OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Toppilan kaupunginosan kortteleita 53 ja 55-56 sekä puisto-, katu-, liikenne- ja erityisalueita koskeva asemakaavan muutos ja Toppilan kaupunginosan osaa koskeva asemakaava
sekä katusuunnittelu
(Tervahovintie, Koskelantie, Hietasaarentie, Toppilansalmi)
AAM1965 <064528>
Teknisessä keskuksessa on tullut vireille otsikossa mainittu asemakaavahanke. Hankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma joka on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63§) mukainen asiakirja, jossa kuvataan asemakaavan laatimisen yhteydessä noudatettavia osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyjä sekä kaavan vaikutusten arviointia.

Suunnittelualue, asemakaava ja asemakaavan muutos
Vaikutusalue, jolle hankkeella saattaa olla huomattavia vaikutuksia
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SUUNNITTELUALUE JA VAIKUTUSALUE
Suunnittelualue sijaitsee Toppilansalmen pohjoisrannalla ja Toppilan lämpövoimalan eteläpuolella, noin kolme kilometriä keskustasta luoteeseen. Aluetta rajaa pohjoisessa Tervahovintie, idässä Koskelantie, etelässä
Hietasaarentie ja lännessä Toppilansalmi. Vaikutusalue käsittää suunnittelualueen lähiympäristön, jolle
hankkeella saattaa olla huomattavia vaikutuksia. Suunnittelu- ja vaikutusalue on esitetty edellisen sivun kartalla.
Toppilansalmen puoleisilta osin alue on entistä satamatoimintojen aluetta. Näillä osin ei ole voimassa olevaa
asemakaavaa lukuun ottamatta siltavarausta, joka on tullut voimaan Toppilansaaren asemakaavan yhteydessä. Koskelantien puoleiset korttelit 53 ja 55-56 on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa pääosin
teollisuus- ja varastotoiminnoille sekä pieneltä osin liikerakennusten korttelialueeksi. Kortteleissa 53 ja 56 on
voimassa vähittäiskaupan sijoittumista ohjaava rakennuskielto, joka on voimassa 29.6.2008 saakka. Suunnittelualue on suurelta osin Oulun kaupungin omistuksessa.
TAVOITTEET
Oulun Yleiskaavassa 2020 nykyisen Satamatien eteläpuolinen alue on osoitettu kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AK). Tervahovintien ja Satamatien välinen alue on osoitettu työpaikka-alueeksi (TP) ja lämpövoimalan länsipuolinen ranta-alue palvelujen ja asumisen alueeksi (P-ak).
Länsi-Toppilan kaavarunko on hyväksytty teknisessä lautakunnassa kesällä 2006. Kaavarunko toimii osaalueittain laadittavien asemakaavojen ja asemakaavan muutosten pohjana. Nyt vireillä oleva kaavahanke
muodostaa alueen asemakaavoituksen ensimmäisen vaiheen.
Asemakaavassa alueen maankäyttö muutetaan vastaamaan yleiskaavan tavoitteita, Länsi-Toppilan kaavarungossa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Asemakaavoituksen yhteydessä laaditaan kunnallistekniikan,
katujen ja ympäristön yleissuunnitelmat.

Länsi-Toppilan kaavarunko, havainnekuva

PERUSSELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Länsi-Toppilan kaavarungon yhteydessä on tehty joukko perusselvityksiä (toiminnallinen selvitys, rakennettavuusselvitys, maaperän pilaantuneisuustutkimus, luontoselvitys, rakennushistoriaselvitys, Toppilan voimalaitoksen meluselvitys, Toppilan voimalaitoksen ympäristövaikutukset – asukaskysely). Tehtyjä selvityksiä
täydennetään tarvittavilta osin asemakaavan laatimisen yhteydessä.
Suunnittelutyön kuluessa arvioidaan kaavaratkaisun vaikutuksia kaupunkirakenteeseen, kaupunkikuvaan,
asumiseen, virkistykseen, palveluihin sekä liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen.
SUUNNITTELUTYÖN ORGANISOINTI
Suunnittelun käynnistyessä alueen tontinomistajat ja –haltijat laativat Oulun kaupungin kanssa asemakaavoitusta koskevan yhteistoimintamenettelysopimuksen sekä hankkivat yhteisen konsultin, jonka kaupunki hyväksyy. Konsultti vastaa teknisen keskuksen ohjauksessa maankäytön vaihtoehtotarkastelujen ja asemakaavaluonnoksen laatimisesta sekä liikenteen, katujen ja ympäristön yleissuunnittelusta. Vesihuollon suunnittelusta vastaa Oulun Vesi ja energiahuollon suunnittelusta Oulun Energia. Asemakaava-ehdotuksen laatii
teknisen keskuksen asemakaavoitus.
Asemakaavan valmistuttua osapuolet solmivat aluetta koskevan maankäyttösopimuksen.
Suunnittelua ohjaa hanketta varten perustettava asemakaavoituksen ohjausryhmä.
OSALLISET, JOITA KUULLAAN ASEMAKAAVOITUKSEN YHTEYDESSÄ
Osallisia asiassa ovat suunnittelu- ja vaikutusalueen maanomistajat, tontinhaltijat, asukkaat ja muut toimijat,
joiden olosuhteisiin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Edellisten lisäksi asiassa osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa alueen asemakaavoitus
koskee. Viranomaisten ja yhteisöjen osalta osallistuminen ja vuorovaikutus asemakaavoituksen yhteydessä
tapahtuu etupäässä neuvottelujen ja lausuntojen muodossa. Asemakaavoituksesta tiedotetaan seuraavia
tahoja:
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Tekninen lautakunta
Oulun seudun ympäristövirasto
Rakennusvalvontavirasto
Kulttuuriasiainkeskus
Toppilan omakotiyhdistys ry
Toppilan asukasyhdistys
Oulun kestävän kehityksen seura ry
Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry
Merenkulkulaitos/Pohjanlahden merenkulkupiiri
Pro Toppila -liike
Oulu Seura ry
Tuiratoimikunta
Oulun Vesi
Oulun Puhelin Oyj
Sonera Carrier Oy

