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Osallistumis- ja
Arviointisuunnitelma
HIUKKAVAARAN KESKUS

Hiukkavaaran kaupunginosan osaa koskevat asemakaavat,
Saarelan kaupunginosan suojaviher-, katu- ja liikennealuetta koskeva asemakaavan muutos
sekä katu- ja ympäristösuunnittelu
564 - 2077 ja 564 - 2160








Hiukkavaarankeskuksenasemakaavaalue(5642077Hiukkavaarakeskus,5642160Hiukkavaarankes
kuksenSoittajankangas,Vaskikangasjamonitoimitalo(jaA6osaalue))



Alue,jollehankkeellasaattaaollavaikutuksia

Suunnittelun etenemistä voi seurata www-sivuilta: http://www.ouka.fi/hiukkavaara ja
http://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/suunnitelmat-ja-hankkeet
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Oulun kaupunginyhdyskuntaja ympäristöpalveluiden asemakaavoituksessa on tullut vireille asemakaavan laa
timinenHiukkavaarankaupunginosaansekäasemakaavanmuuttaminenosalleSaarelankaupunginosansuojavi
her,katujaliikennealueelle.Asemakaavastajaasemakaavanmuutoksestaonlaadittuosallistumisjaarviointi
suunnitelma,jokaonmaankäyttöjarakennuslain63§:nmukainentiedoteosallistumisjavuorovaikutusmenet
telystäsekävaikutustenarvioinnistaasemakaavoituksessa.Osallistumisjaarviointisuunnitelmanriittävyydestä
onmahdollistajättääkirjallinenmielipide.


SUUNNITTELUJAVAIKUTUSALUE
Etusivun karttaan on rajattu alustava Hiukkavaaran
SUUNNITTELUTYÖNORGANISOINTI
keskuksen asemakaavaalue, joka muodostuu kol
Asemakaava ja asemakaavan muutos laaditaan vi
mesta vaiheittain kaavoitettavasta alueesta: Hiukka
ranomaistyönä yhdyskunta ja ympäristöpalvelui
vaara keskus (5642077), Hiukkavaaran keskuksen
den asemakaavoituksessa. Hiukkavaaran keskuksen
Soittajankangas, Vaskikangas ja monitoimitalo (564
Soittajankangas, Vaskikangas ja monitoimitalon
2160) ja A6 osaalue. Karttaan on myös rajattu alue,
alue, sekä keskuksen kaakon alueen maankäytön
jollehankkeellasaattaaollavaikutuksia.
suunnittelu tehdään konsulttityönä. Konsulttityötä

ohjaa yhdyskunta ja ympäristöpalveluista asema
Hiukkavaarankeskussijaitseen.7kmOulunkaupun
kaavoitus sekä katu ja viherpalvelut. Liikenteen,
gin keskustasta koilliseen. Hiukkavaaran keskuksen
katujen, ympäristön ja vesihuollon yleissuunnitel
alustavapintaalaonnoin290ha,jostaHiukkavaaran
mat laaditaan konsulttityönä. Energiahuollon suun
keskusonn.121ha,HiukkavaarankeskuksenSoitta
nitelmat laaditaan Oulun Energian omana työnä.
jankangas,Vaskikangasjaurheiluhallienalueonnoin
JätehuollonsuunnitelmatlaaditaanOulunJätehuol
81hajaA6aluenoin88ha.
lonomanatyönä.


HiukkavaarankeskusrajoittuulännessätulevaanRai
Kaavoitusta ohjaa Hiukkavaaran keskuksen asema
totiehen, Vanhaan Hiukkavaaraan sekä lounaassa
kaavoitustavartenperustettuyhdyskuntajaympä
Vaalantiehen,idässäSarvikankaanrakkakivikkoaluee
ristöpalveluiden johtajan asettama asemakaavoi
seen. Kaakossa alue rajoittuu jo rakennettavaan Ki
tuksenohjausryhmä.
vikkokankaan alueeseen ja pohjoisessa Myllyojaan.

