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Oulun kaupungin visio, arvot ja
strategiset painopistevalinnat

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

Oulun vision 2020 mukaan Oulu on rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki.
Oulun arvot ovat rohkeus, reiluus ja vastuullisuus.

Oulun kaupungin strategiset päämäärät ovat (painopistevalinnat):
• Kilpailukykyisen kaupunkiseudun elinkeinotoiminta työllistää
• Asukkaat osallistuvat, liikkuvat ja edistävät kestävää elämäntapaa
• Tasapainoinen talous turvaa laadukkaat palvelut
• Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden tekijöitä
• Monimuotoinen kaupunkikulttuuri vahvistaa yhteisöllisyyttä

STRATEGISET LINJAUKSET
Strategisissa linjauksissa on määritelty asiakaslähtöisesti, mitä
koko kaupunkiyhteisön tulee saada aikaan. Linjaukset koskevat kaikkia toimijoita.
Strategiset linjaukset on määritelty viidelle alueelle:
•
•
•
•
•

Elinvoima, elinkeinoelämän uudistuminen ja kilpailukyky
Kuntalaisten hyvinvointi
Ympäristön kestävyys ja yhdyskuntarakenteen eheys
Kaupunkitalouden kestävyys ja tasapaino
Henkilöstö, osaaminen ja johtaminen

Kaupunkistrategian toteuttamisen tueksi on laadittu strategian toteuttamisohjelmat. Ohjelmakokonaisuus täsmentää
linjausten keskeiset tavoitteet, kärkihankkeet ja vastuut. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut -palvelualue on vastannut
ympäristöohjelman laatimisesta ja kantaa vahvasti vastuun
myös sen toteuttamisesta. Strategian toteuttamisohjelmien
tavoitteet on integroitu yhdyskunta- ja rakennuslautakunnan
tavoitteisiin.
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Toimintakertomus
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut saavutti vuonna 2016
ennätyksellisen hyvän taloudellisen ja toiminnallisen
tuloksen. Toimintakate parantui budjettiin verrattuna
merkittävän paljon. Samalla saavutimme toiminnalliset
tulokset pääosin. Erikseen on mainittava joukkoliikenteen tuloksien parantuminen monien hieman varjoisten
vuosien jälkeen.
Taloudelliset tulokset eivät olleet kuitenkaan merkittävin asia, josta 2016 tulisi muistaa. Kulunut vuosi on yksi
merkittävimpiä avausten, ideoitten ja vuorovaikutusten
näyttämöjä kaupunkisuunnittelun näkökulmasta.
Panostimme erityisen suuren työpanoksen elinvoimaa
lisäävään kaupunkisuunnitteluun. Arkkitehtuuriohjelma, keskustavisio 2040 ja Vetovoimainen pohjoinen
kaupunki -projekti ovat kokonaisuuksia, joiden kautta
olemme hakeneet yhteistä tahtotilaa: mitä Oulussa tulisi tapahtua, jotta Oulun vetovoima kasvaisi. Työkaluina käytimme kuntalaiskeskustelua, vuorovaikuttamista
yhteistyökumppaneiden kautta ja myös aktiivista mediakeskustelua. Asiantuntijatilaisuuksia, työpajoja sekä
kuntalaistilaisuuksia ja yrittäjätapaamisia oli kuluneen
vuoden aikana kymmeniä.
Uskon, että tulevaisuudessa moni konkreettinen investointipäätös pohjautuu päättyneen vuoden keskusteluun ja ideointiin siitä, mitä voisimme tehdä paremmin.
Kiitos teille kaikille aktiivisuudesta kaupunkisuunnittelun muutoksen käynnistämisessä!
Kesää odottavin terveisin
Matti Matinheikki
Yhdyskuntajohtaja
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Lautakunnat ja jaostot
Yhdyskuntalautakunta kehittää toimialansa toimintaa, taloutta ja organisaatiota. Lautakunta ohjaa ja valvoo edellä mainittujen suunnittelua ja työn toteutusta sekä seuraa toiminnan tuloksia tarpeellisesta yhteistyöstä huolehtien. Yhdyskuntalautakuntaan kuuluu 13 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

tielautakunnalle laissa kuuluvista tehtävistä ja valmistelee katujen nimistöasiat, päättää haja-asutusalueen nimistä ja tekee
maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaiset kunnan erillispäätökset asemakaava-alueen nimimuutoksista.
Yhdyskuntalautakunta kokoontui vuoden aikana 33 kertaa ja
käsiteltäviä asioita oli 563 pykälää. Joukkoliikennejaosto kokoontui 10 kertaa ja käsiteltäviä asioita oli 56 pykälää. Yhdyskuntajaoston kokouksia oli vuoden aikana 5 ja käsiteltäviä pykäliä 22.

Yhdyskuntalautakunnan alaisuudessa toimii seudullinen joukkoliikennejaosto, johon kuuluu 13 jäsentä: Oulun kaupungin nimeämät jäsenet sekä Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän nimeämät jäsenet. Joukkoliikennejaosto
vastaa kuntalain 77 §:n tarkoittamana yhteisenä toimielimenä
sopijakuntien muodostamalla alueella harjoitettavaan reitti- ja
kutsujoukkoliikenteen lupaviranomaistoimesta, muista palvelusopimusasetuksessa ja joukkoliikennelaissa paikalliselle toimivaltaiselle lupaviranomaiselle säädetyistä tehtävistä sekä kuntien keskenään sopimista joukkoliikenteen tehtävistä.

Rakennuslautakunnan tehtävänä on huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista rakennusvalvontatoimen viranomaistehtävien suorittamisesta sekä toimia rakennusvalvontaviranomaisena. Rakennuslautakuntaan kuuluu 11 jäsentä ja
yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana toimi Latekoe Lawson Hellu.

Yhdyskuntalautakunnan alaisuudessa toimii lisäksi yhdyskuntajaosto, jossa on 5 jäsentä. Yhdyskuntajaosto päättää

Rakennuslautakunta kokoontui vuoden aikana 23 kertaa ja käsiteltäviä asioita oli 192 pykälää.
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Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhdyskuntajohtaja
Matti Matinheikki
Johdontuki

Yhdyskuntalautakunta,
Joukkoliikennejaosto,
Yhdyskuntajaosto

Oulun seudun ympäristötoimi
liikelaitoksen johtokunta

Rakennuslautakunta

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhdyskuntajohtaja
Matti Matinheikki

Oulun seudun ympäristötoimi
Ympäristöjohtaja
Leena Tuuri

Rakennusvalvontatoimi
Rakennusvalvonnan johtaja
Pekka Seppälä

Kaavoitus
Asemakaavapäällikkö
Mikko Törmänen

Ympäristönsuojelu
Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö
Marketta Karhu

Tekninen tarkastus
Tarkastuspäällikkö
Tapani Hoppu

Katu- ja viherpalvelut
Kaupungininsinööri
Pasi Heikkilä

Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö
Irmeli Röning-Jokinen

Kaupunkikuva ja toimivuus
Kaupunginarkkitehti
Jari Heikkilä

Maa ja mittaus
Kaupungingeodeetti
Kaija Puhakka

Eläinlääkintähuolto
Vastaava eläinlääkäri
Miika Kilpeläinen

Rakentamisen laatu
Laatupäällikkö
Eveliina Tackett
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Tontinluovutukset, maankäytön sopimukset
ja asuntotuotanto
TONTINLUOVUTUKSET
Asuntotonttien luovutuksilla mahdollistettiin vuonna 2016
noin 1 050 asunnon rakentaminen. Omakotitonttien kysyntä
oli vilkasta, niitä luovutettiin 166. Myytyjen AO-tonttien osuus

luovutuksista oli 16 % (26 kappaletta), vuokrattujen 77 % (128)
ja muiden luovutusten 7 % (12). Työpaikkatontteja luovutettiin
ennätysmäärä: 23 yritystonttia löysi toteuttajan.

KAUPUNGIN LUOVUTTAMAT ASUNTOTONTIT JA NIILLE RAKENNETTUJEN ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ V. 2012–2016
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KAUPUNGIN LUOVUTTAMAT OMAKOTITONTIT VUOSINA 2006–2016
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MAANKÄYTÖN SOPIMUKSET
Kaupunki teki vuonna 2016 yksityisten kanssa
21 maankäyttöön liittyvää sopimusta:
• maankäyttösopimuksia 5 kpl
• toteuttamissopimuksia 4 kpl
• yhteistoimintasopimuksia 9 kpl
• muita sopimuksia 3 kpl
Kaupungin kasvu painottuu jatkossa entistä enemmän täydennysrakentamisalueille ja kerrostalotuotantoon. Maankäyttösopimusten osuus kasvaa asuntotuotannon taustalla suhteessa
kaupungin tontinluovutukseen.
Vuonna 2016 allekirjoitetuilla maankäyttösopimuksilla mahdollistettiin yli 1 500 asunnon rakentaminen yksityisten omistamalle maalle. Maankäyttösopimustuloja saatiin 3,4 miljoonaa euroa (tavoite 2,2 miljoonaa euroa).
ASUNTOTUOTANTO
Vuonna 2016 Ouluun valmistui uusia asuntoja 1614, josta omakotitalojen osuus oli 324. Valmistuneiden kerros- ja rivitaloasuntojen määrä kasvoi vuoteen 2015 verrattuna. Kaupungin kasvu
voimistui tuntuvasti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Aloitettujen ja keskeneräisten asuntorakennushankkeiden määrä
lisääntyi huomattavasti vuoteen 2015 verrattuna.

