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Toimitus: YYP Viestintätiimi
Kuvat: Oulun kaupunki
Graafinen suunnittelu: Painatuspalvelut,
Monetra Oulu Oy, Riitta Marjusaari

Oulun seudun ympäristötoimi laatii oman vuosikertomuksen.
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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

Oulun arvot ovat rohkeus,

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

Oulu.

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.
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Ympäristöohjelma 2026

Strategian toteuttamisohjelmat tukevat kaupunkistrategian toteuttamista. Ympäristöohjelma 2026 - kohti hiilineutraalia Oulua, joka hyväksyttiin elokuussa 2019, on
yksi kaupunkistrategian toteuttamisohjelmista. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut vastasi ympäristöohjelman
laatimisesta.
Työ tehtiin laajassa yhteistyössä eri sidostyhmien
kanssa. Ympäristöohjelmalla varmistetaan kaupunkistrategiassa asetettujen linjausten ja ympäristötavoitteiden
saavuttaminen. Ympäristöohjelma luo perustan hallintokuntien, liikelaitosten ja kaupungin omistamien yhtiöiden ympäristötavoitteiden asettamiselle ja toimintatapojen kehittämiselle. Strategian toteuttamisohjelmien
tavoitteet on integroitu sekä yhdyskuntalautakunnan että rakennuslautakunnan tavoitteisiin.
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Toimintakate oli 23 miljoonaa plussalla.
Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi 6,5 %.
Henkilöstön sairaspoissaolot toimialalla ovat kaupungin alhaisimmat
ja työtyytyväisyys on parantunut.
Toiminta palkittiin Euro-China Smart& Green City- ja
Pohjois-Suomen rakennusteko -palkinnoilla.
Toimialan hankkeet, Asuntomessut 2025, Asemanseutu,
Kiikelin Löylymaailma, TerwaTower sekä pyöräilybaanat, etenevät.
Tässä pakettiin puristettuna vuosi 2019.

Matti Matinheikki
Yhdyskuntajohtaja
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Vuosi 2019
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 reittija 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 33
kertaa ja käsiteltäviä asioita oli 684 pykälää.

Joukkoliikennejaosto kokoontui 10 kertaa ja käsiteltäviä asioita oli 54 pykälää.
Yhdyskuntajaoston kokouksia oli vuoden aikana kuusi ja käsiteltäviä pykäliä 26.
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 19
kertaa ja käsiteltäviä asioita oli 148 pykälää.

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT TOIMIALA
Yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki

Yhdyskuntalautakunta
Yhdyskuntajaosto
Joukkoliikennejaosto

Oulun seudun
ympäristötoimi
-liikelaitoksen
johtokunta

Rakennuslautakunta

Teknisten
liikelaitosten
johtokunta

Teknisten
liikelaitosten
johtokunta

Oulu-Koillismaan
pelastuslaitoksen
johtokunta

YHDYSKUNTAJA YMPÄRISTÖPALVELUT

OULUN SEUDUN
YMPÄRISTÖTOIMI
-LIIKELAITOS

RAKENNUSVALVONTA

OULUN INFRA
-LIIKELAITOS

OULUN VESI
-LIIKELAITOS

OULUKOILLISMAAN
PELASTUSLIIKELAITOS

Yhdyskuntajohtaja
Matti Matinheikki

Ympäristöjohtaja
Leena Tuuri

Rakennusvalvonnan johtaja
Pekka Seppälä

Johtaja
Pasi Heikkilä

Johtaja
Jouni Lähdemäki

Pelastusjohtaja
Mika Haverinen
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Tontit ja asuminen

Oulu kasvoi edelleen ennätyksellisellä vauhdilla: vuonna 2019 Ouluun valmistui 2552 asuntoa. Kuusi asuntoa
kymmenestä valmistui täydennysrakentamisalueille. Kerrostaloasuntojen osuus koko asuntotuotannosta oli 2005
asuntoa; näistä yksi neljästä valmistui perinteiseen kaupungin tontinluovutukseen tukeutuen uudisrakentamisalueille. On odotettavissa, että vuonna 2020 asuntoja
valmistuu selkeästi vähemmän kuin kahtena sitä edeltäneenä vuonna.
Kaupunki järjesti vuonna 2019 kaksi yleistä tonttihakua: helmi-maaliskuussa ja elo-syyskuussa. Tontteja luovutettiin n. 880 asunnon rakentamisen mahdollistama määrä.

Tonttihakujen rinnalla neuvoteltiin täydennysrakentamisen mahdollistavia kaavoitussopimuksia 10 kpl. Näillä on
mahdollistettu hieman vajaan tuhannen asunnon rakentuminen Ouluun. Yhteensä tontinluovutus ja muut sopimukset mahdollistivat siis lähes 1900 asunnon rakentamisen
Ouluun. Kiinteistöjen luovutuksia tehtiin yhteensä 89 kpl.
Omakotitonttien kysyntä on pysyvästi määrältään
suurempi kuin niiden tarjonta, mutta kysyntä on hyvin
erilaista laajan Oulun kaupungin eri osissa. Maankäytön
toteuttamisohjelma 2020-2024 kasvattaa kaupungin AOtontinluovutuksen määrää hallitusti.

Maanvuokra- ja maaomaisuusrekisterit
Kaupunki seuraa ja laskuttaa yli 12000 maanvuokrasopimusta. Uusia maanvuokrasopimuksia allekirjoitettiin 216
kpl. Kaupungin maaomaisuuden rekisteriin tehtiin yhteensä 1030 toimenpidettä.
Lisäksi on valmisteltu sähköisen maanvuokrasopimuksen, sähköisen arkistoinnin sekä uuden laskutusohjelman käyttöönottoa.
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LÄHIMMÄISTUKI

PALVELUTUKI

Asuminen
Jatkuvassa haussa olevaa pitkää korkotukilainaa haettiin kahdeksalle vuokratalokohteelle yhteensä 310 asunnon rakentamiseen. Lisäksi pitkää korkotukilainaa haettiin kahden vuokra- tai asumisoikeuskohteen, yhteensä
72 asunnon, perusparantamista varten. Lyhytaikaista korkotukilainaa haettiin yhden 42 asunnon vuokratalokohteen rakentamiseen. Erityisryhmien investointiavustusta
haettiin yhden vuokratalokohteen ja 44 asunnon rakentamiseen. Rajoituksista vapautettiin yksi 36 asunnon
vuokratalokohde. Purkulupa haettiin yhdelle vuokratalokohteelle, jossa on yhteensä 66 asuntoa.
Uusia asumisoikeusjärjestysnumeroita haettiin 897
kpl ja asumisoikeusasuntoihin liittyviä päätöksiä tehtiin
751 kpl. Tyhjien ja vuokrattujen asumisoikeusasuntojen
määrää saatiin edelleen vähennettyä.

Vuoden 2019 alusta asumisneuvontaa on ollut saatavilla alueellisten hyvinvointikeskusten yhteydessä. Asumisen haasteita ja ongelmia käsiteltiin erityisasumisen verkoston tapaamisessa marraskuussa.
Lähimmäisajattelua edistettiin luomalla mm. eri hankkeissa edellytyksiä paremmalle hyvinvoinnille ja arjen lähimmäistuelle asuinyhteisöissä.
Kaupungin hissityöryhmä järjesti vuonna 2019 yhteistyökumppaniensa kanssa kaksi avointa yleisötapahtumaa: huhtikuussa hissiseminaarin ja marraskuussa
ikääntymiseen varautumisen seminaarin. Kaupungin hissiavustusta myönnettiin kolmelle hankkeelle yhteensä 39
329 euroa. Kaupunki on lisäksi antanut neuvontaa ARAn
korjaus- ja esteettömyysavustusten hakijoille ja tiedottanut näistä avustuksista.
Vuonna 2019 tehtiin useita esteettömyyskatselmuksia
jo olemassa oleviin julkisiin rakennuksiin sekä annettiin
esteettömyyslausuntoja rakennettavista kohteista, joissa mukana oli useita merkittäviä hankkeita, kuten OYS:n
Tulevaisuuden sairaala, Oamkin uudet tilat Linnanmaalla sekä Tiernan koulu. Esteettömyystietämystä on lisätty
koulutuksilla ja seminaareilla ja yhteistyökumppaneiden
kanssa käydyillä keskusteluilla ja tapaamisilla.

Talous
Tontinluovutuksilla ja sopimuksilla varmistetaan myös
omalta osaltaan kunnalle ja kuntalaisille hyvinvointia sekä tasapainoinen talous. Maanvuokratuloja kertyi vuonna 2019 yhteensä 34,08 miljoonaa euroa, lisäksi kerättiin
ennakkovuokria Toppilansalmen alueelta 2,03 miljoonaa
euroa. Tonttien myynneistä saatiin 7,66 miljoonaa euroa.
Maankäytön sopimuskorvauksia kertyi poikkeuksellisen
suuri määrä, peräti 19,12 miljoonaa euroa.
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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.

Vuonna 2019 kaavoituksen vakituinen henkilömäärä
oli 41 henkilöä. Uusina työntekijöinä tuli vuoden aikana töihin kaavoitukseen 1 kaava-assistentti, 1 yleiskaavasuunnittelija, 1 arkkitehti ja 2 arkkitehtiharjoittelija.
Viikoittaisissa tiimi- ja yksikköpalavereissa käytiin läpi yhdyskuntalautakunnan päätöksiä, ratkottiin suunnittelukysymyksiä ja hiottiin toimintatapoja. Yksikön kehittämispäivää vietettiin kesäkuussa De Gamlas Hemissä.
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Vuorovaikutusmenettelyt ja yhteistyö
Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät osallistumisja 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.
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. Yleisötilaisuuksia, työpajoja ja seminaareja järjestettiin vuonna
2019 noin 60.
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 valmisteli useita lausuntoja erilaisista hankkeista.
Kaavoitusyksikkö kehittää aktiivisesti toimintaansa.
Osoituksena tästä on mm. sujuvamman asemakaavoitusprosessin käyttöönotto. Lisäksi yhteistyössä GIS-tiimin
kanssa kaavoitus valmisteli paikkatietopohjaisen Strateginen kaupunkisuunnittelu -sovellusta, joka otettiin käyttöön 2019.

Kaavoitus järjesti päättäjille, asiantuntijoille sekä yhteistyötahojen edustajille vuosittaisen kaupunkisuunnitteluseminaarin teemalla Kohti hiilineutraalia Oulua! Osallistujia oli 165.

