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Tiivistelmä
Tämä suunnitelma on laadittu Oulun yleiskaavan 2020 viher- ja virkistysalueiden aluevarausten suunnittelua varten. Lähteenä on käytetty Oulun viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelmaa (kh 1999), jossa hyväksyttiin Oulun
kaupungin viheralueverkon pääperiaatteet.

Leikkipuistojen kehittämissuunnitelmaan
1983-92 (kh 1984),
Liikunta- ja liikuntapaikkasuunnitelmaan
(1993),
Ulkoilureittisuunnitelmaan (1990),
Oulun kaupunkiseudun maisemarakenneselvitykseen (1999),
Oulun kaupunkiseudun virkistys- ja vapaa-ajan
alueiden suunnitelmaan (VIVA; 1999) ja
Oulun yleiskaavan 2020 alakeskus- ja palveluverkkoon (kh 2000).

Viheralueet ovat olennainen osa kaupungin
yhdyskuntarakennetta. Viheralueiden tehtävänä on mahdollistaa vapaa-ajan, virkistys-,
leikki- ja urheilutoiminnot sekä täyttää
• ekologiset,
• kulttuurilliset,
• taajamahygieeniset ja
• liikenteelliset sekä
• kaupunkirakenteen jäsentymisen ja
• kaupunkikuvan vaatimukset.

Suunnitelmassa kuvataan
Oulun yleiskaava 2020 -alueen maisemarakenne,
Oulun yleiskaavan 2020 viher- ja virkistysalueverkko, johon sisältyvät mm. erityisen
arvokkaat maisema-alueet, luonnonympäristöltään ja / tai luonnon monimuotoisuuden
kannalta merkittävät alueet,
Oulun kaupungin leikki- ja liikuntapaikkojen
sekä ulkoilualueiden ja -reittien toiminnallinen
verkko,
Seudullisten ja muiden erityisliikunta-alueiden
varausvaihtoehdot Oulun seudun yleiskaavan
2020 alueella.

Viher- ja virkistysaluesuunnitelma perustuu
Oulun yleiskaavan 2010 viherverkkoon,
Oulun maisemarakenteeseen,
Oulun viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelmaan ja
aluekohtaisiin luonnonympäristö- ja maisemaselvityksiin.
Virkistysalueiden toiminnallinen verkko perustuu
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JOHDANTO
Viheraluejärjestelmällä tarkoitetaan virkistysalueiden, ulkoilureittien ja erilaisten vihervyöhykkeiden
muodostamaa kokonaisuutta. Virkistysalueet ja
niitä yhdistävät vihervyöhykkeet muodostavat
kaupunkirakenteeseen viher- ja virkistysalueverkoston.

Oulun kaupunginhallitus päätti 17.1.2000 (§ 10),
että Oulun viheraluejärjestelmää ryhdytään toteuttamaan. Tämä suunnitelma on laadittu Oulun
yleiskaavan 2020 viher- ja virkistysalueiden aluevarausten ja toiminnallisen verkon suunnittelua
varten. Suunnitelmaa on käsitelty Oulun viheraluejärjestelmän suunnittelua ohjaavassa työryhmässä. Työryhmän jäsenet ovat Kay Bierganns
(asemakaavoitus), Marketta Karhu (ympäristövirasto), Liisa Kääriä-Fischer (katu- ja viherpalvelut), Taina Penttilä (katu- ja viherpalvelut), Veli
Puolakka (metsät ja vesialueet) ja Sirkka Lehto
(yleiskaavoitus) Leikkipuistoverkon tavoitteellisesta hierarkiasta ja puistojen valinnasta on neuvoteltu teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut
-yksikön vihertyöt-osaston kanssa.

Laadukas ulkoiluympäristö on tärkeä osa jokaisen
kuntalaisen hyvinvointia, joten ulkoilun sosiaalisesti tasa-arvoiseen toteutumiseen on kiinnitettävä
erityistä huomiota. Lisäksi virkistysalueiden toteuttamisen taloudellisuus ja niille asetetut yhteiskunnalliset palvelutavoitteet on suunnittelussa
otettava huomioon. Suunnittelun hyvä laatu ja alueiden hoidon taso ovat merkittäviä tekijöitä myös
luonnon- ja ympäristönsuojelun toteutumiselle.
Viher- ja virkistysalueita luokitellaan ja määritellään yhteydestä riippuen eri tavoin. Ympäristöministeriö (YM 1992) on luokitellut viheralueet
käyttötarkoituksen perusteella. Virkistysalue on
toiminnallinen käsite. Sillä tarkoitetaan kaavoissa
ja muissa suunnitelmissa virkistykseen osoitettua
tai virkistystoimintaan käytettyä aluetta. Rakennusja maankäyttölain yleiskaavamerkintöjen mukaan
virkistysalue on puistojen, urheilu-, ulkoilu- ja uimaranta-alueiden sekä muiden vastaavien alueiden
yhteinen nimitys. Virkistysaluekomitean (1973)
mukaan virkistysalueiksi luetaan kuitenkin myös
luonnonsuojelualueet ja ryhmäpuutarha-alueet,
jotka lain mukaan ovat erityisalueita. (YM 1992;
viheralueiden käsitteistö).

Liikuntapaikka-, ulkoilualue- ja reittiverkoston
suunnittelussa on neuvoteltu liikuntaviraston
kanssa. Matti Tynjälä ympäristövirastosta on täydentänyt ympäristöarvoja käsittelevän kappaleen
kohdetietoja. Kartanpiirtäjä Paula Norokytö on
valmistanut raportin kartat ja kaaviot. Toimistosihteeri Pirjo Keinänen on vastannut raportin
painokuntoon saattamisesta.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt suunnitelman .
.2000 lähetettäväksi lausunnolle Oulun yleiskaavan
2020 arviointiaineiston erillisselvityksenä.
Oulussa 20. marraskuuta 2000

Tässä suunnitelmassa virkistysalueet ovat osa kaupungin viheraluejärjestelmää. Viheraluejärjestelmän osina toimivat myös luonnonsuojelualueet,
ryhmäpuutarha-alueet, hautausmaa-alueet, osa
maa- ja metsätalousalueista ja osa liikenneväylien
suojaviheralueista.

Sirkka Lehto
arkkitehti
Oulun kaupunki
Suunnittelupalvelut

7

1

SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT

1.1

Uudistunut lainsäädäntö

Suhde muuhun lainsäädäntöön
Rakennuslain muutokset vaikuttivat myös mm.
luonnonsuojelu-, metsä- ja vesilain muutoksiin.
Mainitut lait sisältävät viher- ja virkistysalueiden
sekä yleiskaavoituksen suunnittelua ohjaavia ja
velvoittavia säännöksiä. Luonnonsuojelulain tavoitteena on mm. luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen, luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen (LSL 1 §). Kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua
alueellaan (LSL § 6). Lisäksi yleiskaavaa hyväksyttäessä ja vahvistettaessa on maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi noudatettava luonnonsuojelulain
10 luvun Euroopan yhteisen Natura 2000 -verkostoa koskevia erityissäännöksiä (MRL 197 §).

Oulun yleiskaavan 2020 viher- ja virkistysalueiden
suunnittelun keskeisinä lähtökohtina ovat uuden
maankäyttö- ja rakennuslain (MRL), luonnonsuojelulain (LSL) ja metsälain kaavoitusta ja maankäyttöä koskevat säännökset. Seuraavissa kappaleissa on koottu keskeiset virkistysalueita, maisemansuojelua sekä erityisiä luonnonarvoja sisältävien alueiden suunnittelua ja käyttöä koskevat em.
lakien säädökset.
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) tuli voimaan 1.1.2000. Maankäyttö- ja rakennuslaki on
sopusoinnussa
uuden
luonnonsuojelulain
(1096/1999) ja metsälain (1996 1093) kanssa.
Myös ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
annettu laki (468/1994) on otettu aikaisempaa selvemmin huomioon.

