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Hietasaaren kaupunginosaa koskeva asemakaavan muutos
- liikenneselvitys
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1. Suunnittelukohde
Nallikari sijaitsee Hietasaaren kaupunginosassa n. 2 km kaupungin keskustasta luoteeseen. Alueen pohjoispuolella sijaitsee Toppilansaaren alue ja eteläpuolella Mustasalmi.
mi.
Nallikari on hyvin saavutettavissa, niin kävellen, pyöräillen, luistellen tai autoillen. Kesäisin Nallikari on suosittu kaupunkilaisten olohuone, jonne viikonloppuisin tullaan viettämään aikaa pelaillen ja uiden sekä nauttien auringosta.

Kuva 1 Asemakaava ehdotus v. 2014
Nykyisiä toimintoja ovat:
-

uimaranta

-

Kylpylähotelli Eden

-

Nallikari Camping

-

Ravintola Nallikari

-

Koulutus- ja kehittämiskeskus Pohto Oy

-

Palloiluhalli NalliSport Oy

-

yhteisöjen kokoontumistiloja

-

palstaviljelmät
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2. Liikenneverkko
Nallikari on hyvin saavutettavissa niin kaupunkilaisille kuin valtatien 4 kulkijoille. Valtatieltä 4 siirrytään Laanilan ja Iskon eritasoliittymien kautta pääkatuluokkaisille Kemintielle tai
Bertel Jungin tielle ja edelleen Hietasaarentielle. Pohjoisen suunnasta on myös mahdollisuus siirtyä Tervahovintien kautta Koskelantielle ja edelleen Satamatielle. Jälkimmäinen
reitti on selkeästi hitaampi ja sijoittuu alempiasteiselle katuverkolle, jonka nopeusrajoitukset vaihtelevat 30 – 60 km/h:ssa.
Liikennemallien mukaan liikenteestä 75 % käyttää Hietasaarentietä. Möljänsiltaa käyttää
lähinnä paikallinen liikenne.
Nykyisin alueen liikenneverkko on varsin vähin kuormitettu, eikä normaaliliikenteen aikaan ongelmia synny.

Kuva 2 Liikenneverkko v. 2014
Kattava kevyen liikenteen verkko tarjoaa sujuvat ja turvalliset liikenneyhteydet Nallikariin.
Nallikari on erittäin hyvin Jalan, pyöräillen tai muutoin kevyen liikenteen väyliä käyttäen
on kohde hyvin saavutettavissa kaikista suunnista.

Kuva 3 Kevyen liikenteen valtakunnalliset reitit ja merellinen reitti
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3. Nykyinen liikenne ja liikenne-ennuste v. 2030
Nallikarin lähialueen katuverkon liikennemäärät on selvitetty vuonna 2009 tehdyn liikennetutkimuksen tulosten perusteella.

Kuva 4. Liikennemäärä (keskimääräinen arkivuorokausiliikenne) v. 2009 ja ennuste v.2030

Holstinsalmentien keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 2500 ajoneuvoa, siis joko
saapuvaa tai poistuvaa. Suurimmat liikennemäärät Nallikarin suunnalla osuvat heinäkuulle ja etenkin aurinkoisiin viikonloppuihin, jolloin liikennemäärät voivat kasvaa 50
%:lla. Liikennemäärät ovat tuolloin kutakuinkin samansuuruiset kuin nykyisin Hitasaarentiellä Vauhtipuiston kohdalla.. Meri Oulun (nykyisellä sijoituspaikalla) tilaisuudet aiheuttavat hetkittäin häiriötä esim Pitkänmöljäntien ja Hietasaarentien liittymässä.