Ohjelmat ja selvitykset
Vuoden 2019 syksyllä kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavoituksen johdolla valmistuneen Suistokaupunkivision. Hyväksytty suunnitelma ohjaa periaatteillaan suistoalueen maankäyttöä ja kehittämistä.
Vuonna 2019 aloitettiin Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelman laatiminen. Sen tarkoituksena on muodostaa strateginen kokonaiskuva Oulun merellisyydestä
eri näkökulmista sekä profiloida merellisiä alueita niiden
käyttötarkoitusten ja arvojen mukaan. Osaltaan se vahvistaa merellisyyden merkitystä yhtenä kaupungin vetovoimatekijänä. Tavoitesuunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä.
Kaavoituksessa osana Keskustavision 2040 toteuttamista laadittiin Korkean rakentamisen laatuperiaatteita.
Selvityksessä tarkasteltiin keskusta-alueen korkeaan rakentamiseen liittyviä suunnittelukysymyksiä. Selvitystyö
keskeytettiin.

Yleiskaavat
Jokikylän ja Murron osayleiskaavan ehdotus oli nähtävillä loppuvuodesta 2019. Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän
ja Hanhiperän osayleiskaava on edennyt ehdotusvaiheeseen: osayleiskaavaehdotus asetetaan nähtäville vuoden
2020 alussa.
Vuonna 2019 yleiskaavoitus valmisteli Kulttuuriympäristön teemayleiskaavaa kooten lähtöaineistoja, järjestäen kyselyn ja työpajoja.
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.
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Vuonna 2019 hyväksytyt asemakaavat,
asemakaavan muutokset sekä lupakäsittelyt
Vuonna 2019 hyväksyttiin 26 asemakaavaa tai asemakaavan muutosta. Asemakaavojen laajuus oli noin 171 hehtaaria, josta uutta asemakaavoittamattomalle alueelle
luotua asemakaavaa oli noin 48 hehtaaria. Rakennusoikeutta asemakaavoihin sisältyi noin 369 719 kerrosalaneliömetriä, joista rakennusoikeuden nettolisäys on noin 80
092 kerrosalaneliömetriä.
Asemakaavoitus valmisteli yhteensä 86 poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua tai niihin liittyvää
lausuntoa. Poikkeamispäätöksiä valmisteltiin 57, joista 52
oli hakijan kannalta myönteisiä ja 5 kielteisiä. Yhdyskuntalautakunta teki yhteensä 29 suunnittelutarvepäätöstä,
joista 26 oli myönteisiä ja 3 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 työpaikkojen, palveluiden ja erikoiskaupan keskittymän asemakaavamuutos tuli voimaan toukokuussa
2019. Asuntotuotannon kannalta merkittävimpiä olivat
Linnanmaa-Kaijonharjun kaavarunko, Taka-lyötynkatu 2,
Menninkäisentie, Makasiininkatu 6, Siirtolantie 10 ja Kesätie 3. Lisäksi valmistui useita pienempiä kokonaisuuksia mahdollistavia asemakaavoja.

Hankkeita 2019

Suistokaupunkivisio
Suistokaupunkivisio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa
syksyllä 2019. 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. Suistokaupunkivisio laadittiin vuorovaikutteisesti eri tahojen
kanssa (mm. avoin kysely, avoimia työpajoja, sidosryhmätapaamisia sekä työpajoja yhdyskuntalautakunnalle).
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Ydinkeskusta ja lähiympäristö

Heinäpään täydennysrakentaminen

Linnanmaa-Kaijonharju

Ydinkeskustan kaavoitushankkeista merkittävin oli Vaaranpihan asemakaavan muutos, jossa korttelin maankäyttöä tehostetaan osoittamalla siihen uutta asumista,
palveluasumista, palveluja ja toimistoja. Kaavaehdotus
etenee nähtäville alkuvuodesta 2020. 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 käynnissä asemakaavan muutos Taka-Lyötyn katu 2:ssa, jossa osoitettiin uutta asuntorakentamista palveluasuntoja ja palveluja. Asemakaava valmistui vuonna 2019.
Myllytullia kehitetään monipuolisena ja elinvoimaisena keskusta-alueena, joka on innostava ympäristö yritystoiminnalle, opetuksen ja erilaisten toimijoiden yhteistyölle, palveluille, virkistykselle sekä täydentyvälle
keskusta-asumiselle. Myllytullin alueella oli vuonna 2019
käynnissä asemakaavan muutos Makasiinikatu 6:ssa. Kaava valmistui 2019. Samoin Isokatu 5:n asemakaavan muutos asumisen lisäämiseksi valmistui 2019. Lasaretti-korttelin täydennysrakentamiseen tähtäävä asemakaavan
muutos käynnistyi 2017 arkkitehtikutsukilpailulla. Suunnittelu jatkui vuonna 2019.

Heinäpään täydennysrakentamisselvitys käynnistettiin vuonna 2017. Sen 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. Täydennysrakentamisselvitys hyväksyttiin vuonna 2019. Heinäpään
täydennysrakentamisen ensimmäisen pilottikaavan (Isokatu 82) ehdotus on yhdyskuntalautakunnan käsittelyssä 14.01.2020..

Linnanmaa-Kaijonharjun alueelle on vuonna 2018 aloitettu kaavarunkotyö saatiin päätökseen 2019. Kaavarungossa määritellään alueen maankäytön ja liikenneverkon
tulevan kehityksen suuntaviivat, jotka tähtäävät tavoitevuoteen 2040. Linnanmaa-Kaijonharjun kaavarungossa asetetaan tavoitteet alueen täydennys- ja lisärakentamiselle sekä ympäristön, palveluiden, liikenneverkon ja
joukkoliikenteen kehittämiselle säilyttäen alueen arvot.
Tulevaisuudessa Linnanmaan ja Kaijonharjun alueen asukasmäärä tulee kasvamaan täydennysrakentamisen ja yliopistokampuksen kehittymisen myötä voimakkaasti.

Alppilanbulevardi

Tahkokangas

Keskustan ja Linnanmaan kampuksen välille sijoittuvan
Alppilanbulevardin alueelle oli vuonna 2019 vireillä neljä
asemakaavanmuutosta, joista Siirtolantie 10 hyväksyttiin
vuoden 2019 aikana. Alppilanbulevardia kehitetään toiminnoiltaan monipuolisena, kaupunkikuvaltaan urbaanina, vehreänä ja tiiviinä sekä korkealaatuiseen kävely- ja
pyöräily-ympäristöön ja joukkoliikenteeseen perustuvana kaupunkiympäristönä, jonka kaupunkikuvalliseen laatuun kiinnitetään huomiota.

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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sijoittumisesta, jota valmisteltiin alueelle vuonna 2019.
Vanhan Hiukkavaaran kaavarungon tarkistaminen saattaneen valmiiksi vuonna 2020. Vanhan Hiukkavaaran pohjoisosan asemakaavan laadinta käynnistettiin 2019. Sen
tontinluovutustavoite on vuonna 2021.
Hiukkavaaran keskuksen itäpuolelle sijoittuvan Sarvikankaan asemakaavan laatiminen keskeytettiin vuodeksi. Alueelle osoitetaan monipuolista asumista ja lähipalveluja. Tavoitteena on luovuttaa alueelta tontteja vuonna
2023.
Hoijakka, havainnekuva Hartaanrannan torilta.

Teollisuus- ja työpaikka-alueet
Hartaanselänranta

Hiukkavaara

Osuuskunta Asuntomessut päätti syksyllä 2018 myöntää
vuoden 2025 Asuntomessut Ouluun Hartaanselänrannan alueelle. Alue suunnitellaan kokonaisuutena, vaikka vain osa alueesta tulee olemaan asuntomessualuetta. Asemakaavoitusta edeltävä arkkitehtikilpailun voittaja
ratkesi joulukuussa 2019. Alueen suunnittelua jatketaan
hyödyntämällä voittajaehdotuksen ohella myös muissa
kilpailutöissä esitettyjä ratkaisuja. Kilpailun voitti työ nimeltä Hoijakka.

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-,
palvelu- ja työpaikka-alue. Vanhaan Hiukkavaaran on tavoitteena osoittaa noin 2 000 asukasta ja 1 000 asuntoa.
Suunnittelualueen laajuus on 159 ha.
Vanhan Hiukkavaaran kaavarungon tarkistaminen ei
valmistunut tavoitteista huolimatta vuonna 2019, koska
sen loppuunsaattaminen edellytti tietoa turvakampuksen

Kaakkurissa Oulunportin alueelle hahmoteltiin kaupungin eteläosan merkittävä työpaikkojen, palveluiden ja erikoistavarakaupan keskittymä, joka liittyy toiminnallisesti ja liikenteellisesti Kaakkurin keskukseen. Oulunportin
asemakaava valmistui alkuvuodesta 2019.
Limingantullissa 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.
Ruskonniityn laajennus valmistui 2019. Kaavalla mahdollistetaan työpaikkojen ja teollisuustoimintojen sijoittumista Ouluun.
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Haukipudas
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 keskuksen (kunnantalo ja tori) asemakaavan muutos tullut voimaan 28.12.2018.
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.

Oulunsalo
Jäälin keskuksen asemakaavamuutos.

Kiiminki

Keväällä 2018 käynnistettiin Kiimingin keskustaan asemakaavamuutos uuden koulutontin kaavoittamiseksi. Tavoitteena on siirtää Jokirannan koulun toiminnot uuteen
koulurakennukseen Kiimingin lukion ja kirjaston yhteyteen. Asemakaavamuutos valmistui vuonna 2019.
Hieta-Ahon kaavarunko hyväksyttiin ohjeellisena noudatettavaksi syksyllä 2018 ja alueen suunnittelu jatkuu asemakaavojen vaiheittaisella laatimisella. Kiimingin Hieta-Ahon kaavarunkoalueen ensimmäinen

kaavamuutos: katujen yleissuunnittelu valmistuu helmikuun loppuun mennessä, kaavaehdotus nähtäville loppukeväästä 2020.
Jäälin keskuksen asemakaavan muutos on tullut voimaan 29.1.2019. 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.