Vaalantien eteläpuolella sijaitsee Kumpulankankaan
SUUNNITTELUNNYKYTILANNE
asuntoalue ja asemakaavoitettavana oleva Itä
Suunnittelualue on aiemmin ollut Puolustusvoimien
Saarelanasuntoalue.
hallinnassa. Suunnittelualue on melkein kokonaan

asemakaavoittamaton. Suunnittelualue on rakenta
maton ja nykyisellään metsää jolla on ulkoilu, mar
MITÄONTEKEILLÄ
jastuskäyttöäsekäpeltoaluetta.
Hiukkavaarankeskukseensuunnitellaanjaasemakaa

voitetaan aluekeskusta palveluineen ja asuinaluei
Alueenläpikulkevavoimalinjaonsiirretty(2013talvi)
neen, sen eteläosaan suunnitellaan ja asemakaavoi
Vaalantienvarteen.Suunnittelualueelleontehtykat
tetaan uutta asuinaluetta. Asemakaavat perustuvat
tavastiperusselvityksiäkaavarunkotyönjaHiukkavaa
Hiukkavaaran kaavarunkoon, joka on hyväksytty Ou
rankeskuksenasemakaavoitustyönaikana.
lun kaupunginvaltuustossa 21.4.2008 asemakaavoi

tuksen pohjaksi. Hiukkavaaran keskuksen asemakaa
Vaalantielle on laadittu toimenpidesuunnitelma yh
voitustyöonalkanutvuoden2011alussaosallistumis
teistyössätienpitäjänkanssajasiinäesitetytratkaisut
jaarviointisuunnitelmalla,jotanytonpäivitetty.
ovat lähtökohtana suunnitelmaratkaisuille maantien

osalta.
Osallistumisjaarviointisuunnitelmaonlaadittukoko

Hiukkavaarankeskuksenalueesta,muttasuunnittelu
PohjoisPohjanmaanmaakuntakaava
ja asemakaavoitustyö on jaettu kolmeen vaiheeseen
Ympäristöministeriö
on vahvistanut 17.2.2005 Poh
siten, että Hiukkavaaran keskus palvelualueineen ja
joisPohjanmaan maakuntakaavan. Hiukkavaara on
Hiukkavaaran keskuksen Soittajankankaan, Vaskikan
merkitty Oulun kaupunkiseudun keskustatoimintojen
kaan ja monitoimitalon alue sekäA6 asuinalue muo
alakeskukseksi. Hiukkavaara  Sanginjoki on Oulun
dostavatomatasemakaavaprojektinsa.Ensimmäises
seudun suurimpia virkistysalueita. Alueelle tarvitaan
sävaiheessavalmistuuHiukkavaarankeskuksenSoit
seutua palveleva vähittäiskaupan suuryksikkö, jolla
tajankangas,Vaskikangasjamonitoimitalonalue,toi
tarkoitetaan hypermarketteja, suuria supermarkette
sessa vaiheessa Hukkavaaran keskuksen palvelualue
jajakauppakeskuksia.
jakolmannessaA6alueenasemakaava.
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Oulunyleiskaava2020
Oulun yleiskaavassa 2020 Hiukkavaara on osoitettu
kaupungin uudeksi kasvusuunnaksi. Hiukkavaara on
merkitty aluekeskustoimintojen alueeksi. Yleiskaavan
mukaisesti Hiukkavaarasta suunnitellaan ympäristöl
tään ja talotyyppijakaumaltaan monipuolinen kau
punkimaisten pientalojen kaupunginosa. Uuteen
aluekeskukseentuleemonipuolisetjakattavatpalve
lutsekätyöpaikkoja.

Hiukkavaaran keskuksen alueelle on yleiskaavassa
2020merkittyaluekeskustoimintojenalueeksi(CA1),
jossa aluekeskus varataan suuralueen tai useamman
kaupunginosan asukkaiden käyttämille julkisille pal
veluille, kaupalle ja muille yksityisille palveluille.
Aluekeskukseen saa sijoittaa MRL 114§:n tarkoitta
man vähittäiskaupan suuryksikön.  Yleiskaavassa
2020 Hiukkavaaran keskukseen on varattu alueita
kerrostalovaltainen asuntoalueille (AK), tiiviille pien
talovaltaisille asuntoalueille (APt), työpaikkaalueille
(TP),urheilujavirkistyspalvelujenalueille(VU).