Metsälakia sovelletaan vahvistetulla yleiskaavaalueella metsän hoitamiseen ja käyttämiseen vain
maa- ja metsätalouteen ja virkistykseen osoitetuilla
alueilla. Metsän hoitamisessa ja käyttämisessä on
lisäksi noudatettava luonnonsuojelulain säännöksiä
mm. luonnonsuojelualueiden toimenpiderajoituksista (LSL § 9), luontotyyppien ominaispiirteiden
säilyttämisestä (LSL 29 §), maisema-alueiden perustamisesta (LSL 2 § - 35 §), uhanalaisten eliölajien esiintymispaikan suojelusta (LSL 47 § - 49 §)
sekä Natura 2000 -verkostoa koskevia erityissäädöksiä (ML 2 §).

Maankäyttö- ja rakennuslain yleinen tavoite on
järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että
siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle
sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä (MRL
1§).
Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon
mm.
* yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus
ja ekologinen kestävyys;
* rakennetun
ympäristön,
maiseman
ja
luonnonarvojen vaaliminen; sekä
* virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys
(MRL 39 §).

Säädös metsien monimuotoisuuden säilyttämisestä
ja erityisen tärkeistä elinympäristöistä (ML § 10 ja
MA § 7) turvaa erilaisiin biotooppeihin ja metsän
eri kehitysvaiheisiin sekä ekologisiin tilanteisiin
sopeutuneille eliöille riittävästi elinmahdollisuuksia. Tässä laissa tarkoitetulla metsänhoidolla edistetään myös maisemanhoidollisia tavoitteita.
Edellä mainittujen lakien mukaan erityisen tärkeitä
elinympäristöjä ovat:

Lakiin on otettu säännökset myös kansallisista
kaupunkipuistoista (MRL 68-71 §). Mahdollisesta
kaupunkipuiston perustamisesta Oulujoen suistoon
on tekeillä erillinen selvitys.

1) lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten lampien välittömät lähiympäristöt;
2) ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet ja Lapin läänin eteläpuolella sijaitsevat
letot;
3) rehevät lehtolaikut;
4) pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla
soilla;
5) rotkot ja kurut;

Kaavan toteuttamisen välillisien ja välittömien
vaikutusten arvioimiseksi on riittävästi selvitettävä
mm. vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin, kaupunkikuvaan,
maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun
ympäristöön (MRA 1 §).
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6) jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät; sekä
7) karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot, louhikot,
vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat.

kaupunkirakenteen, luonnon- ja maisemansuojelun
sekä virkistyksen kannalta merkittävät, säilyttämisen arvoiset viheralueet joista muodostetaan yhtenäinen verkosto.

Kaavaa laadittaessa on noudatettava myös muinaismuistolain (265 / 1963) 13 § :n säännöksiä.

1.3

1.2

Viher- ja virkistysaluesuunnitelman tehtävät ja tavoitteet

Virkistysalueiden toiminnallisen verkon tavoitteet

Viher- ja virkistysaluesuunnitelmaan sisältyy alueiden käyttöön perustuva toiminnallinen leikki-,
liikunta- ja ulkoilualueiden sekä -reittien verkko
(kohta 4). Suunnitelma perustuu Oulun yleiskaavan
2020 raportissa III hyväksyttyihin tavoitteisiin (kv
1999): "Toiminnallisen virkistysalueverkon tavoitteena on turvata virkistykseen ja vapaa-ajan
toimintoihin varattavien alueiden riittävyys ja laatu
asukasmäärän kasvun ja asuntoalueiden tiivistämisen mukaan. Kulku- ja viheryhteydet eri alueiden
ja asuntoalueiden välillä sekä ulkoilureitistö ja
-alueet muodostavat verkon, jonka jatkuvuus turvataan uusille asuntoalueille.” Toiminnallisessa
verkossa määritellään keskusleikkipuistot, urheilukeskukset, ulkoilureitit sekä –alueet, seudulliset
erityistoiminnot.

Tämä suunnitelma on laadittu Oulun yleiskaavan
2020 viher- ja virkistysalueiden aluevarausten
suunnittelua varten. Viheralueet ovat olennainen
osa kaupungin yhdyskuntarakennetta. Viheralueiden tehtävänä on mahdollistaa vapaa-ajan, virkistys-, leikki- ja urheilutoiminnot sekä täyttää ekologiset, kulttuurilliset, taajamahygieeniset ja liikenteelliset sekä kaupunkirakenteen jäsentymisen
ja kaupunkikuvan vaatimukset.
Oulun viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelma
(kartta 1) toimii viher- ja virkistysaluesuunnitelman runkona. Tavoitteena on osoittaa maisema- ja
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LUONNONYMPÄRISTÖ JA MAISEMA

2.1

Oulun yleiskaava-alueen 2020
maisemarakenne

2.2

Maisema on ympäristökokonaisuus, joka on geomorfologisen, ekologisen ja kulttuurihistoriallisen
kehityksen tulos. Maisematekijöitä ovat kasvillisuus, maastomuodot, maa- ja kallioperä, vesistöt ja
rakennettu ympäristö. Maisematekijöiden määrä
kuvaa maiseman monipuolisuutta. Alueet, joilla on
useita voimakkaita maisematekijöitä, ovat myös
maisemallisesti mielenkiintoisia. Maisemarakenne
jaetaan korkeussuhteiden perusteella laakso- ja selännealueisiin, jotka ovat maiseman äärialueina
erityisen arvokkaita alueita (kartta 2). Suunnittelualueen maiseman äärialueita ovat soistuneiden selänteiden ylätasot, kumpumaisten mäkien laet,
rantavallimaisemat, laakeat merenrannat, jokien ja
muiden uomien törmät, laaksojen suot ja lehdot.

Oulun kaupunkirakenteen
suhde maisemarakenteeseen

Oulun kaupungin yhdyskuntarakenne on sormimainen. Keskusta ja lähiökehä muodostavat kämmenosan, johon asumakunnat liittyvät. Sormimaisten asumakuntien väliin jäävät rakentamattomat vihervyöhykkeet. Oulun kaupunki on syntynyt
maisemalliseen solmukohtaan, jossa Pohjois-Pohjanmaan maisemarakenteen peruspiirteet ovat voimakkaimmin ja monipuolisimmin edustettuina.
Kaupunkikeskusta sijaitsee jokisuiston ja pitkittäisten selänteiden muodostaman vyöhykkeen välissä pääosin tasaisella jokilaaksoalueella, jonka
hietamaa-aluetta rikkovat pienet moreenikumpareet sekä selänteiden jokirantaan ulottuvat moreenirinteet.
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kumpareisten selänteiden ja laaksopainanteiden
välissä.

Merenranta-, järvi-, joki- ja ojalaaksot
Kuivasjärvi-Pyykösjärvilaakso ja ValkiaisjärviNiilesjärvilaakso ovat ekologisia, toiminnallisia,
tilallisia ja visuaalisia maiseman solmukohtia. Näiden lisäksi Oulun maiseman olennaisia laaksoalueita ovat Pohjanlahden merenranta-alueet, Oulujokilaakso, Kuivasojan laakso, Kalimeenoja-Jäälinojalaakso ja Myllyojan laakso Niilesjärvestä
Oulujokeen.
Pienempiä mereen laskevia ojalaaksoja ovat Herukkaoja, Leppioja, Ahvenoja, Mannisenoja ja
Virtaoja.
Laaksoissa maisemakuvan muutokset ovat hitaampia ja kasvillisuuden muutokset helpommin uusiutuvia.