Oulunsalon keskustan yleissuunnitelma valmistui syksyllä
2018. Sen pohjalta käynnistetään jatkossa useita asemakaavahankkeita mm. Oulunsalon Sivakan kaavamuutos,
jonka tavoitteena valmistella luonnos nähtäville alkuvuodesta 2020.
Oulunsalonrannan itäosan asemakaavan tavoitteena
on tarjota mahdollisuuksia pientalorakentamiseen merenrannan tuntumassa. Rantaan jää monipuolisia luontoelämyksiä tarjoava suojelu- ja virkistysalue. Oulunsalonrannan itäosan asemakaava ja asemakaavan muutos
hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.9.2019 § 88. Päätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.
Lisäksi Oulunsalossa on vireillä täydennysrakentamiseen liittyviä pieniä asemakaavan muutoksia.
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Kadut ja kunnallistekniikka

Pääosa vuoden 2019 investoinneista oli maankäytön toteutusohjelman mukaisia uudisrakennuskohteita, kuten
Hiukkavaaran keskustan ja Korvenkylän alueiden pohjaustyöt. Ruskonseläntien uuden yhteyden rakentaminen Ruskonniityntielle oli suurin yksittäisistä katukohteista. Loppuvuonna aloitettiin myös Välikylän yrityspuiston
sekä Letonrannan jatkorakentaminen. Päällystys- ja muita viimeistelytöitä tehtiin muun muassa aiemmin pohjatuilla Hiukkavaaran, Toppilansalmen, Ruskonselän ja

Kaukovainion keskustan alueilla. Kuusisaaren ja Raatinsaaren välille valmistui suuret tapahtumat mahdollistava
Kissakoskenrannan silta ja samassa yhteydessä rakennettiin uusi maisemapolku Raatinsaaren länsipuolelle.
Peruskorjaustöitä tehtiin muun muassa Rajakylän alueella, Raja-Taskilassa, Lintulassa, Häyrysenniemessä sekä
Santaniemen alueella. Näkyvimpiä hankkeita olivat Kirkkokadun kaksisuuntaistaminen sekä Linnanmaan baanan toisen vaiheen rakentaminen Alppilan ja torinrannan

välille. Liikenteenohjaukseen panostettiin muun muassa
Bertel Jungin tiellä, jossa toteutettiin liikennevalot Hartaantien ja Kuivastien liittymiin. Lisäksi Peltolantielle rakennettiin lisäkaista helpottamaan työmatkaruuhkien
purkamista. Tervahovintien ylikulkusilta sekä viereinen
ratasilta rakennettiin uudestaan yhteisurakassa Väyläviraston kanssa. Muita siltojen peruskorjaustöitä tehtiin Hupisaarilla ja Hietasaaressa. Lisäksi eri puolilla Oulua työskenneltiin lukuisissa yhdyskuntalautakunnan
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hyväksymän työohjelman mukaisissa kohteissa. Määrärahaa käytettiin myös pääpyöräreittien perusparantamiseen sekä katuvalaistukseen.

Ympäristöinvestoinnit
Uusinvestointikohteista valmistuivat Takkurannan leikkipaikka Kelloon, Suopellonpuiston leikkipaikka Hiukkavaaraan ja Tapsipuiston koira-aitaus Ruskoon. HaminaVillen puistoa viimeistellään vielä keväällä 2020.
Korvausinvestointikohteista valmistuivat Hovinsuon
leikkipaikka Hinttaan, Merikosken leikkipaikka Tuiraan,
Tuohipuiston leikkipaikka Kelloon ja Ilmarisenpuiston
leikkipaikka Kaijonharjuun. Kalustemäärärahalla uusittiin
muun muassa puiston penkkejä, kukkalaatikoita ja roskaastioita. Lisäksi kesällä otettiin käyttöön 25 koirankakkapussiautomaattia. Koiranomistajat ja kaupunkilaiset ovat
olleet tyytyväisiä uuteen mainosrahoitteiseen palveluun.

Erilliskohteet
Venesatamien järjestelmällistä kunnostamista jatkettiin
satamien ja niihin liittyvien väylien kunnostusruoppauksilla. Kunnostustyöt perustuvat vuonna 2015 tehtyyn Venesatamien kehittämissuunnitelmaan (Yhdyskuntalautakunta 26.1.2016 § 36) sekä venesatamissa ja -väylillä

tehtyihin luotauksiin. Ruoppaustöiden lisäksi Rajahautaan ja Toppilansaareen rakennettiin uudet laiturit.
Mannerheiminpuiston avajaiset ja venetsialaiset järjestettiin lauantaina 31.8.2019. Peruskorjauksen myötä
puisto toimii korkeatasoisena kaupunkilaisten kohtaamispaikkana ja siellä on mahdollista järjestää ympärivuotisesti pieniä tapahtumia, kuten joulutori tai erilaiset popup tapahtumat. Puistossa on huomioitu elämyksellisyys,
korkea laatu, taide, monipuolinen valaistus, puiston läpi
kulkevat väylät, julkinen wc ja tapahtumien vaatimat tekniikkapisteet.
Oulun seudun tärkeimmän tiehankkeen, valtatien 4,
perusparannustyöt Oulun kohdalla valmistuivat suurimmaksi osaksi vuoden 2019 lopulla. Limingantien ja Rautionpolun alikulun katutyöt valmistuivat pääosin vuoden
2019 aikana. Aikaisesta talven vuoksi joitakin viimeistelytöitä päätettiin siirtää laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi kesälle 2020.
Välimaan kiertotalousalueen infran rakentaminen
aloitettiin kesäkuussa 2019. Urakkaan kuuluu alueen sisäisen tieverkoston ja vesihuollon ensimmäisen vaiheen
rakentaminen. Pateniemenrannassa tehtiin kesällä 2019
rannan eroosiosuojausta, pyöräteiden päällystystöitä sekä puistojen viimeistelytöitä. Katujen ja muiden yleisten alueiden viimeistelytyöt tehdään talonrakentamisen
edellyttämässä aikataulussa tulevina vuosina.
Oulunportin muutetun asemakaavan mukaisten uusien katuyhteyksien ja muun kunnallistekniikan

rakentaminen aloitettiin suunniteltua aiemmin uusien
liiketonttien kysynnän vuoksi. Lisäksi aloitettiin Vasaraperälle johtavan katuyhteyden rakentaminen ja tehtiin
päällystystöitä. Hanke jatkuu tulevina vuosina rakenteilla olevien katujen loppuun rakentamisella sekä Kaakkurin keskukseen rakennettavan uuden yhteyden rakentamisella.
Kaupunkipyörät eli Sykkelit otettiin käyttöön
26.8.2019. Pyöriä hankittiin 600 kappaletta ja eri puolille
kaupunkia sijoitettiin yhteensä 60 kaupunkipyöräasemaa.
Sykkelit olivat käytössä noin kahden kuukauden ajan ja
niillä ehdittiin ajaa hieman yli 26 000 matkaa.
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Malpe-määräraha käytettiin liikenteenhallinnan, kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen kehittämiseen lukuisissa eri hankkeissa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksen kanssa. Suurimpia yksittäisiä hankkeita
olivat liikenneteknisen seurantajärjestelmän kehittäminen, pyöräteiden viitoitus ja brändäys sekä joukkoliikennepysäkkien parantaminen.
Lähes kaikki katujen ja puistojen elohopeavalaisimet sekä osa heikompi tehoisista suurpainenatrium
valaisimista saatiin korvattua huomattavasti energiatehokkaammilla ja laadukkaampaa valoa tuottavilla LEDvalaisimilla. Lisäksi paranneltiin joidenkin aiemmin puutteellisesti rakennettujen alueiden valaistusta vastaamaan
paremmin Oulun yleistä laatutasoa. Kaikkien kaduilla ja
puistoissa olleiden heikkotehoisten valaisimien uusimisen jälkeen on saavutettu yli 50 % energian säästö (noin
1,2 M€/vuosi) projektin lähtötasoon verrattuna.

Joukkoliikenne
Oulun joukkoliikenteessä tehtiin ennätykselliset 9,7 miljoonaa matkaa vuonna 2019. Matkustajamäärä kasvoi
edellisvuodesta 6,5 prosenttia ja lipputulojen myönteinen kehitys jatkui. Joukkoliikenteen kysynnän ollessa kasvussa, on lisätty tarjontaa vastaavasti. Oulun joukkoliikenne on varautunut Linnanmaan kampuksen muutokseen

tarjonnan lisäämisellä. Vuorojen määrä on lisääntynyt viime vuoteen verrattuna noin 14 %. Tarjonnan lisäys on
kohdistunut enimmäkseen joukkoliikenteelle potentiaalia omaavilla alueilla Oulussa ja Kempeleessä.
Vuonna 2018 kilpailutetut uudet liikennöintisopimukset ovat tulleet voimaan kesällä 2019. Uusissa sopimuksissa vaadittiin puhtaampaa Euro6 -päästöluokan kalustoa.
Vuonna 2019 kilpailutettiin kohteet, joiden liikennöinti
alkaa kesällä 2020. Yhden kohteista kilpailutukseen käytettiin edellytyksenä biokaasua autojen käyttövoimana.
Muut kohteista kilpailutettiin Euro6 -päästöluokkavaatimuksella.
Asiakastyytyväisyys Oulun joukkoliikenteeseen on
edellisvuosien tasolla. Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan Oulun joukkoliikenne sai keväällä yleisarvosana 3,94
(asteikolla 1-5). Arvosana laski hieman edellisvuoden arvosta. Syksyn yleisarvosana nousi hieman edellisvuoden
syystutkimukseen nähden 4,03:een. Yhä useampi asiakas
ostaa lippunsa digitaalisesti verkkoasioinnilla.
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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 2019 käsitelty seuraavat määrät:

karjanlannan ravinneanalyysi, kuiviketurpeen käyttö, maatilojen bioenergiasuunnitelmat ja karjatilojen jäteselvitykset. Niille tukea on myönnetty 69 hankkeeseen yhteensä
82 392 euroa.
Kaupungin omistamia peltoja ja niittyjä vuokrattiin
viljelykäyttöön 50 sopimuksella yhteensä 283,21 hehtaaria, palstaviljelyalueilla oli vuokrattuna 40 monivuotista ja
369 yksivuotista palstaa, yhteensä 409 kpl. Luonnonsuojelualueita hoidettiin laiduntamalla: Selkäkarista vuokrattiin lammaslaidunalaksi 2,96 hehtaaria ja Kempeleenlahden suojelualueelta emolehmälaitumeksi 31,12 hehtaaria.

2019

Ii

Maatilat (kpl)
- niistä
kotieläintiloja

87

Peltoala, ha

Oulu
298

Pudasjärvi
116

Utajärvi

Yht.

