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JOHDANTO
Yleiskaavan laatiminen hyväksyttiin 1998 sisäasianministeriön osallisuushankkeeseen osana
Oulun osallisuusprojektia. Yleiskaavan suunnittelu-, palaute- ja päätöksentekovaiheista luotiin
järjestelmällinen työohjelma. Laatimisprosessi jaettiin vaiheisiin. Jokaisesta vaiheesta tiedotettiin
asukastilaisuuksissa, näyttelyissä ja nettisivuilla,
joissa oli mahdollisuus antaa työstä palautetta.
Vaiheraportit toimivat yleiskaavaprosessissa syntyneen tiedon tallentajina, julkisen keskustelun välittäjinä ja päätöksenteon pohjana. Jokaisesta vaiheesta tehtiin päätös seuraavan vaiheen suunnittelua varten. Liite 2: Yleiskaavaprosessi.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 35 §:n mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen.
Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä
rakentamisen ja maankäytön perustaksi. Kunnat
voivat laatia myös yhteisen yleiskaavan.
Oulun yleiskaava 2020 sisältää selostuksen sekä
kaavakartan määräyksineen. Yleiskaavan selostus
perustuu aiemmin laadittuihin vaiheraportteihin.
Selostuksen oheisaineisto on esitetty liitteessä 1.

Yleiskaavan suunnittelu- ja raportointivaiheet:
I
Tarkistamistarveselvitys 1997
II
Suunnittelun lähtökohdat, osallisuus- ja työohjelma 1999
III
Tavoitteet 1999
IVa Rakennemallit ja niiden arviointi 1999
IVb Rakennemallien vaikutukset ja arviointi
2000
V
Yleiskaavaluonnos 2001
VI
Yleiskaavan selostus 2004

Suunnittelualue käsittää Oulun kaupungin keskeisen, asemakaavoitettavan alueen. Alue rajautuu
laadittavana olevaan Oulujokivarren osayleiskaava-alueeseen ja Sanginjoen osayleiskaava-alueeseen (YM 23.3.2001). Oulun edustan merialue
on käsitelty Oulun seudun kuntien yhteisessä
yleiskaavassa.
Valtioneuvoston päätös kuntajaon eheyttämisestä
tuli voimaan 1.1.2004. Päätös aiheutti yleiskaavaalueella kuntarajan muutoksen. Osa Kiviniemen ja
Perävainion kaupunginosaa siirtyi Oulunsalon
kunnan hallinnolliseen alueeseen eikä niitä siten
koske kaupunginvaltuuston 26.1.2004 tekemä
yleiskaavan hyväksymispäätös. Kuntarajan muutos
on esitetty yleiskaavakartalla.

Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Hyväksymisen jälkeen Oulun yleiskaava 2020 tulee
korvaamaan suunnittelualueensa osalta ympäristöministeriön 18.3.1993 vahvistaman Oulun yleiskaavan 2010. Yleiskaava on oikeusvaikutteinen.

OULUN YLEISKAAVA 2020
SANGINJOEN
OSAYLEISKAAVA

OULUJOKIVARREN
OSAYLEISKAAVA
2002 - 2005

Oulun yleiskaava-alueet.
Oulun kaupungin hallinnollinen alue 1.1.2004.
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YLEISKAAVAN LÄHTÖKOHDAT

2.1

Suunnittelutilanne

Oulun valtakunnanosakeskuksen kaupunkimainen
ydinalue on esitetty Oulun seudun kaupunkimaisen
kehittämisen alueena, jolla on tarvetta kuntien yhteistoimintaan alueidenkäytön suunnittelussa ja
toimintojen ohjauksessa.

2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Oulun seudun laatukäytävä on lentoaseman, kaupungin keskustan, yliopiston ja muiden kaupunkiseudun suurten työpaikka- ja palvelualueiden välinen, kaupunkimaisesti rakennettava tie- ja yritysympäristön vyöhyke.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa
maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Ne koskevat asioita, joilla on aluerakenteen, alueidenkäytön taikka
liikenne- tai energiaverkon kannalta kansainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys,
merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai
luonnonperintöön tai valtakunnallisesti merkittävä
vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen
taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen.

Ote liittovaltuuston 11.6.2003 hyväksymästä maakuntakaavasta viereisellä sivulla.

2.1.3 Oulun seudun kuntien
yhteinen yleiskaava
Oulun seudun kuntien yhteistyöneuvottelukunta
teki vuonna 1998 periaatepäätöksen yhteisen yleiskaavan laatimisesta. Suunnittelualueeseen kuuluvat
Oulun, Haukiputaan, Kiimingin, Muhoksen, Kempeleen, Oulunsalon ja Hailuodon kunta. Seutusopimuksen mukaan Oulun seudun seutuvaltuusto
hyväksyy yleiskaavan. Yleiskaavaa valmistelee
kunnanjohtajista muodostuva seutuhallitus.

Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet 30.11.2000. Tavoitteet
välittyvät yleiskaavaan pääasiassa maakuntakaavan
kautta. Oulun seutua koskevat lisäksi erityisenä
luonto- ja kulttuuriympäristönä mainitun maankohoamisrannikon yleistavoitteet.

2.1.2 Maakuntakaava

Suunnittelutyöstä vastaa seuturakennetiimi, johon
kuuluvat kunkin kunnan kaavoituksesta vastaava
viranhaltija sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton ja
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen edustaja.
Maankäyttöä suunnitellaan kiinteässä yhteistyössä
seudun liikennejärjestelmää suunnittelevan työryhmän kanssa.

Pohjois–Pohjanmaan maakuntakaava tulee korvaamaan 8.1.1993 vahvistetun Pohjois-Pohjanmaan seutukaavan ja siihen sisältyvän Oulun kaupunkiseutua koskevan osaseutukaavan. Maakuntakaavaa on valmisteltu samanaikaisesti Oulun seudun kuntien yhteisen yleiskaavan ja Oulun kaupungin yleiskaavan laatimisen kanssa. Maakuntakaavan ajatuksena on, että maakunnan veturina
toimii Oulun seutu, joka on verkottunut muiden
aluekeskusten kanssa. Näitä täydentävät kansainväliset kehittämiskäytävät (Perämerenkaari ja
Oulu-Kajaani-Arkangel-vyöhyke) sekä kansainväliset yhteistyöverkostot.

Oulun yleiskaavaa 2020 on laadittu osana Oulun
seudun kuntien yhteisen yleiskaavan valmistelua.
Oulun yleiskaava tarkentaa omalta osaltaan yhteistä yleiskaavaa. Yhteinen yleiskaava ohjaa Oulun yleiskaavoitusta seudun yhdyskuntarakenteen
kehittämisen, seudun liikennejärjestelmän, keskusverkon ja kaupan suuryksiköiden sijoittumisen,
suojelu- ja virkistysalueiden sekä seudullisten
hankkeiden osalta.

Oulu ja Oulun seutu ovat pohjoisen Euroopan ja
Itämeren pohjoisosan kansainvälinen osaamisen ja
elinkeinojen kehittämisen keskus ja yhteistyöverkostojen solmupiste. Seutu tarjoaa vetovoimaisen
toiminta- ja asuinympäristön sekä korkeatasoiset
palvelut. Oulun keskustaa kehitetään kaupunkikulttuurin omaleimaisena, modernina ja kansainvälisenä kohtaamispaikkana.

Oulun seudun kuntien yhteinen yleiskaava, s. 4-5.
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Ote: Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava

Hyväksytty liittovaltuustossa 11.6.2003

Pohjakartta-aineisto©Maanmittauslaitos

ca
Oulun kaupunkiseutu

Keskustatoimintojen alue

Oulun seudun laatukäytävä

Virkistysalue

Joukkoliikenteen kehittämiskäytävä

Virkistys- ja matkailukohde

Viheryhteystarve
Luonnonsuojelualue

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue

Lentoliikenteen alue

Taajamatoimintojen alue

Satama-alue

Keskustatoimintojenalue

Logistiikka-alue
Oulun keskustatoimintojen alue
Seudullinen moottoriurheilukeskus

Keskustatoimintojen alakeskus

Jätteenkäsittelyalue

Kylä
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Ote: Oulun seudun kuntien yhteinen yleiskaava 2020

Hyväksytty seutuvaltuustossa 26.8 2003

Kaavakartta 1

Tavoitteellinen yhdyskuntarakenne, keskus- ja liikenneverkko,
suojelu- ja virkistysalueet ja merkittävät seudulliset hankkeet
Nykyinen alue

V

Virkistysalue

Kehitettävä alue

MA

Maisemallisesti arvokas pelto

Uusi alue

MU

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla
on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta

MY

Maa- ja metsätalousvaltainen alue,
jolla on erityisiä ympäristöarvoja

SL

Luonnonsuojelualue

A

Asuntoalue

C

Keskustatoimintojen alue

P

Palvelujen- ja hallinnon alue

TP

Työpaikka-alue

T

Teollisuus- ja varastoalue

Oulun seudun laatukäytävä
1

4

Uusi seudullinen hanke,
1 Jätteen loppusijoituspaikka
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Ote: Oulun seudun kuntien yhteinen yleiskaava 2020

Hyväksytty seutuvaltuustossa 26.8.2003

Kaavakartta 2

Luonnon- ja kulttuuriympäristön sekä maiseman kannalta arvokkaat
kohteet ja alueet
3.3

2.1

Muinaismuistokohde

Luonnon ja maisemansuojelun
kannalta arvokas kallioalue
1

7.24

1.1

Suojelukohde

Arvokas maisema-alue ja tai
merkittävä kulttuurihistoriallinen
ympäristö

Perinnemaisema

Oulun kaupungin arvokas alue

Luonnonsuojelulain suojelema luontotyyppi

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä tie

Uhanalaisten kasvien alue
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Oulu on yhteistyökykyinen, kansallisesti ja kansainvälisesti vahva vaikuttaja.

2.1.4 Oulun kaupungin visio ja
strategia

Strategisena päämääränä on mm.:
Oulun kaupunki luo alueiden käytöllä ja rakentamisella edellytykset hyvälle ja asukkaiden tarpeita
vastaavalle elinympäristölle omaleimaisuus ja
kulttuuriset lähtökohdat huomioon ottaen.

Oulun valtuusto hyväksyi syksyllä 2002 kaupungin
strategian.
Osaavan Oulun visio 2011 on seuraava:
Oulu ja Oulun seutu ovat pohjoisen Euroopan
osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen keskus.
Oulu on menestyvä, vetovoimainen ja taloudellisesti vakaa kaupunki.
Oulussa on hyvä elinympäristö ja asukkaiden tarpeista lähtevät maan kehittyneimmät palvelut.

Kriittiseksi menestystekijäksi on valittu
Kasvun ja kehityksen mahdollistava hallittu maankäyttö ja hyvä ympäristö.

OULUN KAUPUNGIN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ
MAANKÄYTÖN, TOIMINNAN JA TALOUDEN YHTEENSOVITTAMINEN

VISIO
STRATEGIA

S
E
TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMA

YLEISKAAVA

U
R

ALUEELLISET TAVOITESUUNNITELMAT

MAANKÄYTÖN
TOTEUTTAMISOHJELMA
• Asunnot

• Palvelut

• Työpaikat

• Infra

A
N
T

ASEMAKAAVAT

A
TALOUSARVIO JA
KÄYTTÖSUUNNITELMA
PROJEKTIT

JA

HANKESUUNNITTELU

luonnonvaroja ja energiaa, aiheuttaa mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja, turvaa luonnon
monimuotoisuuden ja säilyttää alueen omaleimaisuuden. Liikkumisen järjestäminen kestävällä tavalla edellyttää yhdyskuntarakenteen suunnittelua
ja toimintojen sijoittamista siten, että vähennetään
henkilöauton käyttötarvetta ja tarjotaan tasapuoliset mahdollisuudet vaihtoehtoisten liikennemuotojen käyttämiseen.

2.1.5 Oulun kaupungin kestävän
kehityksen politiikka
Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 § 147 hyväksynyt Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikan – Oulu kasvaa kestävästi. Kestävän kehityksen mukaisella maankäytön suunnittelulla edistetään sellaisen yhdyskuntarakenteen syntymistä,
joka säästää kasvullista maata, uusiutumattomia
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2.2

Yleistavoitteet ja
mitoitus

2.2.2 Elinkeinoelämän kehitys
Oulun elinkeinoelämän voimakas kehitys on väestönkasvun ohella johtanut yleiskaavan tarkistamiseen. Työpaikkamäärä kasvoi 1990-luvun lopulla
erittäin nopeasti, lisäys oli noin 2000-3000 työpaikkaa vuosittain. Sittemmin kasvu on hidastunut
suhdannekehityksen seurauksena. Yleiskaavan työpaikka-alueiden mitoituksen lähtökohtana on Oulun pysyminen kasvukeskuksena myös ensi vuosikymmenellä. Yleiskaavan tavoitevuoteen ulottuva
25 000 uuden työpaikan suunnite merkitsee keskimäärin 1250 uuden työpaikan syntymistä vuosina
2000-2019.

2.2.1 Väestönkehitys
Oulun voimakas kasvu on yleiskaavan tarkistamisen lähtökohta. Kasvava väestö on merkinnyt lisääntynyttä asuntotuotantotarvetta ja sen seurauksena uusien asuntoalueiden tarvetta. Yleiskaavan
väestösuunnite on 150 000 asukasta vuonna 2020.
Väestötavoitteella ja siitä johdettavalla asuntotuotantotarpeella luodaan edellytykset Oulun ja sen
elinkeinoelämän kehitykselle ja kasvulle.

Oulun kaupungin visiossa Oulu ja Oulun seutu
muodostavat pohjoisen Euroopan osaamisen ja
elinkeinojen kehittämisen keskuksen. Oulu on
pohjoisten alueiden keskus, joka tarjoaa kehittyvän
toiminta- ja palveluympäristön eri toimijoille ja
uusille toimialoille. Yleiskaavassa varmistetaan
elinkeinoelämän toiminta- ja kehittymisedellytykset. Eri toimialojen yritystoiminnalle, mm. tutkimukselle ja tuotekehitykselle samoin kuin perinteisille toimialoille turvataan kaavalliset edellytykset
ja riittävä aluetarjonta.

Oulun kaupungin väestö on kasvanut viimeksi kuluneiden parin vuosikymmenen aikana lähes
30 000 hengellä. Kasvu on ollut ripeintä viime
vuosikymmenen lopulla ja uuden vuosituhannen
vaihteessa, jolloin Oulun väestömäärä on kasvanut
keskimäärin noin 2400 hengellä vuosittain. Viime
vuosien väestölisäyksestä syntyneiden enemmyys
on ollut lähes 1000 henkeä ja muuttovoitto on
vaihdellut 1000-2000 henkeen vuosittain.
Väestönkehityksen oletetaan pysyvän Oulussa,
kuten muissakin kasvukeskuksissa positiivisena
vuoteen 2020 asti. Muuttoliikkeen ennakoidaan
hidastuvan vuosituhannen vaihteen tasosta, mutta
syntyvyyden enemmyyden odotetaan pysyvän
korkeana johtuen Oulun väestön nuoresta
ikärakenteesta. Kansainvälinen ja kansallinen
taloudellinen kehitys, mm. suhdannevaihtelut
vaikuttavat Oulun alueen elinkeinorakenteeseen ja
tulevaan väestökehitykseen.

Nykyaikaisessa globaalissa taloudessa uutta työllisyyttä syntyy toimialoille, joiden kasvualusta on
kansainvälisessä taloudessa. Myös työmarkkinat
ovat osittain globaaleja, kilpailun osaajista ennustetaan kiristyvän. Uutta luova, innovatiivinen ja
monipuolisia palveluja sekä laadukkaita asuntoalueita tarjoava ympäristö houkuttelee osaajia.

Oulun väestökehitys 1980 - 2002 ja suunnite vuoteen 2020
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YLEISKAAVAN TAVOITTEET
JA RATKAISUT

3.1

Kaupunkirakenne

Asuntokuntien pienenemiskehitys ja siitä johtuva
asumisväljyyden kasvu vähentää jo rakennetuilla
alueilla, kuten keskustassa ja lähiövyöhykkeellä
asukkaiden suhteellista osuutta koko kaupungin
väestöstä. Asukasmäärä keskustassa ja lähiökehällä
absoluuttisesti jopa hieman kasvaa, mutta suhteellinen osuus vähenee. Uuden asuntotuotannon painottuminen asumakuntiin merkitsee asumakuntakehän vahvistumista. Oulujoen pohjoispuolen
osuus sekä asunnoista että asukkaista kasvaa vuoteen 2020 mennessä.

Yleiskaavan tavoitteena on kaupunkirakenteen
hallittu kehittäminen väestönkasvun ja vaihtelevien
taloudellisten tilanteiden aikana. Kaupunkirakennetta tiivistetään ja täydennetään siten, että rakennettu ympäristö ja kulttuurihistoriallisesti sekä rakennustaiteellisesti arvokkaat alueet ovat suunnittelun lähtökohtina. Uudisrakentaminen osoitetaan
keskustassa ja lähiövyöhykkeellä ensisijaisesti jo
käyttöönotetuille, vajaakäytössä oleville tai toiminnaltaan muuttuville alueille. Asumakuntavyöhykettä täydennetään uusilla asuntoalueilla siten, että luodaan edellytykset palvelujen järjestämiselle ja joukkoliikenteelle. Luonnonolosuhteiltaan monipuoliset ja arvokkaat alueet varataan virkistysalueiksi. Hiukkavaara osoitetaan uudeksi
kasvusuunnaksi.

1. Keskusta-alue
2. Lähiövyöhyke
3. Asumakuntavyöhyke
4. Maaseutu
Oulujoen pohjoispuoli
Oulujoen eteläpuoli

Oulun yleiskaavan rakennemalli 2020, jonka kaupunginvaltuusto on 19.3.2001 hyväksynyt yleiskaavan pohjaksi, on esitetty liitteessä 3.

Asunnot (%) Asukkaat (%)
v. 2002 v. 2020 v. 2002 v. 2020
29
24
20
17
41
35
41
33
29
40
37
48
1
51

1
54

2
54

2
57

49

46

46

43

Keskusta

Oulun kaupunkirakenne muodostuu seuraavista
osista: 1. keskusta, 2. lähiövyöhyke, 3. asumakuntavyöhyke ja 4. maaseutumainen alue.

Oulun keskustaa kehitetään siten, että Oulun kaupungin asema pohjoisen Euroopan suurimpana
kasvukeskuksena näkyy keskustan kaupunkikuvassa, monipuolisissa keskustatoiminnoissa ja
vilkkaassa kaupunkielämässä. Oulun kaupungin
ominaispiirteitä vahvistetaan säilyttämällä keskustan kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti
merkittävä rakennuskanta, perinteiset puistot ja
muu arvokas ympäristö. Kaupunkirakennetta tiivistetään ja tehostetaan.
Keskustan rakenne jäsennetään kaupallisen ydinkeskustan kortteleihin ja niitä ympäröivään kaupalliseen vyöhykkeeseen. Matkakeskus laajentaa
kaupallisen vyöhykkeen Hallituskadulle ja liittää
Raksilan market-alueen keskustaan. Myös kaupallisessa keskustassa säilytetään asumista, joka pitää
ydinkeskustan elävänä ja turvallisena. Keskustaasumisen alueilla asumisviihtyisyyttä parannetaan
mm. varaamalla korttelien sisäpihat asukkaiden
käyttöön. Asuinrakennusten pohjakerroksiin osoitetaan tilaa kaupallisille ja muille palveluille sekä
toimistoille ja liikkeille. Asumisen säilymisestä
keskustassa huolehditaan mm. ottamalla käyttöön

Yli puolet asunnoista sijoittuu vuonna 2020 edelleen keskusta-alueelle ja lähiövyöhykkeelle. Asukkaista puolet asuu yleiskaavan tavoitevuonna keskustassa ja lähiövyöhykkeellä. Vajaa puolet asuu
asumakunnissa.
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varten varataan yleiskaavassa alueet kolmen uuden
palvelukeskuksen muodostamista varten. Kaupungin pohjoisosaan osoitetaan monipuolinen ja vahva
Linnanmaan – Kaijonharjun aluekeskus, eteläosaan
Kaakkurin aluekeskus ja koillisosia varten varataan
alue Hiukkavaaran aluekeskusta varten.

ullakkokerroksia, pohjakerroksia ja täydentämällä
korttelirakennetta. Keskustan kulttuuripalvelujen
vyöhyke ulottuu Vänmanninsaaresta Madetojan
musiikkikeskuksen alueelle saakka. Keskustatoimintojen alue laajenee keskustan pohjoisosaan
asumispainotteisena ja eteläosaan Limingantulliin
palvelujen ja kaupunkiasumisen alueena. Liitteenä
4 on Keskustan liikenteen ja maankäytön tavoitesuunnitelma MALI 2020.

Oulun seudun laatukäytävä
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa esitetyn
laatukäytävän ytimen muodostavat kaupungin sisääntuloväylät, niiden varressa sijaitsevat yritysalueet sekä luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön kaupunkikuvalliset kohokohdat. Laatukäytävälle sijoittuvat Kaakkurissa Oulunportti työpaikka- ja palvelualueineen, pohjoisessa Linnanmaan yliopistoalue, teknologiakylä ja kaupalliset
palvelukeskukset Linnanmaantien ja Raitotien risteyksessä sekä Ruskon työpaikka-alue. Laatukäytävä toteutetaan kuntien yhteistyönä kaupunkikuvaltaan yhtenäisenä, omaleimaisena ja vaikuttavana.

