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Oulun strateginen ohjausjärjestelmä perustuu yhteen kaupunkistrategiaan, jonka avulla valtuusto ohjaa koko kaupunkikonsernin toimintaa.

Oulun kaupungin visio, arvot ja
strategiset painopistevalinnat
Yhteinen visiomme vuodelle 2026 on
valovoimainen Oulu.

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

Oulun arvot ovat
rohkeus, reiluus ja vastuullisuus

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

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

Oulun kolme
strategista painopistettä ovat

1. Elinvoimainen
Oulu
kasvaa ja
kansainvälistyy.

2.Vetovoimainen
Oulu
on pohjoisen luonnon ja kulttuurin
kaupunki.

3. Pitovoimainen
Oulu
on hyväntuulinen
korkean osaamisen
kaupunki.

Oulun tapa toimia pohjautuu arvoihin, tukee strategisia valintoja sekä ohjaa kaupungin omaa toimintaa.
Kaupunkistrategian toteuttamisen tueksi on laadittu/laaditaan strategian toteuttamisohjelmat. Ohjelmakokonaisuus
täsmentää linjausten keskeiset tavoitteet, kärkihankkeet ja vastuut. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut -toimiala
vastaa ympäristöohjelman laatimisesta ja kantaa vahvasti vastuun myös sen toteuttamisesta. Ympäristöohjelman
laatiminen aloitettiin syksyllä 2018 ja se valmistuu maaliskuussa 2019. Strategian toteuttamisohjelmien tavoitteet
on integroitu sekä yhdyskuntalautakunnan että rakennuslautakunnan tavoitteisiin.
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”Tää nyt vaan on tämmöinen”
Muistatko mainoksen, jossa maajussi istui turboneliveto monsteritraktorin päällä? Kaikille oli selvää, että hyvin oli mennyt, mutta kaveri ei olisi halunnut leveillä:
”tää nyt vaan on tämmöinen”.
Mutta nyt on pakko kiittää porukkaa.
Olemme työyhteisönä vieneet menestyksellisesti
eteenpäin merkittäviä kaupungin elinvoimaan vaikuttavia hankkeita. Kuntalaisille projekteina ovat nyt tuttuja: Asuntomessut 2025 ja Asemanseudun kehittäminen,
Kiikelin Löylymaailma ja Terwa Tower hanke.
Vuoden 2018 aikana saamamme palkintolista on
häkellyttävä. Suomen Infra ry:n Yrittäjien myöntämä
Suomen kuntahankkija palkinto, Pohjois-Suomen paras rakennusteko 2018 – kunniamaininta (Hupisaaret),
Euro-China Green & Smart City -palkinto kestävästä ja
älykkäästä kaupunkikehittämisestä, Vuoden silta 2018
–palkinto (Heikinkadun alikulkusilta) ja Kuntatekniikan
kehityshankepalkinto talvipyöräilyyn liittyen.

Joukkoliikenteen matkustajamäärien osalta noustiin yli yhdeksän miljoonan matkustajan. Vuoden
2012-2018 välisenä aikana joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat nousseet lähes 30 %. Se on ollut menestystarina. Asuntotuotannon osalta tehtiin ennätys teknisen toimialan historiassa ja hallintokunnan talous oli
tulokseltaan erinomainen.
Kaavahankkeiden läpivienti on erittäin nopeaa. Pystyimme reagoimaan nopeasti sairaanhoitopiirin muuttuneisiin tarpeisiin uuden sairaalan osalta. Muutokset kaavassa saatiin vietyä läpi vajaassa neljässä
kuukaudessa. Parhaimmillaan kaavojen kesto
saatiin toteutettua 5 kuukaudessa mm. Koivikkotien asemakaavan kohdalla.
Kun poissaolot ovat kaupungin
alhaisimmalla tasolla ja työtyytyväisyys hyvä, on mukava
sanoa kuuluvansa Ruostetalon työyhteisöön.

Matti Matinheikki
Yhdyskuntajohtaja
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Vuosi 2018
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. Lautakunnan puheenjohtajan toimii
Martti Korhonen.
Yhdyskuntalautakunnan alaisuudessa toimii seudullinen joukkoliikennejaosto, johon
kuuluu 13 jäsentä. Jaoston puheenjohtaja toimii Raimo Hämeenniemi. 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. Jaoston puheenjohtajana toimii Leskelä
Jorma. 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 32 kertaa ja käsiteltäviä asioita oli 615

pykälää.
Joukkoliikennejaosto kokoontui 10 kertaa ja
käsiteltäviä asioita oli 68 pykälää.
Yhdyskuntajaoston kokouksia oli vuoden
aikana viisi ja käsiteltäviä pykäliä 22.
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
Anna-Maria Takkula.
Rakennuslautakunta kokoontui vuoden aikana 20 kertaa ja käsiteltäviä asioita oli 157 pykälää.

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT TOIMIALA
Yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki
Yhdyskuntalautakunta
Yhdyskuntajaosto
Joukkoliikennejaosto

Oulun seudun
ympäristötoimi
Liikelaitoksen
johtokunta

Rakennuslautakunta

Oulun teknisen
liikelaitoksen
johtokunta

Liikelaitos Oulun
Tilakeskuksen
johtokunta

Oulun Vesi
liikelaitoksen
johtokunta

Oulu-Koillismaan
pelastuslaitoksen
johtokunta

YHDYSKUNTA- JA
YMPÄRISTÖPALVELUT

OULUN SEUDUN
YMPÄRISTÖTOIMI

RAKENNUSVALVONTA

OULUN TEKNINEN
LIIKELAITOS

LIIKELAITOS
OULUN TILAKESKUS

OULUN
VESILIIKELAITOS

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS

Yhdyskuntajohtaja
Matti Matinheikki

Ympäristöjohtaja
Leena Tuuri

Rakennusvalvonnan
johtaja Pekka Seppälä

Johtaja
Johan Alatalo

Johtaja
Jouko Leskinen

Johtaja
Jouni Lähdemäki

Pelastusjohtaja
Petteri Helisten
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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 suunnittelun ohjauksesta ja kaupunkikuvan laadusta. 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.

Henkilöstö
Vuonna 2018 kaavoituksen vakituinen henkilömäärä oli
38 henkilöä. Uusina työntekijöinä tuli vuoden aikana töihin kaavoitukseen kaksi arkkitehtiä ja yksi arkkitehtiharjoittelija. Viikoittaisissa tiimi- ja yksikköpalavereissa on
käyty läpi yhdyskuntalautakunnan päätöksiä, ratkottu
suunnittelukysymyksiä ja hiottu toimintatapoja. Yksikön
kehittämispäivää vietettiin syksyllä Pikisaaressa.
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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, selvitysten sekä strategisten suunnitelmien laadintatyötä. Lisäksi kaavoitus kehitti vuorovaikutustaan kuntalaislähtöiseen ja ennakoivaan suuntaan
järjestämällä ja osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin, jalkautumalla alueille ja toteuttamalla tiedonkeruuta ja -jakamista monenlaisin menetelmin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Kaavoituksen edustajat ovat osallistuneet maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen liittyviin työpajoihin, Oulun seudun kuntien kaavoittajien tapaamisiin
sekä kaupungin poikkihallinnollisiin työryhmiin, esim.
maankäytön toteuttamisohjelman 2020–2024 ja ympäristöohjelman valmisteluun. Kaavoitus on valmistellut useita lausuntoja erilaisista hankkeista, mm. ympäristöluvista.
Kaavoitusyksikkö kehittää aktiivisesti toimintaansa. Osoituksena tästä on mm. sujuvamman asemakaavoitusprosessin käyttöönotto. Lisäksi yhteistyössä GIStiimin kanssa kaavoitus valmisteli paikkatietopohjaisen

Strateginen kaupunkisuunnittelu -sovelluksen hankintaa. Hankintapäätös tehtiin loppuvuodesta 2018.
Kaavoitus järjesti päättäjille, asiantuntijoille sekä yhteistyötahojen edustajille vuosittaisen kaupunkisuunnitteluseminaarin teemalla Vetoa ja pitoa asumiseen Oulussa! Osallistujia oli 141.

Ohjelmat ja selvitykset
Yleiskaavatiimin johdolla on vuoden 2018 aikana valmisteltu Suistokaupunkivisiota, josta järjestettiin laajaa
vuorovaikutusta. Vision keskeistä sisältöä käsiteltiin yhdyskuntalautakunnan työpajassa syksyllä 2018. Raporttiluonnos ja siihen liittyvät ideasuunnitelmat saatiin valmiiksi vuoden 2018 aikana.
Kaavoituksessa käynnistettiin osana
Keskustavision 2040 toteuttamista Korkean rakentamisen laatuperiaatteet –
selvitys, jossa tarkastellaan keskusta-alueen korkeaan rakentamiseen
liittyviä suunnittelukysymyksiä. Selvitys saatetaan päätökseen kevättalven
2019 aikana.