92

593

29

70

51

28

178

Tukihakemukset,
kpl (*enn.tieto)

2778

9642

4160

4475

21055

Petoeläinvahinkohakemukset, kpl

502*

1497*

807*

549*

3355*

2

9

37

1

51

2,15*

6,95*

4,25*

3,52*

16,87*

Tuet ja korvaukset, milj. €
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Metsät
Puutavaraa luovutettiin vuonna 2019 hankintakaupoilla
yhteensä 41 848 m3, pystykaupoilla 4 113 m3, yhteensä 45 961 m3. Energiapuuta myytiin 14 075 i-m3. Puun
myynnistä, puukauppojen ennakkomaksuista ja yhteismetsäosuuksista saatiin tuloja yhteensä 1,8 M€.
Uudistusaloja äestettiin 37,7 hehtaaria. Kaikki äestetyt
kuviot myös konekylvettiin. Kaivurimätästystä tehtiin 11,3
hehtaarin ja kaivurilaikutusta 1 hehtaarin alalla. Mäntyjä
ja kuusia istutettiin noin 9 hehtaarin alalle Sanginsuussa
ja Lopakkaselässä.
Ylikiimingin Alavuotolla tehtiin uusi tieyhteys Oulun
kaupungin maalle siirrettyyn rantalaavupaikkaan. Hiukkavaarassa sorastettiin vanhaa tieyhteyttä Aittaniityn leimikkovarastolle. Pykälikön metsätien perusparannustyöt
aloitettiin Miehonsuolla. Kunnostusojitusta toteutettiin
Hiukkavaaran maastossa noin 20 hehtaarin alalla ja YliIissä Salmelan tilalla noin 38 hehtaarin alueella. Yhteensä
näillä alueilla perattiin metsäojaa 7 605 m. Kellon Asemakylällä parannettiin Kalimenojan vesiensuojelua ja kunnostusojitettiin asutuksen läheistä metsäaluetta. Taimikoiden hoitoa ja nuoren metsän kunnostusta tehtiin noin
55 hehtaaria.
Asutuksen lähi- ja ulkoilumetsiä hoidettiin harvennuksin noin 209 hehtaaria, josta koneellisesti noin puolet. Metsurityöpalveluja ostettiin Teklistä, VM-Peatilta, Suvanto Infralta ja Metsäpohjola Oy:ltä. Metsien

käsittelysuunnitelmia laadittiin noin 489 hehtaaria. Suunniteltujen leimikoiden puutavaran kertymäarvio on noin
24 990 m³.
Kaupunki on vuokrannut omistamiaan soita Turveruukki Oy:lle turvetuotantoon. Vuonna 2019 ei saatu
vuokratuloja lainkaan.
Oulun kaupunki on vuokrannut metsästykseen soveltuvat maa-alueet paikallisille metsästysseuroille. Vuokraa seurat maksavat kaupungille 0,4 €/ha/vuosi (alv 0 %).
Vuokratuloja kertyi 7 296 euroa. 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 2019 aikana pienpetoja poistettiin Oulun kaupungin edustalta meren tuntumasta supikoiria 15 kpl, minkkejä 77 kpl ja kettuja 6 kpl.

Luonnonhoito
Taukopaikka- ja polttopuuhuoltoa tehtiin Sanginjoen ulkometsän reiteillä, Lemmenpolulla, Letonniemessä, Kempeleenlahdella, Pilpasuolla, Parsiaismaalla, Koitelissa ja
Hietasaaressa sekä Yli-Kiimingissä Inninkoskella, Rekikylässä ja Ahmasjärvellä. Yritetään Yhdessä ry. huolsi Hietasaaren ja Koitelin taukopaikat ja korjasi Letonniemen,

Parsiaismaan ja Pilpasuon pitkoksia, Pahalammen ja Letonniemen taukopaikkaa sekä Akionsaaren ja Huutilammen rakenteita. Ylikiimingin tauko/kalastuspaikkojen
huolto tilattiin 4H-yhdistykseltä.

Vesialueet/kalatalous
Oulun kaupungin omistamille vesialueille on tehty kalataloudellista käyttöä ja hoitoa ohjaavia suunnitelmia
vuodesta 1984 alkaen. Vuonna 2019 valmistui kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma (KHS) vuosille 20192023.Suunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa
17.9.2019 ohjeellisena noudatettavaksi.
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 33 546 kpl.
Pyyntikokoista kirjolohta istutettiin Oulun kaupungin
alueelle Oulujokeen 244 kg ja Sanginjokeen 201 kg sekä
kaupungin erityiskalastusalueelle Sanginjoen Lemmenpolulle 2 000 kg. Nahkiaisia ylisiirrettiin 50 037 kpl. Kesän
vanhoja kuhan poikasia istutettiin 41 138 kpl.
Lylyjärvi on vuokrattu luonnonravintolammikoksi
vuosiksi 2018 - 2022. Lammen vuokra maksetaan ensisijaisesti kuhan poikasina, jotka istutetaan Oulujokisuistoon Merikosken voimalaitoksen alapuolelle.
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RAKENNUKSET
1. Rakennusten isännöinti
Vuoden 2019 lopussa yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden hallinnassa on yhteensä 60 tonttia tai rakennuspaikkaa, joissa on rakennuksia tai rakennelmia yhteensä 104
kpl. Kohteista 27 kpl on vuokrattuja. Tekninen isännöinti ja taloushallinto toteutettiin yhteistyössä Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen, Sivakka- yhtymän, Haukiputaan
kehitys Oy:n ja Tomi Lampila Oy:n kanssa. Maakauppojen yhteydessä siirtyviä uusia ylläpidettäviä kohteita siirtyi maa ja mittauksen omistukseen 3 kpl.
Alue

Oulun kaupungin omistamille vesialueille uisteluluvan voi hankkia netistä. Lupia voi ostaa myös Oulun kaupungin palvelupisteistä.mm. 1695 lohta ja 256 meritaimenta.
Vuosi 2019 oli seitsemästoista Merikosken kalatien
täysi toimintakausi. Kalatietä nousevien kalojen määrää
selvitettiin laskijalaitteen avulla. Vuoden 2019 aikana kalatietä nousi Merikosken padon yläpuoliseen Oulujokeen
mm. 1 667 lohta ja 318 meritaimenta.

Luvat 2019
Verkot, meri

kpl
521

Verkot, sisävedet

30

Katiskat

89

Madekoukut

21

Lippoaminen

433

Uistelu *

1922

Ravustus

3

Kohteita kpl

Rak. kpl

Haukipudas

8

Kiiminki

4

11
6

Oulu, Hietasaari

10

22

Oulu, muu

30

69

Oulunsalo

6

10

Yli-Ii

0

0

Ylikiiminki

2

3

Yhteensä

66

112

2. Rakennusten myynti ja purkaminen
Vuonna 2019 tehtiin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen ja konsernihallinnon taseyksikön hallinnassa olevista rakennuksista yhdeksän (9) kauppaa. Yhteenlaskettu
kauppahinta oli yhteensä 930 000 euroa. Lisäksi sovittuja kauppoja on entisestä Toppilan varastosta (Toppilan
Aitta), Hietalanmäen koulusta ja Sotu-talosta, jotka
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kirjataan tuloksi kauppakirjojen allekirjoitusten jälkeen
vuonna 2020.
Kohde

Kauppahinta, €

Honkiojantie 4, teollisuushalli

51 000

Parkumäen koulu

16 000

Toppilan öljyntorjunta-asema

2 000

Nokkalan koulu

150 000

Karjasillan koulu

300 000

Yli-Iin kunnantalo
Lehtolankuja 45, okt

6 500
66 000

Rukan maja

103 000

Meriniemi

235 500

Yhteensä

930 000

Vuoden 2019 aikana purku-urakkasopimus laadittiin
kolmen (3) purku-urakan osalta, joissa oli yhteensä 13
kohdetta ja yhteenlaskettu kerrosala noin 1693 k-m2. Purku-urakan kustannukset olivat vuoden loppuun mennessä
yhteensä noin 109 100 euroa, jonka lisäksi purku-urakan
aikana toteutetuista lisätöistä on aiheutunut maksettavaa noin 800 euroa. Osa purettavista rakennuksista laskutetaan vuoden 2020 puolella. Purku-urakka 1/2019:n ja
2/2019:n osalta käytettiin rakennuttajakonsulttia. Kustannukset olivat 13 410 €, alv 0 %. Purku-urakka 3/2019:ssä,
maa ja mittaus hoiti rakennuttamistehtävät itse.
Kahdessa purkukohteen purettavien rakennusten sijasta myytiin huutokaupalla 3 hirsimökkiä. Yhteenlasketut myyntitulot olivat 5 110 €.

Vuonna 2019 haettiin purkulupaa seuraaville kohteille:
Kohde

k-m2

Eeralantie 19, omakotitalo

125

Visiolinja 14, omakotitalo

131

Virpiniemen saunarakennus
Satamatie 32, toimistorakennus

55
89

Kauppiaantie 18, omakotitalo

136

Mökkiperäntie 29, omakotitalo

174

Mökkiperäntie 25, 2 vajaa
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Peltovainiontie 67, omakotitalo

220

Kauppiaantie 14, omakotitalo

135

Visiolinja 19, omakotitalo

374

Yrjöntie 4, omakotitalo

132

Kaarnapurrentie 27, omakotitalo

85

Santaholman piippu

12

Yhteensä

1693

1. Muu myynti, rakentaminen ja purku
Purkuun menevien kohteiden osalta prosessien viivästymisiä ovat aiheuttaneet mm. epäselvyydet kohteiden
säilyttämisistä ja kehittämistoimenpiteistä, purkupäätöksistä tehdyt valitukset ja niiden pitkät käsittelyajat, purku-urakoitsijoiden työtilanteet ja lomat kesäaikana sekä
henkilöstön ajoittainen resurssipula.
Oulun kaupungin vastuulle kuuluvien luvattomien ja
vaarallisten siltojen purku toteutettiin Oulun Ahvenojalla
ja Iinatissa. Kokonaan uusi silta rakennettiin Ahvenojalle.
Uuden sillan rakentamiskustannukset olivat 18 158 €, alv
0 %. Kolmen luvattoman sillan purkukustannukset olivat
yhteensä 13 796 €, alv 0 %.

