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NALLIKARIN YLEISSUUNNITELMA
Taustaa
Nallikarin yleissuunnitelma on laadittu Nallikarin
ideakilpailun voittaneen ehdotuksen Wave²
pohjalta. Yleissuunnitelma on osa Nallikarin
asemakaavahanketta ja sen tarkoituksena on
ideakilpailun
tulosten
tarkentaminen.
Yleissuunnitelman
valmistuttua
aloitetaan
varsinaisen asemakaavamuutoksen laadinta.
Yleissuunnitelman ovat laatineet Linja Arkkitehdit
Oy:n arkkitehdit Esa Paajanen, Jaana Keränen ja
Ville Niskasaari sekä arkkit.yo Toni Pallari.
Liikenne- ja viher/maisemasuunnittelun osalta
työssä asiantuntijoina ovat toimineet Jorma
Hämäläinen, Hanna Asumaniemi ja Leena
Pehkonen Plaana Oy:stä. Työn tilaajana on ollut
Oulun kaupungin asemakaavoitus / Timo Lajunen
ja Matti Karhula; heidän lisäkseen työn
ohjaamiseen ovat osallistuneet katu- ja
viherpalveluiden puolesta Mirjam Larinkari ja
Jorma Heikkinen sekä tonttipalveluiden puolesta
Jukka Kangas.
Yleissuunnitelman rakenne- ja toimintaperiaatteet
perustuvat kilpailuehdotuksen ratkaisuihin. Työn
aikana on käyty toimijapalaverit alueen
keskeisten toimijoiden – nykyisten ja mahdollisten
tulevien – kanssa. Toimijapalavereiden muistiot
ovat
tämän
raportin
liitteenä.
Toimija-/
tonttikohtaisiin ratkaisuihin on tehty tarkennuksia
toimijoilta saadun palautteen perusteella.
Yleissuunnitelman
havainneaineisto
(esim.
perspektiivikuvat) on laadittu osin täydentämään
kilpailuehdotuksen aineistoa.
Alueen käyttö ja kokonaisrakenne
Yleissuunnitelmassa
on
pyritty
luomaan
edellytyksiä Nallikarin alueen kehittämiselle
monipuolisena matkailu- ja virkistyspalveluiden
alueena, joka palvelee niin paikallisia asukkaita
kuin
matkailijoitakin.
Kehittämisessä
erityistavoitteena on ollut ympärivuotisen - ja

myös
ympärivuorokautisen
–
toiminnan
vahvistaminen
alueella.
Alueen
nykyisten
päätoimijoiden – leirintäalue, Eden, Pohto ja
Nallisport – lisäksi alueelle on esitetty
sijoituspaikkoja uusille toimijoille: Vauhtipuisto
(joka muuttaisi Hietasaaren itäosasta Nallikariin),
huvipuisto sekä mahdollinen tanssipaviljonki ja
huvikeskus. Näiden lisäksi Nallikarinrannan
varteen on osoitettu uusia rakennuspaikkoja
pienimuotoisemmille majoitus-/toimitila-akennuksille.
Nallikarin
alueen
keskuksena
toimii
Holstinsalmentien päätteeksi sijoittuva Piazza,
jonka
ympärille
ja
läheisyyteen
alueen
päätoiminnot keskittyvät. Piazza kokoaa eri
tavoin alueelle tulevat ja siellä liikkuvat ihmiset,
autolla tai bussilla tulijat, pyöräilijät, kävelijät ja
erilaiset kuntoilijat. Piazza on pääosin autoton ja
ympäröivien
rakennusten
sisäänkäynnit
avautuvat suoraan piazzalle. Piazzaa voidaan
käyttää
erilaisiin
yleisötapahtumiin,
esim.
musiikki- yms. esityksiin. Piazzan länsipuolelle
sijoittuu keskusleikkileikkipuisto, joka voi osaltaan
liittyä Piazzalla pidettäviin tapahtumiin (esim.
Talvikylä).
Hiekkaranta-alueen osalta suunnitelma on
sovitettu
yhteen
tekeillä
olevan
rannan
kunnostussuunnitelman kanssa. Rannalle on
sijoitettu nykyisen kevyen liikenteen raitin viereen
kävelypainotteisempi raitti, jonka molemmissa
päistä on yhteys vesirajaan. Rannan pohjoispään
majakan niemekettä on kehitetty veneilijöiden
vierailusatamana ja rannan eteläpäähän on
osoitettu esteetön uimapaikka. Ranta-alueen
huoltotoiminnot keskittyvät rannan keskivaiheille
keskusleikkipuiston pohjoispäähän.
Edenin eteläpuolista puistoaluetta on kehitetty
nykyistä avoimempana ja kaupunkimaisempana
rantapuistona. Rantaviivaa on muokattu ja
rantaan on ajateltu avattavaksi väylä vesibussille.
Rantapuiston
reunoille
esitetyt
uudet
majoitusrakennukset (chaletsit ja Pohton uusi
hotelli) rajaavat puistoa. Puiston avartaminen

mahdollistaa uusille
näkymät merelle.