8

Yleiskaavat
Jokikylän osayleiskaavan luonnos oli nähtävillä loppuvuodesta 2018. Palautteen perusteella päätetiin laatia
luontoselvitysten tarkennus. Alakylän osayleiskaavaa valmisteltiin luonnosvaiheeseen vuoden 2018 aikana. Huttukylään laadittiin alueellinen suunnittelutarveratkaisu,
joka hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 30.10.2018.
Vuonna 2018 yleiskaavoitus valmisteli Kulttuuriympäristön teemayleiskaavaa kooten lähtöaineistoja ja laatien
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.
Yleiskaavojen seuranta koskien Uuden Oulun yleiskaavan Kaavakarttaa 2 sekä Haukiputaan, Kiimingin ja
Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaavoja käynnistettiin 2018. Tavoitteena on koota seurannan tulokset MALPE -teemoittain (maankäyttö, asuminen, liikenne, palvelut, elinkeinot) loppuraporttiin vuonna 2020.

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.
Kyläselvitykset.
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Vuonna 2018 hyväksytyt asemakaavat,
asemakaavan muutokset sekä lupakäsittelyt
Vuonna 2018 hyväksyttiin 26 asemakaavaa tai asemakaavan muutosta, joista kahdesta on valitettu ylempiin oikeusasteisiin. Asemakaavojen laajuus oli noin 237 hehtaaria, josta uutta asemakaavoittamattomalle alueelle luotua
asemakaavaa oli noin 102 hehtaaria. Rakennusoikeutta
asemakaavoihin sisältyi noin 1 015 686 kerrosalaneliömetriä, joista rakennusoikeuden nettolisäys on noin 527
541 kerrosalaneliömetriä.
Asemakaavoitus valmisteli yhteensä 122 poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua tai niihin liittyvää
lausuntoa. Poikkeamispäätöksiä valmisteltiin 71, joista 63
oli hakijan kannalta myönteisiä ja 8 kielteisiä. Yhdyskuntalautakunta teki yhteensä 36 suunnittelutarvepäätöstä,
joista 34 oli myönteisiä ja 2 kielteisiä.
Tavoitteiden mukaisesti kaupunki laati uutta teollisuus- ja työpaikkarakentamista mahdollistavat asemakaavat mm. Takalaanilan, Kaakkurin ja Välikylän alueille
sekä käynnisti Ruskon asemakaavan laajennuksen ja Ritaharjun toimitilakorttelien asemakaavan muutoksen. Oulunportin alueen asemakaavatyö oli vuoden lopussa pitkällä.
Asuntotuotannon kannalta merkittävimpiä olivat keskustan ja sen lähialueen täydennysrakentamiskaavat: Karjasillan koulun alue, Oulun asematalo, Kiilankatu 5, Sorsatie 29, Arkistokatu 4 ja Isokatu 1 sekä Haukiputaan

keskustan Kirkkotie-Keskuskuja-kaavamuutos ja Jäälin
keskuksen asemakaavan muutos. Yhteensä näillä asemakaavoilla mahdollistetaan noin 1600 kerrostaloasunnon
rakentaminen. Lisäksi valmistui pienempiä kokonaisuuksia mahdollistavia asemakaavoja. Uuden asuinalueen rakentamisen mahdollistavana asemakaavana hyväksyttiin
vuonna 2018 Vesalanmäen asemakaava.

Maankäytön viitesuunnitelma ja kuvat: PAVE Arkkitehdit Oy, tontin nro 1 suunnitelmat: Luo arkkitehdit Oy,
tontin nro 3 suunnitelmat:
Arkkitehtitoimisto Järvinen
& Kuorelahti.
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Hankkeita 2018

Suistokaupunkivisio

Ydinkeskusta ja lähiympäristö

Suistokaupunkivisio laadittiin vuoden 2018 aikana, kuten
kaupunginvaltuusto edellytti hyväksyessään Keskustavision 2040. Työssä on luotu visio ja toimenpiteet suistoalueen kehittämiseksi. Teemoja ovat olleet mm. Hartaanrannan uudet asuntoalueet, Rommakonselän mahdollinen
uusi kaupunginosa, rantojen käyttö ja vesipeilien säilyttäminen, kulttuuri- ja luonnonympäristön arvot, sekä
mahdolliset uudet palvelut ja virkistysreitit. Keväällä 2018
järjestettiin kuntalaisille avoin nettikysely Minun suistoni,
johon saatiin lähes 500 vastausta. Kyselyn lisäksi järjestettiin avoimia työpajoja, sidosryhmätapaamisia sekä työpajoja yhdyskuntalautakunnalle (2017 ja 2018).

Ydinkeskustan alueelle kohdistui yhä useampia korkean
rakentamisen asemakaavahakemuksia vuonna 2018. Siitä johtuen nähtiin aiheelliseksi jatkaa aiemmin laadittua
Korkean rakentamisen selvitystä tarkentaen korkean rakentamisen periaatteita ydinkeskustan alueella. Aloitettiin Korkean rakentamisen laatuperiaatteet – selvitystyö,
joka valmistuu vuonna 2019.
Ydinkeskustan kaavoitushankkeista merkittävin oli
Vaaranpihan asemakaavan muutos, jossa korttelin maankäyttöä tehostetaan osoittamalla siihen uutta asumista,
palveluasumista, palveluja ja toimistoja. Kaavaluonnos oli
nähtävillä syksyllä 2018. Tämän lisäksi ydinkeskustassa oli

käynnissä useita pienempiä asemakaavan muutoksia.
Palvelujen tarjoamisen ja maankäytön tehostamisen
kannalta merkittävä Raksilan market –alueen asemakaavan muutostyö jatkui.
Taka-Lyötyn alueella oli vuonna 2018 käynnissä asemakaavan muutoksia Taka-Lyötyn aukiolla ja Taka-Lyötyn katu 2:ssa. Molemmissa kaavanmuutosalueelle osoitettiin uutta asuntorakentamista, mutta jälkimmäisessä
myös palveluasuntoja ja palveluja. Taka-Lyötyn aukion
asemakaava tuli voimaan vuonna 2018 ja Taka-Lyötynkatu 2:n asemakaava valmistunee vuonna 2019.
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Myllytulli

Heinäpään täydennysrakentaminen

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 1600
asukkaalle. Myllytullin täydennysrakentamisen visio löytyy verkko-osoitteesta www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/myllytulli.
Myllytullin alueella oli vuonna 2018 käynnissä kaksi
asemakaavan muutosta. Korttelin 26 tontin nro 2 ja puistoalueen täydennysrakentamisen hanke (Isokatu 1, Uusikatu 1-2, Sara Wacklinin puisto) valmistui. Makasiinikatu
6:ssa on tavoitteena olemassa olevan kerrostalon korottaminen yhdellä kerroksella. Lasaretti-korttelin täydennysrakentamiseen tähtäävä asemakaavan muutos käynnistyi
2017, jolloin alueesta järjestettiin arkkitehtikutsukilpailu.
Alueen suunnittelu jatkui vuonna 2018 asemakaavaluonnoksen laatimisella nähtävillä pidolla.

Heinäpään täydennysrakentamisesta käynnistettiin
vuonna 2017 täydennysrakentamisen toteutusselvityksen laadinta, jonka tarkoituksena on mm. tarkastella täydennysrakentamisen eri vaihtoehtoja ja luoda kokonaistaloudellisesti realistisia toteutusmalleja. Selvityksessä
analysoitiin Heinäpään nykytilaa, suunniteltiin erilaisia
täydennysrakentamisen konsepteja ja tutkittiin erilaisia
vaihtoehtoja pysäköintiratkaisuiksi. Työhön osallistuivat
avoimen hakumenettelyn kautta valitut pilottitaloyhtiöt.
Täydennysrakentamisselvityksen ansiosta Heinäpäähän
on käynnistymässä ainakin kaksi asemakaavan muutosta.

ja tiiviinä sekä korkealaatuiseen kävely- ja pyöräily-ympäristöön ja joukkoliikenteeseen perustuvana kaupunkiympäristönä. Alueella varaudutaan raitiotiehen, ajoneuvopysäköinti perustuu alueellisiin pysäköintilaitoksiin ja
kaupunkikuvalliseen laatuun kiinnitetään erityistä huomiota.