Purku-urakassa mukana olleiden rakennusten, Vanhan
Simppulan ja Harjukodin tonttien vihertyöurakan (14 900
€, alv 0 %) toteutti VRJ Pohjois-Suomi Oy. Isokankaanjärvelle laskuojan yhteyteen rakennettiin uusi patorakennelma lämpökäsitellystä puusta. Kustannukset olivat 3800
€, alv 0%. Salonpään koulun purkamisen vuoksi jouduttiin rakentamaan kokonaan uusi kääntöpaikka oppilaiden noutamiseksi. Kokonaiskustannukset olivat 7 874 €,
alv 0%.
Kahdessa kohteessa toteutettiin kaukolämmitysjärjestelmän rakentaminen. Tuirantie 1 -rakennus erotettiin viereisen, Tuirantie 5-rakennuksen lämmitysjärjestelmästä rakentaen sinne oma lämmönjakokeskus omalla
kaukolämpöliittymällä. Hietalanmäen koulun vanha öljylämmitysjärjestelmä muutettiin kaukolämpöjärjestelmäksi syksyllä 2019. Samalla verkosto mitoitettiin siten, että alueen asukkailla on mahdollisuus halutessaan liittyä
siihen.
Paalikatu 3-osoitteessa sijaitseva Toppilan harraste- ja
moottoripaja on suojeltu Sr-4 -merkinnällä. Rakennuksen
peruskorjaukset tehdään suunnitelmallisesti vuosittain ja
vuonna 2019 oli vuorossa koko rakennuksen kattava ilmastointikone- ja ilmanvaihtojärjestelmän uusimisurakka. Samassa urakassa uusittiin paineilmajärjestelmän putkisto, osa käyttövesiputkistoa, akustoitiin työpajahallin
katto sekä peitettiin rasvamonttu.
Alwarin siilo osoitteessa Paalikatu 21 on suojeltu Sr-1
-merkinnällä. Arvokkaan suojelustatuksen Oulussa omaava historiallinen ja ilmeikäs siilorakennus on Paalikatu 3:n
tapaan vuokralla kulttuuriyhdistyksellä ja tavoitteena on
peruskorjata sekä muuttaa rakennus käyttökelpoiseksi kulttuurin ja taiteen keskukseksi. Rakennukselle teetetään kattava betonirakenteiden jatkokuntotutkimus,
jonka perusteella selviävät rakennuksen lopulliset investointitarpeet ja säilyttämisedellytykset.
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Pohto-koulutuskeskus on kaupungin omistuksessa ja myyntilistalla. POHTO, joka on suomalainen koulutus-, kehittämis- ja kongressipalveluja tarjoava yritys, jatkaa toimintaansa ko. kohteessa vuokralla. Vuoden 2019
lopussa aloitettiin Pohton lattiaremontti, jossa käytävien
matot uusittiin ja parkettitilat hiottiin ja lakattiin.

2. Rakennusten ylläpito ja vuokraus
Vuoden 2019 lopussa yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden hoidossa oli kohteita yhteensä 56 kpl. Niistä oli
vuokrattuna 36 kpl. Myytävät rakennukset saattavat olla
kiinteistökehityksessä pitkään, jonka vuoksi on järkevää
vuokrata niitä määräaikaisilla sopimuksilla. Oulun seudun
vuokramarkkinoilla tilojen kysyntä on korkea eikä Oulun
kaupungilla aina ole vapaita tiloja tarjolla.
Vuokraamisesta voivat hyötyä sekä vuokraaja että
omistaja. Vuokraaja saa kaipaamansa tilat toiminnalleen
ja omistaja pitää rakennuksensa arvon korkeammalla tulevaisuuden myyntiä varten. Ilkivalta ja muu tekninen riski pienenevät oleellisesti.
Vuokratuotoilla katetaan ylläpitomenoja ja tehdään
ylläpitoluonteisia korjauksia. Huoneiston vuokrasopimus
ja laki liikehuoneiston vuokrauksesta määrittävät sen,
millä tasolla mikäkin korjaus kuuluu vuokralaiselle tai rakennuksen omistajalle.

3. Tutkimukset ja muut selvitykset
Vuoden 2019 aikana suoritettiin yhteensä 20 kuntoarviota- tai tutkimusta sekä asbesti- ja haitta-ainekartoitusta. Kuntoarvio on rakennuksen sen hetkinen selvitys

rakenteiden ja järjestelmien kunnosta ja samassa yhteydessä laaditaan yleensä pitkän tähtäimen suunnitelma
(PTS) 10 vuodelle. Kuntotutkimus tarvitaan, kun rakennus myydään tai jos siihen investoidaan ja halutaan tietää tarkemmin rakennusosien tai järjestelmien kuntoa.
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus on pakollinen ennen rakennusten tai niiden osien purkamista ja se on osa purkamisien valmistelua. Asbesti- ja haitta-ainekartoituksia
teetettiin 6 kpl, joihin kuului yhteensä 13 kohdetta rakennuksineen.
Lisäksi tehtiin muutamia purkukohteita varten ns.
purkukartoitus, joka toimii pilottitutkimuksena ko. rakennusten purkuhankkeita varten. Tutkimus menee astetta
pidemmälle verrattuna asbesti- ja haitta-ainetutkimuksiin
ja siinä tutkitaan kaikkien rakennusosien ja -materiaalien määrät ja laadut – materiaalitehokkuus kasvaa, kierrätystuotteista ja -materiaaleista saadaan myyntituoja sekä tulevien purku-urakoiden määrälaskenta tehostuu ja
helpottuu. Tavoitteena on 100 %:n kierrätys- ja hyödyntämisaste.
Vuonna 2019 tehdyt tutkimukset

kpl

Kuntoarviot

10

Kuntotutkimukset

5

Asbesti- ja haitta-ainetutkimukset

7

3D-matterport -kuvaukset

3

Arviokirjat

4
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Maanhankinta
Oulun kaupungille on hankittu maata vuonna 2019 yhteensä 160,97 hehtaaria, josta raakamaata ja yleisiä alueita oli 144,95 hehtaaria sekä tontin osia 1,49 hehtaaria.
Maanhankintoihin käytettiin investointirahaa yhteensä
noin 3,56 milj.€.
Maanhankinnan investointirahasta on katettu myös
Saarelan voimalinjan muutokset 0,10 M€ ja Välimaan
kiertotalousalueen kehittämisen kustannuksia 0,63 M€.
Investointirahaa on siten käytetty yhteensä noin 4,29 M€.

Maanhankinta vuonna 2019
Hankinta

Pinta-ala, ha

Hinta, M€

144,95

2,77

1,49

0,47

0

0

Ostot
-raakamaata
-muuta maata
-vesialuetta
Lunastukset, 1 kpl
Yhteensä

14,53

0,32

160,97

3,56
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Seuraavassa on kaksi taulukkoa Oulun kaupungin tekemistä maa- ja vesialueiden hankinnoista (kaupat, vaihdot, lunastukset) vuodesta 2008 lähtien. Maanhankinnan
hehtaarimäärä ei ole suorassa suhteessa ostohintaan (euroihin), sillä raakamaahankintoihin sisältyvät myös rakennusten arvot.
Maanhankinnan pinta-ala, ha

Pinta-ala, ha
309

290

115

281

327

147 146 161

154

115

85

31

Maanhankinnan hinta, M€

Hinta, M€

10,10

8,85
6,50
2,20

3,90
0,80 1,10

4,90

4,06

2,06

7,26
3,56

Rakentamiskehotukset
Rakentamiskehotusten tavoitteena on edistää asemakaavan mukaista rakentamista, saada alueen rakennettu
kunnallistekniikka tehokkaampaan käyttöön sekä tiivistää
yhdyskuntarakennetta.
Yhdyskuntalautakunta teki 15.5.2018 § 243 päätöksen rakentamiskehotusmenettelyn jatkamisesta. Samalla
päätettiin, että yhdyskuntalautakunnalle tuodaan vuosittain esitys rakentamiskehotuksen antamisesta enintään
20 tontin tai rakennuspaikan omistajalle. Suunnitelmassa on pyritty kehotettavien kohteiden sijoittamiseen siten, että niitä on eri puolilla kaupunkia pääpainon ollessa kuitenkin kanta-Oulun alueella.
Keväällä 2019 rakentamiskehotus annettiin yhteensä 16 rakennuspaikalle.
Vuosina 2015-2016 rakentamiskehotuksen saaneiden
kohteiden rakentamiseen varattu kolmen vuoden määräaika päättyi joulukuussa 2018 - keväällä 2019. Näistä kohteista kaupunki osti vuonna 2019 vapaaehtoisella
kaupalla viisi (5) rakennuspaikkaa. Kaupat sisältyvät em.
maanhankintatilastoon.
Marras-joulukuussa 2019 aloitettiin rakentamiskehotussuunnitelman valmistelut seuraavalle kolmivuotisjaksolle vuosille 2020-2022.
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Ympäristöhankkeet
1. Kiertotaloushankkeet
1.1 6aika: CircVol
Oulun kaupunki on mukana yhtenä osatoteuttajana
CircVol 6Aika-hankkeessa, jossa edistetään kiertotalouden mukaista liiketoimintaa sekä suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä maarakentamisessa. CircVol tukee yritysten, korkeakoulujen ja
julkisten tahojen välistä vuoropuhelua, joka puolestaan
mahdollistaa kiertotalouden ratkaisujen laajamittaisen
käyttöönoton. Lisäksi hanke kokoaa alan toimijoita yhteen kansalliseksi verkostoksi, joka kehittää toimintamalleja kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan edistämiseksi. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2019-31.12.2020.
Oulun kaupungin osuus CircVol-hankkeessa keskittyy tukemaan kiertotalouden periaatteiden pohjalta rakentuvan Välimaan kiertotalousalueen toimintaa ja kehittymistä.

1.2 Kiviaineshuollon kehittämisen kokeiluhanke
Ympäristöministeriön kanssa yhteistyössä toteutettu Kiviaineshuollon kehittämisen kokeiluhanke päättyi
31.1.2019. Joulukuussa 2019 aloitettiin hankehakuvalmistelu seuraavaa EAKR-rahoitushakua varten tavoitteena
seurata kiertotaloustavoitteiden toteutumista Tahkokankaan rakentamisen aikana.

2. Vesistöhankkeet
2.1 Pyykösjärvi
Vedenjohtamista Oulujoesta Pyykösjärveen ei voitu toteuttaa lupaehtojen mukaisesti kevättalvella 2019 Laanilan biovoimalaitoksen jäähdytysvesipumppaamon rakennustöiden vuoksi. Lisävedenjohtaminen keskeytettiin
2.1.2019 ja aloitettiin uudelleen vasta 10.12.2019.

Koska lisävedenjohtamista ei voitu toteuttaa kevättalvella 2019, seurattiin järven happipitoisuutta tehostetusti
kenttämittarin avulla. Mittausten tulokset osoittivat, että
pohjanläheisen alusveden happipitoisuus oli heikentynyt
lähelle nollaa. Tämän vuoksi järvellä päädyttiin suorittamaan hätäilmastusta ajalla 19.3.-2.5.2019. Noin viikko ilmastuksen aloittamisen jälkeen happitilanne ilmastimien
läheisyydessä oli parantunut selvästi.

2.2 Kuivasjärvi
Kuivasjärveen syksyllä 2018 asennetut uudet Waterit Airit 70-pintailmastimet käynnistettiin marras-joulukuun
2018 vaihteessa. Ilmastimet olivat käytössä yhtäjaksoisesti koko talven ajan ja ne sammutettiin 29.4.2019, kun
jäät olivat lähteneet. Kauden 2019-2020 ilmastus aloitettiin 3.10.2019 ajankohtaan osuneen kylmän pakkasjakson vuoksi.
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2.3 Kylmäniementien lampare
Kuivasjärven pohjoispuolella, Kylmäniementien varrella sijaitsee pienehkö maisemalampi, joka saa ilmeisesti
vetensä pohjassa olevasta lähteestä. Pahoin liettyneen ja
umpeenkasvaneen vesialueen ruoppaaminen toteutettiin
YYP:n ja alueen 8 maanomistajan yhteishankkeena. Työ
toteutettiin laskemalla lammen vedenpintaa pumppaamalla lammen vedet rummun kautta Kuivasjärveen.
Tämän jälkeen pehmeä liete (n. 330 m3) kuorittiin lammen pohjalta kaivinkonetyönä, kuivatettiin hetki lammen rannalla ja tämän jälkeen kuljetettiin Kalikkakankaan
maanläjitysalueelle.

