KORVENKYLÄ - VÄLIKYLÄ

TAVOITESUUNNITELMA

Oulun kaupunginvaltuusto 12.11.2007
Kiimingin kunnanvaltuusto 12.11.2007

OULUN KAUPUNKI, KESKUSHALLINTO, TALOUS JA STRATEGIA
KIIMINGIN KUNTA, YHDYSKUNTAPALVELUT

KORVENKYLÄN- VÄLIKYLÄN TAVOITESUUNNITELMA

SISÄLLYSLUETTELO

I

JOHDANTO .............................................................................................................. 3

II

ALUEEN LÄHTÖKOHDAT .......................................................................... 4
Historiaa .............................................................................................................................. 4
Nykytilanne ......................................................................................................................... 5
Suunnittelutilanne .............................................................................................................. 5
Maanomistus ....................................................................................................................... 7
Asuminen ja palvelut.......................................................................................................... 7
Luonnonympäristö ............................................................................................................. 7
Rakennettu ympäristö...................................................................................................... 10
Alueen lähtökohtien arviointi .......................................................................................... 12

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

III SUUNNITTELUN TAVOITTEET ............................................................ 13
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Kaupunkirakenne............................................................................................................. 13
Asuminen........................................................................................................................... 13
Liikenne ............................................................................................................................. 14
Ympäristö.......................................................................................................................... 14
Palvelut .............................................................................................................................. 14

IV TAVOITESUUNNITELMA .......................................................................... 15
4.1. Alueen mitoitus ................................................................................................................. 15
4.1.1. Asukkaat ............................................................................................................... 15
4.1.2. Asunnot................................................................................................................. 15
4.1.3. Palvelut ................................................................................................................. 16
4.2. Maankäyttö ........................................................................................................................ 17
4.2.1. Kokonaisrakenne .................................................................................................. 17
4.2.2. Asumisen alueet.................................................................................................... 17
4.2.3. Palvelujen alueet................................................................................................... 18
4.2.4. Työpaikka- ja teollisuusalueet .............................................................................. 19
4.2.5. Puutarha- ja kasvihuonealueet .............................................................................. 19
4.2.6. Virkistysalueet ja –reitit........................................................................................ 19
4.2.7. Erityisalueet ja suojaviheralueet ........................................................................... 20
4.2.8. Maa- ja metsätalousalueet..................................................................................... 20
4.2.9. Maisema ja kulttuuriympäristö ............................................................................. 20
4.2.10. Luonnon monimuotoisuus .................................................................................... 22
4.2.11. Rajoitukset ja häiriötekijät.................................................................................... 23
4.3. Liikenne ........................................................................................................................... 24
4.3.1. Korvenkylän tiejärjestelyt..................................................................................... 24
4.3.2. Ajoneuvoliikenteen verkko................................................................................... 24
4.3.3. Kevyen liikenteen verkko ..................................................................................... 25
4.3.4. Joukkoliikenne...................................................................................................... 25
4.4. Tavoitesuunnitelman vaikutusten arviointi................................................................... 26
4.4.1. Suhde ylempiasteisiin kaavoihin ......................................................................... 26
4.4.2. Vaikutukset kaupunkirakenteeseen ...................................................................... 27
4.4.3. Vaikutukset luonnonympäristöön......................................................................... 27
4.4.4. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön................................................................ 28
4.4.5. Vaikutukset palveluiden saatavuuteen ................................................................. 28
4.4.6. Vaikutukset liikenteeseen..................................................................................... 28
4.4.7. Vaikutukset yhdyskuntatalouteen......................................................................... 29

1

KORVENKYLÄN- VÄLIKYLÄN TAVOITESUUNNITELMA

V VUOROVAIKUTUS ............................................................................................. 29
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ................................................................................. 29
Esittelytilaisuudet ............................................................................................................... 29
Suunnitelmien nähtävillä olot ............................................................................................. 29
Saatu palaute ja sen vaikutus .............................................................................................. 29

VI JATKOSUUNNITTELU ..................................................................................... 30
Lähdeluettelo ............................................................................................................................... 31

KARTAT
Lähtötilannekartat
1. Suunnittelutilanne
2. Maanomistus
3. Julkiset palvelut
4. Rakennusperintö
5. Tekninen huolto
Maankäyttökartta mk 1:10 000
Maankäytön liitekartat
6. Arvio uusien asuntojen määrästä
7. Korvenkylän muutostiesuunnitelma
8. Kevyt liikenne
9. Joukkoliikenne
10. Asemakaavoitusohjelma

Erillisinä raportteina on julkaistu:
- Korvenkylän-Välikylän luonto- ja maisemaselvitys 2004
- Korvenkylän-Välikylän rakennusinventointi 2005
- Tavoitesuunnitelmaluonnoksen palaute ja vastineet 2007

Tavoitesuunnitelman käsittelyvaiheet:
- kuntien yhteistyösopimus 28.9.2004
- työryhmän asettamispäätös: Oulu 6.10.2004, Kiiminki 18.10.2004
- osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen: kh Oulu 7.2.2005, kh Kiiminki13.9.2005
- Väliraportti Lähtökohdat ja tavoitteet hyväksyminen: kh Oulu 26.9.2005, kh Kiiminki
- Väliraportti Tavoitesuunnitelmaluonnos nähtäville: kh Oulu 11.4.2006, kh Kiiminki
12.4.2006
- tavoitesuunnitelmaluonnoksen nähtävillä olo 20.4. – 18.5.2006
- vastineiden hyväksyminen, tavoitesuunnitelmaehdotuksen nähtäville asettaminen: kh Oulu
12.3.2007, kh Kiiminki
- tavoitesuunnitelmaehdotuksen nähtävillä olo 20.3. – 23.4.2007
- tavoitesuunnitelman hyväksyminen: kh Kiiminki 22.10.2007 § 266, kh Oulu
29.10.2007 § 607
- tavoitesuunnitelman hyväksyminen: kv Kiiminki 12.11.2007 § 50, kv Oulu
12.11.2007 § 135

2

KORVENKYLÄN- VÄLIKYLÄN TAVOITESUUNNITELMA

JOHDANTO
Suunnittelusta ovat vastanneet Paula Korkala ja
Ritva Kuusisto, suunnitelmakartat on valmistanut
suunnitteluassistentti Anne Kemiläinen Oulun
kaupungilta.

Korvenkylän-Välikylän tavoitesuunnitelma on
laadittu Oulun kaupungin ja Kiimingin kunnan
yhteistyönä kuntien raja-alueelle. Suunnittelualue
rajoittuu Oulussa Kuusamontien eteläpuolella
Kalimenojaan ja Hönttämäen asuntoalueeseen ja
Kuusamontien pohjoispuolella Heikinharjuntiehen ja Pitkäsuontiehen. Alueeseen sisältyvät
Heikinharjun ja Korvenkylän kaupunginosat sekä
osa Saviharjun ja Talvikankaan kaupunginosista.
Kiimingissä suunnittelualueeseen kuuluvat Kuusamontien eteläpuolella Välikylän asemakaavoittamattomat alueet ja pohjoispuolella Yrityspuiston asemakaava-alueen eteläpuoli. Suunnittelualueen pinta-ala on 820 ha, josta on Oulun
kaupungin aluetta 650 ha ja Kiimingin kunnan
aluetta 170 ha.

Tavoitesuunnitelmassa määritellään alueen kehittämisen tavoitteet, yhdyskuntarakenne, väestömäärä ja palvelujen mitoitus, asemakaavoitettavat ja rakentamiseen muuten käytettävät alueet,
ajoneuvo- ja kevytliikenteen verkot sekä viheralueverkko ohjeellisina ulkoilureitteineen. Tavoitesuunnitelma ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen kaava.
Kunnat laativat omalle alueelleen asemakaavan
tavoitesuunnitelman pohjalta.

Suunniteltava alue on asemakaavoittamatonta.
Tavoitesuunnitelma pohjautuu Oulun seudun
yleiskaavan 2020 sekä Oulun yleiskaavan 2020 ja
Kiimingin keskeisten taajama-alueiden yleiskaavan maankäyttöratkaisuihin. Tavoitesuunnitelman liikenneverkko perustuu v. 1995 hyväksyttyihin valtatien 20 Korvenkylän tiejärjestelyihin
sekä vuonna 2006 laadittuun muutostiesuunnitelmaan. Tiejärjestelyt sisältävät mm. Kuusamontien parantamisen, Ylikiimingintien siirtämisen nykyiseltä paikaltaan pohjoisemmaksi, yksityistiejärjestelyjä ja varautumisen uuteen eritasoliittymään.

12.9.2007
Oulun kaupunki, keskushallinto,
talous ja strategia –ryhmä
Kiimingin kunta,
yhdyskuntapalvelut

Tavoitesuunnitelmaa laativaan työryhmään ovat
kuuluneet
Oulun kaupunki:
Yleiskaava-arkkitehti Paula Paajanen
Suunnittelupäällikkö Jouni Kurttila , pj.
Kaavoitusarkkitehti Anne Olsbo
Liikenneinsinööri Jorma Heikkinen
Yleiskaavasuunnittelija Paula Korkala, siht.
Kiimingin kunta:
Kaavoitusarkkitehti Hilkka Lempiäinen
Toimistoarkkitehti Ritva Kuusisto
Yhdyskuntajohtaja Risto Sarkkinen
Oulun seudun ympäristövirasto:
Ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu

Ympäristötarkastaja Maarit Kaakinen
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II

ALUEEN LÄHTÖKOHDAT

2.1. Historiaa
entinen Oulujoen kunta liitettiin kaupunkiin.
Vuonna 1973 kaupungin alueeseen liitettiin vielä
Vesalanmäki ja Heikinharjun pohjoisosa Haukiputaan kunnasta.

Korvenkylä on syntynyt Kalimenojan ja Jäälinojan yhtymäkohtaan raivatun viljelysaukean
äärelle. Vanhimpia säilyneitä talouskeskuksia
ovat Timola, joka on toiminut mm. Oulujoen
kunnan kunnalliskotina sekä kestikievarina ja
kauppapaikkana toiminut Takalo, jonka vanhimmat osat ovat 1750-luvulta. Näiden lisäksi ovat
säilyneet Rauhalan, Harjun ja Korven vanhat talouskeskukset, joiden rakennuksista pääosa on
vuosisadan alusta. Vuosina 1920-1959 rakentaminen oli vähäistä ja alueelle tuli noin 20 uutta
asuintaloa väljästi eri puolille. Seurakankaantiellä
oleva vuonna 1920 rakennettu Korvenkylän Nuorisoseurantalo on edelleen käytössä. Korvenkylän
kansakoulu toimi Kuusamontien eteläpuolella olleessa vuodelta 1930 peräisin olevassa rakennuksessa 1980-luvun loppuun saakka.

Oulun ja Kuusamon välille perustettiin postilinja
vuonna 1772 lähinnä tullikamarin tarpeisiin.
Reitti kulki talvisin Kuusamosta Pudasjärvelle ja
sieltä Kiimingin kautta Ouluun. Kesäisin reittiä ei
kuitenkaan voitu käyttää tien heikkoudesta johtuen, vaan posti kulki Pudasjärveltä Iin kautta
Ouluun rantatietä. Pitkän kiertomatkan lyhentämiseksi tarvittiin postilinjalle kaikkina vuodenaikoina liikennöitävä tie, jonka rakentaminen aloitettiin hätävuosina 1833-34. Tien alkuosaa Oulusta silloiseen Alakiiminkiin käytettiin jo 1840luvun alkupuolella, mutta virallisesti Oulun ja
Pudasjärven välinen tie luovutettiin liikenteelle
1840-luvun puolivälissä. Tie oli kuusi metriä leveä, kestikievarein varustettu pitäjäntie. Yksi kestikievareista oli jo 1830-luvun lopulla toiminnassa ollut Korvenkylän kestikievari eli Takalo.

Rakentaminen vilkastui merkittävästi 60-luvun
alussa, jolloin Heikinharjuun rakennettiin B-mielisairaala asuinrakennuksineen, Vesalanmäelle
kaksi omakotitalojen ryhmää sekä muualle hajanaisempaa omakotiasutusta. Myöhemmin alueelle on rakennettu muutamia omakotitaloja vuosittain olevan tiestön varteen.

Vuosina 1918-1933 tehtiin Oulu-Kuusamo tiellä
runsaasti korjauksia ja tietä kunnostettiin nimenomaan autoliikenteen tarpeita silmälläpitäen, sillä
sekä tavaraa että ihmisiä kuljettaneet seka-autot
olivat alkaneet yleistyä 1920-luvulta lähtien.
Kuusamontien nykyinen linjaus on peräisin 1950luvulta, sitä perusparannettiin 1960-luvulla, jolloin tie sai kestopäällysteen Kiiminkiin asti.

Korvenkylä on tullut osaksi Oulun kaupungin
hallinnollista aluetta vuonna 1965, jolloin koko

Kuva 2:
Korvenkylän - Välikylän alue
vuoden 1962 peruskartassa.
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2.2. Nykytilanne
2.3. Suunnittelutilanne (liitekartta 1)
vahvistettu ympäristöministeriössä 18.2.2005.
Kaava sai lainvoiman syyskuussa 2006, kun sitä
koskeva valitus hylättiin korkeimmassa hallintooikeudessa. Yhteisessä yleiskaavassa Korvenkylän-Välikylän yhdyskuntarakenteen eheyttämisalue, jolle on osoitettu uusia ja kehitettäviä pientalovaltaisia asuntoalueita sekä työpaikka-aluevarauksia Kuusamontien länsipuolelle. Lisäksi on
esitetty Ylikiimingintien siirto ja uusi eritasoliittymä sekä Kuusamontien parantaminen.

Maakuntakaava
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 17.2.2005. Korvenkylän-Välikylän alue kuuluu kaupunkikehittämisen kohdealueeseen kk-1: Oulun kaupunkiseutu.
Oulun seudun sormimaisen rakenteen mukaisesti
Kuusamontie varsi on esitetty taajamatoimintojen
alueena (A). Tieosuudelle Kiiminki-Korvenkylä
on esitetty joukkoliikenteen kehittämiskäytävä.
Lisäksi on esitetty Ylikiimigintien uusi linjaus ja
liittymä sekä yhdystie Kuusamontien-Alakyläntie. Korvenkylän eteläpuolella on viheryhteystarve-merkintä alueen läpi.