Alppilanbulevardi
Keskustan ja Linnanmaan kampuksen välille sijoittuva
Kemintien kaavarunko, yleissuunnitelmat ja laatukäsikirja
hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa kesällä 2018. Alue
nimettiin yhdyskuntajaostossa Alppilanbulevardiksi. Alppilanbulevardin alueelle oli vuonna 2018 vireillä kolme
asemakaavanmuutosta. Siirtolantie 10 oli loppuvuodesta luonnoksena nähtävillä ja Kesätie 3 oli luonnoksena
nähtävillä vuodenvaihteessa. Yleiskaavan ja kaavarungon
mukaisesti Alppilanbulevardia kehitetään toiminnoiltaan
monipuolisena, kaupunkikuvaltaan urbaanina, vehreänä
Alppilanbulevardin viistoilmakuva
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Linnanmaa-Kaijonharju
Linnanmaa-Kaijonharjun alueelle on vuonna 2018 aloitettu kaavarunkotyö. Kaavarungossa määritellään alueen
maankäytön ja liikenneverkon tulevan kehityksen suuntaviivat, jotka tähtäävät tavoitevuoteen 2040. Linnanmaa-Kaijonharjun aluetta suunnitellaan pitkällä aikavälillä maankäytön, liikenteen ja ympäristön kehittämiseksi.
Suunnittelun aikana asetetaan tavoitteet alueen täydennys- ja lisärakentamiselle sekä ympäristön, palveluiden,

Tahkokangas mallinnokset

Tahkokangas
liikenneverkon ja joukkoliikenteen kehittämiselle säilyttäen alueen arvot. Tulevaisuudessa Linnanmaan ja Kaijonharjun alueen asukasmäärä tulee kasvamaan täydennysrakentamisen ja yliopistokampuksen kehittymisen myötä
voimakkaasti. Vuoden 2018 aikana tehtiin perusselvityksiä, joiden pohjalta laadittiin kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa. Vaihtoehdot olivat nähtävillä vuoden vaihteessa
ja kaavarungon on tavoitteena valmistua keväällä 2019.

Tahkokankaan palvelukeskuksen alue on siirtynyt Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä Oulun kaupungin
omistukseen. Aluetta uudistetaan ja täydennetään monipuolisella asuinrakentamisella, joka sisältää tiivistä pientalo- sekä kerrostalovaltaista asuinaluetta palveluineen ja
työpaikkoineen Tavoitteena on säilyttää myös osa vanhasta rakennuskannasta. Ekologisuuden kannalta tavoitteina ovat mm. ekotehokas rakentaminen, hulevesien käsittely ja paikallinen massatasapaino.
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Hartaanselänranta

Teollisuus- ja työpaikka-alueet

Osuuskunta Asuntomessut päätti syksyllä 2018 myöntää
vuoden 2025 Asuntomessut Ouluun Hartaanselänrannan
alueelle. Alue suunnitellaan kokonaisuutena, vaikka vain
osa alueesta tulee olemaan asuntomessualuetta. Asemakaavoitusta edeltävän arkkitehtikilpailu pidetään vuonna
2019 ja sen valmistelu aloitettiin syksyllä 2018.

Kaakkurissa Oulunportin alueen yleissuunnitelma valmistui kesällä 2018 ja siinä hahmoteltiin kaupungin eteläosan merkittävä työpaikkojen, palveluiden ja erikoistavarakaupan keskittymä, joka liittyy toiminnallisesti ja
liikenteellisesti Kaakkurin keskukseen. Suunnittelutyön
tavoitteena oli myös monipuolistaa alueen tonttitarjontaa. Yleissuunnitelma valmistui aikataulun mukaan kesällä 2018 ja asemakaavoitus käynnistyi välittömästi sen
jälkeen. Oulunportin asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä alkutalvesta 2018.
Hätälän kalajalostamon asemakaavan muutos aloitettiin alkuvuodesta 2018 ja se valmistui syksyllä 2018. Kalajalostamossa käsitellyn kalan määrä oli lisääntynyt edellisen kaavan valmistumisajasta merkittävästi ja jalostamon
tilat olivat käyneet riittämättömiksi ja epätarkoituksenmukaisiksi. Kaavanmuutoksessa tontin rakennusoikeus
nousi 3900 km2:stä 23 000 km2:in.
Limingantullissa ja Äimärautiolla oli käynnissä useita asemakaavan muutoksia. Voudintie 3:n asemakaava,
jossa tonttia kehitettiin liike- ja toimistorakentamisena,
valmistui syksyllä 2018. Oritkarintie 6:ssa asemakaavan
muutoksen tavoitteena oli liikerakentamisen laajentamisen mahdollistaminen ja liikenteellisten järjestelyjen parantaminen. Uutena käynnistyi Oritkarin kolmioraiteen
kaava, jonka tavoitteena on sujuvoittaa pohjoisen suunnasta tulevaa tavarajunaliikennettä.

Hiukkavaara
Vanha Hiukkavaara liittyy kiinteästi rakentumassa olevaan
Hiukkavaaran keskukseen ja sen palveluihin. Tavoitteena
on luoda Vanhasta Hiukkavaarasta vahvan identiteetin
omaava, persoonallinen ja omaleimainen sekä moderni
ja kestävän kehityksen mukainen uusi asunto-, palveluja työpaikka-alue. Vanhaan Hiukkavaaran on tavoitteena
osoittaa noin 2 000 asukasta ja 1 000 asuntoa. Suunnittelualueen laajuus on 159 ha.
Hiukkavaaran kaavarunko ei valmistunut tavoitteista
huolimatta vuonna 2018, koska sen loppuunsaattaminen
edellytti tietoa poliisin ja lääninvankilan sijoittumisesta ja
yksi mahdollinen sijoittumispaikka oli Hiukkavaara. Sisäasiainministeriö teki asiasta päätöksen syksyllä ja tilojen
tilavaraussuunnittelu alkoi. Vanhan Hiukkavaaran kaavarungon tarkistaminen saattaneen valmiiksi vuonna 2019.
Vanhan Hiukkavaaran asemakaavat laaditaan vaiheittain

Hiukkavaara

kaavarungon tarkistamisen ja rakennemallin valmistumisen jälkeen.
Hiukkavaaran keskuksen itäpuolelle sijoittuvan Sarvikankaan asemakaavan laatiminen aloitettiin vuonna
2018. Alueelle osoitetaan monipuolista asumista ja lähipalveluja. Tavoitteena on luovuttaa alueelta tontteja
vuonna 2021.
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Kiviniemen työpaikka-alueella kaavanmuutoksia, joilla mahdollistettiin olemassa olevan yritystoiminnan kehittyminen, valmistui Vasaratie 2:een ja Tuotekuja 7-11:een.
Automuseon tontille aloitettiin asemakaavan muutos St
1:n kylmäaseman rakentamisen mahdollistamiseksi Visiolinjan ja Automuseontien risteykseen. Takojantie 8:ssa
asemakaavan muutoksen tavoitteena on liikerakentamisen laajentamisen mahdollistaminen ja liikenteellisten
järjestelyjen parantaminen.
Torpanmäki, Haukipudas

Kiiminki
Keväällä 2018 käynnistettiin Kiimingin keskustaan asemakaavamuutos uuden koulutontin kaavoittamiseksi. Tavoitteena on siirtää Jokirannan koulun toiminnot uuteen
koulurakennukseen Kiimingin lukion ja kirjaston yhteyteen. Hieta-Ahon kaavarunko hyväksyttiin ohjeellisena
noudatettavaksi syksyllä 2018 ja alueen suunnittelu jatkuu asemakaavojen vaiheittaisella laatimisella.
Jäälin keskuksen asemakaavamuutos valmistui syksyllä 2018 ja vahvistui tammikuussa 2019. Asemakaavan muutos mahdollistaa Jäälin liikekeskuksen uudistumisen, liikenneverkon parantamisen sekä uutta asumista
keskuksesta poistuvan koulun ja urheilukentän paikalle.
Vuoden 2018 aikana tuli vireille Jäälin majan sekä Jäälin
kansakoulun asemakaavamuutokset.

Haukipudas

Kiimingin lukio

Haukiputaan keskuksessa kunnantalon ja torin ympäristöä koskeva asemakaavan muutos hyväksyttiin. Kaavalla
mahdollistetaan uutta asuinrakentamista ja parannetaan
liikennejärjestelyitä, joilla tuetaan palveluiden säilymistä
ja saatavuutta alueella.
Haukiputaan urheilukentän ja Torpanmäen alueen
maankäytön vaihtoehtoisten tarkastelujen pohjalta yhdyskuntalautakunta päätti toukokuussa 2017 alueita
koskevien kaavatöiden käynnistämisestä vaiheittain. Ensimmäinen vaihe koskee Torpanmäen aluetta, josta on
valmisteilla asemakaavaluonnos. Tavoitteena on mahdollistaa alueen kehittyminen monipuoliseksi urheilu- ja liikuntatoimintojen sekä virkistyskäytön keskittymäksi.
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Oulunsalo
Oulunsalon keskustan yleissuunnitelma valmistui syksyllä 2018. Sen pohjalta käynnistetään jatkossa useita asemakaavahankkeita.
Oulunsalonrannan itäosan asemakaavan tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia pientalorakentamiseen
merenrannan tuntumassa. Rantaan jää monipuolisia

Varjakan satama, Oulunsalo.

