NURMI

~22,00

PL = 650,00

~22,50
20,87

TEKNINEN KESKUS
PL = 2200,00

~21,50

~21,50
19,99

PL = 1300,00

Poikkimaantie välillä
Kainuuntie (vt 22) - Vaalantie (mt 8300)

~16,50
15,12

YLEISSUUNNITELMA
MITÄ VAIKUTUKSIA HANKKEESTA SEURAA?
Liikenneverkko täydentyy
Poikkimaantien rakentaminen joen ylitse täydentää
Oulun päätie- ja pääkatuverkkoa yleiskaavan mukaisesti. Liikenne tie- ja katuverkolla hakeutuu entistä paremmin niille väylille, joilla on hyvä liikenteenvälityskyky, jolloin muulla tie- ja katuverkolla liikennemäärien
kasvu ja siitä aiheutuvat haitat ovat pienempiä. Liikenteen ympäristöhaittojen torjuntaa voidaan keskittää vilkasliikenteisille väylille. Hanke mahdollistaa Hiukkavaaran alueen käyttönoton. Uusi yhteys joen poikki
johtaa myös uusiin reitinvalintoihin, mikä edellyttää liittymien ja kevyen liikenteen olosuhteiden parantamistoimenpiteitä mm. Kajaanintiellä. Suuret erikoiskuljetukset voidaan ohjata Poikkimaantielle, mikä parantaa
kuljetusmahdollisuuksia Oulujoen poikki.
Saadaan uusi kevyen liikenteen yhteys joen poikki
Hanke parantaa merkittävästi Oulujoen poikittaisia kevyen liikenteen yhteyksiä. Uudet jalankulku- ja polkupyörätiet sekä alikulkukäytävät tarjoavat hyvät kevyen liikenteen liikkumisolosuhteet asunto- ja työpaikka-alueiden välille sekä koulumatkoille. Myös Oulujoen ulkoilureittien käyttömahdollisuus säilyy hyvänä.
Joukkoliikenteelle tarjoutuu uusia mahdollisuuksia
Poikkimaantien ja uuden jokisillan ansiosta on Kirkkokankaan, Saarelan ja Hiukkavaaran alueilta sekä laajemminkin jokivarresta mahdollista saada nykyistä nopeammat joukkoliikenneyhteydet Oulun keskustaan ja
muille joen eteläpuolisille alueille. Uuden reittimahdollisuuden vuoksi myös vanhoja reittejä joen pohjoispuolella on mahdollista selkeyttää.
Liikenneturvallisuus paranee
Liikenneverkon parantaminen vastaamaan ennustettuja liikennemääriä edistää liikenneturvallisuutta. Poikkimaantielle suunnitellut liittymäjärjestelyt eli riittävän
pitkät liittymävälit, kiertoliittymät, kolmihaaraliittymät
ja liikennevalot tukevat liikenneturvallisuuden parantamistavoitteita. Tie- ja katuverkon jäsentelystä sekä
liikenteen erottelusta (alikulut) hyötyvät liikenneturvallisuusmielessä sekä autoliikenne- että jalankulku- ja
polkupyöräliikenne. Vilkasliikenteisen pääkadun aiheuttamia estevaikutuksia lievennetään tiheällä alikulkukäytäväverkolla. Liikenneturvallisuus paranee myös,
mikäli henkilöautojen käyttäjiä siirtyy joukkoliikenteen
käyttäjiksi.