Oulujoen suisto
Oulujoen suiston merkitys kasvavan ja maankäytöltään tehostuvan kaupunkiseudun vihreänä ytimenä korostuu yleiskaavaratkaisussa. Oulujoen
suistoa kehitetään maisemaltaan, kaupunkikuvaltaan ja kulttuurihistorialtaan arvokkaana kaupunkipuistona. Kaupunkipuisto täyttää maankäyttö- ja
rakennuslain 68 §:n mukaisen kansallisen kaupunkipuiston kriteerit. Aluerajaus sisältää Hietasaaren
ja suistoalueen rantapuistoineen aina Pohjantien
sillalle asti. Suistoalueen maankohoamisesta johtuvaa vesialueen muutosta ohjataan suunnitelmallisesti. Suiston vesipinta ja veneväylät säilytetään
erilaisin toimenpitein, toisaalta sallitaan uusien
saarien muodostuminen ja rantaviivan muuttuminen. Osa suistoalueesta (Rommakonselkä saarineen ja Vihreäsaari) on esitetty yleiskaavassa selvitysalueena. Näiden alueiden tuleva käyttö ratkaistaan Oulujoen suiston tavoitesuunnitelmassa.
Vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia ovat virkistys,
matkailu, veneily, asuminen tai muut keskustatoiminnot.

Lähiövyöhyke
Keskustan toiminnallista monipuolisuutta vahvistaa sitä ympäröivä lähiövyöhyke. Lähiövyöhykkeen asuntoalueet pidetään hyvässä kunnossa ympäristön ja rakennusten perusparantamisella. Palvelut pidetään käytössä. Asukasmäärä säilytetään
osoittamalla täydennysrakentamisalueita. Täydennysrakentamiseen käytetään vajaakäytössä olevia
alueita sekä alueita, joiden nykyinen käyttötarkoitus ei edellytä sijaintia keskustan läheisyydessä.
Uudisrakentamisen edellytys on alueen hyvien
ominaisuuksien vahvistuminen ja asumisviihtyisyyden lisääntyminen.

Asumakuntavyöhyke
Oulun seudun laatukäytävä ulottuu lentoasemalta
teknologiakylään ja Ruskon työpaikka-alueelle.
(Pohjois-Pohjanmaan liitto, Arkkitehtitoimisto AKonsultit Oy)

Kaupunkirakennetta laajennetaan ottamalla asuntorakentamiseen merkittäviä asumakuntavyöhykkeellä sijaitsevia alueita. Keskustasta etäällä sijaitsevien asuntoalueiden palvelujen järjestämistä
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3.2

Asuminen
Suunnite

Kasvavan kaupungin menestymisen ehtona on jatkuva, asukkaiden tarpeita vastaava laadukas asuntotuotanto. Tavoitteina tulevan asuntotuotannon
sijoittamisessa ovat keskustan ja lähiökehän täydennysrakentaminen ja olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen sekä palvelujen
saavutettavuus. Tavoitteena on myös tasapainottaa
kaupunkirakennetta sijoittamalla asuntotuotantoa
lähelle merkittäviä työpaikka-alueita.

Kokonaisväestö
Asuntoväestö
Asuntokuntien lukumäärä
Asuntokunnan keskikoko
Asuntovarauma
Suhteellinen asuntovarauma (%)
Asunnot

Yleiskaavalla edistetään asuntoalueiden, asuntotyyppien ja asumisen hallintamuotojen monipuolistumista. Asuntotyyppivalikoimaan on lisätty
kaupunkimainen, perinteistä omakotitonttia pienemmällä tontilla sijaitseva pientalotyyppi. Tiiviillä ja matalalla rakentamisella voidaan lisätä
pientaloasuntojen osuutta asuntokannassa. Tavoitteena on myös luoda edellytykset alueiden vaiheittaiseen rakentamiseen sekä sosiaalisesti hyvän
ja fyysiseltä ympäristöltään viihtyisän elinympäristön muotoutumiseen. Yleiskaavassa on otettu
huomioon asukkaiden esittämiä asumistoiveita.

1.1.2002

1.1.2020

123 274
122 274
58 225
2,12
6 000
9,5

150 000
149 000
80 300
1,86
7 700
8,7

63 300

88 300

Asuntojen tuotantotarvetta on yleiskaavatyössä arvioitu kahdella eri väestörakenteeseen ja asuntokuntien kehitykseen perustuvalla tuotantotarvemallilla. Asuntotuotantotarvetta lisää asuntokuntien määrän lisäys ja asumisväljyyden kasvu.
Asuntokuntien määrä taas kasvaa sekä väestönkasvun seurauksena että asuntokuntien jakautuessa
yhä pienempiin yksiköihin, mm. yksinäistymiskehityksen seurauksena.

Asuntotuotanto 2002-2020

Mitoitus

Keskimääräinen vuosittainen asuntotuotantotarve
on noin 1400 asuntoa. Tuotanto on painottunut
viime vuosina kerrostaloasuntojen tuottamiseen,
mutta jatkossa painopistettä siirretään pienkerrostalo-, rivitalo- ja muihin pientaloasuntoihin.

Yleiskaavassa varaudutaan noin 25 000 uuden
asunnon rakentamiseen vuosina 2002–2019.
Asuntokanta kasvaa 18 vuoden aikana 63 000
asunnosta noin 88 000 asuntoon. Arvio pohjautuu
Oulun väestösuunnitteeseen, jonka mukaan kaupungin väestö kasvaa vuoden 2020 alkuun mennessä noin 150 000 henkeen.

Yhteensä

AK

AR

AP

Muut

Asunnot 1.1.2002
osuudet (%)

63 300

38 300
63

8 900
14

13 700
23

2 400

Rakennettavat asunnot 1.1.2002-1.1.2020
osuudet (%)
keskimääräinen vuosittainen tuotanto

25 000

11 700
46
650

7 200
29
400

6 300
25
350

Asunnot 1.1.2020
osuudet (%)

88 300

50 000
58

16 100
19

20 000
23

1 400

10

2 200
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Asuntotyyppijakautuma

Uudet asuntoalueet

Nykyisestä asuntokannasta valtaosa, 63 % on kerrostaloasuntoja, kun taas rivi- ja pienkerrostaloasuntojen osuus on vähäisin, vain 14 %. Vuosien
2002-2020 asuntotuotannossa rivitalojen osuus
kasvaa. Tuotanto jakaantuu asuntotyypeittäin siten,
että 46 % asunnoista on kerrostaloissa, 29 % rivitaloissa ja 25 % pientaloissa. Oheisessa kuviossa
pientaloilla tarkoitetaan pääasiassa omakotitaloja.

Merkittävimpiä uusia asuntoalueita (-2020)
Asuntoja
yhteensä

AK

AR

AP

Etu-Lyötty
1 000
1 000
Taka-Lyötty
550
550
Kasarmi ja Koskenniska
880
880
Kaakkurin keskus
1 400
870 420 110
Kiviharju
700
350 135 215
Metsokangas
1800-2400 5001 000 900
Meri-Toppila ja Ranta500
250 250
Toppila
Toppilansalmi
1 500
1 000 500
Toppilansaari
1 400
1 000 300 100
Talvikangas I ja II
960
660 300
Kuivasranta
1 090
140 550 400
Ritaharju
1 400
300 600 500
Liikanen
1 100
600 500
Alppila
500
500
Pateniemen sahan alue
900
200 500 200
Hiukkavaara
5 000
1 7501 5001 750

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

Keskustan ja lähiövyöhykkeen täydennysrakentamisalueita ovat mm. Etu-Lyötty, Taka-Lyötty, Intiön kasarmialue rantoineen, Tahkokangas, Hintta
– Laanilan alue, Toppilansaari, Toppilansalmen
pohjoispuoli sekä Ranta-Toppila. Tuiran länsirannan, jo käytössä olevat kaupungin varikon ja entisen Merijalin alueet on varattu asuntoalueiksi. Osa
muutosalueista muodostuu ns. sekoittuneiden toimintojen alueiksi, joilla on sekä asumista että työpaikkatoimintoja. Näitä alueita ovat osa Toppilan
ja Välivainion työpaikka-alueista ja Limingantullin
pohjoisimmat korttelit. Yleiskaavassa on osoitettu
korvaavia alueita poistuville teollisuusalueille mm.
Taka-Laanilaan, Ruskoon ja Korvenkylän Polvikankaalle.

20 %
10 %
0%

2002

2020

asuntotuotanto

Kerrostalot

63

58

46

Rivitalot

14

19

29

Pientalot

23

23

25

Kuvio: Asuntotuotanto talotyypeittäin.
Koko asuntotuotantotarpeesta noin puolet sijoittuu
jo voimassa olevan asunto-ohjelman mukaisille ja
jo suunnitelmissa oleville alueille. Uusille merkittävimmille yleiskaavassa esitetyille alueille sijoitetaan noin 10 000 asuntoa.

Maankäytöltään muuttuvilla alueilla on varmistuttava siitä, että maaperä on riittävän puhdas uuteen
käyttötarkoitukseen. Pateniemessä, Toppilansalmen pohjoisrannalla, Alppilassa ja Välivainiolla,
jossa entisiä teollisuus- ja satama-alueita on varattu
myös asumiseen, yleiskaavaan on merkitty huomautus maaperän pilaantuneisuuden selvittämisestä asemakaavoituksen käynnistyessä. Maaperän
puhdistamisaste määräytyy uuden käyttötarkoituksen perusteella. Pateniemen entisellä saha-alueella,
joka on varattu asumiskäyttöön, selvitys on jo
tehty.

Asuntotuotantoalueet 2002 – 2020 on esitetty liitteessä 5.
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Toppilansalmen sekä Alppilan ja Välivainion alueilla. Asuinkerrostaloja tulee sijoittumaan myös
uusiin aluekeskuksiin: Kaakkuriin, Ritaharjuun ja
Hiukkavaaraan.

Merkittävä osa yleiskaavan uusista asuntoalueista
on osoitettu nykyisen keskustan ja lähiökehän ulkopuolelle. Asumakunnat kasvavat oleellisesti.
Merkittävimmät uudet aluevaraukset ovat Kaakkuri, Kuivasranta – Ritaharju, Jylkynkangas, Liikanen ja Hiukkavaara sekä Pateniemen sahan alue.

AK-c

Kaakkuri
Kaakkurin uudisalue käsittää Kaakkurin keskuksen, Kiviharjun sekä Metsokankaan alueet. Keskuksen ja Kiviharjun alueet tulevat valmiiksi kuluvalla vuosikymmenellä, Metsokankaan rakentamista jatketaan vielä ensi vuosikymmenellä. Metsokankaan kaavarungossa laskennallisena asuntolukuna on 1800, mutta kaavarungon rakenne mahdollistaa alueen toteuttamisen myös tehokkaammin.

Keskustan asuin- ja liikealue
Alue varataan keskustaan soveltuvalle
asumiselle, liiketoiminnalle sekä nykyisten keskustatoimintojen laajentamisalueeksi. Keskustan asuin- ja liikealueelle ei
saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. Asuinrakennusten pohjakerroksiin
voidaan asemakaavassa osoittaa liike- ja
työskentelytiloja. Asemakaavoituksella
tulee edistää monipuolista kaupunkikuvaa, viihtyisyyttä ja asuinympäristön
laatua.

Kuivasranta - Ritaharju
Kuivasrannan asemakaavan mukaan alueelle voidaan rakentaa noin 1090 asuntoa ja Ritaharjun alueelle yleiskaavaratkaisun mukaan noin 1400 asuntoa. Kuivasrannan alue on asunto-ohjelmassa
ajoitettu alkavaksi vuonna 2004. Alue tukeutuu alkuvaiheessa läheisiin Kuivasjärven ja Kaijonharjun
palveluihin. Uudet asuntoalueet vahvistavat Kaijonharjun suuralueen aluekeskuksen syntymistä.
Ritaharjun pohjoispuolelle on osoitettu yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta.

Merkinnällä on osoitettu Keskustan, Heinäpään,
Etu-Lyötyn ja Taka-Lyötyn alueet sekä osa Myllytullista.

Hiukkavaara
Hiukkavaaran tavoitesuunnitelman mukaan alueesta muodostuu noin 5000 asunnon ja 11 000
asukkaan alue. Hiukkavaarasta suunnitellaan ympäristöltään ja talotyyppijakautumaltaan monipuolinen kaupunkimaisten pientalojen kaupunginosa.
Uuteen aluekeskukseen pyritään saamaan monipuoliset ja kattavat palvelut sekä työpaikkoja.
Aluekeskustason palvelut merkitsevät mm. useiden
päiväkotien, peruskoulujen, sosiaali- ja terveysaseman, kirjaston, nuorisotilojen jne. rakentamista.
Aluekeskus tullee sijoittumaan nykyisen kasarmialueen eteläpuolelle.

Uusia pientalovaltaisia alueita on osoitettu mm.
Kaakkuriin, Ritaharjuun ja Hiukkavaaraan.

Yleiskaavamerkinnät

Tiiviitä pientaloalueita on yleiskaavassa osoitettu
mm. Kaakkuriin, Talvikankaalle, Ritaharjuun,
Hiukkavaaraan ja Liikaseen.

AK

AP

AP-t

Kerrostalovaltainen asuntoalue
Alue varataan pääasiassa asuinkerrostaloille. Alueelle saa sijoittaa myös asuinpientaloja sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja.

P-ak

Merkittävimmät uudet kerrostaloalueet sijaitsevat
Keskustan, Intiön kasarmin, Toppilansaaren ja
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Pientalovaltainen asuntoalue
Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille, kuten erillispientaloille, kytketyille
pientaloille, rivitaloille ja pienkerrostaloille. Alueelle saa lisäksi sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia palveluja työpaikkatoimintoja.

Tiivis pientalovaltainen asuntoalue
Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille, kuten erillispientaloille, kytketyille
pientaloille, rivitaloille sekä kerrostaloille. Alueelle saa lisäksi sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia palveluja työpaikkatoimintoja. Asemakaavoituksella tulee edistää kaupunkimaista pientalorakentamista, viihtyisyyttä ja asuinympäristön laatua.

Palvelujen ja asumisen alue
Alue varataan pääasiassa yksityisille palveluille, hallinnolle ja kerrostalovaltaiselle asumiselle. Alueelle sijoittuvien
palvelujen tulee olla luonteeltaan asumisen yhteyteen sopivia, eivätkä ne saa aiheuttaa ympäristöönsä melua, ilman pi-
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sia palveluja. Aluekeskuksessa voi olla myös seudullisia palveluja. Keskuksen väestöpohja on yli
10 000 asukasta.

laantumista tai muuta häiriötä. Asumisen
ja palvelujen määrä sekä sijainti ratkaistaan asemakaavassa.

Keskusverkko on esitetty liitteessä 6.

Merkinnällä osoitetaan muutosalueita, joita on Limingantullissa, Välivainiolla, Alppilassa ja Toppilassa.

3.3

Aluekeskuksilla Oulun yleiskaavassa tarkoitetaan
kaupungin sisällä sijaitsevia alueellisia keskuksia.
Käsitteellä ei ole yhteyttä valtakunnalliseen aluekeskus -käsitteeseen.

Palvelut ja keskusverkko

Yleiskaavamerkinnät
Oulun kaupungin vuoteen 2011 ulottuvan vision
mukaan Oulussa on hyvä elinympäristö ja asukkaiden tarpeista lähtevät maan kehittyneimmät palvelut. Kaupungin ja koko kaupunkiseudun kasvu
on luonut edellytykset kaupunkirakenteen eheyttämiseen ja palvelujen kehittämiseen. Oulun yleiskaavan 2020 tavoitteena on turvata seudun kehittymisedellytykset kansainvälisestikin vetovoimaisena ja palveluiltaan monipuolisena alueena.

C

Yleiskaavan tavoitteena on toimiva alakeskus- ja
palveluverkkojärjestelmä. Tavoitteena on palveluiden sijoittaminen keskuksiin siten, että turvataan
palveluiden tasapuolinen saatavuus kaikilla asuntoalueilla.

Keskustatoimintojen alue, pääkeskus
Alue varataan Oulun kaupunkiseutua ja
sen vaikutusaluetta palveleville keskustatoiminnoille kuten kaupalle, julkisille ja
yksityisille palveluille ja hallinnolle, keskustaan soveltuvalle asumiselle ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille työpaikkatoiminnoille. Keskustatoimintojen alueelle saa sijoittaa MRL 114 §:n mukaisen
vähittäiskaupan suuryksikön. Asemakaavoituksella tulee luoda viihtyisiä kaupunkitiloja, kehittää nykyistä kaupunkikuvaa
ja parantaa ympäristön laatua.

Merkinnällä on osoitettu Oulun kaupunkikeskus.
Maankäytön
suunnittelulla
mahdollistetaan
useimmin tarvittavien peruspalvelujen sijoittaminen lähelle asuntoja. Muut, harvemmin tarvittavat
palvelut ovat saavutettavissa läheisissä keskuksissa. Palvelut sijoitetaan hierarkiseen verkostoon
siten, että ylemmän asteen keskus sisältää aina
alemman asteen keskuksen palvelut.

CA-1

Lähipalvelukeskus sisältää yleisimmin päivähoitopalvelut, peruskoulun tiloja, asukastoiminta- ja
nuorisotiloja, leikkipuiston ja pallokentän, lähikaupan, kioskin ja muita kaupallisia palveluja. Lähikeskuksessa voi olla myös seurakuntatila. Keskusten palveluvarustus voi vaihdella. Lähipalvelukeskuksen väestöpohja on yli 3000 asukasta.

Aluekeskustoimintojen alue
Aluekeskus varataan suuralueen tai useamman kaupunginosan asukkaiden käyttämille julkisille palveluille, kaupalle ja
muille yksityisille palveluille. Aluekeskukseen saa sijoittaa MRL 114 §:n tarkoittaman vähittäiskaupan suuryksikön.

Oulun keskusverkko perustuu kolmeen aluekeskukseen: Kaakkuri, Kaijonharju-Linnanmaa ja
Hiukkavaara.
CA-2

Paikalliskeskuksessa on yleensä edellisten lisäksi
peruskoulun 7.–9. luokkien tilat (yläaste), kirjasto,
asukastupa, terveydenhuollon palveluja, liikuntatiloja, päivittäistavarakauppoja sekä muita kaupallisia palveluja. Paikalliskeskuksen väestöpohja on
yli 5000 asukasta omalla tai lähivaikutusalueella.

Paikalliskeskustoimintojen alue
Paikalliskeskus varataan suuralueen tai
kaupunginosan asukkaiden käyttämille
julkisille palveluille, kaupalle ja muille
yksityisille palveluille. Paikalliskeskukseen ei kuitenkaan saa sijoittaa MRL 114
§:n tarkoittamaa vähittäiskaupan suuryksikköä.

Paikalliskeskuksiksi on esitetty Tuiran, Meri-Toppilan, Koskelan, Puolivälinkankaan, Myllyojan,
Oulunsuun, Kaukovainion ja Höyhtyän keskukset
sekä Maikkulan, Pateniemen ja Rajakylän keskukset. Korvensuoran Talvikankaalle ja Kaijonharjun

Aluekeskus sisältää yleisimmin edellisten lisäksi
terveysaseman, nuoriso- ja asukaskeskuksen, monipuolisia urheilu- ja liikuntatiloja, vanhusten palveluja sekä kaupan suuryksikön ja muita kaupalli-
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kaupan suuryksiköt voivat sijoittua keskustatoimintojen alueille C, CA-1 ja KM, sekä palvelujen
ja hallinnon alueille P. P-alueilla sallitaan kuitenkin vain erikoistavarakaupan suuryksiköt. P-alueille voidaan sijoittaa myös erillisiä päivittäistavaramyymälöitä, joiden pinta-ala on MRL 114 §:n
mainitsemaa kaupan suuryksikön pinta-alaa pienempi. P-alueiden päivittäistavaramyymälät toimivat vaikutusalueellaan sijaitsevien asuinalueiden
lähikauppoina. P-1 –alueille voidaan sijoittaa samoja toimintoja ja kaupan yksiköitä kuin P-alueille, mutta ei päivittäistavarakaupan myymälöitä.

suuralueella Ritaharjuun on osoitettu uudet paikalliskeskusten tilavaraukset.
pl

Lähipalvelut
Asuntoalueilla varataan tilaa ympäristön
asukkaiden päivittäin käyttämille julkisille ja yksityisille palveluille, kuten päiväkodille, koululle ja lähikaupalle.

Uusia lähipalvelukeskuksia ovat Saarela, Peltola,
Kuivasranta, Toppilansaari, Kaakkurin Metsokangas ja Hiukkavaaran Mustikkakangas.
PY

Paikalliskeskusten (CA-2) päivittäistavaroita myyvät yksiköt palvelevat vain omaa vaikutusaluettaan. Vähittäiskaupassa ja sen toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat aiheuttaneet toiminnallisia ja kannattavuusongelmia monien
asuinlähiöiden vanhoille ostoskeskuksille. Laajan
saneerauksen toteuttamiseksi esimerkiksi paikalliskeskuksissa voi olla tarpeen saada lisää rakennusoikeutta, jolloin kaupan ja mahdollisesti muidenkin palvelujen kokonaisuus voidaan suunnitella
muuttuneita tarpeita vastaavaksi.

