LIIKENNEJÄRJESTELMÄ
TIEVERKKO
Yhteydet golfalueelle
Suunnittelualue sijaitsee hyvin keskeisellä paikalla Kempeleen, Oulunsalon ja Oulun kuntien
rajalla. Alueen vieritse kulkee muutaman sadan metriin päässä Eteläsuomentie.
Valtatien 4 yleissuunnitelmassa on esitetty yhteys Ouluntullin eritasoliittymästä Eteläsuomentielle. Suunnitelmassa on myös uusi yhteys ns. Zatellittin eritasoliittymästä radan ali
Eteläsuomentielle.
Suunnittelualue on erittäin hyvin saavutettavissa jo nyt päätieverkolta. Uusien valtatien 4
yleissuunnitelmassa esitettyjen yhteyksien toteutuessa saavutettavuus paranee vielä
merkittävästi sekä Kempeleen ulkopuolelta että Kempeleen itäosista Kokkokankaalta ja
Linnakankaalta. Lisäksi valtatien yleissuunnitelmassa ja jo aiemmin kunnan yleiskaavassa
esitetty uusi yhteys Kokkokankaantieltä radan ali Eteläsuomentielle parantaa yhteyttä
suunnittelualueelle Kempeleen itäosista.
Lentokentäntien
suunnitelmissa
on
eritasoliittymävaraus
Perävainion
kohdalla.
Tulevaisuudessa Eteläsuomentien ja Lentokentäntien välille voi rakentua tieyhteys.
Golfalueen suunnittelussa huomioon otettavaa
Mahdollisuus tieyhteyden rakentumiseen Eteläsuomentieltä Lentokentäntielle tulee ottaa
huomioon golfkentän suunnittelussa. Käytännössä tämä tarkoitta, että yhteys golfkentälle
toteutetaan Eteläsuomentieltä Teppolantien kautta. Golfkentälle suuntautuva liikenne ei ole
kovin suurta, mutta siitä huolimatta tulee varautua Teppolantien tekemiseen alkuosaltaan
uuteen paikkaan eli olemassa olevan asutuksen pohjoispuolitse. Tämä tarkoittaa uutta katua
noin 700 metriä. Golfalue on saavutettavissa Teppolantietä myös Oulunsalon suunnasta.
Tien suhteellisen huono kunto ohjannee kuitenkin Oulunsalon suunnan liikenteen
käyttämään muita yhteyksiä kuten reittiä Kempeleentien – Piriläntie.
JOUKKOLIIKENNE
Golfkentän ohi kulkee reilun 500 m:n etäisyydellä Eteläsuomentie. Tiellä on hyvä
joukkoliikenteen tarjonta, kolme paikallisliikenteen linjaa ja yksi seutuliikenteen linja. Lisäksi
tietä käyttää runsas määrä kaukoliikenteen linjoja eli käytännössä kaikki Oulun seudun
eteläpuolelta valtatietä 4 ja valtatietä 8 tuleva liikenne.
Golfalue on saavutettavissa joukkoliikenteellä hyvin laajasti. Golfvarausteiden säilyttäminen
golfalueen tiloissa mahdollistaa hyvin joukkoliikenteen käyttämisen golfmatkoilla.
Golfalueen suunnittelussa huomioon otettavaa
Eteläsuomentielle Teppolantien liittymään olisi hyvä toteuttaa pysäkki etelään päin menevää
liikennettä varten.

KEVYTLIIKENNE
Golfalueen ohi menevällä Eteläsuomentiellä on kevyen liikenteen väylä. Väylä liittyy
saumattomasti muuhun Kempeleen ja koko Oulun seudun kevyen liikenteen
väyläverkostoon. Alue on saavutettavissa kevyellä liikenteellä laajasti. Golfvarausteiden
säilyttäminen golfalueen tiloissa mahdollistaa hyvin kevyen liikenteen käyttämisen
golfmatkoilla. Potentiaalisia golffareita asuu kevytliikenne-etäisyydellä kentästä. Heidän
määränsä
tullee
kasvamaan
entisestään
kuntakeskuksen
lähialueiden
täydennysrakentamisen toteutuessa ja Linnakankaan alueen rakentuessa.
Golfalueen suunnittelussa huomioon otettavaa
Eteläsuomentieltä golfalueelle tulee toteuttaa kevyen liikenteen väylä, kun Teppolantie
linjataan alkuosaltaan (700 m) uuteen paikkaan.
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