VALMISTUNEET ASUNNOT OULUSSA 2012–2016
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Kaupunkivertailun, jossa eivät ole mukana pääkaupunkiseutu
ja Tampere, mukaan Oulussa aloitettiin vuonna 2016 toiseksi eniten asuntorakentamista. Myös asuntojen kauppa kävi
vilkkaasti. Oulussa tehtiin uusien asuntojen kauppoja vuonna
2016 selvästi eniten, vanhojen asuntojen kauppoja toiseksi
eniten.
MAAOMAISUUS ASEMAKAAVA-ALUEILLA
Kaupungin maaomaisuuden myyntivoitot olivat 11,4 miljoonaa
euroa (tavoite 9,5 miljoonaa euroa). Maanvuokratuloja kertyi
30,6 miljoonaa euroa (tavoite 30,0 miljoonaa euroa).
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Kaupunki otti käyttöön uuden maanvuokrajärjestelmän huhtikuussa 2016. Kaupungin maanvuokrasopimusten määrä oli
vuoden 2016 lopussa 11 908.
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Kaavoitus

asemakaavanmuutoksia sekä valmistelee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisiin rakennuslupa-, suunnittelutarveja poikkeamismenettelyihin kuuluvia päätöksiä ja lausuntoja.
Tehtävänä on antaa myös muita maankäyttöön liittyviä lausuntoja ja tehdä esityksiä maankäyttöön liittyvissä asioissa.

Vuoden 2016 kesäkuussa yleiskaavoitusja asemakaavoitusyksiköt yhdistyivät.

HENKILÖSTÖ
Vuonna 2016 kaavoituksen vakituinen henkilömäärä oli 38.
Kaavoitukseen tuli vuoden aikana töihin kaksi uutta kaavoitusarkkitehtia, yksi kaavoitusassistentti ja vuodeksi yksi arkkitehtiharjoittelija.

Kaavoitusyksikkö muodostuu yleiskaavatiimistä
ja kahdesta asemakaavatiimistä.

Yleiskaavoitus toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteita strategisella maankäytön suunnittelulla ja ohjauksella. Yleiskaavoitus laatii yleiskaavoja ja osayleiskaavoja sekä niihin liittyviä selvityksiä ja erillissuunnitelmia. Se antaa lausuntoja meneillään
olevista merkittävistä hankkeista ja YVA-selvityksistä sekä lupahakemuksista.

Viikoittaisissa tiimi- ja yksikköpalavereissa on käyty läpi yhdyskuntalautakunnan päätöksiä, ratkottu suunnittelukysymyksiä
ja hiottu toimintatapoja. Uuden yksikön kehittämispäivää vietettiin syksyllä Hietasaaressa Pohtossa.
VUOROVAIKUTUSMENETTELYT JA YHTEISTYÖ
MRL:n edellyttämät osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt
ovat osa kaavojen laadintatyötä. Osallistumis- ja arviointisuun-

Asemakaavoitus vastaa maankäytön suunnittelusta ja suunnittelun ohjauksesta. Asemakaavoitus laatii asemakaavoja ja

10

Kaavoitus järjesti vuosittaisen kaupunkisuunnitteluseminaarin
teemalla ”Oulu – vetovoimainen pohjoinen kaupunki!”. Seminaariin kutsuttiin päättäjiä ja asiantuntijoita sekä yhteistyötahojen edustajia. Osallistujia oli noin 150.
UUDEN OULUN YLEISKAAVA
Merkittävin vuonna 2016 valmistunut kaavahanke oli Uuden
Oulun yleiskaava, joka käsittää koko uuden kunnan alueen.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan 18.4.2016, mutta hyväksymispäätöksestä jätettiin kolme valitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus määräsi 20.6.2016
yleiskaavan voimaan muilta kuin valituksenalaisilta osiltaan.
Näiltä osin yleiskaava tuli lainvoimaiseksi 12.8.2016.
Yleiskaava mahdollistaa merkittävän kaupunkirakenteen kehittämisen ja täydennysrakentamisen. Tavoitteena on kehittää
Oulusta entistä monipuolisempi ja vetovoimaisempi.
SELVITYKSET
Vuonna 2016 on valmistunut useita yleiskaavallisia perusselvityksiä. Ruutukaavakeskustan modernin rakennuskannan inventointi valmistui maaliskuussa 2016. Oulun keskustavision 2040 taustaksi valmistuivat asiantuntijaselvityksinä muun
muassa keskustan kaupan nykytilaa ja kehittämisnäkymiä sekä keskustojen kehitykseen vaikuttavia megatrendejä koskevat selvitykset.
OSAYLEISKAAVAT
Vuoden 2016 aikana kokoontuneen maankäyttötyöryhmän linjaukset kyläalueiden suunnittelusta hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 17.10.2016. Niiden mukaan vireillä olevien Kiiminkijokivarren kylien suunnittelua jatketaan kyläselvitysten laatimisella. Huttukylän vireillä olleen osayleiskaavan valmistelun yhdyskuntalautakunta päätti lopettaa 4.10.2016.
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.

nitelmat (OAS) laadittiin kaikkiin yleiskaavoihin sekä vaikutuksiltaan merkittäviin asemakaavoihin ja asemakaavan muutoksiin. Alueellisen ympäristökeskuksen kanssa käytiin MRL:n mukaiset viranomaisneuvottelut kaikista merkittävimmistä kaavahankkeista. Yleisötilaisuuksia, työpajoja ja seminaareja järjestettiin ja niihin osallistuttiin osana merkittävien asemakaavojen laadintatyötä.

VUONNA 2016 HYVÄKSYTYT ASEMAKAAVAT,
ASEMAKAAVAN MUUTOKSET SEKÄ LUPAKÄSITTELYT
Vuonna 2016 hyväksyttiin 18 asemakaavaa tai asemakaavan
muutosta. Asemakaavojen laajuus oli noin 580 hehtaaria, josta
uutta asemakaavoittamattomalle alueelle luotua asemakaavaa oli noin 348 hehtaaria. Rakennusoikeutta asemakaavoihin
sisältyi noin 987 190 kerrosalaneliömetriä, josta rakennusoikeuden nettolisäys on noin 290 128 kerrosalaneliömetriä.

Kaavoitus on ollut aktiivinen Oulun arkkitehtuuriohjelman uudistamisessa ja työ on saatu viimeistelyä vaille valmiiksi vuoden 2016 aikana.
Lisäksi kaavoituksen edustajat ovat osallistuneet maakuntakaavan uudistamiseen, Oulun seudun kuntien kaavoittajien tapaamisiin sekä kaupungin poikkihallinnollisiin työryhmiin, esimerkiksi Maankäytön toteuttamisohjelman 2018–2022 valmisteluun.

Asemakaavoitus valmisteli yhteensä 104 poikkeamispäätöstä
ja suunnittelutarveratkaisua tai niihin liittyvää lausuntoa. Poikkeamispäätöksiä valmisteltiin 53, joista 49 oli hakijan kannalta
myönteisiä ja 4 kielteisiä.

Kaavoitus on valmistellut kaupunginhallitukselle vuoden aikana useita kaupungin lausuntoja maakuntakaavoituksesta, naapurikuntien yleiskaavoista ja erilaisista hankkeista.

Yhdyskuntalautakunta teki yhteensä 45 suunnittelutarvepäätöstä, joista 38 oli myönteisiä ja 7 kielteisiä.
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alue, joka tarjoaa asukkailleen monipuolisen ja vaihtelevan
pientalovaltaisen ympäristön. Suunnittelualueelle on osoitettu asumista ja palveluja. Valtaosa asuinalueista on osoitettu
pientalorakentamiselle. Alueella on myös erilaista yhtiömuotoista rakentamista pientaloryhmille ja rivitaloille sekä kerrostaloja. Pateniemenrannan asemakaava vahvistui vuonna 2016.
TEOLLISUUSALUEET
Vuoden 2016 aikana Oulussa hyväksyttiin useita teollisuusalueiden asemakaavoja, joista merkittävimpiä olivat Oritkarin sataman, Nuottasaaren teollisuusalueen ja Annalankankaan teollisuusalueen asemakaavat.
Oritkarin satama-alueelle laadittiin asemakaava satamastrategian (hyv. 2009) ja Oulun Sataman yleissuunnitelman (hyv.
2010, päiv. 2015) mukaisesti. Poikkimaantien linjauksen muuttamisen vuoksi asemakaavan muutosalue ulottuu Poikkimaantien
tiealueelle ja Jääsalontien katualueelle sekä niihin rajoittuville
alueille. Asemakaavalla ja asemakaavanmuutoksella mahdollistetaan sataman ja sen itäpuolella olevan työpaikka-alueen
kehittäminen.