rakennuksille

väljemmät

Pohton itäpuolelta on esitetty paikka huvipuistolle
siten, että Mustasalmen rantaan jää yleinen
kevyen liikenteen yhteys. Huvipuistolle on lisäksi
varattu laajennusalue salmen eteläpuolelta.
Huvipuiston pääsisäänkäynti ja portti sijoittuisivat
Vellamontien päähän.
Holstinsalmentien ja leirintäalueen väliselle
alueelle on osoitettu paikka Vauhtipuistolle.
Vauhtipuiston toiminnot on esitetty sijoitettavaksi
Holstinsalmentien reunassa sijaitsevan rajaavan
ja kaupunkikuvallisesti kokoavan rakenteen
taakse.
Vauhtipuiston
pääsisäänkäynti
suuntautuisi Piazzalle. Piazzan ympärille on
koottu myös muut alueen uudet toiminnot:
tanssipaviljonki Piazzan pohjoispuolelle ja
Huvikeskus
Holstinsalmentien
eteläpuolelle
Vauhtipuistoa
vastapäätä.
Nallikarinrannan
itäsivulle on esitetty uutta rakentamista ja rannan
pohjoispäässä oleva rantapaviljonki on säilytetty.
Rantapaviljonki
voisi
toimia
veneilyn
ja
vesiurheilun tukikohtana ja tapahtumapaikkana,
esim.
purjehduskilpailujen
keskuksena.
Leirintäalueelle
on
osoitettu
uutta
majoitusrakentamista (mökkejä) leirintäalueen
oman
kehittämis/
hankesuunnitelman
mukaisesti.
Liikenne ja paikoitus
Alueen pääasiallisena sisääntuloväylänä toimii
Holstinsalmentie, jota on esitetty parannettavaksi
muokkaamalla
Toppilansaarentien
ja
Hietasaarentien
risteykset
kiertoliittymiksi.
Hietasaarentien
kiertoliittymässä
olisi
mahdollisesti varustettu kevyen liikenteen
alikuluin.
Nallikarinranta on kilpailuehdotuksen mukaisesti
ehdotettu katkaistavaksi eteläpäästään ja ajo
pohjoisen suuntaan on osoitettu Leiritietä ja
leirintäalueen eteläpuolitse uutta katuyhteyttä
pitkin Nallikarinrantaan liittyväksi. Nallikarinrantaa