Kaavaprosessin vaiheet

luontoelämyksiä tarjoava suojelu- ja virkistysalue. Vuonna 2018 laadittiin kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen vastineet ja suunniteltiin kaavaehdotusta. Kaava on
tavoitteena saada hyväksymiskäsittelyyn keväällä 2019.
Lisäksi Oulunsalossa on vireillä täydennysrakentamiseen liittyviä pieniä asemakaavan muutoksia.
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Kadut ja kunnallistekniikka

Pääosa investoinneista oli maankäytön toteutusohjelman
mukaisia uudisrakentamiskohteita, kuten Hiukkavaaran
keskustan pohjaustyöt. Kaukovainion keskustassa tehtiin peruskorjausta. Viimeistelytöitä tehtiin mm. Ritaharjun pohjoisosassa, Hiukkavaarassa ja Toppilansaaressa aiemmin pohjatuilla alueilla. Lisäksi eri puolilla kaupunkia,
kuten mm. Pakkahuoneenkadulla, Rajakylässä, Raja-Taskilassa, Jäälissä sekä Pappilantiellä Oulunsalossa tehtiin
peruskorjaustöitä. Katurakennusmäärärahalla rakennettiin katuvalaistuksia ja liikenteenohjauslaitteita.
Pääliikenneväylien osalta merkittävä hanke oli Raitotien rakentaminen Kuusamontien suunnasta Poikkimaantien sillalle. Uusi pääkatuyhteys vähensi läpiajoa
Haapalehdon asuinalueen halki ja on tärkeä koululaisreitti uudelle Hiukkavaaran monitoimitalolle. Määrärahoja käytettiin lisäksi jalankulun ja pyöräilyn edistämiseen.

Ympäristöinvestoinnit
Uusinvestointikohteista valmistuivat Oulunsalon keskusleikkipuisto sekä Saunametsän leikkipaikka Kiulukankaalle. Korvausinvestointeina valmistuivat leikkipaikat
Martinniemeen, Jääliin, Pyykösjärvelle, Välikylään ja Myllyojalle.
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Erilliskohteet
Venesatamien järjestelmällinen kunnostus aloitettiin satamien ja niihin liittyvien väylien kunnostusruoppauksilla. Lisäksi Rajahautaan ja Varjakkaan uusittiin venelaiturit.
Mannerheiminpuiston rakentaminen tapahtumakäyttöön aloitettiin syksyllä 2018. Kaupunginojan ja sen
puistovyöhykkeen kaupunkikuvallisesti tärkeille alueille
toteutettiin energiatehokas ja sen ilmettä parantava kohdevalaistus.
Valtatie 4 perusparannustyöt etenivät suunnitellusti, vaikka kustannukset ovat toteutuneet ennakoitua hitaammin.
Oulun satamaan johtava meriväylä syvennettiin ja
linjattiin osittain uusiksi yhteishankkeessa Oulun Satama Oy:n ja Väyläviraston kanssa. Väyläviraston vastuulla
olevia väylän merkitsemiseen liittyviä töitä tehdään vielä 2019 aikana.
Pateniemenrannan uuden alueen pohjaustyöt aloitettiin maankäyttösopimuksen mukaisesti. Katujen ja muiden yleisten alueiden viimeistelyt tehdään talonrakentamisen edellyttämässä aikataulussa tulevina vuosina.
Malpe-sopimuksen määräraha on käytetty kävelyn ja
pyöräilyn edistämiseen sekä liikenteenhallinnan ja joukkoliikenteen kehittämiseen yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Suurin hanke oli Linnanmaan Baanan ensimmäisen vaiheen rakentaminen.
Lähes kaikki katujen ja puistojen elohopeavalaisimet

on korvattu LED-valaisimilla. Heikkotehoisten valaisimien
uusimisen jälkeen on saavutettu yli 50% energian säästö
lähtötasoon verrattuna.
Hupisaarten purouomia kunnostettiin vaelluskaloille soveltuviksi lisääntymisalueiksi. Samalla parannettiin
purouomien maisemallista arvoa kaupunkiympäristössä. Oulujoen vesistön puitesopimuksen ja valtioneuvoston kärkihankerahoituksen osin rahoittama kaksivuotinen
hanke valmistui syksyllä 2018.

Joukkoliikenne
Oulun joukkoliikenteessä tehtiin ennätykselliset yli 9 miljoonaa matkaa vuonna 2018. Matkustajamäärä kasvoi
edellisvuodesta lähes kolme prosenttia ja lipputulojen
myönteinen kehitys jatkui. Yhä useampi asiakas on ostaa lippunsa digitaalisesti verkkoasioinnilla. Syksyn 2018
asiakastyytyväisyystutkimuksessa 84 % vastaajista antoi
Oulun joukkoliikenteelle arvioksi erittäin tai melko hyvän.
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Tontit ja asuminen
Oulussa rakennettiin vauhdilla 2018

Omakotitalotonttien kysyntä vilkastui

Vuonna 2018 Ouluun valmistui lähes 2600 asuntoa. Rakentamisen määrä jopa kaksinkertaistui kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen. Suuri osa asunnoista valmistui täydennysrakentamisalueille. Kerrostaloasuntojen
osuus koko asuntotuotannosta oli vuonna 2018 jopa
2005 asuntoa. On odotettavissa, että vuonna 2019 asuntoja valmistuu selkeästi vähemmän.

Omakotitonttien kysyntä romahti 2014, mutta on sen jälkeen noussut entiselle tasolle. Omakotitonttien luovutustavoitetta laskettiin 200:sta omakotitalotontista 120:een
neljä vuotta aikaisemmin. Omakotitaloja valmistui kuitenkin yli 300, mikä tarkoittaa, että merkittävä osa omakotitaloista valmistuu yksityisten omistamille tonteille, täydennysrakentamisalueille sekä haja-asutusalueille.

Kysyntää omakotitonteille on määrällisesti enemmän
kuin tarjontaa, esim. Hiukkavaaran tontteihin kohdistui
syksyn haussa n. 100 hakemusta/tontti. Keskustelua käydään varmasti nyt luovutusmäärän kasvattamisesta. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut esittää omakotitonttien
luovutusmäärien kasvattamista hallitusti, jotta kunnallistekniikan investointien määrä ei kasvaisi ennakoimattomasti.
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Taloyhtiöt kiinnostuivat
hissiavustuksesta
Taloyhtiöt ovat olleet kiinnostuneita hissiavustuksista.
Oulussa uuden hissin rakentamiseen voi saada avustusta
65 %. Hissiavustuksia myönnettiin viiteen kohteeseen yhteensä 375 911 €. Kaupunki edistää laajasti esteettömyyttä, jonka edistämiseksi yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin rekrytoitiin esteettömyyskoordinaattori.

Yritystontit kiinnostivat
Hyvinvoiva ja kasvava kaupunki tarvitsee vireää elinkeinoelämää ja työpaikkoja. Viime aikoina yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on aloittanut useamman kaavahankkeen,
joilla kasvatetaan yritystonttien määrää hyvillä paikoilla.
Oulu on ja tulee olemaan myös jatkossa kiinnostava sijoittumisvaihtoehto yrityksille. Varauksia tehtiin erityisesti Ruskoon, Ruskonselkään, Oulunporttiin ja Ritaväylälle.
Kiertotalouteen perustuvaa elinkeinotoimintaa edistettiin
Välimaan kiertotalousalueen tontinluovutuksilla. Yhteensä tonttivarauksia tehtiin ennätykselliset 31 kappaletta.

Kohtuuhintainen asuminen
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa on edistetty laajasti kohtuuhintaista asumista Oulussa. Uudisrakentamisalueille kaupungilla on käytössä asuntojen enimmäismyyntihinnat ja samalla tontteja pyritään luovuttamaan
kysyntää vastaavasti. Kun asumisen kustannukset ovat
maltilliset jää meillä oululaisilla enemmän taloudellisia
resursseja käyttöön vapaa-aikaan ja perheeseen. Samalla
työvoimakustannukset pysyvät maltillisempina ja yritykset sijoittuvat mieluusti Ouluun.

Tasapainoinen talous
Tontinluovutuksilla ja sopimuksilla varmistetaan myös
omalta osaltaan kunnalle ja kuntalaisille hyvinvointia sekä tasapainoinen talous. Maanvuokratulot olivat vuonna
2018 lähes 32 miljoonaa euroa sekä tonttien myynneistä tuloutettiin 10,6 miljoonaa euroa. Myyntituloissa jäätiin vain hieman poikkeuksellisen korkeasta 11,5 miljoonan euron myyntitavoitteesta.