Hankkeita
OULUN KESKUSTAVISIO 2040
Keskustavisio on ruutukaavakeskustaa käsittelevä strateginen
suunnitelma, joka ohjaa Oulun kaupunkikeskustan kehittämistä. Sen tarkoituksena on muodostaa tulevaisuudenkuva elinvoimaisesta ja omaleimaisesta Oulun keskustasta. Siinä määritellään keskeiset linjaukset ja toimenpiteet keskustan kehittämiseksi. Suunnitelma ohjaa periaatteillaan keskustan maankäytön kehittämistä. Keskustavisiolla ei ole kuitenkaan oikeusvaikutuksia.

Nuottasaaren teollisuusalueen asemakaavan muutostyö käynnistettiin Oulun kaupungin aloitteesta. Tavoitteena kaavamuutoksessa oli kehittää aluetta teollisuus- ja varastotoimintaan.
Kaavamuutoksessa otettiin erityisesti huomioon Nuottasaaren
tehdasalueen toiminnan edellyttämät turvaetäisyydet ja liikenteen sujuvuus.
KIIMINKI
Kiimingin Hakomäen asuinalueen asemakaavalaajennus oli loppuvuodesta 2016 kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksymiskäsittelyssä. Asemakaavalaajennuksella täydennetään kaupungin omakotitalojen tonttireserviä Kiimingissä 38 tontilla. Jäälin Laivakankaan koulun asemakaavamuutosehdotus oli nähtävillä loppuvuodesta 2016. Asemakaavan muutos mahdollistaa
Laivakankaan koulun laajentamisen Jäälin koulun ja kirjaston
toimintojen sijoittamiseksi Laivakankaan koulun yhteyteen.

Oulun kaupunginhallitus päätti joulukuussa 2015 keskustavision laadinnan käynnistämisestä. Suunnitelma on laadittu kolmessa päävaiheessa ja laajaan vuorovaikutukseen perustuen.
Keskustavision 2040 loppuraportti on valmistunut helmikuussa 2017 ja suunnitelma etenee yhdyskuntalautakunnan, kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.
YDINKESKUSTA JA LÄHIYMPÄRISTÖ
Oulun kaupunki järjesti yhteistyössä maanomistajien (VR-Yhtymä Oy, Senaatti-kiinteistöt ja Liikennevirasto) kanssa vuonna
2016 asemakeskuksen arkkitehtuurikilpailun, johon kutsuttiin
viisi asiantuntijaryhmää. Palkintolautakunta arvioi kilpailutyöt
syksyn aikana ja voittaja julkaistiin 18.1.2017. Voittajatyön Tervatynnyrit tekijöiksi paljastuivat Arkkitehtitoimisto Lahdelma
& Mahlamäki Oy Helsingistä sekä Arkkitehdit m3 Oulusta työryhmineen.
Myös Myllytullin alueelle haettiin kehittämisen suuntaviivoja
laatimalla vuoden 2016 aikana Myllytullin täydennysrakentamisen visio.

HAUKIPUDAS
Annalankankaan asemakaavan muutos ja laajennus tuli voimaan lokakuussa 2016. Kaava mahdollistaa Haukiputaan kaupallisten palveluiden kehittymisen keskuksen läheisyydessä sekä toimitilarakennusten ja urheilutoimintaa palvelevien
toimintojen sijoittamisen alueelle. Niittyholman asemakaava saatiin hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2016 loppupuolella.
Lainvoimaistuessaan kaava turvaa Haukiputaan tonttitarjontaa tuleville vuosille. Pääasiassa pientalovaltainen kaava-alue
mahdollistaa noin 700 uuden asukkaan sijoittumisen keskuksen palveluiden läheisyyteen.

PATENIEMENRANTA
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueelle
viihtyisä ja vetovoimainen, hyvien palveluiden, liikenneyhteyksien ja virkistysmahdollisuuksien piirissä oleva merellinen asuin-

Kuntakeskuksen kehittäminen jatkuu ja seuraava kaavamuutos on päätetty aloittaa puretun kunnantalon alueella. Kaavoitus on käynyt neuvotteluja muun muassa kaavamuutoksen rajaukseen liittyen.
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Kadut ja kunnallistekniikka
Pääosa katujen ja kunnallistekniikan investoinneista oli maankäytön toteutusohjelman mukaisia uudisrakennuskohteita,
kuten Hiukkavaaran keskustan, Ranta-Toppilan sekä Haukiputaan Letonrannan pohjaustyöt. Päällystys- ja viimeistelytöitä
tehtiin muun muassa aiemmin pohjatuilla Hiukkavaaran Kivikkokankaan ja Kiulukankaan alueilla.

Liikenteellisesti keskeisen pohjoisen alikulun vuonna 2017 alkavaan peruskorjaukseen liittyviä töitä tehtiin Tulliväylällä,
Rautatienkadun pohjoispäässä ja Asemakadulla.
Lipporannan asuntoalueen käyttöönoton edellyttämät laajahkot kunnallistekniset investoinnit muun muassa Bertel Jungin
tiellä valmistuivat suunnitellusti. Loppuvuodesta aloitettiin isot
perusparannustyöt Koskelantiellä.

Suurin yksittäinen perusparantamiskohde oli keskustan katuverkon kehittäminen. Muita merkittäviä peruskorjauskohteita olivat muun muassa Kaukovainion, Rajakylän, Raja-Taskilan,
Holman ja Marjatien alueen peruskorjaustyöt. Maankäytön toteutusohjelman mukaiset kohteet valmistuivat tavoitteiden
mukaisesti.

Poikkimaantien ensimmäinen, Oulujoen ylittävä, vaihe saatiin
tavoitteen mukaisesti liikenteen käyttöön syksyllä 2016. Myös
toinen vaihe, joka sisältää Kainuuntien ja Kajaanintien välisen
katuosuuden parantamisen, eteni pääosin tavoitteen mukaisesti. Molempien vaiheiden viimeistelytyöt jatkuvat kesällä 2017.

Pääliikenneväylien suurimpia työkohteita olivat Loimukoivunpuiston ja Soittajankankaan alikulut Hiukkavaaran Kiulukankaalla ja Soittajankankaalla. Keskustaan Pakkahuoneenkadulle toteutettiin uusi pyöräilyn pääreitti.

Vuonna 2016 korvattiin noin 3 900 elohopeavalaisinta huomattavasti energiatehokkaammilla LED-valaisimilla. 2014 alkaneessa energiatehokkuuden parantamisprojektissa on tähän mennessä vaihdettu noin 15 000 valaisinta, minkä ansiosta on säästetty noin 0,8 miljoonaa euroa vuotuisissa energiakustannuksissa.
YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN
Ympäristörakentamisen uusinvestointikohteista valmistuivat
Varpupuiston leikkipaikka Ritaharjussa, Kissaojankujan leikkipaikka Kellossa ja Laanilanrannan puistoalue Laanilassa. Korvausinvestointikohteista valmistui Käpälämäen leikkipaikka
Hiirosessa. Kaakkurin kaatopaikan sulkemiseen liittyvät viimeistelytyöt saatiin päätökseen.
Hollihaan puiston ja satama-alueen peruskorjaus aloitettiin
yhteistyössä liikuntapalveluiden ja tilakeskuksen kanssa.
Kuusisaaren tapahtumapuiston kaivutöitä vaatineet maastonmuotoilut sekä pääosa kunnallistekniikasta ja sähkötöistä valmistuivat vuoden 2016 aikana. Työt jatkuvat pintarakennetöillä, ja puisto valmistuu kokonaisuudessaan elokuussa 2017.
Oulujoen suiston kevyen liikenteen silloille rakennettiin maisemavalaistus.
JOUKKOLIIKENNE
Koko toimialueen matkamäärässä ylitettiin joka kuukausi edellisen vuoden vastaava kuukausittainen matkamäärä. Koko toimialueella tehtiin 8,1 miljoonaa matkaa, mikä oli 13,6 % enemmän
kuin edellisenä vuonna. Lippu- ja maksujärjestelmässä tapahtui
muutoksia ja edistystä, mikä yhdessä hyvän liikenteen suunnittelun kanssa edisti joukkoliikenteen myönteistä kehitystä.

