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JOHDANTO

Väliraporttiin on koottu Oulun kaupungin Länsi-Toppilaan sijoittuvan alueen eteläosan
asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelun sekä siihen liittyvä liikenteen,
katujen ja ympäristön yleissuunnittelun suunnittelutyön lähtötiedot, tehdyt suunnitelmat,
perusselvitykset sekä maankäyttövaihtoehtojen vertailu.
1.1 Projektin sisältö ja tavoitteet
Suunnittelutehtävänä oli Oulun kaupungin Toppilan kaupunginosaan sijoittuvan alueen
asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelu sekä siihen liittyvä liikenteen,
katujen ja ympäristön yleissuunnittelu. Suunnittelutyön tavoitteena on laatia
asemakaavaluonnos,
jossa
ratkaistaan
alueen
maankäytön
periaatteet.
Asemakaavaluonnosta täydentävät liikenteen, katujen ja ympäristön yleissuunnitelmat.
Asemakaava ja asemakaavan muutos laaditaan teknisen lautakunnan kesäkuussa 2006
hyväksymän Länsi-Toppilan kaavarungon pohjalta.
Toppilan asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen laatiminen on tullut vireille
vuodenvaihteessa
2006-07.
Ratkaisua
on
lähestytty
vaihtoehtoisten
maankäyttötarkastelujen avulla, joiden pohjalta lopullinen asemakaavaluonnos
työstetään. Vaihtoehtovaiheessa tarkastellaan erilaisten ratkaisumallien avulla alueen
tulevaa maankäyttöä – asuminen, liike- ja toimistotilat, palvelut, viheralueet – sekä
toimintojen sijaintia, tarvittavia liikenneyhteyksiä ja maankäytön mitoitusta. Liikenneverkko
auto- ja joukkoliikenteen sekä kevyen liikenteen osalta suunnitellaan riittävällä
tarkkuudella maankäyttövaihtoehtojen vertailua ja kustannusennusteita varten. Myöskin
teknisten verkostojen (kaukolämpö-, vesi- ja sähköhuolto) sijoitusvaihtoehtoja ja niiden
kustannuksia vertaillaan maankäyttövaihtoehtojen pohjalta. Vaihtoehtojen vertailun
perusteella ohjausryhmä antaa jatkotyöskentelyohjeet asemakaavaluonnosta varten.
1.2 Suunnittelutyö ja ohjaus
Länsi-Toppilan alueen luonnosvaiheen suunnittelu tehdään konsulttityönä ja
suunnittelusta vastaavat Arkkitehdit m3 Oy (projektin hallinta ja maankäytön suunnittelu)
sekä
alikonsultteina
NÄKYMÄ
Oy
(ympäristösuunnittelu),
Plaana
Oy
(ympäristösuunnittelu, liikennesuunnittelu sekä katu- ja tieverkko) ja Promehtor Oy
(meluselvitys). Geotekniikan asiantuntijana toimii Pöyry Enviroment Oy ja silta- ja
laiturirakenteissa Ponvia Oy. Sähkö- ja energiahuollon suunnitelmat laatii Oulun Energia
ja vesihuollon suunnitelmat Oulun Vesi. Asemakaavaehdotuksen laatimisesta vastaa
Teknisen keskuksen asemakaavoitus.
Suunnittelutyötä on Oulun kaupungin puolesta ohjannut teknisen keskuksen johtajan
nimeämä ohjausryhmä
Teknisen keskuksen edustajat:
Matti Karhula, pj
Timo Lajunen
Kaija Puhakka
Sami Rundgren
Jorma Heikkinen
Liisa Kääriä-Fischer

Tekninen keskus/ Asemakaavoitus
Tekninen keskus/ Asemakaavoitus
Tekninen keskus/ Maa- ja mittaus
Tekninen keskus/ Maa- ja mittaus
Tekninen keskus/ Katu- ja viherpalvelut
Tekninen keskus/ Katu- ja viherpalvelut

Kaupungin muiden hallintokuntien ja liikelaitosten edustajat:
Paula Korkala
Keskusvirasto/ Talous ja strategia -ryhmä
Jouni Lähdemäki
Oulun Vesi
Vesa Parviainen
Oulun Energia, sähkö
Kaj Norrbacka
Oulun Energia, kaukolämpö
Jukka Salovaara
Oulun Energia, Toppilan voimalaitos
Marketta Karhu
Oulun seudun ympäristövirasto
Jari Heikkilä
Rakennusvalvontavirasto
Pasi Kovalainen
Pohjois-Pohjanmaan museo

Tontinhaltijoiden edustajat:
Tuomo Poutiainen
Toni Pekonen
Tauno Kestilä
Taisto Järvelä
Pentti Kestilä
Mauno Niemelä
Ari Tuutti

SRV Yhtiöt Oyj (Toppilan mallaskiinteistöt, Raisio
Yhtymä Oyj)
Varma Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö
YIT Rakennus Oy (Toppilan liiketalo)
Katri Antell Oy
KOy Punainen Mylly, KOy Tervahovi
KOy Oulun Satamatie 2
Senaattikiinteistöt

Sekä tarvittaessa kutsusta:
Kustaa Salmi
Risto Vuoria

Oulun kaupunki, Tilapalvelut
Oulun kaupunki, Kulttuuritoimi

1.4 Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee n. 3 km:n etäisyydellä Oulun keskustasta luoteeseen
Toppilansalmen koillisrannalla. Alue on kooltaan 25…30 ha. Suunnittelualue rajautuu
Tervahovintiehen, Koskelantiehen, Hietasaarentiehen sekä Toppilansalmeen. Alue on
entistä satamatoimintojen aluetta. Alueella sijaitsee tällä hetkellä satama- ja
varastotoimintoja, varikkotiloja, teollisuutta, lämpövoimalan huoltoalueita, toimisto- ja
liiketilaa sekä muutama asunto.
Suunnittelualueen halki kulkee Toppilan lämpövoimalalta keskustan suuntaan menevä
kaukolämpölinja sekä Koskelantien varren paineviemärin päärunkolinja.

Ohjausryhmän esittelijöinä toimivat konsultit:
Janne Pihlajaniemi
Arkkitehdit m3 Oy
Kari Nykänen
Arkkitehdit m3 Oy
Jorma Hämäläinen
Plaana Oy
Tiina Perälä
Näkymä Oy
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Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii asemaakaavapäällikkö Matti Karhula.
Ohjausryhmä ohjaa maankäytön, liikenteen ja ympäristön sekä kunnallistekniikan
suunnittelua yhtäaikaisesti suunnittelutyön etenemisen mukaan. Ohjausryhmä tekee
suunnittelutyön aikana vaadittavat päätökset. Tarvittaessa ohjausryhmään kutsutaan eri
asioiden edellyttämiä muita asiantuntijoita. Ohjausryhmän sihteerinä toimii Taisto Järvelä.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 2030 on vahvistettu Ympäristöministeriössä
17.02.2005. Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu Taajamatoimintojen alueeksi
(A-1),
jossa
yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa
tulee
alueiden
käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa huomioida toiminnallistaloudellinen
edullisuus, ympäristön laatu, kevyen liikenteen toimintaedellytykset, yhdyskuntarakenteen
eheyttäminen, uudisrakentamisen sopeuttaminen rakennettuun kulttuuriympäristöön ja
maisemaan sekä kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilyttäminen. Alueella on
huomioitava suunnittelussa ja käytössä maankohoamisrannikon erityispiirteet. Alue on
myös energiahuollon kannalta tärkeä alue sekä venesatama.

2.1 Kaavoitustilanne
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 2030

Ohjausryhmän alaisuudessa on toiminut erillinen projektiryhmä. Projektiryhmässä on
kaikkien suunnittelualojen asiantuntemus. Projektiryhmän tehtävänä on osaltaan viedä
suunnittelua eteenpäin yleistasolla, ratkoa suunnittelutyön yksityiskohtia, antaa
jatkotyöohjeita ja valmistella ohjausryhmälle esitettävä materiaali päätöksentekoa varten.
Projektiryhmään kuuluvat:
Timo Lajunen
Kaija Puhakka
Jorma Heikkinen
Liisa Kääriä-Fischer
Taisto Järvelä
Kari Nykänen
Jorma Hämäläinen
Tiina Perälä

LÄHTÖTILANNE

Tekninen keskus/ Asemakaavoitus
Tekninen keskus/ Maa- ja mittaus
Tekninen keskus/ Katu- ja viherpalvelut
Tekninen keskus/ Katu- ja viherpalvelut
tontinhaltijoiden edustaja
Arkkitehdit m3 Oy
Plaana Oy
Näkymä Oy

Alue on kaupunkikehittämisen kohdealue: Oulun kaupunkiseutu (kk-1)
Oulun seudun yhteinen yleiskaava 2020

Projektiryhmän projektipäällikkönä toimii asemakaava-arkkitehti Timo Lajunen.
Projektiryhmän kokousten koollekutsujana ja sihteerinä toimii Arkkitehdit m3 Oy.
1.3 Aikataulu ja käsittelyvaiheet
Kaavarungon suunnittelutyö
aloituskokous 05.04.2007)

käynnistettiin

maaliskuussa

2007

(kaavoituksen

Käsittelyvaiheet ja tapahtumat 11/2007 mennessä
- ohjausryhmä on kokoontunut 5 kertaa
- projektiryhmä on kokoontunut 4 kertaa
- pienryhmäpalavereita on ollut 29 kertaa
- OAS nähtävillä 05.-19.01.2007
- viranomaisneuvottelu 13.11.2007
Tekninen lautakunta
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.12.2006
- vaihtoehdot A ja B tiedoksi 02.10.2007

Oulun seudun yhteinen yleiskaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 18.02.2005.
Oulun seudun yhteisessä yleiskaavassa 2020 Länsi-Toppilan eteläosaan on esitetty
seuraavat aluevaraukset: Kerrostalovaltainen asuntoalue uutena alueena (AK),
3
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Palvelujen ja hallinon alue (P) olevana ja uutena alueena sekä Erityisalue (E). Erityisalue
koskee seutua palvelevaa yhdyskuntateknistä tai energiahuoltoa.

puolelle. Alueen sisäinen katuverkko perustuu pistokatuihin. Koko alue on julkisen
liikenteen piirissä. Itä-länsisuuntainen kevyen liikenteen reitti välillä Välivainio ja
Hietasaari on johdettu Koskelantien alitse asuntoalueen läpi Toppilansaaren suuntaan.
Pohjois-eteläsuuntainen reitti kulkee Toppilansalmen rantaa, josta se jatkuu keskustaan
ja Välivainioon
Kaavarunkotyön pohjaksi kaupunki on teettänyt seuraavat erillisselvitykset:
Toppilan voimalan meluselvitys ja asukaskysely
Länsi-Toppilan luontoselvitys
Länsi-Toppilan rakennettavuusselvitys
Länsi-Toppilan rantarakenteiden kuntoselvitys
Länsi-Toppilan maaperän pilaantuneisuusselvitys
Länsi-Toppilan rakennussuojeluselvitys
Länsi-Toppilan toiminnallinen selvitys
Kaavarungossa alueelle on osoitettu seuraavat aluevaraukset: Asuinrakennusten
korttelialue (A); Asuinpientalojen korttelialue; (AP), Kerrostalojen korttelialue (AK);
Toimistorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa asuinkerrostaloja (KT/AK); Liike- ja
toimistorakennusten korttelialue (K); Yhdyskuntateknisen huollon alue (ET),
Suojaviheralue (EV) ja Puisto (VP).