Kaupungin tontinluovutus 2018
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Omaisuuden hallinta
Maatalous
Uuden Oulun, Iin, Pudasjärven ja Utajärven maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue on aloittanut toimintansa
1.1.2013. Järjestelyvastuu on Oulun kaupungilla. Maaseutuviraston ja Oulun kaupungin välinen maksajavirastosopimus, joka on alkanut 1.1.2013, on päivitetty uudella
1.1.2015 voimaan tulleella sopimuksella.
Maksajavirastosopimuksen mukaisesti maaseutuelinkeinoviranomaistöitä hoitaa Oulun maaseutuyksikkö.
Ympäristöasioita edistäviä kehittämisrahan tukimuotoja ovat peltojen peruskuivatussuunnitelma, peltojen kasvinsuojeluruiskun testaus, peltojen kalkitus,

Maatalouden tukihakemuksia ja korvauksia on
vuonna 2018 käsitelty seuraavat määrät:

karjanlannan ravinneanalyysi, kuiviketurpeen käyttö,
maatilojen bioenergiasuunnitelmat ja karjatilojen jäteselvitykset. Niille tukea on myönnetty 70 hankkeeseen 81
972 € eli 60,7 % koko tuen määrästä.
Kaupungin omistamia peltoja ja niittyjä vuokrattiin viljelykäyttöön 48 sopimuksella yhteensä noin 283 hehtaaria, palstaviljelyalueilla oli vuokrattuna 38 monivuotista ja
389 yksivuotista palstaa, yhteensä 427 kpl. Luonnonsuojelualueita hoidettiin laiduntamalla: Selkäkarista vuokrattiin lammaslaidunalaksi 2,96 hehtaaria ja Kempeleenlahden suojelualueelta emolehmälaitumeksi 31,12 hehtaaria.
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Metsät
Puutavaraa luovutettiin vuonna 2018 hankintakaupoilla
yhteensä 32 908 m³, pystykaupoilla 11 616 m³, yhteensä
44 524 m³. Energiapuuta myytiin 8 890 i-m³. Puun myynnistä, puukauppojen ennakkomaksuista ja yhteismetsäosuuksista saatiin tuloja yhteensä 1,58 M€.
Uudistusaloja mätästettiin ja kaivurilaikutuksella muokattiin 10,2 hehtaaria pääasiassa Lopakkaselässä ja hieman Miehonsuolla. Mäntyjä ja kuusia istutettiin
noin 13,1 hehtaarin alalle Niileskorpeen, Kontionpaloon
ja Sääskensuolle.
Isokankaan metsätietä perusparannettiin, Saarelansaaren palstaviljelytie ja puutavaran varastointiin liittyviä teitä korjattiin yhteensä 1930 metriä. Lisäksi toteutettiin 7 kpl pysyväisluontoisia puutavaran varastopaikkoja.
Kunnostusojituksia toteutettiin Hiukkavaran Välirämeellä
noin 40 hehtaarin alueella perkaamalla ojastoa 10 206 m.
Työn hoiti metsänhoitoyhdistys Oulun Seutu ry. Taimikoiden hoitoa ja nuoren metsän kunnostusta tehtiin noin
174 ha.
Asutuksen lähi- ja ulkoilumetsiä hoidettiin harvennuksin noin 142 hehtaaria, josta monitoimikoneella noin
60 ha. Selänteen metsäpalvelun hevosvaljakko oli töissä
Turkansaaren museoalueella. Metsien käsittelysuunnitelmia laadittiin noin 583 hehtaaria. Suunniteltujen leimikoiden puutavaran kertymäarvio on noin 36 538 m³.

Kaupunki on vuokrannut omistamiaan soita Turveruukki Oy:lle turvetuotantoon ja näistä saatiin vuokratuloja yhteensä 19 011,70 € (sis. alv 24 %).
Oulun kaupunki on vuokrannut metsästykseen soveltuvat maa-alueet paikallisille metsästysseuroille. Sanginjoen ulkometsän alueella metsästyksessä on sallittua vain
hirvenpyynti ja pienpetojen loukkupyynti.

Vuonna 2017 aloitetulla merenranta-alueille painottuvalla tehostetulla pienpetopyynnillä pyritään vähentämään taajama-alueille voimakkaasti lisääntyneiden
vieraslajien ja kettujen määrää. Vuoden 2018 aikana pienpetoja poistettiin pääasiassa taajama-alueilta seuraavasti:
supikoiria 7 kpl, minkkejä 19 kpl ja kettuja 13 kpl.
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Luonnonhoito
Taukopaikka- ja polttopuuhuoltoa tehtiin Sanginjoen ulkometsän reiteillä, Lemmenpolulla, Hietasaaressa, Letonniemessä, Kempeleenlahdella, Pilpasuolla, Parsiaismaalla, Koitelissa ja Hietasaaressa. Yritetään Yhdessä ry. huolsi
Hietasaaren ja Koitelin taukopaikat ja korjasi Kempeleenlahden ja Pilpasuon pitkoksia, Pahalammen taukopaikkaa
ja aloitti Letonniemen ja Parsiaismaan pitkosten kunnostukset. Ylikiimingin tauko/kalastuspaikkojen huolto tilattiin 4H-yhdistykseltä (Inninkoski, Rekikylä ja Ahmasjärvi).

Vesialueet/kalatalous
Oulun Veden ja Oulujoen Merikosken velvoiteistutukset
toteutuivat oikeuden päätösten mukaisesti: Kesän vanhoja vaellussiian poikasia istutettiin 47 000 kpl ja meritaimenia yhteensä 13 550 kpl, merilohta 26 200 kpl ja vaellussiikaa 133 600 kpl.
Pyyntikokoista kirjolohta istutettiin kaupungin vesialueille yhteensä 2462 kg. Suurin osa kirjolohista (2 215
kg) istutettiin Sanginjoen erityiskalastusalueelle. Oulujokeen istutettiin lisäksi 247 kg pyyntikokoista kirjolohta.
Nahkiaisia ylisiirrettiin 48 991 kpl. Kesän vanhoja kuhan
poikasia istutettiin 41 138 kpl.
Lylyjärvi on vuokrattu luonnonravintolammikoksi vuosiksi 2018–2022. Lammen vuokra maksetaan ensisijaisesti

Kalastusluvat 2018
Ravustus

2

Uistelu *

1696

Lippoaminen
Madekoukut
Katiskat
Verkot, sisävedet
Verkot, meri

472
26
109
17
546

kuhan poikasina, jotka istutetaan Oulujokisuistoon Merikosken voimalaitoksen alapuolelle.
Oulun kaupungin omistamille vesialueille uisteluluvan
voi hankkia netistä. Lupia voi ostaa myös Oulun kaupungin palvelupisteistä.
Veden juoksutusta jääaikaan Oulujoesta Pyykösjärveen jatkettiin ympäristölupaehtojen mukaisesti. Pyykösja Kuivasjärven veden laadun tarkkailua tilattiin talvikaudelle 2017-2018 Nablabs Oy:n toimesta.
Vuosi 2018 oli kuudestoista Merikosken kalatien täysi toimintakausi. Kalatietä nousevien kalojen määrää selvitettiin laskijalaitteen avulla. Vuoden 2018 aikana kalatietä nousi Merikosken padon yläpuoliseen Oulujokeen
mm. 1695 lohta ja 256 meritaimenta.
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Rakennukset
Vuoden 2018 lopussa yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden hallinnassa on yhteensä 70 tonttia tai rakennuspaikkaa, joissa on rakennuksia tai rakennelmia yhteensä 129
kpl. Kohteista 32 kpl on vuokrattuja. Tekninen isännöinti
ja taloushallinto toteutettiin yhteistyössä Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen ja Sivakka- yhtymän kanssa.
Vuonna 2018 tehtiin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen hallinnassa olevista rakennuksista yksi kauppa. Yhteenlaskettu kauppahinta oli yhteensä 402 667 €. Lisäksi
sovittuja kauppoja on entisestä Toppilan Öljyntorjuntaasemasta ja Toppilan varastosta (Toppilan Aitta), jotka
kirjataan tuloksi kauppakirjojen allekirjoitusten jälkeen
vuonna 2019.
Vuoden 2018 aikana purku-urakkasopimus laadittiin
7 kohteen osalta, joiden yhteenlaskettu kerrosala oli noin
8 854 brm². Yksi kohde päätettiin purattaa vuokralaisen
toimesta, jolloin vuokralainen käyttää purettavat elementit uudelleen. Purku-urakan kustannukset olivat vuoden
loppuun mennessä yhteensä noin 130 000 €, jonka lisäksi purku-urakan aikana toteutetuista lisätöistä on aiheutunut maksettavaa noin 31 146 €. Osa purettavista rakennuksista laskutetaan vuoden 2019 puolella.

Hallinassa olevat tontit ja rakennuspakat
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Maanhankinta
Oulun kaupungille on hankittu maata vuonna 2018 yhteensä noin 146,3 hehtaaria, josta raakamaata oli noin
119 hehtaaria sekä tontin osia ja yleisiä alueita noin 27
hehtaaria. Maanhankintoihin käytettiin investointirahaa
yhteensä noin 4,98 M€.
Investointirahasta on katettu myös Haukiputaan sotainvalidien ja vanhusten palvelutalon rakennusten osto
ja Ferguson Propertyn (Starkki) rakennusten hankinta. Investointirahaa on kokonaisuudessaan käytetty yhteensä
noin 7,26 M€.
Viereisessä taulukossa on esitetty Oulun kaupungin
maa- ja vesialueiden hankinnat (kaupat, vaihdot, lunastukset) vuodesta 2008 alkaen. Maanhankinnan hehtaarimäärä ei ole suorassa suhteessa ostohintaan (euroihin).

