poissaoloja tai erittäin vakavia sairauksia.
Oulun kaupungissa otettiin vuonna 2014 käyttöön korvaavan
työn käyttö. Tällöin henkilöstöllä oli mahdollisuus tulla töihin sairauspoissaolon aikanakin, jos se ei lääkärin arvion mukaan vaarantanut parantumista. Suurimpaan osaan sairauspoissaoloista ei
korvaava työ soveltunut.
Etätyö antoi henkilöstölle mahdollisuuden tehdä töitä kotoa käsin. Käytäntö koettiin erittäin hyväksi ja sitä hyödynnettiin työtilanteen ja -luonteen niin salliessa etätyöohjeiden mukaisesti.
Etätyötä käytetään vielä suhteellisen vähän, vaikkakin enemmän
kuin aikaisempina vuosina.

Viestintä on osa johtamista
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelun viestinnän kärkihankkeita tulevina vuosina ovat suistokaupunki Oulu, asemanseutu, kestävä liikkuminen ja keskustan kehittäminen sekä Linnanmaan kampusalue. Vuosittaisessa kaupunkisuunnitteluseminaarissa keskustelun aiheena oli Suistokaupunki Oulu – kulttuuripääkaupunki
2026?.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut tiedotti kaupunkilaisille toiminnastaan internetsivuillaan, sosiaalisessa mediassa ja tiedotusvälineiden kautta. Vireillä olevista asioista kerrottiin suunnitteluvaiheessa yleisötilaisuuksissa, lehti-ilmoituksilla, kirjeitse ja
julkisella ilmoitustaululla sekä internetsivuilla.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut osallistui Suomi 100 -juhlavuoteen seuraavilla tapahtumilla:
• 100 vuotta kaupunkisuunnittelua Oulussa -näyttely 1.–8.12.2017
• Talvilomaviikolla alle 17-vuotiaat matkustivat maksutta Oulun
joukkoliikenteessä
• Itsenäisyyspäivänä 6.12. bussikyydit kaupunkilaisille ilmaiseksi
ajalla klo 9–21
• Oulun kaupungin valtuuston Suomi 100 -juhlavuoden juhlateko, Valotaideteos AMBIENT 7.12.2017.
Oulun kaupungin nettisivut uudistuivat keväällä 2017. Uudistuksen myötä sivut skaalautuvat eri laitteiden mukaan.
Ympäristötalon olohuone
Ympäristötalon aulan pyloneissa esitellään toimialan toimintaan
liittyviä hankkeita ja tapahtumia. Lisäksi seinällä näkyy Oulun kaupungin ja Oulun Tilakeskuksen Facebook- ja Twitter-sivut.
Oulun asemakeskuksen kilpailutyöt olivat nähtävillä Ympäristötalon aulassa sekä asemakeskuksen nettisivulla. Kuntalaiset
saivat äänestää omaa suosikkiaan. Oulun asemakeskuksen suunnittelukilpailun tulosten julkistamistilaisuus oli 18.1.2017 ja ”Tervatynnyrit” voitti kilpailun.
72 tunnin liikennehaaste rantautui Ouluun. Kilpailu alkoi 7.11.2017.
72 tunnin liikennehaaste on kilpailu, jonka tavoitteena oli löytää
innovatiivisia tulevaisuuden ratkaisuja liikkumisen ja maankäytön
kehittämiseen Oulun seudulla. Kilpailuun osallistuivat Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun eri alojen opiskelijat.

Haluamme olla paras paikka yrityksille -teemalla osallistuttiin
yritystonttikampanjaan. Yritystonttikampanja onnistui hyvin, ja
hakemuksia on jätetty liike-, toimisto- ja palvelutilojen rakentamisesta Oulunportin alueelle.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut osallistui kansainväliseen Liikkujan viikkoon 16.–22.9.2017 teemalla vähäpäästöinen, yhteiskäyttöinen ja älykäs liikenne. Hiihto- ja syyslomaviikolla alle
17-vuotiaat pääsivät matkustamaan ilmaiseksi Oulun joukkoliikenteessä. Rakennusvalvonta ja yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut osallistuivat Oulun Rakentajamessuille 7.–9.4.2017.

Oulu osallistui Europan 14 -kansainväliseen arkkitehtuurikilpailuun alle 40-vuotiaille arkkitehdeille ja kaupunkisuunnittelun
ammattilaisille, teemalla ”Productive Cities”. Oulun kilpailukohde
oli Kaijonharju. Kilpailutyöt olivat esillä Ympäristötalon aulassa ja nettisivulla. Voittajaksi valikoitui espanjalaisen työryhmän
ehdotus Kaljama, tekijöinä Argimiro Macías (ES), Paula Manzano (ES), Curro Holguín (ES) ja Antonio Torres (ES).

Oulu-posti on Oulun kaupungin julkaisema lehti kaikille oululaisille, ja sen liitteenä on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä Postia-Ainolle. Lehti ilmestyi neljä kertaa vuoden 2017 aikana ja pitää
sisällään tietoa Oulun kaupungin palveluista, toiminnasta, tapahtumista ja ilmiöistä. Kaupunki rakentaa on sisällytetty lehden
sisältöön ja kaavoituskatsaus ilmestyy vuosittain vuoden ensimmäisessä Oulu-posti -lehdessä.
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Talous
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden käyttötalouden tulot
vuonna 2017 olivat 87,7 miljoonaa euroa.
Merkittävimmät tuloerät olivat maanvuokratulot, maa-alueiden myyntivoitot, joukkoliikenteen lipputulot, maankäyttösopimustulot, pysäköintimaksut ja pysäköintivirhemaksut.
Käyttötalouden toimintamenot olivat 66,0 miljoonaa euroa.
Käyttötalouden merkittävimmät menoerät kohdistuivat katujen ylläpitoon ja viheralueiden hoitopalveluihin sekä joukkoliikenteeseen. Merkittäviä menoeriä olivat myös henkilöstökulut ja suunnittelupalveluiden ostot. Investointeja tehtiin 44,6
miljoonalla eurolla. Näistä kohdistui kiinteisiin rakenteisiin ja
laitteisiin 31,8 miljoonaa euroa ja maa- ja vesialueisiin 12,6 miljoonaa euroa. Investointien rahoitusosuudet olivat 17,7 miljoonaa euroa, josta maanmyyntivoittojen osuus oli 17,2 miljoonaa
euroa.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut toteuma 2017
(sisältää joukkoliikenteen)
TOIMINTATUOTOT (1 000 €)
Myyntituotot

8 119

Maksutuotot

24 921

Tuet ja avustukset

3 414

Vuokratuotot

32 542

Muut tuotot

18 747

Toimintatuotot yhteensä

87 744

TOIMINTAKULUT (1 000 €)
Henkilöstökulut

9 375

Palvelujen ostot

51 659

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

1 964

Avustukset

1 024

Vuokrat

1 297

Muut kulut

645

Toimintakulut yhteensä

65 963

TOIMINTAKATE

21 781

Investoinnit, 1 000 €
Rahoitusosuudet
Maa-alueet
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Ict -investoinnit
Rakennukset
Yhteensä

Investoinnit

17 210

12 595

385

31 804

0

226

145

0

17 740

44 625
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Käyntiosoite: Solistinkatu 2
Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun kaupunki
Puhelin: 08 558 410
ouka.fi • facebook.com/oulukaupunkiymparisto