LIIKENNEVÄYLÄT OULUSSA (KM)					
Vuosi
Kaava-alueen katuja
Kaava-alueen ulkopuolisia
teitä ja kevyen liikenteen väyliä
Kevyen liikenteen väyliä yhteensä
Yhteensä kunnossapidettäviä teitä,
katuja ja väyliä

2012
659

2013
935

2014
954

2015
935

2016
962

333
627

666
755

668
762

672
776

769
796

1 619

2 356

2 384

2 385

2 527
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Omaisuuden hallinta
MAATALOUS
Uuden Oulun, Iin, Pudasjärven ja Utajärven maaseutuhallinnon
yhteistoiminta-alue on aloittanut toimintansa 1.1.2013. Päivitetty maksajavirastosopimus tuli voimaan 1.1.2015. Järjestelyvastuu on Oulun kaupungilla.

janlannan ravinneanalyysi, kuiviketurpeen käyttö, maatilojen
bioenergiasuunnitelmat ja karjatilojen jäteselvitykset. Niille tukea on myönnetty 91 hankkeeseen 93 107 euroa eli 61 % koko
tuen määrästä.
Kaupungin omistamia peltoja vuokrattiin viljelykäyttöön 41 sopimuksella yhteensä noin 307 hehtaaria, palstaviljelyalueilla
oli vuokrattuna 37 monivuotista ja 457 yksivuotista palstaa, yhteensä 494.

Maaseutuelinkeinojen kehittämiseen varattu määräraha käytettiin edistämään maaseutuyritysten elinkelpoisuutta, ympäristöasioita ja koulutusta. Kehittämisrahaa myönnettiin maaseutuyrittäjälle 210 hankkeeseen yhteensä 152 419 euroa.

Luonnonsuojelualueita hoidettiin laiduntamalla: Selkäkarista
on vuokrattu lammaslaidunalaksi 2,96 hehtaaria ja Kempeleenlahden suojelualueelta emolehmälaitumeksi 31,12 hehtaaria.

Ympäristöasioita edistäviä kehittämisrahan tukimuotoja ovat
peltojen kasvinsuojeluruiskun testaus, peltojen kalkitus, kar-

TUNNUSLUKUJA OULUN MAASEUTUYKSIKÖN TOIMINNASTA					
2016
Maatilat (kpl)
– niistä kotieläintiloja
Peltoala ha
Tukihakemukset kpl
Petoeläinvahingot kpl
Tuet ja korvaukset M€

Ii
87
34
2 460
536
2
2,01

Oulu
315
86
10 120
1 838
7
8,24

Pudasjärvi
126
71
3 994
884
31
4,65
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Utajärvi
93
34
4 483
621
1
3,9

Yhteensä
621
225
21 057
3 879
41
18,8

METSÄ
Puutavaraa luovutettiin vuonna 2016 hankintakaupoilla yhteensä 29 644 kuutiometriä ja pystykaupoilla 22 034, yhteensä
51 678 kuutiometriä. Vuonna 2016 energiapuuta myytiin 8 303
irtokuutiometriä. Puunmyynnistä ja niihin liittyvistä ennakkomaksuista sekä energiapuun myynnistä saatiin tuloja yhteensä
noin 1,4 miljoonaa euroa.

veluilta Luonnonvarat ja isännöinti -tiimille noin 410 hehtaaria.
Vastuut siirtyvät vaiheittain vuosien 2016-2018 kuluessa.
Metsien käsittelysuunnitelmia laadittiin noin 602 hehtaaria.
Suunniteltujen leimikoiden puutavaran kertymäarvio on noin
27 014 kuutiometriä.
Kaupunki on vuokrannut omistamiaan soita Turveruukki
Oy:lle turvetuotantoon ja näistä saatiin vuokratuloja yhteensä 9 626,37 euroa. Tuotantomäärään perustuva vuokratulo
on siten lähes sama kuin edellisen vuoden tuotto. Myös tänä
vuonna sateinen kesä hankaloitti turvetuotantoa.

Veden vaivaamilla uudistusaloilla mätästettiin noin 6 hehtaaria Alavuotolla. Äestystä ja männyn konekylvöä tehtiin noin 19
hehtaaria ja siemenpuualueiden äestystä noin 12,5 hehtaaria,
yhteensä 31,5 hehtaaria. Mäntyä ja kuusta istutettiin noin 7 hehtaarin alueelle Niileskorpeen, Kalimeenvaraan ja Rekikylään.
Uudistusaloja raivattiin noin 30 hehtaaria.

LUONNONHOITO
Taukopaikka- ja polttopuuhuoltoa tehtiin Sanginjoen ulkometsän reiteillä, Lemmenpolulla, Hietasaaressa, Letonniemessä,
Kempeleenlahdella, Pilpasuolla, Parsiaismaalla ja Koitelissa.
Ylikiimingin tauko/kalastuspaikkojen huolto tilattiin 4H-yhdistykseltä (Inninkoski, Rekikylä, Myllykoski, Jokikokko, Ahmasjärvi).

Sankivaaran ulkoilualueen rakentamisen yhteydessä johdettiin ampumastadionin vesiä metsäalueiden läpi Lylyjärven tien
rumpuun. Ojanperkausta tehtiin 1 491 metriä. Kunnostusojituksia toteutettiin Papinsuolla 7 144 metriä ja Alavuotolla 10 986
eli yhteensä noin 18 130 metriä. Taimikoiden hoitoa ja nuoren
metsän kunnostusta tehtiin noin 120 hehtaaria.

Luonnonhoito- ja ympäristökunnostustöissä jatkettiin yhteistyötä Oulun kaupungin työllisyyshankkeen (Kestävän kehityksen keskus) ja Oulun seudun 4H-yhdistyksen kanssa.

Asutuksen lähimetsiä hoidettiin harvennuksin noin 67 hehtaaria. Taajamametsien hoitovastuita siirrettiin katu- ja viherpal-
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VESIALUEET/KALATALOUS
Kaksivuotiasta meritaimenta istutettiin Oulun kaupungin vesialueelle 28 404 kappaletta ja kaksivuotista merilohta 64 598. Yksivuotiasta kuhaa istutettiin ennätykselliset 102 149 ja kalastuskokoista kirjolohta 1 417. Kirjolohet istutettiin Lemmenpolun erityiskalastusalueelle Sanginjokeen. Oulujokeen istutettiin lisäksi 250
kiloa pyyntikokoista kirjolohta. Vaellussiikaa istutettiin 135 444
kappaletta (vastakuoriutuneet poikaset on muutettu laskennallisesti kesän vanhoiksi). Nahkiaisia ylisiirrettiin 51 331 kappaletta.

Oulun kaupungin omistamille vesialueille uistelulupa oli mahdollista hankkia nettilupana. Myös palvelupiste Oulu10 myi lupia.
Veden juoksutusta jääaikaan Oulujoesta Pyykösjärveen jatkettiin ympäristölupaehtojen mukaisesti. Pyykös- ja Kuivasjärven veden laaduntarkkailua tilattiin talvikaudelle 2016–
2017 Nablabs Oy:ltä.
Vuosi 2016 oli neljästoista Merikosken kalatien täysi toimintakausi. Kalatietä nousevien kalojen määrää selvitettiin laskijalaitteen avulla. Vuoden 2016 aikana kalatietä nousi Merikosken padon yläpuoliseen Oulujokeen muun muassa 472 lohta ja 45 meritaimenta.

Luonnonravintolammikot on vuokrattu Oulun Energialle vuosiksi 2012–2016 velvoitehoitoa varten. Lammikkovuokrat maksettiin vuonna 2016 kuhan poikasina.

KALASTUSLUPIEN MYYNTI VUOSINA 2016–2009
Vuosi
Verkot, meri
Verkot, sisävedet
Katiskat
Madekoukut
Lippoaminen
Uistelu *
Ravustus

2016
631
38
165
22
430
1 812
4

2015
673
64
186
21
554
2 084
3

2014
708
36
178
27
472
2 038
2

RAKENNUKSET
Vuoden 2016 lopussa yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden hallinnassa on yhteensä 77 kohdetta. Kohteista neljä on vuokrarivija pienkerrostaloja, joissa osassa teknistä isännöintiä hoidettiin
yhteistyössä Sivakka-yhtymän kanssa. Tekninen isännöinti ja taloushallinto toteutettiin yhteistyössä Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen kanssa.

2012
425
32
190
19
396
2 398
4

2011
594
34
213
21
403
2 462
8

2010
695
38
146
19
425
2 418
20

2009
730
42
143
48
502
2 692
-

muassa Keskustan terveysasema (Oulu), Oulunsalon paloasema ja Sanginsuun entinen lastenkoti. Yhteenlaskettu rakennusten kauppahinta oli 2 598 199 euroa, joka ei ole myyntivoittoa.
Maa-alueineen luovutusten arvo oli yhteensä noin 4,8 miljoonaa euroa.
Vuoden 2016 aikana yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut puratti 11
rakennusta tai rakennuskokonaisuutta, joiden yhteenlaskettu
kerrosala oli noin 4 000 kerrosneliömetriä ja purkukustannukset yhteensä noin 310 000 euroa.