Seudun yleiskaavan muutos ja laajennus on parhaillaan vahvistettavana ympäristöministeriössä.
Kiimingin puolelle on esitetty muutos, jolla työpaikka-alueeksi varattu Yrityspuiston laajennus
muutetaan työpaikkojen ja palvelujen ja hallinnon alueeksi (TP/P).

Yhteinen yleiskaava
Oulun seudun kuntien yhteinen yleiskaava 2020
on hyväksytty seutuvaltuustossa 26.8.2003 ja

Kuva 3: Ote vahvistettavana olevasta seudun yleiskaavan muutoksesta

5

KORVENKYLÄN- VÄLIKYLÄN TAVOITESUUNNITELMA

Oulu
Oulun yleiskaava 2020 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.1.2004 ja myöhemmin hyväksyttynä se korvaa seudun yleiskaavan alueellaan.
Valituksen takia ei ole vielä lainvoimainen, mutta
on täytäntöönpanokelpoinen tällä alueella. Oulun
yleiskaava näyttää tarkemmin asuinrakentami-

seen varatut alueet, työpaikka-alueen sekä teollisuusaluevarauksen Polvikankaalla. Korvenkylän
viljelymaisema ja siihen sisältyvät viisi arvokasta
rakennuskohdetta on merkitty suojelukohteeksi.
Kalimenojan varsi on varattu virkistysalueeksi.

Suunnittelualue

Kuva 4: Ote Oulun yleiskaavasta 2020.

Korvensuoran alueen edellinen tavoitesuunnitelma
on hyväksytty kaupunginvaltuustossa
9.1.1995. Asemakaavaa on voimassa Kuusamontien varrella kortteleissa 8-10, kaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 10.1.2002. Polvikankaan teollisuusalueen asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.3.2006 (§ 29).
Korvenkyläntien asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.10.2006 (§ 109).

pientalovaltaiset asuntoalueet, palvelujen ja hallinnon alueet, teollisuus ja varastoalueet sekä
kasvitarha-alueet.

Välikyläntien ja Jäälinojan välisen alueen asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa
17.4.2000. Alueelle on osoitettu erillispientaloja,
yleisten rakennusten korttelialue, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue sekä lähivirkistysalueita.
Kuusamontien länsipuolella oleva Yrityspuiston I
asemakaava on vahvistettu lääninhallituksessa
3.10.1991. Alue on varattu kaavassa pääasiassa
teollisuus- ja varastorakentamiseen. Yrityspuiston aluetta on laajennettu myöhemmin. Laajennusalueen asemakaava on hyväksytty 18.11.2002.

Kiiminki
Kiimingin kunnan puolella on voimassa Keskeisten taajama-alueiden yleiskaava, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 2.4.1992. Kaavassa
on osoitettu Kuusamontien ja Ylikiimingintien
uudet linjaukset ja niiden eritasoliittymä sekä
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Palvelut
Alueella on niukasti julkisia tai yksityisiä palveluja, koska Oulun puolella lähipalvelut ovat
Hönttämäessä ja Talvikankaalla ja Kiimingin
puolella pääosin Jäälissä. Alueen ainoa päiväkoti toimii Heikinharjussa. Timosenkosken luontokoulu pallokenttineen ja luontopolkuineen palvelee kaikkia Oulun peruskouluja. Timosenkoti
on Oulun sosiaalitoimeen kuuluva asumispalveluyksikkö. Entisessä Heikinharjun sairaalassa
toimii pakolaisten vastaanottokeskus. Korvenkylässä Seurakankaantien varrella toimii nuorisoseurantalo.

Kuusamontie (vt 20)
Valtatien 20 Korvenkylän tiejärjestelyt on hyväksytty tielaitoksen keskushallinnossa vuonna
1995. Suunnitelmat sisältävät vt 20:n (Kuusamontie) parantamisen välillä Hintta–Korvenkylä
sekä parantamiseen liittyvät katu-ja yksityistiejärjestelyt valtatien molemmin puolin. Tiehallinto käynnisti elokuussa 2005 tiesuunnitelman
tarkistamisen. Suunnittelu on tehty vuorovaikutuksessa tavoitesuunnitelman kanssa, muutostiesuunnitelma on hyväksytty syksyllä 2006.

Kuusamontien kehittäminen on ykköshanke Oulun seudun liikenteen aiesopimuksessa. Sen toteuttaminen on käynnistynyt marraskuussa 2006.
Korvenkylän tiejärjestelyt valmistuvat aikataulun mukaan vuoden 2008 loppuun mennessä.

Välikylässä Kuusamontien itäpuolella on huoltoasema, ratsastuskoulu, kaksi kauppapuutarhaa,
marjatila sekä leikkikenttä ja ekopiste. Yrityspuiston palveluihin kuuluvat autokatsastus, leipomo, lounaskahvila ja ajoharjoittelurata.

2.4. Maanomistus (liitekartta 2)
Alueen kautta kulkee neljä joukkoliikennereittiä
(linjat 8, 9, 21 ja 62). Vuoroväli on arkipäivinä
30 minuuttia lukuun ottamatta linjaa 21, joka liikennöi joitakin vuoroja tunnin välein aamu- ja
iltapäivisin.

Suunnittelualueesta on yksityisessä omistuksessa
hieman yli puolet. Oulun puolella kaupunki
omistaa laajemmat yhtenäiset alueet Polvikankaan ympäristössä sekä rakentamattomia alueita
Kuusamontien pohjoispuolella. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri omistaa Heikinharjun entisen sairaala-alueen lisäksi peltoalueita Kalimenojan varrella sekä rakentamattoman rinnealueen Vesalanmäellä. Kiimingin puolella suurin
osa alueesta on yksityisessä omistuksessa, kunta
omistaa Yrityspuiston ja ajoharjoitteluradan eteläpuolella olevat rakentamattomat alueet.

2.6. Luonnonympäristö
Alueelle on tehty syksyllä 2005 luonto- ja maisemaselvitys tavoitesuunnitelman laatimista varten. Luonto-osiossa on käsitelty mm. kasvillisuustyypit, uhanalaiset lajit ja tärkeät luontokohteet. Maaperäosiossa käsitelty mm. maa- ja kallioperä, rakennettavuus, pohja- ja pintavedet ja
maisemaosiossa mm. maisemarakenne, viherverkosto ja merkittävät maisema-alueet. Selvityksen
tulokset on esitetty maankäyttösuosituksina.

2.5. Asuminen ja palvelut (liitekartta 3)
Asuminen
Tavoitesuunnitelma-alueella asuu noin 560 henkeä, joista Oulun puolella noin 450 henkeä ja
Kiimingin puolella noin 110 henkeä. Alueen väestömäärä on säilynyt likimain saman suuruisena
viime vuosien ajan.

Kasvillisuus
Suunnittelualueen kasvillisuutta hallitsevat metsät ja viljelyalueet. Metsät ovat useimmiten kuivahkoja kangasmetsiä. Metsät ovat talousmetsiä
eli luonnontilaisia vanhoja metsiä alueelta ei
löydy. Peltoalueet ovat enimmäkseen poistuneet
viljelykäytöstä ja osa on jo pensoittunut, viljelykäytössä olevaa peltoa on lähinnä Jäälinojan varressa. Alueelta on löydetty kaksi uhanalaista
kasvilajia: ahonoidanlukko ja kullero. Uhanalaisia eläinlajeja alueella ei todennäköisesti esiinny, mutta alueella pesii ja on tavattu useita uhanalaisia tai muulla tavalla merkittäviä lintulajeja.

Koko alueen rakennuskanta on lähes yksinomaan omakotitaloja. Oulun Heikinharjussa entisellä sairaala-alueella on noin 50 omakotitaloa
sekä 4 asuinkerrostaloa, Kuusamontien eteläpuolella Korvenkylässä noin 55 omakotitaloa.
Kiimingin Välikylässä suunnittelualueella on
noin 35 omakotitaloa ja asemakaavoitetuilla alueilla noin 90 omakotitaloa. Rakentaminen alueella on viime vuosina ollut varsin vilkasta, sillä
vuoden 2000 jälkeen on myönnetty 30 rakennuslupaa Välikylän asemakaava-alueelle. Hajaasutusalueelle on myönnetty 8 lupaa.

Kasvillisuudeltaan merkittäviä alueita ovat Kalimenojan ja Jäälinojan varret, korvet Jäälinojan
eteläpuolella ja Polvikankaan länsipuolella, Polviojan metsikkö sekä Heikinharju ja Lehtiselkä.
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harjanteita: Heikinharju, Säikänmäki-Pyyryväisselkä-Pyyryväiskangas
sekä
PääkangasPolvikangas. Laaksoalueista merkittävimmät
ovat Jäälinojan, Kalimenojan ja Polviojan laaksot. Perinteisesti asutus on sijoittunut maisemarakenteessa kankaiden ja mäkien ylärinteille, jokilaaksojen ohella mäkien alareunat on raivattu
peltoalueiksi. Kalimenojan ja Jäälinojan yhtymä
muodostaa maiseman solmukohdan ja Heikinharjun vastaanottokeskus harjun ylärinteessä
toimii maamerkkinä.

Kalimenojan puronvarsimetsät sekä luonnontilaiset korvet ovat metsälain mukaisia erityisen
tärkeitä elin ympäristöjä, samoin Jäälinojan varren puronvarsimetsät. Jäälinojan eteläpuolella ja
Polvikankaan länsipuolella sijaitsevat korvet
ovat luonnontilaisina säilyneitä kosteikkoja ja
Polviojan metsikkö on hoitotoimenpiteiden ulkopuolelle jäänyt metsä, jossa lahopuun suuri
määrä monipuolistaa metsän eliölajistoa. Heikinharjun ja Lehtiselän alueella kasvillisuus on
hyvin vaihtelevaa ja alue tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle sen virkistyskäyttöarvojen
vuoksi. Myös Timosenkosken luontokoulu käyttää aluetta opetuksessaan.

Suunnittelualueen maisemakuvan kannalta tärkeitä alueita ovat hyväpuustoiset kankaat, eritoten Heikinharju, Vesalanmäki, Mursikangas ja
Palokangas. Myös Jäälinojan ja Kalmenojan varsien pellot ja niityt ovat paikallisesti merkittäviä.
Karjatalouden loppuminen alueella näkyy niittyjen umpeenkasvamisena. Kulttuurimaiseman
säilyminen edellyttää umpeen kasvavien palstojen raivaamista ja hoitamista avoimena maanviljelysmaisemana.

Maaperä, vesiolosuhteet ja rakennettavuus
Peruskalliota peittää suunnittelualueella 5-15
metriä paksu pohjamoreeni, joka muodostaa mäkiä ja harjanteita. Näiden välisiin laaksoihin on
kerrostunut savia, silttejä ja hiekkoja. Turvetta
esiintyy Polvisuon, Emännänsuon ja Pitkäsuon
alueilla. Osa turvealueista on raivattu pelloiksi.

Rakennetun ympäristön merkittävimmät kohteet
sijaitsevat Jäälinojan ja Kalimenojan maisemallisesti merkittävässä solmukohdassa. Alueen
merkittävimmät rakennukset ovat jo luetteloituja, kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita:
Timosen koti, Takalo, Korpi, Harju ja Rauhala.
Alueella on myös maisemallisesti arvokasta
puustoa. Heikinharjuntien ja Vesalanmäen yhdistävältä tieltä avautuu kauniita näkymiä Kalimenojan laaksoon, myös Vesalanmäeltä kohti
Yrityspuistoa avautuva näkymä on hieno.

Suurella osalla aluetta pohjavedenpinta on suhteellisen lähellä maanpintaa. Mäkialueilla pohjavedenpinta on syvemmällä, tyypillisesti 1-3 metrin syvyydessä ja lakialueilla jopa syvemmällä.
Merkittäviä pohjavesivaroja alueella ei ole. Pintavesien merkittävimmät valumisuomat ovat Kalimenoja ja Jäälinoja, joiden laaksoissa on paikoitellen laajoja tulvariskialueita. Kalimenojan
Maisemaalueet sijoittuvat osittain viljelyalueille.
Korvenkylän- Välikylän alueen maisemarakenne
on rikkonainen. Maisemarakenteen rungon muoitäosan tulva-alue on pääosin suota, muut tulvaalueet sijoittuvat osittain viljelyalueille. Alueilla
on myös muutamia olemassa olevia rakennuksia.

Maankäytönsuositus
Maankäyttösuositus on laadittu erillisinä tarkasteltujen luonto-, maaperä- ja maisemakartoitusten pohjalta yhdistäen. Sen tavoitteena on nostaa
esille alueet, jotka ovat rakentamiseen hyvin soveltuvia sekä toisaalta alueet,jotka ovat tarkastelujen perusteella osoittautuneet merkittäviksi ja
joiden käyttöä tulee siitä johtuen erityisen tarkkaan harkita. Suunnittelualue on luokiteltu neljään luokkaan jotka ovat:

Suunnittelualue on suurelta osaltaan rakentamiseen soveltuvaa. Jokilaaksoissa olevilla hiekkaalueilla saattaa esiintyä hiekan alla pehmeitä
kerrostumia tai hiekka saattaa olla hyvin löyhää,
mikä aiheuttaa perustamiseen lisäkustannuksia.
Heikoimmat perustamisolosuhteet ovat jokilaaksojen ja laajempien suoalueiden pehmeikköalueilla, joissa paksun turvakerroksen alla saattaa
esiintyä pehmeitä maakerroksia. Näitä alueita
joiden rakennettavuus on heikko, ovat Polvisuo,
Kalimenojan laaksossa sijaitseva Pitkäsuo sekä
Kalimenojan laakso vt 20:n kohdalla ja sen itäpuolella.

-

Maisema
Korvenkylän- Välikylän alueen maisemarakenne
on rikkonainen. Maisemarakenteen rungon muodostavat selänteet ovat yksittäisiä kumpareita ja

luokka 0, alue ei sovellu rakentamiseen
luokka I, alue soveltuu heikosti rakentamiseen
luokka II, alue jonka rakentamiselle on rajoituksia
luokka III, alue joka soveltuu rakentamiseen.