Palvelujen osalta suunnittelualue tukeutuu pääosin Koskelan suuralueen ja myös Tuiran
palveluihin.
- Koulu: 1.-9. luokat: Toppilan koulu, Merituulen koulu, Koskelan koulu ja Kisakentän
koulu, Tuiran koulu, Lähikouluvaraus Toppilansaaressa (1-2 –luokille)
- Päivähoito: Koskelan, Toppilan ja Tuiran päiväkodit, (Toppilansaaren kaavassa varaus
päiväkodille)
- Terveysasemapalvelut: Tuiran terveysasema
- Lastenneuvola ja äitiysneuvola: Koskela ja Tuira
- Nuorisotilat: Meri-Toppila, tilavaraus monitoimitilan yhteydessä esitetty Toppilansaareen
- Kirjastopalvelut: Koskela, pääkirjasto ja Tuiran kirjasto
- Asukastuvat: Toppilan monipalvelukeskus
- Liikuntapalvelut: Niittyaron kenttä, koulujen kentät ja liikuntasalit, Hietasaaren palvelut
- Vammaispalvelut: Koskelan palvelukeskus
- Vanhustyö: Koskelan palvelukeskus, Tuiran päivätoimintakeskus

Oulun kaupunki, Oulun seudun yleiskaava 2020, Air-Ix Suunnittelu, Ympäristötaito, 2005

Yleiskaavassa
on
suunnittelualueelle
esitetty
seuraavat
aluevaraukset:
Kerrostalovaltainen asuntoalue (AK); Palvelujen ja asumisen alue (P-ak); Työpaikka-alue
(TP); Yhdyskuntateknisen huollon alue (ET) ja Virkistysalue (V). Asuinalueelle on
osoitettu terveyshaitan poistamistarve, jossa maaperän pilaantuneisuus on tutkittava
ennen asemakaavoitusta. Suunnittelualue on rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja
kaupunkikuvan kannalta arvokas alue. Toppilansalmeen on osoitettu venesatama. Alue
on suojelukohdealue no 64 (Toppilan teollisuusalue), jossa sijaitsevat kohteet 2
(Mallasjuoma Oy:n alue) ja 4 (Toppilan satama ja viljasiilot).

2. Oulun yleiskaava 2020
kts kohta 2.1.
Oulun kaupunki, Oulun
Suunnittelupalvelut, 2004

yleiskaava

2020,

Oulun

kaupungin

keskusvirasto/

3. Oulun seudun liikenne 2020
Oulun seudun kunnat ovat yhdessä Oulun tiepiirin, Pohjois-Pohjanmaan liiton, PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksen, Oulun lääninhallituksen sekä liikenne- ja
viestintäministeriön kanssa laatineet Oulun seudun liikenne 2020 suunnitelman.

Länsi-Toppila, Kaavarunko

Satamatien ja lämpövoimalan väliselle alueelle on esitetty palvelu- ja työpaikkatoimintaa,
joka mahdollistaa osittain nykyisen yritystoiminnan jatkumisen. Työpaikka- ja
huoltoliikenne ohjataan Tervahovintien kautta. Asiakaspysäköinti sijoitetaan Satamatien

2.3 Palvelut

1. Oulun seudun yhteinen yleiskaava 2020
kts kohta 2.1.

Oulun yleiskaava 2020 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.1.2004. Kaava on
voimassa kaavasta jätettyjä valitusten kohteena olevia alueita lukuun ottamatta
(kaupungin valtuuston päätös 20.04.2004 § 227).

Kaavarungossa alueelle on esitetty Satamatie muodostaa maankäyttövaihtoehtojen
rungon. Satamatien liittymä on siirretty n 100 m nykyisestä pohjoiseen. Puistomaiset
metsät, historiallisesti merkittävä rakennuskanta ja kaukolämmön runkojohto vaikuttavat
pitkälti alueen korttelirakenteen muotoutumiseen. Satamatien eteläpuolelle sijoittuvan
asuntoalueen rungon muodostavat keskuspuisto ja sen ympärille sijoittuvat erikokoiset
asuntokorttelit. Rantarakentamisessa korostuu Toppilan ja Toppilansaaren
kaupunkirakenteellinen hierarkia.

Alueella sijaitsee tällä hetkellä satama- ja varastotoimintoja, varikkotiloja, teollisuutta,
virastoja, lämpövoimalan huoltoalueita, toimisto- ja liiketilaa sekä muutama asunto.
Suurimpia toimijoita alueella ovat Oulun Energia, SOK:n mylly, Rehuraisio, Mallasjuoma,
Juhan Auto, Oulun Rahtiasema, Katri Antell, Toppilan liiketalo sekä Mallastie 1.

2.4 Olevat selvitykset ja suunnitelmat

Oulun yleiskaava 2020

Länsi-Toppilan alueen kaavarunko on laadittu 05.06.2005 ja hyväksytty teknisessä
lautakunnassa 20.06.2006 §443. Kaavarungon maankäyttöratkaisu on yleiskaavan
mukainen.

Tervahovi, Raisio Yhtymä Oyj, Toppilan punainen Mylly Oy, Toppilan Mallaskiinteistö Oy/
SRV Yhtiöt Oyj, Koy Toppilan Liiketalo, Katri Antell Oy ja Koy Satamatie 2. Muut alueet
omistaa Oulun kaupunki.

Oulun kaupunki, Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2020, Liidea Oy, 2004
Asemakaava
Suunnittelualue on osittain asemakaavoittamaton. Alueen asemakaavat on laadittu eri
aikoina. Koskelantien varren korttelit 53 ja 55-56 on osoitettu pääosin teollisuus ja
varastotoiminnoille sekä pieneltä osin liikerakennusten korttelialueeksi. Kortteleissa 53 ja
56 on voimassa vähittäiskaupan sijoittumista ohjaava rakennuskielto 29.06.2008 saakka.
2.2 Maanomistus ja alueiden käyttö
Suunnittelualue on pääosin kaupungin omistuksessa. Yksityisinä maanomistajina alueella
ovat Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Senaattikiinteistöt ja Ahti ja Soile
Soronen. Tontinhaltijoita alueella toimivat Juhan Auto Oy, Oulun Rahtiasema Oy, Koy

4. Oulun viher- ja virkistysaluesuunnitelma
Oulun viher- ja virkistysaluesuunnitelma
liikuntapaikkaverkon kehittämisen lähtökohdat

2002

osoittaa

leikkipuisto

-

ja

Oulun kaupunki, Oulun viher- ja virkistysaluesuunnitelma 2002, Oulun kaupunki 2002
5. Koskelantien ja Oulunseläntien parantaminen, yleissuunnitelma
Yleisuunnitelmassa on tutkittu kevyen liikenteen kehittämismahdollisuuksia sekä kadun
mitoitusta ja liittymäjärjestelyjä liikenneturvallisuuden parantamiseksi sekä alueen kautta
suuntautuvan läpiajon hillitsemiseksi.
Tekninen keskus / katu- ja viherpalvelut, Tieliikeleitos
4
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6. Ulkoilureittisuunnitelma
Kaupungin virkistysaluejärjestelmään kuuluvat ulkoilupuistot, ulkoilualueet, retkeilyalueet
sekä näitä yhdistävät ulkoilureitit.
Oulun kaupunki, Ulkoilureittisuunnitelma, Sarja A 100, Oulun kaupungin keskusviraston
talous- ja suunnitteluosasto, 1990
7. Liikennemelun torjuntaohjelma Oulun kaupungin alueella 2002
Oulun kaupungin tekninen keskus / katu- ja viherpalvelut yhteistyöhanke tielaitoksen ja
ympäristöviraston kanssa tieliikennettä koskevan meluntorjuntaohjelman laatimiseksi.
Työn tarkoituksena on selvittää liikennemelualueet ja laatia suositus meluntorjunnan
toteuttamiseksi Oulun kaupungin alueella
Oulun kaupunki, Liikennemelun torjuntaohjelma Oulun kaupungin alueella 2002
Laadittu kaavarunkoa 05.06.2006 varten
8. Toppilan voimalaitoksen meluselvitys
Oulun Energia tilauksesta tehty meluselvitys Toppilan voimalaitoksen tehdasalueella ja
lähiympäristössä syksyllä 2004. Selvityksessä on kartoitettu laitoksen staattiset
melulähteet sekä melun leviäminen Toppilan kaavarunkoalueelle teollisuusmelumallin
avulla.
Oulun Energia Oy, Meluselvitys, Toppilan Voimalaitos, Electrowatt-Ekono, Jaakko Pöyry
Group, 2004
9. Länsi-Toppilan luontoselvitys
Ympäristöselvityksessä osoittautuivat Länsi-Toppilan eteläosassa arvokkaimmiksi osiksi
alueen erilaiset puistomaiset vanhapuustoiset metsät, jotka ovat peräisin alueen
huvilakauden ajalta; huomattavat puut vanhojen huviloiden läheisyydessä; muutamat
tulokaskasvit aseman ja satamarakennusten ympäristöissä sekä kuivat kentät ja kedot.
Oulun kaupunki, Länsi- Toppilan ympäristöselvitys, Ympit Ympärsitö-It, Lasse Kalleinen,
Oulu, 2004
10. Länsi-Toppilan rakennettavuusselvitys
Rakennettavuusselvityksen perusteella Länsi-Toppilan eteläosan maaperä soveltuu
rakentamiseen kohtalaisesti tai hyvin. Lopullinen perustustapa on varmistettava
hankekohtaisesti tehtävien pohjatutkimusten perusteella.
Oulun kaupunki, Länsi-Toppila kaavarunkoalue, rakennettavuusselvitys, Jaakko Pöyry
Infra, PSV Maa ja Vesi, Oulu, 2004
11. Toppilan rantarakenteiden kuntoselvitys
Tutkimuksessa laitureiden veden yläpuolella olevat rakenteet tarkasteltiin
silmämääräisesti ja sen perusteella tehtiin betonirakenteiden tarkempia mittauksia ja
laboratoriotutkimuksia.
Vedenalaiset
rakenteet
tutkittiin
kauttaaltaan
sukellustarkastuksena. Maanalaisten rakenteiden kunto tutkittiin koekuopista.
Oulun kaupunki, Rantarakenteiden kuntoselvitys, Suunnittelu Kortes, 15.09.2004
12. Länsi-Toppilan maaperän pilaantuneisuusselvitys
Länsi-Toppilan kaavarunko on kaupungin omistamien maiden osalta laadittu
toimintahistoriaselvitys ja sen perusteella tehty pilaantuneisuustutkimukset.

Oulun kaupunki, Toppilan alue, pilaantuneisuustutkimus, Jaakko Pöyry Infra, PSV Maa ja
Vesi, Oulu, 2004,
13. Länsi-Toppilan rakennussuojeluselvitys
Selvityksessä käsitellään 11 rakennusta ja rakennusryhmää lähiympäristöineen.
Selvityksessä on tutkittu kohteiden historia ja nykytila sekä määritelty niiden suojelutarve
ja mahdollinen käyttö.
Oulun kaupunki, Länsi-Toppilan rakennussuojeluselvitys, Arkkitehtitoimisto ARK-BYROO,
Helsinki, 2004
14. Länsi-Toppilan toiminnallinen selvitys
Selvitys sisältää Länsi-Toppilan toiminnallisen nykytilan kartoituksen ja alueelle laaditun
toiminnallisen konseptin. Selvitysalue käsittää Länsi-Toppilan lisäksi Koskelantien
itäpuolisen teollisuusalueen Messipojantien ja rautatien välillä.
Oulun kaupunki, Länsi-Toppilan toiminnallinen selvitys, Tuomas Santasalo Ky, Helsinki,
2004
15. Rakennetun ympäristön selvitykset
Suunnittelualuetta koskevat muut inventoinnit ja julkaisut
Toppilansalmen alueen huvilapuutarhat, Oulun kaupunki, Kaarina Niskala, Oulu, 2004
Tutkimuksessa käydään läpi Toppilansalmen huvila-asutuksen ja –yhdyskunnan vaiheita.
Toppilansalmen pohjoisrannan säilyneistä huviloista mukana ovat Mallasjuomatehtaan
huvila sekä Ellala.
Arvokkaita alueita Oulussa, osa I, Oulun kaupunki, 1999
Toppilansalmi on selvityksessä määritelty merkittäväksi. Tärkeiksi arvoiksi on nostettu
kerroksisuus ja alkuperäisyys.
Arvokkaita alueita Oulussa, Suojelu- ja kehittämisohjelma, Oulun kaupunki, 2001
Pohjanmaan rantatie Pohjois-Pohjanmaalla, Aimo Kehusmaa, Pohjois-pohjaamanliitto ja
Oulun tiepiiri, Oulu, 2000
Inventointiraportissa on selvitetty Pohjanlahden kiertävän maayhteyden, Pohjanmaan
rantatien, vaiheita ja nykytilaa. Länsi-Toppilan alue sijoittuu Pohjanmaan rantatien
eteläpuolelle.
Toppilan Maankäytön historiaa, Kaarina Niskala, Oulun kaupunki, Oulu, 1999
Tutkimuksessa käsitellään Toppilan salmen alueen rakentamista ja toimintaa vuodesta
1724 nykypäivään. Rakentamisen historian ohella tutkimuksessa käydään läpi
maanomistuksen muutoksia ja kaavoituksen sekä alueen teollistumisen historiaa.
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1, Oulun kaupunki, 1993
Toppilan teollisuusalue on merkitty alue kohteeksi rakennushistoriallisin, historiallisin ja
maisemallisin perustein. Mukana ovat Mallasjuoma Oy:n alue, Toppilan satama ja
viljasiilot sekä Toppilan rautatieasema. Toimenpidesuositus sallii kohteen käytön tai
säilymisen kannalta tarpeelliset muutokset.
Toppilan-salmi-hietasaari rakennusinventointi, Pasi Kovalainen, Oulun kaupunki, Oulu,
1992
Alueen rakennukset on inventoitu ja niiden kulttuurihistoriallista arvoa on arvioitu
rakennushistoriallisin, historiallisin ja maisemallisin perustein. Selvityksessä osa kohteista
on määritelty huomattavaa tai paikallistason kulttuurihistoriallista arvoa omaaviksi. Siinä
on annettu suojeluun ja kaavoitukseen liittyviä toimenpide-ehdotuksia.
Oulun kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, Oulun kaupunki, 1986