2.3

Yleiskaavaa varten laaditut
luonnonympäristön erillisselvitykset

Kartassa 3 on merkitty ne alueet , joille on laadittu
erilliset luonnonympäristö-, ympäristöhaitta- ja/tai
luontokartoitukset. Selvitysten tavoitteena on määritellä suositukset asumiseen ja virkistykseen soveltuvista alueista.
Luonto- ja maisemaselvitykset
Laajimmat luonnonympäristön selvitysalueet ovat:
Kuivasjärven länsiranta - Ritaharju - Jylkynkangas,
Liikanen - Lopakka, Pyykösjärven koillis- ja itäranta sekä Saarelan itäosa.

Selänteiden lakialueet
Selänne on alueen topografian korkein osa, joka
muodostuu kallioperästä ja sitä mahdollisesti peittävistä kitkamaalajeista. Selänteet toimivat yleensä
pohjaveden pääasiallisina muodostumisalueina
sekä pintavesien lähtöalueina ja vedenjakajina.
Oulussa selänteet ovat monipuolisia maisemarakenteen osia: kumpareikkoja, pitkittäisselänteitä ja
rantavallimuodostelmia (kaartoja). Pitkittäisselänteet ovat kaakko - luode suuntaisia. Pääosin selänteet ovat havupuuvaltaisia moreeniharjanteita. Kivikkoisia selänteiden ylätasoja ovat Sarvikangas,
Aallikkokangas, Niileskangas ja Kiviharju Hiukkavaarassa.
Kuivien ja soistuvien selänteiden kasvustot ovat
heikosti uusiutuvia.

Ympäristöhaittaselvitykset
Ympäristöselvitys asumiseen ja virkistykseen
mahdollisesti soveltumattomien maa- ja vesialueiden kartoittamiseksi on laadittu Hiukkavaaran alueelle sekä Oulun kaupungin että puolustusministeriön omistamille maa- ja vesialueille (Ympäristövirasto, tekninen keskus).
Alustavissa tuloksissa ei maa-alueiden käytölle
joko asumiseen tai virkistykseen ole esteitä. Alueen vähäiset, aiemmasta toiminnasta likaantuneet
maa-alueet puhdistetaan ennen alueiden mahdollista käyttöön ottoa.

Väli- ja rinnevyöhykkeet

Luontokartoitukset

Selänteiden ja laaksojen väliin jäävät alueet ovat
kasvulle, kehitykselle ja rakentamiselle edullisia
vyöhykkeitä. Oulussa on runsaasti väli- ja rinnevyöhykkeitä, joiden kasvillisuuden uusiutumis- ja
sietokyky on suhteellisen hyvä. Oulujoen pohjoispuolella on merenrantaan ulottuva 1-2 km leveä
havupuuvaltainen moreenirinne, jolle on ominaista
kaakko-luode suuntaisten pitkittäisselänteet. Oulujoen eteläpuolella kapeat rinnevyöhykkeet sijaitsevat kaakko-luode suuntaisten pitkittäisten tai

Oulun kaupungin omistamat metsäalueet on inventoitu 1999. Hiukkavaaran osalta inventointi on
tehty vuonna 2000. Ympäristövirasto yhdessä
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen
kanssa on kartoittanut koko Oulun pesimälinnuston
vuosina 1997-1999. Lisäksi Oulun yliopiston kasvimuseo on kartoittanut Oulun kasvistoa vuodesta
1999 alkaen. Kartoitus on keskittynyt suiston,
Hiukkavaaran, merenrannan ja jokivarsien alueelle.
Kartoitusten tuloksia on voitu hyödyntää tämän
suunnitelman laadinnassa. Selvitysten keskeiset
tulokset on kuvattu kohdassa 3.3.
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3 OULUN YLEISKAAVA-ALUEEN 2020 VIHER- JA
VIRKISTYSALUEVERKKO
Viher- ja virkistysalueiden muodostaman yhtenäisen verkon perustana ovat jo rakennettu puistoverkko, YK 2010 viher- ja suojelualuevaraukset,
maisema- ja kaupunkirakenne sekä luontokartoituksissa selvitetyt erityisiä ympäristöarvoja sisältävät alueet.

3.1

8) MUUT VIHERALUEET
7 % (720 ha), joihin kuuluvat teollisuusalueiden
kasvulliset osat, rakentamattomat tonttialueet ja
muut pienehköt puistikot.
Viher- ja virkistysalueiksi määriteltyjä alueita on
yhteensä n. 11 000 ha. Yleiskaavan 2020 rakennemallien uusien asuntoalueiden toteuttamiseen tarvitaan luonnonvaraista aluetta mallista riippuen
600–800 ha. Uudet työpaikka-alueet vaativat toteutuakseen n. 500 ha rakentamatonta aluetta.

Viher- ja virkistysalueiden
käyttötilanne ja alueiden
määrä

Yleiskaavan suunnittelualueen pinta-ala on 173
km². Viheralueiden jaottelu ja pinta-alatiedot perustuvat Oulun viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelmassa 1999 tehtyyn inventointiin (kartta 4).
Viher- ja virkistysalueet on jaettu karkeasti kahdeksaan käyttötarkoitukseltaan erilaiseen tyyppiin:

3.2

Alueiden riittävyys- ja
saavutettavuus

Lähivirkistysalueiksi luokiteltua viheraluetta oli
selvitysajankohtana n. 1550 ha ja asukasta kohden
n. 100 m² . Rakennettuja, hoidettavia puistoalueita
oli 331 ha, n. 25 m² / asukas. Ulkoilu- ja retkeilyalueiksi luokiteltuja alueita oli 1120 ha. Laajimmat
yhtenäiset alueet ovat Kaijonharjun, Ruskon,
Hiukkavaaran ja Kaukovainion suuralueilla.

1) LÄHIVIRKISTYSALUEET
14 % (1550 ha), joihin kuuluvat kaupunginosa-,
kortteli- ja keskustapuistot, veneilyyn liittyvät alueet ja –kohteet sekä uimarannat.
2) ULKOILU-RETKEILYALUEET
10 % (1120 ha), joihin kuuluvat venesatamat, leiriytymiseen liittyvät alueet, retkeily- ja ulkoliikunta-alueet. (Sanginjoen retkeily- ja ulkoilualueet
eivät ole luvussa mukana.)

Riittävä lähipuisto on 1,5-3 ha asuntoalueiden yhteydessä. Ulkoilupuiston pinta-alan tulisi olla 2025 ha, jotta sinne voitaisiin rakentaa vähintään
kahden kilometrin mittainen ulkoilureitti. Muille
virkistysalueille johtavat reitit lisäävät alueiden
käyttömahdollisuuksia. Ulkoilualueiden tulee olla
niin suuria, että niillä on mahdollista harrastaa erilaisia ulkoilumuotoja häiriöttömässä ympäristössä.
Ulkoilualueen vähimmäiskoko on 100-200 ha. Pidempiaikaista retkeilyä varten tarvitaan laajempia
alueita. Oulun kaupungin retkeilyalue on suunnittelualueen ulkopuolella Sanginjoen Isokankaan
alue (67 ha), josta on yhteydet seudulliseen
retkeilyreitistöön.

3) SUOJAVIHERALUEET
3 % (310 ha), joita ovat liikenteen, kunnallistekniikan tai teollisuuden suojaviheralueet.
4) SUOJELUALUEET
3 % (380 ha), joita ovat luonnonsuojelualueet ja
-kohteet sekä virkistyskäyttöön varatut luonnontilaisena säilytettävät alueet.
5) MAATALOUSALUEET
8 % (940 ha), joita ovat viljeltyjä tai maatalouskäytöstä poistuneita, suhteellisen avoimia peltoalueita.
6) METSÄALUEET
52 % (5770 ha), joihin kuuluvat talous- ja puistometsät sekä suoalueet.

Virkistysalueiden saavutettavuudella on merkitystä, kun ulkoilu on päivittäistä. Noin puolet kaikista ulkoilukäynneistä kohdistuu alueille, jotka
sijaitsevat alle 500 metrin etäisyydellä asunnosta.
Etäisyyden kasvaessa kahdesta viiteen kilometriin
alueelle mennään pääasiassa autolla.