Julkisten palvelujen alue
Alue varataan pääasiassa kunnan, valtion
ja muiden julkisten yhteisöjen toimintoja
varten. Alueelle saa sijoittaa vähäisessä
määrin myös muita työpaikkatoimintoja
ja asumista.

PY-alueilla sijaitsevat mm. Oulun yliopisto, isot
oppilaitokset, sairaalat ja valtionhallinnon yksiköitä.

Kaupan palveluverkko
yleiskaavassa

Kaupallisten palvelujen alueet on esitetty liitteessä
7.

Maankäyttö- ja rakennuslain yhtenä tavoitteena on
tehostaa vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin
ohjaamista. Ohjauksen tavoitteena on kaupunkien
keskustojen vahvistaminen monipuolisina palvelukeskuksina sekä päivittäistavarakaupan toimintaedellytysten turvaaminen asuntoalueilla.
Oulun väestönkasvu merkitsee alueen ostovoiman
suhteellisen voimakasta kasvua ja kaupan pintaalan lisäystarvetta. Myyntitilan tarve kasvaa myös
tuotevalikoimien ja –lajitelmien laajentuessa.
Kasvu voidaan toteuttaa myymäläkokoja suurentamalla tai uusia myymälöitä perustamalla. Kaavoituksen tulee mahdollistaa molemmat kasvutavat. Oulun seudun kaupan kehittymisen tärkeänä
edellytyksenä on kaavoituksella turvata myös erikoistavarakaupan
suuryksiköiksi
laskettavien
hankkeiden sijoittumismahdollisuudet. Kaikki,
varsinkaan tilaa vievät erikoistavarakaupan hankkeet eivät voi sijoittua kaupungin keskustaan tai
kolmeen aluekeskukseen.
Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan MRL
114 §:n mukaan yli 2000 kerrosneliömetrin suuruista vähittäiskaupan myymälää. Laissa tarkoitettu
suuryksikkö ei koske paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa. Oulun yleiskaavassa vähittäis-

C

Keskustatoimintojen alue, pääkeskus
Tavoitteena on Oulun keskustan kaupallisen toimivuuden parantaminen ja vetovoiman kasvattaminen. Keskustaa vahvistetaan erikoiskaupan sijaintipaikkana.
Keskustasta hahmottuu kuusi keskeistä
korttelia, jotka muodostavat keskittymän,
jonne on sijoittunut merkittävä osa keskustalle tyypillisistä kaupallisista palveluista. Ydinkortteleita reunustavat erilaiset kaupalliset vyöhykkeet, jotka tarjoavat hyviä liikepaikkoja ydinkeskustan
välittömästä läheisyydestä. Uuden matkakeskuksen alueelle on suunniteltu
myös kaupallisia palveluja. Raksilan
market-aluetta kehitetään osana keskustan kaupallista reunavyöhykettä.

CA-1

Aluekeskustoimintojen alue
Merkinnällä on osoitettu Kaijonharju Linnanmaan, Kaakkurin ja Hiukkavaaran
aluekeskukset.

Kaupallisen keskustan alue Linnanmaantien risteyksessä ja Kaijonharjun keskus muodostavat yhdessä pohjoisien kaupunginosien palvelukeskuksen. Oulun pohjoisosan aluekeskuspalveluja täy-
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dentämään on Ritaharjuun varattu tilaa vievän ja
muun erikoistavarakaupan alueita.

Merkittävimmät palvelujen, hallinnon ja erikoistavaroiden kaupan alueet (P-1):

Kaakkurin aluekeskuksen ankkurina toimii hypermarket. Aluekeskus on osa Oulun porttina toimivaa työpaikka-aluetta. Alueella on varattu tilaa
myös erikoistavarakaupalle.

Kaupungin keskustan reunavyöhykkeellä
x Limingantulli ja Äimärautio tekninen erikoistavarakauppa, autokauppa, asumiseen ja sisustamiseen liittyvä erikoistavarakauppa
x Takalyötty, tekniseen erikoistavarakauppaan,
kodintekniikkaan ja sisustamiseen liittyvä erikoistavarakauppa
x Välivainion itäosa, asumiseen ja sisustamiseen
liittyvä sekä tekninen erikoistavarakauppa

Hiukkavaaraan on varattu Poikkimaantien jatkeelle
aluetta aluekeskuksen ja työpaikkatoimintojen sijoittamiselle. Alueelle voidaan sijoittaa myös
vähittäiskaupan suuryksikkö sekä koko seutua palvelevia tilaa vievän ja muita erikoistavarakaupan
palveluja, jotka edellyttävät hyvää saavutettavuutta.
P

Asumakuntavyöhykkeellä
x Kaakkuri, retail-park, muu erikoistavarakauppa,
liikennesijaintiin perustuvat kaupalliset palvelut
x Perävainio, tekninen erikoistavarakauppa
x Oulunlahti - Kiviniemi, tekninen ja muu erikoistavarakauppa, autokauppa
x Kuivasranta ja Pohjantien - Raitotien risteyksen
luoteislohko, tilaa vievä ja muu erikoistavarakauppa

Palvelujen, hallinnon ja kaupan alue
Alue varataan pääasiassa hallinnolle ja
yksityisille palveluille, kuten vähittäiskaupalle ja muille palveluille, toimistoille
ja työpaikoille. Lisäksi alueelle saa sijoittaa sellaisen MRL 114 §:n mukaisen
vähittäiskaupan suuryksikön, jossa on ainoastaan erikoistavaramyyntiä. Alueelle
saa sijoittaa myös erillisen alle 2000 kerrosneliömetrin
päivittäistavarakaupan
myymälän.

P-2

Näitä alueita yleiskaavassa on osoitettu seuraaville
paikoille:
x Välivainion länsiosa
x Hiironen
x Oulunlahti-Kiviniemi
x Metsokangas (Oulun tulli)
x Maikkula
x Ritaharjun risteyksen koillislohko
P-1

Palvelujen, hallinnon ja kaupan alue
Alue varataan pääasiassa hallinnolle ja
yksityisille palveluille, kuten erikoistavaran kaupalle ja muille palveluille, toimistoille ja työpaikoille. Lisäksi alueelle
saa sijoittaa sellaisen MRL 114 §:n mukaisen erikoistavarakaupan suuryksikön,
joka ei ole seudullisesti merkittävä ja
jonka pinta-ala on enintään 5000 kerrosneliömetriä.

Palvelujen, hallinnon ja kaupan alueet ovat
x Maikkulan yrityskylä (Iinatti), asumiseen ja
sisustamiseen liittyvä ja muu erikoistavarakauppa, ja Kontionkankaan yritysalue
x Rusko, tekninen erikoistavarakauppa

Palvelujen, hallinnon ja erikoistavaran
kaupan alue
Alue varataan pääasiassa hallinnolle ja
yksityisille palveluille, kuten erikoistavaran kaupalle ja muille palveluille, toimistoille ja työpaikoille. Lisäksi alueelle saa
sijoittaa sellaisen MRL 114 §:n mukaisen
vähittäiskaupan suuryksikön, jossa on ainoastaan erikoistavarakaupan myyntiä.
Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan myymälää.

KM

Kaupallisten palvelujen alue, jolle saa
sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön
Alue varataan MRL 114 §:n tarkoittamalle vähittäiskaupan suuryksikölle. Lisäksi alueelle voi sijoittua pääkäyttötarkoitukseen liittyviä muita toimintoja.

Merkinnällä on osoitettu Limingantullin hypermarket ja Ruskon supermarket.
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3.4

Työpaikat

Toimialakohtaiset ennusteet
Työpaikkamäärien kehitysennusteet perustuvat
valtakunnallisiin ja alueellisiin toimialoittaisiin pitkän aikavälin arvioihin. Ennusteiden perustana
ovat olleet Sisäasiainministeriön alueraportti; Työvoima 2017, Pohjois-Suomen strategia 1995-2005
ja Oulun seudun osaamiskeskus-ohjelma 19992006.

Yleiskaavan lähtökohtana on, että Oulu ja Oulun
seutu ovat pohjoisen Euroopan osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen keskus. Oulun seutua kehitetään edelleen korkean teknologian ja teollisuuden, kaupan ja muiden palvelujen sekä liikenteen
keskuksena. Maankäytön suunnittelussa ja elinkeinopolitiikassa kaupunki huolehtii sekä elinkeinoelämän tarpeista että asukkaidensa toimeentuloja työllistymismahdollisuuksista.

Oulun ja koko Oulun seudun 1990-luvun lopun
hyvä työpaikkakehitys perustuu merkittävästi
elektroniikka- ja sähköalan kehitykseen. Osa alan
työpaikoista on ns. huipputekniikan ja korkean
teknologian tutkimus- ja tuotekehitystyöpaikkoja ja
osa matalamman teknologian tuotannollisia työpaikkoja. Alan kehitys on merkinnyt seurannaisvaikutuksina mm. palvelutyöpaikkojen lisäystä.

Yleiskaavassa varaudutaan vähintään 25 000 uutta
työpaikkaa varten. Mitoitus pohjautuu toimialojen
kehitysennusteeseen sekä yleiskaavan väestösuunnitteen pohjalta laadittuun työvoiman määrän kehitysennusteeseen. Uudet työpaikat sijoitetaan
elinkeinoelämän, kaupunkirakenteen ja liikenneverkon kannalta tarkoituksenmukaisesti maankäytöltään tehostuville alueille, käyttötarkoitukseltaan
muuttuville alueille tai täysin uusille aluille. Tavoitteena on varata riittävän laajat alueet eri tyyppisille toiminnoille ja myös toiminta-ajatukseltaan
saman tyyppisten yritysten keskittymiä varten.

Teknologia-alan suotuisan kehityksen odotetaan
jatkuvan seuraavalle vuosikymmenelle saakka.
Huipputekniikan
voimakkaimmin
kasvaviksi
aloiksi on ennustettu tietoliikennetekniikkaa, ohjelmistoteollisuutta sekä lääketieteen tekniikkaa ja
biotekniikkaa. Oulun seudun yhteisessä kasvualojen strategiassa, kasvusopimuksessa on mukana
seuraavat viisi kasvualaa: tietotekniikka, ympäristöala ja biotekniikka, hyvinvointitekniikka sekä sisältötuotanto ja media. Sisäasiainministeriön ennusteen mukaan pitkällä aikavälillä alueen kasvavia aloja ovat teollisuuden ohella palvelualat ja
kauppa sekä liike-elämää palveleva toiminta.

Elinkeinorakenne ja
työpaikkamäärän kehitys
Oulussa oli noin 64 000 työpaikkaa vuodenvaihteessa 2000/2001. Työpaikkamäärä on kasvanut
lähes 18 000 työpaikalla vuodesta 1993. Varsinkin
90-luvun loppupuolella työpaikkamäärän kasvu on
ollut erittäin nopeata, noin 2000-3000 uutta työpaikkaa/vuosi. Kasvu on kuitenkin hidastunut kuluvan vuosikymmenen alussa. Yleiskaavan tavoitevuoteen ulottuva 25 000 uuden työpaikan suunnite merkitsee vuosittain keskimäärin 1250 uuden
työpaikan syntymistä.

Uusia työpaikka-aluevarauksia luodaan mm.:
x tutkimus ja tuotekehitystoiminnalle sekä siihen
liittyvälle
x elektroniikkateollisuudelle
x pienteollisuudelle
x teollisuutta ja liike-elämää palveleville yrityksille
x erikoistavarakaupalle

Elinkeinoittain tarkasteltuna työpaikkoja on Oulussa eniten yhteiskunnallisilla palvelualoilla, noin
22 000 työpaikkaa. Määrällisesti eniten uusia työpaikkoja on kuitenkin syntynyt teollisuuden aloille,
lisäys on ollut noin 6 000 työpaikkaa 1990-luvulla.
Kaupungissa oli kaikkiaan yli 14 000 teollisuuden
työpaikkaa vuoden 2000 lopussa. Työpaikkoja on
syntynyt lisää myös rahoitus-, vakuutus- ja tutkimustoiminnan aloille sekä kaupan ja rakentamisen
aloille.

Aluevaraukset
Oulun yleiskaavassa 2020 on varattu uusia työpaikka-alueita ja vielä käyttöön ottamattomia sekä
käyttötarkoitukseltaan muuttuvia työpaikka-alueita
yhteensä noin 500 ha.
Osa nykyisistä työpaikka-alueista on muutosalueita, jotka osittain korvautuvat uusilla toiminnoilla.
Muutosalueita ovat mm. Limingantulli, Toppila -
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Työpaikkojen kokonaistavoite on noin 25 000 työpaikkaa, joista oheisessa taulukossa esitetyille alueille voidaan rakentaa lähes 20 000 työpaikkaa.
Muiden tarvittavien työpaikkojen, erityisesti kaupan ja muiden palvelualojen työpaikkojen oletetaan sijoittuvan pääasiassa kaupungin keskustaan
sekä aluekeskuksiin.

Alppila - Välivainio sekä Kemiran alueen pohjoisosa.
Uutta työpaikka-aluetta on varattu Linnanmaan /
Teknologiakylän pohjoispuolelle ja Ritaharjuun,
Kaakkuriin, Ruskoon ja Hiukkavaaran entiselle kasarmialueelle sekä sen läheisyyteen. Uusia lisäalueita on varattu Välivainiolle, liikenteen suoja-alueelle Kanervapuistoon, Korvenkylän Polvikankaalle ja Takalaanilan pienteollisuusalueelle korvaamaan Toppila – Välivainio -akselilta poistuvia,
asumiseen varattujen alueiden pienyritysalueita.

Työpaikkoja on myös muilla kuin varsinaisia työpaikka-alueita kuvaavien yleiskaavamerkintöjen
alueilla.
Uudet ja kehitettävät työpaikka-alueet on kuvattu
liitteessä 8.

Uudet työpaikka-alueet
Uudet työpaikat
Raitotien ja Pohjantien risteys
Linnanmaa
Rusko
Takalaanila
Kaakkuri
Kontinkangas
Hiukkavaara

tutkimus ja tuotekehitys, tuotanto, tilaa vievä ja muu
erikoistavarakauppa
tutkimus ja tuotekehitys
tuotanto, pk-yritykset
tuotanto
Tutkimus ja tuotekehitys, tuotanto, pk-yritykset, tilaa vievä
kauppa ja muu erikoistavarakauppa
Tutkimus ja tuotekehitys
pk-yritykset

Teollisuus- ja varastoalue, jolla on
merkittävä, vaarallisia kemikaaleja
valmistava tai varastoiva laitos
Alue varataan teollisuuslaitoksille, joita
koskee EU-direktiivi 96/82/EY vaarallisten aineiden aiheuttamien suuronnettomuusriskien torjunnasta. Toiminta ei saa
aiheuttaa haittaa asutukselle.

TY

1400
1000

Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia
Alue varataan sellaiselle teollisuustoiminnalle, josta ei aiheudu ympäristöön
kohtuutonta melua, ilman pilaantumista
tai muuta haittaa.

Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden
ja pienteollisuuden uudet aluevaraukset ovat Takalaanilan pohjoisosassa ja Korvenkylän Polvikankaalla. Nuottasaaren teollisuusalueen asutuksen
puoleisella reunalla on säilytetty TY-vyöhyke.

Ympäristöministeriön selvityksen mukaan Nuottasaaren teollisuusalueella on neljä tällaista laitosta
ja Takalaanilan teollisuusalueella kaksi. Molemmat
alueet on esitetty T/kem-merkinnällä nykyisen
käyttötarkoituksen mukaisesti. Onnettomuusriskien
torjunnasta on laadittu erilliset suunnitelmat.
T

>3000
5000
1000
6000

ollisuutta sekä muuta tuotantotoimintaa. Osalla
alueista on raideyhteys.

Yleiskaavamerkinnät
T/kem

>2000

TP

Teollisuus- ja varastoalue
Alue varataan teollisuustoiminnalle ja
siihen liittyvälle varastoinnille. Lisäksi
alueelle saa sijoittaa pääkäyttötarkoitusta
palvelevia muita tiloja kuten toimisto- ja
terminaalitiloja.

T-aluevaraukset on osoitettu Ruskoon, jossa niille
voi sijoittua mm. raskasta teollisuutta, kierrätyste-
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Työpaikka-alue
Alue varataan monipuolisille työpaikkatoiminnoille, kuten palveluille, hallinnolle ja sellaiselle teollisuustuotannolle,
josta ei aiheudu ympäristöön merkittävää
melua, ilman pilaantumista tai muuta
haittaa. Vähäinen asuminen on alueella
sallittua. Asemakaavoituksella tulee
edistää hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisän ympäristön muodostumista.
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Oulun autokanta on kehittynyt seuraavasti:

Tällä merkinnällä on osoitettu mm. korkean teknologian työpaikka-alueet.

1975

Merkittävimmät uudet työpaikka-alueet rajautuvat
Pohjantien ja Lentokentäntien sekä Kuusamontien
varteen. Uusien työpaikkojen sijoittumisalueita
ovat Oulunportti ja Perävainio Kaakkurissa Lentokentäntien risteysalueella, Kontinkankaan ja Peltolan alue, Linnanmaan ja Teknologiakylän laajenemisalueet, Pohjantien ja Raitotien risteysalueet
Ritaharjussa sekä Kemiran - Takalaanilan ja Ruskon alueet. Työpaikka-alueita on osoitettu myös
mm. Hiukkavaaraan keskuksen läheisyyteen.

3.5

Henkilöautot (Ha, kpl)
Kaikki autot (kpl)
Asukasmäärä (As)
Ha / 1000 As

Liikenneväylävarauksilla turvataan autoliikenteen,
kevyen liikenteen, joukkoliikenteen, tavaraliikenteen, raideliikenteen ja satamien kehittämismahdollisuudet.

Joukkoliikenteen matkustajamäärät Oulussa ovat
vaihdelleet vuosittain 6,5 – 7,8 miljoonan matkustajan välillä 1990 -luvulla. Matkoja asukasta kohden tehtiin keskimäärin 65 matkaa vuosittain. Yhteiskunnan tuki Oulun joukkoliikenteelle on kasvanut viime vuosina. Se kohdistuu pääosin erityiskäyttäjäryhmien lipputukeen ja on noin 3 milj. euroa vuonna 2002.

Liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta parannetaan.

Oulun liikenteen nykytila

Aiempien tutkimusten ja liikennemäärien kehityksen perusteella voidaan esittää, että työmatkaliikenteen kulkumuotojakautuma vuonna 2001 on
seuraava: henkilöautoliikenne 60 %, kevyt liikenne
30 % ja joukkoliikenne 10%.

Oulun asukasluku, rakennetut alueet ja liikenne
ovat kasvaneet voimakkaasti 25 viime vuoden aikana. Oulun keskustan kehän (Limingantie + Ilmarinkatu + Eteläinen alikulkukäytävä + Pohjoinen
alikulkukäytävä + Tulliväylä + Kasarmintie + Merikosken sillat) ja Oulujoen ylittävä autoliikenne
ovat kehittyneet seuraavasti:

Oulun keskustan kehä
(autoa / vrk)
Oulujoen sillat
(autoa / vrk)

Liikenne-ennuste
Eri kulkumuotojen valinta tulevaisuudessa määräytyy kilpailutilanteen ja yhteiskunnan taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. Henkilöliikenteessä keskustaan suuntautuvien matkojen ja työmatkojen joukkoliikenneosuutta pyritään lisäämään. Palvelujen, asuntojen ja työpaikkojen sijoittelussa on tavoitteena ollut matkatarpeiden vähentäminen ja kevyen liikenteen osuuden lisääminen lähimatkoissa.

2000

97500 120800 133400
53000

21179 40061 46171
24109 44609 51645
94344 100350 120753
224
399
382

Jalankulkijoiden määrä Oulujoen silloilla on ollut
noin 4000 kävelijää vuorokaudessa. Vastaava jalankulkijoiden lukumäärä keskustan kehällä on
laskenut 20000:sta 10000:een. Jalankulkuliikenteen kymmenen viime vuoden muutokset ovat olleet vähäisiä.

Oulua kehitetään logistiikkakeskuksena, josta on
hyvät yhteydet maan eri osiin ja ulkomaille.

1990

2000

Polkupyöräilijöiden määrä Oulun keskustan kehällä on viimeisen 25 vuoden aikana vaihdellut
välillä 30000 – 40000 pyöräilijää vuorokaudessa.
Oulujoen silloilla pyöräilijöiden määrä on ollut välillä 17000 – 22000 pyöräilijää vuorokaudessa.

Liikenne

1975

1990

84200 106000

Kasvu on ollut edellisen yleiskaavan laatimisen
jälkeen eli 10 vuoden aikana keskustan kehällä
noin 10 % ja Oulujoen silloilla noin 26 %.

Yleiskaavaselostuksen liitteessä 9 on esitetty autoliikenteen nykytilanne ja liikenne-ennuste vuodelle
2020. Ennusteen perusteena on yleiskaavan työpaikka-alueiden, asuntoalueiden ja palvelukeskusten mitoitus sekä autoistumisasteen kasvu. Ennus-
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teen mukaan Oulujoen ylittävä liikenne kasvaa
noin 35 %.