Toppilansalmen pohjoispuolen rakennuksia ei sisälly selvitykseen.
2.5 Asemakaavavaiheessa laaditut lisäselvitykset ja suunnitelmat
A. Koskelantien ja Hietasaarentien meluselvitys
Länsi-Toppilan asemakaavatyön suunnittelutoimeksiantoon kuuluvan Koskelantien ja
Hietasaarentien meluselvityksen on laatinut Promethor Oy. Meluselvityksessä on tutkittu
Koskelantien ja Hietasaarentien aiheuttaman melun vaikutusta suunnittelualueelle eri
vuorokauden aikoina (päivä-yö). Tarkastelua on tehty eri nykytilanteen (vuosi 2007) sekä
ennustetilanteen (vuosi 2030) pohjalta. Tarkastelussa on tutkittu valtioneuvoston
päätöksen mukaan uusien alueiden yöajan ohjearvon 45dB toteutumiseen uudella
asuinalueella.
Oulun kaupunki, Koskelan ja Hietasaarentien meluselvitys, Promethor Oy, Helsinki, 2007
B. Maisema-analyysi (liite 5)
NÄKYMÄ Oy ja Plaana Oy ovat tehneet maisema-analyysin Länsi-Toppilan eteläosan
alueelle osana suunnittelutoimeksiantoa. Maisema-analyysissä alue on jaoteltu
maisematilojen mukaisiin osa-alueisiin, lisäksi kartoitettiin maisemakuvallisesti merkittävät
ympäristöt, erityiskohteet (merkittävät puut, puuryhmät, pihapiirit sekä kasvit), merkittävät
näkymät ja ongelmakohteet. Maisema-analyysi laadittiin elokuussa 2007.
Oulun kaupunki, Oulun kaupungin Länsi-Toppilan asemakaava ja asemakaavanmuutos
sekä liikenteen, katujen ja ympäristön yleissuunnittelu: MAISEMA-ANALYYSI,
18.06.2007, NÄKYMÄ Oy ja Plaana Oy
C. Pilaantuneisuustutkimus
Länsi-Toppilan eteläosan maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuustutkimus.
Oulun kaupunki, Maaperän pilaantuneisuustutkimus Länsi-Toppila; Pöyry Enviroment
Oy, 05.12.2007
D. Toppilan voimalaitoksen meluselvitys
Pöyry Energy Oy mittasi Toppilan voimalaitoksen pää-äänilähteet sekä ympäristömelut.
Mittauksen perusteella voimalaitokselta leviävän keskiäänitason olevan samaa luokkaa
kuin vuonna 2004. Melu koostuu usean eri melulähteen yhteismelusta ja siten
yksittäisesti merkittävintä melunlähdettä ei voida enää nimetä.
Oulun Energia, Toppilan voimalaitoksen meluselvityksen päivitys, Pöyry Energy Oy,
06.11.2007
E. Ympäristömeluselvitys
Selvityksessä määritellään tieliikenteen ja Oulun Energian voimalaitoksen aiheuttama
melutaso Länsi-Toppilan asemakaava-alueelle. Selvitystä varten on laskettu talojen
julkisivuihin kohdistuva äänitaso ääneneristävyysvaatimusta varten. Saatuja tuloksia on
verrattu Valtioneuvoston päätöksessä esitettyihin ympäristö- ja sisämelun ohjearvoihin.
Tarkennusosiossa on tutkittu melun vaikutusta korttelin rakennusten julkisivuihin.
Oulun kaupunki, Ympäristömeluselvitys Länsi-Toppila Oulu, Promethor Oy, Turku,
04.12.2008
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YMPÄRISTÖN KUVAUS

3.1. Luonnonympäristö
Länsi-Toppila on kauttaaltaan rakennettua aluetta, joka on monilta osin rakennettu
useaan kertaan. Alueen metsät ovat nuoria lepikoita, koivikoita tai vanhojen huviloiden
5
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alueiden lehtomaisia metsiä. Alueelle ovat leimaa-antavia erilaiset kulttuurivaikutteiset
tulokaskasvit.

kokonaisuus ole yhtenäinen. Vain osalla rakennuksista on arkkitehtonista arvoa.
Rakennuksissa toimii nykyisin erilaisia toimisto- ja työtiloja.

katuverkkoon. Kokonaisrakennetta on lähestytty
maankäyttöluonnoksella – vaihtoehdoilla A ja B.

Suunnittelualue on lajistomäärältään arvioituna Oulun runsaslajisinta seutua.
Runsaslajisuus johtuu alueen huvilakulttuurista sekä liikenneoloista. SOK:n
viljalastauslaiturin tuntumassa tavattiin edelleen 2000-luvun alussa runsaasti
viljakuljetusten myötä levinneitä erikoisia kasveja.

Toppilan rautatieasema (1889) toimi Toppilan sataman tavaraliikenteen
asemarakennuksena. Asemarakennuksen lisäksi pihapiiriin kuuluu piharakennus, kellari
ja tavaramakasiini laitureineen. Rakennus toimii nykyisin asuinrakennuksena.
Rautatieasemaa ympäröivä pihapiiri on säilynyt ehyenä ja siellä kasvaa arvokasta vanhaa
puustoa.

Vaihtoehtojen avulla on haettu alueelle tehokkuudeltaan, mitoitukseltaan,
kaupunkikuvaltaan sekä liittymäjärjestelyiltään erilaisia ratkaisumalleja. Ratkaisumalleilla
on haettu samalla kustannustehokkaita ratkaisuja uusien asuinalueiden liikenne- ja
kunnallisteknisille ratkaisuille. Vaihtoehtotarkastelua suunnittelualueella ovat rajoittaneet
kaavarungon mukainen katuverkko; voimalan ympäristövaikutukset; voimalan
tilanvaraukset sekä suojaviheralueet; maisemallisesti merkittävät ja tärkeät puistoalueet;
hajanainen rakennuskanta; lukuisat tonttien haltijat; kaukolämpölinja; alueen pääliittymien
ja sillan sijainnit; Koskelan- ja Hietasaarentien läheisyys sekä olevien teiden ja yhteyksien
tarpeet.

Luonnonympäristön arvokkaimpia osia ovat alueen erilaiset metsät sekä muutamat
erikoiset kasvit. Suunnittelualueen arvokasta metsää kasvaa nykyisessä
Rykärinpuistossa ja Ellalan huvilan ympäristössä. Nämä metsät ovat peräisin
huvilakaudelta ja niiden puusto on vanhaa. Metsät ovat paikoitellen niin tiheitä, että
lehtokasvillisuus on niukkaa.
Suunnittelualueella kasvaa useita huomattavia puita em. arvokkaissa metsissä.
Arvopuihin kuuluu kookkaita mäntyjä ja koivuja sekä huviloiden pihapiirien koristepuita.
Ellalan huvilan pihapiirissä kasvaa mm. yksi Oulun suurimmista tammista. Mainittava
kasvierikoisuus on myös Toppilan rautatieaseman edustalla kasvava kaksiliuskahanhikki.
Suunnittelualueella on runsaasti kuivia kenttiä ja niittyjä sekä vanhoja radanpohjia, joiden
kasviljaisto on monipuolinen.
3.2. Rakennettu ympäristö
Toppilansalmi on 2,5 kilometriä pitkä ja n 100metriä leveä väylä, joka yhdistää Oulujoen
suiston ja kaupungin keskustan edustan vesistöt mereen. Toppilansalmi on historiallista
satama- ja teollisuusaluetta. Alueella toimi Oulun kaupungin ulkosatama 1700-luvun
alusta aina 1900-luvun puoliväliin saakka. Alue toimi myös laivanrakennustelakkana sekä
puunjalostusteollisuuden käytössä. Rautatie tuli Toppilansalmeen vuonna 1886. Yhdessä
Hietasaaren kanssa Toppilansalmesta muodostui 1800-luvun lopulla oululaisten
porvarisperheiden kesänviettopaikka pitsihuviloineen. 1800-luvun loppupuolella aloitti
toimintansa Mallasjuomatehdas. 1920-luvulla Toppilansalmen rannalle rakennettiin kaksi
suurta myllyä: SOK:n mylly ja Vaasan höyrymylly. Satamatoiminnot, varastointi ja kuljetus
edellyttivät omia rakennuksia, rakenteita sekä varastokenttiä ja liikennealueita.
SOK:n myllyn rakennuskokonaisuus koostuu 1939-1967 rakennetuista siilorakennuksista,
konttoriosasta ja erillisestä toimistorakennuksesta. Valkoiset, kivirakenteiset ja korkeat
siilot sekä pitkä konttoriosa ovat arkkitehtonisesti sekä maisemallisesti merkittävä
rakennuskokonaisuus aivan salmen rannalla. Vaasan höyrymyllyn punatiilinen rakennus
vuodelta 1889 sekä korkeat viljasiilot ovat myös merkittäviä maisemallisia kohteita salmen
rannalla. Siilotornit ja varastohallit eivät ole kuitenkaan arkkitehtonisesti merkittäviä.
Rehuraision konttorina ja kokoustilana toimiva Ellalan huvila (1879) oli alun perin
yksityishuvila, jota ympäröi huomattava puutarha. Nykyisin rakennusten lähiympäristö on
pusikoitunut ja osittain Rehuraision varastojen avointa liikennetilaa. Pihapiiriin kuuluu
myös konttorirakennus (1933). Rakennusten ympärillä on edelleen muutamia arvokkaita
vanhoja puita. Kohteilla on ympäristön kannalta arkkitehtonista arvoa.
Mallasjuoma Oy:n (nykyisin Hartwall) Toppilan tehdasalue on alueen vanhin yhä
toiminnassa oleva teollisuuslaitos ja nykyisin konttorina toimiva huvilarakennus alueen
vanhin huvila (1857). Panimon rakennuskanta muodostuu yli sadan vuoden aikana
rakennetuista rakennuksista. Huvila- ja panimorakennus muodostavat pihapiirin, jossa on
säilynyt jonkun verran vanhaa arvokasta puutarhakasvillisuutta. Huvilan pohjoispuolelle
sijoittuvat laajat keittämö- ja pullottamorakennukset sekä varastohallit. Huvila ja
panimorakennuskokonaisuus pihapiireineen ovat arkkitehtonisesti merkittävä
rakennuksia.
Merikilta ja Satamatien 15:n rakennuskokonaisuus koostuu eri ajoilta peräisin olevista
rakennuksista: merikilta, satamatoimisto, ruokala ja nosturinkuljettajien huoltorakennus.
Rakennusten tyylit, massoittelu ja materiaalit vaihtelevat huomattavasti toisistaan, eikä