Maanhankinnan pinta-alat ja hinnat

Esimerkiksi vuonna 2017 tehtyihin kauppoihin sisältyi
paljon tonttimaata, huomattava rakennuskanta (Tahkokankaan rakennukset) ja vuonna 2018 hankittiin mm. entiset Starkin rakennukset.
Maanhankinta vuonna 2018
Hankinta

Pinta-ala, ha

Hinta, M€
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Kaupunkimittaus
Kiinteistöinsinöörin palvelut
Vuonna 2018 lohkottiin 169 tonttia ja rakennuspaikkaa.
Uusia tontteja muodostettiin myös laadunmuutoksilla
tiloista tonteiksi. Yleisten alueiden lohkomistoimituksia
tehtiin yhteensä 36.
Kuntaliitoksen seurauksena kaupungin rekisterinpitoalue on laajentunut ja sen myötä yksityishenkilöille suoritettavien lohkomistoimitusten suhteellinen osuus on
edelleen kasvanut ollen vuonna 2018 yli puolet (59 %)
annetuista toimitusmääräyksistä. Yksityishenkilöille suoritettavien lohkomiset suoritetaan pääosin tontti kerrallaan, kun kaupungin omaan tarpeeseen suoritettavat
lohkomiset useimmiten suoritetaan koko korttelin osalta samalla kertaa. Tästä johtuen yksityistonttien lohkomiseen käytettävä työaika tonttia kohden on huomattavasti suurempi kuin kaupungin lohkomisissa.
Tonttijakoja ja tonttijakojen muutoksia hyväksyttiin
vuoden 2018 aikana 113 kappaletta. Kiinteistörekisterin
pitäjän rekisteröityjen päätösten määrä oli 84.
Kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen mahdollistavat lait tulivat voimaan 1.8.2018. Kaupungille jätettiin

Paikkatietopalvelut
heti lakien voimaantulon jälkeen asemakaavamuutoshakemus, jonka tavoitteena on olemassa olevan kohteen
muuttaminen kolmiulotteiseksi kiinteistöksi.

Kaikki kaupungin rekisteröimät tontit ja
yleiset alueet vuosina 2013-2018

Rakennuksen paikan merkintöjä

700

1000

600
500
400

121

43

27

25

300
200

Kaupungin rakennetun alueen viistoilmakuvaus suoritettiin kesällä.
Aloitettiin kiinteistöverotuksen pohjana olevien rakennustietojen tarkastus ja vuoden aikana toimitetiin verottajalle 957 kohteen tiedot.
Rakennuksen paikkoja merkittiin yhteensä 726 kpl ja
sijaintikatselmuksia suoritettiin 1487 kpl.
Rakentamiskehotuksia valmisteltiin annettavaksi 16
tontin tai rakennuspaikan omistajalle.
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Toiminnan kehittäminen

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on sitoutunut vahvasti jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. Kehittämisen toimintamalli pohjautuu ISO9001 ja ISO14001 standardien
vaatimuksiin. Mallissa on määritelty käytössä olevat strategiset ja operatiiviset työkalut sekä mittaus- ja arviointityökalut. Toiminnan jatkuva kehittämisestä vastaa koko
henkilöstö. Jatkuva parantaminen varmistetaan jokapäiväisellä vuorovaikutuksella ja yhteistyöllä ja oman työn
ohessa tehtävällä kehittämisellä sekä erillisillä kehittämishankkeilla.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen prosessit on kuvattu toimintajärjestelmässä. Toimintajärjestelmän ylläpidosta vastaa kehittämispäällikkö yhdessä Tylli-ryhmän
kanssa. Ryhmä koostuu Ympäristötalon ei yksiköiden
edustajista. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen yksiköt vastasivat toimintajärjestelmän päivittämisestä vuoden aikana standardin edellytysten mukaisesti. Prosessien kuvauksia ja toimintaohjeita tarkistettiin ja kehitettiin
vuoden aikana.
Palvelualueen yhteistyön edistämiseksi yhdyskuntaja ympäristöpalvelujen kehittämisseminaari on laajennettu koko palvelualueen kehittämisseminaariksi viime
vuosien aikana. Yhteinen kehittämisseminaari pidettiin
huhtikuussa. Kehittämisseminaareissa oli vahvasti esillä
palvelualueen kärkihankkeet, hankinnat, ympäristönäkökohdat, hiilineutraalisuus sekä esteettömyys.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut palvelualue on arvioinut vuoden 2018 aikana toimintaansa
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johdonkatselmuksissa ja sisäisissä arvioinneissa. Sisäisten arviointien teemana oli henkilöstön perehdyttäminen. CAF-arviointi tehdään palvelualueella joka toinen
vuosi. Vuoden 2017 lopussa tehtiin CAF-arviointi, jonka
pohjalta laadittiin kehittämissuunnitelmat sekä koko toimialalle että Ympäristötalolle. Vuoden 2018 aikana toteutettiin vuoden 2017 arvioinnissa tunnistettuja kehittämistoimia toteuttamisohjelman mukaisesti.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut osallistuu aktiivisesti kansalliseen yhteistyöhön Kehto-foorumin kautta.
Foorumi toimii kuntien teknisen toimen valtakunnallisena 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 ympäristöpalvelut -toimialan yhteinen materiaalihallinnan kehittämistyöryhmä, jonka tavoitteena on kehittää toimintamalleja materiaalitehokkuuden saavuttamiseksi. Yhteinen
kehittäminen jatkuu.
Kiviaineishuollon kehittämisen kokeiluhanke on käynnissä ympäristöministeriön osittaisella rahoituksella.
Hanke keskittyy kiertotaloutta edistävien toimintatapojen kehittämiseen rakentamisessa. Kehitettävät menettelyt testataan ja pilotoidaan käytännössä Tahkokankaan
maankäytön muutosalueella. Tavoitteena on mm. lisätä

ylijäämäisten maa-ainesten hyötykäyttöä.
Oulun kaupunki on mukana yhtenä osatoteuttajana
1.8.2018 alkaneessa 6aika: CircVol Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa -hankkeessa. Kyseinen hanke toteutetaan yhteensä 11
osatoteuttajan voimin. Hanke kokoaa yhteen yrityksiä,
jotka yhdessä kehittävät uusia ratkaisuja ja soveltavat jo
olemassa olevia menetelmiä suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämisen edistämiseksi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien synnyttämiseksi. Oulun
kaupungin osuus CircVol-hankkeessa keskittyy Välimaalle sijoittuvan kiertotalousalueen toimintamallin ja toimintaedellytysten suunnitteluun sekä alueen markkinointiin.
Oulu on mukana myös valtakunnallisessa UUMA3-hankkeessa, jossa kehitetään mm. valtakunnallista ohjeistusta
uusiomateriaalien käyttöön maarakentamisessa.
Horizon 2020 -ohjelman Smart Cities and Communities (SCC) -teemaan kevään 2018 hakukierrokselle jätetty Making-City sai myönteisen rahoituspäätöksen elokuussa. Toteutus käynnistyi joulukuussa, kun sopimukset
komission ja pääkoordinaattorin kanssa saatiin allekirjoitettua. Projektissa on tarkoitus pilotoida innovatiiviseen
energiaratkaisuun perustuvaa rakennuskokonaisuutta,
jonka pitää tuottaa energiaa ja hyödyntää hukkalämpöä
siten, että se on lähes energiaomavarainen vuositasolla
mitattuna. Konsortioon kuuluu kaikkiaan 34 partneria eri
puolilta Eurooppaa. Pääkoordinaattorina toimii Cartifin
teknologiakeskus Espanjasta. Pilottikaupunkeina toimivat