Kaupungin keskustan liikenteen
tavoitesuunnitelma

Päätie- ja pääkatuverkko

Kaupungin keskustaan on laadittu erillinen Maankäytön ja liikenteen tavoitesuunnitelma, MALI
2020 (liite 4), jonka periaateratkaisut sisältyvät
yleiskaavaan. Liikenteen kehittäminen perustuu
kallioparkkiin, Torikatuun joukkoliikennekatuna ja
kävelyalueiden laajentamiseen. Suunnittelukaudella pysäköintipaikkojen lisäys liikekeskustassa
on noin 1700 autopaikkaa, joista puolet sijoitetaan
kallioparkkiin. Tavoitesuunnitelman lähtökohtana
on ollut se, että keskustaan tuleva autoliikenne lisääntyy 20 vuodessa noin 30 %, mutta ydinkeskustasta autoliikenne poistuu jalankulkualueiden
laajentuessa.

Yleiskaavakartassa on esitetty väylävaraukset Oulun pääkatu- ja päätieverkoksi suunnittelukaudella.
Liikenneverkossa on myös sellaisia tärkeitä kokoojaväyliä, jotka osoittavat maankäyttöalueiden
liittymisen pääkatu- ja päätieverkkoon. Yleiskaavassa ei ole eritelty teiden hallinnollista jakoa.
Seuraava lista sisältää sekä perusparannuskohteita
että uusia väyläyhteyksiä.
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

Kuusamontie (Vt-20) välillä Vaalantie – Korvenkylä yksityistie- ja katujärjestelyineen.
Poikkimaantien silta ja sen jatkoyhteys
Hiukkavaaraan.
Kainuuntien (Vt-22) toinen ajorata välillä
Joutsentie – Oulunlahden maantie ja siihen
liittyvät Iinatin, Oulunlahden maantien ja
Poikkimaantien eritasoliittymät. Kainuuntien
ja Joutsentien liittymää kehitetään tasoliittymänä.
Limingantien toinen ajorata välillä Kallisentie
– Lentokentän maantie ja siihen liittyvä Lentokentäntien eritasoliittymä.
Lentoasemantien toinen ajorata välillä Limingantie – Oulunsalon kunnan raja
Pohjantien (Vt-4) kolmansien kaistojen
tilavaraukset välillä Kajaanintie – Kuusamontie siten, että tie sijoitetaan nykyisen asemakaavan liikennealueelle ja liittymien perusratkaisut säilytetään.
Rautatienkadun jatke välillä Saaristonkatu –
Härkätie.
Toppilansaaren silta.
Alakyläntien toinen ajorata välillä Puolivälinkangas – Linnanmaantie.
Kuivasrannan kokoojakatu välillä Linnanmaa – Raitotie.

Matkakeskus
Rautatieaseman ja linja-autoaseman alueesta on tavoitteena kehittää korkeatasoinen matkakeskus liikenne- ja matkustajapalveluineen julkisten liikennemuotojen solmukohdaksi. Alueen yleiskaavamerkintä (LHA) mahdollistaa monipuolisten kaupallisten ja matkailupalvelujen sijoittamisen matkakeskusalueelle.

Pyörätieverkko
Kevyen liikenteen verkoston suunnittelussa pyritään jatkuviin, suoriin ja turvallisiin yhteyksiin.
Verkosto ulotetaan uusille asuntoalueille ja vanhoja pääyhteyksiä täydennetään. Pyörätiet rakennetaan pääsääntöisesti eri tasoon pääliikenneväylien ja rautateiden kanssa.
Kaavatyön yhteydessä on linjattu Oulun pyörätieverkon pääväylät. Ne on esitetty kaavaselostuksen liitteessä 11. Siinä on päähuomio kiinnitetty
uusiin pääverkkoyhteyksiin, joita ovat:
x

Päävastuu uusien pääväylien rakentamisessa on
tielaitoksella. Rakennuskustannukset ovat noin 70
milj. euroa. Kunnallistekniikan investointeja ja
käyttötaloutta on tarkasteltu kokonaisuutena kohdassa Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset.

x
x
x

Liitekartalla 10 esitetty päätie- ja pääkatuverkko,
jossa on merkitty punaisella uudet väylät tai oleellisesti parannettavat tieosuudet.

x
x
x
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x
x

Raideliikenne

Jokisilta Oulujoen yli Kirkkokankaalta Kastelliin Puntarikankaantien jatkeen kohdalla.
Jokisilta Oulujoen yli Markkuusta Maikkulaan
Saarelan itäpuolella.

Yleiskaavassa on esitetty pääraiteet pohjoiseen,
etelään ja itään sekä Oritkarin satamaraide sekä
Ruskon ja Kemiran teollisuusraide. Yleiskaavassa
on myös tilavaraus Mäntylän kohdalla oikaisuraiteelle idän ja etelän raiteiden välillä. Tämä tulee
palvelemaan Kostamuksen ja Raahen välistä malmiliikennettä.

Kaksi viimeistä pyörätiesiltaa Oulujoen yli ovat
pitkän aikavälin tilavarauksia. Niitä ei ole otettu
huomioon suunnittelukauden taloudellisessa tarkastelussa.

Joukkoliikenne

Tasoristeysten poistaminen Oulu – Kajaani radalta
luo edellytykset itäradan sähköistämiselle ja junanopeuksien nostamiselle. Oulun ja Tampereen välisen nopeajunaliikenteen tekniset edellytykset
Oulun kaupungin alueella ovat jo olemassa.

Maankäytön suunnittelulla joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä tuetaan yleistavoitteen mukaisesti seuraavilla toimenpiteillä:
x

x
x

x

x

x

Rautatieliikenteen mahdollisesti aiheuttama maaperän värähtely ja ympäristökuormat on selvitettävä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Uudet aluekeskukset Linnanmaalla, Kaakkurissa ja Hiukkavarassa ja niihin liittyvät
asunto- ja työpaikka-alueet sijaitsevat siten,
että liikennetarve yleisesti vähenee. Tavoitteena on, että asuinpaikan, työpaikan ja päivittäistavarapalvelujen muodostama alue on
mahdollisimman pieni, jolloin yhdyskuntarakenne mahdollistaa asumisen lähellä työpaikkaa ja edistää muiden liikennemuotojen kuin
henkilöauton käyttöä työmatkoilla.
Tiivistämällä lähiövyöhykettä tuetaan joukkoliikenteen toimivuusedellytyksiä.
Hiukkavaaran ja Ritaharjun pääkadut ja
kokoojakadut suunnitellaan siten, että näille
alueille saadaan 2 – 3 vahvaa linja-autolinjaa.
Poikkimaantien silta ja Hiukkavaaran rakentaminen luovat edellytykset uudelle joukkoliikennereitille.
Keskustassa Torikatu varataan joukkoliikenteelle, mikä mahdollistaa keskustaan suuntautuvien linja-automatkojen osuuden lisäämisen
nykyisestä 12 %:sta.
Keskustan kävelyalueiden laajentaminen suosii joukkoliikennettä.

Kauppamerenkulun satamat
Kauppamerenkulun satamatoiminnot ovat Oulussa
keskittyneet Oritkariin, Nuottasaareen ja Vihreäsaareen. Satamissa käy vuosittain yli 500 alusta.
Liikennemäärät ovat kasvaneet vuosittain ja niiden
oletetaan edelleen kasvavan. Vuonna 2000 tuonti
oli 1,4 milj. tonnia ja vienti 0,9 milj. tonnia. Sataman kehittämistoimenpiteet keskittyvät Oritkariin,
jonka päälaiturin jatkamiseen lounaasta länteen on
varauduttu. Vihreäsaaren satamasta hoidetaan koko
Oulun läänin polttoainehuolto eli noin 0,5 milj.
tonnia vuodessa. Oulun satamien yleissuunnittelun
yhteydessä lähivuosien aikana tutkitaan Vihreäsaaren sataman toimintojen siirtomahdollisuus Oritkarin puolelle pitkällä aikavälillä. Vihreäsaaren alue
on yleiskaavassa selvitysalue (SE).
Toppilan vanha satama muuttuu suunnittelukaudella purje- ja moottorivenesatamaksi.
Oulussa ei ole varauduttu matkustajalauttaliikenteeseen eikä -terminaaleihin. Pienimuotoista risteilyalustoimintaa voidaan hoitaa Meritullin vierasvenesatamasta tai Toppilan venesatamasta. Merialueen laivaväylät ja suiston ja Oulujoen veneväylät on osoitettu yleiskaavakartalla.

Tavaraliikenne ja logistiikka
Tavaraliikenteen terminaalit, Oulun yhdistettyjen
kuljetusten terminaali Oritkarissa (LTA), Oulun
satama (LS), Oulun lentoasema Oulunsalossa ja
Ruskon teollisuusalue ovat hyvin saavutettavissa
päätie- ja pääkatuverkon kehittämisen jälkeen. Lisääntyvät telemaattiset ratkaisut mm liikenteen
ohjauksessa auttavat kuljetusten sujuvuutta yhteyksissä tuotantolaitoksiin, terminaaleihin ja kaupungin sekä ympäristökuntien keskuksiin.

Venesatamat
Yleiskaavakarttaan on merkitty symbolilla ne säilytettävät ja suunnittelukaudella rakennettavat venesatamat, jotka ovat yleisessä tai yhdistysten
käytössä. Venesatama edellyttää vähintään laitu-

20

OULUN YLEISKAAVA 2020

on myös runsaasti kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita, joihin lisärakentaminen on sopeutettava. Merkittävimpiä keskustatoimintojen laajentamisalueita ovat Etu- ja Taka-Lyötty, joiden rakennuskanta tulee uudistumaan voimakkaasti.
Myös Raksilan nykyisten markettien alue ja rautatieaseman ympäristö matkakeskuksineen tulevat
muuttumaan lisärakentamisen myötä. Keskustatoimintojen alueella korostetaan yleiskaavamääräyksessä viihtyisyyttä, kauneutta ja rakennetun ympäristön laatua. Keskustan reunavyöhykkeillä,
joilla on tavoitteena keskusta-asumisen ja erilaisten
palvelujen sekoittuminen, rakennetun ympäristön
tulisi parantua täydennysrakentamisen johdosta.
Keskusta-alueen tiivistyessä puisto- ja jalankulkualueiden merkitys kasvaa nykyisestään ja niiden
rakentamisen ja hoidon taso vaikuttaa merkittävästi
keskustan viihtyisyyteen.

rien tai venetelojen, kulkuyhteyksien ja pysäköintipaikkojen rakentamista. Yleiskaavassa ei ole eritelty venesatamien kokoa tai käyttötarkoitusta.
Yleiskaavaan ei ole merkitty luonnonsatamia. Venesatamatilavarauksia on yleiskaavassa yhteensä
31 kappaletta, joista uusia on 16 kappaletta.

Liikennemelu
Yleiskaavassa on otettu huomioon liikennemelusta
tehty erillinen selvitys ja suunnitelma. Melualueille
ei ole yleiskaavassa sijoitettu uusia asuntoalueita,
mutta Pohjantien varressa melualueille on sijoitettu
uusia työpaikka-alueita. Pohjantien varteen on
osoitettu suojaviheralueita (EV), joille voidaan sijoittaa melulta suojaavia rakenteita. Muilla alueilla
melusuojaukset sisällytetään asemakaavoihin ja
väylien rakennussuunnitelmiin.

Arvokkaat alueet
3.6

Ympäristö

Oulun arvokkaiden alueiden inventointi on suoritettu vuosina 1999-2001 ja inventoinnin tulokset
on julkaistu raporteissa Arvokkaita alueita Oulussa
osat I ja II. Arvokkaille alueille on myös laadittu
suojelu- ja kehittämisohjelma vuonna 2001. Arvokkaiden alueiden valinnassa arviointikriteereinä
ovat olleet: kerroksisuus, alkuperäisyys, edustavuus ja tyypillisyys, harvinaisuus ja erikoisuus,
symboli- tai avainkohde, intensiteetti, yhtenäisyys
ja liittyminen ympäristöön sekä opetus- ja tutkimusarvo. Hiukkavaaran kasarmialue, joka ei ollut
mukana inventoinnissa, on lisätty arvokkaisiin alueisiin tavoitesuunnitelman perusteella. Arvokkaat
alueet on esitetty liitteessä 12.

3.6.1 Rakennettu ympäristö
Kaupungin kasvun ja kehittämisen edellyttämä uudis- ja lisärakentaminen toteutetaan turvaten rakennetun ympäristön arvon säilyminen tai palauttaminen.
Rakennetun ympäristön hoitaminen ja kehittäminen ovat kestävän kehityksen mukaista toimintaa,
jonka Oulun kaupunki on hyväksynyt yhdeksi toimintaperiaatteekseen. Tavoitetta tuetaan yleiskaavassa kaupunkirakenteen ohjaamisessa, eri alueiden käyttötarkoituksissa sekä arvokkaiden osa-alueiden suojelu- ja kehittämismerkinnöillä. Suurin
osa kaupungin rakennetusta ympäristöstä tulee
yleiskaavan mukaan säilymään nykyisessä käyttötarkoituksessaan. Arvokkaimmat osat rakennetusta
ympäristöstä on esitetty säilytettäviksi erillismerkinnöillä joko arvokkaina alueina tai kulttuurihistoriallisesti merkittävinä kohteina.

Rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta arvokas alue
Rakennusperintöä vaalitaan pitämällä
alue tarkoituksenmukaisessa käytössä.
Alueella oleva rakennustaiteellisesti tai
kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta säilytetään ja aluetta hoidetaan
hoitosuunnitelman mukaisesti. Alueelle
rakennettaessa tai aluetta muilla tavoin
muutettaessa huolehditaan sen erityisten
arvojen säilymisestä.

Keskusta
Oulun keskustaa kehitetään monipuolisen kaupunkielämän ympäristönä, joka toimii elävänä ja viihtyisänä keskustapalvelujen, asumisen ja erilaisten
vapaa-ajan toimintojen alueena. Kaupunkikuvallisten arvojen merkitys on keskustassa suuri ja
siksi alueen kehittämisen tulee perustua nykyisten
arvojen säilyttämiseen. Ydinkeskustan korttelit
sisältyvät pääosin arvokkaisiin alueisiin ja niissä

Oulujoen suiston kaupunkipuisto
Oulujoen suisto ja jokivarsi ovat laajin arvokas
aluekokonaisuus, johon liittyy merkittäviä rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja. Maisemalli-
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sesti suistoalue muodostaa Oululle luonteenomaisen silhuetin ja suurmaiseman. Suistoalue sisältää
historiallisesti ja maisemallisesti merkittävimpiä
alueita Oulussa. Suistossa sijaitsevat Oulun ainoat
keskiaikaiset rakenteet, ja sinne on keskittynyt
myös huomattava osa vanhaa teollisuutta. Jokisuisto tuo kaupungin ilmeeseen merellisyyttä ja
avoimuutta.

58

Oulujoen suiston kansallisen kaupunkipuiston perustamismahdollisuuksia ja ominaisuuksia on selvitetty vuonna 2001 valmistuneessa raportissa. Sen
tulosten perusteella yleiskaavassa on esitetty rajaus
kaupunkipuistolle, jonka Oulun kaupunki voi perustaa omalla päätöksellään. Puiston rajaus ja laajuus on sovitettu täyttämään MRL:n 68§:n mukaiset kansallisen kaupunkipuiston kriteerit alueen sisällön, laajuuden ja eheyden, ekologisuuden ja jatkuvuuden sekä kaupunkikeskeisyyden näkökulmasta.

Suojelukohde: alue ja siihen kuuluva
rakennus
Suojelukohde: rakennus
Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita tulee hoitaa
ja käyttää siten, että niiden arvo säilyy.
Rakennuksia ei saa purkaa ilman lupaa.

Kiinteät muinaisjäännökset ovat muinaisina aikoina ihmisen toiminnasta syntyneitä rakenteita
kuten asuin-, pyynti- ja työpaikkoja, jotka kertovat
alueen varhaisimmasta asutuksesta. Kiinteät muinaisjäännökset on rauhoitettu muinaismuistolailla
(295/63), jonka mukaan niiden kaivaminen, peittäminen tai muu niihin kajoaminen ilman lupaa on
kielletty.
Yleiskaavaan on merkitty sen tekemisen aikana
tiedossa olleet kiinteät muinaisjäännökset, joita
suunnittelualueella on yhteensä 22. Tiedot perustuvat pääosin Pohjois-Pohjanmaan liiton luetteloon
”Pohjois-Pohjanmaan kiinteät muinaisjäännökset.
Osa 1”. (Julkaisu A:6. Oulu 1995) sekä luettelon
tietoja täydentäviin myöhemmin tehtyihin inventointeihin mm. Kaakkurissa ja Hiukkavaarassa
(Oulun Yliopisto, arkeologian laboratorio 2001).

Oulujoen suiston kaupunkipuistoon sisältyy Hietasaari ja sen itäpuoliset pikkusaaret, suistoalueen
pienemmät saaret sekä suistoalueen rantapuistot ja
niihin liittyvät julkisen rakentamisen alueet.
Oulujoen varrella suiston kaupunkipuisto ulottuu
Pohjantien siltaan saakka ja Kaupunginojan varressa Rautatienkatuun saakka.

Kohteiden numerointi viittaa Museoviraston ylläpitämän kuntakohtaisen muinaisjäännösluettelon inventointinumeroon. Kohteen jäljessä suluissa oleva
numero puolestaan viittaa Pohjois-Pohjanmaan
liiton julkaisemaan luetteloon.

Kaupunkipuistoa tullaan hoitamaan ja kehittämään
laadittavana olevan Oulujoen suiston tavoitesuunnitelman periaatteiden mukaisesti.
Oulujoen suiston kaupunkipuisto
Alueella on erityisiä maisemallisia, historiallisia, kaupunkikuvallisia ja virkistyksellisiä arvoja. Aluetta tulee hoitaa ja kehittää niin, että sen erityisarvot säilyvät.

22. Välikangas, röykkiöitä (PPL 5)
23. Tahkokangas, röykkiöitä ja kivirakenteita (PPL 6)
26. Myllykoskenkangas, röykkiö (PPL 26)
27. Kalikkakangas, röykkiö (PPL 10)
34. Kummunkangas, pyyntikuoppia (PPL 16)
37. Pyöriäsuo, esihistoriallinen asuinpaikka (?) (PPL 19)
38. Pitkäsuo, röykkiö (PPL 20)
39. Metsokangas, keittokuoppa
43. Myllykoskenkangas S, röykkiö (PPL 24)
44. Kastelli, varhainen linnanpaikka? (PPL 26)
53. Kiviharju N, keittokuoppia
54. Vesankangas, keittokuoppia
55. Kiviharju, keittokuoppa
56. Hirsikangas, keittokuoppa
57. Valkiaisjärvi W, asuinpaikka
71. Merisuo E, kuoppa
72. Vasikkaniitty SW, kivilatomus
73. Savikorpi, kuoppia
74. Navettakangas, asuinpaikka
75. Mökinmaa, kuoppia
76. Majakangas, kuoppia
77. Sääskensuo SE, kuoppia

Suojelukohteet
Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset ja
rakennusryhmät on esitetty yleiskaavakartalla
suojelukohteen symboleilla. Suojelukohteet perustuvat Pohjois-Pohjanmaan liiton vuonna 1993
tekemään inventointiin ”Pohjois-Pohjanmaan
kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet”. Suojelukohteina 90-95 on esitetty Oulun kaupunkikuvaselvityksessä hyväksytyt rakennuskohteet. Modernin arkkitehtuurin inventointi on käynnistetty
syksyllä 2002, joten niitä ei ole mukana suojelukohteissa.
Luettelo suojelukohteista on esitetty liitteessä 13.
Kohteiden numerointi ja nimet vastaavat PohjoisPohjanmaan liiton raportissa käytettyjä.
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Muinaismuistokohde
Muinaismuistolain (295/1963) nojalla
rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Kohteen ympäristön kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty muinaismuistolain
nojalla. Aluetta koskevat maankäyttösuunnitelmat on lähetettävä Museovirastoon lausuntoa varten.

3.6.2 Maisema ja luonnonarvot
Kaupunkirakennetta suunnitellaan siten, että maisemaltaan merkittävien alueiden kuten suiston,
Oulujoen ja Kaupunginojan varren ja maankohoamisrannikon arvot voivat säilyvät. Uudet rakentamisalueet ja liikenneväylät sijoitetaan siten,
että luontoarvoiltaan merkittävien alueiden elinolosuhteet voivat säilyä.

Oulun keskustan vanhalle ruutukaava-alueelle on
esitetty kaupunkiarkeologinen alue (ka), joka perustuu 2002 tehtyyn inventointiin (Oulu-Uleåborg.
Kaupunkiarkeologinen inventointi. Museovirasto.
Rakennushistorian osasto. 2002). Aluetta koskevista maankäyttö- tai rakentamissuunnitelmista on
neuvoteltava Museoviraston kanssa.

Yleiskaavaratkaisulla taataan asukkaille viihtyisä,
turvallinen ja terveellinen elinympäristö.

Arvokkaat maisema-alueet
Oulujokilaakso on maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta rautasillasta Turkansaareen saakka.
Alueen maisemallinen arvo on todettu mm. inventoineissa Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisemaalueet ja Arvokkaita alueita Oulussa osa 1. Oulujokilaakson maisema-alueeseen sisältyvät Oulujoki
rantaviljelyksineen ja niiden ympärillä olevat
kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet kuten
Oulujoen kirkko ja pappila, Ylisaarelan, Alasaarelan, Tuppela-Saarelan, Kontion, Markukselan ja
Maikkulan talouskeskukset. Alueen arvoja ovat
laaja maisemakokonaisuus, kerroksellisuus ja intensiteetti.