Aitat ja suolamakasiini sijoittuvat Vaasan Höyrymyllyn ja Toppilan rautatieaseman väliin.
Kaksi ranta-aittaa sekä suolamakasiini ovat olleet nykyisellä paikallaan todennäköisesti jo
1900-luvun
alkupuolella.
Rakennukset
ovat
toimineet
satamatoimintojen
varastorakennuksina. Nykyisin rakennukset ovat tyhjillään. Rakennukset ovat salmen
varrella maisemallisesti ja arkkitehtonisesti merkittäviä.
Koskelantien varressa sijaitsee useita liikerakennuksia, joissa sijaitsee mm autokauppa,
leipomo sekä erikokoisia toimisto- ja liiketiloja. Rakennukset ovat pääosin 1-kerroksisia.
Suurin rakennus on Mallastie 1:n liikerakennus, joka käsittä useita eri toimijoita sekä
autovarikon. Koskelantien varressa on myös yksi osittain 2-kerroksinen asuinrakennus
piha-alueineen. Lisäksi sataman ja Koskelantien välisellä alueella sijaitsee hajanaisesti
eri toimijoiden eri-ikäisiä varasto- ja varikkoalueita, jotka ovat paikoin aidattuja.
Rakennuksilla tai niiden lähialueilla ei ole maisemallisia tai arkkitehtonisia arvoja pientaloa
lukuun ottamatta.
Oulun yleiskaavassa 2020 Länsi-Toppilan eteläosa on esitetty rakennusperinnön,
kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaana alueena, jossa
rakennusperintöä vaalitaan pitämällä alue tarkoituksenmukaisessa käytössä. Alueella
oleva rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta säilytetään ja
aluetta hoidetaan hoitosuunnitelman mukaisesti. Alueelle rakennettaessa tai aluetta
muulla tavoin muutettaessa huolehditaan sen erityisten arvojen säilymisestä. Alue on
suojelukohde alue no 64 (Toppilan teollisuusalue). Kohdemerkinnöillä alueelta on esitetty
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet –julkaisun (PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto, 1993) mukaiset suojelukohteet.
- no 2; Mallasjuoma Oy:n alue
Tehdas on perustettu vuonna 1862. Vuonna 1856 rakennetun nikkarityylisen huvilan
ympärille on syntynyt eri ikäisistä rakennuksista koostuva teollisuusmiljöö. Puistikko,
vanhoja jalopuita.
- no 4; Toppilan satama ja viljasiilot
Vanha telakka- ja satama-alue, johon liittyy Vaasan Höyrymyllyn ja SOK:n
varastorakennukset ja viljasiilot 1920-30-luvuilta sekä Toppilan rautatieasema vuodelta
1886.
Alueen vanhojen rakennusten tarkempi kuvaus löytyy kaavarunkotyön perusselvitykseksi
tehdystä Länsi-Toppilan rakennussuojeluesityksestä, jossa alueella sijaitsevien
rakennusten ja rakennuskokonaisuuksien historia, nykytila suojelutarve sekä mahdolliset
käyttötarkoitukset on esitetty.
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MAANKÄYTTÖVAIHTOEHDOT

4.1 Kokonaisrakenne
Kaupunkirakennetarkastelussa
on
etsitty
suunnittelualueelle
optimaalista
kaupunkirakennetta, joka noudattaa yleiskaavan ja kaavarungon tavoitteita sekä
maisemaselvityksessä esitettyjä suosituksia rakentamisen sijoittumisesta. Maankäytön
suunnittelussa on tutkittu alueen kaupunkirakennetta, sen sovittamista olevaan
rakennuskantaan sekä liittymistä ympäröivään rakentamiseen. Liikenteellisesti on tutkittu
alueen liittymistä ympäröivään sekä Toppilansaaren rakentuvan asuinalueen

kahdella

vaihtoehtoisella

Alueiden sijoittelussa tulevat vastaan pohdinnat voimalan ympäristöhäiriöiden,
maisemallisten tekijöiden, ympäristön toimintojen sijoittumisen, rakentamisen määrän ja
olemassa olevan rakennuskannan tarpeiden suhteen. Toisaalta näiden avulla voidaan
luoda sekä painotuksia että arvotuksia alueen imagon, kaupunkikuvan ja maiseman
suhteen. Suunnittelualueelle sijoittuu muutamia säilytettäviä rakennuksia ja pihapiirejä.
Osa rakennuksista suojellaan asemakaavalla.
Molemmissa tarkasteluissa suunnittelualueelle syntyy asuin-, liike- ja työpaikka-alue,
jossa asumista on toimintona volyymiltään eniten. Kaupunkirakenne sijoittuu yksittäisinä
korttelirakenteina pääasiallisesti tontinhaltijoiden maa-alueille Satamatien molemmin
puolin, rantavyöhykkeelle sekä Koskelantien varteen. Kaupunkirakenteen selkärangan
muodostaa Satamatien uusi linjaus, ja rakenteen fyysinen painopiste sijoittuu sen varrelle
vaihtoehdosta riippuen.
Suunnittelualueen pohjoisosa säilyy Toppilan voimalaitoksen varikkoalueena, jossa
sijaitsevat mm lämpöakku, kytkinkenttä sekä tilanvarauksia voimalan toiminnoille.
Voimalan alue tullaan rajaamaan aidalla ja liikennöinti alueelle tapahtuu Tervahovintien ja
Siilotien porttien kautta. Koillisosassa säilyy Juhan Auto Oy:n autokauppa-alue.
Kytkinkentän ja autokaupan välistä osoitetaan uusi liike- sekä toimistotilojen huoltoa ja
työpaikkaliikennettä palveleva katuyhteys Tervahovinkujalle. Päivittäistavarakaupan
yksikkö paikoitusalueineen sijoittuu Satamatien pohjoispuolelle Koskelantien liittymän
läheisyyteen.
Satamatien eteläpuolinen alue rakentuu erikokoisista asuinkortteleista. Koskelantien
varren asuinkorttelit sijoittuvat kadun ja Mallastien uuden linjauksen väliin ja muodostavat
liikenteen häiriöiltä suojaavan muurimaisen rakenteen Koskelantien suuntaan.
Satamatien ja Mallastien länsi- sekä lounaispuolelle jäävät asuinkorttelit avautuvat
pihatiloiltaan Ellalan ympäristön puistoalueelle. Rantavyöhykkeen asuinkorttelit sijoittuvat
pääasiallisesti SOK:n myllyn ja Vaasan Höyrymyllyn välille. Rannan suuntainen uusi
tielinjaus, Höyrymyllyntie, johtaa Toppilan aseman luota SOK:n myllyn ohi Satamatielle
saakka ja ajtkuu siitä länteen Siilotienä. Satamatie jatkuu kortteleiden välistä
siltayhteydellä Toppilansaareen Pitkänmöljäntielle. SOK:n ja Vaasan höyrymyllyn,
Toppilan aseman, Mallasjuoman ja Ellalan rakennuskokonaisuudet tullaan säilyttämään.
Rantavyöhykettä SOK:n ja Vaasan Höyrymyllyn välillä käsitellään urbaanina
rantapuistona, joka toimii erikokoisten laivojen laiturina ja yleisötapahtumein aikaisen
tapahtumakenttänä. Höyrymyllyn ja Hietasaarentien sillan välinen rantavyöhyke toimii
luonnonmukaisempana puistona, johon sijoittuu pienveneiden laitureita sekä
virkistystoimintaa palvelevia rakenteita. Rantavyöhyke toimii myös pohjoiseteläsuuntaisen kevyenliikenteen yhteyden pääreittinä. Keskuspuiston läpi osoitetaan
kevyenliikenteen pääyhteys Koskelantien ali Välivainion ja Alppilan suuntaan..
4.2 Mitoitus
Asuminen
Yleiskaavassa tavoitteeksi on esitetty noin 1500 asuntoa Toppilansalmen alueella. Ne
sijoittuvat kerrostaloalueille (AK) ja palvelujen ja asumisen alueelle (P-ak), joka on merkitty
pääasiassa yksityisille palveluille, hallinnolle, ja kerrostalovaltaiselle asumiselle.
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Kaavarungossa asuntojen lukumääräksi arvioidaan noin 1800, josta suunnittelualuetta
koskeva asuntojen lukumäärä on n. 1400 kpl.
Vaihtoehdossa A asumista on n. 1870 asuntoa.
Vaihtoehdossa B asumista on n. 2480 asuntoa.
Väestö
Suunnittelualue kuuluu Toppilan kaupunginosaan, jossa vuoden 2004 alussa asui 4080
henkeä ja koko Koskelan suuralueella noin 10 100 henkeä. Yleiskaavamitoituksen
mukaan Länsi-Toppilan väestömäärä olisi täydennysrakentamisen jälkeen noin 29003200 asukasta talotyyppijakaumasta riippuen.
Kaavarungossa asukkaiden lukumääräksi arvioidaan 3500
suunnittelualuetta koskeva asukkaiden lukumäärä on n. 2700 kpl.

asukasta,

josta

Vaihtoehdossa A asukasmäärä n. 3 750 asukasta.
Vaihtoehdossa B asukasmäärä on n. 4 960 asukasta.
Palvelut
Palvelutilanvarauksia suunnittelualueelle tehdään yksityisille tai julkisille lähipalveluille.
mm. vanhustyön ympärivuorokautiselle asumispalveluyksikölle sekä päiväkodille.
Asuinkerrostalojen kivijalkatiloihin varataan palvelutilavarauksia palveluille ja liiketiloille.
Säilyviin rakennuksiin pyritään osoittamaan tiloihin sopivia ja täydentäviä toimintoja
asumisen lisäksi. Alueelle sijoittuvien palvelujen tulee olla luonteeltaan asumisen
yhteyteen sopivia. Alueelle on sijoitettu molemmissa vaihtoehdoissa päivittäistavaraliike,
kaupallisia palveluita sekä autokauppa. Asuntoaluetta palvelevalle satama-alueelle
osoitetaan tilanvarauksia yksityisille kaupallisille palveluille (kahvilat/ravintolat, galleriat),
pienvenesatamalle, pysäköinnille sekä huoltorakennukse(i)lle.
Työpaikat
Työpaikkoja alueelle esitetään vaihtoehdoista riippuen eri määrä. Tavoitteena
työpaikkatarjonnassa on mahdollistaa monipuolinen toiminta: esim. kauppa, suunnittelu,
tutkimus- ja tuotekehittely, palvelut, hallinto, tuotanto, korjaus jne. Työpaikkatoiminnan
edellytyksenä alueella on toiminnan siisteys ja sijoittuminen sisätiloihin, eikä se saa
aiheuttaa merkittävää haittaa asumiselle tai ympäristölle. Kaupunkikuvallisena tavoitteena
on hyvän kaupunkikuvan muodostaminen ja ympäristön viihtyisyys. Länsi-Toppilan
työpaikkamäärälle ei ole asetettu erillistä tavoitetta, niillä korvataan Välivainio-Alppila –
alueilta poistuvia työpaikkoja.
4.3 Maankäyttövaihtoehdot ja niiden kuvaus
Alueelle laadittiin vaihtoehtoisia maankäyttöluonnoksia, joissa tutkittiin pääasiallisesti
liittymien sijaintia ja lukumäärää, liikenteellistä perusratkaisua, toimintojen sijoittumista ja
laajuutta, mitoitusvaihtoehtoja, rannan käsittelyä sekä rakentamisen rajautumista.
Maankäyttöluonnoksissa keskityttiin alueen kokonaisrakenteen muodostamiseen,
työpaikkojen sekä kaupallisten ja lähipalvelujen sijoittamiseen, maisemallisesti ja
arkkitehtonisesti tärkeiden kohteiden säilyttämiseen sekä alueen liittymistä ympäröivään
kaupunkirakenteeseen ja pääliikenneverkkoon. Maanomistuksen sirpalemaisuuden
vuoksi vaihtoehtojen erilaisuus jäi suhteellisen vähäiseksi keskittyen lähinnä yksittäisten
asuinkortteleiden massoitteluun sekä liikenneverkon vähäisiin variaatioihin.
Kaavarunkovaiheen ratkaisua pidettiin lähtökohtana. Maankäytön tarkastelu keskitettiin
kahteen vaihtoehtoon A ja B, joihin kumpaankin pyrittiin kokoamaan toisistaan poikkeavia
ratkaisumalleja.
Vaihtoehto A - liite 1