7) ERITYISVIHERALUEET
3 % (290 ha), joihin sisältyvät hautausmaat, ryhmäpuutarhat, yliopiston puutarha sekä julkisten
laitosten kasvulliset edustuspuistikot

Lähi- ja ulkoilupuistojen käyttö lisääntyy mikäli
alue on helposti saavutettavissa ja sisältää erityisiä
luonnonarvoja. Lähipuistoon tulee päästä turvallisesti ylittämättä vilkkaita liikenneväyliä. Ulkoilu-
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puistojen tulisi sijaita korkeintaan yhden kilometrin päässä asuntoalueista ja niihin pitäisi päästä ilman autoa, kevyen liikenteen reittejä pitkin.

Kaupunkikuvan kannalta merkittävät
maisemapellot
Maisemapelloiksi on esitetty laajimmat vielä viljelyksessä olevat maatalousalueet Kiviniemessä,
Maikkulassa, Heikkilänkankaalla, Kirkkokankaalla
ja Saarelassa.

Ulkoilualueille tullaan keskimäärin 1-15 kilometrin
päästä polkupyörällä, omalla autolla tai julkisilla
kulkuneuvoilla. Retkeilyalueille tullaan pääasiassa
omalla autolla tai julkisin kulkuneuvoin. Koska
retkeilyalueiden sijainti riippuu luonnonolosuhteista, ei niiden saavutettavuudelle voida asettaa
määrittelyä (YM, ympäristöopas 40; s.24-25).

3.3

Luonnonsuojelulain mukaan suojeltavat alueet
Voimassa olevassa Oulun yleiskaavassa 2010 varatut, jo suojellut alueet Natura 2000-alueet (SL)
ovat Letonniemi Pateniemessä, Selkäkarin saari ja
Kempeleenlahti.
Oulun yleiskaavassa 2010 jo varatut vielä rauhoittamattomat alueet (rauhoitus vireillä) ovat Harakkalampi Hiukkavaarassa, Natura 2000 -ohjelman
kohde ja Oulun edustan saaret: Kahvankari, Hermanni, Kraaseli, Parmiinit, Runniletto ja Laitakari.
Natura 2000 -ohjelman täydennykseksi on ehdolla
myös osa Oulujoen suistoa.

Viherverkon maisemalliset ja
luontoarvoiltaan merkittävät
vetovoimakohteet

Voimassa olevan yleiskaavan mukaiset luontokohteet ja seudullisesti arvokkaat alueet on esitetty
kartassa 2. Lisäksi on osoitetaan edellä esitettyjen
(kohta 2.2) maisema- ja luonto selvitysten perusteella pienempiä, paikallisesti merkittäviä alueita ja
ympäristökokonaisuuksia Oulun yleiskaavaan
2020 viher- ja virkistysalueverkon vetovoimakohteiksi (kartta 5).

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan
suojeltavat alueet
Voimassa olevassa Oulun yleiskaavassa 2010 jo
varatut, luonnonympäristön arvojen perusteella
suojeltavat alueet (SR) ovat Kalikkalammen sekä
Huutilammen alueet ja Lylyjärven alue Sanginjoella.

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
merkittävä maisema-alue
Turkansaaresta Muhoksen Hyrkkäälle jatkuva maisema-alue on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi jokilaaksomaisemaksi. Maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi on määritelty alue,
johon sisältyy Oulujoen suisto sekä Oulujokilaakson alue suistosta Turkansaareen asti.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta
harvinaiset ja erityisen tärkeät elinympäristöt
Tarkemmissa luontoselvityksissä esille tulleet,
luonto- ja maisema-arvoiltaan merkittävät kohteet,
joita ei ole osoitettu aiemmin yleiskaavoituksessa,
on ryhmitelty ja perusteltu seuraavasti (kartta 5):

Kulttuurihistoriallisesti merkittävät maisemaalueet
Oulun kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi aluekokonaisuuksiksi rakennetun ja - luonnonympäristönsä mukaan on määritelty (Oulun arvokkaat alueet; kh 2000) Oulujokivarsi ja Kaupunginojanvarsi Kaakkuriin asti. (Kartta 6.)

1) OJITTAMATTOMAT SUOT / RUOHO- JA HEINÄKORVET
Varpusuo
kasvistollisesti arvokas alue, luonnontilainen suo
Joutsensuo
2) OLENNAISESTI MUUSTA YMPÄRISTÖSTÄ KOHOAVAT METSÄISTEN SELÄNTEIDEN LAET
Kummunkangas
muusta ympäristöstä erottuva havupuuvaltainen selänne
Jylkynkangas
muusta ympäristöstä erottuva havupuuvaltainen selänne (NN + 25.0)
Vartioniemi
drumliini
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Kalikkakangas
Karhunkaarto
Kalikkaharju
Kalimeenvaara

muusta ympäristöstä erottuva havupuuvaltainen selänne (NN + 30.0), kivirakka-alue
Kalikkalammenlaakson ja Kalimenojanlaaksosta kohoava havupuuvaltainen
selänne ( NN + 25.0)
muusta ympäristöstä erottuva havupuuvaltainen, Oulun kaupunkialueen ainoa
harju (NN + 25.0)
havupuuvaltainen selänne (NN + 50,0) (maisemavaurio !)

3) ERITYISET RAKKAKIVI- JA KIVIKKOKUMPAREET
Aallikkokangas
kivirakka selänne (NN + 35,0)
Sarvikangas
kivirakka selänne (NN + 45,5)
Kiviharju
kivirakka selänne (NN + 37,0)
Mustikkakangas
havupuuvaltainen kivikkoselänne
4) LÄHTEIDEN, PUROJEN JA PYSYVÄN VEDENJUOKSU-UOMAN MUODOSTAVIEN NOROJEN SEKÄ
PIENTEN LAMPIEN VÄLITTÖMÄT LÄHIYMPÄRISTÖT
Herukkaojan laakso
Ahvenojan laakso
Pyykösjärven- ja Kuivasjärvien vesialueet ja järvinäkymät
Järvien rantavyöhykkeet
kivikko- ja rantapallerannat
Laholaisojan laakso
luonnontilainen suo
Kalimenojan laakso
sisältää maisemaan ja kulttuurihistoriaan liittyvien arvojen lisäksi merkittäviä
vesi- ja kasvillisuusarvoja
Jäälinojan laakso
sisältää maisemaan ja kulttuurihistoriaan liittyvien arvojen lisäksi vesi- ja
kasvillisuusarvoja
Niilesjärvi-Harakkalampi-Valkeisjärven alue
Myllyojanlaakso
sisältää maisemaan ja kulttuurihistoriaan liittyvien arvojen lisäksi vesi- ja
kasvillisuusarvoja
Juurusojan laakso
vesi- ja kasvillisuusarvoja
Virtaojan purolaakso
vesi- ja kasvillisuusarvoja
Joutsenlampi
joutsenten levähdyspaikka
5) OULUN EDUSTAN SAARET (sijaitsevat kartan rajauksen ulkopuolella)
Naturakohteiden lisäksi
Saapaskari
Riitankari
runsaslintuinen lintusaari,
Korkeakari ja Konikari
molemmat juuri nousevia kareja

3.4

mat/toteuttamattomat verkon osat on suunnitelmassa esitetty viheryhteystarvetta osoittavalla
merkinnällä (katkoviiva + nuoli). Maisemavauriokohteet on merkitty !-merkillä mm. Pateniemen
saha-alueella ja vanhat hiekanottokuopat erityisesti
selänteiden lakialueilla. Merkinnät ja aluevaraukset
tarkennetaan yleiskaavaluonnoksessa.

Suunnitelman esitystapa

Viher- ja virkistysaluesuunnitelmassa osoitetaan
viherverkon osat kaavoitetuilla alueilla yleispiirteisinä aluerajauksina. Rakentamattomilla alueilla
käytetään sekä rasteri- että viivamerkintöjä, kuvaamaan viherverkon osia ja osa-alueiden luontoarvojen erityisominaisuuksia.