Pohjanmaan rantatie
Kulttuurihistoriallisesti merkittävä Pohjanmaan
rantatie on esitetty yleiskaavakartalla viivamerkinnällä kulttuurihistoriallisesti merkittävä tie. Merkintä perustuu Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Oulun
tiepiirin vuonna 2000 julkaisemaan inventointiin
Pohjanmaan rantatie Pohjois-Pohjanmaalla. Yleiskaavakartalla on esitetty ne tiejaksot, joilla inventoinnin mukaan vanhan tien piirteitä on jossain
määrin säilynyt. Rantatien säilyneet tiejaksot on
esitetty myös liitekartalla 12, arvokkaat alueet.

Yleiskaavassa Oulujokilaakson arvokas alue on jaettu kahteen osaan: maisemalliset arvot nousevat
merkittävimmäksi Oulujoen kirkolta yläjuoksulle
päin ja kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvalliset
arvot kirkolta merelle päin. Maisemallisesti arvokas alue on esitetty viivarasterilla varsinaisten
maankäyttömerkintöjen päälle. Arvokkaan maisema-alueen merkintä jatkuu Oulujoen kirkon länsipuolella arvokkaan rakennetun alueen merkintänä. Näin muodostuu Oulun arvokkaiden alueiden
kokonaisuus, joka käsittää sekä maisemallisesti
että rakennetulta ympäristöltään arvokkaita osia.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä tie
Pohjanmaan rantatien tiejakso, jolla on
säilynyt jossain määrin vanhan tien piirteitä. Suunnittelussa tulee tukea tien linjauksen sekä maisemallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä.

Paikallisesti arvokkaita maisema-alueita ovat myös
Kaupunginojan varsi Raksilasta Poikkimaantiehen
saakka ja Kalimeenojan varsi Heikinharjussa Kuusamontien pohjoispuolella. Ne on aluevarausmerkintöjen lisäksi osoitettu maisema-arvoja korostavalla rasterimerkinnällä.
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Maisemallisesti arvokas alue
Alue pidetään maisemalliset arvot turvaavassa käytössä. Alueella oleva rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti
arvokas rakennuskanta säilytetään. Alueelle rakennettaessa tai aluetta muilla tavoin muutettaessa huolehditaan sen erityisten arvojen säilymisestä.

- Luonnonsuojelualue (SL)
- Suojelualue, jolla on erityisiä luontoarvoja (S1)
- Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen
tärkeä alue
- Natura-alue
- Luonnonmukaisena säilytettävä virkistysalue
(V/S)

Maisemallisesti arvokaita peltoaluekokonaisuuksia
(MA), jotka halutaan säilyttää avoimina, on yleiskaavassa esitetty neljä. Oulujokivarressa on kaksi
merkittävää aluetta, toinen Oulujoen kirkon ympäristössä ja toinen Maikkulan/Markukselan kohdalla
joen molemmin puolin. Muut maisemallisesti arvokkaat peltoalueet ovat Kiviniemessä Jaakolan
talouskeskuksen ympärillä ja Myllyojan laakso
Lentokentäntien eteläpuolella.

Luonnonsuojelulainsäädännön nojalla suojeltavia
alueita (SL) ovat edellisen yleiskaavan mukaisesti
Kempeleenlahden alue, Letonniemi, Harakkalammen alue ja pieni osa Myllykosken alueesta, joka
ulottuu suunnittelualueelle. Letonniemen luonnonsuojelualuetta on rajattu suppeammaksi vastamaan
Natura-alueen rajausta.

MA

SL

Maisemallisesti arvokas peltoalue
Alue varataan maatalouskäyttöön. Alue
on maiseman kannalta merkittävä viljelyalue, jolle voidaan rakentaa maatalouskäyttöön tarkoitettuja rakennuksia ja rakennelmia. Alue on avoin peltoalue tai
perinteen mukainen niitty.

Oulujoen pohjoisrannalla Sanginjoentien kohdalla
oleva maisemallisesti merkittävä rakentamaton
Ahonkangas on esitetty MY-merkinnällä. Mäenharjanne liittyy rannalla olevaan peltoon, mikä korostaa alueen maisemallista merkittävyyttä.
MY

Luonnonsuojelualue
Alue on suojeltu tai varataan suojeltavaksi luonnonsuojelulain nojalla. Suojeltavaksi varatulla alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat
vaarantaa alueen suojeluarvoja. Määräys
on voimassa, kunnes alue on muodostettu
luonnonsuojelulain mukaiseksi suojelualueeksi.

Suojeltavia alueita (S-1) ovat edellisessä yleiskaavassa SR-merkinnällä olleet Kalikkalampi ja Huutilampi ympäristöineen, Lylyjärven pohjoisranta
sekä Ahvenjärvi, jonka entinen merkintä on muutettu tarkoituksenmukaisemmaksi.
Lylyjärven
suojelualueen rajausta on supistettu vastaamaan
tarkemmin arvokkaan luontoalueen todellista rajausta.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue,
jolla on erityisiä ympäristöarvoja
Alue varataan maa- ja metsätalouden
harjoittamiseen. Alueella on maisema- tai
muita ympäristöarvoja, jotka tulee säilyttää. Muuta kuin maa- ja metsätalouteen liittyvää rakentamista koskee Oulun
rakennusjärjestyksen mukainen suunnittelutarveharkinta. Maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n 2 mom. nojalla alueella ei
saa suorittaa yli hehtaarin suuruisia eikä
metsäalueiden luontaisia rajoja muuttavia
avohakkuita ilman MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa.

S-1

Suojelualue, jolla on erityisiä luontoarvoja
Alue varataan suojeltavaksi MRL:n nojalla. Alueella on erityisiä luontoarvoja,
esim. luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen luontotyyppi tai metsälain 10 §:n
mukainen tärkeä elinympäristö. Luontoarvoja mahdollisesti vaarantavaan toimintaan on saatava MRL 128 §:n mukainen maisematyölupa.

Natura 2000 –verkostoon kuuluvia alueita ovat
yleiskaavassa Kempeleenlahden luonnonsuojelualue, Letonniemen luonnonsuojelualue ja suiston
neljä lietetataren esiintymisaluetta, jotka on hyväksytty Natura 2000 –verkoston täydennyskohteeksi
8.5.2002. Alueet on esitetty yleiskaavakartalla

Suojelualueet
Luonnonarvoiltaan merkittäviä alueita on yleiskaavassa osoitettu viidellä erilaisella merkinnällä alueiden luontoarvojen ja niiden suojelutarpeen perusteella. Käytetyt merkinnät ovat:
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nallisesti uhanalaisten lajien esiintymisalueet ovat
Hietasaari ja Mustasaari, Kempeleenlahden ranta,
merenranta Toppilan ja Taskilan kohdalla sekä
Piimäperän alue. Myös alueellisesti merkittävien
lajien esiintymiä on runsaimmin Hietasaaressa ja
Mustasaaressa sekä lisäksi mm. Hiukkavaaran alueella. Yleiskaavan aluevaraukset mahdollistavat
uhanalaisten lajien elinolosuhteiden säilyttämisen.

pisterasterilla varsinaisen käyttötarkoitusmerkinnän päälle.
Natura 2000 –verkostoon kuluva alue
Alue on varattu Natura 2000 –ohjelmaan.
Alueen valinnan perusteena olevat luontoarvot tulee säilyttää
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen
tärkeitä alueita ovat mm. uhanalaisten lajien esiintymisalueet, metsälain mukaiset tärkeät elinympäristöt tai luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit.
Alueet on osoitettu johonkin muuhun pääkäyttöön,
esim. virkistykseen kaupungin reuna-alueilla tai
maa- ja metsätalouteen, mutta niiden arvokkailla
osilla on turvattava elinympäristöjen ja eliölajiesiintymien säilyttämisedellytykset. Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet perustuvat
uusilla asuntoalueilla tehtyjen luontoselvitysten
tuloksiin. Näitä tärkeitä alueita ovat kaupungin
pohjoisosassa Varpusuo ja Kummunkangas sekä
Ahvensuo. Hiukkavaarassa monimuotoisuuden
kannalta erityisen tärkeitä alueita ovat Kalimeenojan varsi inventoidulta osaltaan, Mertalampi,
Mustalammen ympäristö, Niileskangas ja Isosuo.
Kaakkurin alueella kaupungin eteläosassa monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita
ovat Virtaojan kaksi puronvarsikohdetta.

Liitteessä 14 on esitetty valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisten putkilokasvilajien luettelo ja
esiintymät.

3.6.3 Virkistys- ja vapaa-ajan
alueet
Loma- ja matkailualueet
Matkailupalvelujen ja niitä tukevien toimintojen
aluevaraukset (RM) keskittyvät pääosin Hietasaareen, koska keskustassa olevat matkailupalvelut,
esim. hotellit, sisältyvät C-merkintään. Nykyisen
leirintäalueen, kylpylän ja liikuntatilojen lisäksi
Hietasaareen on varattu kaksi uutta aluetta. Hietasaarentien varrella olevalle alueelle on mahdollista sijoittaa nykyisten toimintojen lisäksi esim.
majoitustiloja, huvi- ja viihdetoimintaa sekä muita
matkailua tukevia toimintoja. Toppilansaaren
pohjoiskärjessä oleva alue soveltuu vähemmän liikennettä aiheuttaville matkailupalveluille.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta
erityisen tärkeä alue
Alueella on uhanalaisen lajin aluekokonaisuus, metsälain 10 §:n mukainen tärkeä elinympäristö tai muita erityisiä
luontoarvoja, jotka on säilytettävä. Alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden
kannalta
tärkeiden
elinympäristöjen ja eliölajien esiintymien
säilyttämisedellytykset.

Maikkulan kartanon alueella Oulujokivarressa on
uusi matkailupalvelujen aluevaraus (RM). Merkintä mahdollistaa alueen kehittämisen ja laajentamisen siten, että lisärakentamisen sijoittuu tien
suuntaisesti nykyisen kartanon länsipuolelle. Kartano on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde ja
se rajoittuu maisemallisesti merkittävään peltoalueeseen.
RM

Uhanalaiset kasvilajit
Valtakunnallisesti uhanalaisia putkilokasvilajeja
IUNC-luokituksen mukaan tunnetaan yleiskaavaalueelta 8 kpl ja alueellisesti uhanalaisia lajeja 13
kpl. Niiden esiintymät on uusilla alueilla voitu rauhoittaa rakentamiselta varaamalla alueet joko suojelu-, virkistys- tai maa- ja metsätalouskäyttöön ja
merkitsemällä ne luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiksi alueiksi. Rakennetuilla
alueilla lajien suojelu toteutetaan asemakaavoituksen ja viheraluesuunnitelmien perusteella. Useimmiten tavattavat uhanalaiset lajit ovat vesi- ja rantakasveja, mistä johtuen merkittävimmät valtakun-

Matkailupalvelujen alue
Alue varataan matkailulle ja siihen liittyville monipuolisille toiminnoille, kuten
matkailu- ja lomakeskuksille, matkailua
palveleville
majoitusrakennuksille,
asuntovaunu- ja leirintäalueille sekä
muille vapaa-ajan palveluille.

Loma-asuntoalueina on esitetty nykyiset Hietasaaren, Niilesjärven ja Valkiaisjärven alueet. Hietasaaren kulttuurihistoriallisen huvila-alueen kehittäminen tapahtuu alueen asemakaavan pohjalta.
Niilesjärven ja Valkiaisjärven loma-asuntoalueet

25

OULUN YLEISKAAVA 2020

ympäristöön. Joen pohjoispuolella sisempi kehä
jatkuu Haapalehdon, Kynsilehdon ja Takalaanilan
pohjoispuolitse Pyykösjärvelle ja Kuivasjärvelle ja
siitä edelleen meren rantaan Kuivasojan vartta pitkin.

säilyvät nykyisen laajuisina. Rakentamista ohjataan yleiskaavamääräyksellä.
RA-1/S Yhteisöjen käyttöön varattu lomaasuntoalue, jolla on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ympäristö
Alue varataan yhteisöjen virkistys- ja
koulutuskäyttöä palveleville loma-asunnoille ja kokoontumistiloille. Kulttuurihistoriallisesti merkittävän ympäristön
säilyttäminen ja hoitaminen on otettava
huomioon kaikessa aluetta koskevassa
suunnittelussa.
RA

Ulompi viherkehä alkaa Kempeleenlahden rannalta
luonnonsuojelualueena jatkuen maisemallisesti arvokkaana peltoalueena noudattaen Myllyojan laaksoa. Virtaojan laaksosta Kaakkurin kautta Oulujoen varteen ulkokehä muodostuu virkistysalueista
ja maa- ja metsätalousalueesta. Joen pohjoispuolella viherkehä jatkuu laajoina rakentamattomina
maa- ja metsätalousalueina Sanginjoen ulkoilualueelle ja Valkiaisjärven ja Niilesjärven rantojen virkistysalueille. Sieltä ulompi viherkehä jatkuu länteen Kalimeenojan vartta pitkin osin virkistysalueena ja osin maa- ja metsätalousalueena. Jylkynkankaan ja Ritaharjun uusien asuntoalueiden pohjoispuolella viherkehä jatkuu maa- ja metsätalousalueina Pohjantiehen saakka ja siitä meren rantaan
virkistysalueena Herukkaojan vartta pitkin.

Loma-asuntoalue
Ranta-alueella olevan rakennuspaikan rakennusoikeus on enintään 4 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään
150 kerrosneliömetriä. Loma-asunnon
pinta-ala saa olla enintään 80 kerrosneliömetriä.

Yleiskaava-alueella olevat Äimäraution ja Markkuun ryhmäpuutarha-alueet säilyvät nykyisessä
käyttötarkoituksessaan. Äimäraution alueen laajentamisella merelle päin on korvattu Limingantien
varrelta poistuva alue.
RP

Suistosta kaupungin reuna-alueille jatkuvat viherkiilat yhdistävät viherkehät toisiinsa. Merkittävimmät viherkiilat ovat Oulujoen varsi ja kaupunginojan varsi sekä pohjoinen kiila Toppilansalmen
kautta meren rantaa pitkin Haukiputaan kunnan
puolelle ja eteläinen kiila Limingantullin, Äimäraution ja Kempeleenlahden kautta Oulunsalon
kunnan puolelle.

Siirtolapuutarha-alue
Siirtolapuutarha-alueelle saa rakentaa vapaa-ajan asuntoja asemakaavan mukaan.

Viheralueverkkoon kuuluvat kasvullisina alueina
myös suojaviheralueet (EV) ja hautausmaat (EH).
Suojaviheralueista on osoitettu vain laajimmat,
Pohjantien (vt 4) varrella olevat alueet. Hautausmaa-alueina on osoitettu nykyiset Oulun ja Oulujoen hautausmaat.

Viheraluejärjestelmä
Viheraluejärjestelmä on virkistysalueiden, erilaisten vihervyöhykkeiden ja ulkoilureittien muodostama kokonaisuus, johon sisältyvät virkistysalueet,
ulkoilualueet, erilaiset suojaviheralueet ja suojavyöhykkeet, rakennettujen alueiden puistomaiset
osat sekä maa- ja metsätalousalueet ja suojelualueet. Virkistysalueet ja niitä yhdistävät vihervyöhykkeet muodostavat kaupunkirakennetta jäsentävän viherverkoston.

Virkistysalueet
Virkistysalueet ovat kaupunkilaisten aktiiviseen
käyttöön varattuja, pääosin rakentamattomia vapaa-ajan alueita. Virkistysalueisin kuuluvat eritasoiset lähivirkistysalueet, leikki- ja teemapuistot,
urheilukeskukset ja erityisliikuntapaikat sekä ulkoilu- ja retkeilyalueet.

Yleiskaavassa on noudatettu vuonna 1999 valmistuneen Oulun viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman periaatteita. Sen mukaan kaupungin ydinviheralue on Oulujoen suisto, sisempi viherkehä
sijoittuu lähiövyöhykkeen ulkopuolelle ja ulompi
viherkehä kiertää kaupungin reuna-alueita.

Kaupungin keskeisillä alueilla kaikki virkistykseen
käytettävät alueet on osoitettu yleismerkinnällä
Virkistysalue (V). Aluevarauksiin sisältyvät keskustan rakennetut puistoalueet, asuntoalueiden lähivirkistysalueet sekä kaikki leikki- ja teemapuistot. Hupisaaret säilyy kaupungin keskusleikkipuistona ja kullakin suuralueella on oma keskus-

Sisempi viherkehä alkaa etelässä Kempeleenlahden
rannalta maisemallisesti arvokkaana peltoalueena
ja jatkuu virkistysalueena Hiirosen urheilupuistoon
ja edelleen Poikkimaantien vartta Oulujoen kirkon
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rakentaminen siten, etteivät alueen
luonnonolosuhteet muutu. Luontoarvoja
mahdollisesti vaarantavaan toimintaan on
saatava MRL 128 §:n mukainen maisematyölupa.

leikkipuistonsa. Virkistysalueille saa rakentaa niiden pääkäyttöä palvelevia rakennuksia, rakennelmia sekä kevyen liikenteen väyliä ja ulkoilureittejä.
V

Virkistysalue
Alue varataan yleiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Alueella on sallittua virkistystä ja ulkoilua palveleva rakentaminen. Maisemaa tai virkistyskäyttömahdollisuuksia vaarantavaan toimintaan on
saatava MRL 128 §:n mukainen maisematyölupa.

Urheilukeskusten ja erityisliikuntapaikkojen aluevarauksia (VU) on yleiskaavassa yhteensä yksitoista, joista uusia ovat Kaakkurin liikuntamaa,
Hiukkavaaran pieni urheilukeskus sekä Ahvenojan
ratsastusalue. Urheilukeskusten alueille voidaan
rakentaa sisäliikuntatiloja, ulkokenttiä ja erilaisia
suorituspaikkoja sekä liikenneväyliä ja pysäköintialueita.

Luonnonmukaisina säilytettäviksi virkistysalueiksi
(V/S) varataan Tahkokangas, Kuivasojan varsi ja
merenranta, Piimäperä sekä uutena alueena Hietasaaren eteläosa. Alueiden varaaminen luonnontilaisina säilytettäviksi perustuu alueilla suoritettujen
inventointien tuloksiin. Piimäperä, Kuivasojan suu
ja Hietasaari edustavat maankohoamisrannikkoa,
joiden luonnolle ominaisten kehityskulkujen turvaaminen on valtakunnallisestikin tärkeää.

VU

Tärkeitä virkistys- ja ulkoilualueita ovat myös
Sanginjoen varren ja Kalimeenojan varren maa- ja
metsätalousalueet, joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta. Merkittäviä ulkoilualueita keskustan läheisyydessä ovat Hietasaari ja Hiironen. Keskustan
ulkopuolisia tärkeitä ulkoilualueita ovat Hiukkavaara, Liikanen-Lopakka ja Ahvenjärvi.

Yleiskaavassa on osoitettu virkistysalueesiin liittyvillä symboleilla 14 uimarantaa, jotka tarkoittavat
yleisiä, rakennettuja ja varusteltuja uimarantoja.
Kaikki merkityt uimarannat ovat jo käytössä, mutta
osa edellyttää varustelutason parantamista.

Yleiskaavatasolla osoitettujen virkistysalueiden ja
urheilukeskusten lisäksi kaupunkilaisten virkistystarpeet edellyttävät koko kaupungin kattavaa liikuntapaikkasuunnitelmaa, jolla turvataan riittävät
ja oikein sijoitetut lähivirkistys- ja lähiliikuntapaikat asuntoalueille. Viherkäytäville kohdistuu monenlaisia liikkumis- ja reittitarpeita, joita ei vielä
yleiskaavatasolla ole ratkaistu. Jotta alueiden luonnonarvot voidaan säilyttää, tarvitaan tarkempaa
jatkosuunnittelua eri käyttötarpeiden yhteensovittamisessa

Pateniemen entisellä saha-alueella oleva kaatopaikka tullaan yleiskaavan mukaan kunnostamaan
virkistyskäyttöön peittämällä kaatopaikka maamassoilla. Alueen virkistyskäyttö on rajoitettua siten, että sitä voidaan käyttää sellaiseen toimintaan,
joka ei edellytä maaperän muokkaamista. Virkistysalue on käyttörajoituksen takia esitetty erillisellä
merkinnällä.
V-1

V/S

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue
Alue varataan urheilukeskuksille ja erityisliikuntapaikoille. Alueella on sallittu
urheilu- ja virkistyskäyttöä palveleva rakentaminen.

Virkistysalue, jolla alueen aiempi
käyttö rajoittaa toimintoja
Alue varataan yleiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Alueella on sallittua sellainen virkistystä ja ulkoilua palveleva
käyttö ja rakentaminen, joka ei edellytä
kaivamista, maaston muotoilua tai muuta
maaperän muokkaamista.