Toiminnallinen kaavio – liite 3

Vaihtoehto B – liite 2

Toiminnallinen kaavio - liite 4

Vaihtoehdon A periaatteet
-

-

Alueen pääliittymä Koskelantiehen Satamakadun uuden linjauksen jatkeena
Suora pääkatuyhteys Satamatietä pitkin Toppilansaareen ja Pitkänmöljäntiehen.
Muut katuyhteydet alueella Satamatieltä erkanevia pistokatuja.
Satamatien pohjoispuolelle osoitettu työpaikka- ja liikerakentamisen korttelialueita
Päivittäistavaraliike sijoittuu pääliittymän viereen Koskelantien varteen >
asiakasliikenne Satamatieltä.
Autokauppa sijoittuu Tervahovintien risteykseen > asiakasliikenne Tervahovintieltä.
Työntekijöiden autopaikoitus rakennusten pohjoispuolella > työpaikkaliikenne ja
kauppojen huoltoliikenne Tervahovintieltä
Pääasuntoalue sijoittuu Satamatien eteläpuolelle ja Toppilansalmen ranta-alueelle
Rantavyöhykkeen asuinkorttelirakenne salmen suuntaista - rannan puolella 2…3kerroksista ja takana 5…12 –kerrosta. Koskelantien varren asuinkorttelit 2…7 –
kerroksista; keskuskorttelit 4…7 –kerroksista ja rautatieaseman ympäristö 1…2kerroksista
Asuintypologioina kerrostalot (pistetalot, lamellitalot, tornitalo), rivitalot, ketjutalot
Ellalan ympäristö toimii keskusviheralueena ja virkistysalueena; alueelle sijoittuvat
urheilukentät ja leikkipuisto
Rantavyöhykkeen puistoalue toimii satamalaiturina eri kokoisille veneille luonnonmukainen ranta-alue pengerrettyä rantapuistona
Ranta-alueen myötäinen kevyenliikenteen pääreitti myötäilee salmen vartta;
itä-länsi –suuntainen pääreitti jatkaa keskuspuistosta Alppilan-Välivainion suuntaan
Vanhat rakennuskohteet säilytetty, SOK:n vanhoja siiloja lukuun ottamatta. Merikillan
lukutupa säilyy ainoana rakennuksena Satamakatu 15 -rakennuskokonaisuudesta
Lämpövoimalan huoltoalueen ja rakentamisen väliin jätetty suojaviheralue.
Eteläkulman osittain pilaantuneelle maa-alueelle jätetty suojaviheralue.

Vaihtoehdon B periaatteet
-

-

-

-

Alueen pääliittymät Koskelantiehen Satamakadulta ja Mallasjuoman kohdalta
Suora pääkatuyhteys Satamatietä pitkin Toppilansaareen ja Pitkänmöljäntiehen.
Muut katuyhteydet liittyvät Satamatiehen.
Satamatien pohjoispuolelle osoitettu asuin-, työpaikka- ja liikerakentamisen
korttelialueita
Päivittäistavaraliike sijoittuu asuinkortteleiden väliin > asiakasliikenne Satamatieltä.
Autokauppa sijoittuu Tervahovintien risteykseen > asiakasliikenne Tervahovintieltä.
Työpaikka- ja liikerakentaminen sijoittuu pienempänä asuinkorttelin pohjoispuolelle
päivittäistavaraliikkeen viereen. Työntekijöiden autopaikoitus rakennusten
pohjoispuolella > työpaikkaliikenne ja kauppojen huoltoliikenne Tervahovintieltä
Pääasuntoalue sijoittuu Satamatien eteläpuolelle ja salmen ranta-alueelle
Eteläkulman eritasoliittymä poistettu ja rakentamista osoitettu lähemmäs
Hietasaarentietä ja uutta risteysaluetta
Rantavyöhykkeen asuinkorttelirakenne salmeen kohtisuorassa - rannan puolella 4kerroksista ja takana 4…12 –kerrosta. Koskelantien varren asuinkorttelit 2…7 –
kerroksista; keskuskorttelit 4…7 –kerroksista ja rautatieaseman ympäristö 2…4kerroksista
Asuintypologioina kerrostalot (pistetalot, lamellitalot, tornitalot) ja rivitalot
Ellalan, Satamakatu 15:n, Mallasjuoman huvilan sekä Toppilan rautatieaseman
ympäristö toimii laajana keskusviheralueena ja vapaa-ajan viettopaikkana; alueelle
sijoittuvat urheilukentät ja leikkipuisto
Ranta-alueen myötäinen kevyenliikenteen pääreitti myötäilee salmen vartta;
itä-länsi –suuntainen pääreitti jatkaa keskuspuistosta Alppilan-Välivainion suuntaan
Vanhat rakennuskohteet säilytetty, SOK:n vanhoja siiloja lukuun ottamatta.
Satamakatu 15 –rakennuskokonaisuus säilytetty
Lämpövoimalan huoltoalueen ja rakentamisen väliin jätetty suojaviheralue.
Eteläkulman osittain pilaantuneelle maa-alueelle osoitettu asuinrakentamista
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4.4 Vaihtoehtojen vertailu – maankäyttö
Vertailtavat ominaisuudet
1. Kaupunkirakenne
- liittyminen Koskelantiehen

- alueen kokonaisrakenne

- kaupunkikuva

2. Asuntoalueet
- sijainti kaupunkirakenteessa
- ympäristön olosuhteet
- suhde maisemaan ja ympäristöön
- alueiden mitoitus
3. Toiminnot
- päivittäistavarakauppa
- lähipalvelut
- työpaikka- ja liikerakentaminen

- ympäristön palvelut
- viheralueet
- ranta-alue
4. Talous
- infrastruktuuri (väylät ja tekniikka)
- laiturirakenteet

VE A

VE B

pääliittymä kaavarungon mukaisesti
2 pääliittymää Koskelantiehen
Satamatie jatkaa liittymästä Toppilansaareen
2 erillistä sisääntuloväylää > jakaa liittymien liikennemääriä
> alueen asiakas- ja asukasliikenne saman liittymän kautta
asuinkorttelin ja kaupan välistä tilallisesti epätasapainoinen sisääntulo asuinkortteleiden välistä tilallisesti hallittu sisääntulo >
vanhan rakennuksen korostaminen toisessa sisääntulossa
toimintojen suhteen vyöhykemäinen aluerakenne
toimintojen suhteen sekoittunut aluerakenne
> sirpalemainen korttelirakenne korostuu
> sirpalemainen korttelirakenne yhtenäistyy kokonaisuudeksi
katuverkoltaan puumainen rakenne
katuverkoltaan kehämäinen rakenne
rakenne Satamatien suhteen toispuoleisesti painottunut
kaupunkirakenne jakautuu tasapainoisesti pääkatujen ympärille
muurimainen rakenne rannassa estää näkymiä alueen sisältä
kampamainen rakenne rannassa mahdollistaa näkymiä
salmen suuntaan
salmen suuntaan
kaupalliset palvelut keskittyvät alueen nurkkaan
kaupalliset palvelut keskeisemmin asumisen suhteen
rakenteellinen painopiste salmen varressa
rakenteellinen painopiste salmen varressa ja eteläkulmassa
salmen rannan korttelirakenne noudattaa kaavarungon massoittelua salmen rannan korttelirakenne noudattaa vastarannan massoittelua
kaupunkijulkisivu vetäytyy salmen puolella rantalinjasta
kaupunkijulkisivu työntyy salmen puolella kohti rantalinjaa
eteläosassa salmen rannalla pientalomaista rakentamista
eteläosassa salmen rannalla kerrostalorakentamista
kaupunkirakenne omana fragmenttina alueellaan
kaupunkirakenne ”työntyy” kohti Tuiraa ja Toppilansaarta
Koskelantien varressa asumista ja liiketiloja
Koskelantien varressa pääasiallisesti asumista
maamerkkeinä SOK:n siilot ja 12-kerroksinen tornitalo
maamerkkeinä sillan molemmin puolin 12-kerroksiset tornitalot sekä siilot
vanhat rakennukset osana korttelirakennetta
vanhat rakennukset erillisinä fragmentteina puistoalueella
asuntokorttelit Satamatien eteläpuolella
rantarakentamista vähemmän
asuinkortteleita Koskelantien varressa vähemmän
voimalan häiriötekijöihin enemmän etäisyyttä
liikerakentaminen toimii puskurivyöhykkeenä voimalan suuntaan
rannan asuinrakennukset salmen suuntaisesti
> rantakortteleiden takaa ei avaudu näkymiä
keskuskorttelien piha-alueet jatkuvat puistoalueille
yhtiömuotoista asumista n. 1870 asuntoa
asukasmäärä n. 3 750 asukasta

asuntokorttelit Satamatien molemmilla puolilla
rantarakentamista enemmän
asuinkortteleita Koskelantien varressa enemmän
voimalan häiriötekijöihin vähemmän etäisyyttä
liikerakentaminen osittain puskurivyöhykkeenä voimalan suuntaan
rannan asuinrakennukset kohtisuoraan salmen suuntaan
> rantakortteleiden takaa avautuu rajoitettuja näkymiä
keskuskorttelien piha-alueet jatkuvat puistoalueille
yhtiömuotoista asumista n. 2480 asuntoa
asukasmäärä n. 4 960 asukasta

näkyvyys Koskelantielle ja Satamatielle hyvä
asiakasliikenteen saavutettavuus hyvä
huoltoliikenteen järjestelyille enemmän tilaa
lähipalvelut sijoittuvat toispuoleisesti kaupan ja asumisen suhteen
saavutettavuus ja yhteydet hyvät
laaja vyöhykemäinen rakennusmassa > näkyvyys Satamatielle hyvä
työpaikkaliikenne lisää huoltotien ja Tervahovintien liikennettä
toimii melu- ja näkösuojana voimalan häiriötekijöiden suuntaan
saavutettavuus ja yhteydet samanlaiset
saavutettavuus ja yhteydet samanlaiset
vähemmän viheralueita virkistyskäyttöön
vähemmän hoidettavia viheralueita
saavutettavuus ja yhteydet samanlaiset
ranta-alue laajempi > enemmän hoidettavia aukio- ja puistoalueita
ranta-alue tilallisesti väljempi

näkyvyys Koskelantielle huonompi, Satamatielle hyvä
asiakasliikenteen saavutettavuus hyvä
huoltoliikenteen järjestelyille vähemmän tilaa
lähipalvelut keskeisesti sekä kaupan että asumisen suhteen
saavutettavuus ja yhteydet hyvät
pieni rakennusmassa asumisen takana > näkyvyys Satamatielle kohtalainen
työpaikkaliikenne ei lisää huoltotien ja Tervahovintien liikennettä
suojausvaikutus asumisen suhteen vähäinen
saavutettavuus ja yhteydet samanlaiset
saavutettavuus ja yhteydet samanlaiset
enemmän viheralueita virkistyskäyttöön
enemmän hoidettavia viheralueita, hoitotaso korkeampi
saavutettavuus ja yhteydet samanlaiset
ranta-alue kapeampi > vähemmän hoidettavia aukio- ja puistoalueita
ranta-alue rakennetumpi (urbaani)