on esitetty kehitettäväksi hidas-/pihakatuna, jossa
kevyt liikenne olisi hallitsevana; Nallikarinrantaa
pitkin on edelleen ajoyhteys Rantapaviljongille.
Holstinsalmentien eteläpuolen liikenne tukeutuu
Vellamontiehen, jonka eteläpää on ajateltu
katkaistavaksi (muuttuu pp/t –yhteydeksi).
Vellamontiestä länteen on esitetty katuyhteyttä
uusille majoitusrakennuksille ja rantapuistolle
asti. LPA-alueiden ja/tai tonttien sisäisten
ajoyhteyksien kautta ajoyhteys on jatkettu
paikoitusta palvelevaksi lenkiksi.
Autopaikoitus
on
pyritty
ratkaisemaan
pienehköinä yksiköinä maisemaan sovittaen
(esim. olevaa puustoa säästäen). Pääosa
autopaikoista sijoittuu LPA-alueille, joita on
Vellamontien
ja
Leiritien
varressa
sekä
Nallisportin itäpuolella. LPA-alueiden autopaikat
palvelevat joustavasti eri toimintoja ja toimintojen
eriaikaisten
käyttöhuippujen
myötä
autopaikkamitoitusta on voitu keventää. Osittain
autopaikat sijoittuvat tonteille / korttelialueille.
Lisäksi Holstinpuiston lounaisnurkkaan on esitetty
puuston
lomaan
(esim.
murskeranteella)
toteutettavaa väliaikaispaikoitusta, joka palvelisi
lähinnä kesäaikaisia ruuhkahuippuja.
Kevyen liikenteen reitit ja ulkoilureitit
Alueen kevyen liikenteen pääyhteyksiä ovat
Holstinsalmentien pohjoispuolinen reitti sekä
rannan suuntainen reitti, jotka risteävät piazzalla.
Rannan suuntainen pääreitti sijoittuisi nykyistä
reittiä idemmäs, hyödyntäen Nallikarinrannan
hidas-/pihakatua ja Piazzaa. Piazzalta etelään on
esitetty kevyen liikenteen yhteyttä tontin /
korttelialueen läpi rantapuistoon. Nykyinen
rantareitti sekä Edenin länsipuolinen reitti on
ajateltu
hitaamman
ulkoilupainotteisemman
kevyen liikenteen käyttöön. Uusia kevyen
liikenteen reittejä on esitetty Toppilansarentien ja
Vellamiontien
varresta
rannan
suuntaan
johtaviksi.
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Pääasiallisena
ulkoilureittinä
toimii
rannansuuntainen kevyen liikenteen reitti.
Holstinpuiston
kuntoradalta
on
esitetty
Holstinsalmentien yli hiihtosiltaa / ylikulkuyhteyttä,
josta olisi (talviaikainen) yhteys Mustasalmelle ja
edelleen merelle.
Viheralueet
Ranta-alue sekä Holstinpuisto säilyvät alueen
keskeisinä
viheralueina.
Ranta-alueen
kunnostuksesta
on
tekeillä
erillinen
kunnostussuunnitelma eikä ranta-aluetta ole
varsinaisesti suunniteltu tämän työn yhteydessä.
Rannan
ja
puiston
väliin
on
esitetty
keskusleikkipuistoa, joka jakautuisi kolmeen
osaan: eteläisimpänä rajattu (paikkaan sopivalla
tavalla aidattu) pienten lasten leikkikenttä,
keskellä korkeampien (kiipeily)välineiden alue
lasten ja nuorten käyttöön ja pohjoisimpana
puuston sekaan sijoittuvien yksittäisten leikki/kuntoiluvälineiden
alue.
Ranta-alueen
ja
keskusleikkipuiston
ratkaisut
on
esitetty
tehtäväksi Piazzalta merelle avautuvat näkymät
huomioiden.
Edenin eteläpuolinen rantapuisto on esitetty
muokattavaksi nykyistä puustoa harventamalla.
Aktiivisempi osa puistoa sijoittuu chaletsien
edustalle ja etelää kohti puiston ilme muuttuu
luonnonmukaisemmaksi. Rantapuistosta on hyvä
yhteys
Pohton
hotellille
sekä
edelleen
huvipuistolle.
Suunnittelualueen
pohjoisosassa
oleva
Holstinsalmen ojauoma reuna-alueineen on
esitetty avarrettavaksi maisemaa jäsentäväksi
”laaksopainanteeksi”,
jota
pitkin
avautuisi
näkymiä ylittäviltä väyliltä. Samalla painanne
rajaisi luontevasti Holstinpuiston kuntoilualueen
Toppilansaaren asuinkortteleista.
Holstinpuistoa
on
esitetty
kehitettäväksi
ulkoilukäyttöön siten että alueella olisi kaksi
rinnakkaista reittiä: pururata, joka toimisi talvisin
latu-urana sekä kivituhkapintainen reitti joka voisi