Ulkoilureitit
Ulkoilureitit ja kevyen liikenteen väylät yhdistävät
toisiinsa erilaiset virkistysalueet ja laajemmat ulkoilualueet. Yleiskaavakartalla ei ole osoitettu ulkoilureittejä erikseen, vaan ne sijoittuvat virkistysalueille. Tärkeimpiä ulkoilureittien pääväyliä, jotka
jatkuvat seudullisina naapurikuntiin, ovat:

Luonnonmukaisena säilytettävä
virkistysalue
Alue varataan yleiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön sekä opetuskäyttöön. Alueella on erityisiä ympäristöarvoja, jotka
tulee säilyttää. Alueella on sallittu virkistys- ja ulkoilukäyttöä palveleva

-
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-

Laajat metsätalousalueet Hiukkavaaran itäpuolella
ja Kalimeenojan varrella liittyvät Sanginjokivarren
ulkoilu- ja retkeilyalueisiin. Ne on osoitettu maaja metsätalousalueiksi, joilla on merkittävää ulkoilun ohjaamistarvetta. Samanlaisia, ulkoilun
kannalta tärkeitä metsäalueita ovat myös Huutilammen ja Kalikkalammen pohjoispuolella oleva
Liikasen alue sekä pienempi Ahvenjärven alue.
Neljäs ulkoilun kannalta tärkeä metsäalue on osoitettu Kaakkurin liikuntamaan ja asuntoalueen itäpuolelle. Ulkoilun ohjaamisen tulee perustua koko
kaupungin käsittävään suunnitelmaan, jossa otetaan huomioon erilaiset ulkoilu- ja liikuntamuodot.

Pyykösjärven reitti Castrenin urheilukeskuksesta Liikasen-Lopakan ulkoilualueelle
Korvensuoran reitti Haapalehdosta Kalimeenojan varteen jatkuen Kiiminkiin
Sanginjoen reitti Hiukkavaarasta Valkiaisjärven kautta Sanginjoelle
Oulunjoen pohjoispuolen ja eteläpuolen reitit
jokivarressa
Kaupunginojan reitti suistosta Kaakkurin liikuntamaahan jatkuen Kempeleeseen
Kempeleenlahden reitti suistosta Heinäpään ja
Äimäraution kautta jatkuen Oulunsaloon.

Yleiskaavan tavoitteellinen ulkoilureittiverkosto,
tärkeimmät viheryhteydet ja ulkoilualueet on esitetty liitteessä 15.

MU

Vesialueet
Oulujokivarressa Juurusojan suun ja Merikosken
voimalaitoksen välisellä alueella tulvavahingolle
alttiiden rakenneosien tulee olla vähintään korkeudella NN +12,80.

3.6.4 Maa- ja metsätalousalueet
Maa- ja metsätalousalueiksi on varattu laajat asemakaavoituksen ulkopuolelle jäävät pääosin rakentamattomat alueet. Niiden pääkäyttö on maisemallisesti arvokkaita peltoalueita lukuun ottamatta
metsätalous. Pääosalla metsäalueista on tarvetta
ulkoilun ohjaamiseen ja osalla on myös säilytettäviä ympäristöarvoja, jotka tulee ottaa metsänkäsittelyssä huomioon metsälain säännösten mukaisesti.
Muu kuin maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen on sallittua M-, MY- ja MU-alueilla rakennusjärjestyksen säännösten mukaisesti.

Puolustusvoimien käyttöön Hiukkavaarassa varattu
harjoitus- ja varastoalue sekä ampumarata on
osoitettu erillismerkinnällä M-ep.

3.7

Tekninen huolto

Teknisestä huollosta vastaavat laitokset ja yhtiöt
laativat verkostojensa kehittämis- ja yleissuunnitelmat.

Maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi on varattu
Korvenkylässä uuden Ylikimiingintien pohjoispuoli ja eteläpuoli Kalimeenojan ja Kuusamontien
välisellä alueella. Ritaharjun pohjoispuolella oleva
maa- ja metsätalousvaltainen alue varataan yhdyskuntarakenteen mahdolliseksi laajenemissuunnaksi. Kolmas aluevaraus on Heikkilänkankaan ja
Iinatin asuntoalueiden välissä, jossa on jonkin verran pysyvää asutusta.
M

Maa- ja metsätalousvaltainen alue,
jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta
Alue varataan maa- ja metsätalouden
harjoittamiseen ja ulkoiluun. Muuta kuin
maa- ja metsätalouteen liittyvää rakentamista koskee Oulun rakennusjärjestyksen
mukainen suunnittelutarveharkinta. Alue
on osa tai se täydentää seudun virkistysja vapaa-ajanverkostoa, mistä johtuen
alueen metsää on käsiteltävä sen erityisluonteen edellyttämällä tavalla (metsälaki
6 §).

3.7.1 Vesihuolto
Yleiskaavassa on merkinnällä ET osoitettu nykyisten vesihuoltolaitosten eli Kurkelanrannan ja
Hintan vedenpuhdistamojen, Taskilan jätevedenpuhdistamon sekä Puolivälinkankaan ja Maikkulan
vesitornien paikat. Hangaskankaan pohjavedenottamo Pikkaralassa jää yleiskaava-alueen ulkopuolelle.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue
Alue varataan pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Muuta kuin
maa- ja metsätalouteen liittyvää rakentamista koskee Oulun rakennusjärjestyksen
mukainen suunnittelutarveharkinta.

Liitteessä 16 on esitetty nykyinen ja tuleva päävesijohtoverkko sekä tilavaraus Viinivaaran pohjavesijohdolle.
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Liitteessä 17 on yleissuunnitelma jäteveden runkoviemäreistä. Asemakaava-alueille rakennetaan
erillinen sadevesiviemäriverkko, mutta siitä ei ole
esitetty erillistä suunnitelmaa tässä selostuksessa.

tamisesta ja alueiden jälkikäytöstä on tehty yleissuunnitelma ja YVA-menettely. Ylijäämämassojen
laajimpia sijoituspaikkoja tulevat olemaan Ruskon
jätteenkäsittelyalue, Kaakkurin entisen kaatopaikan
kunnostusalue Liikuntamaa sekä Hiukkavaaran
suuralueen pohjoisosa. Muita mahdollisia alueita
ovat Pohjantien molemmilla puolilla Raitotien
liittymästä pohjoiseen sijaitsevat alueet sekä Aaltokankaan ja Kalikkakankaan pohjoispuoliset alueet. Alustavasti on selvitetty myös Hiukkavaaran
kaakkoispuolisia alueita ja Ellinmaan läjitysalueen
laajentamista. Ylikunnallinen vaihtoehto on myös
Haukiputaan Vasikkasuon alue. Ylijäämämassojen
läjitysalueet sijoittuvat yleiskaavassa niiden jälkikäytön mukaisille virkistykseen tai maa- ja metsätalouteen varatuille alueille sekä Ruskon jätteenkäsittelyn alueelle.

3.7.2 Energiahuolto
Yleiskaavassa on osoitettu merkinnällä 110 kV:n ja
sitä suuremmat sähkönsiirtojohdot. Yleiskaavassa
on esitetty muutoksena nykytilanteeseen Hiukkavaaran keskuksen läpi menevän voimalinjan siirto
Vaalantien varteen ja siitä edelleen samaan aukkoon muiden Leväsuon sähköasemalle menevien
voimajohtojen kanssa. Uudelle voimalinjalle Oulusta Kiiminkiin on esitetty tilavaraus Hiukkavaaran uuden alueen läpi. Jylkynkankaalla, Kuivasjärvellä ja Pateniemessä on uusia voimalinjalinjauksia. Sähkölinjaverkko on liitekartalla 18.

3.8

Yleiskaavassa on ET-merkinnällä esitetty Toppilan
ja Merikosken voimalat sekä sähköasemat, joita
ovat Merikoski, Leväsuo, Pateniemi (Vahtolantie),
Yläsiirtola (Puolivälinkankaalla), Limingantulli,
Oulunsuu ja Kaakkuri. Äimärautiolle teollisuusalueen eteläpuolelle on esitetty pitkän aikavälin varaus uudelle voimalalle.

Selvityskohteet
Yhdyskuntarakenteen mahdollinen
laajenemissuunta

Merkinnällä on esitetty Ritaharjun pohjoispuolella
oleva alue. Yhdyskuntarakennetta on tarvittaessa
mahdollista laajentaa yleiskaavassa varattua aluetta
laajemmalle alueelle.

Kaukolämmitys on ensisijainen lämmitysmuoto
sekä täydennysrakentamisalueilla että uusilla
asunto- ja työpaikka-alueilla. Liitteessä 19 on kaukolämpöverkon yleissuunnitelma, jonka mukaan
merkittäviä uusia kaukolämpöön liitettäviä alueita
ovat Pateniemen sahan alue, Kuivasranta, Ritaharju, Jylkynkangas, Liikanen, Toppilansaari ja
Hiukkavaara.

SE

Selvitysalue
Selvitysalueen maankäyttö ratkaistaan
myöhemmin erillissuunnitelmalla.

Selvitysalueeksi on osoitettu Oulujoen suistoalueelta Rommakonselkä saarineen ja Vihreäsaari.
Näiden alueiden tuleva käyttö ratkaistaan myöhemmin laadittavilla erillissuunnitelmilla. Sammaltien varren korttelit 50–60 on esitetty selvitysalueiksi. Alueella on voimassa asemakaava. Asemakaavaa muutettaessa selvitetään mm. viereisen
teollisuusalueen vaikutukset alueen maankäyttöön.

3.7.3 Jätehuolto
Yleiskaavassa on esitetty EJ-merkinnällä Ruskon
jätteenkäsittelyalue. Alueen on arvioitu täyttyvän
vuoteen 2020 mennessä, mutta jos siirrytään jätteen energiahyötykäyttöön, voidaan Ruskon kaatopaikan käyttöikää jatkaa tämän jälkeenkin vielä
10–20 vuodella. Kaikissa tapauksissa Ruskossa
jatketaan jätteenkäsittelyä vielä vuoden 2020 jälkeenkin. Uusi seudullinen jätteenkäsittelyalue on
osoitettu seudun yleiskaavassa Kiiminkiin Alakyläntien itäpuolelle.

!

Terveyshaitan poistamistarve
Alueen maaperän pilaantuneisuus on tutkittava asemakaavoitukseen ryhdyttäessä.
Alue on tarvittaessa kunnostettava ennen
rakentamisen aloittamista.

Merkintää on käytetty muutosalueilla, joilla epäillään olleen maaperää likaavaa toimintaa. Merkintä
on osoitettu Välivainion ja Toppilan P-ak -alueille,
Toppilansalmen pohjoispuolen ja Alppilan
AK-alueille ja Pateniemen entisen sahan alueen
AP-t -alueelle.

Ylijäämämassat
Oulun kaupunki ottaa vuosittain vastaan omasta ja
yksityisten rakentamisesta syntyviä ylijäämämassoja noin 300 000 m3/v. Ylijäämämassojen sijoit-
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4

YLEISKAAVAN VAIKUTUKSET

4.1

Muutokset edelliseen
yleiskaavaan

den ottaminen asuntorakentamiseen. Kaupunkirakennetta laajennetaan asumakuntavyöhykkeelle.
Kuivasrannan asuntoalueen rakentamiseen osoitetaan rakentamaton, Kuivasjärven länsipuolella sijaitseva alue. Ritaharjun asuntoalue on esitetty
Raitotien pohjoispuolelle pääasiassa maa- ja metsätalousalueelle. Kuivasjärven kaupunginosaa laajennetaan pohjoiseen Alakyläntien länsipuolelle.
Aaltokankaan ulkoilureitti Kuivasojalta Aaltokankaalle säilyy. Aaltokankaalta ulkoilureitti johtaa
Pateniemen entisen sahan alueen kautta meren
tuntumaan. Uusia, väheneviä virkistysalueita korvaavia alueita on osoitettu Iso-Ahvenjärven alueelta ja Aaltokankaalta.

Keskusta
Keskustan kehittäminen on edelleen yleiskaavan
keskeinen tavoite. Kehittämistoimenpiteet perustuvat tässä yleiskaavassa keskustan maankäytön ja
liikenteen tavoitesuunnitelmaan MALI 2020, jossa
on käsitelty keskustaa erityisesti kaupallisten palvelujen ja kaupunkielämän sijaintipaikkana. Tässä
yleiskaavassa keskustatoimintojen laajenemissuunnaksi esitetään Limingantullia. Madetojan
musiikkikeskuksen alue on käsitelty keskustatoimintojen alueena. Uusi keskustan asuntoalue on
Intiön kasarmialue. Kaupunki kehittää Oulujoen
suistoaluetta aktiivisesti. Suistoalueen arvoa on korostettu merkitsemällä se kansallisen kaupunkipuiston kriteerit täyttävän kaupunkipuiston rajauksella. Eniten uusia maankäyttömahdollisuuksia sisältävä Rommakonselkä ja sen saaret, Hevossaari,
Varsasaari sekä Virransaari, on esitetty selvitysalueeksi SE. Alueen maankäyttö ratkaistaan Oulujoen
suiston pitkän aikavälin tavoitesuunnitelmassa,
jolla tullaan ohjaamaan maannousun vaikutuksia
halutulla tavalla.

Aaltokankaan hautausmaa-aluevarauksesta on tarpeettomana luovuttu.
Pateniemen sahan alue esitetään käytettäväksi
asumiseen edellisen yleiskaavan virkistyskäyttövarauksen asemasta.
Hiukkavaaran alueen siirtyminen suurimmaksi
osaksi kaupungin omistukseen on antanut mahdollisuuden laajentaa kaupunkirakennetta ympäristöolosuhteiltaan ensiluokkaisille maille. Uusia, oululaisten käyttöön tulevia virkistysalueita ovat
Valkiaisjärvi ja Niilesjärvi ympäristöineen.

Lähiövyöhyke

Kaakkurin yhdyskuntarakenne jatkuu yhtenäisenä
Kempeleen Linnakankaalle, mikä poikkeaa edellisessä yleiskaavassa esitetystä rakenteesta.

Merkittävin muutosalue esitetään vyöhykkeelle
Toppilansalmi – Koskela – Alppila – Välivainio.
Työpaikka-alueet esitetään muutettavaksi asuntoalueiksi. Alueet sijaitsevat hyvien yhteyksien
päässä keskustasta ja tukeutuvat keskustan palveluihin. Alueiden rakentamisella parannetaan ympäristöä ja kaupunkikuvaa. Väistyvälle pienteollisuustoiminnalle on osoitettu korvaavia alueita Takalaanilasta, Ruskosta ja Korvenkylän Polvikankaalta.

Kauppa
Tässä yleiskaavassa ohjataan vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumista MRL:n vaatimusten mukaan aiempaa täsmällisemmin. Päivittäistavarakauppa ohjataan lähelle asutusta, keskustaan ja
asuntoalueiden keskuksiin. Erikoistavarakaupalle
on esitetty useita liikenteellisesti ja näkyvyydeltään
houkuttelevia paikkoja. Keskustan reunavyöhykkeen työpaikka-alueille, jotka ovat pitkään olleet
rakennuskiellossa, on annettu yksiselitteiset asemakaavanmuutoksia ja kaupan sijoittamista ohjaavat määräykset.

Uusia asuntoalueiden lisärakentamiskohteita on
esitetty Kaijonrantaan, Knuutilankankaalle, Nykäsenkankaalle ja Huonesuolle.

Asumakuntavyöhyke
Tämän yleiskaavan suurin muutos edelliseen yleiskaavaan verrattuna on merkittävien uusien aluei-
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Ympäristö

4.2

Kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti
merkittävät kohteet ja arvokkaat alueet on esitetty
kattavammin ja monipuolisemmin kuin edellisessä
yleiskaavassa uusien selvitysten ja kartan esitystavan ansiosta. Suojelumääräys tulee oikeusvaikutteiseksi valtuuston hyväksyttyä yleiskaavan.

Ympäristövaikutukset

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kaavan perustuvan riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin ja
toteutumisen ympäristövaikutusten selvittämistä.
Yleiskaavassa arvioidaan tavoitteena olevan kehityksen vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä ihmisten elinoloihin ja -ympäristöön, maaperään, veteen
ja ilmaan, luonnon monimuotoisuuteen, alue- ja
yhdyskuntarakentamiseen ja liikenteeseen ja kaupunkikuvaan, maisemaan ja kulttuuriperintöön.

Luonnonsuojelualueet on samoin esitetty tässä täydellisemmin ja monitasoisemmin kuin edellisessä
yleiskaavassa. Tämä johtuu tarkemmista luonnonympäristöä koskevista selvityksistä.

Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden
toteutumista on edistetty yleiskaavassa eheyttämällä yhdyskuntarakennetta täydennysrakentamisella, tiivistämällä vajaakäytössä olleita alueita ja
varaamalla uusia alueita jo rakennetun yhdyskuntatekniikan piiristä. Lisäksi uudet alueet on sijoitettu ja suunniteltu siten, että joukkoliikenteen ja
kevyen liikenteen edellytykset paranevat ja palvelut ovat myös autottomien kaupunkilaisten saavutettavissa.

Liikenne
Liikenneverkko on pääosiltaan sama kuin edellisessä yleiskaavassa. Uusia väyläyhteyksiä ovat
Rautatienkadun jatkeeksi tuleva katu Saaristonkadulta Limingantielle, Vaalantieltä Kuusamontielle
johtava Poikkimaantien jatke sekä Linnanmaan ja
Kuivasrannan välinen kokoojakatu. Kuusamontielle esitetään eritasoliittymät Kaartintien, Liitintien ja Raitotien risteykseen. Kainuuntielle esitetyt
eritasoliittymät ovat Haarakankaantien, Oulunlahden maantien ja Poikkimaantien risteyksessä. Eritasoliittymä esitetään myös Lentokentäntien ja Limingantien risteykseen.

Kaupunkirakenne tulee laajenemaan pohjoiseen
ja itään kohtuullisen hyvin onnistuneesta tiivistämisestä ja täydennysrakentamisesta huolimatta.
Voimakkaan väestönkasvun takia tullaan ottamaan
käyttöön myös uusia asuntoalueita, jolloin kaupunkirakenne laajenee Oulujoen pohjoispuolella Kaijonharjun suuralueella ja Hiukkavaarassa. Kaupunkirakenteen tasapaino paranee asumisen, palveluiden ja työpaikkojen sijainnin osalta joen
pohjoispuolelle osoitettujen aluekeskusten ja työpaikka-alueiden ansiosta. Maankäyttöratkaisuista
huolimatta liikennemäärät Oulujoen ylittävillä silloilla tulevat kasvamaan. Ratkaisuna on esitetty
Poikkimaantien sillan rakentaminen, mikä on myös
edellytys Hiukkavaaran uuden kasvusuunnan
käyttöönotolle. Kaupungin viheraluejärjestelmän
mukaiset aluevaraukset toteutuvat pääosin. Suistoalueella sekä Oulujoen ja Kaupunginojan varressa
viheryhteydet ovat jatkuvat, mutta joillakin jo rakennetuilla alueilla viheryhteydet eivät muodosta
toimivia ekologisia käytäviä.

Ruskosta Kiiminkiin johtavasta rautatien aluevarauksesta on tarpeettomana luovuttu.

Esitystapa
Ympäristöministeriön laatimat uudet yleiskaavamerkinnät ja määräysohjeet ovat muuttaneet yleiskaavan teknistä toteutusta ja ulkoasua. Luettavuutta parantanee yleiskaavakartan aiempaa suurempi mittakaava. Yleiskaava esitetään nyt mittakaavassa 1:25 000. Keskusta esitetään samalla
kartalla suurennettuna karttaotteena. Nyt käsiteltävä yleiskaava ei sisällä koko Oulun kaupungin
hallinnollista aluetta, vaan ainoastaan keskeisen,
asemakaavoitettavaksi tulevan osan.

Pohjois-eteläsuuntaisen kaupunkirakenteen vahvistaminen Kaakkurin ja Ritaharjun alueiden rakentamisella parantaa nykyisen joukkoliikennejärjestelmän toimintaedellytyksiä. Jos vahvojen aluekeskusten muodostamisessa kaupungin pohjois- ja
eteläosiin onnistutaan, kyetään sillä hillitsemään
ajoneuvoliikenteen kasvua ja turvaamaan palvelujen alueellinen saatavuus. Yleiskaavassa on luotu
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vien kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden
ympäristössä. Muutoksia Oulujokivarren maisemaan tulevat aiheuttamaan Poikkimaantien sillan
sekä Nykäsenrannan ja Saarelan itäosan asuntoalueiden rakentaminen. Suistoalueella, jossa maisema
on muuttuu maankohoamisen johdosta, muutoksia
pyritään hallitsemaan suistosuunnitelmassa osoitettavin keinoin.

mahdollisuudet yhtenäisen kevyen liikenteen pääverkon muodostumiselle kaupunkialueelle.

Vaikutukset rakennettuun
ympäristöön
Kaupunkikuvasta ja kulttuuriympäristön säilymisestä on huolehdittu nostamalla kulttuurihistorialliset kohteet ja rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaat alueet esille kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä.
Kulttuurihistoriallisesti merkittävät suojelukohteet
on eritelty rakennus- ja aluekohteisiin, mikä selkiyttää niiden huomioon ottamista tarkemmassa
suunnittelussa. Arvokkaille alueille on esitetty niiden luonteen mukainen käyttötarkoitus, mikä
edistää alueiden arvojen säilymistä. Yleiskaava
ohjaa aktiivisesti hoitamaan ja kehittämään nykyistä rakennettua ympäristöä.