2.4 Kaijonlahti
Vuoden 2018 lopulla valmistui Kuivasjärven Kaijonlahden ja sen valuma-alueen kunnostussuunnitelma vesiensuojelutoimenpiteistä, jotka vähentävät Kuivasjärveen tulevaa typpi- ja fosforikuormitusta. Suunnitelma sisältää
Kaijonlahden osalta tarvittavat ruoppaukset ja allastukset sekä valuma-alueelle tarvittavien kosteikkojen ja muiden vedenkäsittelyrakenteiden tilavaraukset. Kaijonlahden valuma-alueen kunnostaminen on osa vuonna 2019
alkanutta Oulun kaupunkivedet kuntoon –hanketta, joka
tähtää Kaijonlahteen tulevan ravinnekuormituksen pienentämiseen suunniteltavien ja toteutettavien vesiensuojelurakenteiden avulla ja jolla toteutetaan Kiimingin Välikylän yrityspuiston hulevesirakenteita.
Hankkeessa kumppanina toimii Suomen ympäristökeskus, joka seuraa rakennettavien vedenkäsittelyrakenteiden toimivuutta vesinäytteenotoin. SYKEn osatoteutukseen kytkeytyy myös laajempi tutkimuskokonaisuus
Oulun hulevesien laatuun ja haitta-aineisiin liittyen.

YYP:n, POPELYn ja SYKEn asiantuntijoiden kesken on
todettu, että Kaijonlahden tilaa ei tehdyistä selvityksistä huolimatta tunneta tarpeeksi. Kaijonlahden osalta tarpeellinen lisäselvitys on sovittu tilattavaksi Suomen ympäristökeskukselta. Tutkimus rahoitetaan yhteistyössä
Oulun kaupungin ja POPELYn kesken. Kyseinen selvitys
valmistuu syksyyn 2020 mennessä.

2.5 Isokankaanjärvi
Sanginjoella sijaitsevan Isokankaanjärven tilaa vedenlaadun ja kalaston osalta on selvitetty Sanginjoen itäosan
suojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmatyön yhteydessä. Järven pH todettiin suhteellisen alhaiseksi, minkä
vuoksi järveen laskevien ojien pH-pitoisuudet kartoitettiin kahteen kertaan vuoden 2019 aikana.

2.6 OUMO-hankkeet
Oulun kaupunki on ollut mukana Oulujoen moninaiskäytön puitesopimuksessa (OUMO) vuodesta 2018 alkaen.
Puitesopimuksessa ovat mukana yksitoista Oulujoen vesistöalueen kuntaa, Fortum, Oulun Energia sekä PohjoisPohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset. Vuonna 2019 Oulun kaupunki osallistui yhteensä 3 OUMO-hankkeeseen:
Virkistyskalastusolosuhteiden parantaminen Hartaanselällä uppopuita poistamalla (toteutusvastuu Oulun Energia Oy:lla ), Juurusojan ja Kaupunginojan nykytilaselvitys
(toteutusvastuu Oulun kaupungilla) ja Taimenten kotiutusistutus, tutkimus ja seuranta Oulun Hupisaarten puroissa (toteutusvastuu Lukella).
Näiden lisäksi vuonna 2019 toteutettiin vuonna 2018 hyväksytty OUMO-hanke Siian lippoamismahdollisuuksien

parantaminen Merikosken alapuolella uppopuita poistamalla, koska uppopuiden poistoon tarkoitettua kalustoa
ei vuonna 2018 saatu siirrettyä paikalle.
Oulun kaupungin vetovastuulla ollut Juurusojan ja
Kaupunginojan nykytilaselvitys-hankkeen tavoitteena on
ollut tunnistaa kyseisten ojien vedenlaatua heikentävät
tekijät ja merkittävimmät kuormituslähteet. Tietoa käytetään hyväksi suunniteltaessa myöhemmässä vaiheessa
toimenpiteitä ojien veden laadun parantamiseksi.

2.7 Muut vesistöhankkeet
Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi Oulun kaupunki on
sitoutunut osallistumaan ja rahoittamaan myös muita vesistöön liittyviä hankkeita. Näitä ovat mm. Iijokisopimus,
Oulujokifoorumi, Oulujoen vesistövisio sekä Voimaa vesistöistä ja erityisesti sen pilotoima vesistötalkkari.

3. Pilaantuneen maaperän kunnostus
Vuonna 2019 pilaantuneen maaperän kunnostustöitä
suoritettiin osoitteessa Rehulantie 7 sijaitsevan, entisen
Riipisen kaupan tontilla. Kohteessa on ollut käynnissä kesästä 2018 alkaen suojapumppaus, jonka avulla ehkäistään kohteen maaperässä olevien korkeiden öljypitoisuuksien leviäminen pohjaveden mukana. Vuoden 2019
aikana kohteeseen on laadittu kunnostussuunnitelma ja
kohteen kunnostuksenvalvonta on kilpailutettu. Kohteen
kunnostus on viivästynyt mm. käsittelyssä olevan purkuluvan pitkän käsittelyajan vuoksi. Tavoitteena on suorittaa
kohteen kunnostustyö talven 2020 aikana, vaikkei rakennuksen purkulupaan olekaan saatu ratkaisua.
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Rakennusvalvonta

Rakennuslautakunnan alainen noin 34 henkilön rakennusvalvontayksikkö (lisäksi Monetra Oy:stä 8 henkilöä),
muodostuu kolmesta asiantuntijuuslinjasta; ympäristöön
soveltuminen ja kaupunkikuva, rakentamisen tekniset
ratkaisut sekä rakentamisen laatu- ja kehitysasiat. Toiminnallisesti rakennusvalvontaprosessi koostuu rakennushankkeiden ennakko-ohjauksesta, lupavalmistelusta
ja -päättämisestä, rakennustyön valvonnasta ja tukemisesta sekä ympäristön jatkuvasta valvonnasta. Lautakunta

on delegoinut rakennuslupien päätösvaltaa ensisijaisesti
rakennusvalvonnan viranhaltijoille.
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 ohjaavalla
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ja neuvovalla työllä sekä kehityshankkeilla. Vuosina 20172019 kehitystyön pääpaino on ollut digitalisaatiossa,
kosteudenhallinnassa, korjausrakentamisessa, energiatehokkuudessa sekä sisäisten toimintaprosessien kehittämisessä.
Viime vuosina korjausrakentamisen määrä on ollut
kasvussa ja myös vuonna 2019 se vaati merkittävän työpanoksen. Korjausrakentamisen lupahakemukset ja niiden
käsittely ovat useimmiten uudisrakentamisen lupia haastavampia ja vaativat enemmän ajankäyttöä sekä ohjausta. Korjausrakentamisen toimintatapoja on edelleen kehitetty ja osaamista hankittu mm. täydennyskoulutuksin.

Talous
Oulun rakennusvalvonnan vuosi oli taloudellisesti poikkeuksellisen hyvä.
Rakennusvalvonnan oman toiminnan budjetti tuotot/
kulut oli 4,4/3,3 miljoonaa euroa. Tulot ylittivät budjetoidun 14,9 % ja kulut alittivat budjetoidun 4,7 % ja toimintakate oli 1,870 miljoonaa euroa eli 0,818 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän (TA2019 1,052 M€).
Käyttötalouden tulot yhteensä olivat 5,070 miljoonaa
euroa. Merkittävin tuloerä oli rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksutuotot, 4,841 miljoonaa euroa. Maksutuottojen kasvuun vaikutti erityisesti OYS:n Tulevaisuuden

sairaalan luvitus. Käyttötalouden toimintamenot olivat
3,200 miljoonaa euroa, joista merkittävimmät menoerät
olivat henkilöstökulut 1,940 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot 0,927 miljoona euroa.

Pitkäaikainen omavaraisuus ja ennakoiva
ohjaus
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 2019 EU-rahoitteiset e-Lighthouse-hanke (energiatehokkuus) ja ICNBhanke (tietomallien käytön edistäminen). Ne tukevat
suoraan rakennusvalvonnan tavoitteitta kuten energiatehokkuutta, sähköisen toimintamallin kehittämistä, rakentamisen terveydellisten ja teknisten haittojen hillitsemistä. Kehityshankkeet päättyivät vuonna 2019.
Oulussa uudis- ja korjausrakentamiseen markkina-arvo vuonna 2019 oli noin 2 miljardia euroa, eli enemmän
kuin Oulun kaupungin budjetin verran. Tämä määrä rakentamista kulki rakennusvalvonnan ohjauksen 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 jakamalla tietoa ja ohjaamalla hyviin ratkaisuihin. Vuonna 2019 jatkettiin koulutusten tarjoamista niin kertarakentajille, pientaloasukkaille kuin rakennusalan ammattilaisillekin.

Rakentamisen määrä
Vuonna 2019 luvitettu rakentamisen kokonaismäärä (kerrosalaneliöt 421021 ke-m2) kasvoi 20,6 % vuosien 2017 ja
2018 keskitasosta. Vertailujaksolla asuinrakennusten luvitettu kerrosala väheni 8,9 %. Asuinkerrostalojen luvitus
väheni 18,2 % ja erillispientalojen luvitus vertailujaksolla
kasvoi 7,9 %. Liike- ja toimistorakentamisen luvitus kasvoi vertailujaksona 54,3 %. Hoitoalan rakennusten luvitus
kasvoi vertailujaksolla 391,8 %, mikä johtui OYS:n Tulevaisuuden sairaalan luvittamisesta. Katselmuksia suoritettiin
7153 kpl (työmaakäyntejä noin 4400) ja henkilöyhteydenottoja oli noin 50 000, toimistossa tai sähköisesti.
Rakennuslupia myönnettiin vuoden 2019 aikana 2270
asunnolle, joka tarkoittaa vähennystä 737 asuntoa (24,5
%) vertailujaksolla. Rakennusvalvonnan talous toteutui
huomattavasti suunniteltua paremmin, koska toimintatulot toteutuivat arvioitua suurempina ja toimintamenot
toteutuivat arvioitua pienempänä.
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Rakennusvalvonnan investoinnit, rakennusvalvonnan sähköisten palvelujen kehittäminen ja arkiston digitalisointi, toteutuivat budjetoitua pienempänä, koska
valmisteluvaiheessa ollut tietomallipohjaisten suunnitelmien tarkastelun ja ohjauksen edellyttämän välineistön
hankinta ja käyttökoulutus siirtyi tuleville vuosille.