toimia yleisenä ulkoilu-/kevyen liikenteen reittinä
ja olla talvisin esim. jäädytetty ”puistoluistelurata”.
Toimija-/tonttikohtaiset ratkaisut
Leirintäalueen muutokset sijoittuvat alueen
nykyisten rajojen sisäpuolelle, eivätkä ne aiheuta
suuria muutoksia aluerajaukseen.
Uusien
2
mökkien yhteispinta-ala on n. 1550 m ja ne
sijoittuvat
alueen
koillis-,
lounais-,
ja
luoteiskulmiin. Lisäksi leirintäalueen alueelle on
suunniteltu
uusia
huoltorakennuksia.
Ulkopuolelta katsottuna alueen näkyvin muutos
on luoteiskulman uudet 60-100 m2 huvilat
Rantapaviljongin takana.
Huviloille avataan
näkymiä merelle. Lomakylän ja Vauhtipuiston
väliin
varataan
tila
rannalle
johtavalle
kevyenliikenteenväylälle.
Nallikarinrannan pihakadun varrella ja Piazzan
päätteenä kadun risteyksessä on kaksikerroksisia
toimi- ja kokoustiloja sekä majoitustiloja
yhdistäviä pienimittakaavaisia (puu)rakennuksia.
Toiseen kerrokseen on ajateltu sijoittuvan lähinnä
majoitushuoneistoja
/
edustustiloja
ja
maantasoon toimi-/liiketiloja (esim. ranta-alueen
virkistyskäyttöön liittyviä yrityksiä). Rakennusten
kerrosala on yhteensä n. 2500 m2. Pihakadun
varrella on sekä liikennenopeuksia hidastavia
kadunvarsiautopaikkoja
että
polkupyöräpaikoitusta. Rakennusten omat pysäköintipaikat
ovat takapihoilla.
Tanssipaviljonki rajaa tiukasti Piazzan reunaa,
paviljongin huoltopiha sijoittuu rakennuksen
pohjoispuolelle.
Tanssipaviljongin pinta-ala
huoltorakennuksineen
on
n.
3300
m2,
rakennuksen
päämassan
on
ajateltu
muodostuvan kahdesta osasta (esim. baari +
tanssiravintola). Huoltopiha rajautuu Piazzasta ja
ranta-alueesta
aitamaisella
rakennuksen
jatkeella.
Tontin itäreunalla on varaus
pysäköintialueelle (LPA-aluuen jatkeena).
Vauhtipuiston Holstinsalmentien puoleista sivua
rajaa seinämäinen aaltoileva rakenne, jonka

taakse sijoittuu puiston eri toimintoja, kuten
kahvila ja teatteri sekä varasto- ja huoltotiloja.
Erilaisia tiloja on n. 700 m2.
Vauhtipuiston
huoltoliikenne kulkee Toppilansaarentien kautta.
Vauhtipuiston sisällä säilyy (nykyisellään) minigolf –alue.
Edenin
kylpylää
on
kehitetty paremmin
ympäristöönsä liittyväksi. Pääsisäänkäyntiä on
”jatkettu”
katosrakenteella
Piazza
saattoliikenneympyrälle asti. Rannan puoleista
terassialuetta on laajennettu ja yhdistetty portailla
rantaa liittyväksi. Ulkoallasaluetta on esitetty
laajennettavaksi
uusin
altain
ja
auringonottoterassein.
Edenin laajennuksen jatkeena olevat chaletsit
rajaavat Rantapuistoa, mutta niiden edustalle
jäävät myös yksityisemmät piha-alueet. Edenistä
chaletsien kautta Pohtolle muodostuu toisen
kerroksen korkeudessa kulkeva sisäyhteys.
Chaletsien pysäköinti sijoittuu laajentuvalle
Edenin pysäköintialueelle.
Huvikeskus jakautuu kahteen massaan sekä
auditorio-rakennukseen, joiden yhteispinta-ala on
n. 11 300 m2. Huvikeskuksen rakennukset ovat
1-2 -kerroksisia ja ne rajaavat Holstinsalmentien
eteläpuolen. Kokonaisuus on suunniteltu siten,
että se on toteutettavissa 1…3:na erillisenä
osana. Käyttötarkoituksena on ajateltu olevan
kasino-/pelikeskus
sekä
illanviettoja
yökerhotyyppistä toimintaa (joka toisi alueelle
myös ”ympärivuorokautisuutta”).
Pohton n. 8500 m2 laajennuksen suurin osa on
XI-kerroksinen hotellitorni. Torni on sijoitettu
siten, että tontilla tällä hetkellä oleva
majoitusrakennus säilyy toiminnassa tornin
rakentamisen ajan. Matalampi majoitusrakennus
puretaan ja tilalle rakennetaan uusi tornin
valmistumisen jälkeen. Edenin ja Pohton välinen
sisäyhteys
jatkuu
Pohton
2-kerroksiselle
ravintolalaajennukselle asti. Pohton keittiötiloja
laajennetaan
ja
nykyisen
rakennuksen
yhteydessä on osoitettu auditoriolaajennus.

Pohton rantasauna sijoittuu
rannalle tontin eteläpuolelle.