Vuonna 2016 tehtiin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen hallinnassa olevista rakennuksista 13 kauppaa/luovutusta, muun

RAKENNUSKANTA
Pientalot ja huvilat
Rivitalot ja pienkerrostalot
Teollisuus- ja varastorakennukset
Koulu- ja palvelurakennukset
Lomarakennukset ja metsäkämpät
Yhteensä

2013
623
35
197
22
419
2 303
9

KPL
28
4
6
30
9
77

RAKENNUSKANTA SUURALUEITTAIN
Oulu
Oulunsalo
Haukipudas
Ylikiiminki
Kiiminki
Yli-Ii
*ei sisällä metsäkämppiä
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KPL
40
9
10
4
7
3

Maanhankinta
Oulun kaupungille on hankittu maata vuonna 2016 yhteensä
85,3525 hehtaaria, josta raakamaata oli 74,216 ja muuta maata 11,1409 hehtaaria. Maanhankintoihin käytettiin investointirahaa yhteensä noin 2,06 miljoonaa euroa. Maanhankinnan pinta-aloihin ja hintoihin sisältyy kahdeksan maanvaihtoa. Raakamaakauppoja on tehty 16, muita maanhankintakauppoja oli 39.
Maanhankinnan painopiste oli Kellon sekä Jäälin ja Kiimingin
alueilla. Tilasta Virpi 564-401-4-279 hankittiin etuostolla 2/3
kaupungille.

HANKINTA
		
Ostot
- raakamaata
- muuta aluetta
- vesialuetta
Lunastukset
Yhteensä

Pinta-ala, ha

Hinta M€

74,21
11,14
0
0
85,35

1,37
0,69
0
0
2,06

OULUN KAUPUNGIN MAA- JA VESIALUEIDEN HANKINNAT (KAUPAT, VAIHDOT, LUNASTUKSET) VUODESTA 2002 ALKAEN.

KAUPPAHINTA, M€
12

10,1
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8,0

8

6,5

5,6

6
2
0

4,9

3,9

4
1,3
2002

0,8

1,2

2003

2004

2,2

1,9
2005
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0,8
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4,06
2,06

1,1
2012

2013
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PINTA-ALA, HA
350
300

264,0

250

187,4

200
100
0

27,1
2002

40,1

45,9

2003

2004

327,3
281,0

154,2

150
50

309,0

289,5

114,5

83,1

115,2

85,35
30,5
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Kaupunkimittaus 2016
KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PALVELUT
Vuoden alusta kiinteistörekisterin ylläpitoalue laajeni Ylikiimingin ja Yli-Iin asemakaava-alueelle. Vuonna 2016 lohkottiin 410
tonttia, lisäystä edellisvuoteen oli 153. Uusia tontteja muodostettiin myös laadunmuutoksilla tiloista tonteiksi. Yleisten alueiden lohkomistoimituksia tehtiin yhteensä 60.

Yli-Ii 9 ja Ylikiiminki 14. Sijaintikatselmuksia on suoritettu 1 522.
Uudiskartoituskohteena ilmakuvattiin Kiiminkijokivartta Jokikylän alueelta. Kuvausalueen kokonaispinta-ala oli 8 100
hehtaaria, josta laaditaan asemakaavan pohjakarttaa 5 208
hehtaarin alueelta. Kaupungin kantakartan kokonaispinta-ala
oli vuoden lopussa 48 609 hehtaaria. Pikkaralankylän 150 hehtaarin alueen uudiskartoituksessa testattiin uutta lennokkikartoitusmenetelmää.

Rekisterinpitoalueen laajentumisen myötä yksityisten hakemien toimitusten määrä on jonkin verran edelleen kasvanut.
Tonttijakoja ja tonttijakojen muutoksia hyväksyttiin vuoden
2016 aikana 116 kappaletta. Kiinteistörekisterin pitäjän rekisteröityjen päätösten määrä oli 60, mikä oli 31 vähemmän kuin
edellisvuonna.

Vuonna 2015 valmistelluista rakentamiskehotuksista neljälle annettiin kehotuspäätös helmikuussa. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti uusien kehotusten valmistelu keskeytettiin.

Sähköisten palveluiden kehittämiseksi hankittiin toimitusten
sähköinen haku -ohjelmisto. Sen käyttöönotto siirtyi vuoden
2017 puolelle.

Karttojen sähköiseen verkkokauppaan Karttakauppaan kehitettiin uusi yrityksille tarkoitettu osio, joka mahdollistaa ostosten
laskuttamisen. Karttakaupan osuus digitaalisen aineiston luovuttamisista oli 78 %.

KAUPUNKIMITTAUS
Rakennuksen paikkoja merkittiin yhteensä 753 suuralueittain
seuraavasti: Oulu 510, Haukipudas 104, Kiiminki 71, Oulunsalo 45,

Vuoden aikana kehitettiin voimakkaasti 3D-toiminnallisuutta
kantakartan ylläpidossa ja visualisoinnissa.

121
43

KAIKKI KAUPUNGIN REKISTERÖIMÄT
TONTIT JA YLEISET ALUEET
VUOSINA 2012–2016

Tontit		

		
Tontit
Yleiset alueet

Yleiset alueet

2012
294
29

25

29

2013
409
43

294

409

324

391

482

2012

2013

2014

2015

2016

2014
324
25

21

27

2015
391
27

2016
482
121
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Asuminen
ASUNTOMARKKINAT
Asuntojen hinnat ja vuokrat ovat Oulussa edelleen kohtuulliset, vaikka omistusasuntojen hinta on ollut selvässä nousussa
jo useamman vuoden ajan.

mista muun muassa korjaus- ja hissiavustuksia myöntämällä
ja korjausneuvonnalla.
Vuonna 2016 Oulussa myönnettiin korjausavustuksia yhteensä
64 kohteeseen. Tukea voitiin myöntää kaikille avustusehdot
täyttäneille hakijoille vanhusväestön, veteraanien ja vammaisten asuntojen korjauksiin sekä kuntotutkimuksiin. Avustusta
myönnettiin yhteensä 320 539 euroa.

Keskustan ja sen läheisyyden kerrostaloasuntojen kysyntä oli
voimakasta. Ydinkeskustan omistusasunnoista yli puolessa
asutaan vuokralla.
Vuokra-asuntojen markkinat kiristyivät Oulussa vuoden jälkimmäisellä puolikkaalla, vapaiden asuntojen määrä enemmän
kuin puolittui. Samaan aikaan asuntojen rakentamisen vauhti
kasvoi voimakkaasti: vuonna 2016 alettiin rakentaa 60 % enemmän asuntoja kuin vuonna 2015.

Pientalojen tarveharkintaista energia-avustusta energiatalouden parantamiseksi ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottamiseksi myönnettiin 19 kohteelle yhteensä 39 524 euroa.
Korjausavustusten myöntäminen siirtyi valtion tehtäväksi
1.1.2017 lukien. Tästä johtuen kaupunki joutui järjestelemään
oman toimintansa uudelleen.

Oleskeluluvan saaneiden pakolaisten asuttaminen oli määrältään ennustettua vähäisempää. Kaupungin välivuokrausmalli
tuki asuttamisessa onnistumista.

Kaupungin hissityöryhmä toimii yhteistyössä alan toimijoiden
kanssa ja tekee yhteistyötä valtakunnallisen Hissi – Esteetön
Suomi 2017 -hankkeen kanssa. 1.1.2017 lukien kaupunki nosti
jälkiasennushissien rakentamisen avustuksen 10 %:sta 20 %:iin

TUET KORJAAMISEEN JA RAKENTAMISEEN
Kaupungin tavoitteena on tukea vanhusväestön kotona asu-
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VUOKRA- JA ASUMISOIKEUSASUNNOT
Uusia asumisoikeusjärjestysnumeroita haettiin 660 ja asumisoikeusasuntoihin liittyviä päätöksiä tehtiin 643. Uusi
ASO-järjestelmä otettiin käyttöön tammikuussa 2016. Asumisoikeusasumisen vuokrakäyttöä saatiin vähennetyksi yhteistyössä toimijoiden kanssa.

valtion pudotettua oman avustuksensa 50 %:sta 45 %:iin. Avustusta myönnettiin vuonna 2016 vain kahdelle hissille, mutta hissihankkeita oli vuoden lopussa vireillä noin 20 hissin rakentamiseksi. Oulun avustusprosentti on 1.1.2017 lukien Suomen korkein.
Kaupunki puolsi erityisryhmien investointiavustusta ja korkotukilainaa kahteen kohteeseen yhteensä 176 asunnolle.

