Oulun kaupunki
Päivämäärä

Vuoden 2016 katurakennusohjelma, pääliikenneväylät ja
muut liikennejärjestelyt
Dno

OUKA/10224/10.03.01.03/2015

Päätöshistoria
Tiivistelmä

Vuoden 2016 katurakennusohjelman menokohdan
pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt käyttö

Esittelyteksti
Vuoden 2016 talousarviossa on kustannuspaikalla 9003
’pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt’ osoitettu määrärahaa
3 600 000 €. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut esittää, että ko.
määräraha käytetään seuraavien työ- ja investointikohteiden
toteuttamiseen.
963 000 PÄÄLIIKENNEVÄYLÄT JA MUUT
LIIKENNEJÄRJESTELYT
3 600 000 €
963 100 UUSINVESTOINNIT
963 102 Pyörätiet

2 375 000 €
300 000 €

Hietasaarentien varren puretun raiteen paikalle entisen ratasillan
kautta pyörätie Pitkänmöljäntielle.
Automuseon takaa kulkeva reitti parannetaan pyörätieksi liittyen
Seinäjoki – Oulu radan peruskorjaukseen. Muilta osin yhteys on jo
toteutettu 2015.
Hiirosessa pyörätie Kurrenkujalta Kaukovainiolle johtavaan
alikäytävään.
963 104 Meluntorjunta

75 000 €

Rakennetaan loppuun vuosien 2016 – 2018 aikana
Heikkilänkankaalla radan varren meluvalli, jonka toteuttamisesta on
sopimus radanpitäjän kanssa.
963 108 Hiukkavaara

2 000 000 €

Poikkimaantie sillalta rakentuu Raitotien kautta yhteys
Korvensuoralle ja Kuusamontielle. Sitä rakennetaan vaiheittain
molemmista päistä. Kiulukankaalle kohdalle tehdään alikäytävä
Haapalehdon suuntaan ja viimeistellään Haapalehdontien
kiertoliittymä.
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Hiukkavaaran keskuksen kohdan rakentaminen mahdollistaa
monitoimitalolle pääsyn Poikkimaantien suunnalta sekä uuden
keskuksen rakentamisen aloittamisen. Vaalantiellä rakennetaan
alikäytävä ja valo-ohjattu liittymä uusille keskuksen,
Soittajankankaan ja Vaskikankaan asuntoalueille hyväksytyn
tiesuunnitelman mukaisesti. Nämä toimenpiteet melusuojauksineen
liittyvät suoraan rakenteilla olevaan Poikkimaantiehen.
963 200 KORVAUSINVESTOINNIT
1 175 000 €
963 201 Jalankulun ja pyöräilyn edistäminen

100 000 €

Keskustan jalankulun ja pyöräilyn edistämissuunnitelma on
valmistunut. Siinä esitettyjä toimenpiteitä on mahdollista joiltakin
osin aloittaa nykyisten katusuunnitelmien puitteissa mm.
pyöräpysäköintiä parantamalla. Kävelyalueen laajentaminen
pysyvästi ja muut rakentamistoimenpiteet edellyttävät
katusuunnittelua ja keskustaa laajemmin tarkasteltaessa myös
asemakaavallisia toimenpiteitä, kuten em. suunnitelmassa on
esitetty.
963 203 Liikenteenohjaus ja telematiikka

450 000 €

Viimeistellään liikennevalojen saneerausprojekti ja uusitaan valoohjauksen keskusohjausyksikkö sekä osallistutaan liikenteen
kameravalvonnan kokeiluun katuverkolla teknisten järjestelyiden
osalta. Lisäksi tehdään toimenpiteitä pysäköintilaitosten
muuttuvissa opasteissa ja ylläpidetään katuverkon viitoitusta.
963 208 Joukkoliikenne

25 000 €

Pysäkki- ja katosjärjestelyjä joukkoliikennereiteillä.
963 233 Siltojen ja alikäytävien peruskorjaus

300 000 €

Hupisaarten reitistön parantamiseen ja alueen rakentumiseen
liittyen vahvistetaan Mannenkadun sillan kantavuutta vastaamaan
pelastusajoneuvojen tarpeita.
963 229 Koskelantie välillä Bertel Jungintie – Tervahovintie
300 000 €
Mittavat liikennejärjestelyt ovat meneillään Koskelantien ja
Hietasaarentien liittymän kohdalla. Hanketta jatketaan Koskelantien
suuntaan, jolloin Toppilansaaren suunnan välttämättömät

Oulun kaupunki
Päivämäärä

toimenpiteet liikenteen ja liikenneturvallisuuden kannalta voidaan
tehdä yhtenäisenä kokonaisuutena kerralla valmiiksi. Hankkeeseen
kuuluvat mm. pyörätien alikäytävä, Satamatien kiertoliittymä ja
pysäkkijärjestelyt.
963 400 KESKENERÄISET TYÖT

50 000 €

Edellisen vuoden hankkeiden pienet keskeneräisyydet.
Liitteet

-

Oheismateriaali

Investoinnit 2016-2018 (taulukko) ja sijaintikartta kohteista
(kohteet myös karttatiellä)

Esittelijä

kaupungininsinööri Pasi Heikkilä

Päätösesitys

Hyväksytään yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden esitys vuoden
2016 pääliikenneväylien ja muiden liikennejärjestelyiden
rakennusohjelmaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelijat

liikenneinsinööri Erkki Martikainen, p. 044 703 2113

Täytäntöönpanotiedot

Ei muutoksenhakuoikeutta.