Mustansalmen

Huvipuiston uusi kerrosala on n. 4000 m2, joka
ensimmäisessä vaiheessa sijoittuu huvipuistolle
varatulle
Mustasalmen
pohjoispuoleiselle
alueelle.
Huvipuiston laajennusvara on
Mustasalmen eteläpuolella ja alueet on
mahdollista yhdistää sillalla salmen yli.
Nallisportin 3300 m2 laajennukset sijoittuvat
nykyisen salibändyhallin molemmille puolille sekä
kahvilana
ja
kuntosalina
rakennuksen
pohjoispuoleiseen julkisivuun. Tontilla oleva
tennishalli puretaan ja korvaavat tilat tulevat
laajennukseen. Eri tiloja yhdistää rakennuksen
läpi johtava käytävä. Ulkotenniskentät sekä osa
pysäköintipaikoista
sijaitsee
Nallisportin
itäpuolella. Osa tontista lohkaistaan yleiseksi
paikoitusalueeksi. Nallisportin salibändy - hallin
päädyssä oleva komea puusto säilyy tontilla.
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Mitoitus
MAJOITUS
EDEN
+ 10 500 m2

3,1 ha
NALLIKARI LOMAKYLÄ

+ 1550 m2

16,9 ha
PALVELUT
TANSSIPAVILJONKI

+ 3300 m2

0,95 ha
HUVIKESKUS

+ 11 300 m2

1,5 ha
NALLISPORT

+ 3300 m2

3,05 ha
TOIMITILA
NALLIKARINRANTA

+ 2500 m2

0,6 ha
POHTO

+ 8500 m2

3,2 ha
HUVIPALVELUT
HUVIPUISTO

+ 4000 m2

6,7 ha
VAUHTIPUISTO

+ 700 m2

2,95 ha
yhteensä

45 650 m2

LPA-alueet
1

0,4 ha

2

0,3 ha

3

0,25 ha

4

1,3 ha

5

0,5 ha

6

0,65 ha

LINJA ARKKITEHDIT OY
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450
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450
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450

II
660

LEIRINTÄALUE

HUOLTO
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I
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ntie
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TAK

700

BUS
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SI

I

Hols

tinsa

lmen

tie

HOLSTINPUISTO

2700

VÄLIAIKAINEN PYSÄKÖINTI

EDEN
II
7500

VÄLIAIKAINEN PYSÄKÖINTI

HUVIKESKUS

Hols

tinsa

lmen

tie

II

V

1040

3500

V
3500

CHALETS
NALLISPORT
V

I

tie

3500

1980

mon

RANTAPUISTO

Vella

TENNISKENTÄT

I
1010

XI
5500

POHTO TORNI
II

Jaala

kuja

2100

HIIHTOSILTA

Olemassa olevat rakennukset
Uudet rakennukset
POHTO

Ajoneuvoliikenne

I

I
370

290

HUVIPUISTO

Pihakatu/Huoltoreitti
Kevyenliikenteenreitti
Kuntoreitti (retkiluistelu/maastopyöräily)

RANTASAUNA

Kuntoreitti (hiihto/pururata)
Tärkeät näkymät
Pysäköintipaikat
joista väliaikaisia

yht.

1607
270
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LINJA ARKKITEHDIT OY

tontti

uusi kerrosala

EDEN

3,1 ha

10 500 m2

NALLIKARI LOMAKYLÄ

16,9 ha

1550 m2

TANSSIPAVILJONKI

0,95 ha

3300 m2

HUVIKESKUS

1,5 ha

11 300 m2

NALLISPORT

3,05 ha

3300 m2

NALLIKARINRANTA

0,6 ha

2500 m2

POHTO

3,2 ha

8500 m2

HUVIPUISTO

6,7 ha

4000 m2

VAUHTIPUISTO

2,95 ha

700 m2

MAJOITUS

PALVELUT

TOIMITILA

NALLIKARINRANTA
+ 2500 m²

HUVIPALVELUT

NALLIKARI
LOMAKYLÄ
+ 1550 m²

yht. 45 650 m2
LPA
1
TANSSIPAVILJONKI
+ 3300 m²
2
3

1

0,4 ha

2

0,3 ha

3

0,25 ha

4

1,3 ha

5

0,5 ha

6

0,65 ha

VAUHTIPUISTO
+ 700 m²

yht. 3,4 ha

EDEN
+ 10500 m²
HUVIKESKUS
+ 11300 m²
NALLISPORT
+ 3300 m²
4
5
6
POHTO
+ 8500 m²

HUVIPUISTO
+ 4000 m²
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