kaupunki-infrastruktuurin rakentaminen ei aiheuttane merkittäviä eroja vaihtoehdoissa verrattaessa kustannuksia vaihtoehtojen asukasmäärään
> maanhaltijoiden sopimusten mukaiset korvaukset kattavat merkittävän osan kaupungille aiheutuvista kunnallisteknisistä kustannuksista
Laiturirakenteiden kunnostus ja muuttaminen aiheuttaa tavanomaista suuremmat kustannukset kunnostettavan rantaviivan pituuden takia
Rantarakenteista aiheutuvia kustannuksia ei kuitenkaan ole perusteltua sisällyttää kokonaisuudessaan asuntoalueen kustannuksiin,
koska satama-alueen vanhat laiturirakenteet edellyttävät kunnostustoimenpiteitä asuntoalueen toteutuksesta riippumatta.
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4.5 Liikenneratkaisut
Liikenneverkollisesti vaihtoehto A noudattelee kaavarunkovaihtoehdon mukaisia
periaatteita. Vaihtoehdosta A poiketen B:ssä esitetään Länsi-Toppilan alueelta kahta
liittymää Koskelantielle. Lisäksi vaihtoehdossa B on tavoitteena nykyisen rautatien
ylikulkusillan purkaminen ja tasoliittymä Kiertotielle. Molemmissa vaihtoehdoissa alueen
katuverkon rungon muodostaa Satamatie. Alueen sisäinen katuverkko molemmissa
vaihtoehdoissa perustuu lenkkikatuihin. Vaihtoehdossa B liikenne jakaantuu, kahden
pääliittymän johdosta tasaisemmin ja aiheuttaa siten vähemmän kiertoa sekä jäsentää
aluetta. Molemmissa vaihtoehdoissa Satamatien liittymä tulee toteuttaa valo-ohjattuna
tasoliittymänä. Toimivuustarkastelujen perusteella molemmat vaihtoehdot toimivat
moitteetta.
Kevyen liikenteen verkko molemmissa vaihtoehdoissa on kattava. Pohjois-eteläinen reitti
sijoittuu Toppilansalmen rantaan ja jatkuu edelleen keskustaan ja Pateniemen suuntaan.
Itä-länsisuuntainen (Toppilansalmi – Välivainio) pääreitti sijoittuu nykyisen Satamatien
kohdalle ja jatkuu Alppilan alueen pohjoispuolitse kohti Välivainiota. Koskelantien varren
kevyen liikenteen väylä on verkostohierarkiassa osoitettu seudulliseksi väyläksi.
Vaihtoehdossa A Koskelantien vartta kulkevan kevyen liikenteen seutureitin
hahmotettavuus ja jatkuvuus rantaan on hyvä eteläosan viheralueen läpi. Vaihtoehdossa
B kevyen liikenteen seutureitti jatkuu rantaan asutusrakenteen katuverkon kautta, eikä
reitti siten ole orientoituvuudeltaan ja sujuvuudeltaan yhtä hyvä kuin ve A:ssa.
Joukkoliikenne keskittyy Koskelantielle. Alueen sisälle ei osoiteta joukkoliikennettä, mikä
heikentää alueen saavutettavuutta ja alueen liikenneyhteyksiä. Kävelymatkat alueen
reunoilta Koskelantien varteen ovat pitkiä, jopa yli 600 m. Suunnitteluohje kävelymatkan
pituudelle uusilla kerrostaloasuinalueilla on 200 m. Jatkossa on tutkittava esimerkiksi
cityliikenteen ulottamista Länsi-Toppilan alueelle.
4.6 Viheralueverkko
Viheralueverkon keskeiset osat molemmissa vaihtoehdoissa Länsi-Toppilan alueella ovat
pohjois-eteläsuuntainen viherakseli Toppilansalmen rannassa sekä Ellalan ympäristön
muodostama keskuspuisto. Tärkeä itä-länsisuuntainen viheryhteys on Toppilansalmen ja

Koskelantien alikulun välinen akseli kevyen liikenteen väylineen. Lämpövoimalan
huoltoalueen ja rakentamisen väliin on jätetty suojaviheralue, jonka istutettavilla
maastokumpareilla pyritään vähentämään voimalan häiriötä. Suojaviheralue on kapeampi
vaihtoehdossa A kuin vaihtoehdossa B.

Kun vaihtoehto on valittu on rakentamisjärjestyksen suunnittelu erittäin tärkeää, koska
alueella olevien liittyjien sähkönjakelun on toimittava myös rakennusvaiheen ajan. Alueen
katuyhteydet on toteutettava etupainotteisesti myös ranta- alueella.

Vaihtoehdossa A rannan suuntainen puistoakseli on leveämpi kuin vaihtoehdossa B.
Leveämmässä puistoakselissa puistoaukioiden muotokieli on vapaamuotoista.
Vaihtoehdon A rakennettua rantaosuutta rytmittää kolme kivettyä aukiota. Vaihtoehdossa
B kapeamman rakennetun rantaosuuden muotokieli on geometristä ja sitä rytmittää yksi
selkeä kivetty aukio osuuden pohjoispäässä. Ranta-alueen eteläpää on käsitelty
luonnonmukaisemmin molemmissa vaihtoehdoissa.

Kaukolämpö
Kaukolämmön osalta vaihtoehtojen väliset erot ovat pienet. Suurempi merkitys
kustannuksiin on teknisten tilojen sijoituksella joita ei tässä vaiheessa vielä tiedetä.
Tekniset tilat lopulta ratkaisevat pitkälti kaukolämpölinjojen sijoittamisen kortteli- ja
tonttijohtojen osalta. Runkolinjojen osalta päälinjat ovat kutakuinkin samat.

Ellalan puistomainen ympäristö on säilytetty molemmissa vaihtoehdoissa, mikä
mahdollistaa esim. vanhan puutarhan entisöimisen. Vaihtoehdossa A Ellalan ympäristöön
muodostuva keskuspuisto on epäyhtenäisempi kuin vaihtoehdossa B. Myös Ellalan
yhteys rantaan on huonompi vaihtoehdossa A kuin vaihtoehdossa B, jossa
keskuspuistolla on selkeä yhteys Toppilansalmeen. Mallasjuoman ympäristö säilyy
vaihtoehdossa A kohtuullisesti. Vaihtoehdossa B Mallasjuoman ympäristö jää melko
pieneksi uuden rakentamisen työntyessä lähelle vanhaa huvilarakennusta. Molemmissa
vaihtoehdoissa Toppilan rautatieaseman ympäristö säilyy.
Vaihtoehdossa A Länsi-Toppilan eteläisin suojaviheralue säilyy lähes nykyisessä
laajuudessa. Vaihtoehdossa B Länsi-Toppilan eteläkärjessä uusi rakentaminen ulottuu
lähemmäksi keskustaa, mikä pienentää viheraluetta. Toisaalta suojaviheralueen merkitys
vähenee eritasoliittymän poistuessa.
4.5 Yhdyskuntatekninen huolto
Sähköhuolto
Sähköverkon osalta vaihtoehtojen ainoa merkittävä ero on se, että vaihtoehto B edellyttää
alueen eteläpäässä olevan kytkinlaitoksen siirtämistä. Tämä on huomioitava hankkeen
kynnyskustannuksena tässä vaihtoehdossa.

Vesihuolto
Kaavaluonnosvaihtoehdot ovat vesihuollon kannalta toteuttamiskelpoisia ja niiden väliset
erot vesihuoltoon ovat hyvin pieniä.
Länsi-Toppilan alueen nykyistä vesijohtoverkostoa uusitaan ja täydennetään alueen
vedenjakelun turvaamiseksi. Päävedensyötöt tulevat xy-kadun suunnista. Uudet
johtolinjat sijoittuvat pääosin katualueille ja nykyisiä käyttöön jääviä johtoja jää
puistoalueille.
Länsi-Toppilan jätevesiviemäröintiä varten tarvitaan kaksi jätevesipumppaamoa, jotka
sijoitetaan puistoalueille mm. Rykärinpuistoon. Yksi alueen nykyinen pumppaamo
joudutaan siirtämään kaavan edellyttämään paikkaan. Koskelantien ja Satamatien
risteykseen kaavaillusta kevyenliikenteen alikulkujärjestelystä aiheutuu toteutuessaan
vaativa ja kallis runkoviemärin (B1400) siirto Koskelantiellä.
Alueen kuivatus perustuu katualueille rakennettavaan hulevesiviemäröintiin, joiden kautta
kuivatusvedet purkautuvat Toppilansalmeen useasta pisteestä. Tiivis kaavarakenne ja
alueen
korkeussuhteet
eivät
mahdollista
avo-uomien
käyttöä
kuivatusverkossa. Jatkosuunnittelussa tutkitaan hulevesien käsittelymahdollisuuksia mm.
louhesuodattimilla tai muilla imeytysratkaisuilla.
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5.1 Vaihtoehdon valinta
Vaihtoehdot A ja B olivat teknisen lautakunnan nähtävillä 2.10.2007 ja sen jälkeen Oulun
kaupungin internet-sivustoilla. Ohjausryhmässä no 7 päätettiin suunnittelun jatkotyön
pohjaksi valita vaihtoehto B. Samanaikaisesti maankäytön yleissuunnittelun ohella
jatkettiin tontin- ja maanhaltijoiden konsulttien kanssa tonttikohtaisten suunnitelmien
tarkentamista.
Suunnittelutyötä
tarkennettiin
ohjaus-,
suunnitteluja
pienryhmäpalavereissa esiin tulleiden aiheiden pohjalta ja siitä laadittiin
asemakaavaluonnos
merkintöineen.
Maankäytön
yleissuunnitelma
yhdessä
asemakaavaluonnoksen kanssa saatettiin teknisen lautakunnan käsittelyyn 29.04.2008.
Liikenteen ja katujen sekä ympäristön yleissuunnitelmat tehtiin tarkennetun
yleissuunnitelman pohjalta. Suunnittelutyöhön liitettiin myös erillisenä toimeksiantona
Laiturirakenteiden suunnittelu.

myös arvioijasta ja arvioinnin kriteereistä. Konsulttien mielestä (Näkymä Oy ja Plaana Oy)
viheralueiden määrä ja laatu on alueen sijainti huomioon ottaen riittävä. Alueella
pystytään säilyttämään olevaa kasvillisuutta ja puustoa luontevana osana rakentamista.
Viheralueille voidaan myös osoittaa virkistystoimintoja mm oleskelualueina,
laiturirakenteina sekä peli- ja leikkikenttinä. Lähiympäristössä – n 400 m:n etäisyydellä –
on mm laajat Toppilansaaren ja Meri-Toppilan viher- ja virkistysalueet.”
Asemakaavaluonnoksen ja yleissuunnitelman pohjana on ollut jatkotyössä
maankäyttövaihtoehto B. Tässä ratkaisussa alueen eteläosan maankäyttö perustuu
oletukseen, jossa raideliikenteen tarve poistuu ja siten eritasoliittymästä voidaan
luopua. Eritasoliittymän pengerrysten poistumisen myötä maa-aluetta vapautuu
asuinkäyttöön. Asumisen sijoittuminen Satamatien pohjoispuolelle perustuu
selvitykseen, joissa korttelirakenteen muodolla voidaan lämpövoimalan aiheuttamaa
melua torjua korttelien piha-alueilla riittävästi.

Vaihtoehtojen valintaa tarkennettiin lisäyksillä

5.2.

A) Ympäristömeluselvityksestä (liite 6 – Ennustetilanne v 2030 ve B)

Kaupunkirakenne

” Suoritettujen melulaskentojen perusteella asemakaavamuutoksen ennuste-tilanteissa
päivä- ja yöajan keskiäänitasot ovat piha-alueilla vähintäänkin tyydyttävästi VNp:n
993/1992ohjearvojen mukaisia. Vaihtoehdossa B ohjearvojen saavuttaminen vaatii pieniä
muutoksia
suunnitelmaan.
Asemakaavamuutoksen
suunnitelmat
ovat
kokonaisuudessaan melun kannalta hyvin laaditut. Voimalaitoksen aiheuttamaa melua
puskuroidaan toimistorakennuksilla ja voimalaitokseen nähden kohtisuorilla
asuinrakennusmassoilla. Koskelantien liikennemelua puskuroidaan tien suuntaisilla
rakennusmassoilla. Tämän seurauksena piha-alueidenmelutasot saadaan ohjearvojen
mukaisille tasoille. Julkisivujen ääneneristävyysvaatimuksia täytyy esittää vain
Koskelantien puoleisille julkisivuille ja sielläkin ne ovat kohtuullisia. Vaatimukset
saavutetaan varmasti oikeinvalituilla julkisivurakenne- ja tuoteratkaisuilla.”