Nopeaa lupakäsittelyä ja palvelujen digitalisointia
Asiakaskunta asettaa erityisiä paineita lupahakemusten käsittelyajoille ja ohjaavalle vuorovaikutukselle. Rakennuslupien läpimenoaika 19 vuorokautta oli selvästi
vertailukaupunkien keskiarvoa nopeampi. Vuonna 2015
käyttöön otettu sähköisen lupamenettelyn käyttö lisääntyi ja vuonna 2019 96,4 % lupahakemuksista otettiin vastaan sähköisenä.
Vuonna 2019 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 tulevaisuudessa
myös asiakkaan on mahdollista hankkia ne tietopalvelusta. Digitalisaation myötä on otettu käyttöön myös arkea
helpottavia tietokanta- ja raportoinnin työkaluja.
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Tietomallintaminen osana rakennusvalvonnan prosessia
Oulun rakennusvalvonta oli mukana kansainvälisessä
Increasing Competence in Northern Building hankkeessa, jonka tavoitteena oli kehittää tietomallinnusta koko rakennussektorilla. Hankkeen muut partnerit
olivat OAMK, Luulajan teknillinen yliopisto, Uumajan
yliopisto ja Norjan arktinen yliopisto. Hanke oli käynnissä vuosina 2017-2019, osarahoittajana oli EU:n rahoitusohjelma Interreg Pohjoinen, jonka tavoitteena
on pohjoisen alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen.
Kiinteistö- ja rakennusala on kansantaloudelle merkittävä toimija ja se luo edellytykset elinkeinoelämälle ja toimivalle yhteiskunnalle. Rakennetun
ympäristön ja rakennussektorin digitalisoimisessa
tietomallintaminen taas on keskeinen tekijä. Tietomallintaminen poikkeaa tavallisesta 2D-suunnittelusta siten, että rakennuksen tietomalli on digitaalinen
kuvaus rakennuksesta, jonka rakenteet, liitokset ja
leikkaukset sekä niihin liitetyt tiedot kuten rakennetyypit ja tilavuustiedot, päivittyvät mallia muutettaessa. Rakennushanke voidaan suunnitella kokonaan tietomallintamalla ja sitä voidaan käyttää myös geo- ja
infrapuolen suunnittelussa. Tietomallintamisella mm.
tehostetaan työtä, vähennetään virheen mahdollisuuksia ja edistetään eri suunnittelualojen suunnitelmien yhteensopivuutta.
Tulevaisuudessa digitaalisen tiedon avulla rakennettua ympäristöä voidaan suunnitella ja ylläpitää

kokonaisvaltaisemmin. Tietomallit mahdollistavat
mm. erilaisten simulointien hyödyntämisen ja niiden
avulla tulevaisuudessa voidaan ennakoida esim. kaupungin kiinteistöjen määräaikakorjauksien tarvetta,
julkisen liikenteen käyttöastetta tietyillä asuinalueilla
tai asuinalueen lisärakentamisen hiilijalanjälkeä.
Tietomallintamisen kehittyessä jokapäiväiseksi
työtavaksi suunnittelua ja rakentamista valvovien viranomaisten on tärkeää kehittää omia käytäntöjään ja
työkalujaan ja varautua tuleviin toimintamallien tuomiin muutoksiin omassa toiminnassa. Rakennusvalvonnassa käytössä oleva sähköinen lupajärjestelmä
mahdollistaa tietomallien hyödyntämisen 2D-pohjaisten suunnitelmien ohella. Parhaillaan selvityksen
alla on myös tietomallin arkistointimahdollisuus ja
sen myötä rakennusvalvonnoilla tulee olemaan entistä vahvemmin velvollisuus tietomallien vastaanottoon ja käyttöön. ICNB-hankkeen myötä rakennusvalvonnan lupakäsittelijät saivat muun muassa
tietomallikoulutuksessa valmiuksia hyödyntää tietomalleja osana rakennuslupaprosessia. Oulun rakennusvalvonta edistää toiminnallaan tietomallintamisen
kehittymistä, joka tukee sekä Oulun kaupungin digitalisaation ja kestävän kehityksen tavoitteita että valtakunnan tavoitteita paremman huomisen puolesta.

Rakennusvalvonnan toteuma vuonna 2019
TOIMINTATUOTOT

5 069 758

Myyntituotot

104 019

Maksutuotot

4 840 849

Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut tuotot

120 208
4 670
12

TOIMINTAKULUT

-3 200 070

Henkilöstökulut

-1 939 840

Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
TOIMINTAKATE

-1 540 682
-399 158
-927 063
-68 673
0
-262 952
-1 543
1 869 688

INVESTOINNIT, M€
ICT-investoinnit
Sähköisen rakennusvalvonnan
kehittäminen

43 619
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Toiminnan kehittäminen

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on sitoutunut vahvasti
jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kehittämisen toimintamalli pohjautuu ISO9001 ja ISO14001 standardien vaatimuksiin. Mallissa on määritelty yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa
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 joko ulkoisella rahoituksella tai omalla rahoituksella.
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.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen kehittämisseminaari pidettiin elokuussa. Kehittämisseminaareissa oli
vahvasti esillä ympäristöohjelma, hankinnat, ympäristönäkökohdat, hiilineutraalisuus sekä palvelualueen kärkihankkeet
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut palvelualue on arvioinut laatukäytäntöjen mukaisesti vuoden 2019 aikana
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toimintaansa johdonkatselmuksissa ja sisäisissä arvioinneissa. Vuoden 2019 aikana toteutettiin vuoden 2018 arvioinnissa tunnistettuja kehittämistoimia toteuttamisohjelman mukaisesti.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden digikehityssuunnitelmassa oli 5 painopistettä vuodelle 2019
•
Digitaalisen toimintavan kehittäminen
•
Sähköisen säilyttämisen kehittäminen
•
Liikkuvan työn kehittäminen
•
Rakennutun ympäristön mallinnuksen kehittäminen
•
Perusjärjestelmien toiminnallisuuksien ylläpito ja
lakisääteisten muutosten kehittäminen
Investointien selkeä painopiste oli perusjärjestelmien
ylläpidossa, jossa otettiin käyttöön Locus -paikkatietojärjestelmän uusia selainkäyttöisiä moduuleita. Käyttöönottotyö jatkuu vielä vuodelle 2020 ja 2021. Sähköisen
asioinnin ja toimintavan kehittämistä tapahtui mm. pysäköinninvalvonnassa, jossa hankittiin sähköinen oikaisuvaatimus sekä ratkaisu asukas- ja työpaikkapysäköinnin
hallinta ratkaisu. Lisäksi rakennetun ympäristön mallintamista kehitettiin hankkimalla Internet-karttapalvelun
3D kehitystyö. eTilaus järjestelmään lisättiin uusia palveluita sekä dokumenttienhallinta järjestelmän käyttöä laajennettiin.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden ICT investoinnit
tähtäävät kokonaan digitaalisen toimintamallin synnyttämiseen ja tavoitteena on kehittää hallintokunnan omia

työprosesseja siten, että ne sujuvasti sopeutuvat digitaalisen palveluympäristöön. Tavoitteena on vähentää erilaisten paperidokumenttien tarvetta ja korvata ne sähköisillä dokumenteilla ja 3D malleilla ja siirtyä kokonaan
digitaaliseen toimintamalliin. Asiakkaille tämä näkyy uusina sähköisinä asiointipalveluina sekä sähköisinä toimintatapoina.
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 koottu koko Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut –toimialan yhteinen materiaalihallinnan kehittämistyöryhmä, jatkoi toimintaansa tavoitteena materiaalitehokkuuden edistäminen.
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. Oulun kaupungin osuus CircVolhankkeessa keskittyy Välimaalle sijoittuvan kiertotalousalueen toimintamallin ja toimintaedellytysten suunnitteluun sekä alueen markkinointiin.

Horizon 2020 -ohjelman Smart Cities and Communities (SCC) –teemaan kuuluva Making City hanke käynnistyi joulukuussa 2018. Vuoden 2019 aikana hanketta vietiin eteenpäin Kaukovainion pilottikohteessa sekä
muita työpaketteja edistämällä. Hankkeessa on mukana
34 kumppania Euroopasta ja kaksi pilottialuetta. Kaukovainion pilottialueen ensimmäinen kohde (S-Market) valmistui ja YIT:n ensimmäisen asuntokerrostalokohteen rakentaminen käynnistyi ja Sivakan peruskorjauskohteiden
ja uudisrakentamiskohteiden suunnittelu eteni suunnitelmien mukaan. Kaukovainiolla tuotetaan energiaa ja hyödynnetään hukkalämpöä siten, että kokonaisuutta saadaan kohti energiaomavaraisuutta. Samalla edistetään
kaupunginosan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta sekä kehitetään uutta hiilineutraalin kaupungin suunnittelumallia, jonka osia Kaukovainiolla kehitettävät ratkaisut ovat.
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Kiinteistöinsinöörin palvelut
ja Paikkatietopalvelut
Kiinteistöinsinöörin palvelut
Vuonna 2019 lohkottiin 272 tonttia ja rakennuspaikkaa.
Uusia tontteja muodostettiin myös laadunmuutoksilla tiloista tonteiksi. Yleisten alueiden lohkomistoimituksia
tehtiin yhteensä 60.
Kuntaliitoksen seurauksena kaupungin rekisterinpitoalue on laajentunut ja sen jälkeen yksityishenkilöille suoritettavien lohkomistoimitusten suhteellinen osuus
on pysynyt korkeana, ollen vuonna 2019 annetuista toimitusmääräyksistä 44 %. 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 2019 aikana 96 kappaletta. Kiinteistörekisterin
pitäjän rekisteröityjen päätösten määrä oli 54.
Kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen mahdollistavat lait tulivat voimaan 1.8.2018. Kaupungille jätettiin
heti lakien voimaantulon jälkeen asemakaavamuutoshakemus, jonka tavoitteena on olemassa olevan kohteen muuttaminen kolmiulotteiseksi kiinteistöksi. Omistajista johtuvista syistä asemakaavamuutos ei edennyt vuonna 2019.

Vuonna 2019 rakennuslupaa varten tarvittavia naapuriluetteloita tilattiin 815 kappaletta, keskimäärin 3,1 kpl/
päivä. Naapuriluettelon tilauksissa otettiin vuoden 2018
lopulla käyttöön sähköinen asiointikanava. Toukokuusta
2019 alkaen yli puolet naapuriluettelotilauksista on tehty sähköisesti.
Vuonna 2019 laadittiin viranomaistehtäviä, kuten
kaavojen tiedottamista varten, kiinteistöjen omistajaluetteloita 157 kappaletta. Näissä oli yhteensä tiedot 8711
kiinteistön omistajista.