4. Tulevat toiminnot ja pysäköinti
Asemakaavaehdotuksessa on osoitettu uusia toimintoja mm. huvipuistolle, vauhtipuistolle, tanssille ja viihteelle.
Osa kaavan autopaikkavaatimuksista on osoitettu suoraan autopaikkamäärinä, osa kerrosalaan suhteutettuna. Kaavan mukaisilla vaatimuksilla laskettuna korttelialueita varten
tarvittava autopaikkamäärä on yhteensä 1850 autopaikkaa, joista tonteilla yhteensä n.
770 autopaikkaa, LPA alueilla yhteensä n. 1080 autopaikkaa. Näiden lisäksi rannan tuntumaan on varattu kaksi yleistä pysäköintialuetta (LP), joihin sopii yhteensä 130 autoa.
Alueen nykyiset ja tulevat toiminnot synnyttävät liikennettä eritahtiin:
-

Hotelli Edenin toiminta on ympärivuotista ja sen synnyttämäliikenne on tasaista.
Kävijät eivät aiheuta liikenneongelmia esim. äkillisten säämuutosten johdosta.
Hotelli Edenille on varattu kaavassa kaikkiaan 240 autopaikkaa.

-

Meri Oulun toiminta keskittyy kesäkauteen mutta toimintaa on myös pienempimuotoisena talvella. Kesällä on käytössä katsomotilat n. 1500 henkilölle ja talvella noin 500 henkilölle. Tapahtuman päättymisaikaan voi syntyä hetkittäisiä toimivuusongelmia liityttäessä pysäköintialueelta katuverkolle. Meri Oulun esitykset
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keskittyvät viikonloppuihin ja tuolloin iltaan. Meri Oululle on varattu kaavassa 300
autopaikkaa.
-

Pohto Oy toiminta ajoittuu pääosin kesäkuukausien ulkopuoliselle ajalle. Pohton
pysäköintitarpeeksi on arvioitu 260 autopaikkaa. Ei synnytä ruuhkia.

-

Huvipuiston toiminta ajoittuu kesäkuukausille toukokuusta – syyskuulle. Huvipuiston aukioloaika on 10 – 21. Kävijöillä on käytössään rannekkeet (päivälippu), jolloin kohteessa viihdytään pitempään, eivätkä mahdolliset sadekuurot aiheuta ryntäystä alueelta pois. Huvipuistolle on osoitettu LPA-alueille n. 380 autopaikkaa.
Laskennallisesti kävijöiden synnyttämä ajoneuvoliikenne on noin 350 – 400 saapuvaa ja poistuvaa autoa. Huvipuiston synnyttämä liikenne on kesäaikana noin
15 - 20 % Holstinsalmentien kokonaisliikenteestä.

-

NalliSport on ympärivuotinen palloiluun keskittynyt liikuntapaikka. Käyttäjät ovat
pääosin vakioasiakkaita. Pysäköintipaikkoja NalliSportilla on käytössä uuden
kaavan mukaan kaikkiaan 180. Toiminnalla ei ole vaikutusta liikenneruuhkiin.

-

Vauhtipuiston toiminta ajoittuu samoille ajankohdille kuin huvipuistonkin. Vauhtipuistossakin on käytössä rannekkeet, joka rajoittaa sääherkkyyttä. Vauhtipuiston
autopaikkamäärä on 120 autopaikkaa. Päivittäinen kävijämäärä jää selvästi pienemmäksi kuin huvipuiston.

-

Tanssimajakan toiminta ajoittuu kesäkauteen ja tapahtumat viikonlopun iltoihin.
Tapahtumien päättymisajonkohta on myöhäisempi kuin muiden alueen toimintojen. Ei aiheuta erityistä ruuhkaa. Tanssimajakan pysäköinti on pääosin LPAalueilla, joihin sijoittuu 170 autopaikkaa.

-

Ravintola Nallikari on ympärivuotinen ruokaravintola. Autopaikkoja ravintolalla on
käytössä n. 50.

-

Nallikarin uimaranta on suosittu vapaa-ajankohde. Uiminen ja rantapelit houkuttelevat lapsia ja aikuisia rannalle. Kauniin kesäpäivänä rannalla voi olla tuhansia
ihmisiä. Nämä kävijät reagoivat herkimmin esim. sateisiin. Sateen sattuessa tulee
ryntäys ja sen seurauksena voi olla ongelmia liityttäessä pysäköintialueelta katuverkolle. Katuverkolla ja katuliittymissä ei sen sijaan synny ongelmia.