Luokkaan 0 kuuluvat Jäälinojan ja Kalimenojan
laaksoalueet. Ne soveltuvat maaperältään heikosti rakentamiseen ja ovat tulvariskialueita.
Maisemallisesti alueet ovat laaksoja, niihin sisältyy
8
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Luokan II alueilta on erillisissä tarkasteluissa
löydetty yksi suunnittelussa ja rakentamisessa
huomioon otettava tekijä. Nämä alueet ovat
enimmäkseen turvealueita, osittain myös laki- ja
laaksoalueita tai paikallisesti merkittäviä maisema-alueita. Alueita tulisi suunnittelussa käyttää jäsentämään korttelirakennetta ja antamaan
viitteitä luonnonmaisemasta. Osia alueista voidaan myös sisällyttää rakennettuun ympäristöön.

osia paikallisesti merkittävistä maisema-alueista
ja niillä esiintyy metsälain mukaisia erityisen
tärkeitä elinympäristöjä. Tähän luokkaan kuuluvat alueet tulisi säilyttää luonnontilaisina käyttäen niitä viheralueverkon ja viheryhteyksien
muodostamiseen.
Luokan I alueilla suunnittelua ja rakentamista
rajoittaa kaksi erillisissä tarkasteluissa esille tullutta tekijää. Suurin osa alueista on laaksoissa sijaitsevia turvealueita ja ne sijoittuvat Kalimenojan, Jäälinojan, Turpeenmaanojan, Huutilammenojan ja Polvisuon reunoille. Heikinharjun alueella on paikallisesti merkittävä maisema
ja luonto. Alueet soveltuvat parhaiten viheralueiksi ja niille voidaan yleensä sijoittaa enemmän
virkistystoimintoja kuin 0-luokan alueille.

Kuva 5:

Luokan III alueilta ei ole erillisissä tarkasteluissa
löydetty alueen käyttöä rajoittavia tekijöitä.
Näilläkin alueilla esiintyy kyllä huomioonotettavia ja hyödynnettäviä kauniita tielinjoja, niittyjä,
komeaa puustoa ja hienoja metsiköitä, joiden
säilyttämisellä saadaan ympäristöön vaihtelua
,moni muotoisuutta ja kerroksellisuutta.

Luonto- ja maisemaselvityksen maankäyttösuositus Parhaiten rakentamiseen soveltuvat alueet valkoisella ja
kohtalaisesti soveltuvat vihreällä.
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2.7. Rakennettu ympäristö
Yhdyskuntarakenne
Suunnittelualue on rakenteeltaan hajanainen,
vuosikymmenten kuluessa vanhan viljelyskylän
ympärille syntynyt asutuskeskittymä taajamien
välissä. Kuusamontien suora koillinen–lounaslinjaus jakaa sen kahtia. Oulussa asutus on hakeutunut Korvenkylän viljelyalueen reunamille
sekä Heikinharjun ja Vesalanmäen selänteille.
Ylikiimingintien varrelle on syntynyt nauhamaista haja-asutusta sekä maa-ainesten käsittelyalue. Yritystoimintaa on asutuksen seassa mm.
Vesalanmäellä. Heikinharjussa toimii kaupungin
pakolaisten vastaanottokeskus, muutoin sairaalaalue on vajaakäytössä. Kalimenojan laakso muodostaa selkeän kaupunkirakennetta jakavan vihervyöhykkeen maaseutumaisen Korvenkylän ja
tiiviimmin rakennettujen Talvikankaan ja Ruskonselän kaupunginosien välille. Korvenkylän
itäpuolelta alkavat laajat metsäalueet, jotka jatkuvat Kiimingin kunnan puolelle.

Vanhimpia rakennuksia ovat Pohjois-Pohjanmaan liiton inventoinnissa (v.1993) esitetyt kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet: Timola,
Rauhala, Harju, Korpi ja Takalo. Näistä vanhin
on Takalo, jonka päärakennus on 1750-luvulta,Korven ja Timolan vanhimmat osat ovat
1850-luvulta ja Harjun ja Rauhalan tilat tämän
1900-luvun alusta. Muuta vanhempaa rakennuskantaa on hajanaisesti muutamia taloja Korvenkylässä sekä Heikinharjun alueella. Sotien jälkeen rakentaminen vilkastui, 50-luvulla rakennettiin kymmenkunta omakotitaloa ja 60-luvulla
jo lähes kolmekymmentä omakotitaloa. Vesalanmäellä syntyi palstoitussuunnitelman perusteella kaksi yhtenäistä omakotitalokortteliakin.
Tiiviimpiä rakennusryhmiä on vuosien myötä
syntynyt myös Jäälinojantien varrelle sekä Heikinharjun pohjoisosaan.
Kiimingin puoleisella alueella rakennuskanta
koostuu enimmäkseen pientaloista. Pientalot
ovat monen ikäisiä, vanhimmat on rakennettu
1890-luvulla ja uusia on parhaillaankin rakenteilla. Laajasta ikäjakaumasta johtuen rakennuskanta on varsin epäyhtenäistä, tyyliltään jossain määrin yhteneväisiä ovat vain Vesalanmäen
ja Seppälän alueet. Vesalanmäen pientalot ovat
enimmäkseen peräisin 1960 -luvulta, vaikkakin
osa alkuperäisistä rakennuksista on jo korvattu
uudemmilla. Kuusamontien ja Välikyläntien väliin jäävän Seppälän alueen rakennuksista
useimmat ovat 1970 -luvulta. Pientalojen ohella
alueelta löytyy tuotanto- ja palvelurakennuksia,
kuten kasvihuoneita, huoltoasema ja maneesi.

Kiimingin Välikylässä asutus on Vesalanmäen ja
Suokujan asutusrykelmiä lukuun ottamatta sijoittunut Kuusamontien eteläpuolelle, pääosin
tien ja Jäälinojan väliselle alueelle. Kuusamontien vanha linjaus, nykyinen Välikyläntie, toimii
kokoojakatuna. Jäälinojan itäpuolella on joitakin
yksittäisiä taloja, joihin kuljetaan ojan ylittävien
siltojen kautta. Pääosin Jäälinojan takaiset alueet
ovat kuitenkin metsää ja käytöstä poistuneita
vanhoja peltoja.
Kuusamontien pohjoispuoliset alueet ovat pääasiassa metsää lukuun ottamatta alussa mainittuja rakennusrykelmiä ja tien varrella sijaitsevaa,
käytöstä poistunutta peltoaluetta. Välittömästi
suunnittelualueen rajan pohjoispuolella sijaitsee
Yrityspuiston teollisuusalue.

Tavoitesuunnitelmatyön yhteydessä on tehty rakennuskannan inventointi syksyllä 2005. Sen tuloksia selostetaan Maankäyttö-luvussa. Rakennusinventoinnista julkaistaan erillinen raportti,
jossa
kohteet
esitellään
tarkemmin.

Rakennuskanta
(liitekartta 4)
4)
Rakennuskanta (liitekartta
Oulun
alueella
pääosa
rakennuksista
on asuinasuinOulun alueella pääosa rakennuksista on
pientaloja
ja
entisiä
tai
nykyisiä
maatilojen
pientaloja ja entisiä tai nykyisiä maatilojentalotauskeskuksia
louskeskuksia. Rakennuskanta on iältään ja
tyyliltään hyvin vaihtelevaa, asuinrakennusten
lisäksi alueella on mm. tuotantorakennuksia
sekä julkisia rakennuksia kuten Heikinharjun
sairaala asuinrakennuksineen.
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Tekninen huolto (liitekartta 5)
Alueen vesihuoltoverkosto on syntynyt vähitellen asutuksen laajentuessa ja on siksi hajanainen
ja sisältää eri ikäisiä ja erikuntoisia osia. Vesijohtoverkko jatkuu kuntarajan yli. Vesijohtoverkosto on kattava asemakaavoitetuilla Välikylän
ja Yrityspuiston alueilla sekä Korvenkylän alueella Oulun puolella. Pääosa myös muiden alueiden kiinteistöistä on vesijohdon piirissä. Vesijohdon runkolinja tulee alueelle Ruskon suunnasta ja jatkuu Kuusamontien eteläpuolella Seurakankaantien ja Välikyläntien vartta kohti Jääliä. Ylikiimingintien ja Jäälinojan varrella on
pienemmät runkojohdot.

Tie- ja katuverkko
Kuusamontie (valtatie 20) on alueen pääväylä.
Se on yksi Oulun tärkeimmistä sisääntuloteistä
ja palvelee myös ympäröivää maankäyttöä.
Kuusamontie ja sen liittymät ruuhkautuvat pahoin etenkin työmatkaliikenteen vilkkaimpina
aikoina. Kuusamontielle on laadittu parantamissuunnitelma, jota on kuvattu tarkemmin suunnittelutilanne-luvussa. Toinen yleinen tie on Ylikiimigintie (maantie 833), jonka siirtäminen uuteen paikkaan sisältyy parantamissuunnitelmiin.
Oulun puolella alueen sisäinen liikenneverkko
perustuu asuntokatuihin, jotka liittyvät Ylikiimingintiehen tai Kuusamontiehen. Eniten asutusta on Vesalanmäentien ja HarjukorventienJäälinojantien varsilla. Pääosa alueen tieverkosta
on yksityisteitä, jotka eivät esim. rakenteensa
puolesta ole riittäviä kasvavalle liikenteelle.
Korvenkylän liikennejärjestelyt tulevat muuttumaan oleellisesti kun Kuusamontien parantamisen myötä liittymät sille vähenevät.

Alueen viemäriverkosto on vesijohtoverkkoa
suppeampi ja siihen on liittynyt vain osa asutuksesta. Oulussa Kuusamontien pohjoispuolella
pääosa Vesalanmäen ja Heikinharjun asutuksesta on jätevesiviemärin piirissä. Kuusamontien
eteläpuolella viemäriverkko ulottuu vain Harjunkorventien–Jäälinojantien ympäristöön. Oulun jätevedet johdetaan Oulun Taskilan jäteveden puhdistamoon.

Kiimingin puoleisella alueella pääkokoojakatuina toimivat Välikyläntie ja Raivaajantie. Välikyläntiellä on Kuusamontielle kaksi liittymää: Nesteen huoltamon ja Kukkiva Kunnas kauppapuutarhan kohdilla. Kuusamontien länsipuolella on tiestöä ainoastaan Vesalanmäen alueella, josta on myös liittymä Kuusamontielle.

Kiimingin alue on pääosin viemäröity, ainoastaan Välikyläntien eteläpää Kuusamontien itäpuolella on viemäröimättä. Tällekin alueelle
viemäri on rakenteilla. Pääviemäri kulkee Kuusamontien varressa, vuorotellen sen molemmilla
puolilla. Jätevedet johdetaan Jäälin kautta Kiiminkijoen eteläpuolella kulkevaan siirtoviemäriin ja siitä edelleen Haukiputaalle puhdistettaviksi. Viemäröimättömillä alueilla jätevedet
hoidetaan kiinteistökohtaisesti mm. saostuskaivoilla. Osa asukkaista on valittanut alueen jätevesiongelmista.

Kuusamontien eteläpuolella on erillinen kevyen
liikenteen väylä Oulusta Kiimingin kuntakeskukseen saakka ja pohjoispuolella Oulusta kuntarajalle saakka. Tavoitesuunnitelma-alueella
Kuusamontien alitse on yksi kevyen liikenteen
alikulkutunneli. Alueen sisällä ei ole erillisiä kevyen liikenteen väyliä.

Sekä Kuusamontien etelä- ja pohjoispuolella on
20 kV:n sähkölinjaverkosto. Polvikankaan teollisuusalueelle on rakennettu erillinen 20 kV:n linja.
Kaukolämpölinja on rakennettu alueen länsireunaan Heikinharjun sairaalan alueelle saakka.

Kuva 7: Timosenkosken luontokoulu
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2.8. Alueen lähtökohtien arviointi
Korvenkylän-Välikylän roolia kaupunkiseudulla
ja sen mahdollisia kehityskuvia arvioitiin ideointiseminaarissa keväällä 2005. Alueella on sen
ominaispiirteistä lähteviä vahvuuksia ja mahdol-

lisuuksia, joiden pohjalta aluetta voidaan kehittää
pitkällä aikavälillä. Se on myös tärkeä eheyttävä
osa seudun sormimaisessa yhdyskuntarakenteessa.

NELIKENTTÄANALYYSIN TULOKSET

HEIKKOUDET

VAHVUUDET
-

-

sijainti seudun yhdyskuntarakenteessa
monimuotoisuus (asutus ja luonto)
erityinen maisema, omintakeisuus
suunnittelun vapaus
maaperä
alueella historiaa ja kulttuuriperinnettä
hyvä saavutettavuus
työpaikkoja lähellä

UHAT

MAHDOLLISUUDET
-

jäsentymättömyys
palvelujen puute
liikenneväylien aiheuttamat häiriöt
alueella monia intressiryhmiä
kaukana Oulun ja Kiimingin keskustoista
heikot joukkoliikennepalvelut
taantuva kulttuurimaisema
kehittymätön liikenneverkko
rikkonainen maanomistus
vt 20:n ruuhkaisuus

-

tilaa pitkän aikavälin kasvulle
mahdollisuus monimuotoiseen asumiseen
uuden identiteetin luominen
purot, metsät, vapaa-alueet (virkistyskeidas)
oma rauha lähellä kaupunkia
asutuksen ja työpaikkojen lomitus
Heikinharjun ent. sairaala
vetovoimaa vt 20:n kehittämisen myötä
joukkoliikennepalvelujen parantaminen
lähellä Oulua
kuntien välinen yhteistyö (suunnittelussa,
palveluissa, infrassa jne.)

-

toteutusta ei pystytä hallitsemaan
muodostuu kaikille kallis alue
työpaikka-alueille ei löydy linjaa/imagoa
syrjäytynyt lähiö
palvelut uhkaavat kuntakeskuksen kehittymistä
sijoittuu vääränlaisia toimintoja -> häiriöitä
muille
Jäälin ohitustie ei toteudu -> keskeneräinen
ympäristö

Nelikenttäanalyysin tuloksia on hyödynnetty tavoitteiden asettelussa sekä alueen suunnittelussa.
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III

SUUNNITTELUN TAVOITTEET

3.1. Kaupunkirakenne
teiset lähipalvelut mahdollistavaan yli 3000
asukkaan väestöpohjaan. Varautumalla uuteen
lähipalvelukeskukseen kuntarajalla täydennetään
seudun keskusverkkoa Jäälin ja Talvikankaan
paikalliskeskusten välillä. Kaupunkirakenteen
kehittämisessä pyritään noudattamaan luonto- ja
maisemaselvityksen suosituksia.