Hiukkavaaran keskuksen Soittajankangas, Vaskikan
gas ja monitoimitalon alue sekäA6 alue onyleiskaa
vassa 2020 merkittymerkinnällä APt, tiivis pientalo
valtainen asuntoalue. Alue varataan pääasiassa
asuinpientaloille, kuten erillispientaloille, kytketyille
pientaloille, rivitaloille sekä kerrostaloille. Hirsikan
kaallaonmuinaismuistokohde(56),jokaonmuinais
muistolain (295/1963) nojalla rauhoitettu kiinteä
muinaisjäännös. Kohteen ympäristön kaivaminen,
peittäminen,muuttaminenjamuusiihenkajoaminen
onkiellettymuinaismuistolainnojalla.

RaitotienjaVaalantienkulmaanonsijoitettutyöpaik
kaalue(TP)varataanmonipuolisilletyöpaikkatoimin
noille,kutenpalveluille,hallinnollejasellaiselleteolli
suustuotannolle, josta ei aiheudu ympäristöön mer
kittävää melua, ilman pilaantumista tai muuta hait
taa.Vähäinenasuminenonalueellasallittua.Asema
kaavoituksella tulee edistää hyvän kaupunkikuvan ja
viihtyisänympäristönmuodostumista.

YleiskaavassaonesitettyHiukkavaarankeskuksenläpi
menevänvoimalinjansiirtoVaalantienvarteenjasiitä
edelleen samaan aukkoon muiden Leväsuon sähkö
asemallemenevienvoimajohtojenkanssa.

Asemakaava
Alueonpääosinasemakaavoittamatonjarakentama
ton. Asemakaavoitettua voimassa olevaa aluetta on
noin8ha.OsallaVaalantietäonvoimassayhdyskunta
lautakunnan 26.10.2004 hyväksymä asemakaava.
Suunnittelualueeseen kuuluu osia Saarelan kaupun

ginosan asemakaavoista, jotka ovat hyväksytty yh
dyskuntalautakunnassa
25.2.1988,
26.6.1995,
28.8.2000 ja Poikkimaantien asemakaavakaava, joka
onhyväksytty18.6.2007.


OteOulunyleiskaavasta2020
Hiukkavaarankaavarunko
Hiukkavaaraan on laadittu kaavarunko, joka on hy
väksytty Oulun kaupunginvaltuustossa 21.4.2008 §
36.Kaavarungossaonesitettyperiaatteellisellatasol
la mm. alueen toiminnot, mitoitus, sekä liikenne ja
kunnallisteknistenverkkojenperusratkaisut.

Hiukkavaarankeskukseenonkaavarungossaosoitettu
Hiukkavaaran kaupunkimaisin asutus n. 6 300 asuk
kaalle,n.3600asuntoa(AK,AL,AP),aluekeskustata
son hyvät ja monipuoliset palvelut sekä työpaikkoja
(KTY). Aluekeskukseen on osoitettu monitoimitalo
(YO), jossa yhtenäisperuskoulu 900 oppilaalle, sekä
päivähoito. Lisäksi aluekeskukseen on osoitettu sosi
aalitoimen terveysasema (YS) ja palveluasumi
nen/palvelu,urheilu(YU,VU),seurakuntakeskuksen
(YK) ja kaupalliset palvelut (KL), jonne voidaan sijoit
taa päivittäistavara ja erikoiskauppaa. Hiukkavaaran
keskuksessa sijaitseva aluekeskus tulee pitkällä aika
välillä palvelemaan koko koillisen kaupunginosan
asukkaita.

Hiukkavaarankeskukseneteläosaanonkaavarungos
saosoitettupääosinpientalovaltaiseksi(AP)alueeksi,
Vaalantien varteen pieni kerrostalovaltainen (AK)
alue, alueelle on merkitty myös alue yksityiselle tai
kunnalliselle lähipalvelulle (PL). Vaalantien ja Raito
tienkulmaanonesitettytoimitilarakentamista(KTY).
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Hiukkavaarankeskuksenideakilpailu
Hiukkavaaran keskuksesta järjestettiin yleinen
ideakilpailu,johontuli36ehdotusta.Kilpailunratkais
tiin 12.11.2009. Kilpailu toimii yhdessä Hiukkavaaran
kaavarungon kanssa pohjana keskuksen suunnitte
luun.

Maanomistus
Oulunkaupunkiomistaasuunnittelualueen.