Kaupungin asumisneuvontahanke on jatkanut onnistunutta
toimintaansa. Pääpaino on asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä sekä asumisen ohjauksessa ja neuvonnassa.

Jatkuvassa haussa olevaa korkotukea haettiin kuuden vuokratalokohteen rakentamiseen. Kohteisiin on suunnitteilla yhteensä 253 asuntoa. Valtio ei myöntänyt Oulun puoltamille
kolmelle hankkeelle uutta 10 vuoden korkotukea.

ALOITETUT RAKENNUSTYÖT UUSISSA RAKENNUKSISSA, KERTYMÄ ASUNTOINA VUODEN 2016 ALUSTA LUKIEN
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Rakennusvalvonta
Oulu kehittää voimakkaasti tulevaisuuden taloja ja uusiutuvan
energian teknologioita. Varaudumme vuonna 2020 tulevaan
lähes nollaenergiatason haasteeseen.

etenemisestä ja asiakaspalvelusta vastaa keskeisesti yksikön
toimisto.
OULUN RAKENNUSVALVONNAN ERITYISPIIRTEET
Oulun rakennusvalvonta tunnetaan valtakunnallisesti ohjaavasta työtavastaan sekä rakentamisen keskeisten laatutekijöiden, kuten kosteuden, energian, sisäilman, tilatehokkuuden
ja esteettömyyden prosessoinnista ja tiedottamisesta. Alan
valtakunnalliset keskeisimmät asiantuntijayhteisöt (SAFA, RIL,
RTS, RTY ja TTY) ovat huomioineet työn erityispiirteet kukin
useilla vuosipalkinnoillaan vuosina 2004–2015.

Rakennuslautakunnan alainen noin 30 henkilön rakennusvalvontayksikkö (lisäksi konttorista 3 henkilöä), muodostuu
neljästä asiantuntijuuslinjasta: ympäristöön soveltuminen ja
kaupunkikuva, rakentamisen tekniset ratkaisut, rakentamisen laillisuus sekä toimintaa tukevat rakentamisen laatu- ja
kehitysasiat. Kullakin linjalla on oma päällikkönsä: kaupunginarkkitehti, tarkastuspäällikkö, hallintopäällikkö sekä laatupäällikkö. Toiminnallisesti rakennusvalvontaprosessi koostuu
eri vaiheista eli tehtävistä, joita ovat rakennushankkeiden ennakko-ohjaus, lupavalmistelu ja -päättäminen, rakennustyön
valvonta ja tukeminen sekä ympäristön jatkuva valvonta. Rakennuslupien päätösvaltaa on lautakunta delegoinut ensisijaisesti rakennusvalvonnan johtajalle. Asioiden määrätahtisessa

Asiakastyötä leimaa pyrkimys tuottaa hankkeille euroissa mitattavaa lisäarvoa, jolle asetetaan myös vuosittaiset sitovat tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamista on tehostettu jo kymmenen
vuoden ajan toimelle poikkeuksellisen laajoilla kehityshankkeilla. Ne on kohdennettu suoraan rakennusvalvontatyötä tu-
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Kuivaketju10
Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla vähennetään
kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Kosteusriskien hallinta perustuu
ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistuminen
todennetaan luotettavalla tavalla.
Kuivaketju10 alkaa siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä henkilö tai yritys tekee päätöksen
hankkeen toteuttamisesta toimintamallin mukaisesti. Päätös velvoittaa kiinnittämään hankkeeseen jo alkuvaiheessa kosteuskoordinaattorin, joka valvoo ja ohjaa tilaajan valtuutuksella
Kuivaketju10:n toteutumista koko prosessin ajan. Suunnittelijoiden tulee osoittaa, että he ovat
huomioineet suunnitelmissaan riskilistan ja todentamisohjeen. Urakoitsija puolestaan toteuttaa suunnitelmat ja todentaa ja dokumentoi riskejä sisältävien kohtien onnistuneen toteutuksen. Koordinaattorin yhtenä tehtävänä on varmistaa ja hyväksyä suoritettu todentaminen.
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kemaan. Vuonna 2016 pääpaino on ollut kosteudenhallinnassa,
korjausrakentamisessa ja energiatehokkuudessa. Hankkeiden
osarahoittajina ovat olleet Tekes ja EU (NPA ja TEM).

sitellään sähköisesti. Tavoitteena on, että asiakas kokee aina
yhteydenpidon itselleen hyödylliseksi ja että palvelu on ajantasaista ja ripeää.

PITKÄAIKAINEN OMAVARAISUUS HANKKEIDEN JA
LISÄARVON TUOTTAMISEN TAUSTALLA
Rakennusvalvonnan oman toiminnan budjetti (kulut/tuotot)
oli 3,5/3,4 miljoonaa euroa. Se laadittiin pitkäaikaisen tavoitteen mukaisesti hieman ylijäämäiseksi. Tulot ylittivät budjetoidun yli 12 prosentilla, kulut alittivat budjetoidun yli 13 prosentilla ja toimintakate oli 0,99 miljoonaa euroa eli 0,86 miljoonaa
euroa budjetoitua enemmän.

RAKENNUSVALVONNAN VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET
RAKENTAMISEN KENTTÄÄN OVAT HYVÄT – PAINEET
RAKENNUSVALVONTOJA KOHTAAN LISÄÄNTYVÄT
KOSTEUSVAURIOISSA
Rakennusten energiamääräysten jatkuva tarkistustarve ja rakennusten kosteusvaurioiden aiheuttamien sisäilma- ja terveysongelmien kärjistyminen lisäävät odotuksia rakennusvalvontaa kohtaan. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan keväällä
2013 kosteusraportissaan toteamat lukuisat epäkohdat edellyttävät myös rakennusvalvonnoilta koko rakentamisprosessin
ohjauksen uudelleenarviointia.

Rakennusvalvonta on yli vuosikymmenen ajan toiminut täysin
oman tulorahoituksensa turvin ilman ulkopuolista rahoitusta.
Lupamaksut on pidetty keskimäärin kymmenen suurimman
kaupungin keskiarvossa. Tuottavien ohjausmenetelmien päivittäminen turvataan kehityshankkeilla. Sellaisia ovat vuonna
2014–16 toteutunut Tekesin Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia -hanke, ympäristöministeriön kanssa toteutettava
Kuivaketju10 kosteudenhallinta-hanke ja 2016 alkanut EUrahoitteinen e-Lighthouse-hanke. Ne tukevat suoraan rakennusvalvonnan tavoitetta eli energiatehokkuutta, rakentamisen
kokonaisvaltaista kosteudenhallintaa ja sen terveydellisten ja
teknisten haittojen hillitsemistä.

Oulun vuodesta 2001 toteuttama rakentajakentän kosteudenhallinnan osaamisen parantaminen vastaa perusosaamisen
osalta odotuksiin. Kosteudenhallinnan edistämistyötä on jatkettu Oulussa edelleen. Ympäristöministeriön kanssa yhteisenä kehityshankkeena Oulussa kehitetty Kuivaketju10 -toimintamalli terveen rakentamisen edistämiseksi on valmistunut
joulukuussa 2016 ja on käytössä Oulussa. Valtakunnallisesti
käyttöönotto tapahtuu 2017 alussa.
Yli miljardin euron rakennushankkeet etenevät vuosittain lakisääteisesti rakennusvalvonnan ohjauksen, lupapäätösten ja
valvonnan kautta. Se tarjoaa rakennusvalvonnalle poikkeuksellisen mahdollisuuden osallistua hankkeisiin suunnittelun
alusta niiden valmistumiseen asti. On mahdollista tuottaa
euroissa mitattavaa lisäarvoa hankkeille ja rakennuttajille.
Vuoden 2016 aikana toteutettiin ohjauksiin ja hankkeisiin liittyen muun muassa noin 20 koulutustilaisuutta, joiden laajuus
oli noin 940 henkilöosallistumiskertaa. Osallistujina on ollut
kertarakentajia, pientaloasukkaita ja rakennusalan ammattilaisia.

VALTAKUNNAN VERTAILUSSA OULUN RAKENTAMINEN,
ERITYISESTI ASUNTOTUOTANTO PYSYI KOHTUULLISENA
Vuonna 2016 luvitettu rakentamisen kokonaismäärä (kerrosalaneliöt 309 229 ke-m2) kasvoi noin 18 % vuosien 2014 ja 2015
keskitasosta. Vertailujaksolla asuinrakennusten luvitettu kerrosala kasvoi noin 36 %. Muutos johtui asuinkerrostalorakentamisen huomattavasta kasvusta, 92 %. Pientalorakentaminen
väheni vertailujaksolla noin 8 %. Liike- ja toimistorakentamisen
volyymi vertailujaksolla pysyi lähes ennallaan (-0,3 %).
Vuonna 2016 myönnettiin lupa 2 432 asunnolle, mikä on 907
asuntoa eli 59,5 % enemmän kuin vertailujaksolla 2014–2015.
Rakennusvalvonnan talous toteutui huomattavasti suunniteltua paremmin, koska toimintamenot toteutuivat arvioitua pienempinä ja toimintatulot toteutuivat arvioitua suurempina.