3.5

Arvokkaat luonnonympäristöt ja maisema-alueet
ovat erityisinä vetovoimakohteina verkossa. Kohdealueita yhdistävät viherväylille jo rakennetut ulkoilu- ja kevyen liikenteen reitistöt. Viher- ja virkistysaluesuunnitelman
kaavoittamatto-

Viher- ja virkistysalueverkon
rakenne

Oulun kaupungin yhdyskuntarakenteen suunnitteluperiaate, sormimainen rakenne, jossa keskusta ja
lähiökehä muodostavat kämmenosan ja johon
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Merenrannan
vihervyöhyke

asumakunnat liittyvät, on mahdollistanut lähes yhtenäisen viherverkon syntymisen nykyiselle asemakaavoitetulle alueelle. Sormimaisten asumakuntien väliin jäävät rakentamattomat vihervyöhykkeet. Tätä kaupunkirakennetta on edelleen
noudatettu Oulun viheraluejärjestelmätyössä.
Rakennemallin vihervyöhykkeet on nimetty muotonsa ja tehtävänsä mukaan seuraavasti: Yleiskaavan viher- ja virkistysalueiden verkon muodostavat
Oulujoen suisto, verkon ydinviheralueena, siihen
säteittäisesti yhtyvät, vesistöjen rantalaaksojen
muodostamat viherkiilat sekä niitä sisäkkäisin
kaarin yhdistävät, kohdealueista ja reiteistä muodostuvat yhtenäiset viherkehät. Verkostoa tihentävät muut tärkeät pääviheryhteydet (Kartta 1).

Merenrannan
vihervyöhyke

Ydinviheralue –
Oulujoen suisto

Ydinviheralue - Oulujoen suisto
Oulujoen suiston suurmaiseman perusrakenne on
maannousemisen ja joen virtauksen kasaaman aineksen muodostama delta. Globaalistikin maannouseman muovaama maisema yhdistyneenä, kasvavan kaupungin keskustaan on ainutlaatuinen.

Oulujoen rantojen
viherkiila

Kaupunkiojan
varren viherkiila

Kuva 1. Ydinviheralue ja viherkiilat

Oulujoen suisto muodostaa Oulun tärkeimmän virkistysalueen. Oulujoen suiston kehittämissuunnittelu on vaiheessa, jossa testataan suiston maankäyttövaihtoehtoja virtaus- ja ainetasemallilla.
Vaihtoehto valitaan vuoden 2001 vaihteessa. Se
tulee olemaan suiston yleissuunnitelman laatimisen
lähtökohta. Yleissuunnitelma, jossa rajataan mm.
Kansallisen kaupunkipuiston aluevaraus, vahvistaa
suiston aseman myös seudullisesti ainutkertaisena
viher- ja virkistysalueena.

Pohjoinen viherkiila Haukiputaan rajalta suistoon
Merenrantalaakson viherkiila alkaa pohjoisessa
Herukkaojansuulta, josta on yhteys ulkokehän viheralueille ja VIVA-reittiin. Kiila jatkuu Piimäperän rantaa (V/s) pitkin Pateniemen ranta-alueelle,
jossa on pohjois-eteläsuuntaan viheryhteystarve
sahan suunnittelualueen kautta sekä maisemavaurion korjaamistarve. Kuivasojan suulta (V/s ), josta
on yhteys lähiövyöhykkeen virkistysalueita yhdistävälle sisäkehälle, kiila jatkuu Rajahaudan rantapuiston (V/s) kautta Letonniemeen (SL) /Natura
2000 -alueelle. Kiila jatkuu yhtenäisenä etelään
Toppilan ja Taskilan rantapuistoon (V, VL), jossa
on kehitettävä viheryhteystarve Toppilan jätevedenpuhdistamoalueen mantereen puolelta sen lähimaastoon. Meritoppilan rantapuiston yhteys katkeaa Toppilansalmen rannalla. Vihervyöhyke on
turvattava mantereen puolella kasvullisilla alueilla.

Suiston saaret ja rannat sisältävät puisto- ja puutarhakulttuurin sekä muita kulttuurihistoriallisesti
merkittäviä alueita (Kartta 6): Hietasaari, Toppilansalmi, Pikisaari, Raatinsaari, Kuusisaari, Toivoniemi, Linnansaari ja Hupisaaret. Suisto sisältää
monipuolisesti sekä rakennettuja että luonnontilaisia viheralueita. Suiston aseman säilyminen maisema- ja kaupunkirakenteen ydinalueena edellyttää
sitä, että alueen vihermassan määrä on suurempi
kuin rakentamisen määrä.

Eteläinen viherkiila Kempeleenlahden rannalta
Hollihaan rantaan
Eteläinen viherkiila alkaa Kempeleen rajalta Kempeleenlahden Natura-alueena (SL), jonka edustalla
on Selkäkarin Natura-alue (SL). Myllyojan suulta
on yhteys itään ulkokehän virkistysalueille ja etelään VIVA-reittiin. Viherkiila jatkuu Kiviniemen
ranta-alueena Äimäraution siirtolapuutarha-alueelle (RM). Maisemapeltoalueen kohdalta on yhteys sisäkehän virkistysalueille. Kempeleenlahden
ranta-alueelle on laadittu maisemanhoitosuunni-

Viherkiilat
Suistoon johtavat pohjoisesta ja etelästä merenrantalaaksojen sekä Oulujoen ja Kaupunginojan
laaksojen maisema- ja virkistysarvoiltaan merkittävät vihervyöhykkeet. (Kuva 1.)

20

21

telma (Tekninen keskus, 2000). Viherkiila muuttuu
rakennetun ympäristön reunustamaksi kapeaksi
puistoketjuksi Heinäpäähän. Yhteystarpeen kehittämistä Hollihaan rantaan on korostettu Oritkarissa
ja Nuottasaaressa.

Ulkokehä

Oulujoen laakson viherkiila Heikkilänsuvannosta
suistoon
Alue kuuluu kulttuurihistoriallisine kohteineen
maakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen.
Oulujoen viherkiila rakentuu pääasiassa tonttien
viherosista ja hajanaisesti rantaan ulottuvista kaavoitetuista viheralueista. Oulujoen ylittävät sillat ja
osittain piharakenteet katkaisevat toiminnallisia
rantojen suuntaisia viheryhteyksiä. Maisemapelloiksi on osoitettu Oulujoen kirkon alueen, Maikkulan ja Saarelan rantapellot, johon liittyy Markkuun ryhmäpuutarha-alue. Sisäkehälle on yhteys
Maikkulasta. Pohjoispuolelle on osoitettu yhteystarve Hiukkavaaran alueen kautta Korvensuoralle.
Saarelan kevyen liikenteen siltojen kautta saadaan
joen yli uudet reittiyhteydet.

Sisäkehä
Ydinkehä

Kuva 2. Viherkehät

Kaupunginojanlaakso Juurusojan haarasta suistoon
Kaupunginojanlaakso on pienipiirteinen rakennetun miljöön saartama merkittävä vihervyöhyke.
Alueen toiminnallinen ja maisemallinen merkitys
on erittäin suuri. Vyöhyke sisältää luonnonvaraisen
latva-alueen, Hiirosen ulkoilupuiston ja kulttuurihistorialtaan merkittävän osan kaupungin keskustan halki.