Paikkatietopalvelut
Haukiputaan Martinniemen alueen kantakartta tuotettiin
vuoden 2018 viistoilmakuvaukseen perustuen.
Kiinteistöverotuksen pohjana olevien rakennustietojen
tarkastusta jatkettiin ja verottajalle toimitettiin n. 4500
kohteen tiedot.
Rakennuksen paikkoja merkittiin 691 kpl ja sijaintikatselmuksia tehtiin 1242 kpl.
Oulun seudun karttapalvelulla Karttatiellä oli 1,48
miljoonaa käyntikertaa vuonna 2019. Mobiililaitteilla tehtyjen käyntikertojen määrä on kasvanut vuosittain
ja vuonna 2019 mobiililaitteilla tehtyjen käyntikertojen
osuus oli 52 % käyntikerroista.

eTilausten osuus (%) kaikista
Naapuriluettelotilauksista vuonna 2019
eTilausten osuus (%) kaikista Naapuriluettelotilauksista vuonna 2019
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Henkilöstö
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa oli virka- tai työsuhteessa vuoden 2019 lopussa 177 vakinaista ja 12 tilapäistä asiantuntijaa (vuoden 2018 lopussa 174 vakituista ja
10 määräaikaista työntekijää). Toteutunut kumulatiivinen
palkallinen työpanos vuonna 2019 oli 179 HTV:ta, kun se
vuonna 2018 oli 173,9 HTV:ta.
Vuonna 2019 uutta henkilökuntaa rekrytoitiin eläkkeelle jääneiden ja irtisanoutuneiden työntekijöiden tilalle. Lisäksi vuonna 2018 voimaan astuneen
liikennepalvelulain muutoksen vuoksi rekrytoidut matkapalvelukeskuksen uudet työntekijät aloittivat vakinaisissa
tehtävissään vuonna 2019. Vuoden 2019 aikana toteutettiin rekrytointeja myös vuoden 2018 lopussa täyttämättä
olleisiin vakinaisiin tehtäviin. Rekrytoinneissa noudatettiin hyväksyttyä henkilöstösuunnitelmaa sekä kaupungin
täyttölupaprosessia ja rekrytointiohjeita.
Henkilöstökulut vuonna 2019 olivat 9 926 235 euroa,
kun ne vuonna 2018 olivat 9 341 945 euroa.
Henkilöstön sairauspoissaolot ovat perinteisesti olleet koko palvelualueen asiantuntijoilla alhaiset. Vuonna
2019 sairauspoissaoloprosentti oli 3,2 (vuonna 2018: 3,0
%). Muutamaa pidempää sairastumista lukuun ottamatta
suuri osa poissaoloista on ollut omailmoituksella tapahtuneita flunssa- yms. poissaoloja.
Vuonna 2019 YYP:ssä hiottiin henkilöstöjohtamisen
käytäntöjä. Henkilöstösuunnittelu ja -resursointi tehtiin
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilta edellytettävien tehtävien ja tavoitteiden pohjalta. Työntekijöiden vastuita

ja työnjakoa täsmennettiin päivittämällä ja käymällä läpi
tehtävänkuvat henkilöstön kanssa. Strategiaa jalkautettiin ja toimintaa kehitettiin tavoite-/ kehityskeskusteluissa ja tiimien kehittämispäivillä. Itseohjautuvuutta pyrittiin
vahvistamaan mm. muokkaamalla henkilöstökäytäntöjä
ja tukemalla esimiehiä valmentavassa esimiestyössä.
Henkilöstön koulutus suunnattiin vuonna 2019 ennen
kaikkea ammatillisen erityisosaamisen vahvistamiseen.
Lisäksi järjestettiin työsuojelukoulutusta, kiireenhallintavalmennusta ja kielikoulutusta työssään englannin kieltä
tarvitseville. Uusille tulokkaille pidettiin perehdytyskoulutuksia. Lisäksi kaupungin keskitetyn koulutuksen tarjoamiin koulutuksiin osallistuttiin tarvelähtöisesti työtilanteen salliessa. Henkilöstön omaehtoista koulutusta
tuettiin myöntämällä palkallista virka-/työvapaata enintään kuusi työpäivää lukuvuotta kohden.
Esimiehille järjestettiin valmentavan esimiestyön koulutusta ja sisäistä valmennusta osaamisen johtamisesta
sekä esimiesinfoja ajankohtaisista asioista. Työkykyjohtamisen osaamista tuettiin työkykyjohtamisen koulutuksella. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden pidempään
esimiehinä toimineet ovat suorittaneet esimiespassi-koulutuksen. Esimiehet, joilta koulutus puuttuu, käyvät sen
vuonna 2020.
Etätyö antoi henkilöstölle mahdollisuuden tehdä töitä kotoa käsin. Käytäntö koettiin hyväksi ja sitä hyödynnettiin työtilanteen ja -luonteen niin salliessa etätyöohjeiden mukaisesti.
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Viestintä
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelun viestinnän kärkihankkeita tulevina vuosina ovat mm. Asuntomessut 2025,
asemanseutu ja keskustan kehittäminen, merikaupunki
Oulu, Alppilan bulevardi, Linnanmaan kampusalue sekä
kestävän liikkumisen ja joukkoliikenteen edistäminen ja
hiilineutraali Oulu 2040.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut tiedotti vireillä olevista asioista ja toiminnastaan tiedotusvälineiden kautta, internet sivuillaan, yleisötilaisuuksissa ja sosiaalisessa mediassa.
Oulun kaupunkiympäristön FB sivu on löytänyt seuraajansa. Sivustolla kerrotaan asumiseen ja ympäristöön
liittyvistä ajankohtaisista asioista Oulusta.
Oulu-posti on Oulun kaupungin julkaisema lehti oululaisille. Lehti pitää sisällään tietoa Oulun kaupungin palveluista, toiminnasta, tapahtumista ja ilmiöistä. Kaupunki
rakentaa on sisällytetty lehden sisältöön ja kaavoituskatsaus ilmestyi vuoden ensimmäisessä Oulu-posti lehdessä.

Tapahtumat ja kampanjat
Toimialalla järjestettiin useita erilaisia tapahtumia sekä
kampanjoita kuntalaisille. Mannerheiminpuiston avajaisia vietettiin 31.8. sekä kaupunkipyörät Sykkelit otettiin
käyttöön elokuun puolivälissä. Kaupunkisuunnitteluseminaari pidettiin 16.10. teemalla Kohti hiilineutraalia Oulua!
Lisäksi olimme mukana kevään Rakentajamessuilla Ouluhallissa 12.4.-14.4. ja Kotona 2019 -messuilla 28.-29.9.

Yritystonttikampanja oli koko vuoden kampanja, joka
jakautui kolmeen osioon: parempaa bisnestä, luistavampaa logistiikka ja tehokkaampaa tuotantoa. Kampanjan
tavoitteena oli kehittää mielikuvaa Oulun tonttivalikoimasta ja toiminta-alueesta yrityksille, tehostaa myyntiä
sitä tukevalla markkinoinnilla ja lujittaa suhdetta Oulussa toimiviin yrityksiin. Kampanjaa markkinointiin sosiaalisessa mediassa, Kalevassa ja Kauppalehdessä mainosten
sekä markkinointivideoiden kautta.
Ympäristötalo oli mukana Lapsi mukaan töihin -päivässä, johon osallistui noin 90 eri ikäistä lasta vanhempineen. Ohjelmassa oli mm. oman kaupungin suunnittelua,
lennokkien taittelua, puun iän mittaamista, hyönteisten
tutkimista, aarteiden etsimistä kaupunkitaiteesta sekä tutustuminen liikennemerkkeihin.

Oulun asuntomessut 2025
Oulun asuntomessut 2025 sijoittuu Hartaanselän alueelle. Hartaanselänrannan alueesta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu ja raadin valitsema ehdotus nimimerkillä ”Hoijakka” valittiin voittajaksi. Tekijät olivat MUUAN
Oy yhteistyössä Nomaji maisema-arkkitehtien ja käyttämiensä asiantuntijoiden kanssa.

Palkinnot ja kunniamaininnat
•

Oulu sai kunniamaininnan Vuoden kiertotalouskunta 2019 –kilpailussa. Kunniamaininta
myönnettiin Oululle, sillä kaupunki on mm. sitoutunut kiertotalouden edistämiseen ympäristöohjelmassaan ja vahvistanut kiertotalousalan yritysten toimintamahdollisuuksia.

•

Pohjois-Suomen Paras Rakennusteko 2019
palkinto on myönnetty pyöräbaanalle Oulun
keskusta-Linnanmaa. Linnanmaan Baana on
Pohjois-Suomessa tärkeä avaus päästöttömän
liikkumisen edistämisessä. Se edistää merkittävästi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta sekä sujuvoittaa liikkumista.
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Talous

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden
toteuma 2019 (sisältää joukkoliikenteen)
TOIMINTATUOTOT (1000 €)
Myyntituotot

9 320

Maksutuotot

36 170

Tuet ja avustukset

3 466

Vuokratuotot

36 678

Muut tuotot

9 350

Toimintatuotot yhteensä

94 985

TOIMINTAKULUT (1000 €)

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden käyttötalouden tulot vuonna 2019 olivat 94,96 miljoonaa euroa. Merkittävimmät tuloerät olivat maanvuokratulot, maa-alueiden
myyntivoitot, joukkoliikenteen lipputulot, maankäyttösopimustulot, pysäköintimaksut ja pysäköintivirhemaksut. Käyttötalouden toimintamenot olivat 72,06 miljoonaa euroa. Käyttötalouden merkittävimmät menoerät
kohdistuivat katujen ja viheralueiden kunnossapitoon sekä joukkoliikenteeseen. Merkittäviä menoeriä olivat myös
henkilöstökulut ja suunnittelupalveluiden ostot. Investointeja toteutettiin 39,52 miljoonalla eurolla. Näistä kohdistui kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin 34,87 miljoonaa
euroa ja maa- ja vesialueisiin 4,44 miljoonaa euroa. Investointien rahoitusosuudet olivat 8,15 miljoonaa euroa, josta maanmyyntivoittojen osuus oli 7,62 miljoonaa euroa.

Henkilöstökulut

9 926

Palvelujen ostot

56 570

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

2 215

Avustukset

1 425

Vuokrat

1384

Muut kulut

535

Toimintakulut yhteensä

72 056

TOIMINTAKATE

22 928

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

Investoinnit

7 624

4 443

0

34 867

0

206

530

0

8 154

39 516
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