RAKENNUSVALVONTA
		

Rakennusvalvonnan investoinnit, sähköisen rakennusvalvonnan kehittäminen, toteutui budjetoidun mukaisena.

Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut tuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
		

RAKENNUSLUPIEN RIPEÄ KÄSITTELY JA KÄSITTELYAIKOJEN
ENNUSTETTAVUUS OVAT TÄRKEITÄ ASIAKKAILLE
Asiakaskunta asettaa erityisiä paineita lupahakemusten käsittelyajoille ja jännitteettömälle, ohjaavalle vuorovaikutukselle.
Vuonna 2016 Oulun rakennusvalvonta ohjasi, luvitti ja valvoi
rakennustoimintaa, jonka investointikustannus oli hieman yli
miljardi euroa. Työmaakatselmuksia pidettiin noin 4 000 ja henkilöyhteydenottoja toimistossa tai sähköisesti oli noin 50 000.
Rakennuslupien läpimenoaika 17 vuorokautta oli selvästi vertailukaupunkien keskiarvoa nopeampi. Vuonna 2015 käyttöön
otetun sähkösen lupamenettelyn käyttö lisääntyi ja vuonna
2016 68,9 % lupahakemuksista otettiin vastaan sähköisinä.
Joulukuussa 2016 siirryttiin täysin sähköiseen käsittelyyn, mikä
tarkoittaa, että paperisenakin tulleet luvat skannataan ja kä-

TOTEUMA 2016
3 910 343
84 800
3 693 342
128 479
3 720
3
-2 913 630
-1 742 878
-1 323 889
-418 989
-831 792
-80 459
0
-252 551
-5 950
996 714

Investoinnit, M€		
ICT-investoinnit
30 000
Sähköisen rakennusvalvonnan kehittäminen
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KORJAUSRAKENTAMISEN OHJAUKSEEN LADATAAN
ODOTUKSIA MYÖS KAUPUNGIN TAHOLTA
Korjausrakentaminen on noussut määrällisesti uudisrakentamisen ohi. Korjaaminen on uuden rakentamista vaikeampaa.
Siihen yleensä liittyy energia-asioiden ohella kosteusvaurio tai
sen riski. Rakennusvalvonnan korjausrakentamisen ohjauksesta on syntymässä todellista kuntalaispalvelua. Rakennusvalvonta näkee merkittävän säästö- ja lisäarvomahdollisuuden
korjausrakentamisen ohjauksessa.
Korjausrakentamisen ohjausta on ajettu ylös voimallisesti vuosina 2013–2016. Kiinteistön omistajien ja isännöitsijöiden kanssa
yhteistoimintaa ja koulutusta lisättiin. Kysymys on viranomaisten mukaan tulon osalta uuden korjauskulttuurin luomisesta.
Oulun kaupungin ilmastositoumukset nojaavat merkittävästi
rakennusvalvonnan korjausohjauksen tuottavuuteen.
Edellä mainittu kehitys on osoittanut Oulun rakennusvalvonnan ohjaavan toimintatavan osuvuuden. Se edellyttää riittävää
henkilö- ja osaamisresurssia, mikä Oulussa on toteutettu pääosin kehityshankkeissa määräaikaista henkilökuntaa käyttäen.
Ohjausta antava korjausrakentamisen asiantuntija aloitti työn
kesällä, ja vuonna 2016 annettiin noin 120 yksilöllistä korjausrakentamisen ohjausta.

27

Vuosikertomus 2016

Toiminnan
kehittäminen

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on sitoutunut vahvasti jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen kehittämisseminaari pidettiin vuoden 2016 aikana kahdesti. Toukokuussa 2016 seminaariin osallistui yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut, rakennusvalvonta, ympäristötoimi sekä tilakeskus. Toinen kehittämisseminaari pidettiin joulukuun alussa ja siihen osallistuivat edellä mainittujen yksiköiden lisäksi
Tekli ja Oulun Vesi.

ja ulkopuolisen arvioijan toimesta määräaikaisarvioinnissa.
Digitaalista agendaa on viety eteenpäin digitalisoinnin ja ICT:n
peruskehittämisen muodossa. Henkilöstön osaamistasoa on
kasvatettu koulutusten avulla ja palveluita on sähköistetty
suunnitelmallisesti. Vuoden 2016 aikana sähköistettiin seuraavat palvelut:
• ympäristöön liittyvä palautteen ja
havaintojen keruu sähköisesti
• yleisten alueiden lupien haku sähköisesti
• erilaisten tuotteiden (kuten venepaikka, viljelypalstat)
sähköinen varaus
• hankkeiden esittely ja kuntalaisten kuuleminen sähköisesti
• poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut sähköisesti

Kehittämisseminaareissa paneuduttiin toimintaympäristön
muutoksiin ja pohdittiin yhdessä, miten strategiaa ja vetovoimaista pohjoista kaupunkia toteutetaan ja mitkä hankkeet
ovat niiden toteuttamisen kannalta tärkeimpiä. Seminaareissa
arvioitiin myös ympäristöohjelman ja digitaalisen agendan toteutumista ja tunnistettiin tulevaisuuden merkittävimmät kehittämishankkeet. Lisäksi seminaarissa linjattiin palvelualueen
kansainvälistä toimintaa.

Asiakkaiden asiointimäärä sähköiseen palvelukanavaan kohdistui vuonna 2016 seuraavasti: rakennusluvista noin 70 %.,
yleisten alueiden luvista noin 50 %, kuntalaispalautteista noin
95 %, tonttihakemuksista noin 100 %, kartta-aineiston tilauksista noin 75 %

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen prosessit on kuvattu toimintajärjestelmässä. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen toimintajärjestelmälle on myönnetty laatu- ja ympäristösertifikaatit ISO 9001 ja ISO 14001 standardien vaatimusten mukaisesti
9.2.2016. Sertifikaatit ovat voimassa 15.9.2018 saakka.

Lisäksi tehtiin toiminnan kehittämisen ja järjestelmien teknisen toimivuuden edellyttämiä tietojärjestelmäpäivityksiä sekä
uudistettiin katu- ja viheralueiden ylläpitoon liittyvä tietojärjestelmä.

Vuoden 2016 aikana jatkettiin toiminnan kehittämistä. YYP:n
riskienhallintasuunnitelma päivitettiin, TTT-riskit arvioitiin
ja määräaikaisarviointi pidettiin joulukuussa. Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelujen yksiköt vastasivat toimintajärjestelmän
päivittämisestä vuoden aikana standardin edellytysten mukaisesti. Prosessien kuvauksia ja toimintaohjeita tarkistettiin ja
kehitettiin vuoden aikana. Edellisenä vuonna tehdyn ympäristökatselmuksen tulokset käytiin läpi kaikissa yksiköissä. Johtaminen ja ohjaus -prosessia kehitettiin edelleen palvelemaan
kaikkien Ympäristötalon yksiköiden toimintaa.

ICT-koulutusten osalta käynnistettiin niin sanottu Tietotyölaisen tietoisku -toiminta, jossa koulutetaan ja ratkotaan käyttäjien arkipäivän ICT-ongelmia. Lisäksi panostettiin uusien tietojärjestelmien käyttökoulutukseen.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut osallistuu aktiivisesti kansalliseen yhteistyöhön Kehto-foorumin kautta. Foorumi toimii kuntien teknisen toimen valtakunnallisena kehittäjänä ja
edunvalvojana. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on Kehtofoorumin kautta mukana yhteisissä valtakunnallisissa teknisen
toimen kehittämishankkeissa.

Palvelualueella toteutettiin CAF-arviointi syys-lokakuussa
2015. Arvioinnin pohjalta laadittiin toteuttamisohjelmat sekä
koko palvelualueelle että Ympäristötalolle. Kehittämistoimenpiteitä tehtiin toteuttamisohjelman mukaisesti. Vuoden lopussa aloitettiin rajapintatarkastelu palvelualueen yksiköiden sisällä. Tarkastelu ja kehittäminen jatkuu vuonna 2017.