Korvenkylän-Välikylän alueella eheytetään Kuusamontien varren maankäyttöä noudattamalla
seudun yleiskaavan periaatteita. Kuusamontien
länsipuoli varataan pääosin työpaikka- ja palvelualueeksi ja itäpuoli pääosin asumiselle. Polvikankaalle sijoitetaan erillinen teollisuusalue Oulun yleiskaavan mukaisesti. Lyhyellä aikavälillä
alue ei ole merkittävä kasvusuuntaan kuntien yh-

Kuva 8: Pitkän aikavälin maankäytön kehittämisperiaatteita

3.2. Asuminen
tämään maaseutumaista ympäristöä ja omaleimaisuutta sopeuttamalla uudisrakentaminen
maisemaan ja nykyiseen maankäyttöön. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet ympäristöineen säilytetään pitämällä ne käytössä. Asemakaavoituksen perusteella alueelle suunnitellaan ja
rakennetaan vesihuoltoverkosto, johon uudet ja
nykyiset asuinrakennukset liitetään.

Alueen nykyistä asukasmäärää, 560 henkeä, kasvatetaan hitaasti olevien palveluiden kapasiteetin
puitteissa vuoteen 2020 saakka. Uudisrakentaminen tapahtuu vaiheittain laadittavien asemakaavojen perusteella. Tavoitesuunnitelmassa esitetään suositus osa-alueiden asemakaavoitusaikatauluksi. Uudet asunnot toteutetaan ensivaiheessa
pääosin omakotitaloina. Alueella pyritään säilyt-
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3.3. Liikenne
suuntaan osoitetaan uusi ulkoilureitti. Kalimenojan ja Jäälinojan varteen varataan vihervyöhykkeet.

Suunnittelussa otetaan huomioon Kuusamontien
parantamistoimenpiteet ja niistä aiheutuvat alueen sisäisen tieverkon muutokset. Alueelle luodaan sujuva alueen sisäinen kevyen liikenteen
verkko, joka kytkee yhteen Oulun ja Kiimingin
verkostot. Joukkoliikenteen toimintaedellytykset
otetaan huomioon liikenneverkon ja asutuksen
suunnittelussa. Kuusamontien itäpuolisten teollisuusalueiden liikenne ohjataan päätieverkolle
niin, ettei se aiheuta häiriöitä asutukselle

3.5. Palvelut
Asutus tukeutuu alueen ja lähiympäristön nykyisiin palveluihin. Koulu- ja päivähoitopalvelut sijaitsevat Oulun puolella pääosin Hönttämäessä ja
Heikinharjussa ja Kiimingin puolella Jäälissä.
Nykyiset yksityiset palvelut ja yritystoiminta pyritään säilyttämään alueella. Uusia työpaikka- ja
palvelualueita varataan Kuusamontien länsipuolelle sekä pääväylien liittymien läheisyyteen.
Suunnittelussa varaudutaan vuoden 2020 jälkeen
toteutettaviin yhteisiin paikalliskeskustason palveluihin (päivähoito, lähikoulu, vähittäiskauppa)
varaamalla lähipalvelualue kuntarajalle.

3.4. Ympäristö
Alueella säilytetään luontoselityksessä todetut
arvokkaat luontoalueet eli ojien laaksot, uhanalaisten kasvien kasvuympäristöt, korvet. Rakentamisessa huomioidaan paikallisesti merkittävät maisema- alueet ja ojien tulva-alueet. Säilytetään nykyiset ulkoilureittiyhteydet ja liitetään
ne seudullisiin reitistöihin, Talvikankaalta Jäälin

Kuva 9: Välikyläntien varren tulevaa pienkerrostaloaluetta ja asuinpientalojen aluetta, pohjoispäässä
toimitilarakennusten alue (Kiiminki).

Kuva 10: Kuusamontien oikealla puolella täydennettävää
pientaloasutusta, yläreunassa ratsastusmaneesi (Kiiminki).
Vasemmalla mm. poistuva teollisuushalli (Oulu).
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IV

TAVOITESUUNNITELMA

4.1.

Alueen mitoitus
väestömäärän kaksinkertaistumisen pitkällä aikavälillä.

4.1.1. Asukkaat
Tavoitesuunnitelma-alueella asuu noin 560 henkeä, joista Oulun puolella noin 450 ja Kiimingin
puolella noin 110 henkeä. Kuntien yhteenlaskettu väestönkasvutavoite vuosille 2006-2020 on
2210 uutta asukasta, joista Oulun puolelle sijoittuu 1945 ja Kiimingin puolelle 265 henkeä.
Vuonna 2020 asukasmäärän ennustetaan olevan
tavoitesuunnitelman alueella noin 2770 henkeä,
joista noin 2400 asuu Oulun puolella ja noin 370
Kiimingin puolella.

4.1.2. Asunnot (liitekartta 6)
Alueella on yhteensä noin 180 asuntoa, joista
omakotitaloja on noin 130. Heikinharjussa on
neljä entisen sairaalan kerrostaloa, joissa on yhteensä noin 40 asuntoa. Alueella on myös neljä
maatilaa sekä kaksi kauppapuutarhaa, joissa on
myös asunnot. Kiimingin puolella on laskettu
asuntotuotantotavoite kunnan väestötavoitteen
mukaan. Oulun puolella tulevien asuntojen määrä perustuu asumiseen varattujen alueiden kapasiteettiin. Aluevaraukset mahdollistavat väestösuunnitetta voimakkaamman kasvun. Lähtökohtana on, että asunnot sijoittuvat yleiskaavojen
mukaisesti pientaloihin eli noin 70 % uusista
asunnoista sijoittuu erillispientaloihin (AO) ja
noin 30 % asuinpientaloihin (AP). Erillispientaloissa on arvioitu asuvan 3,5 henkeä/asunto ja
muissa asuinpientaloissa 2,5 henkeä/asunto.

Palvelujen mitoitusta tarkasteltaessa on Kiimingin puolella otettava lähtökohdaksi Välikylän ja
Pyyryväisen osa-alueet, joita kunnan väestötavoitteet koskevat ja joilta alueen lähipalvelujen
käyttäjät tulevat. Palvelujen mitoituksessa käytetään siten Kiimingin puoleisen osan asukasmääränä 560 henkeä eli palvelujen vaikutusalueella
asuun tällä hetkellä yhteensä 1010 henkeä.
Alueelle suunniteltavien palvelujen vaikutusalueella asuisi tavoitesuunnitelman mukaan vuonna
2020 noin 3220 henkeä. Tavoitesuunnitelmassa
on osoitettu kasvusuunta Jäälinojan itäpuolelle,
jonka reservialuevaraukset mahdollistavat jopa

Tavoitesuunnitelman alueelle on tulossa uusia
asuntoja vuoteen 2020 mennessä yhteensä 685,
joista erillispientaloihin (AO) 500 kpl ja asuinpientaloihin (AP) 185 kpl

Oulu
Korvenkylä
Mursikangas ja Alamikkeläntie
Vesalanmäki
Heikinharju ja Lehtiselkä
Yhteensä
Kiiminki
Välikylä ja Pyyryväinen
yhteensä
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195 AO
80 AO
40 AO + 75 AP
145 AO + 60 AP
460 AO + 135 AP

680 henkeä
280 ”
325 ”
660 ”
1945 henkeä

40 AO + 50 AP
40 AO + 50 AP

265 henkeä
265 henkeä
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4.1.3. Palvelut
rautua vuoden 2020 jälkeen toteutettavaan lähipalvelukeskukseen, joka palvelee KorvenkylänVälikylän alueen asukkaita kuntien yhteisenä
palveluna. Lähikeskuksen pinta-alatarve on arvioitu seuraavaksi:

Lähipalvelukeskuksen, jossa on päiväkoti, koulu
ja päivittäistavarakauppa, väestöpohja on vähintään 3000 henkeä. Kun alueen asukasmäärä kehittyy tavoitesuunnitelman mukaisesti, vuonna
2020 keskuksen vaikutusalueella asuu jo noin
3100 henkeä. Suunnittelussa on siten syytä va-

Ala-asteen koulu (6 perusopetusryhmää)
Päiväkoti
Päivittäistavarakauppa
Muut kaupalliset lähipalvelut
yhteensä

n. 19 000 m²
n. 5 400 m²
n. 3 500 m²
n. 2 500 m²
n. 30 500 m²

Esitetyt palvelualuevaraukset mahdollistavat lähipalvelukeskuksen toteuttamisen alueelle.

Kuva 11: Uuden lähipalvelukeskuksen sijainnin optimointia
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4.2.

Maankäyttö

4.2.1. Kokonaisrakenne
pientaloina ja rivitaloina, Lehtiselän asunnot taas
pääosin erillispientaloina. Yhteensä näille aluille
voidaan asemakaavoittaa noin 200 asuntoa. Vesalanmäellä uutta pientaloasutusta on esitetty Kalimenojan peltovyöhykkeen ja Vesalanmäen tien
väliselle alueelle. Lisäksi nykyisen OMPKonepajan alue on esitetty muutettavaksi asuntoalueeksi, jonka asemakaavoitusta käynnistettäessä tulee selvittää alueen maaperän mahdollinen
saastuneisuus. Nämä alueet voidaan toteuttaa
pääsoin kytkettyinä pientaloina/rivitaloina ja osin
erillispientaloina. Vesalanmäen pohjoisosan asutusta on täydennetty erillispientaloilla. Marjakankaantien päähän on esitetty pientaloalue (APh), jolla sallitaan hevosen pitäminen tontilla. Alueella on jo muutamia hevosia ja viereisiä peltoja voidaan käyttää laidunalueena.

Tavoitesuunnitemassa esitetty maankäyttö eheyttää hajanaista, eri aikoina syntyneistä osa-alueista
muodostuvaa rakennetta kuntarajan molemmin
puolin. Kuusamontien varrelle ryhmittyvä maankäyttö jatkaa Oulun kaupunkiseudulle ominaista
sormirakennetta. Oulun puolelle esitetty maankäyttö noudattaa Oulun yleiskaavan 2020 periaatteita.
Suunnittelualueen uusi asutus sijoittuu Kuusamontien itäpuolelle sekä Vesalanmäen ja Heikinharjun alueille tien länsipuolelle. Palvelut sijoittuvat pääasiassa uuden Ylikiimingintien ja Kuusamontien risteysalueen ympärille kuntien rajavyöhykkeelle. Erikoistavarakaupan ja toimitilojen alueet on sijoitettu Kuusamontien länsipuolelle ja asukkaiden lähipalvelut, kuten koulu ja
päivittäistavarakauppa, tien itäpuolelle. Uudet
teollisuusalueet sijoittuvat etäämmälle asutuksesta, osin uuden Alakyläntielle johtavan uuden
yhdystien varrelle ja osittain suunnittelualueen
eteläosaan Polvikankaalle.

Asuinkerrostalojen alueeksi (AK) on osoitettu
Heikinharjun entisen sairaalan neljän kerrostalon
muodostama ryhmä. Alueelle voidaan sijoittaa
asumisen yhteyteen sopivia palvelu- ja työpaikkatoimintoja. Merkintään on liitetty indeksi /s =
alue, jolla ympäristö säilytetään. Merkinnällä halutaan turvata 1960- luvun alussa rakennetun,
omaleimaisen ja varsin pitkälle alkuperäisessä
asussaan säilyneen sairaala-alueen rakennusten ja
miljöön säilymistä kaupunkikuvallisesti yhtenäisenä kokonaisuutena. Rakennusinventoinnin perusteella sairaala, asuinkerrostalot ja päiväkoti
ympäristöineen on luokiteltu maakunnallisesti
merkittäviksi kohteiksi.

4.2.2. Asumisen alueet
Tavoitesuunnitelmalla eheytetään kuntarajalla
olevaa hajanaista asutusta. Uudet asuntoalueet
ovat pääosin pientalovaltaisia alueita, joissa on
käytetty seuraavia merkintöjä:
AP = Asuinpientalojen alue (erillispientalot,
kytketyt pientalot ja rivitalot).
AKR= Pienkerrostalojen ja rivitalojen alue.
AK = Asuinkerrostalojen alue.

Kiimingin puolella Kuusamontien ja Välikyläntien väliselle alueelle on osoitettu pienkerrostalojen ja rivitalojen alue (AKR). Koska se sijaitsee
lähipalvelualueeksi osoitetun alueen välittömässä
läheisyydessä, on sen rakentaminen hieman tehokkaammin on yhdyskuntataloudellisesti edullista. Asumisen lisäksi alueelle saa sijoittaa myös
asumisen yhteyteen sopivia palvelu- ja työpaikkatoimintoja.Suunnittelualueella sijaitsee kaksi
maatilojen talouskeskusten (AM) alueeksi merkittyä kohdetta. Nämä ovat Takalo ja Harju, jotka
kuuluvat alueen vanhimpaan rakennuskantaan ja
ovat myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaita
kohteita. Merkintään lisätyllä indeksillä /s = alue
jolla ympäristö säilytetään, halutaan edesauttaa
pihapiirien säilymistä ehyinä sekä niitä ympäröivien peltoalueiden säilymistä avoimina. Molemmat kohteet on luokiteltu maakunnallisesti
arvokkaiksi ja ne sisältyvät myös paikallisesti ar-

Oulun puolella merkittävimmät uudet asuinpientalojen alueet on osoitettu Kuusamontien itäpuolelle vanhan Ylikiimingintien länsipäähän (Korvenkylän ja Rajakankaan alueet) sekä Kuusamontien ja Jäälinojan väliselle alueelle (Mursikankaan ja Alamikkeläntien ympäristö). Nämä
alueet sijoittuvat vanhan ja uuden Ylikiimingintien väliselle alueelle. Niiden välissä on maisemallisesti arvokas Kalimenojan peltovyöhyke jakaen alueen luontevasti kahteen osaan. Rakentaminen sijoittuu pääosin metsäisille alueille. Korvenkylän, Rajakankaan, Mursikankaan ja Alamikkeläntien alueille voidaan asemakaavoittaa
noin yhteensä lähes 400 pientaloasuntoa. Kuusamontien länsipuolella nykyistä asutusta on täydennetty Heikinharjun alueella, lisäksi uusille
asuinpientaloille on varattu alueita Lehtiselästä
Heikinharjun luoteispuolelta. Heikinharjun asunnot esitetään toteutettavaksi pääosin kytkettyinä
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Lähipalvelurakennusten ja asuinpientalojen alueet (PL-1) sijaitsevat uuden Ylikiimingintien
pohjoispuolella, lähellä Kuusamontien liittymää.
Nämä ovat sekoittuneiden toimintojen alueita,
jotka voidaan asemakaavoittaa ympäristöään tehokkaammin. Alueille saa sijoittaa yksityisiä ja
julkisia palveluja, kuten päivittäistavarakaupan,
koulun ja päiväkodin ja niillä voi olla myös tiivistä, pientalovaltaista asumista. Pitkällä aikavälillä PL-1 -alueet muodostavat yhdessä AKR alueen kanssa tiiviimmän, keskustamaisen alueen. Näiden alueiden varaaminen lähipalveluille
ja tiiviille asutukselle perustuu niiden keskeiseen
sijaintiin asutukseen nähden sekä niiden hyvään
saavutettavuuteen kaikilla liikennemuodoilla.
Lähipalveluiden tulevaisuuden laajennusalueeksi
on osoitettu PL-1 res-alue Jäälinojan itäpuolelle
asumisen reservialueiden yhteyteen.