Länsi-Toppilan alueen uusi kaupunkirakenne sijoittuu tiiviinä korttelirakenteina lähes
koko suunnittelualueelle. Alueen keskelle jää puistoalue vanhoine rakennuksineen,
joka toimii muodostuvan asuinalueen ytimenä. Liikenteellisesti kaupunkirakenne on
sisäsyöttöinen kehäkatumalli, jossa on kaksi pääliittymää Koskelantielle.
Kaupunkirakenteellinen painopiste muodostuu Toppilansalmen laiturien tuntumaan.
Koskelantien varren rakennusrivistö muodostaa kaupunkikuvallisen selkärangan idän
suuntaan ja suojaa asuinaluetta liikennemelulta. Toimisto- ja liikerakennusten
sijoittumisella ja muurimaisella massoittelulla on vähennetty tehdasmelun vaikutusta
pohjoisen suunnasta. Kaupunkirakenne avautuu etelän ja lännen suuntaan, jossa
sijaitsevat myös alueen tärkeimmät näkymät: Toppilansalmi ja suistoalue. LänsiToppilan alueen rakenne on toimintojen puolesta sekoittunutta.

B) ympäristön olosuhteista (kohta 4.4 – Vaihtoehtojen vertailu)
” Liikerakentamisvyöhykkeen vaikutus voimalan häiriötekijöihin
MELU
- rakentamisella tärkeä merkitys asumisen, julkisten tilojen ja piha-alueiden
melunsuojaukseen varsinkin maantasosta lähtevän melun suhteen
PÖLY
- rakentaminen estää vain vähäisessä määrin maantasosta lähtevän pölyn leviämistä
ESTEETTINEN HAITTA
- korkea rakentaminen vähentää voimalan esteettistä haittaa

Alueen kaupunkirakenteeseen ja korttelien massoitteluun ovat vaikuttaneet laajalti
aiemmin laadittu kaavarunko ja maanomistus. Kaavarungossa määriteltiin useita
liittymä- ja yhteystarpeita, joita on pidetty suunnittelun lähtökohtina. Maanomistus on
puolestaan johtanut erikokoisten ja muotoisten korttelialueiden syntyyn, joissa
toivottuun maankäytön tehokkuuteen ja kaupunkikuvalliseen ilmeeseen on pyritty
löytämään periaatteelliset ratkaisumallit. Ranta-alueella kaupunkirakenteeseen on
vaikuttanut myös salmen vastarannan - Toppilansaaren – massoitteluratkaisu.
Laiturirakenne puistoineen ja siihen liittyvät tarpeet mahdollisista satamatoiminnoista
ovat vaikuttaneet rakentamisen sijoittumiseen kauemmas rantaviivasta.

Vaihtoehdon A mukainen liikerakentaminen toimii vaihtoehtoa B paremmin asumisen
puskurivyöhykkeenä. Suuren liike- ja toimistorakentamisen määrän takia
asuinrakentaminen sijoittuu myös kauemmaksi voimalasta, mikä vähentää meluhaittaa.

Massoittelu

Suojaviheralueen vaikutus voimalan häiriötekijöihin
MELU
- kasvillisuudella ei laskennallista vaikutusta
- maastonmuotoilulla (kukkula) vaikutusta maantasosta lähtevään meluun
PÖLY
- kasvillisuus sitoo/estää vain vähäisessä määrin maantasosta lähtevän pölyn leviämistä
ESTEETTINEN HAITTA
- kasvillisuus ja maastonmuotoilu vähentää voimalan esteettistä haittaa
Vaihtoehtojen A ja B mukainen maaston muotoilu ja viherrakentaminen vähentää alueen
melua sekä esteettistä haittaa.”
C) Viheralueiden määrästä
”Viheralueiden määrästä asuinalueilla täytyisi olla vertailumateriaalia, jotta
johtopäätöksen viheralueiden riittävyydestä alueella voi tehdä. Määrän arviointi riippuu

Kaupunkikuvalliset ratkaisut

Korttelirakenteen massoittelu muodostuu pääasiallisesti umpikortteli- ja salmen
rannalla kampakorttelimalleista. Umpikorttelit muodostuvat 4…6 -kerroksisista
lamellitaloketjuista ja niihin liittyvistä 2 -kerroksisista pienkerros-/rivitalomassoista tai
8-kerroksisista pistetalomassoista. Kampakorttelit muodostuvat salmea vastaan
kohtisuorista lamellitaloriveistä, joiden kerrosluku vaihtelee rannan tuntumassa 2…3ja taempana 2…7 –kerroksen välillä. Toppilansalmen sillan kohdalla on kaksi
korkeampaa rakennusmassaa: 12- ja 15-kerroksinen tornitalo.
Koskelantien varren kortteleissa 4…6 –kerroksiset rakennukset on sijoitettu tien
suuntaisesti, jolloin ne toimivat puskurirakenteena liikennemelua vastaan. Rakenteen
muurimaisuutta on vähennetty yhdistämällä rakennusmassoja 1-kerroksisilla osilla
toisiinsa. Rakenne muodostaa selkärankaa Koskelantien katutilalle ja rakenteen aukot
merkitsevät alueen pääliittymät. Umpikorttelien kääntyvät rakennusmassat tekevät
alueen pääliittymistä katutilaltaan riittävän urbaaneja. Umpikorttelit madaltuvat
Mallastien varressa, jolloin niiden piha-alueista muodostuu valoisampia. Satamatien
pohjoispuolella korttelien muurimaisuus pohjoisreunalla on vielä voimakkaampaa
tehdasmelun vuoksi.

Keskialueella umpikorttelit avautuvat keskuspuistoon 8-kerroksisten pistetalojen välistä,
jolloin niiden piha-alueet jatkuvat visuaalisesti puiston suuntaan. Korkeat rakennukset
sijoittuvat samalla korttelien välisten kevyenliikenteen yhteyksien varsille. Korttelit
rajautuvat pääasiallisesti 4 –kerroksisilla lamellitalomassoilla katualueeseen katulinjojen
mukaisesti. Näin katutila säilyy urbaanina Satama- ja Mallastien varsilla.
Ranta-alueen kampakortteleilla on tavoiteltu korttelivyöhykkeen aukaisemista
keskusalueelle sekä asuntojen vesi- ja puistonäkymien maksimointia.
Massoitteluratkaisu vähentää Höyrymyllyntien katutilan muurimaisuutta ja pienentää
massiivisten korttelirakenteen vaikutelmaa. Salmen puoleinen matalampi rakentaminen
pienentää rakennetta kohti. Vanhat rakennukset - SOK:n mylly ja Vaasan höyrymylly –
ovat rakenteelle kontrastina rannan suuntaisina massoina.
Liike- ja toimistorakentamisen massoittelulla on pyritty puskurivyöhykkeeseen
tehdasmelun suhteen.
Näkymät
Korkeita rakennusmassoja on sijoitettu kaupunkikuvallisesti merkittäviin paikkoihin. Ne
toimivat katunäkymien päätteinä mm Mallastiellä ja Satamatiellä. Ne sijoittuvat myös
näyttävästi alueen kevyenliikenteen reittien varsille. Tornitalot sijaitsevat porttimaisesti
Toppilansaaresta tulevan sillan molemmin puolin. Eteläisen liittymän sisääntulonäkymän
päätteenä on Mallasjuoman huvila vanhoine rakennuksineen. Salmen suuntaan
Mallastien jatkon päätteenä on Toppilan aseman pihapiiri ja näkymä Toppilan salmelle.
Hietasaarentietä lähestyttäessä Tuiran suunnasta korkeat rakennukset jatkavat
Hietasaarentien varren pistetalojen sarjaa. Koskelantien risteysalue jatkaa urbaanilla
kaupunkirakenteella Tuiran kaupunginosaa kohti Meri-Toppilaa.
Toppilansaaren suunnasta nähtynä kohtisuoraan salmea vastaan olevat rakennuksien
päädyt muodostavat porrastetun uudisrakentamisen rivistön, eikä pitkä julkisivumassa
muodostu muurimaiseksi taustaksi. Samalla rantavyöhykkeen massoittelu avaa näkymiä
myös syvemmälle alueen sisälle. SOK:n mylly ja Vaasan höyrymylly saavat
kaupunkikuvallisesti merkittävän aseman salmen ranta-rakenteessa ja toimivat
laiturialueen päätteinä. Toppilan aseman pihapiirin kohdalla ranta-alueen ympäristö on
luonnonmukaisempi.
Olevat rakennukset
Suunnittelualueella olevat rakennukset ja pihapiirit, jotka joko säilyvät tai jotka
asemakaavalla suojellaan, on sijoitettu osaksi syntyvää korttelirakennetta tai
keskuspuistoaluetta. SOK:n myllyrakennukset ja Vaasan höyrymylly säilyvät osana
korttelirakennetta. Ellala ja konttorirakennus, Mallasjuoman rakennukset, Toppilan
asema, ranta-aitat sekä Satamatie 15:n rakennukset säilyvät osana laajaa
keskuspuistoaluetta. Kaikilla kaupunkirakenteessa säilyvillä rakennuksilla on
kaupunkikuvallisesti näkyvä rooli. Suuri satamavarasto K21 säilyy alueella, ja sen tulevaa
käyttöä tullaan pohtimaan ja sopeuttamaan alueen muuhun käyttöön. Rakennus toimii
melumuurina tehdasmelun suhteen.
5.3 Toiminnot ja mitoitus
Väestö
Alueella on suunnitelman mukaan 2499 asuntoa (80 k-m2/asunto) ja 4998 asukasta (2
hlöä/asunto).
Asuminen

1
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Asemakaavoitettava alue on pääasiallisesti yhtiömuotoista asuinrakentamista kerros-,
pienkerros- ja rivitalokortteleina. Asuminen sijoittuu Satamatien eteläpuolelle ja kahden
korttelin osalta myös tien pohjoispuolelle. Asumiselle osoitettavan maa-alueen
lisäämisellä (verrattuna kaavarunkoon) on pienennetty liike- ja toimistorakentamisen
määrää, mikä edesauttanee alueen toteutumisessa. Sen avulla myös liike- ja
toimistorakentamisen laajaa pysäköinti- ja huoltoliikenneratkaisuja voidaan piilottaa
kaupunkikuvallisesti paremmin. Vanhoista rakennuksista SOK:n ja Vaasan
myllyrakennuksiin tullaan sijoittamaan asumista.
Alueella on asumista
kerros- ja rivitalot (AK ja AKR)
asumista palvelevat aputilat (t-ala)
yhteensä

199 880 k-m2
12 700 k-m2
212 580 k-m2

Liikerakentaminen
Päivittäistavarakauppa sekä autokauppa huolto- ja pysäköintialueineen sijoittuvat
suunnittelualueen koillisnurkkaan. Päivittäistavarakaupan viereen sijoittuvat liike- ja
toimistorakentamisen korttelit. Asuinkortteleiden 1.-kerroksiin on varattu tilaa
pienimuotoiselle liiketoiminnoille sekä yksityisille palveluille. Varasto K21
rakennukseen voi sijoittua erilaisia keskitettyä pysäköintiä, liike- ja
palvelurakentamista sekä ympäristöhäiriötä tuottamattomia työpaikkatoimintoja.
SOK:n myllyn rakennuksiin on osoitettu tiloja työpaikka-, palvelu- ja liiketoiminnalle.
Alueella on liikerakentamista
päivittäistavarakauppa
autokauppa
liiketilat korttelien 1.kerroksessa
yhteensä