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Keskushallinto/maankäytön strateginen ohjaus
Pohjois-Pohjanmaan museo
Liikuntavirasto
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Toppilansaaren asukasyhdistys ry
Koskelan suuralueen yhteistyöryhmä
Yhdyskuntasuunnittelun seura ry
Oulun kihlakunnan poliisilaitos
Ratahallintokeskus
Toppilan Pukseeri ry
Toppilan veneilijät ry
Oulun Energia
Paikallisliikenteen liikennöitsijät
Song Networks Oy
Polargas Oy
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OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS KAAVOITUSTYÖN AIKANA
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavoituksen tullessa vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää mielipiteitä siinä esitetyistä osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta
ilmoitetaan sanomalehti-ilmoituksella sekä virallisella ilmoitustaululla.
Asemakaavan valmisteluaineisto (asemakaavaluonnos)
Asemakaavaluonnos asetetaan mielipiteitä varten nähtäville, jolloin osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää mielipiteitä suunnitelmasta. Valmisteluaineiston nähtävillä olosta ilmoitetaan osallisille kirjeitse,
sanomalehti-ilmoituksella sekä virallisella ilmoitustaululla. Asiasta järjestetään yleisötilaisuus (kaavakokous).
Asemakaavaehdotus
Asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville, jolloin osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus
jättää kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta. Asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan osallisille kirjeitse, sanomalehti-ilmoituksella sekä virallisella ilmoitustaululla. Asiasta järjestetään yleisötilaisuus
(kaavakokous).
Asemakaavan hyväksyminen
Asemakaavan/asemakaava muutoksen hyväksyy Oulun kaupunginvaltuusto teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen esityksestä.
Katusuunnitelmat
Katusuunnitelmat laaditaan tarvittavassa laajuudessa ja asetetaan nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain
sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti sen jälkeen kun asemakaava/asemakaavan muutos on
hyväksytty. Katusuunnitelmien nähtävillä olosta tiedotetaan erikseen.
TAVOITEAIKATAULU
Asemakaavaluonnos pyritään saamaan nähtäville vuoden 2007 aikana ja asemakaavaehdotus kesään 2008
mennessä. Tavoitteena on, että asemakaava on lainvoimainen vuoden 2009 alkupuolella.
YHTEYSTIEDOT
Asemakaavoitus:

Timo Lajunen, kaavoitusarkkitehti
Oulun kaupunki, tekninen keskus / asemakaavoitus
Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 OULUN KAUPUNKI
Puh. 044-7032416
Sähköposti: timo.lajunen@ouka.fi

Katu- ja viherpalvelut:

Jorma Heikkinen, liikenneinsinööri
Oulun kaupunki, tekninen keskus / katu- ja viherpalvelut
Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 OULUN KAUPUNKI
Puh. 044-7032112
Sähköposti: jorma.heikkinen@ouka.fi

Tontti- ja asumispalvelut: Kaija Puhakka, asuntotoimen-päällikkö
Oulun kaupunki, tekninen keskus / maa- ja mittaus
Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 OULUN KAUPUNKI
Puh. 044-7032360
Sähköposti: kaija.puhakka@ouka.fi
WWW -sivu, josta voi seurata suunnittelun etenemistä:
http.//www.ouka.fi/tekninen/kaavat