Kuva 4. Nallikari heinäkuussa 2014
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5. Liikenteellinen toimivuus
Verkolliset liikenteelliset tarkastelut on tehnyt Ramboll Oy. Suunnittelualueesta laadittiin
lauantain yleisötapahtuman (myös sateen aiheuttaman uimarannalla kävijöiden poistumisen) purkautumista kuvaavat mikrosimulointimallit (Vissim), joissa tarkasteltiin sekä
auto- että pyöräliikennettä. Liikenteen peruskysyntä malliin saatiin Oulun liikennejärjestelmästä vuodelle 2020 laaditusta ennustetilanteesta. Mallin mukaan Toppilansalmen
ylittävää liikennettä tulee olemaan 1 000 ajon/h. Tuohon peruskysyntään lisättiin Nallikarin alueelta 800 tunnin aikana poistuvaa ajoneuvoa kuvaamaan yleisötapahtuman päättymisen aiheuttamaa liikenneverkon kuormitustilannetta. Kaikkiaan tarkasteluissa Toppilansalmen ylittävää liikennettä oli yhteensä 1 800 ajon/h. Polkupyörämatkoja verkolle sijoitettiin yhteensä 1 200 pp/h. Simuloinnit tehtiin seuraaville vaihtoehdoille:




Nallikarista purkautuva liikenne jakautuu Hietasaarentielle ja Möljänsillalle suhteessa 75 % / 25 %.
Nallikarista purkautuva liikenne jakautuu Hietasaarentielle ja Möljänsillalle suhteessa 50 % / 50 %.
Lisäksi tarkasteltiin tilannetta, jossa tapahtumasta purkautuva 800 ajon/h purkautuukin puolessa tunnissa liikenteen jakautuessa silloille suhteessa 50 % / 50 %

Simuloinnin tulokset olivat seuraavat:


Pyöräliikenteelle ei aiheudu viivytyksiä; kaikilla suojateillä autoilijat on määrätty
väistämään pyöräilijöitä



75 % / 25 % -tilanteessa pääosa liikenteestä poistuu saaresta reittiä Holstinsalmentie-Hietasaarentie



o

Keskimääräiset viivytykset liittymissä ovat alle 10 sekuntia/ajoneuvo

o

Hetkellisesti viivytykset voivat olla suurempia

50% / 50 % -tilanteessa puolet liikenteestä poistuu saaresta Möljänsillan kautta
o

Keskimääräiset viivytykset liittymissä ovat alle 5 sekuntia/ajoneuvo

o

Esitetyillä liikennejärjestelyillä koko liikenneverkko toimii hyvin

o

Toppilansaaren asukkaiden liikenne sujuu ongelmitta

Seuraavalla sivulla on kuvasieppauksia laadituista simuloinneista. Kuvien tilanne esittää
huipputunnin liikennettä.
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Kuva 5 Holstinsalmentien ja Hietasaarentien liittymä

Kuva 6 Holstinsalmentien ja Toppilansaarentien liittymä

Kuva 7 Pitkänmöljäntie
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6. Johtopäätöksiä
Maankäytön kehittäminen Nallikarissa ei aiheuta normaaliaikoina liikenteellisiä ongelmia.
Huippuliikenteen aikana voi esiintyä hetkittäisiä toimivuusongelmia, lähinnä tilaisuuksien
ppäättyessä tai yllättävän sateen sattuessa. Toppilansaaren asukkaiden liikkumiseen ei
näissäkään tilanteissa ole haittaa.
Huppuliikenne ajoittuu kesäkuukausille etenkin heinäkuulle, muulloin on hiljaisempaa
esim Huvipuiston, Meri Oulun ja Vauhtipuiston toiminnot pysähtyvät tai toiminta tapahtuu
selvästi pienempi muotoisena.
Mitä jatkossa tulisi tehdä


kiertoliittymät Hietasaarentien ja Pitkänmöljäntien, Hietasaarentien ja Holstinsalmentien sekä Holstinsalmentien ja Toppilansaarentien liittymiin



kevyen liikenteen alikulkukäytävä Hietasaarentien ja Holstinsalmentien liittymään.



tehostaa joukkoliikenneyhteyksiä kesäkuukausina keskustasta Nallikariin



City-bussi kaltainen
ri/Korkeasaari)

yhteys

välillä

kauppatori

–

Nallikari

(via

Pikisaa-