vokkaaseen maisema-alueeseen. Pääosin vuoden2020jälkeentoteutettaviksiajatellutasumisen
reservialueet on osoitettu Jäälinojan itäpuolelle,
joka voi olla yksi tulevaisuuden kasvusuuntia.
Oulun ja Kiimingin raja-alueelle esitetyn uuden
asuntoalueen suunnittelu tulee aikanaan toteuttaa
kuntien yhteistyönä.
4.2.3. Palvelujen alueet
Julkisia palveluja varten on osoitettu Oulun puolelle kaksi aluevarausta, jotka molemmat ovat jo
käytössä. Timosenkosken luontokoulun alue on
osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten alueena (YO-1). Koko kaupunkia palvelevan
luontokoulun toiminnan jatkuminen alueella halutaan turvata asutuksen laajenemisesta huolimatta. Jatkossa luontokoulun uudet reitit ja opetuspisteet tulee sijoittaa Lehtiselän pohjois- ja
länsipuolisille alueille sekä Kalimenojan varteen,
jotka säilyvät rakentamattomina. Kalimenojan
varressa toimiva Timosenkoti on osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten alueeksi (YS-1) nykyisen käytön mukaisesti. Alue on tarkoitettu erityisasumista varten ja
sille saa sijoittaa asuinrakennuksia sekä palveluja hallintorakennuksia. Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö ja rakennukset tulee säilyttää indeksimerkinnän /s mukaisesti. Timosenkoti on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi ja se sijaitsee paikallisesti arvokkaalla maisema-alueella.

Tavoitesuunnitelmatyössä todettiin, että Korvenkylän - Välikylän alueelle on tarkoituksenmukaista tehdä aluevaraus Oulun ja Kiimingin yhteisille päiväkodille ja peruskoululle keskeiselle
paikalle. Päivähoitolapset ja koululaiset tulevat
molempien kuntien alueelta. Investointi toteutetaan vasta sitten, kun tulevien tilojen korkeasta
käyttöasteesta on varmuus. Investointikustannus
jaetaan oppilasmäärien suhteessa, koska niiden
ennustaminen on suhteellisen luotettavaa. Sekä
koulun että päivähoidon käyttökustannukset jaetaan kuntien kesken oppilasmäärien ja käytössä
olevien päivähoitopaikkojen suhteessa.
Kaupallisille palveluille on osoitettu aluevarauksia Kuusamontien länsipuolelle. Alueet sijaitsevat
liikenteellisesti edullisesti Kuusamontieltä Alakyläntielle osoitetun uuden yhdystien varrella. Ne
liittyvät rakenteellisesti Kiimingin Yrityspuistoon, jonka pääsisääntulo tulee näin kääntymään
uuden yhdystien puolelle. KL-1 -merkinnällä on
osoitettu erikoistavarakaupalle ja tilaa vievälle
kaupalle varatut liikerakennusten alueet. Niille
saa sijoittaa erikoistavarakaupansuuryksikön,
mutta ei päivittäistavarakaupanmyymälää. Aluevarausten tavoitteena on parantaa Kiimingin kaupallisia palveluja, monipuolistaa Yrityspuiston
yritys jakauma ja kohottaa sen imagoa.

Lähipalvelurakennusten alueiksi (PL) on osoitettu Heikinharjun päiväkoti ja Korvenkylän nuorisoseurantalo, joiden nykyinen käyttötarkoitus
säilyy. Heikinharjun päiväkodin merkintään on
liitetty indeksi /s eli alue, jolla ympäristö säilytetään. Merkinnällä halutaan edistää Heikinharjun
sairaala-alueen rakennusten ja miljöön säilymistä
yhtenäisenä kokonaisuutena. Välikylän asemakaava-alueella PL-merkinnällä on osoitettu päiväkodille varattu tontti, joka ei kuulu varsinaiseen suunnittelualueeseen.
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4.2.4. Työpaikka- ja teollisuusalueet
Ylikiimingintien varteen entiselle peltoalueelle
on osoitettu varaus uutta puutarha- ja kasvihuonealuetta varten.

Toimitilarakennuksille merkinnällä KTY on varattu Kiimingin yrityspuiston laajentumisalue nykyisen asemakaava-alueen ja uuden liikerakennusten alueen välissä. Samalla merkinnällä on
osoitettu myös osa yhdystien eteläpuolisesta alueesta ja Kuusamontien ja Raivaajankujan risteyksessä sijaitseva tontti, jolla on toiminut huoltoasema. Näille alueille voidaan sijoittaa erilaisia
työpaikkatoimintoja kuten toimistoja, ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta, varastoja
sekä niiden yhteyteen soveltuvia palveluja.

4.2.6. Virkistysalueet ja -reitit
Virkistysalueet (V) on tarkoitettu asukkaiden
yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. Niille saa rakentaa leikki- ja pallokenttiä, ulkoilureittejä sekä
muita pääkäyttötarkoitusta palvelevia rakennelmia. Suunnittelualueen viheraluejärjestelmä
muodostuu kolmesta päävyöhykkeestä ja asuntoalueiden välisistä viherkaistoista. Päävihervyöhykkeet ovat Jäälinojan varsi, Kalimenojan
varsi sekä Yrityspuiston ja Vesalanmäen välissä
oleva laaksoalue. Asumiseen käytettävien alueiden väliin varatut viherkaistat tuovat asutusrakenteeseen väljyyttä, muodostavat ekologisia
käytäviä, toimivat yhteyksinä vihervyöhykkeille
sekä toimivat asukkaiden lähivirkistysalueina.
Asuntoalueille on osoitettu symboli-merkinnällä
(vk) leikkipuistot, joiden ohjeellinen sijainti tarkentuu asemakaavoituksessa.

Alueelle on osoitettu myös kaksi teollisuus- ja
varastorakennusten aluetta (T). Eteläosaan Polvikankaalle on osoitettu Oulun yleiskaavan 2020
mukaisesti teollisuusalue Lohja Rudus Oy:n valmisbetonitehdasta ja kiviainesten käsittelyaluetta
sekä Rajaville Oy:n betonielementtitehdasta varten. Alueelle on hyväksytty 2006 asemakaava,
jonka laatimisen yhteydessä on selvitetty toiminnasta aiheutuvia ympäristöhäiriötä ja niiden edellyttämien suojausten rakentamista. Uusi pitkän
aikavälin teollisuusaluevaraus on osoitettu Kuusamontieltä Alakyläntielle johtavan uuden yhdystien varrelle. Tämä teollisuusaluevaraus jatkaa
Kiimingin Yrityspuiston maankäyttöä sijoittuen
osittain Kiimingin ja osittain Oulun kaupungin
puolelle. Alueelle sijoittuvan toiminnan luonnetta
ei ole vielä määritelty tarkemmin, sijainti kuitenkin mahdollistaa monenlaisen toiminnan.

Virkistysalueiden lisäksi viheralueverkostoon
kuuluvat metsäalueet (MU) sekä maisemallisesti
arvokkaat peltoalueet (MA), joista on kerrottu
tarkemmin kohdassa Maa- ja metsätalousalueet.
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet (VU) on
tarkoitettu virkistys- ja vapaa-ajankeskuksille ja
erityisliikuntapaikoille, kuten ratsastuskeskuksille. Korvenkylään on osoitettu kaksi jo käytössä
olevaa urheilu – ja virkistyspalvelualuetta: Kiimingin ratsastuskeskus Oy Välikyläntien varrella
ja Timosenkosken luontokoulun vieressä sijaitseva pallo- ja luistelukenttä

Alamikkeläntien varteen on osoitettu varaus pienelle teollisuusalueelle (TY), jolla ympäristö
asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.
Alue on tarkoitettu sellaiselle teollisuudelle, joka
ei aiheuta häiriötä ympäristössä olevalle asutukselle. Alueella toimii jo metallipaja, jonka toiminnan kehittämisen merkintä mahdollistaa.

Ohjeellisina ulkoilureitteinä on osoitettu kaksi
pääreittiä, joita täydentää alempitasoinen paikallinen ulkoilureitti. Uusi pohjois-eteläsuuntainen
pääyhteys yhdistää Kiimingin kunnan ja Oulun
kaupungin ulkoilureittiverkostot. Esitetty reitti
lähtee Talvikangas II:n kulmasta koilliseen, kulkee Polvikankaan länsipuolelta ja Rajakankaan
eteläpuolelta Jäälinojan varteen, alittaa uuden
Ylikiimingintien ja jatkuu Jäälinojan varresta
itään kuntarajaa pitkin kääntyen myöhemmin
pohjoiseen kohti Jäälin asuntoalueen latuverkkoa.
Itä-länsisuuntainen Kalimenojan varren pääreitti
Oulun puolella on jo rakennettu. Sille on osoi

4.2.5. Puutarha ja kasvihuonealueet
Suunnittelualueelle on osoitettu kolme puutarhaja kasvihuonealuetta (MP), joista yksi on uusi varaus. Pohjoisosassa sijaitsee Hakanpään puutarha,
jolle on osoitettu laajentumisaluetta sekä nykyisen kasvihuonealueen yhteyteen että läheiselle,
maisemallisesti arvokkaalle peltoalueelle. Kuusamontien varrella jo toimivan puutarhan aluevaraus laajenee hieman nykyisestä, mutta kulkuyhteys siirtyy Välikyläntielle Kuusamontien parantamisen johdosta.
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tettu ylikulkusilta uuden Korvenkyläntie kohdalle. Reitti jatkuu Kuusamontie alitse ja Heikinharjun sivuitse luoteeseen kohti Auran majaa.
Lehtiselän uuden asuntoalueen kohdalla kuntoradalle on osoitettu uusi reitti asuntoalueen pohjoispuolitse. Nykyinen asuntoalueen sisään jäävä
osuus voi palvella liityntäreittinä. Näitä pääreittejä täydentämään on esitetty paikallinen reitti,
joka lähtee Jäälinojan varresta, käy nuorisoseurantalolla ja jatkuu pohjoiseen kohti Kuusamontien uutta alikulkua. Tien länsipuolella reitti jatkuu Vesalanmäen pohjoispuolitse Kalimenojan
varteen, missä se liittyy nykyiseen kuntorataan.
Näin Korvenkylän alueelle muodostuu noin 7
km:n mittainen lenkki, jolle on pääsy kaikilta
asuntoalueilta.

vokas peltoalue (MA). Osa näistä peltoalueista
ympäröi alueella sijaitsevia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita ja siksi peltojen säilyminen vaikuttaa myös näiden kohteiden arvoon.
Suunnittelumääräyksen mukaan alue on tarkoitettu maatalouskäyttöön ja se on paikallisesti
merkittävää kulttuurimaisemaa, joka tulee säilyttää avoimena peltona tai niittynä.
Maa- ja metsätalousalueiksi, joilla on erityistä
ulkoilun ohjaamistarvetta (MU), on osoitettu pääosin olemassa olevaan asutukseen tai asumisen
reservialueisiin liittyviä maa- ja metsätalousalueita. Näillä alueilla sijaitsee myös luonnon tai
maiseman kannalta merkittäviä alueita ja kohteita, kuten metsälain mukaisten luontotyyppien
alueet Kalimenojan ja Jäälinojan varrella, Heikinharjun ja Lehtiselän alue kokonaisuudessaan
sekä useita paikallisesti merkittäviä maisemaalueita. Metsätalouden lisäksi MU-alueita voidaan käyttää ulkoiluun. Ne ovat osa seudun viheralueverkostoa ja niille voidaan rakentaa reittejä ja taukopaikkoja tarkempien suunnitelmien
perusteella.

Kalimenojan pohjoispuolelle on osoitettu ohjeellinen moottorikelkkareitti, joka muodostaa osan
Oulun seudun yleiskaavan teemakartalla osoitettua kaupunkiseudun kiertävää kehäreittiä. Reitille
on osoitettu liityntäpiste vanhan Ylikiimingintien
varresta Polvikankaan teollisuusalueen itäpuolelta. Liityntäpisteenä voi toimia myös Kuusamontien varteen Kalimenojan kohdalle suunniteltu levähdysalue. Reitin toteuttaminen edellyttää tarkempaa suunnittelua ja reittitoimituksen
tekemistä.

Maa- ja metsätalousalueiksi (M) suunnitelmassa
on osoitettu alueet, joihin ei kohdistu maa- ja
metsätalouden lisäksi muuta maankäyttöä eikä
niillä ole erityisiä ympäristöarvoja.

4.2.7. Erityisalueet ja suojaviheralueet
4.2.9. Maisema ja kulttuuriympäristö
Erityisalue, ajoharjoittelurata (E-1) -merkinnällä
on osoitettu Kiimingin Yrityspuistossa sijaitseva
Oulun seudun ajoharjoittelusäätiön jo käytössä
oleva alue sekä siihen rajoittuvaa laajennusalue
Oulun kaupungin puolella. Aluerajaus mahdollistaa rata-alueen laajentamisen tulevaisuudessa
tai lisäalueelle voi sijoittua myös muuta, ajoharjoittelualueen toimintaan liittyvää tai sitä tukevaa
toimintaa. Maankäyttömerkinnän mukaan yleisön
liikkumista alueella voidaan rajoittaa.