Sisäkehä
Keskimmäinen, sisäkehäksi nimetty vihervyöhyke
yhdistää lähiökehän asuntoalueet yhtenäiseksi
ketjuksi. Vyöhyke alkaa etelässä Kempeleenlahden
Kiviniemestä Hiirosen ja Lämsänjärven kautta
Oulujoelle. Saarelan sillan kautta yhteys jatkuu
Oulujoen kirkkopuiston kautta Hiukkavaaraan ja
siitä Haapalehdon pohjoispuolitse Ruskoon. Ruskossa on osoitettu yhteystarve Kemiran alueen
kasvullisen osan kautta Pyykösjärven-Kuivasjärven laaksoon, josta on kaksi yhteyttä meren rantaan: järvien pohjoispuolitse Laholaisojan ja Kuivasojan laaksojen kautta Rajahautaan sekä eteläpuolitse Pyykösjärven ranta-alueelta Syynimaalle
ja sieltä Koskelan kautta Letonniemeen.

Viherkehät
Viherverkon viherkiiloja ja eri kaupunginosia yhdistävät, merkittävien ympäristökohteiden kautta
suuntautuvat ydin-, sisä- ja ulkokehän vihervyöhykkeet. (Kuva 2.)
Ydinkehä
Lähinnä suistoa oleva keskustan kulttuuripuistoista
muodostuva puistojen ketju lähtee suiston saarista,
Kaupunginojan, Raksilan urheilupuiston ja Intiön
hautausmaan kautta Oulun puukasarmialueelle,
jonka läpi on osoitettu viheryhteystarve Oulujoen
rantaan. Pohjoispuolella jokea kehä muodostuu
Oulujoen ranta-alueiden ja Tuiran puistojen jatkumosta.

Ulkokehä
Uloin viherkehä yhdistää asumakunnat ja muodostaa luonnonarvoiltaan monipuolisella alueiden
ketjulla yhtenäisen ulkoilu- ja vihervyöhykkeen.
Ulkokehä alkaa Kempeleenlahden luonnonsuojelualueelta, ohjautuu Myllyojan ja Virtaojan laaksojen
kautta Juurusojan laaksoon. Kaakkurissa vyöhykkeeseen liittyy Iinatin tuleva Liikuntamaan puisto,
josta on esitetty viheryhteystarve Heikkilänkankaan maisemapeltojen kautta Oulujoen rantaan
Juurukseen. Oulujoen pohjoispuolella vyöhyke jatkuu ympäristöarvoiltaan merkittävien luontokohteiden kautta: Lylyjärven (SR) laaksosta ValkiaisNiilesjärvien laaksoon, jossa on myös Musta- ja
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Harakkalammen (SL) aluekohteet. Vyöhyke jatkuu
Kalimeenvaaran kautta Kalimeenojan laaksoon,
sieltä Huutilammen (SR) ja Kalikkalammen (SR)
kautta Kuivasjärven pohjoispuolelle Jylkynkankaalle. Vyöhyke jatkuu Ahvenjärvien (V/s) kautta
meren rantaan haarautuen kahtia: Aaltokankaalta
Siiposuon kautta Pateniemen rantaan ja pohjoisrajaa pitkin Varpusuon kautta Herukkaojanlaaksoa
pitkin Piimäperän rantaan( V/s)

Pääviherkäytävät

Muut pääviherkäytävät
Oulun kaupungin ulkoilureitistö (kts. kohta 4.5)
muodostaa viherverkossa osan pääviherkäytävistä.
Nämä tihentävät viherverkon kiilojen ja kehien
yhteyksiä (kuva 3). Niiden toiminnallinen reittiyhteys on ulkoilukäytön kannalta merkittävä. Pääviherkäytävät alkavat pääasiassa suistosta ja jatkuvat
säteettäin ulkokehälle, josta ne jatkuvat seudullisesti merkittävinä ulkoilureitteinä (VIVA).

Kuva 3. Pääviherkäytävät

4

OULUN YLEISKAAVAN 2020 TOIMINNALLINEN
VIHERVERKKO
Alakeskusluokituksen mukaiset leikki-ja liikuntapaikat

Tässä suunnitelman osassa käsitellään viherverkkoon liittyvät, keskusleikkipuistoihin ja ulkoliikuntapaikkoihin sekä ulkoilureitteihin luettavat
alueet.

4.1

Lähikeskus, väestöpohja yli 3000 asukasta:
* pallokentät ja liikuntasali koululla; yhteys
ulkoilureittiin
* leikkipuisto vähintään n. 500 metrin etäisyydellä asunnoista
Paikalliskeskus, väestöpohja yli 5000 asukasta
omalla alueella tai lähivaikutusalueella:
* lähikeskustason leikkipuistojen ja pallokenttien
lisäksi
* monipuoliset liikuntatilat ja kentät yhteys ulkoilureittiin
* kaupunginosatason leikkipuisto; (ei käsitellä
yleiskaavassa)
Aluekeskus, väestöpohja n. 10 000 asukasta muutaman kilometrin säteellä (voi olla myös erillisillä alueilla) ja yli 20 000 asukasta vaikutusalueella:
* Lähi- ja paikalliskeskustason leikkipuistojen ja
pallokenttien lisäksi

Leikki- ja liikuntapaikkojen
palvelutasohierarkia

Leikki- ja liikuntapaikat kuuluvat kaupungin palveluihin ja siten niiden hierarkkinen palvelu- ja varustetaso, koko ja etäisyys asunnoista on suhteessa
kaupungin alakeskusten luokitukseen (kartta 7).
Seuraavassa alakeskusten ohjeellinen väestöpohja
sekä leikki- ja liikuntapaikkojen tyypit erilaisissa
keskuksissa (Oulun kaupunkiseutu - Alakeskusten
kehittäminen; VTT 2000):
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Tässä suunnitelmassa määritellään ne suuralueiden
rakennetut leikkipuistot, jotka kehitetään keskusleikkipuistoiksi sekä mahdolliset erityisen teeman
sisältäviksi kehitettävät, koko kaupunkia palvelevat leikkipuistot.

*
Urheilu- ja liikuntapaikat koko
alueen vaatimustasolla
* Keskusleikkipuistot suuralueittain
* Mahdollisen teemapuistot
Pääkeskus, väestöpohja kokokaupunki sekä seudullisilta palveluiltaan kaupunkiseutu:
* Kaupungin keskusleikkipuisto
* Liikenneleikkipuistopuisto
* Mahdolliset muut teemapuistot

4.2

Pääkeskus
Pääkeskuksen kaikki keskeiset puistolueet ovat
oleellinen osa kaupungin imagoa. Ne palvelevat
paitsi koko kaupungin ja seudun asukkaita myös
kotimaisia ja ulkomaisia matkailijoita.

Keskusleikkipuistojen
nykytilanne, käyttäjät ja
saavutettavuus

Oulun Hupisaarten, kaupungin keskusleikkipuisto
on kaupungin tärkein, keskeisin, tasokkain ja sijainniltaan ainutkertainen, koko kaupunkia, seutua
ja matkailijoita palveleva leikki- ja ulkoilupuisto.
Hollihaan liikennepuisto palvelee paitsi teemapuistona kokokaupunkia myös suuralueensa keskusleikkipuistona. Hietasaareen on esitetty matkailuun liittyvä "Robinson Crusoen seikkailusaari"
-teemapuisto (uusi), joka palvelee sekä koko kaupunkia, seutua että matkailua.

Oulun viher- ja virkistysalueverkossa oli vuoden
2000 alussa yksi keskusleikkipuistotasoiseksi luetteloitu leikkipuisto (Hupisaaret) sekä 50 kaupunginosaleikkipuistoa ja 50 pienempää kortteli- ja lähileikkipaikkaa. Leikkipuistojen pääkäyttäjiksi
luokitellaan 0-12-vuotiaat oululaiset lapset ja nuoret, joita vuoden 2000 alussa oli n. 12 000 (noin
120 lasta/nuorta leikkipaikkaa kohti).
Keskusleikkipuistojen hyvä saavutettavuus (kartta
8) on määritelty max 1,5 km:n etäisyydeksi puistosta, kevyt liikennereitistön varrella, sekä turvallisella yhteydellä ulkoilureitistöön. Asuntoalueet,
joilta etäisyys alueensa keskusleikkipuistoon on
pitempi kuin 1,5 km, ovat hyvän saavutettavuuden
etäisyydellä kuitenkin ulkoilualueista ja –puistoista.