Groningenin kaupunki Hollannista ja Oulu. Oulun pilotti suunnitellaan ja toteutetaan Kaukovainion keskuksessa. Pilottiin kuuluu sekä uudisrakennuksia että saneerauskohteita.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on viime vuosina
julkaisut useita kuntalaisille tarkoitettuja sähköisiä palveluita. Jatkossa tavoitteena on kehittää yksiköiden omia
työprosesseja siten, että ne sujuvasti sopeutuvat digitaalisen palveluympäristöön ja siirtyä prosesseissa kokonaan digitaaliseen toimintamalliin. Tavoitteena on vähentää erilaisten paperidokumenttien tarvetta ja korvata ne
sähköisillä dokumenteilla ja 3D-malleilla. Merkittävimmät
prosessien tehostamistoimenpiteet ovat olleet ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen sekä sähköisen leimauksen
ja sähköisen allekirjoitusratkaisujen käyttöönotto.
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Henkilöstö
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa oli vakinaisessa virka- tai työsuhteessa vuoden 2018 lopussa 166 vakituista
ja 12 tilapäistä työntekijää (vuoden 2017 lopussa 166 vakituista ja 10 määräaikaista työntekijää). Toteutunut kumulatiivinen työpanos vuonna 2018 oli 147,5 HTV:ta, kun
se vuonna 2017 oli 148,4 HTV:ta. Tähän on vaikuttanut
hienoinen sairauspoissaolojen nousu.
Jokaisen uuden työntekijän palkkaamiseksi haettiin
kaupungin täyttötyöryhmältä lupa tehtävän huolellisen
tarpeellisuustarkastelun jälkeen. Rekrytoidut työntekijät
olivat lähinnä joko määräaikaisia tai irtisanoutuneiden
tilalle palkattuja. Lisäksi kaavoitukseen rekrytoitiin kaksi
uutta arkkitehtia varmistamaan kaupunkistrategian mukaisten hankkeiden etenemistä ja matkapalvelukeskukseen lisättiin henkilöstöä hoitamaan heinäkuussa 2018
voimaan astuneen uuden liikennepalvelulain myötä lisääntyneitä tehtäviä.
Henkilöstökulut vuonna 2018 olivat 9 341 945 euroa,
kun vuonna 2017 ne olivat 9 374 732 euroa. Kulujen pieni
lasku johtui pääosin eläkemenojen ennakoitua pienemmästä toteutumasta.
Henkilöstön ammattitaito ja osaaminen ovat hyviä.
Osaamisen ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa kehittämistä, mm. täydennyskoulutusta ja omaehtoisen koulutuksen tukemista sekä mahdollisuuksia työssä oppimiseen.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen koulutusmäärärahat suunnattiin vuonna 2018 palvelualueen määriteltyjen
osaamisen johtamisen linjausten mukaisesti. Suurin osa
määrärahoista ohjattiin henkilöstön substanssiosaamisen
kehittämiseen. Yleisen koulutuksen painopistealueita olivat vuonna 2018 johtaminen ja toiminnan kehittäminen,
työsuojelukoulutus ja kielikoulutus. Henkilöstön omaehtoista koulutusta tuettiin myöntämällä palkallista virka-/
työvapaata enintään kuusi työpäivää lukuvuotta kohden.
Oulun kaupungin keskitetyn koulutuksen organisoiman esimiespassi-koulutuksen suoritti vuonna 2018 kuusi esimiestä ja kahden osalta koulutus jatkuu vielä vuonna
2019. Kaksi esimiestehtävissä vuonna 2018 aloittanutta

käy koulutuksen vuonna 2019. Lisäksi Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelujen esimiehille tarjottiin omaa valmennusta ajankohtaisista asioista.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen sairauspoissaoloprosentti on perinteisesti ollut hyvin alhainen ollen 3,0
% vuonna 2018 (vuonna 2017 2,4 %). Sairauspoissaolopäivät ovat pääosin ns. lyhyitä omailmoituksella tapahtuvia poissaoloja tai pidemmän poissaolon vaatineita vakavia sairauksia.
Etätyö antoi henkilöstölle mahdollisuuden tehdä töitä
kotoa käsin. Käytäntö koettiin erittäin hyväksi ja sitä hyödynnettiin työtilanteen ja -luonteen niin salliessa etätyöohjeiden mukaisesti.
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Viestintä
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelun viestinnän kärkihankkeita tulevina vuosina ovat suistokaupunki Oulu, asemanseutu, kestävä liikkuminen ja keskustan kehittäminen, yritystonttien markkinointi sekä Linnanmaan kampusalue.
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.
Vuosittaisessa kaupunkisuunnitteluseminaarissa puhuttiin asumisesta: Miltä näyttää asumisen tulevaisuus ja
millainen on asumisen veto- ja pitovoima Oulussa?

Oulun kaupunkiympäristön facebook sivut avattiin
helmikuussa 2018, vuoden lopussa seuraajia oli 1400. Sivustolla kerrotaan asumiseen ja ympäristöön liittyvistä
ajankohtaisista asioista Oulusta. Oulun kaupungin nettisivulle avattiin Rakentajan polku -sivusto, joka ohjaa
omakotitalojen rakentajia suunnittelemaan monivaiheisen taloprojektin käynnistymisen ja rakentamisen.
Oululle myönnettiin Asuntomessut 2025, jotka sijoittuvat Hartaanselänrannan alueelle. Matkaa Oulun keskustaan noin kaksi kilometriä.
Oulun vetovoimakohde - Kiikelin tontinluovutuskilpailuun osallistui kuusi kilpailijaa, jonka voitti Töölö Urban Oy:n merikylpyläidealle. Kylpylä valmistunee v. 2020.

Tapahtumia ja tilaisuuksia
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
järjestä useita erilaisia tapahtumia sekä kampanjoita kuntalaisille
ja opiskelijoille. Esimerkiksi Oulun
joukkoliikenne tarjosi koululaisille hiihto- ja syyslomaviikolla bussimatkat Waltti-kortilla hintaan 50
sentillä. Onni-bussien ilme uudistui ja nettisivut päivitettiin.

Oulunsalon keskusleikkipuiston avajaisia vietettiin
11.10. Osallistuttiin valtakunnalliseen Liikkujan viikkoon
etsimällä Oulun seudulta Työmatkaliikkumisen edelläkulkijaa sekä kampanjoitiin heijastin käyttöä Näkyvyys kampanjalla poliisin, palolaitoksen ja Kärppä pelaajien videoilla.
Suomen luonnon päivää juhlittiin 25.8.2018 Oulun
Hupisaarilla.
Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ja rakennusvalvonta olivat mukana kevään Rakentajamessuilla Ouluhallissa 20.4.-22.4.2018, Osastolla esiteltiin
kaupungin tonttitarjontaa, rakennusvalvonnan uudis- ja
korjausrakentajien ohjaus- ja lupapalveluja ja kaupunkisuunnittelun ajankohtaisia asioita kaavoituksen osalta.
Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ja
rakennusvalvonta olivat myös mukana syksyn RakennaSisusta-Asu Messuilla Ouluhallissa 29.-30.9.
Oulu-posti on Oulun kaupungin julkaisema lehti kaikille oululaisille ja sen liitteenä on kaksi kertaa vuodessa
ilmestyvä Postia-Ainolle. Lehti ilmestyi neljä kertaa vuoden 2018 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
toteuma 2018 (sisältää joukkoliikenteen)
TOIMINTATUOTOT (1000 €)
Myyntituotot

8 711

Maksutuotot

19 332

Tuet ja avustukset

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden käyttötalouden tulot vuonna 2018 olivat 78,9 miljoonaa euroa. Merkittävimmät tuloerät olivat
maanvuokratulot, maa-alueiden myyntivoitot,
joukkoliikenteen lipputulot, maankäyttösopimustulot, pysäköintimaksut ja pysäköintivirhemaksut. Käyttötalouden toimintamenot olivat
69,25 miljoonaa euroa. Käyttötalouden merkittävimmät menoerät kohdistuivat katujen ja viheralueiden kunnossapitoon sekä joukkoliikenteeseen. Merkittäviä menoeriä olivat myös
henkilöstökulut ja suunnittelupalveluiden ostot. Investointeja tehtiin 55,8 miljoonalla eurolla.
Näistä kohdistui kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin 47,5 miljoonaa euroa ja maa- ja vesialueisiin
6,6 miljoonaa euroa. Investointien rahoitusosuudet olivat 11,1 miljoonaa euroa, josta maanmyyntivoittojen osuus oli 10,8 miljoonaa euroa.

3 287

Vuokratuotot

35 677

Muut tuotot

11 985

Toimintatuotot yhteensä

78 992

TOIMINTAKULUT (1000 €)
Henkilöstökulut

9 342

Palvelujen ostot

54 826

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

2 091

Avustukset

1 285

Vuokrat

1 243

Muut kulut

463

Toimintakulut yhteensä

69 250

TOIMINTAKATE

9 743

INVESTOINNIT, 1000 €
Rahoitusosuudet
Maa-alueet
Kiinteät rakenteet
ja laitteet
Ict-investoinnit
Rakennukset
Yhteensä

Investoinnit

10 847

6 557

60

47 506

0

214

201

1 544

11 108

55 821
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Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen
vuoden 2018 palkinnot ja kunniamaininnat
⊲⊲19.10.2018
Pohjois-Suomen Rakennustekoraati myönsi yhdyskuntaja ympäristöpalvelujen toteuttamalle Hupisaarten purojen kunnostukselle - Pohjois-Suomen paras rakennusteko 2018 – kunniamaininta.
⊲⊲7.9.2018
Oulun kaupunki palkittiin 7.9.2018 Euro-China Green &
Smart City -palkinnolla kestävästä ja älykkäästä kaupunkikehittämisestä. Palkinto myönnettiin Hiukkavaaran kaupunkisuunnittelusta ja -kehittämisestä, rakentamisesta sekä yhteistyöstä yritysten ja osallisten kanssa
⊲⊲14.6.2018
Heikinkadun alikulkusilta, oululaisittain Pohjoinen alikulkukäytävä, on voittanut Vuoden silta 2018 -palkinnon.
Silta on rakennettu Oulun kaupungin ja Liikenneviraston
yhteishankkeena. Palkinnon on myöntänyt Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. Erityishuomion sai ulkonäkö
ja sillan sulautuminen ympäristöönsä.