Maisemaselvityksen perusteella maankäyttösuunnitelmaan on merkitty maisemallisesti arvokkaina alueina Heikinharju, Mursikangas, osa
Säikänmäestä, Museopolun ja Puutarhakujan rajaama peltoalue Välikylässä sekä Jäälinojan ja
Kalimenojan varren kulttuurimaisema. Pääosin
nämä alueet ovat maa- tai metsätalousalueita,
mutta pieneltä osin myös asuntoalueita. Ne muodostavat paikallisesti merkittävän maisemakokonaisuuden, joka on ominaista Korvenkylälle ja on
eräs sen vahvuus ja vetovoimatekijä. Suunnittelumääräyksen mukaan nämä alueet tulee pitää
maisemalliset arvot turvaavassa käytössä ja maisema-alueella oleva kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta tulee säilyttää. Alueelle rakennettaessa tai aluetta muulla tavalla muutettaessa huolehditaan sen erityisten arvojen säilymisestä. Muutamat umpeen kasvaneet palstat suositellaan raivattaviksi ja hoidettaviksi niittyinä tai
laitumina osana arvokasta maatalous- ja kulttuurimaisemaa.

Kuusamontien ja uuden Ylikiimingintien varteen
on osoitettu mahdollisuuksien mukaan suojaviheralueita (EV),joiden tarkoituksena on mahdollistaa melusuojausten rakentaminen asutuksen kohdalle.
4.2.8. Maa- ja metsätalousalueet
Jäälinojan ja Kalimenojan varsilla sijaitsevat,
paikallisesti arvokkaiksi luokitellut pellot on
osoitettu pääosin merkinnällä maisemallisesti ar -
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Tavoitesuunnitelmassa esitetyt uudet maakunnallisesti arvokkaat uudet suojelukohteet:
(numerointi viittaa inventointiraporttiin)

Osa Jäälinojan ja Kalimenojan varren kulttuurimaisemasta eli ojien yhtymäkohtaa ympäröivä
alue siihen sisältyvine rakennuksineen on merkitty tavoitesuunnitelmaan olevana suojelukohteena. Alueella olevat rakennukset sisältyivät luetteloon Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistorialliset kohteet I (1993). Korvenkylän aluekohde ja
siihen sisältyvät viisi rakennuskohdetta on merkitty suojelukohteeksi Oulun yleiskaavassa
2020.

Oulu
7. Pakolaisten vastaanottokeskus
8. Heikinharjun asuintalot
9. Heikinharjun päiväkoti
10 .Timola, ent. kunnalliskoti
11. Timosenkosken luontokoulu
Tavoitesuunnitelmassa esitetyt uudet paikallisesti arvokkaat uudet suojelukohteet (asuintaloja
pihapiireineen):

Maakunnallisesti merkittävä suojelukohde 79 ja
siihen kuuluvat rakennukset ovat:
1. Timosenkoti (aiemmin Timola)
2. Rauhala
3. Harju
4. Korpi
5. Takalo

Oulu
12. Mäkelä
13. Päivärinta
14. Harjula
15. Vanha-Heikinharju
16. Heikinharju
17. Yläkoski
19. Toivola
20. Rajala
21. Pihlajamaa
23. Rantaharju
25. Irjala
26. Korvenkylän nuorisoseura
27. Törmälä
29. Ollila
30. Ojala

Tavoitesuunnitelmatyön aikana tehtiin rakennusinventointi (Ok Aura 2005), joka käsitti laajemman alueen. Inventoinnissa käytiin läpi ennen vuotta 1960 valmistunut rakennuskanta, yhteensä 42 pihapiiriä. Lisäksi tehtiin alueinventointi Heikinharjusta. Pohjois-Pohjanmaan museo arvotti inventoidut kohteet ja esitti tavoitesuunnitelma-alueelta suojeltavaksi yhteensä 33
kohdetta. Näistä yhden purkaminen sisältyi
Kuusamontien tiesuunnitelmaan. Tavoitesuunnitelma mahdollistaa kaikkien muiden kohteiden
säilyttämisen. Suojelukohteiksi on harkinnan
jälkeen esitetty 31 kohdetta, joista uusia on 5
maakunnallisesti arvokasta ja 21 paikallisesti arvokasta. Kaksi kohdetta jätettiin pois, koska
niissä tehty huomattavia muutoksia, vastaavia
kohteita on yleisesti muilla alueilla tai kohteen
säilyminen ja korjaaminen on epätodennäköistä.

Kiiminki
31. Pellonpää
32. Kankaannokka
33. Pikkarainen
39. Seppälä
41. Urmala
42. Penttilä (yht. alue)

Kuva 12: Timosenkoti tieltä nähtynä (kuva: Marja Lohva)

Kuva 13: Rauhala Kuusamontieltä nähtynä (kuva: Kirsi Schali)

21

KORVENKYLÄN- VÄLIKYLÄN TAVOITESUUNNITELMA

Tavoitesuunnitelmassa ei ole annettu varsinaisia
suojelumääräyksiä, koska se ei ole oikeusvaikutteinen kaava. Tavoitteena on kuitenkin kaikkien
kohteiden säilyttäminen, mihin suunniteltu
maankäyttö antaa hyvät mahdollisuudet. Suojelukohteiksi luokiteltuja rakennuksia ei saa purkaa ilman lupaa. Suojelun taso ratkaistaan asemakaavoitusvaiheessa, jolloin kohteille on tarvittaessa tehtävä rakennushistoriaselvitys. Rakennusinventoinnista julkaistaan erillinen raportti, jossa kohteet esitellään tarkemmin.

Muinaismuistokohde K1 Palokangas on tavoitesuunnitelmassa maa- ja metsätalousalueella, joka
on osoitettu asumisen reservialueeksi vuoden
2020 jälkeen. Kohde ei ole uhattuna lähitulevaisuudessa. Muinaismuistokohde K2 Jäälinoja S
on pientaloasumiseen varatulla alueella, jonka
asemakaavoitus on tarkoitus käynnistää ensimmäisenä. Asemakaavoituksessa tulee selvittää
tuleeko kohde säilyttää ja onko se mahdollista
esim. puistoalueella.

Alueen mahdolliset muinaismuistokohteet selvitettiin suunnittelutyön aikana. Pohjois-Pohjanmaan museon tutkija tarkisti alueen kesäkuussa
2006 ja löysi kaksi mahdollista kohdetta, toinen
Palokankaalla suunnittelualueen itäreunassa ja
toinen Rajakankaalla Jäälinojan itäpuolella.

4.2.10. Luonnon monimuotoisuus
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen
tärkeät alueet perustuvat luonto- ja maisemaselvitykseen. Luonnontilaisina säilyneitä kosteikkoja ovat Jäälinojan ja Polvikankaan korvet, jotka on luonto- ja maisemaselvityksen perusteella
syytä jättää rakentamatta. Muita luonnon kannalta arvokkaita alueita ovat Kalimenojan ja Jäälinojan varsien puronvarsimetsät, jotka ovat metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Kalimenojan varressa kasvaa alueellisesti
uhanalaista kulleroa. Näiden seikkojen johdosta
Kalimenojan ja Jäälinojan varsille on esitetty rakentamattomat vyöhykkeet, jotka on osoitettu
pääosin maa- tai metsätalouskäyttöön ja asutuksen kohdalla virkistyskäyttöön. Alueiden hoidossa ja käytössä on huomioitava luontoarvojen
säilyttäminen.
Suunnittelumääräyksen mukaan ”Alueella on
uhanalaisen lajin aluekokonaisuus, metsälain 10
§:n mukainen tärkeä elinympäristö tai muita erityisiä luontoarvoja, jotka on säilytettävä”.

Muinaismuistokohteet:
(OULU
105)105)
•K1 Palokangas
K1 Palokangas
(OULU
a)
Kivikkokuoppia.
II.
b)b)
Maakuoppia.
a) Kivikkokuoppia. II.
MaakuoppiaII.II.
Kohde
sijaitsee
Palokankaan
kivikkoisen
laen
Kohde
sijaitsee
Palokankaan
kivikkoisen
itäpäässä.
Kohdasta
a)
löytyi
kaksi
selvää,
lälaen itäpäässä. Kohdasta a) löytyi kaksi selhinnä
kivikkokuoppaa
sekö
epämääräisempiä
vää, lähinnä kivikkokuoppaa sekä epämääjälkiä
noin 50 jälkiä
metrinnoin
matkalla.
Kohdasta
b) löyräisempiä
50 metrin
matkalla.
tyi Kohdasta
yksittäinenb)maakuoppa,
jonka
laatua
ei
pyslöytyi yksittäinen maakuoppa,
tytty
tarkemmin
määrittelemään.
jonka laatua ei pystytty tarkemmin määrittelemään.
K2 Jäälinoja S (OULU HA)
Maakuoppa/Susihauta?
Kohde sijaitsee Rajakankaalla Jäälinojan etelä• K2 Jäälinoja S (OULU HA)
puolella. Tilan 13:14 eteläreunasta löytyi kookas
Maakuoppa / Susihauta?
korkeintaan 200 vuotta. Kyseessä voi olla pyynKohde sijaitsee Rajakankaalla Jäälinojan
tiin tarkoitettu kuoppa.
eteläpuolella. Tilan 13:14 eteläreunasta
löytyi kookas maakuoppa, halkaisija noin
neljä metriä ja syvyys lähes kaksi metriä.
Kuopan iäksi arvioidaan korkeintaan 200
vuotta. Kyseessä voi olla pyyntiin tarkoitettu kuoppa.
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4.2.11. Rajoitukset ja häiriötekijät
perän likaantumisesta ei ole tietoa, mutta asia on
selvitettävä asemakaavoituksen yhteydessä.
Tavoitesuunnitelmassa on osoitettu likimääräiset
55 dB(A):n liikennemelualueet Kuusamontielle
ja uuden Ylikiimingintielle. Melualueet on määritelty vuoden 2020 liikennemäärille ilman melusuojausrakenteita. Tavoitesuunnitelmasta käyvät ilmi ne alueet, joilla melusuojaus on tarpeen.
Asemakaavoitusvaiheessa ratkaistaan, miten suojaus toteutetaan. Vaihtoehtoja ovat meluvallit tai
–seinät, toimintojen sijoittelu alueiden sisällä tai
rakenteellinen suojaus. Merkittävimmät suojaustarpeet uusilla alueilla ovat Välikylässä Kuusamontien varrella AKR- ja PL-1-alueilla, samoin kuin uuden Ylikiimingintien varrella. Nykyisen asutuksen suojaaminen Kuusamontien
varrella on ratkaistu hyväksytyissä tiesuunnitelmissa.

Tulvauhan alaiset alueet on merkitty Jäälinojan ja
Kalimenojan varteen luonto- ja maisemaselvityksen tulosten perusteella. Tulvauhan alaiset alueet
on määritelty kerran 50 vuodessa toistuvan vedenkorkeuden mukaan. Alimpia rakentamiskorkeuksia määriteltäessä on lisäksi otettava huomioon harkinnanvarainen lisäkorkeus, joka vaihtelee 0,3 –1,0 metriin olosuhteista riippuen.
Vesalanmäelle entiselle teollisuustontille on esitetty terveyshaitan poistamistarve –merkintä, joka
tarkoittaa että ennen alueen asemakaavoittamista
asuinkäyttöön on selvitettävä maaperän likaantuminen ja puhdistettava mahdolliset likaantuneet
alueet. Tontilla on ollut erilaisia teollista toimintaa, pääosin konepajoja, kymmeniä vuosia. Maa -

Viistokuvia alueelta v. 2005

Kuva 14: Heikinharjun vastaanottokoti
ja asuintaloja, taustalla Kalimenojan
laaksoa ja Vesalanmäen tulevaa pientaloaluetta.

Kuva 15: Oikealla täydennettävää
pientaloaluetta ja maisemallisesti arvokas peltoalue. Vasemmalla alhaalla
tulevaa lähipalvelujen aluetta.
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4.3. Liikenne
telmassa on varauduttu myös siihen, että pitkällä
tähtäyksellä Kuusamontie jatkuu korkealuokkaisena väylänä Korvenkylän ohitse ja uuden Ylikiimingintien kohdalle on varattu tila eritasoliittymälle tie-, katu- ja ramppijärjestelyineen.

4.3.1. Korvenkylän tiejärjestelyt (liitekartta 7)
Valtatien 20 eli Kuusamontien parantaminen välillä Oulu – Korvenkylä on aloitettu marraskuussa 2006. Hankkeen toteuttaminen perustuu
vuonna 1995 hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan ja
vuonna 2006 hyväksyttyyn muutostiesuunnitelmaan. Muutostiesuunnitelma mahdollistaa käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa Kuusamontien toteuttamisen myös Korvenkylän kohdalla 2+2 –kaistaisena uuden Ylikiimingintien
liittymään saakka, johon rakennetaan liikennevalot. Suunnitelma sisältää päätien järjestelyjen lisäksi nykyisen maankäytön edellyttämiä melusuojauksia, kevyen liikenteen väyliä ja alikulkuja. Toimenpiteet on suunnittelu yhteistyössä
alueen maankäytön suunnittelun kanssa. Suunni-

4.3.2. Ajoneuvoliikenteen verkko
Ajoneuvoliikenteen pääväylät ovat Kuusamontie
(vt 20), uusi Ylikiimingintie sekä Kuusamontieltä
Alakyläntielle osoitettu uusi yhdystie. Maankäytössä varaudutaan Jäälin ohittavaan Kuusamontien uuteen linjaukseen jättämällä uutta tiealuetta
ja eritasoliittymän ramppeja varten tarvittavat
maa-alueet rakentamattomiksi. Kuusamontien tulevat järjestelytjauudenYlikiimigintien liittymän
toteutusvaiheet käyvät ilmi alla olevista kuvista.