Suurimmat maankäyttö- ja ympäristövaikutukset ovat
joen pohjoispuolella
Poikkimaantien linjaukseen on varauduttu joen kummallakin puolella jo vuosikymmenten ajan. Lähiympäristön asemakaavat on laadittu varautuen uuteen
katuyhteyteen. Kajaanintien varrella kadun alle jää
yksi asumaton rakennus. Sangintien varrella katu joudutaan viemään tiiviin asutusnauhan läpi. Meluhaittojen takia lähimmät rakennukset esitetään lunastettaviksi poiketen aikaisemmista maankäyttösuunnitelmista. Sangintien ja Oulujoen välisellä alueella Poikkimaantie halkaisee yhtenäisen laajahkon peltoaukean.
Maisemakuvan kannalta on Poikkimaantien toteuttaminen sille varattuun paikkaan erittäin haasteellinen. Oulujoen ylittävän sillan arkkitehtuurille asetetut
tavoitteet ovat maisemakuvan kannalta perustellut. Katu katkaisee jokinäkymiä. Läheisten asuinalueiden suojaksi rakennettavat meluesteet kaventavat
näkymiä nykyisin avoimille niityille. Rannoilla siltapenkereet muuttavat nykyistä rantamaisemaa. Saarelan
puolella hanke aiheuttaa laajahkoja muutoksia maisemarakenteeseen ja -kuvaan. Hautausmaan eteläpuolella oleva metsikköön rakentaminen vaikuttaa
jakamalla sen useaan eri osaan. Saarelan puolella
Muuraojan laakson ylityksellä vaikutetaan alueen
maisemarakenteeseen muuttamalla purolaakso osaksi selännemaisemaa. Täällä myös Oulujokeen laskevan rinteen muoto muuttuu katupenkereen myötä.
Hanke maksaa noin 10,5 miljoonaa euroa
Poikkimaantien rakentamiskustannusennuste vuoden
2005 lopun hintatasossa tie-, katu- ja siltajärjestelyineen on noin 10,5 miljoonaa euroa, johon on arvioitu
joen ylittävän sillan osuudeksi 3,5 miljoonaa euroa.
Pääosan hankkeesta maksaa Oulun kaupunki. Alustavan kustannusjaon perusteella Tiehallinnon osuus on
0,6-0,9 miljoonaa euroa.
Seuraavaksi laaditaan asemakaava
Yleissuunnitelman perusteella laaditaan ja muutetaan
alueen asemakaavoja. Suunnitelman käsittely hoidetaan asemakaavoituksen yhteydessä. Seuraavana
Poikkimaantien suunnitteluvaiheena on katujen osalta katu- ja siltasuunnitelmien ja yleisten teiden osalta
tiesuunnitelmien laatiminen hallinnollisia käsittelyjä varten.
Lisätiedot:
Oulun kaupunki, tekninen keskus: 08-5584 2000
www.ouka.fi

MITKÄ OVAT TAVOITTEET ?
Yleissuunnittelun keskeisenä tavoitteena on, että Poikkimaantielle tie-, katu- ja siltajärjestelyineen suunnitellaan tilavaraukset asemakaavan laatimista ja tarkistamista varten sekä esitetään hankkeelle luotettava
rakennuskustannusennuste. Suunnitteluprosessia ja vaikutusten arviointia koskien tavoitteena on ollut, että
työ hoidetaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisena kaavoitusta palvelevana prosessina, vaikutukset arvioidaan asemakaavoitusta varten MRL:n
edellyttämällä tarkkuudella ja yleissuunnittelu tehdään
vuorovaikutuksessa asukkaiden ja asukasyhdistysten
sekä muiden osallisten kanssa.
MITEN HANKKEESTA ON TIEDOTETTU ?
Yleissuunnitelmasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut nähtävillä 25.2.2005 –
11.3.2005. Suunnittelun käynnistämisestä on tiedotettu samaan aikaan alueen joukkoviestimiä. Suunnittelun kuluessa on järjestetty kaksi yleisötilaisuutta. Alueen asukkaita on käynyt myös suunnittelijoiden luona
tutustumassa luonnoksiin ja he ovat antaneet tässä
yhteydessä myös palautetta. Mielipiteet ja ehdotukset ovat vaikuttaneet mm. melusuojausten ja kevyen
liikenteen väylien suunnitteluun. Vuoropuhelua jatketaan asemakaavoituksen yhteydessä.
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Vuoden 2020 yleiskaavan yhteydessä tehdyn liikenneennusteen mukaan Poikkimaantien liikennemäärä on
Oulujoen kohdalla vuonna 2020 noin 15.500 ajoneuvoa vuorokaudessa.
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Oulujoen poikki menevän uuden yhteyden suunnittelu on tarpeen koska:
z
Oulu laajenee yleiskaavan 2020 mukaan Oulujoen koillispuolelle Hiukkavaaran alueelle ja Hiukkavaaran käyttöönotto edellyttää liikenneyhteyksien kehittämistä, sillä alue rakennetaan noin 5.000
asuntoa ja 11.000 asukasta sekä noin 1.000 työpaikkaa varten
z
Oulujoen ylittävien nykyisten liikenneväylien
välityskyky on täysin käytössä. Esimerkiksi Erkkolan
sillalla on nykyinen vuorokausiliikenne noin 17.500
autoa, eikä sillan ja siihen liittyvän katuverkon
välityskykyä voida lisätä
z
Hanke edellyttää asemakaavaa ja kaavoitus
edellyttää yleissuunnittelua tiedotus- ja vuoropuheluprosesseineen vaikutusten arviointia ja
tilavarausten määrittämistä varten
z
On tarpeen ohjelmoida hankkeen jatkosuunnittelu ja varata määrärahat toteuttamista varten.
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Oulun maankäytön suunnitelmissa on varauduttu Poikkimaantie-hankkeeseen kymmenien vuosien ajan. Yhteys joen poikki on esitetty ensimmäisen kerran varauksena vuoden 1968 maankäyttösuunnitelmassa, jonka silloinen kaupunginhallitus hyväksyi yleisliikennesuunnitelman pohjaksi. Kaupunkia on suunniteltu ja rakennettu tältä pohjalta joen kummallakin puolella. Yhteys
joen poikki on vielä kuitenkin rakentamatta.