ASEMAKAAVANTAVOITTEET
Asemakaavan laadinta on käynnistynyt kaavarungon
tarkistamisella Hiukkavaaran keskuksen osalta. Sa
manaikaisesti asemakaavoituksen kanssa alueelle
laaditaan ympäristön, katujen ja kuntatekniikan
yleissuunnitelmat.

Suunnittelussa noudatetaan Hiukkavaaran kaavarun
gossa, Hiukkavaaran keskuksen ideakilpailussa ja
Hiukkavaaran keskuksen asemakaavoituksen yhtey
dessä esitettyjä tavoitteita ja kestävän kehityksen
mukaisiaperiaatteita.

Hiukkavaaran keskukseen suunnitellaan asuntotar
jonnaltaan monipuolinen keskustaasumisen ja kau
punkimaisten pientalojen alue n. 6300 asukkaalle.
Alueelle suunnitellaan n. 3600 asuntoa, työpaikkoja
sekä aluekeskustatason hyvät ja monipuoliset palve
lut, jotka pitkällä aikavälillä palvelevat koko Hiukka
vaaranjasenlähialueidenasukkaita.

Hiukkavaaran keskuksen eteläosaan suunnitellaan
asuntotarjonnaltaan monipuolinen kaupunkimaisten
pientalojen alue, sekä varaukset yksityisille palveluil
le.

Suunnittelussatuetaanuudenlaisiaasumistyyppejäja
muita innovatiivisia ratkaisuja. Suunnittelualueen
palvelut, kuten koulu, päiväkoti, terveyspalvelut,
kaupatjaurheilupalvelutovaterittäinhyvinsaavutet
tavissa alueen sisältä ja ympäristöstä. Alueelta on
erinomaisetyhteydetluontoon,viherjavirkistysalu
eille.

Liikenteellisesti alue on helposti saavutettavissa kai
killa kulkumuodoilla. Oulun keskustaan järjestetään
hyvät kevyenliikenteen reitit ja sujuvat joukkoliiken
neyhteydet.

VAIKUTUSTENARVIOINTI
Suunnittelutyön kuluessa arvioidaan suunnitelmien
vaikutuksia mm. kaupunkirakenteeseen, ympäris
töön,liikenteeseen,kunnallistekniikkaan,sosiaaliseen
ympäristöönjarakentamiskustannuksiin.Vaikutusten

arviointi tulee pohjautumaan alueesta laadittuihin ja
laadittaviin selvityksiin, inventointeihin, suunnittelu
tavoitteisiinjaaluettakoskeviinerillissuunnitelmiin.

HANKKEENTAVOITEAIKATAULUT

HiukkavaarankeskuksenSoittajankangas,Vaskikan
gasja,monitoimitalon(5642160)
asemakaavoituksentavoiteaikataulu:
Asemakaavaluonnos on ollut tavoiteaikataulun
mukaan nähtävillä heinäelokuussa 2013 ja
asemakaavaehdotus tammikuussa 2014. Tavoitteena
on,ettäasemakaavatuleevoimaan2014kesällä.

Hiukkavaarankeskuksen(5642077)palvelualueen
asemakaavoituksentavoiteaikataulu:
Asemakaavaluonnos on tavoiteaikataulun mukaan
nähtävillä
toukokesäkuussa
2014
ja
asemakaavaehdotus joulukuussa 2014. Tavoitteena
on, että asemakaava tulee voimaan vuodenvaihteen
2015jälkeen.

HiukkavaarankeskuksenA6osaalue
asemakaavoituksentavoiteaikataulu:
Tavoitteena on aloittaa asemakaavoitus vuonna
2015.

OSALLISETJAVUOROVAIKUTUSMENETTELY
Kaavan osallisia ovat ne, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja
yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Osallisille ja kunnan jäsenille varataan mahdollisuus
osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan
vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti
mielipiteensäasiasta.

Käynnistysvaihe
Osallistumis ja arviointisuunnitelma on ollut nähtä
villä18.1.17.2.2011,jolloinosallisillaolimahdollisuus
esittää mielipiteensä sen riittävyydestä. Nähtävillä
olosta on ilmoitettu sanomalehdessä ja virallisella
ilmoitustaululla. Osallistumis ja arviointisuunnitel
maan tuli kaksi lausuntoa. Osallistumis ja arviointi
suunnitelmaaonpäivitetty11.6.2013ja16.4.2014.