Valo-ohjattu tasoliittymä

Eritasoliittymä

Kuva 16: Kuusamontie ja uuden Ylikiimingintien liittymän toteutusvaiheet

samontien itäpuolisille alueille. Liittymä vanhalta Ylikiimingintieltä Kuusamontielle poistuu,
korvaava yhteys rakennetaan Kaartintien kautta.
Kiimingin puolella tieverkko säilyy lähes nykyisellään Välikyläntien ja Raivaajantien toimiessa
pääkokoojakatuina. Välikyläntie, joka on osa
vanhaa Kuusamontietä, pyritään säilyttämään ainakin uuden Ylikiimingintien eteläpuolelle jääviltä osiltaan raittimaisena. Asutuksen laajenemiseen Jäälinojan itäpuolelle varaudutaan siten, että
Raivaajantietä voidaan tulevaisuudessa jatkaa uudelleYlikiimingintielle saakka. Myös Kuusamontien länsipuolella maankäyttö ja valtatien parantaminen tuovat muutoksia tieverkkoon. Kiimingin puolella Yrityspuistoon muodostetaan uusi sisääntuloväylä Kuusamontie-Alakyläntie väli-

Kuusamontien eteläpuolella lisääntyvä maankäyttö ja Kuusamontien parantamistoimenpiteet
tuovat huomattavia muutoksia alueen tie- ja katuverkkoon. Vanha Ylikiimingintie muutetaan
kevyen liikenteen väyläksi Polvikankaan teollisuusalueen ja Korvenkylän uusien asuntoalueiden
väliltä ja teollisuusalueelle rakennetaan uusi yhteys uudelta Ylikiimingintieltä. Uuden ja vanhan
Ylikiimingintien välille muodostetaan asutusta
varten uusi kokoojatasoinen yhteys mukaillen
Seurakankaantietä ja Puuperäntietä. Tämä tieyhteys liittyy pohjoispäässään uuteen Ylikiimingintiehen vastapäätä nykyistä Välikyläntien liittymää. Uusi kokoojaväylä luo asuntoalueilta hyvät
yhteydet suunniteltuun paikalliskeskukseen ja
mahdollistaa linja-autoreitin järjestämisen Kuu-
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Kevyen liikenteen alikulkuja on osoitettu Kuusamontielle kaksi, nykyinen Jäälinojantien alikulku ja uusi Ylikiimigintien liittymässä oleva
alikulku pohjoisempana. Uudelle Ylikiimiginteille on osoitettu alikulku Välikyläntien liittymän kohdalle, jossa se palvelee jatkossa turvallisena yhteytenä suunniteltuun paikalliskeskukseen. Uudelle tieyhteydelle Kuusamontie-Alakyläntie on osoitettu alikulku Yrityspuiston liittymään.

seltä yhdystieltä. Uudet liikerakennusten ja toimitilarakennusten alueen sijoittuvat tämän sisääntulon yhteyteen. Vesalanmäen liittymän poistuminen korvataan uudella rinnakkaisyhteydellä,
joka muodostuu Lammashaantiestä ja Vesalanmäentiestä. Rinnakkaistien liikenne ohjataan
etelässä Hönttämäen eritasoliittymään ja pohjoisessa Yrityspuiston uuteen sisääntuloliittymään.
Kuusamontien länsipuolelle sijoittuvien Oulun
asuntoalueiden kokoojakatuina toimivattulevaisuudessaHeikinharjuntieItärinteentiejaPitkäsuontiejatkeineenSäilytettäväraitti–merkinnällä
on merkitty se osuus Seurakankaantiestä/Välikyläntiestä, joka voidaan säilyttää nykyisellään kylänraittina. Muille osuuksille on tarpeen rakentaa ajoradan viereen kevyen liikenteen
väylä. Raitin luonteen ja linjauksen toivotaan kuitenkin säilyvän mahdollisimman alkuperäisenä,
koska sen varrella on paljon alueelle luonteenomaista rakentamista ja maisemia.

4.3.4. Joukkoliikenne (liitekartta 9)
Joukkoliikenteen nopeat pääreitit käyttävät Kuusamonteitä, jolle on suunniteltu pysäkit kahden
alikulun yhteyteen. Kuusamontien itäpuolelle on
mahdollista järjestää asuntoalueiden kautta kulkeva reitti Hönttämäen eritasoliittymästä vanhalle
Ylikiimingintielle ja jatkuen uuden kokoojakadun
(Puuperäntie- Seurakankaantie) kautta Välikyläntielle. Reitti palaa Kuusamontielle Välikylässä
Raivaajankujan risteyksessä. Pääosalta asuntoalueista on enintään 300 metrin kävelymatka pysäkille. Myös Kuusamontien länsipuolelle on
mahdollista järjestää joukkoliikennereitti, mutta
se muodostuu melko mutkikkaaksi ja sen varteen
sijoittuu suhteellisen vähän asutusta. Lisäksi Heikinharjun asutuksen saaminen joukkoliikenteen
piiriin edellyttäisi erillistä käyntiä alueella,koska
Heikinharjun ja Vesalanmäen välille ei saada
luontevaan tieyhteyttä

4.3.3. Kevyen liikenteen verkko (liitekartta 8)
Alueelle on suunniteltu kattava kevyen liikenteen
verkko, joka koostuu korkeatasoisesta seudullisesta reitistä, Kuusamontien molemmilla puolilla
olevista asuntoalueiden pääreiteistä sekä niitä
täydentävistä poikittaisreiteistä. Pienemmillä
asuntokaduilla kevyt liikenne käyttää ajorataa.
Seutureitti on Kuusamontien leventämisen takia
johdettava kulkemaan suunnittelualueen eteläpäässä asuntokatujen eli Rajakujan, Pistokujan ja
Välikyläntien kautta, josta se Kukkivan Kunnaan
jälkeen siirtyy takaisin Kuusamontien varteen.
Erilliset kevyen liikenteen väylät on osoitettu
Kuusamontien länsipuolella valtatien varteen,
Heikinharjuntien-Itärinteentien varteen, Vesalanmäentien varteen sekä Yrityspuistoon johtavan uuden tien varteen. Yrityspuiston alueelle on
esitetty kevyen liikenteen väylät kokoojakatujen
varteen sekä Alakyläntielle johtavan uuden yhteyden varteen. Kuusamontien itäpuolella on jatkuva kevyen liikenteen reitti etelästä Kaartintieltä
pohjoiseen Välikyläntien päähän saakka. Vanhan
Ylikiimigintien varrelle on osoitettu erillinen kevyen liikenteen väylä Kuusamontieltä Puuperäntielle saakka, siitä itään päin tie muuttuu kokonaan kevyen liikenteen väyläksi Polvikankaan
teollisuusalueeseen saakka.
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4.4.

Tavoitesuunnitelman vaikutusten arviointi

4.4.1. Suhde ylempiasteisiin kaavoihin
sänä on varautuminen uuteen kokoojaväylään
Kuusamontien eteläpuolella.

Maakuntakaava
Tavoitesuunnitelman mukainen KorvenkylänVälikylän alueen kehittäminen noudattaa maakuntakaavan periaatteita. Alueen kaupunkirakennetta kehitetään Kuusamontiehen tukeutuen ja
joukkoliikenteen kehittämisedellytykset on otettu
huomioon. Kuusamontielle on varattu pitkän aikavälin kehittämismahdollisuudet ja Ylikiimigintien uusi linjaus ja liittymä sekä yhdystie Kuusamontien-Alakyläntie on esitetty. Kalimenojan
varteen on varattu viheryhteystarpeen toteuttava
rakentamatonvyöhykereitteineen.

Kiimingin keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava
Tavoitesuunnitelma ja keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava poikkeavat myös joiltakin osin
toistaan. Yleiskaavassa nykyinen Kuusamontie
on esitetty käännettäväksi Välikyläntielle siinä
vaiheessa kun Jäälin ohikulkutie toteutetaan. Tavoitesuunnitelmassa tie on kuitenkin käännetty
Ylikiimingintielle nousevan rampin päähän, koska tämä ratkaisu silpoo vähemmän rakentamiseen
sopivia alueita risteyksen tuntumassa ja mahdollistaa paremmin Kuusamontien länsipuolelle esitetyn rinnakkaistieyhteyden toteuttamisen. Kuusamontien pohjoispuolen tieverkko poikkeaa
keskeisten alueiden yleiskaavasta lähinnä linjauksiltaan.

Oulun seudun yleiskaava 2020
Tavoitesuunnitelman maankäyttö noudattaa Oulun seudun yleiskaavan ja sen muutoksen periaatteita. Maankäyttö on täsmentynyt siten, että
asumisen painopiste on Kuusamontien eteläpuolella ja pohjoispuolella varaudutaan laajemmin
yritystoiminnan tarpeisiin. Uutta on myös varautuminen yhteiseen paikalliskeskukseen kuntarajalla suunnittelujakson lopulla. Kuusamontien
eteläpuolelle on osoitettu hieman laajemmin asutusta kuin seudun yleiskaavassa, tien pohjoispuolella taas asutusta on supistettu ja osoitettu
enemmän toimitilarakennusten ja liikerakennusten aluetta. Varaukset eivät muuta seudun keskusverkkorakennetta eivätkä uhkaa päivittäisten
palveluiden saatavuutta asuntoalueilla, koska kysymyksessä on varautuminen erikoistavarakaupan ja tilaa vievän kaupan tarpeisiin pitkällä aikavälillä. Sen sijaan varautuminen uuteen lähikeskukseen vuoden 2020 jälkeen Kuusamontien
eteläpuolelle laajentaa seudun keskusverkkoa.
Ratkaisua pidetään kuitenkin hyvin perusteltuna,
kun tarkastellaan alueen väestömäärän kehitystä,nykyisten lähikeskusten etäisyyttä sekä varautumista asumisen laajennussuuntiin.

Yleiskaavassa Kuusamontien eteläpuolelle osoitettu palvelujen ja hallinnon alue on tavoitesuunnitelmassa esitetty huomattavasti laajempana
merkinnällä lähipalvelurakennusten ja asuinpientalojen alue. Väestön lisääntyessä suunnittelualueella on tarpeen varautua pitkällä aikavälillä
myös lähipalvelujen eli koulun, päiväkodin ja lähikaupan rakentamiseen alueelle. Lähipalvelurakennuksille ja asuinpientaloille suunnitelmaluonnoksessa osoitettu aluevaraus on paljon laajempi
kuin mitä palveluille todellisuudessa tarvitaan ja
palvelujen ja asumisen sijainti ja suhde tarkentuu
alueen jatkosuunnittelussa. Palvelujen ja hallinnon alueen ulkopuolelle jäävä osa Kuusamontien ja Välikyläntien välisestä alueesta on yleiskaavassa merkitty pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi kun taas tavoitesuunnitelmassa se on pienkerrostalojen ja rivitalojen aluetta. Tavoitesuunnitelmassa pyritään tiivistämään tämän keskeisen,
palvelujen läheisyyteen sijoittuvan alueen maankäyttöä.

Oulun yleiskaava 2020
Tavoitesuunnitelman maankäyttöratkaisu noudattaa Oulun yleiskaavan 2020 periaatteita.
Aluevaraukset ovat tarkentuneet siten, että asuntoalueita on osoitettu hieman laajemmin Kuusamontien eteläpuolelle ja tien pohjoispuolella osa
työpaikka-alueesta on muutettu asuntoalueeksi.
Tavoitesuunnitelmassa kuntarajan maankäyttö on
voitu sovittaa paremmin yhteen, jonka ansioista
kuntarajalle voitiin osoittaa yhtenäiset asuntoalueet ja sijoittaa myös työpaikka-alueet yhtenäisinä
uuden tieyhteyden varrelle. Liikenneverkon periaatteet ovat samat kuin Oulun yleiskaavassa, li-

Kuusamontien pohjoispuolelle, Alakyläntielle
johtavan yhdystien eteläpuolelle on yleiskaavassa
osoitettu pientalovaltaista asuntoaluetta, kun taas
tavoitesuunnitelmassa alue on varattu liikerakennusten ja toimitilarakennusten alueeksi. Kiimingin puolella oleva omakotialue on säilytetty asumisen alueena, ja se liittyy luontevasti Oulun
puolella olevaan asumisen alueeseen. Ratkaisu
noudattaa tavoitesuunnitelman laatimiselle asetettua tavoitetta, jonka mukaan Kuusamontien poh-
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Koska kaupunkirakenne jatkuu yhtenäisenä kuntarajan ylitse, on alueiden asemakaavoitus ja toteuttaminen sovitettava yhteen. Liitekartalla 10
on esitetty suositus asemakaavoitusjärjestykseksi.

joispuoli varataan pääosin teollisuudelle ja palveluille ja eteläpuoli asumiselle. Erikoiskaupalle
varattavien alueiden lisääminen perustuu Kiimingin kaupallisten palvelujen kehittämis- ja sijoittumissuunnitelmaan, joka sisältää myös selvityksen kaupallisten palvelujen tarpeesta Kiimingissä.
Kuusamontien ja Alakyläntielle johtavan uuden
yhdystien risteysalue tarjoaa liikenteellisesti hyvin saavutettavan paikan erikoistavarakaupan
palveluille.

4.4.3. Vaikutukset luonnonympäristöön
Suunnitelmalla on vaikutuksia luonnonympäristöön, koska aiemmin rakentamattomia alueita
otetaan rakentamisen piiriin. Merkittävä osa rakennettavista alueista on kuitenkin täydennysrakennettavaa, jo ihmistoiminnan piirissä olevaa
aluetta. Rakentamisen piiriin tulevia laajahkoja,
yhtenäisiä luonnonalueita on Heikinharjun-Lehtiselän alueella, Jäälinojan ja vanhan Ylikiimingintien välisellä alueella sekä Mursikankaan etelärinteellä. Rakentamisen piiriin tulevilla alueilta
metsäkasvillisuus katoaa ja viheralueiksikin jätettävillä alueilla se muuttuu lajistoltaan. Eläinten
elintila vähenee ja lajiston runsaussuhteet muuttuvat. Alueiden pintavesien kertymät ja valumat
muuttuvat ja nämä muutokset saattavat vaikuttaa
alueen ojien ja purojen virtaamiin.

Yleiskaavassa Alakyläntielle johtavan yhdystien
pohjoispuolelle, Kuusamontien risteyksen tuntumaan on osoitettu palvelujen ja hallinnon aluetta
sekä siitä länteen ja pohjoiseen teollisuus- ja varastoaluetta. Tavoitesuunnitelmassa nämä alueet
on osoitettu liikerakennusten ja toimitilarakennusten alueiksi eli muutos ei ole kovin merkittävä.
4.4.2. Vaikutukset kaupunkirakenteeseen
Tavoitesuunnitelmassa esitetty maankäyttö noudattaa seudun yleiskaavan sormimaista rakennetta ja eheyttää yhdyskuntarakennetta täydentämällä olemassa olevaa maankäyttöä ja varaamalla
uusia alueita jo rakennetun yhdyskuntatekniikan
piiristä. Mikäli asumisen reservialueiksi osoitetut
alueet toteutuvat, laajenee asutus osittain uusille
alueille.

Asumiseen osoitetut alueet on pyritty sijoittamaan maisemarakenteeseen sopivalla tavalla, ts.
lakialueet, selänteet ja laaksot on pyritty säilyttämään rakentamattomina. Myös paikallisesti
merkittävät maisema-alueet on pyritty säilyttämään rakentamattomina, kaikkia ei kuitenkaan
ole voitu esittää virkistysalueiksi tai maa- ja metsätalousalueiksi.