Lisäksi palvelualueen asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti
oman substanssialueensa kehittämiseen sekä kansallisissa
että kansainvälisissä verkostoissa. Yhdyskuntalautakunta kävi opintomatkalla Berliinissä syyskuussa 2016. Vuoden aikana
palvelualueelle laadittiin yhteiset kansainvälisen toiminnan
tavoitteet.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut -palvelualue on arvioinut
toimintaansa johdonkatselmuksissa, sisäisissä auditoinneissa
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Viestintä on osa johtamista

nusvalvonta sekä yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut osallistuivat
Rakentajamessuille 14.–17.4.2016.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden viestinnän painopistealue vuosina 2016–2017 oli Asukkaat osallistuvat, liikkuvat ja
edistävät kestävää elämäntapaa. Kehittämisalueina tulevina
vuosina ovat torialueen, asemakeskuksen ja Kuusisaaren uudistaminen. Näiden lisäksi Oulussa pohditaan koko kaupunkikeskustan tulevaisuuden visiota – millainen on Oulun ydinkeskusta 25 vuoden kuluttua, vuonna 2040?

Oulu-posti on Oulun kaupungin julkaisema lehti kaikille oululaisille ja sen liitteenä ilmestyy kaksi kertaa vuodessa Postia
Ainolta. Oulu-posti ilmestyi viisi kertaa vuoden 2016 aikana. Se
pitää sisällään tietoa Oulun kaupungin palveluista, toiminnasta, tapahtumista ja ilmiöistä. Kaupunki rakentaa on sisällytetty
lehteen, ja kaavoituskatsaus ilmestyy vuosittain vuoden ensimmäisessä Oulu-posti lehdessä.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut tiedotti kaupunkilaisille
toiminnastaan verkkosivuillaan, sosiaalisessa mediassa ja
tiedotusvälineiden kautta. Vireillä olevista asioista kerrottiin
suunnitteluvaiheessa yleisötilaisuuksissa, lehti-ilmoituksilla,
kirjeitse ja julkisella ilmoitustaululla sekä verkkosivuilla. Uutiskirjeitä lähti kaksi kappaletta.
YMPÄRISTÖTALON AULASSA TAPAHTUU
Ympäristötalon aulassa oli esillä Arkkitehtuuria Oulusta -näyttely 1.1.–30.11.2016. Näyttely oli kooste OuluArchitecture -kirjasarjan parhaista paloista. Esillä oli oululaisen arkkitehtuurin ja
rakentamisen kehitys viidentoista vuoden ajalta heti vuosituhannen alusta asti.
Oulun asemakeskuksen kilpailutyöt olivat nähtävillä Ympäristötalossa ja verkossa 7.10.2016 alkaen vuoden loppuun saakka.
Kuntalaiset saivat äänestää omaa suosikkiaan. Oulun asemakeskuksen suunnittelukilpailun tulosten julkistamistilaisuus
oli 18.1.2017 ja ”Tervatynnyrit” voitti kilpailun.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut osallistui kansainväliseen
Liikkujan viikkoon 16.–22.9.2016 teemalla Arjen matkoista terveyttä ja hyvää mieltä. Hiihto- ja syyslomaviikolla alle 17-vuotiaat saivat matkustaa ilmaiseksi Oulun joukkoliikenteessä. Oulun kaupunginteatterilla järjestettiin avoin keskustelutilaisuus
18.5. aiheesta Millainen on unelmiesi Oulun keskusta? Raken-
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Henkilöstö
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa oli vakinaisessa, palkallisessa virka- tai työsuhteessa vuoden 2016 lopussa 166 vakituista ja 14 määräaikaista työntekijää (vuonna 2015 vakituisia
154 ja määräaikaisia 21). Toteutunut kumulatiivinen työpanos
oli vuonna 2015 136,6 HTV:ta ja vuonna 2016 146,1 HTV:ta.

Henkilökunnalla on vahva motivaatio kehittää ammattitaitoa.
Henkilöstön omaehtoista koulutusta tuettiin myöntämällä
palkallista virka- tai työvapaata enintään kuusi työpäivää lukuvuotta kohden.
Oulun kaupungin esimiespassi-koulutukseen osallistui 11
esimiestä. Koulutukset jatkuvat ja jokainen osallistuja tulee
suorittamaan esimiespassin. Esimiesinfoja pidettiin kolme, ja
esimiehille ja työntekijöille järjestettiin kehityskeskustelukoulutusta tammi-helmikuussa 2016. Koko henkilökunnalle järjestettiin yksi yhteinen henkilöstöinfo.

Jokaisen määräaikaisen ja vakituisen työntekijän palkkaamiseksi haetaan lupa kaupungin täyttötyöryhmältä. Ennen
täyttöluvan hakemista jokaisen tehtävän tarpeellisuus tarkastellaan tarkoin. Täytettävät tehtävät olivat lähinnä joko määräaikaisia tai eläköityvän tilalle haettiin uutta työntekijää. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sai kaikki hakemansa täyttöluvat.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen sairauspoissaoloprosentti
on perinteisesti ollut hyvin alhainen. Vuoden 2015 lukemasta
3,4 % se laski 2,4 %:iin vuonna 2016. Suurin osa näistä oli lyhyitä
omailmoituksella tapahtuvia poissaoloja.

Teknisestä liikelaitoksesta siirtyi yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin seitsemän matkapalvelukeskuksen työntekijää sekä
sivistys- ja kulttuuripalveluista ja hyvinvointipalveluista yksi
logistiikkatyöntekijä kummastakin.

Pitkien sairauspoissaolojen määrä laski noin 600 päivää, mutta lyhyiden sairauspoissaolojen määrä nousi hieman. Oulun
kaupungissa otettiin vuonna 2014 käyttöön korvaava työ. Tällöin henkilöstöllä oli mahdollisuus tulla töihin sairauspoissaolon aikanakin, jos se ei lääkärin arvion mukaan vaarantanut
parantumista. Koska sairauspoissaolot keskittyivät yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa lyhyisiin poissaoloihin, ei tätä mahdollisuutta ole juuri käytetty. Vuonna 2016 olleet pitkät sairauspoissaolot eivät soveltuneet korvaavan työn käyttöön.

Henkilöstökulut vuonna 2016 olivat 9 713 841 euroa, kun vuonna 2015 ne olivat 9 258 318 euroa. Nousua oli siis noin 500 000
euroa, mikä selittyy lisääntyneellä henkilömäärällä.
Henkilöstön ammattitaito ja koulutustaso on hyvä. Osaamisen ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa täydennyskoulutusta
ja omaehtoisen koulutuksen tukemista sekä mahdollisuuksia
työssä oppimiseen.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen koulutusmäärärahat suunnattiin palvelualueen määriteltyjen osaamisen johtamisen
linjausten mukaisesti. Koulutuksen painopistealueet olivat
vuonna 2016 johtaminen ja toiminnan kehittäminen, osaamisen
johtamisen kannalta merkittävä koulutus, työsuojelukoulutus,
kielikoulutus ja toimintajärjestelmäkoulutus.

Etätyö antoi henkilöstölle mahdollisuuden tehdä töitä kotoa.
Käytäntö koettiin erittäin hyväksi ja sitä hyödynnettiin työtilanteen ja työn luonteen salliessa etätyöohjeiden mukaisesti.
Etätyötä käytetään vielä suhteellisen vähän, vaikkakin enemmän kuin aikaisempina vuosina.
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Talous
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden käyttötalouden tulot
vuonna 2016 olivat 76,9 miljoonaa euroa. Merkittävimmät tuloerät olivat maanvuokratulot, maa-alueiden myyntivoitot,
joukkoliikenteen lipputulot, maankäyttösopimustulot, pysäköintimaksut ja pysäköintivirhemaksut. Käyttötalouden toimintamenot olivat 67,4 miljoonaa euroa. Käyttötalouden merkittävimmät menoerät kohdistuivat katujen ylläpitoon ja viheralueiden hoitopalveluihin sekä joukkoliikenteeseen. Merkittäviä
menoeriä olivat myös henkilöstökulut ja suunnittelupalveluiden ostot. Investointeja tehtiin 43,9 miljoonalla eurolla. Näistä kohdistui kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin 38,4 miljoonaa
euroa ja maa- ja vesialueisiin 5,2 miljoonaa euroa. Investointien
rahoitusosuudet olivat 15,0 miljoonaa euroa, josta maanmyyntivoittojen osuus oli 11,7 miljoonaa euroa.

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT
TOTEUMA 2016 (sisältää joukkoliikenteen)
		
TOIMINTATULOT (1 000 €)
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratulot
Muut toimintatulot
Toimintatulot yhteensä
		
TOIMINTAMENOT (1000 €)
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokramenot
Muut kulut
Toimintamenot yhteensä
		
TOIMINTAKATE

8 720
18 008
3 399
32 471
14 270
76 868

9 714
52 272
2 122
936
1 269
1 046
67 357
9 510

Investoinnit (1000 €)		
		
Rahoitusosuudet
Investoinnit
Maa-alueet
11 716
5 207
Kiinteät rakenteet ja laitteet
360
38 440
Ict -investoinnit
0
182
Rakennukset
2 969
35
Yhteensä
15 046
43 864
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