Suuralueet
Jokaiselle suuralueelle kehitetään yksi keskusleikkipuisto. Keskusleikkipuiston palvelutasotavoitteet
ovat: palvelujen läheisyys, kuten päiväkoti, alaasteen koulu, kauppa, sisäleikkitila ja ohjattu toiminta, lähipallokenttä ja vapaata lähivirkistysaluetta tavoitteena minimissään n. 4 ha sekä yhteys
ulkoilureitistöön. Nykyiset rakennetut puistot,
jotka kehitetään suuraluekohtaiseksi keskusleikkipuistoksi:

Nykyisten lähileikkipuistojen hyvän saavutusetäisyyden (600 metriä) alueella asui 90 % ikäluokasta. Suunniteltujen, suuralueiden keskusleikkipuistoiksi kehitettävien puistojen läheisyydessä,
alle puolentoista (1500 m) kilometrin etäisyydellä
asui ikäluokasta 78 %.

4.3

Suuralue
Pateniemi

Puiston nimi
Herukanpuisto ja Talvikkipuisto
Kaijonharju
Nyyrikinpuisto
Puolivälinkangas Menninkäisenpuisto
Koskela
Merituulenpuisto
Tuira
Tuiranpuisto
Myllyoja
Myllyojanpuisto
Korvensuora
Nietospuisto
Oulunsuu
Kastellinkentänpuisto
Maikkula
Kontionkankaanpuisto
Kaukovainio
Haukkapuisto
Lintula
Sorsapuisto
Kaakkuri
Virtaojanpuisto

Leikkipuistoverkon
kehittäminen

Leikkipuistoverkko kehitetään hierarkkisesti perustuen asuntoalueiden keskusluokituksen palvelutasoon: tavoitteena on väestösuunnitteet ja sijaintitekijät huomioon ottaen kehittää nykyistä
leikkipuistoverkkoa siten, että se turvaa riittävät ja
turvalliset leikki- ja virkistysalueet kohtuullisen
etäisyyden päässä asunnoista, turvalliset liikenneyhteydet niihin sekä hyvät yhteydet luonnonvaraisiin virkistysalueisiin.
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Uudet keskusleikkipuistot, jotka esitetään myös
teemapuistoiksi yleiskaavaratkaisusta riippuen

nittelu lähtevät joko alueelle ominaisesta aiheesta, maastosta ja maisemasta ja/tai muusta
erityisteemasta. Oulun yleiskaavan 2020 toiminnallisen virkistysalueverkon teemapuistoiksi esitetään seuraavia keskuspuistoja:

Hiukkavaaran keskuspuisto ja Ritaharjun keskuspuisto. Teemapuistot (5-6 kpl) ovat leikkipuistoja, joiden toiminta, rakenteet, ja suunAlue
Hollihaka
Hietasaari, matkailupuisto
Kaijonharju / Ritaharju
Toppila - Merituulenpuisto
Hiukkavaara
Kaakkuri - Iinatti

Puiston teema
liikennepuisto,
"Robinson Crusoen seikkailusaari"
tietotekniikan ”Tulevaisuus-puisto”
merenkulkuun ja historiaan liittyvä rantapuisto
aiempaan toimintaan liittyvä / "Survival-puisto”

Verkoston nykyrakenne ja alueellinen kattavuus
(Kartta 9.)

4.4 Ulkoliikuntapaikat
Liikuntatoimen tehtävät ja tavoitteet

Stadion-tason urheilukeskus, Raatin urheilualue
sijaitsee kaupunkikulttuuria ilmentäen keskeisesti
kaupunkirakeneteessa, hyvän joukkoliikenneverkon varrella. Se palvelee paitsi koko kaupunkia,
myös koko seudun ja Pohjois-Suomen suurten liikuntatapahtumien paikkana.

Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle. Oulun liikuntatoimen
tehtävänä on kehittää Oulua valtakunnanosakeskustasoisena urheilukaupunkina ja luoda edellytykset liikunnan monipuoliselle harjoittamiselle, ja
siten mahdollistaa oululaisten terveyden ja elämänlaadun ylläpitäminen ja parantaminen liikunnan keinoin. Kaupunkirakenne suunnitellaan ja toteutetaan siten, että liikunnan ja sosiaalisen kanssakäymisen toimintaedellytykset turvataan tasa-arvoisesti, tasapuolisesti ja moniarvoisesti. (Oulun
kaupungin liikuntastrategia 1997)

Suuret urheilukeskukset, (2 kpl) Raksila ja Linnanmaa sijaitsevat molemmin puolin jokea, palvellen myös seudullisia urheilutapahtumia hyvien
joukkoliikenneyhteyksien varrella. Oulun pesäpallostadion ja Raksilan tekojääkenttä palvelevat
myös koko Pohjois-Suomea (Oulun lääninhallitus;
julkaisu nro 58) Linnanmaan urheilukeskus täydentää sekä pohjoisten kaupunginosien liikuntapaikkaverkkoa että perinteisen ylipiston campusalueen toimintoja.

Oulun yleiskaavan 2020 ulkoliikuntapaikkaverkko
Liikuntapalvelujen tavoitteena on palveluvarustukseltaan monipuolinen verkosto, joka turvaa eri alueiden asukkaiden liikuntapalvelujen saannin. Oulun ulkoliikuntaliikuntapaikkaverkosto muodostuu
eritasoisten liikuntapaikkojen järjestelmästä: valtakunnan tasoisista (stadion) aluekeskustasoisista
(isourheilukeskus), paikalliskeskustasoisista (pieni
urheilukeskus) ja perus- ja kortteliliikuntapaikoista
(pallokentät / luistinradat). Keskukset ovat yhteydessä toisiinsa joko ulkoilureittien tai muiden viher- ja virkistysalueiden kautta. Maastoliikuntapaikkoina ovat valaistut kuntoradat , huolletut
hiihtoladut ja ulkoilureittiverkosto (Ulkoilureittisuunnitelma 1990).

Pienet urheilukeskukset (6 kpl) ovat Pateniemi,
Heinäpää, Lintula, Castren/Välivainio, Niittyaro/Koskela ja Maikkula. Pienet urheilukeskukset
sijaitsevat tasaisesti kaupungineri puolilla. Pallokenttäverkostoa ja lähiliikuntapaikkoja ei osoiteta
yleiskaavassa.
Urheilukeskusten kattavuutta koko kaupungin tasolla on arvioitu siten, että 2,5 km:n säteellä urheilukeskuksesta asuvat asukkaat on määritelty
asuvan hyvän palveluetäisyyden alueella keskuksesta. Saavutettavuus oli hyvä 85 % nykyisistä
asukkaista (v. 2000).
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jen virkistys-, ulkoilu- ja urheilualueiden välillä.
Reitistö noudattaa viher- ja virkistysalueverkkoa ja
yhtyy kaupungin rajoilla seudulliseen VIVA-reitistöön. (Kartta 10.)

Uudet urheilukeskukset
Liikuntapaikkaverkkoa täydennetään Oulun yleiskaavassa 2020 väestösuunnitteen ja alueen alakeskustason luokituksen mukaan. Hiirosen ulkoilupuistoon varataan (YK2010 mukaan) suuren urheilukeskuksen tai vastaavan tasoisen palvelun
mahdollistava aluevaraus.

Ulkoilureittien määrä, pituus ja muoto suunnitellaan virkistysalueen koon ja luonnonolosuhteiden
tarjoamien mahdollisuuksien ja alueelle kohdistuvien käyttöpaineiden perusteella.

Uudet pienet urheilukeskukset sijoitetaan seuraavasti
* Kaakkuri: n. 12000 asukasta, aluekeskustaso,
* Hiukkavaara (riippuen yleiskaavaratkaisusta):
5000-12000 asukasta; paikalliskeskus-tai aluekeskus, täydentää Myllyojan suuralueen liikuntapalveluverkkoa
* Ritaharju (Kaijonharjun suuralueella riippuen
yleiskaavaratkaisusta) 3000-13000 asukasta;
paikalliskeskus vai aluekeskus.