Tavoitesuunnitelma noudattaa olemassa olevaa
rakennetta myös toimintojen sijoittamisperiaatteiltaan, uudet työpaikka- ja palvelualueet on
osoitettu nykyistä rakennetta tukien Kuusamontien pohjoispuolelle ja uudet asumiseen käytettävät alueet pääosin sen itäpuolelle. Näin palveluja työpaikka-alueet häiritsevät asutusta mahdollisimman vähän, mutta työ- ja asiointimatkat jäävät
kuitenkin lyhyiksi.

Luonnon kannalta arvokkaat alueet ja kohteet eli
metsälain mukaiset puronvarsimetsät Kalimenojan ja Jäälinojan varrella, Jäälinojan ja Polvikankaan ruoho- ja heinäkorvet sekä uhanalaisten kasvien kasvupaikat, on säilytetty rakentamattomina. Monimuotoisen luontonsa takia arvokkaaksi ja virkistyskäyttöönkin soveltuvaksi
todettu Heikinharjun-Lehtiselän alue on kuitenkin otettu osin rakentamiskäyttöön yleiskaavan
mukaisesti.

Tavoitesuunnitelmassa on varattu kohtuullisen
laajasti uusia alueita liikerakennuksille, nimenomaan erikoistavarakaupan myymälöitä varten.
varaukset perustuvat Kiimingin kaupallisten palvelujen kehittämis- ja sijoittamissuunnitelmaan,
jossa on selvitetty kunnan palvelutarpeet ja määritelty eri palveluille sopivat paikat. Palvelujen
sijoittuminen kuntarajan läheisyyteen on kaupunkirakenteen kannalta perusteltua, koska näitä palveluja ei ole saatavissa Kiimingin keskustasta ja
Yrityspuistoon sijoittuessaan ne palvelevat myös
Kiimingin eteläosien asukkaita.

Rakentamiseen varatuilla alueilla maaperän laatu
vaihtelee siltistä hiekkaan ja moreeniin. Rakentamiseen on osoitettu myös maaperältään siihen
heikosti soveltuvia alueita, joten perustamiskustannukset voivat paikoitellen kohota korkeiksi.
Tämä koskee erityisesti kaupan ja toimitilarakennusten alueita, joiden hyvä sijainti pääväylien
varrella on nostettu perustamisolosuhteita tärkeämmäksi kriteeriksi.
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4.4.4. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
palveluiden toteutuminen parantaa sekä kiiminkiläisten, että myös muiden Kuusamontietä käyttävien palveluja.

Asutuksen ja maankäytön tehostaminen suunnittelualueella muuttaa sen rakennettua ympäristöä
nykyisestä kaupunkimaisempaan suuntaan. Alueen kylämäinen luonne on vahvuus, joka tulisi
asemakaavoituksessa säilyttää mahdollisimman
pitkälle. Toisaalta ympäristökuva on joillakin
osin aluetta rikkonaista ja alueen suunnitelmallinen rakentaminen voi myös parantaa sitä, esimerkiksi Vesalanmäellä asutuksen keskellä olevan teollisuusalueen muuttaminen asuntoalueeksi
parantaa taajamakuvaa.

Erikoistavarakaupan yksiköt eivät uhkaa alueen
asukkaiden lähipalveluita, eikä niillä kaupallisen
selvityksen mukaan ole vaikutusta Kiimingin
keskustan palveluihin.
Oulun koillisten kaupunginosien asukkaiden ja
jääliläisten ulkoilu- ja hiihtomahdollisuudet paranevat merkittävästi, kun pohjois-eteläsuuntainen
ulkoilureitti muodostaa yhteyden Jäälistä Korvensuoran reitille ja edelleen Auran majalle. Jäälinojan varresta Yrityspuiston eteläpuolta Kalimenojan varteen kulkeva yhdysreitti mahdollistaa
suunnittelualueen oman hiihto- ja ulkoilureitin
syntymisen.

Kulttuuriympäristön säilymisestä on huolehdittu
nostamalla kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet ja alueet esille erilaisilla kaavamerkinnöillä
ja -määräyksillä. Asutusta tiivistettäessä tulee
asemakaavoituksessa kiinnittää erityistä huomiota arvokkaiden kohteiden ympäristöihin niin, ettei
suunnittelulla heikennetä niiden arvoa. Arvokkaille alueille on osoitettu niiden luonteeseen sopiva käyttötarkoitus ja kaavamerkinnällä on ohjattu kiinnittämään tarkemmassa suunnittelussa
huomiota alueen ominaispiirteiden ja arvojen säilyttämiseen.

Kalimenojan pohjoispuolelle suunniteltu moottorikelkkareitti on osa Oulun kaupunkiseudun kiertävää kehäreittiä ja se parantaa kelkkailumahdollisuuksia koko Oulun seudulla.
4.4.6. Vaikutukset liikenteeseen

Alueellisessa rakennusinventoinnissa on käyty
läpi kaikki vuonna 1960 tai sitä ennen valmistuneet kohteet. Tavoitesuunnitelma mahdollistaa
kaikkien kohteiden säilymisen. Uusina kohteina
siinä on esitetty viisi maakunnallisesti merkittävää ja 21 paikallisesti merkittävää suojelukohdetta. Kaikki aiemmin luetteloidut viisi suojelukohdetta on myös merkitty säilytettäviksi

Asutuksen, työpaikkojen ja kaupallisten palvelujen lisääminen suunnittelualueella lisäävät liikennettä Kuusamontiellä. Tien välityskyky ei kuitenkaan heikkene maankäytön lisääntymisen suhteessa johtuen Kuusamontien parantamistoimenpiteistä ja niihin liittyvistä suunnittelualueen
sisäisistä liikennejärjestelyistä
Vuosina 2006-2008 toteutettavat Kuusamontien
parantamistoimenpiteet ja Ylikiimingintien siirto
aiheuttavat alueen sisäiseen tieverkkoon merkittäviä muutoksia. Niistä huolimatta alueen liikenneverkko on toimiva. Joidenkin asukkaiden kulkuyhteydet muuttuvat, kun liittymien määrä Kuusamontielle pienenee. Toisaalta uusien järjestelyiden mukaisista liittymistä on aiempaa helpompaa ja turvallisempaa päästä Kuusamontielle. Lähipalvelut ovat asukkaille melko hyvin saavutettavissa, heikoin tilanne on Heikinharjun - Lehtiselän asukkailla.

4.4.5. Vaikutukset palveluiden saatavuuteen
Lähipalvelujen toteutuminen pitkällä aikavälillä
parantaa merkittävästi alueen palveluja, koska
suunnittelualueella tai sen lähialueilla ei ole tällä
hetkellä näitä palveluja lainkaan tarjolla. Koska
lähipalvelut on sijoitettu asutukseen nähden keskeisesti ja eri liikennevälineillä (jalankulku, pyöräily, henkilöauto ,julkiset liikennevälineet)
useimmista suunnista hyvin saavutettavaan paikkaan, myös eri ikäryhmien mahdollisuuden palvelujen käyttöön paranevat. Erikoistavarakaupan
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nitteluprosessin ajan, sitä on tarkistettu 24.4.2006
ja 15.11.2006.

Nykyisillä asuntoalueilla liikenne ja sen aiheuttamat haitat tulevat hieman lisääntymään asutuksen lisääntyessä. Teollisuusalueiden liikenne on
ohjattu päätieverkolle niin, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriötä asutukselle, mutta teollisuusalueiden laajeneminen lisää väistämättä
myös liikennettä ja sen haittoja. Vesalanmäellä
asutuksen keskellä olevan teollisuusalueen muuttaminen asuntoalueeksi vähentää raskaan liikenteen tällä alueella aiheuttamia haittoja. Uusien
lähipalvelualueiden ja asuinpientaloalueiden meluntorjunta on mahdollista huomioida jo suunnittelun alusta lähtien.

5.2. Esittelytilaisuudet
Suunnittelun
käynnistämisestä
järjestettiin
2.12.2004 Korvenkylän nuorisoseuran talolla tiedotus- ja keskustelutilaisuus, jossa esiteltiin OAS
sekä suunnittelun lähtökohtia ja tavoitesuunnitelman tulevaa sisältöä ja aikataulua. Tilaisuudesta tiedotettiin sanomalahti Kalevassa sekä
kuntien nettisivuilla. Tilaisuuteen osallistui 65
henkeä.

Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat Kuusamontien alikulkujen rakentamisen myötä ja sitä
mukaa kun kokoojakatujen varsille osoitetut kevyen liikenteen väylät toteutuvat. Joukkoliikenteen hyvän palvelutason alue voi laajentua Kuusamontien itäpuolelle osoitetun rinnakkaistieyhteyden toteutumisen myötä

5.3. Suunnitelmien nähtävillä olot
Tavoitesuunnitelmaluonnos oli nähtävillä kaavoituksen valmisteluaineistona (MRL 62 §:n tarkoituksessa) 20.4. – 18.5.2006. Luonnos oli nähtävillä Oulun kaupungintalolla, Kiimingin kunnanvirastolla sekä Korvenkylän nuorisoseuran
talolla. jossa järjestettiin myös esittelytilaisuus
25.4.2006. Tilaisuudessa esiteltiin samanaikaisesti luonnokset tavoitesuunnitelmasta ja Kuusamontien muutostiesuunnitelmasta. Tilaisuudesta
tiedotettiin sanomalahti Kalevassa sekä kuntien
nettisivuilla siihen osallistui 135 henkeä.

4.4.7. Vaikutukset yhdyskuntatalouteen
Korvenkylän-Välilylän alue on nykyisen yhdyskuntarakenteen sisällä oleva täydennysalue, jonka
liitäntäkustannukset jäävät kohtuullisiksi. Kuusamontien parantaminen ja siihen liittyvät tiejärjestelyt toteutetaan riippumatta Korvenkylä kehityksestä. Osalle aluetta on jo rakennettu sekä
vesihuolto- että sähkölinjaverkosto. Nämä tekijät
laskevat alueen toteuttamiskustannuksia keskimääräisestä. Lisärakentaminen edellyttää kuitenkin verkostojen laajentamista ja myös joidenkin
vanhojen vesi- ja viemärilinjojen saneerausta.
Alueen suunniteltu maankäyttö on suhteellisen
väljää, koska sen maaseutumaisuus ja monimuotoisuus halutaan säilyttää. Nämä tarkoittavat keskimääräistä suurempia katu- ja johtopituuksia
asuntoa kohti, mikä puolestaan nostaa alueen toteuttamiskustannuksia uutta asuntoa kohti arvioituna.

V

5.4. Saatu palaute ja sen vaikutus
Palautetta on otettu vastaan koko suunnitteluprosessin ajan. OAS:in riittävyydestä ei jätetty mielipiteitä. Asukkaat ja maanomistajat ovat tehneet
yhteensä noin 20 kirjallista tai suullista esitystä
alueen tulevasta käytöstä. puhelinkeskusteluja ja
asukkaiden käyntejä on kertynyt Oulun puolelta
yli 40.
Luonnosvaiheen palautteena saatiin 18 lausuntoa
sekä 10 Oulua ja 20 Kiiminkiä koskevaa mielipidettä Luonnosta muokattiin merkittävästi palautteen johdosta.

Vuorovaikutus

Tavoitesuunnitelmasta on järjestetty viranomaisneuvottelu 19.12.2005.

5.1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yhteisten palveluiden järjestämisen periaatteista
on käyty 19.10.2006 neuvottelu Oulun kaupungin
ja Kiimingin kunnan kesken.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laadittiin 11.11.2004. Suunnittelun käynnistämisestä
ja OAS:n valmistumisesta kuulutettiin sanomalehti Kalevassa 26.11.2006. OAS jaettiin kaikkiin
talouksiin suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä sekä siinä luetelluille osallisille. OAS on
ollut nähtävänä kuntien nettisisuilla koko suun-

Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana saatiin 2 Oulua ja 7 Kiiminkiä koskevaa mielipidettä. Niiden
johdosta tehtiin vähäisiä tarkistuksia Kiimingin
puolelle.
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VI Jatkosuunnittelu

(liitekartta 10)

Tavoitesuunnitelmassa esitetään, että alueen tarkempi suunnittelu ja rakentamisen ohjaus tulee tehdä
asemakaavoituksella. Kumpikin kunta laatii alueelleen asemakaavoja osa-alueittain sovittaen ne rajaalueella yhteen toiminnallisesti ja aikataulullisesti.

luonto- ja maisema-alueet sekä suojelukohteet
tulee ottaa huomioon asemakaavoissa.

Selostuksen liitekarttana 10 on ohjeellinen asemakaavoitusohjelma, jossa on esitetty osa-aluejako ja kiireellisyysjärjestys. Ohjelma on sovitettu mahdollisimman hyvin yhteen kuntien tarpeet huomioon ottaen. Oulun puolella paineet
ovat asuntoalueilla Korvenkylässä sekä Mursikankaan – Alamikkeläntien alueella. Kiimingissä
suunnittelutarvetta on ensi vaiheessa Yrityspuiston laajennusalueella ja Välikylässä Kuusamontien varrella.

Koko tavoitesuunnitelma-alue on suunnittelutarvealuetta MRL:n 16 §:n perusteella. Niillä alueilla, joilla asemakaavoitus on tulossa vasta myöhemmissä vaiheissa joudutaan ehkä käsittelemään suunnittelutarveratkaisuja. Tavoitesuunnitelmaa voidaan käyttää yhtenä lupaharkinnan perusteena, jolla selvitetään täyttääkö haettu rakennuspaikka MRL:n 137 §:n edellytykset. Kiimingin osalta suunnittelutarveharkinnan perustana
käytetään vuonna 1992 hyväksyttyä yleiskaavaa
ja sen jälkeen myönnettyjen rakennuslupien määrää.

Tavoitesuunnitelma ei ole MRL:n mukainen kaava eikä sillä siten ole suoria oikeusvaikutuksia.
Tavoitesuunnitelmassa esitetty mitoitus, talotyyppijakautuma sekä alueelle varattavat palvelut hyväksytään kunnanvaltuustoissa ohjeeksi
asemakaavoitukselle. Esitetty maankäyttö ja liikenneverkko ovat periaatteellisia ja tarkentuvat
asemakaavoituksessa. Alueen ominaispiirteet,

Suunnittelutarveratkaisujen perusteella tulee tehdä vain täydennysrakentamista, jossa rakennuspaikka sovitettavissa nykyiseen tiestöön ja
olevaan rakennus kantaan.
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