Luonnosvaihe
Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos asete
taan nähtäville vähintään neljän viikon ajaksi. Osalli
sillajakunnanjäsenilläonmahdollisuusesittäämieli
piteensä kaavaluonnoksesta nähtävillä olon aikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan osallisille kirjeitse sekä
sanomalehdessäjavirallisellailmoitustaululla.


Ehdotusvaihe
Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus asete
taanjulkisestinähtävillevähintäänneljänviikonajak
si.Osallisillajakunnanjäsenilläonmahdollisuusesit
tää muistutus kaupunginhallitukselle kaavaehdotuk
sesta.Nähtävilläolostailmoitetaanosallisillekirjeitse
sekäsanomalehdessäjavirallisellailmoitustaululla.

Hyväksymisvaihe
Asemakaavan
muutoksen
hyväksyy
kaupunginvaltuusto yhdyskuntalautakunnan ja
kaupunginhallituksenesityksestä.

Palauteosoite
Kirjalliset mielipiteet osallistumis ja arviointi
suunnitelmasta
ja
kaavaluonnoksesta
sekä
muistutukset
kaavaehdotuksesta
toimitetaan
osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27,
90015OULUNKAUPUNKI.

Katusuunnitelmat
Katusuunnitelmat asetetaan erikseen nähtäville
maankäyttö ja rakennusasetuksen 43§:n mukaisesti
asemakaavantultuahyväksytyksi.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA TIEDOTETAAN
SEURAAVILLEOSAPUOLILLE:
PohjoisPohjanmaanELYkeskus/Alueidenkäyttöyk
sikkö
Oulunseudunympäristötoimi
Liikuntatoimi
OulunVesi
OulunEnergia
Sosiaalijaterveystoimi
Sivistysjakulttuuripalvelut
PohjoisPohjanmaanmuseo
Oulunev.lut.seurakunta
FinngridOyj
Puhelinoperaattorit
OuluKoillismaanpelastusliikelaitos
OulunLuonnonsuojeluyhdistysry
Oulunkaupunginvammaisneuvosto
KoskilinjatOy
Myllyojansuuralueenyhteistyöryhmä
Sanginsuunsuuralueenyhteistyöryhmä
Korvensuoransuurealueenyhteistyöryhmä
SanginsuunKotikoulutoimikunta
Korvensuorankiinteistöyhdistysry
HintanParkkisenkankaanpkyry
SanginsuuLapinkangasSanginjokikyläyhdistys
Saarelanasukasyhdistysry
Haapalehdonomakotiyhdistysry
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Vaikutusalueen kiinteistönomistajille ja asukkaille
tiedotetaan osallistumis ja arviointisuunnitelman
nähtävillä olosta lehtiilmoituksella sekä virallisella
ilmoitustaululla.



YHTEYSHENKILÖT
Asemakaavoitusjamaankäytönsuunnittelu: 
Yhdyskuntajaympäristöpalvelut/asemakaavoitus:
kaavoitusarkkitehtiLeenaKallioniemi
puh.0447032425
leena.k.kallioniemi(at)ouka.fi

kaavoitusarkkitehtiEiniVasu
puh.0447032402
etunimi.sukunim(a)ouka.fi

Liikenteen,katujenjaympäristönsuunnittelu:
Yhdyskuntajaympäristöpalvelut/katujaviherpal
velut:
liikenneinsinööriErkkiMartikainen
puh.0447032113
etunimi.sukunim(a)ouka.fi

maisemaarkkitehtiTerttuKurttila
puh.0401881512

Vesihuollonsuunnittelu:
OulunVesi/
suunnitteluinsinööriVeliMattiHyyrynen
puh.0447033834
etunimi.sukunim(a)ouka.fi

Energiahuollonsuunnittelu:
OulunEnergia/kaukolämpö
yleissuunnittelijaJussiKyrö
puh.044 7033423
etunimi.sukunim(a)oulunenergia.fi

sähköverkko
suunnitteluinsinööriJarnoLiimatainen
puh.0447033235
etunimi.sukunimi(a)oulunenergia.fi

Yhdyskuntajaympäristöpalvelut
PL32,90015Oulunkaupunki
Käyntiosoite:Solistinkatu2,Ympäristötalo
Postiosoite:PL32,
90015Oulunkaupunki