Reitistö
Reitistö koostuu kymmenestä (10) säteittäisistä ja
kahdesta (2) kehäreiteistä, jotka yhtyvät kaupungin
kattavaan viheralueverkostoon Säteittäiset reitit alkavat Oulujokisuistosta, kaupungin ydinviheralueelta ja johtavat kattavasti koko kaupunginalueen
läpi kaupungin rajoille, jossa ne yhtyvät seudullisiin reitteihin. Kehäreitit yhdistävät säteittäiset reitit toisiinsa ja mahdollistavat pääsyn meren ja muiden vesistöjen vetovoima-alueille, rannoille. Kehäreitistö mahdollistaa eripituisten yhtenäisten reittien valinnan. Pääreiteiltä on puisto- ja/tai pyörätieyhteydet muille toiminnallisille viher- ja virkistysalueille, kuten uimarannoille, leikkipuisto- ja
urheilukeskusten alueille.

4.5 Ulkoilureitistö
Ulkoilureitti on pääosin ulkoilukäyttöön varattu,
viitoitettu väylä maastossa tai vesistössä, joka on
tarkoitettu joko jalan, hiihtäen, polkupyörällä tai
veneellä liikkumista varten. Reitti ohjaa ulkoilijan
liikkumista turvallisesti sekä turvaa luonnonvaraisten alueiden sekä viljelysten tai istutusten säilymisen ympäröivässä maastossa (Ulkoilureittisuunnitelma 1990).Ulkoilureitit voivat olla luonnontilaisia polkuja, rakennettuja ulkoilu- ja/tai pyöräteitä tai talvisin latuja. 60 % väestöstä käyttää
suosittuja maastoliikuntapaikkoja, ulkoilureittejä,
ulkoilualueita, hiihtolatuja ja pururatoja. Kevyen
liikenteen väylät ovat Suomen suosituin, käytetyin
ja pinta-alaltaan suurin rakennettu liikuntapaikkaverkko. Kävelyteitä käyttää 88 %, pyöräilyteitä 76
% ja lenkkeilyteitä 70 % väestöstä. harrastetuimmat liikuntalajit ovat kävely-lenkkeily (41 %),
pyöräily (13%) ja juoksulenkkeily (5 %) (Kimmo
Suomi; Jyväskylän yliopisto 1/2000).

Säteittäiset reitit
Säteittäiset reitit noudattavat Ulkoilureittisuunnitelman 1990 reittejä muilta osin paitsi Hiukkavaarassa ja Kaakkurissa. Kaakkurin reitti on asemakaavoituksen myötä muodostunut suuralueen sisäiseksi viherväyläksi. Kaupunginojan reitti jakautuu
Hiirosen ulkoilupuistossa kaksihaaraiseksi: toinen
linja johtaa Kaakkurin Liikuntamaan läpi Kempeleen Linnakankaalle ja toinen linja Kaupunkiojanvarresta Juurusojan varteen ja edelleen Hangaskankaalta Muhokselle.
Muut reitit ovat em. suunnitelman mukaisia.
* Pateniemen reitti
* Kuivasjärvenreitti
* Pyykösjärven reitti
* Korvensuoranreitti
* Sanginjoen reitti linjataan Myllyojan vartta Valkeisjärven ja Niilesjärven solmukohtaan, josta
se jatkuu Isokankaan retkeilyalueelle tai Sankivaaran urheilualueelle.
* Oulujoen pohjoispuolen reitti
* Oulujoen eteläpuoleinen reitti
* Kaupunginojan-Kaakkurin reitti
* Kempeleenlahden reitti

Oulun ulkoilureittisuunnitelma
Lähtökohdat ja tavoitteet
Oulun ulkoilureittisuunnitelma 1990 laadittiin nyt
voimassa olevaa yleiskaavaa varten (YK 2010).
Tämän suunnitelman tarkistamisessa tavoitteena on
täydentää nykyistä pääulkoilureitistöä siten, että se
tarjoaa uusille kaupunginosille tasavertaiset ulkoilumahdollisuudet ja on turvallisesti saavutettavissa
asuntoalueilta. Oulun ulkoilureittisuunnitelma kuvaa reittien linjaukset maastossa sekä yhteystarpeet
erilaisten luonnonvaraisten alueiden ja rakennettu-
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Kehäreitit

4.6 Muut toiminnot

Kehäreitit noudattavat pääosin Ulkoilureittisuunnitelman 1990 reittejä. Ulkokehällä Korvensuoran
Hiukkavaaran alueilla reitin linjausta on muutettu
ohjautumaan viherverkon kehien mukaan.

Ulkoilualueet
Viher- ja ulkoilualueverkoston ulkoilualueet sijaitsevat viherverkon säteettäisillä vyöhykkeillä ulkoilureittien varressa: Ahvenjärvien alue Kaijonharjussa, Liikanen-Lopakka Ruskossa, josta kehitetään talviliikunnan ulkoilupuisto, sekä ValkiaisNiilesjärvien alue Hiukkavaarassa ja Hiironen
kaupunginojan viher- ja ulkoilureitin varressa.
Oulun viheraluejärjestelmän retkeilyalue sijaitsee
suunnittelualueen ulkopuolella Sanginjoen Isokankaalla.

Herukan-Kalimeenojan - (ent. Sanginjoen) Lylyjärven - Kempeleenlahden reitti on linjattu Liikasessa Lopakkaselän ulkoilualueelta Kalimeenojan
vartta Kalimeenvaaralle, sieltä Valkeis- ja Niilesjärvien kautta Lylyjärven rannan kautta Kiekon
majalle.
Sanginjoen sillan kautta reitti jatkuu joen eteläpuolella Artturilan puutarha-alueen kautta Kaakkurin Neitsytkorven eteläpuolitse Kempeleen Linnakankaalle, sieltä Vääräojan - Myllyojan vartta
Kempeleenlahden rantaan.

Seudulliset ulkoliikuntapaikkahankkeet
Seudulliset reitit jatkuvat säteettäisten ulkoilureittien jatkumoina kaupungin rajalta naapurikuntien
alueelle VIVA-suunnitelman mukaan.

Sanginjoen reitti jää itsenäiseksi ulkokehältä haarautuvaksi retkeilyreitiksi, joka käy Isokankaan
retkeilyalueella ja josta on mahdollisuus valita takaisin tuloreitti joko Sanginjoen -Pilpasuon alueenkautta etelään (VIVA-reitti), tai itään Kalimenojan laaksoon.

Oulun seudun kuntien yhteisessä yleiskaavassa on
tässä vaiheessa (Vaihtoehtojen vertailu A, B ja C)
esitetty eräille toiminnoille useampia seudullisia
sijoitusvaihtoehtoja: Hiukkavaaran Ampumaurheilukeskukselle on esitetty (2 kpl) korvaavat sijoitusvaihtoehdot Haukiputaan Murtoperään ja
Kiimingin Reposelkään. Äimäraution hevosurheilukeskukselle on esitetty kolme vaihtoehtoista sijoituspaikkaa: Kempeleen Rajakorpeen, Muhoksen
Rovaan ja Haukiputaan Virpiniemeen. Iinatin
moottoriurheilukeskukselle on esitetty useita erilaista sijoitusvaihtoehtoja: Haukiputaan Murtoperään, Kiimingin Vasikkasuolle, Muhoksen Reininperään ja Tyrnävän Vehkamaalle. Näiden seudullisten erityisliikuntapaikkojen sijoitusvaihtoehdot
ratkaistaan seutuyleiskaavassa.

Kuivasojan, Taskilan - Saarelan- (ent. Oritkarin)
Äimäraution kehäreittiä ei ole muutettu.
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