Vt 22 Kainuu

MIKSI HANKETTA SUUNNITELLAAN ?
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MITÄ VAIHTOEHTOJA TUTKITTIIN ?
MIHIN SUUNNITELMASSA PÄÄDYTTIIN ?
Silta- ja tunnelivaihtoehdot Oulujoen poikki
Suunnittelun alkuvaiheessa tutkittiin kuntalaisaloitteen
pohjalta, pitäisikö Oulujoen poikki rakentaa silta- vai
tunneli. Tunnelin suurimpana ongelmana on sen moninkertaisesti kalliimmat rakennus- ja käyttökustannukset verrattuna siltaan. Sillan rakentamisen vertailukustannukset*) olivat noin 6 miljoonaa euroa ja tunnelin noin 40 miljoonaa euroa. Tunnelivaihtoehdosta ole
saatavissa sellaisia hyötyjä, että niitä voitaisiin perustella huomattavan korkeilla rakennuskustannuksilla.
Tekninen lautakunta päätti 3.5.2005, että suunnittelua jatketaan siltavaihtoehdon pohjalta.

Ve 1

*) Vertailukustannuksiin on laskettu vaihtoehtojen
keskinäisistä eroista johtuvat kustannukset.

Erikoiskuljetusreitti
Poikkimaantiellä ja sen sillalla Oulujoen ylitse on erittäin tärkeä merkitys Pohjois-Suomen erikoiskuljetuksille.
Poikkimaantie suunniteltiin vaihtoehtovertailun perusteella siten että suuret erikoiskuljetukset voivat kulkea Poikkimaantien kautta Oulujoen ylitse.
Puomilitkantien ja Mukkenlitien liittymät
Suunnitelmassa päädyttiin vaihtoehtovertailujen ja
asukaspalautteen perusteella siihen, että Mukkelintien liittymä Poikkimaantielle on tarpeen mutta Puomilitkantieltä ei esitetä liittymää Poikkimaantielle. Viimeksi mainittu järjestely estää Saarelan alueen ja Poikkimaantien välisen läpiajoliikenteen.
Jokisilta
Poikkimaantien siltapaikka on osa arvokasta Oulujokivarren kulttuurimaisemaa. Maisemarakenteen takia silta näkyy laajalle alueelle. Poikkimaantien sillalle
Oulujoen ylitse laadittiin kolme esteettisesti erilaista
vaihtoehtoa, jotka poikkeavat toisistaan siltamassoitukseltaan ja päämuodoiltaan. Siltapituudet ovat 250
– 260 m ja rakennuskustannusarviot ovat 3,2 (ve 2),
3,5 (ve 1) ja 8,1 (ve 3) miljoonaa euroa.

Ve 2

Ve 3

Yleissuunnitelmassa esitetään, että
z
Poikkimaantie rakennetaan 1+1 kaistaisena
pääkatuna:
- osuus Kainuuntien (vt 22) – Kajaanintien
välillä parannetaan nykyiselle paikalle
- joen pohjoispuolella katu rakennetaan
uuteen paikkaan
z
Kainuuntien liittymään rakennetaan lisäkaistoja
ja liikennevalot uusitaan.
z
Kajaanintien ja Vaalantien (mt 8300) liittymiin
rakennetaan kiertoliittymät.
z
Hiihtomajantien ja Mukkelintien liittymiin rakennetaan väistötilat.
z
Joen ylittävän sillan lisäksi rakennetaan 8 alikulkukäytävää ja 3 nykyistä alikulkua parannetaan.
z
Poikkimaantien varteen välille Kajaanintie Vaalantie rakennetaan yhtenäinen kevyen
liikenteen väylä, joka jatkuu tulevaisuudessa
myös Hiukkavaaran uudelle alueelle.
z
Sangintie rauhoitetaan asuntokaduksi välillä
Yrjö Saarelan tie - Poikkimaantie ja kevyen
liikenteen väyläksi välillä Poikkimaantie - Oulujoen koulu. Sangintieltä ei ole liittymää Poikkimaantielle.
z
Jokisillan reuna-aukkoihin varataan tila kevyen
liikenteen väylälle ja hiihtoladulle.
z
Poikkimaantielle rakennetaan linja-autopysäkit
ja niihin liittyvät turvalliset ja sujuvat kevyen
liikenteen yhteydet mm. Saarelasta.
z
Melualueella olevan asutuksen kohdalle rakennetaan meluvalleja, meluaitoja ja näiden
yhdistelmiä sekä melukaiteita.
z
Hankkeen yhteydessä rakennetaan ja parannetaan ympäristöä. Toimenpiteinä on esitetty
maastonmuotoiluja, istutuksia, liikenteen jakajien ja saarekkeiden kiveyksien rakentamista
sekä viherympäristön hoitoa.