Vaikutukset luonnonympäristöön
Valtakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita on
edistetty säilyttämällä luonto- ja kulttuuriympäristön erityisiä aluekokonaisuuksia ja ohjaamalla niiden hoitoa suojelumerkinnöillä ja suunnittelusuosituksilla sekä sijoittamalla uudet rakentamisalueet siten, että arvokkaiden luonnonalueiden
elinolosuhteet voivat pääosin säilyä. Maankohoamisrannikko on otettu erityisesti huomioon
suistoalueella, Kempeleenlahden ja Letonniemen
luonnonsuojelualueilla sekä meren rannan luonnontilaisina säilytettävillä virkistysalueilla. Rakentamiseen varatut alueet on sijoitettu siten, että
turvataan maankohoamisrannikolle ominaisten
luonnon kehityskulkujen alueellinen edustavuus.
Rakentamattomille merenranta-alueille ei ole esitetty uusia aluevarauksia, vaan rakentaminen on
ohjattu entisille satama- ja teollisuusalueille.

Merkittävimmät muutokset rakennetussa ympäristössä tapahtuvat maankäytön muutosalueilla, joilla
nykyinen teollisuus- tai satamatoiminta väistyy
uuden asuntoalueen tieltä kuten Toppilansaaressa,
Toppilansalmessa, Alppilassa ja Välivainiolla.
Nämä muutokset edistävät kaupunkirakenteen tiivistymistä ja kaupunkikuvan parantumista. Kaupunkikuvassa tapahtuu huomattavia muutoksia
myös täydennysrakentamisalueilla, joista merkittävimpiä ovat keskusta ja siihen liittyvä keskustaasumisen alue Heinäpäässä sekä Limingantullin
palvelualue, jonne on muodostumassa erikoistavarakaupan keskittymä. Ruskon teollisuusalueen kehittäminen yritysalueeksi toimintojen ja liikenneverkon järjestelyillä sekä ympäristörakentamisella
parantaa ympäristön laatua ja kaupunkikuvaa.

Maaperään, veteen tai ilmaan johtuvat päästöt
eivät lisäänny yleiskaavan maankäyttöratkaisujen
johdosta. Alueelle ei ole osoitettu sellaista uutta
raskasta teollisuutta tai muuta toimintaa, joka aiheuttaisi maaperän, pohja- tai pintaveden tai ilman
pilaantumista. Ajoneuvoliikenteen yleinen kasvu
aiheuttaa kuitenkin liikennemelun ja pakokaasupäästöjen kasvua, ellei niitä rajoiteta muilla toimenpiteillä. Useiden entisten teollisuus- ja satamaalueiden puhdistaminen ja ottaminen uuteen käyttöön parantaa maaperän puhtautta ja pienentää riskiä altistua haitallisten aineiden vaikutuksille.

Merkittäviä muutoksia ympäristössä tapahtuu jo
rakenteilla olevalla Kaakkurin asuntoalueella sekä
sen länsipuolella Oulunportin uudelle työpaikkaalueella. Kaakkuriin syntyy Oulun uusi sisääntuloportti, kaupunkimaisesti rakennettu alue, joka on
myös merkittävä osa Oulun seudun laatukäytävää.
Kaupungin pohjoisosaan Linnanmaan-Ritaharjun
alueelle muodostuu vastaavanlainen uusi aluekokonaisuus ja kolmas merkittävä uusi rakennettava
alue on Hiukkavaara Oulujoen pohjoispuolella.

Luonnon monimuotoisuuden säilyminen on
kyetty turvaamaan yleiskaavalla kohtalaisen hyvin
selkeämmän luokittelun ja kaavamerkintöjen ja määräysten avulla. Luonnonsuojelualueiden määrä
on säilynyt entisellään, Letonniemen suojelualueen
rajausta on supistettu vastaamaan Natura-rajausta.
Muiden suojelualueiden, joilla on erityisiä luontoarvoja, määrä on kasvanut kolmesta neljään. Luonnontilaisina säilytettäviin virkistysalueisiin on
otettu uutena alueen Hietasaaren eteläosa, jonka
merkittävät luontoarvot eivät tulleet esille aiemmassa yleiskaavassa. Uusilla kasvusuunnilla
Kaakkurissa, Ritaharjussa ja Hiukkavaarassa mo-

Maisemallisten arvojen säilymisestä on huolehdittu aluevarauksilla (MA), alueiden arvoa korostavilla merkinnöillä sekä käyttö- ja hoitomääräyksillä. Oulujokivarren arvokas maisema säilyy
yleiskaavan mukaan parhaiten Oulujoen kirkon
sekä Maikkulan kartanon ja sen läheisyydessä ole-
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nimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet on inventoitu ja otettu huomioon suunnittelussa, joten
niiden elinvoimaisuus voidaan säilyttää rakentamisesta huolimatta. Koska koko yleiskaava-aluetta ei
ole inventoitu, jatkosuunnittelun yhteydessä on
tarpeen selvittää mm. Kalimeenojan varren luontoarvot. Valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisten kasvien tunnetut esiintymisalueet ovat pääosin
suojelualueilla, luonnonmukaisina säilytettävillä
virkistysalueilla tai maa- ja metsätalousalueilla,
joten niiden elinolosuhteet voidaan yleiskaavan
mukaan säilyttää. Natura 2000 -ohjelman mukaiset
alueet on esitetty yleiskaavassa ja niille esitetyt
käyttötarkoitukset antavat mahdollisuuden luontoarvojen säilyttämiselle.

4.3

Yhdyskuntataloudelliset
vaikutukset

Asuinalueiden kokonaiskustannukset 2003-2020
Taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa on selvitetty
suurimpien uusien asuin- ja työpaikka-alueiden rakentamis- ja käyttökustannukset. Laskelmassa on
käytetty AVE-kaavatalousohjelmaa, jota käytettiin
myös yleiskaavan rakennemallivertailussa. Käyttökustannukset on pääomitettu yleiskaavojen laadinnassa yleisesti käytössä olevan periaatteen mukaan
40 vuoden ajalta 5 %:n korkokannalla nykyhetkeen.

Luonnonvaroihin yleiskaava vaikuttaa lievästi
negatiivisesti varaamalla rakentamiseen ja muuhun
aktiiviseen hyötykäyttöön aiemmin alkutuotannossa olleita maa- ja metsätalousalueita.

Rakentamiskustannukset sisältävät asuntorakentamisen, julkisten ja yksityisten palvelujen rakentamisen, alueiden kytkentäkustannukset oleviin verkostoihin ja rakennettavien alueiden sisäiset kustannukset. Rakentamis- ja käyttökustannuksiin sisältyvät kunnallistekniikka, energia ja tietoliikenne, kaupungin palvelut sekä yksityinen rakentaminen. Kustannuksiin eivät sisälly liikennekustannukset.

Viheraluejärjestelmän mukaiset viherkehät ja viherakselit toteutuvat pääosin hyvin. Ulkokehä on
voitu osoittaa yhtenäisenä ja leveimpänä, vaikka se
jääkin hieman kapeaksi Heikkilänkankaan kohdalla. Sisäkehällä on jo rakennetuista asuntoalueista johtuen kapeita osuuksia mm. Poikkimaantien
sillan molemmin puolin. Suiston ydinviheralue on
varattu riittävän laajaksi ja keskustasta säteettäin
lähteville pääviherkäytäville on jatkuvat, mutta
paikoin kapeat reitit. Pohjoiseen suuntautuva viherkiila on kapea Toppilassa ja Pateniemessä aluevarausten takia ja eteläinen viherkiila on vaikeasti
toteutettavissa Limingantullissa.

AVE-kaavatalousohjelmalla on laskettu rakennettavien asuinalueiden kustannukset. Asumakuntavyöhykkeen alueista on laskettu Heikinharju-Korvenkylä, Herukka, Hiukkavaara, Jylkynkangas,
Korvensuora, Kuivasranta-Ritaharju, Liikanen,
Metsokangas, Pateniemen saha-alue ja Saarela.
Keskustan ja lähiövyöhykkeen alueista on laskettu
Alppila-Välivainio, Etu-Lyötty, Hiukkavaara, Intiö, Knuuttilankangas, Kynsilehto, Nykäsenkangas,
Tahkokangas, Toppila ja Toppilansaari. Muut alueet on arvioitu laskelman pohjalta.
Yleiskaavassa osoitettujen uusien asuinalueiden
25.000 asunnon kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 4.000 milj. €. Kaupungin kustannukset
ovat arviolta 460 milj. €.
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Kaavio 1.
ARVIOITUJEN ASUINALUEIDEN KOKONAISKUSTANNUKSET
noin 4.000 milj. €
KAUPUNGIN KUSTANNUKSET
Kunnallistekniikka

230

Energia ja tietoliikenne

121

Kaupungin palvelurakennukset
ja alueet

460

3 539

109

YKSITYINEN RAKENTAMINEN

Kaaviossa 1 on esitetty asuinalueiden kokonaiskustannukset.

Kaavio 2.
KUSTANNUKSET ASUNTOA KOHDEN
154.000 €

Kaavio 3.
KAUPUNGIN
KOKONAISKUSTANNUKSET
ASUNTOA KOHDEN

200 000
150 000

20 000

31 000

15 000

100 000
50 000
€

124 000

18 000

10 000
5 000

0
Käyttö (ei liikenne)
Rakentaminen

€

0

Kaaviossa 2 on esitetty kokonaiskustannukset asuntoa kohti ja jaoteltuna rakentamis- ja käyttökustannuksiin.
Kaaviossa 3 on esitetty kaupungin kokonaiskustannukset asuntoa kohden, johon on laskettu mukaan
katuverkko, energia ja lämpöverkostot, virkistysalueet ja kunnalliset palvelut.
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200 000
180 000
160 000
140 000

172 000
133 000

Kaavio 4.
KOKONAISKUSTANNUKSET
PER ASUNTO
Ei sisällä liikennekustannuksia

120 000
100 000
80 000
60 000
40 000

ASUMAKUNTAVYÖHYKE

20 000

KESKUSTA-ALUEET JA
LÄHIÖVYÖHYKE

0

Kaaviossa 4 on esitetty kokonaiskustannukset asuntoa kohti asumakuntavyöhykkeellä
sekä keskusta-alueilla ja lähiövyöhykkeellä.

4.4

tain näkökannat
ristiriitaisia.

Sosiaaliset ja kulttuurivaikutukset

ovat

kuitenkin

keskenään

Sosiaalisten vaikutusten arviointi
Yleiskaavan sosiaalisten vaikutusten arviointityö

Asuin- ja elinympäristö on kokonaisuus, joka
koostuu fyysisestä, toiminnallisesta, taloudellisesta
ja sosiaalisesta ympäristöstä. Asuinaluetta ja
-paikkaa voidaan tulkita myös symbolisella tasolla,
jolloin asukkaiden kokemat tunteet, elämykset ja
esteettiset kokemukset ovat tarkastelun kohteena.
Alueen fyysiset ja toiminnalliset rakenteet voidaan
suunnitella, mutta alueen sosiaaliset ja symboliset
ulottuvuudet muodostuvat asukkaiden ja heidän
viiteryhmiensä luomasta arvomaailmasta ja maailmankuvasta.

Oulun yleiskaavan sosiaalisia vaikutuksia on tarkasteltu useissa työryhmissä. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto kokosi Oulun kaupungin kanssa
tekemänsä sopimuksen perusteella asiantuntijaryhmän arvioimaan Oulun kaupungin yleiskaava
2020 sosiaalisia vaikutuksia. Asiantuntijaryhmän
jäsenet edustavat Oulun, Lapin ja Joensuun
yliopistoja sekä Tampereen teknillistä korkeakoulua. Asiantuntijaryhmän tehtävänä oli tuottaa alustava sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) Oulun yleiskaavan 2020 rakennemalleista.

Eri asiantuntijoiden lausunnoissa yleiskaavan sosiaalisista vaikutuksista korostuvat ja toistuvat tietyt
teemat. Yhdyskuntasuunnittelulla tulisi luoda vapaata liikkumatilaa uudelle, mahdollisuudet erilaisille elämäntavoille ja vuorovaikutuksen syntymiselle. Kansalaisille tulisi luoda hyvinvoinnin ja
osallisuuden edellytykset. Yleiskaavan tärkeänä
tavoitteena tulisi asiantuntijoiden mukaan olla sosiaalisen segregoitumisen estäminen ja asukkaiden
sosiaalinen sekoittuneisuus. Asukkaiden sosiaalisesta juurtuneisuudesta tulisi myös huolehtia, sillä
juurtuminen ja kotiseudun kokeminen kiinnittävät
asukkaat paremmin omaan asuinalueeseensa. Tut-

Oulun kaupunginvaltuusto on antamissaan ryhmäpalautteissa (Palauteraportti I) tuonut esiin monia
sosiaalisia näkökohtia yleiskaavan laatimistyöhön.
Yleiskaavan sosiaalisia vaikutuksia on arvioitu
myös kaupungin eri hallintokuntien edustajista
kootussa työryhmässä. Viranhaltijaryhmä Oulun
seudun kunnista on arvioinut omalta osaltaan Oulun seudun yleiskaavan 2020 vaikutuksia. Eri osapuolien ja asiantuntijoiden lausunnoista voidaan
löytää useita samoja tavoitteita yleiskaavalle, osit-
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maankäytön toteuttamis- ja asunto-ohjelmalla. Viher- ja ulkoilureittien varauksilla on turvattu viihtyisien asuinalueiden rakentamismahdollisuus.
Yleiskaavassa on huomioitu myös arvokkaat alueet
(erillisselvitys), joiden säilyttämisellä pyritään turvaamaan kulttuurihistorian ja alueiden identiteetin
säilyminen ja välittyminen tuleville sukupolville.

kimusten mukaan asuinalueeseen kiinnittymiseen
vaikuttavat mm. seuraavat tekijät: aika, asumismuoto, asukkaan ikä, työmarkkina-asema ja sosiaaliset suhteet.
Kulttuuriperinnön ja alueiden identiteetin säilyttäminen ovat tärkeitä tavoitteita yleiskaavassa. Säilyttäminen on tärkeää sekä paikallisesti, alueellisesti että seudullisesti. Oulun keskustalla on merkittävä asema koko seudun pääkeskuksena ja alueen identiteetin muodostajana.

Yksityiskohtaisemmalla asunto-ohjelmalla ja asemakaavoituksella on yleiskaavan toteuttamisessa
keskeinen merkitys alueiden ja ympäristön lopullisessa rakentumisessa ja toteutumisessa sekä sosiaalisen ympäristön muodostumisessa. Vanhojen
lähiöiden ja kaupunginosien perusparantamisella
on myös tärkeä osuus eri alueiden ja sitä kautta
koko kaupungin sosiaalisessa ympäristössä.

Yliopistoja edustava asiantuntijatyöryhmä korostaa
täydennysrakentamisen tärkeyttä ja toisaalta uusien
asuntorakentamisalueiden hidasta, vaiheittaista toteuttamista. Kasvu olisi hajautettava samanaikaisesti eri puolille kaupunkia palvelukysynnän ja ikärakenteen kehityksen tasaamiseksi. Alueiden palvelutasosta tulee huolehtia samoin kuin eri väestöryhmien, esimerkiksi lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden palvelutarpeista. Väestön ikääntyminen
on otettava huomioon uusien asuinalueiden suunnittelussa. Entistä suurempi osa iäkkäistä asukkaista asuu laitoshoidon sijasta mahdollisimman
pitkään kotonaan. Tämä asettaa haasteita asuntojen
suunnitteluun ja perusparantamiseen sekä asuinympäristön parantamiseen, jolloin mm. esteettömyys on turvattava.

4.5

Oikeusvaikutukset

Ohjausvaikutus muuhun
suunnitteluun
Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa
asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42
§ 1 mom.). Yleiskaava korvaa samaa aluetta
koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan,
jollei kaavassa toisin määrätä. Yleiskaava ei ole
asemakaava-alueella voimassa muutoin kuin 1
momentissa tarkoitetun asemakaavan muuttamista
koskevan vaikutuksen osalta ( MRL 42 § 3 mom.).
Yleiskaavan keskeiset periaatteet tulee ottaa huomioon asemakaavaa laadittaessa.

Useat asiantuntijat korostavat ympäristön laatua ja
viihtyisyyttä. Lausuntojen mukaan hyvän asuinalueen ja elinympäristön elementtejä ovat mm. väljyys, eri elämänvaiheisiin sopiva asumistapa, monipuolinen talotyyppi- ja hallintamuotojakauma,
hyvä palvelutaso, turvallisuus ja joukkoliikenteen
sujuvuus. Julkinen liikenne on osa palveluverkkoa
ja liikkumismahdollisuudet ja asukkaiden palveluiden saavutettavuus ovat tärkeinä osatekijöinä
asukkaiden sosiaalisessa ympäristössä.

Viranomaisvaikutus
Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden
toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista (MRL 42 § 2
mom.).
Velvoite koskee kaikkia kunnan ja valtion viranomaisia, joilla on alueiden käyttöön liittyviä suunnittelu- tai toteuttamistehtäviä.

Arviointityön huomioon ottaminen
yleiskaavassa
Oulun yleiskaavassa on otettu huomioon yleiskaavan sosiaalisten vaikutusten arvioinneissa esiin
nousseita tavoitteita. Keskus- ja palveluverkon rakenteella pyritään vastaamaan eri väestöryhmien
palvelutarpeisiin sekä liikenteen suunnittelulla
asukkaiden liikkumismahdollisuuksiin. Uudet
asuinalueet sijaitsevat lähellä merkittäviä työpaikka-alueita. Yleiskaava mahdollistaa talotyypeiltään ja hallintasuhteiltaan monipuolisten asuinalueiden muodostumisen. Alueiden vaiheittaista
rakentamisjärjestystä tulee tarkemmin ohjata

Rakentamisrajoitukset
Ehdollinen rakentamisrajoitus
Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää
siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista.
Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta
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johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle
huomattavaa haittaa eikä kunta tai valtio lunasta
aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta
(MRL 43 § 1 mom.).

sekä maa- ja metsätalousalueelle MY, jolla on
erityisiä ympäristöarvoja.
Jos maanomistaja ei luvan epäämisen takia
voi käyttää maataan kohtuullista hyötyä
tuottavalla tavalla hyväkseen, hänellä on
oikeus saada kunnalta korvaus aiheutuneesta
vahingosta (MRL 140.3 §).

Rakennuksen purkaminen
Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa
yleiskaava-alueella, jos purkaminen on yleiskaavamääräyksellä saatettu luvanvaraiseksi (MRL 127
§ 1 mom.) .
Yleiskaavassa on kielletty suojelukohteen purkaminen ilman lupaa.

Suunnittelutarvealue
Yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä voidaan
osoittaa suunnittelutarvealueeksi alue, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten
ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on
tarpeen suunnitella maankäyttöä (MRL 16 § 3
mom.). Määräys on voimassa 10 vuotta kerrallaan.
Oulun kaupungin rakennusjärjestys,
kv 26.11.2001
7 § Suunnittelutarvealueet Oulun kaupungissa
Koko Oulun kaupungin asemakaavoittamaton
alue vahvistettuja oikeusvaikutteisia osayleiskaava-alueita lukuun ottamatta on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n tai ranta-alueilla 72 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta.

Yleiskaavamääräykset
Yleiskaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita tarvitaan yleiskaava-aluetta suunniteltaessa tai muutoin käytettäessä. Ne voivat koskea maankäytön tai
rakentamisen erityistä ohjausta ja haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista (MRL
41 § 1 mom.).

Suojelumääräykset
Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman,
luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, yleiskaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä
(MRL 41 § 2 mom.).
Yleiskaavassa näitä alueita ovat luonnonsuojelualueet SL ja S-1, virkistysalueet V ja V/s,
maa- ja metsätalousalue MY sekä rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaat alueet, maisemallisesti arvokkaat alueet, Natura-alueet , luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet ja Oulujoen suiston kaupunkipuisto .
Suojelumääräyksiin ei liity MRL 101 §:n mukaista lunastus- tai korvausvelvollisuutta.

Vähittäiskaupan suuryksikkö
Vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa maakunta- tai yleiskaavan keskustatoiminnoille varatun
alueen ulkopuolelle, ellei alue ole asemakaavassa
erityisesti osoitettu tätä tarkoitusta varten (MRL 58
§ 3 mom.).
Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli
2000 kerrosneliömetrin suuruista vähittäiskauppaa.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske
paljon tilaa vaativaa erikoistavaran kauppaa (MRL
114 § ).
Yleiskaavassa kaupan suuryksikkö voi sijoittua keskustatoimintojen alueille C ja CA-1
sekä kaupan suuryksiköille varatulle alueelle
KM. Erikoistavarakaupan suuryksikkö voi sijoittua palvelujen, hallinnon ja kaupan alueelle P sekä palvelujen, hallinnon ja erikoistavarakaupan alueelle P-1.