4 500 k-m2
14 200 k-m2
1 500 k-m2
21 700 k-m2

Palvelurakentaminen
Palveluista alueelle sijoittuu päiväkoti, joka on mitoitettu 4:lle lapsiryhmälle. Kahteen
kortteliin on tehty varaus korttelipäiväkodille. Satamatie 15:ta rakennuksiin sijoittuu
nuorisotoimintaa palvelevia tiloja. Ranta-alueelle on varattu laiturialueen virkistys- ja
huoltopalveluille tilanvaraus. Laiturialueen eteläpäähän sijoittuvien ranta-aittojen,
SOK:n myllyn, Vaasan höyrymyllyn, Ellalan ja konttorin, Mallasjuoman huvilan sekä
siihen liittyviin vanhoihin tuotantorakennuksiin voi sijoittua aluetta palvelevia yksityisiä
palvelu- ja liiketiloja. Osaan asuinkortteleiden kivijalkatilkoista voidaan myös
tarvittaessa osoittaa varsinkin asumista palvelevia yksityisiä palveluista.
Alueella on palvelurakentamista
päiväkoti
nuorisotilat
rantapaviljonki
palvelutilat korttelien 1.kerroksessa
yhteensä

1 500 k-m2
1 300 k-m2
500 k-m2
400 k-m2
3 700 k-m2

Työ- ja toimitilarakentaminen
Työpaikkoja sijoittuu pohjoisosan liike- ja toimistokortteleihin, varastoon K21 sekä
SOK:n myllyn kortteliin asumiseen soveltumattomiin kohtiin. Työpaikat voivat olla
toimistotilaa tai erilaisia verstas ja työtiloja, jotka eivät tuota ympäristöhäiriötä.
Palvelu- ja liikerakentaminen tuo alueelle myös muutamia työpaikkoja
uudisrakentamisen ja vanhojen kiinteistöjen hyödyntämisen yhteydessä. Osaan
asuinkortteleiden kivijalkatilkoista voidaan myös tarvittaessa osoittaa varsinkin
asumista palvelevaan työpaikka- ja toimistokäyttöön.
Alueella on työpaikkarakentamista
toimistotilaa
ympäristöhäiriötä tuottamatonta työtilaa

8 600 k-m2
3 800 k-m2

yhteensä

12 600 k-m2

Keskuspuisto toimi alueen pääasiallisena viher- ja virkistysalueena. Sinne sijoittuvat
kaupunginosaleikkipuisto sekä pelialueet. Rantapuisto jatkaa puistoyhteyttä salmen
rantaa Tuiran suunnasta. Vanhat laiturirakenteet kunnostetaan ja alueelle tehdään uusi
urbaani rantapuisto, johon sijoittuu erilaisia julkisia puistotoimintoja ja -tiloja. Laiturialue
toimii myös laivojen purkausalueena ja kevyenliikenteen reittinä.

Pysäköinnin ratkaisut on toteutettu maanpäällisinä ja maanalaisina paikoitusalueina.
Maanpäällisiä pysäköintiratkaisuja on käytetty asiakas-, työpaikkapysäköinnissä sekä
yleisillä pysäköintialueilla. Asuinrakentamisessa on käytetty korttelikohtaista
maanalaista – pihakannen tai rakennusten alle – sijoittuvaa pysäköintilaitosta sekä
muutamia autopaikkoja katettuina piha-alueella. Maanalaista pysäköintiä alueella
vaikeuttaa pohjaveden pinnan korkeusvaihtelut. Maanalaisen pysäköinti parantaa
kuitenkin alueen kaupunkikuvaa, korttelien pihatilojrn käytettävyyttä ja mahdollistaa
suuremman rakentamisen määrän alueella.

Alueella on viheralueita
puistot
suojaviheralueet
laiturialue (puisto+aukiot)
rantapuisto
yhteensä

Pysäköintinormina on alueella
asuinrakentaminen
vieraspaikoitus
liikerakentaminen
työpaikkarakentaminen
palvelurakentaminen

Viheralueet
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36 600 k-m2
27 750 k-m2
15 800 k-m2
14 950 k-m2
95 100 k-m2

LIIKENTEELLISET RATKAISUT

6.1. Ajoneuvoliikenne
Alueelle on osoitettu kaksi pääliittymää Koskelantieltä ajoneuvoliikenteelle. Pohjoisempi
liittymä (Satamatie) palvelee alueen yhteystarvetta Toppilansaaren suuntaan,
joukkoliikennettä, asukasliikennettä Satamatien varren asuinkortteleille sekä
asiakasliikennettä päivittäistavarakaupan ja muun liike- sekä toimistorakentamisen
suhteen. Satamatien liittymään rakennetaan liikennevalot. Eteläisempi liittymä (Mallastie)
palvelee pääasiallisesti asukasliikenteen yhteystarpeita.
Liikerakennusten sekä
kauppojen huolto- ja työpaikkaliikenne on ohjattu Tervehovintien/Tervahovinkujan kautta.
Autokaupan asiakasliikenne tulee Tervahovintieltä.
Länsi-Toppilan alueen nopeusrajoituksena tulee olemaan 40 km/h. Nopeuksien
hillitsemiseksi esitetään lisäksi rakennettavaksi korotettuja liittymäalueita ja suojateitä.
Alueen katujen katutila vaihtelee 17 – 24 metriin. Kaikkien katujen varteen sijoittuu joko
molemmin tai toiselle puolen kevyen liikenteen väylä. Väylän leveys on 3,0 m. Kevyen
liikenteen väylää ja ajorataa erottaa 3 m:n välikaista, joka toimii viherkaistana ja
kadunvarsipysäköintitilana. Väylien reunoille on varattu 2 – 3 m:n levyinen lumitila.
6.2. Kevytliikenne
Alueelle suunnitellut jalankulku- ja pyöräreitit liittyvät sujuvasti olemassa oleviin kevyen
liikenteen pääreitteihin. Terveporvarintien kevyen liikenteenväylä sijoittuu Toppilansalmen
rataan ja muodostaa jatkossa rantareitin Pateniemen suuntaan. Laivameklarinpolku on
alueen itä-länsisuuntainen yhteys, joka tulevaisuudessa tulee jatkumaan Alppilaan ja
edelleen Välivainiolle.
Erillisen kevyen liikenteen verkoston laajuus on x km. Tätä verkkoa täydentää kaikkien
katujen varteen sijoittuvat kevyen liikenteen väylät.
6.3 Joukkoliikenne
Satamatien mitoituksessa on otettu huomioon joukkoliikenne. Aluetta palvelemaan on
osoitettu kaksi linja-autopysäkki paria. Lähes kaikki tulevan asemakaava-alueen asukkaat
sijoittuvat alle 600 m:n etäisyydelle Koskelantiestä, jolla nykyisin liikennöi kahdeksan
reittiä.

6.4 Pysäköinti

Autopaikkoja on alueella
maan päällä
pihakannen tai rakennuksen alla
yhteensä
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1 autopaikka / 80 asuink-m2
1 autopaikka / 1000 asuink-m2
1 asiakaspaikka / 25 liikek-m2
1 autopaikka / 50 tstok-m2
1 autopaikka / 50 tstok-m2
1302 kpl
2224 kpl
3526 kpl

YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

7.1 Viheralueet
Kaakko-luode- ja lounas-koillinen -suuntaiset viherakselit muodostavat viheralueiden
rungon. Kaakko-luode-suuntainen viheryhteys syntyy rannan Toppilansalmenpuistosta ja
sen jatkeena olevasta urbaanista rantapuistosta. Lounas-koillinen -suuntainen
viheryhteys muodostuu välille Toppilansalmenpuisto - Hamina-Villen puisto Laivameklarinpolun viherkäytävä, joka ulottuu Koskelantien alikulun kautta koilliseen päin.
Laajamittaiset toiminnot ovat keskittyneet Hamina-Villen puistoon. Siellä sijaitsee
kaupunginosaleikkipuisto, jonka yhteydessä on nurmi- tai kivituhkapintainen pelikenttä.
Hamina-Villen puistossa on pyritty säilyttämään mahdollisimman paljon vanhaa arvokasta
puustoa.
Lämpövoimalan huoltoalueen ja rakentamisen väliin on jätetty suojaviheralue, joka on
nimetty Tynnyrinpyörittäjänpuistoksi. Sinne sijoitetuilla maastokumpareilla ja niiden
istutuksilla pyritään vähentämään voimalan häiriöitä. Vallien takaosiin istutetaan
monikerroksista sekametsää ja etuosassa on luonnonnurmi, jolle istutetaan
maastonmuotoja korostavia puuryhmiä.
7.2 Ranta-alueet
Harvaa puustoa kasvava Toppilansalmenpuisto kehystää uutta asuinaluetta
Toppilansalmen
suuntaan.
Puistossa
sijaitsee
rannansuuntainen
pääkevyenliikenteenreitti. Vanhojen aittojen ympäristöön perustetaan kukkiva niitty, jonka
keskellä sijaitsevia puistokäytäviä pitkin pääsee Hamina-Villen puistoon. Aittojen
ympäristön ilme säilytetään avoimena ja aittapihapiiri kivetään kenttäkiveyksellä.
Toppilansalmenpuisto jatkuu pohjoiseen mentäessä urbaanina rantapuistona, joka
rakennetaan vanhalle laiturialueelle. Ranta avautuu lounaaseen eli hyvin edulliseen
ilmansuuntaan, minkä takia sinne on luotu useita erilaisia oleskelupaikkoja. Rantapuiston
muotokieli on geometristä ja sitä rytmittää kolme kivettyä aukiota. Laiturialueen
pohjoispään aukiolla sijaitsevat kivipintaiset rantaportaat. Eteläpäässä sijaitsevien
aukioiden väliin on sijoitettu pitkät puupintaiset rantaportaat. Rantaportaiden avulla
pääsee istumaan ja oleskelemaan veden äärelle. Portaiden alatasanteet toimivat
laskettuina laituritasoina, joiden kautta pienemmätkin veneet pääsevät rantautumaan.
Aukioiden väliin on sijoitettu oleskelunurmia, pienimuotoiset leikki- ja pelialueet sekä
1

1
kukkapuutarhat symmetrisesti Toppilansalmen ylittävän sillan molemmille puolille.
Leikkialueelle sijoitetaan yksi suurikokoinen leikkiaihe, esimerkiksi verkkopyramidi.
Pelialueelle voidaan sijoittaa pienimuotoista toimintaa, kuten hiekkapintainen
lentopallokenttä, jonka reunoilla voidaan pelata petankkia. Kukkapuutarhat voidaan
toteuttaa matalahkoilla perennoilla tai maanpeitepensailla. Rannan viheralueiden
päätteen muodostavat aukioiden taideteokset, joiden avulla voidaan molemmille aukioille
luoda vahva omaleimainen ilme. Rannansuuntainen pääkevyenliikenteen reitti jatkuu
laiturialueella aivan rantaviivassa sijaitsevan kävelyreitin ja viheralueiden välissä.
Rannassa kulkeva kevyenliikenteenreitti on erotettu rannan kävelytasosta korotetuilla
istutuslaatikoilla sekä istuskelupuutasoilla.

7.3 Katualueet

Satamatien kulmauksessa liikenteellisessä solmukohdassa sijaitsee kivetty aukio.
Aukiolle on sijoitettu kaarevalinjainen taideteos, joka on kevyen liikenteen näkymien
päätteenä. Aukiolla sijaitsee myös penkkejä puiden katveessa istuskelua varten.
Katujen varsille on istutettu katupuita tuomaan vihreyttä ja lisäämään viihtyisyyttä.
Katupuut istutetaan tasavälein ja kohdakkain, istutusväli on 9,5 metriä. Ajoväylän ja
kevyen liikenteen väylän välinen viherkaista on joko nurmipintaista tai
maanpeitepensasta. Pysäköintitaskujen pinta on kivettyä, jolloin katupuut nousevat
juurisuojaritilöiltä.
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