⊲⊲5.6.2018
Kuntatekniikan kehityshanke -saavutuksen sai tänä vuonna Oulun kaupungin talvipyöräilyyn liittyvän urakan
valvontamenetelmä. Oulun kaupungin talvipyöräilyn
valvontamenetelmä korostaa yhtenäistä laatutasoa pyöräteillä. Laatutaso halutaan pidettävän yllä jatkuvasti ympäri vuorokauden – ja ympäri vuoden. Tämä vaatii aktiivista asennetta valvontaan ja hoitourakan työnjohdon
jalkautumista pyöräteille polkupyörin.
⊲⊲2.2.2018
Oulun kaupungin tekninen toimiala yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sekä Oulun Vesi vastaanottivat Suomen
parhaan kuntatilaaja 2017 palkinnon. Oulun nimitys
vuoden kuntatilaajaksi on historiallista, sillä kuntia ei ole
tiettävästi aiemmin pantu järjestykseen tilaajataitojensa
perusteella.
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Rakennusvalvonta

Oulu kehittää voimakkaasti sähköistä asiointia ja korjausrakentamisen ohjausta. 1.1.2018 voimaan tulleet rakentamisen säädökset vaikuttivat voimakkaasti rakentamisprosesseihin. Rakennusvalvonnan toimintatapoja ja
–prosesseja kehitettiin merkittävästi vuonna 2018.
Rakennuslautakunnan alainen noin 32 henkilön rakennusvalvontayksikkö (lisäksi Monetra Oy:stä 8 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.
Lautakunta on delegoinut rakennuslupien päätösvaltaa
ensisijaisesti rakennusvalvonnan viranhaltijoille. Asioiden
sujuvasta etenemisestä ja asiakaspalvelusta vastaa koko
henkilökunta.
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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. Vuosina
2017- 2018 pääpaino on ollut kosteudenhallinnassa, korjausrakentamisessa, energiatehokkuudessa sekä tietomallien käytön tukemisessa sekä sisäisten toimintaprosessien kehittämisessä. Hankkeiden osarahoittajina ovat
olleet EU (NPA ja TEM).

Pitkäaikainen omavaraisuus hankkeiden ja
lisäarvon tuottamisen taustalla
Oulussa uudis- ja korjausrakentamiseen markkina-arvo
vuonna 2018 noin 1,5 miljardia euroa, eli Oulun kaupungin budjetin verran. Tämä määrä rakentamista kulki rakennusvalvonnan ohjauksen kautta. Rakennusvalvonnan
oman toiminnan budjetti (tuotot/kulut) oli 3,4/3,2 miljoonaa euroa. Se laadittiin pitkäaikaisen tavoitteen mukaisesti hieman ylijäämäiseksi. Tulot ylittivät budjetoidun noin 35 % ja kulut alittivat budjetoidun noin 4 % ja

toimintakate oli 1,546 miljoonaa euroa eli 1,330 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän.
Rakennusvalvonta on yli kahdenkymmenen vuoden
ajan toiminut täysin oman tulorahoituksensa turvin ilman ulkopuolista rahoitusta. Lupamaksut on pidetty keskimäärin kymmenen suurimman kaupungin keskiarvossa.
Tuottavien ohjausmenetelmien päivittäminen turvataan

kehityshankkeilla. Sellaisia olivat vuonna 2018 mm. EUrahoitteiset e-Lighthouse-hanke (energiatehokkuus) ja
ICNB-hanke (tietomallien käytön edistäminen). Ne tukevat suoraan rakennusvalvonnan tavoitetta eli energiatehokkuutta, sähköisen toimintamallin kehittämistä,
rakentamisen terveydellisten ja teknisten haittojen hillitsemistä.
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Rakentamisen määrä
Vuonna 2018 luvitettu rakentamisen kokonaismäärä (kerrosalaneliöt 365703 ke-m²) kasvoi noin 13,9 % vuosien
2016 ja 2017 keskitasosta. Edellä mainittuihin kerrosalaneliöihin sisältyy vuonna 2018 myönnetty ja rauetettu
hoitoalan rakennus. Rauetus huomioiden kerrosalaneliöt ovat samalla tasolla kuin edellisten vuosien keskiarvo.
Vertailujaksolla asuinrakennusten luvitettu kerrosala kasvoi 0,7 %. Asuinkerrostalojen rakentaminen kasvoi 6,8
% ja pientalorakentaminen väheni vertailujaksolla noin
7 %. Liike- ja toimistorakentamisen volyymi väheni vertailujaksona 16,4 %. Katselmuksia suoritettiin 6714 kpl
(työmaakäyntejä noin 4400) ja henkilöyhteydenottoja oli
noin 50 000, toimistossa tai sähköisesti.
Asuntolupia myönnettiin vuoden 2018 aikana 2978
asunnolle, lisäystä 245 asuntoa (8,9 %) vertailujaksolla.
Rakennusvalvonnan talous toteutui huomattavasti suunniteltua paremmin, koska toimintatulot toteutuivat arvioitua suurempina ja toimintamenot toteutuivat arvioitua
pienempänä. Rakennusvalvonnan investoinnit, sähköisen
rakennusvalvonnan kehittäminen, toteutuivat budjetoitua pienempänä, koska ohjelmatoimittajalla ei ollut mahdollisuutta vastata kehitysehdotuksiin.
Luvitettavien hankkeiden määrään on vaikuttanut
myös loppuvuodesta 2017 voimaan tullut uusi koko

Oulun alueen rakennusjärjestys. Uusi rakennusjärjestys
yhtenäisti käytäntöjä koko kaupungissa ja vapautti joitakin pieniä rakennushankkeita, kuten aurinkokeräimet ja
pienet pihavajat, luvan hakemisesta.

Ripeää lupakäsittelyä ja
entistä monipuolisempia palvelukanavia
Asiakaskunta asettaa erityisiä paineita lupahakemusten
käsittelyajoille ja ohjaavalle vuorovaikutukselle.
Rakennuslupien läpimenoaika 21 vuorokautta oli selvästi vertailukaupunkien keskiarvoa nopeampi. Vuonna
2015 käyttöön otettu sähköisen lupamenettelyn käyttö
lisääntyi ja vuonna 2018 94,1 % lupahakemuksista otettiin vastaan sähköisenä.
Rakennusvalvonnassa on siirrytty täysin sähköiseen
käsittelyyn. Vuosien 2017-2018 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. Vuonna

2018 on tarvittu merkittävästi resursseja 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.

Rakennusvalvonnan vaikuttamismahdollisuudet rakentamisen kenttään
ovat hyvät
Rakennusten energiamääräysten jatkuva tarkistustarve ja
rakennusten kosteusvaurioiden aiheuttamien sisäilma- ja
terveysongelmien kärjistyminen lisäävät rakennusvalvontaan kohdistuvia odotuksia.
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
2018 aikana toteutettiin ohjauksiin ja hankkeisiin liittyen
useita koulutustilaisuuksia. Osallistujina on ollut kertarakentajia, pientaloasukkaita ja rakennusalan ammattilaisia.
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Korjausrakentaminen
Korjausrakentaminen osuus on noussut määrällisesti
suhteessa uudisrakentamiseen. 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 viisi vuotta sitten ja sitä on edelleen kehitetty joka vuosi. Kiinteistön omistajien ja isännöitsijöiden

kanssa tehtävää yhteistoimintaa ja koulutusta on lisätty. 1.11.2017 aloitti vakinaisessa virassa korjausrakentamisen asiantuntija, mikä vahvistaa entisestään
osaamista ja ohjausmahdollisuuksia. Vuonna 2017
perustettiin myös rakennusvalvonnan oma korjausrakentamisen tiimi sekä vaativien korjauskohteiden
työryhmä, johon kuuluu myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Vuoden 2018 lopulla saatiin täytettyä LVI-insinöörin virka, jonka painopisteenä on osittain korjausrakentaminen. Vuoden 2018 aikana ohjattiin useita
satoja korjausrakennuskohteita koulutuksissa ja henkilökohtaisissa tapaamisissa.

Rakennusvalvonnan toteuma vuonna 2018
TOIMINTATUOTOT

4 650 957

Myyntituotot

115 569

Maksutuotot

4 366 170

Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut tuotot

164 831
4 385
2

TOIMINTAKULUT

-3 105 004

Henkilöstökulut

-1 864 031

Palkat ja palkkiot

-1 476 788

Henkilöstösivukulut

-387 243

Palvelujen ostot

-891 343

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-92 311

Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
TOIMINTAKATE

-256 711
-608
1 545 953

INVESTOINNIT, M€
ICT-investoinnit
Sähköisen rakennusvalvonnan
kehittäminen

45 223