Toimenpiderajoitus
Yleiskaavamääräyksellä voidaan maisemaa muuttava toimenpide määrätä luvanvaraiseksi (MRL 43
§ 2 mom.). Tällöin toimenpiteen edellytyksenä on,
että kunta myöntää alueelle maisematyöluvan
(MRL 128 § ja 140 §). Lupaa ei voida myöntää, jos
toimenpide vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa
varattuun tarkoitukseen.
Yleiskaavassa toimenpiderajoitus on esitetty
virkistysalueille V ja V/S, suojelualueelle S-1

Lunastus
Ympäristöministeriö voi myöntää kunnalle luvan
lunastaa alue, joka on yleiskaavassa osoitettu liikenneväyläksi, asuntorakentamiseen tai siihen
liittyvään yhdyskuntarakentamiseen ja jota tarvitaan kunnan suunnitelmanmukaiseen yhdyskuntakehitykseen, - - - (MRL 99 § 3 mom.).
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mukaisissa menettelyissä. Näistä keskeisimpiä ovat
tielait, maa-aineslaki, vesilaki, metsälaki, jätelaki,
rakennussuojelulaki ja ympäristönsuojelulaki.
Luonnonsuojelulain ja muinaismuistolain huomioon ottamisesta säädetään vielä tarkemmin MRL
197 §:ssä.

Suhde muuhun lainsäädäntöön
Edellä on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain
(MRL) mukaisia yleiskaavan oikeusvaikutuksia.
Myös muissa laeissa on säännöksiä, jotka edellyttävät yleiskaavan huomioon ottamista niiden lakien

5

YLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN

5.1

Maapoliittinen ohjelma
2003

5.2

Maapoliittinen ohjelma on strateginen asiakirja,
jonka tavoitteet ja toimenpidesuositukset ohjaavat
yleiskaavan toteuttamista. Keväällä 2003 valmistunut maapoliittinen ohjelma on laadittu Oulun
yleiskaavan 2020 pohjalta. Ohjelmassa on linjattu
maanhankinnan ja maanluovutuksen periaatteet,
maankäyttösopimuskäytäntö sekä maankäyttö- ja
rakennuslain muutoksesta johtuva korvauskäytäntö. Tavoitteena oli myös määritellä keinot, joilla
tuetaan maankäytön toteuttamisohjelman ja kaupungin muiden ohjelmien ja tavoitteiden toteutumista.

Yleiskaavaa toteutetaan maankäytön toteuttamisohjelman mukaan. Toteuttamisohjelmassa esitetään
seuraavien viiden vuoden asuntotuotanto, työpaikkarakentaminen, palvelutuotantorakentaminen ja
kunnallistekniikan investoinnit. Asunto-ohjelmalla
voidaan yleiskaavaa tarkemmin ohjata asuntorakentamista kulloistenkin kysyntä- ja asuntomarkkinatilanteiden mukaan.
Maankäytön toteuttamisohjelma 2004-2008 valmistui keväällä 2003. Ohjelman mukaan kaupunki
luo seuraavien viiden vuoden aikana edellytykset
1400 uuden asunnon rakentamiseen. Asuntotuotantoarvio perustuu väestökehitysennusteeseen
sekä asuntorakentamisen ennakointimalliin (Lankinen). Asuntotyypeittäin suunnitelmakaudella lisätään vuodesta 2005 alkaen pientalojen, etenkin
rivitalojen osuutta. Asuntotyyppitavoite on seuraava:

Maapoliittisen ohjelman 2003 keskeiset toimenpidesuositukset ovat:
-

-

-

-

-

Maankäytön toteuttamisohjelma 2004-2008

Maata hankitaan yleiskaavassa 2020 yhdyskuntarakentamiseen sekä virkistys- ja suojelualueiksi varatuilta alueilta.
Vapaaehtoinen kauppa on maanhankinnan ensisijainen työväline.
Raakamaan hankinnan määrätavoite on noin
700-800 hehtaaria seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Maakäyttösopimuksia laaditaan käyttötarkoituksen muutostilanteissa keskustassa ja keskustan reuna-alueilla.
Kaupunki luovuttaa tontteja sekä vuokraamalla
että myymällä tapauskohtaisesti.
Yksityisten omistamien rakentamattomien
tonttien käyttöönottoa edistetään vapaaehtoisin
toimin.
Etuosto-oikeutta ja lunastusta voidaan käyttää
tarvittaessa.

2004
Kerrostaloasunnot (AK)
800
Rivitaloasunnot (AKR-AR) 350
Pientaloasunnot (AP-AO) 250
Yhteensä

1400

2005-07
700
400
300

2008
650
400
350

1400

1400

Asuntotuotanto sijoittuu pääosin kaupungin luovuttamille tonteille. Vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tavoite on puolet suunnitellusta uudisasuntotuotannosta.
Ohjelmakauden merkittävimmät asuntotuotantoalueet ovat Kaakkurissa, Oulun keskusta-alueella,
Toppilansaaressa ja Talvikankaalla sekä Kaijon-
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harjun suuralueella olevilla Jylkynkankaan ja Kuivasrannan uusilla asuntoalueilla.

Kerrostaloasuntotuotanto (AK-asunnot) alueittain:

Asunto-ohjelman ja yleiskaavan 2020 mukaiset
asuntorakentamisalueet on esitetty liitteessä 5.

5.3

x Keskusta ja sen läheiset alueet, Heinäpää ja
Limingantulli, Etu-Lyötty
x Toppilansaari, Toppilansalmi, Hartaanselkä ja
Ranta-Toppila,
x Alppila, Välivainio
x Ritaharjun keskus
x Hiukkavaaran keskus

Toteuttamisohjelma
2009-2020

Yleiskaavassa tavoitteena on rakentamisen painopisteen siirtäminen nykyistä enemmän pientalojen
rakentamiseen. Tavoitteena on myös monipuolistaa
asuntotyyppijakaumaa. Asuntotyyppivalikoimaan
on lisätty kaupunkimainen, pienellä tontilla sijaitseva pientalotyyppi. Tiiviillä ja matalalla asuntorakentamisella voidaan lisätä pientaloasuntojen
osuutta asuntokannassa ja samalla pyrkiä eheyttämään kaupunkirakennetta.

Pienkerros-, rivitalo- ja muut pientaloasuntoalueet (AKR/ AR, AP, AO-asunnot):
x Kaakkurin Kiviharju ja Metsokangas,
x Kynsilehto, Talvikangas II, Heikinharju ja Korvenkylä
x Toppilansaari ja Toppilansalmi
x Kuivasranta, Liikanen, Ritaharju
x Pateniemen sahan alue, Timola ja Piimäperä
x Hiukkavaara, Mustikkakangas ja Saarela

Asuntotuotannon kokonaismäärätavoite on myös
koko ensi vuosikymmenellä noin 1400 asuntoa
vuosittain.

5.4
Kerrostalot (AK)
Rivitalot (AKR/AR)
Pientalot
Yhteensä

650 asuntoa /vuosi
400 ”
350 ”
1400 asuntoa/vuosi

Yleiskaavan
toteutuminen

Yleiskaava on kaupunginvaltuuston näkemys siitä,
millaiseksi haluamme kehittää kaupunkiamme pitkällä aikavälillä. Aluevaraukset pohjautuvat nyt
nähtävillä olevaan todennäköiseen ja toivottavaan
kehitykseen vuoteen 2020 mennessä. Suurin epävarmuustekijä aluevarausten toteutumiselle aiheutuu kaupungin talouden, työpaikkojen ja väestön
kehityksestä. Riittävät, pitkän aikavälin aluevaraukset antavat mahdollisuuden varautua erilaisiin
kehityssuuntiin ja ennalta arvaamattomiin aluetarpeisiin. Toteuttamisen ohjaaminen siten, että yleiskaavan tavoitteet toteutuvat, on vaativa tehtävä.

Kuluvan vuosikymmenen lopulla aiemmin aloitettujen alueiden rakentaminen jatkuu vielä mm. keskustassa, Toppilansaaressa, Kaakkurin Kiviharjussa ja Kuivasrannalla.
Yleiskaavan tavoitteena on alueiden täydennysrakentaminen ja valmiin yhdyskuntarakenteen, kuten
kunnallistekniikka- ja palveluverkkojen hyödyntäminen ennen uusien laajempien alueiden rakentamisen. Nykyisen asunto-ohjelmakauden jälkeen
yleiskaavassa toteutettavaksi suunniteltuja alueita
ovat keskustan asuntotuotannon ohella lähiövyöhykkeen täydennysrakentaminen. Pientalotuotannolla täydennetään asumakuntavyöhykkeen
yhdyskuntarakennetta mm. Pateniemessä ja Kaijonharjun suuralueella Liikasessa. Metsokankaan
rakentaminen on tärkeä koko Kaakkurin aluekeskuksen valmistumisen turvaamiseksi.

Oulun kaupungin suunnittelujärjestelmä turvaa
yleiskaavan taloudellisen ja järkevän toteuttamisen. Valtuustokausittain uudistuva visio ja siihen
pohjautuva strategia linjaavat maankäytön tavoitteita. 5-vuotiskausille laadittava maankäytön toteuttamisohjelma ja asunto-ohjelma toteuttavat
yleiskaavaa taloudellisten resurssien ja rakentamistarpeiden kannalta halutulla tavalla. Taloudelliset suhdannevaihtelut, arvojen muuttuminen ja uudistuva toimintaympäristö aiheuttavat todennäköisesti yleiskaavan tarkistamistarpeen jo ennen
suunnitelman tavoitevuotta. Oulussa käytännöksi
muodostunut jatkuva yleiskaavoitus takaa kaupungille aina ajan tasalla olevan yleiskaavan.

Ritaharju ja Hiukkavaara ovat yleiskaavassa suunniteltu myöhemmin toteutettaviksi. Hiukkavaaran
11 000 asukkaan aluekeskuksen rakentaminen
merkitsee huomattavia kunnallistekniikka- ja palveluinvestointitarpeita. Koko aluekeskuksen alueelle on rakennettava useita päiväkoteja ja kouluja,
sosiaali- ja terveysasema, kirjasto, nuoriso-ja asukastiloja, liikuntatiloja jne.
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LIITE 1

Yleiskaavan oheisaineisto
Oulun yleiskaavan 2020 vaiheraportit
Oulun kaupunki, Suunnittelupalvelut
I:
II:
III:
IVa:
IVb:
V:
VI:

Tarkistamistarveselvitys 1997
Suunnittelun lähtökohdat, osallisuus- ja työohjelma 1999
Tavoitteet, Oulun kaupunki 1999
Rakennemallit ja niiden arviointi 1999
Rakennemallien vaikutukset ja arviointi 2000
Yleiskaavaluonnos 2002
Yleiskaavan selostus 2004

Lyyli – raporttisarja
Liikenneministeriön, Ympäristöministeriön, Sosiaali- ja terveysministeriön, Kauppa- ja
teollisuusministeriön, Suomen kuntaliiton, TEKESin, Tielaitoksen ja Ratahallintokeskuksen
yhteinen tutkimus- ja kehittämisohjelma vuosille 1997-2001
-

Oulun kaupunkiseutu - Alakeskusten kehittäminen,
Timo Halme, Kimmo Koski, VTT Yhdyskuntatekniikka 2000
Oulun kaupunkiseudun alueellisen työpaikkaomavaraisuuden lisääminen,
Suunnittelukolmio Oy 1999

Oulun seudun kaupan palveluverkosto ja suurmyymälöiden sijoittuminen
Entrecon Oy, Oulun kaupunki 1999
Oulun seudun päivittäistavarakaupan rakenneselvitys
Tuomas Santasalo Ky 2002
Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin lähtökohtia – Oulun kaupungin yleiskaava 2020
Petri Kinnunen, Jarmo Kortelainen, Terttu Pakarinen ja Jarmo Rusanen, Oulun kaupunki 2001
Arvokkaita alueita Oulussa, Osa I
Oulun kaupunki 1999
Arvokkaita alueita Oulussa, Osa II
Oulun kaupunki 2000
Oulun viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelma
Oulun kaupunki 1999
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KESKUSTAN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN
TAVOITESUUNNITELMA, MALI 2020 (kv 26.11.2001)
A

Asuintalojen korttelialue

Y

Yleisten rakennusten korttelialue

AL

Asuin- ja liikerakennusten
korttelialue

L

Matkakeskus

Keskustatoimintojen alue

V

Puistoalue
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C3
K

(ydinkeskusta)

Keskustatoimintojen alue
(kaupallinen keskustavyöhyke)

Keskustatoimintojen alue
(kaupallinen keskustavyöhyke)

Liike- ja toimistorakennusten
alue

Aukio
Kävelykatu

LIITE 5

Piimäperä
Timola

Ritaharju

II - III
Pateniemi

Jylkynkangas
Kuivasranta
Rajakylä

Kuivasjärvi

Liikanen
Heikinharju

Kaijonranta

Korvenkylä
Pyykösjärvi

Rantatoppila

Talvikangas
Toppila
Alppila
Välivainio

Toppilansaari

Kynsilehto
Hartaanselkä

Laanila

Hintta
Valkiaisjärvi

Kasarmi +
Koskenniska

Etu-Värttö
Peltola
Niilesjärvi

Taka-Lyötty

Hollihaka

Nykäsenranta
Hiukkavaara
lu
Ou

II - III

i
jok

Etu-Lyötty

Saarela

Mäntylä

Tahkokangas

Kempeleenlahti

Kiviharju
Kaakkurin
keskus

Metsokangas

0

2

4

kilometriä

OULUN YLEISKAAVA 2020
ASUNTOTUOTANTOALUEET

Yleiskaava-alueen raja

TOTEUTTAMINEN
Vaihe I (Asunto-ohjelma 2004 - 2008)
Vaihe II
Vaihe III

LIITE 6

Herukka

RITAHARJU
PATENIEMI

Kuivasranta

Liikanen

Kuivasjärvi
Kuivasjärvi

Pöllönkangas

RAJAKYLÄ

Korvenkylä

KAIJONHARJU LINNANMAA

TOPPILA

Hönttämäki

KOSKELA
Pyykösjärvi

Talvikangas

PUOLIVÄLINKANGAS

Korvensuora

Välivainio
Tuira

Toppilansaari

Haapalehto
Myllytulli

Hintta
O
ok
uj
ul

Peltola

PÄÄKESKUS

HIUKKAVAARA

i

Raksila

Valkiaisjärvi

MYLLYOJA

Niilesjärvi

Kirkkokangas
OULUNSUU

Heinäpää

Lämsänjärvi

Saarela

HÖYHTYÄ

Knuutilankangas

Mustikkakangas

KAUKOVAINIO

Lylyjärvi

MAIKKULA

Hiironen

Mäntylä

Kontionkangas
Iinatti
Heikkilänkangas

Kaakkuri I
Kempeleenlahti

Kiviniemi
Kiviharju

KAAKKURI

0

2

4

kilometriä

Metsokangas
Yleiskaava-alueen raja

OULUN YLEISKAAVA 2020
KESKUSVERKKO




Aluekeskus

Uusi aluekeskus

Paikalliskeskus tai
monipuolinen lähiökeskus

Uusi paikalliskeskus

Lähipalvelukeskus

Uusi lähipalvelukeskus

Yksittäisiä palveluja

Uusia yksittäisiä palveluja
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KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUEET
P

Kaupallisten palveluiden alue, jossa voi olla päivittäistavarakaupan palveluja
ja erikoistavarakaupan suuryksiköitä.

Kaupallinen ydinkeskusta.

P-1

Kaupallisten palvelujen alue, jossa voi olla erikoistavarakaupan suuryksiköitä.
Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavaramyymälää.

CA-1

Aluekeskus, jossa voi olla vähittäiskaupan suuryksiköitä
ja seudullisia erikoistavarakaupan palveluja.

P-2

Kaupallisten palvelujen alue, jossa voi olla enintään 5000 kerrosneliömetrin
suuruisia erikoistavarakaupan suuryksiköitä, jotka eivät ole seudullisesti merkittäviä.

CA-2

Asuntoalueiden kaupalliset palvelut.

KM

Kaupallisten palvelujen alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä.



Lähipalvelukeskusten kaupalliset palvelut.

C

Seudun kaupallisten palvelujen keskus,
jossa voi olla vähittäiskaupan suuryksiköitä.

Oulun seudun laatukäytävä.
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TYÖPAIKKA-ALUEET
Keskustatoimintojen alue

Työpaikka-alue

Palvelujen alue

Teollisuusalue
Oulun seudun laatukäytävä
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Vuonna 2000
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PÄÄTIE- JA PÄÄKATUVERKKO
Päätie/pääkatu tai tärkeä kokoojakatu

Merkittävästi parannettava tieosuus

Suuntaisliittymä

z Uusi eritasoliittymä


Rautatie



Uusi päätie/pääkatu tai tärkeä kokoojakatu

z Eritasoliittymä

Uusi suuntaisliittymä
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ARVOKKAAT ALUEET
Rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja
kaupunkikuvan kannalta arvokas alue.

Maisemallisesti arvokas alue.
Kulttuurihistoriallisesti merkittävä tie.

ALUEEN NUMERO JA NIMI:
1. Hietasaari
2. Intiön hautausmaa
3. Isko
4. Karjasilta
5. Oulun kasarmi
6. Kaupunginojan varsi
7. Kaupunginojan maisema
8. Keskusta
9. Kontinkangas
10. Koskelankylän ja
Toppilan pientaloalueet
11. Kuusiluoto
12. Laanila
13. Nokela
14. Oulujoen suisto
15. Oulujokivarsi
16. Oulunsuun
sairaala-alue

17. Pikisaari
18. Puu-Raksila
19. Toppilansalmi
20. Tuiranpuisto
21. Vanha Peltola
22. Ylä-Siirtola
23. Äimäraution siirtolapuutarha
27. Oulujoen kirkko
ja ympäristö
28. Oulun yliopistollinen
sairaala ja ympäristö
29. Pateniemen sahan
ympäristö
31. Puolivälinkankaan
asuntosolut
34. Selvaakitalot
36. Värtön ranta
37. Heikinharju
38. Hiukkavaaran kasarmi

Suojelukohteet yleiskaavakartalla

LIITE 13

Aluekohteet ja erilliskohteet, joiden numerointi vastaa inventointiraportissa käytettyä numerointia.
Aluekohteisiin sisältyy osakohteita, jotka on esitetty kartalla pienellä symbolilla.
(vk) = valtakunnallisesti merkittävä kohde.
1.

Vanha monumentaalikeskus ja Franzenin puisto

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oulun tuomiokirkko (vk)
Oulun lyseo, Kajaaninkatu 3 (vk)
Lääninhallitus, Linnankatu 3 (vk)
Kirkkotorin päiväkeskus, Asemakatu 5
Siemssenin talo, Kirkkokatu 2
Rantakadun korttelit (poistettu Pakon talo,
numero 8) (vk)
Nylanderin- Santaholman-Kaarlenholvin talo,
Aleksanterinkatu 19 (vk)
Kauppatorin alue (vk)
Hallituskatu välillä Rantakatu- Torikatu (vk)
Kaupungintalo, Kirkkokatu (vk)
Kirkkokatu 8-16
Entinen postitalo, Kauppurienkatu 15
Entinen Vanhan apteekin talo, Torikatu 7
Toppeliuksen talo, Torikatu 16
Kaupunginojan varren puistovyöhyke
Karhin puiston kulmaus
Asunto Oy Oulun Valkea Linna,
Hallituskatu 13-17
Vanha pappila, Asemakatu 6 (vk)
Entinen paloasema, Uusikatu 32
Sosiaalivirasto, entinen sotilaspiirin esikunta,
Saaristonkatu 23
Terveysasema, entinen Keskuskansakoulu,
Saaristonkatu 22
SOK:n konttori- ja varastorakennus,
Kansankatu 47
Neuvolarakennus, Uusikatu 27
Asunto-osuuskunta Opettajakerho, Uusikatu 37
Oulun rautatieaseman alue, Rautatienkatu (vk)
Asunto-osuuskunta Kulma, Rautatienkatu 18
Oulun järjestötalon vanha osa, Mäkelininkatu 29
Entinen Oulun Osuuskauppa, Pakkahuoneenkatu
30, Koulukatu 30-32 (vk)
Kajaanintullin koulu, Kajaaninkatu 30, Koulukatu
16, Asemakatu 35
Reinilän talo, Kajaaninkatu 15
Huuskon talo, Koulukatu 12
Asunto Oy Tuomi, Kajaaninkatu 25
Kuusiluoto
Nuottasaarenkadun puutalokorttelit
Virastotalo eli ent. Snellmanin kauppahuone,
Albertinkatu 8, Kirkkokatu 24 (vk)
Weckmanin-Veitsiluoto Oy:n talo, Kirkkokatu 26
Liljeblomin talo ja kortteli, Torikatu 26-30 (vk)
Aleksanterintorin koulu, Aleksanterinkatu 33,
Albertinkatu
”Zivagon” talo, Saaristonkatu 12
Heinätorin koulu ja puisto, Limingankatu 8,
Kirkkokatu 44
De Gamlas Hem, Kirkkokatu 54

(vk)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
(63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
(86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Åströmin puisto
Hupisaarten – Plaatansaaren puistoalue (vk)
Sairaalansaari
Myllytullin alue (vk)
Lääninvankilan alue
Oulun kasarmialue (vk)
Vanha hautausmaa, Kajaanintie
Intiön vesitorni
Vanhat puhelinkioskit
Raksilan puutaloalue
Karjasilta
Höyhtyän ”selvaakitalot”, Nokelantie, Hanhitie
Pikisaari (vk)
Linnansaari (vk)
Koskikeskus (vk)
Entinen kaupunginsairaala, Tuirantie 1
Kuurojenkoulu, Lossikuja 6 (vk)
Tuiran koulun vanha rakennus, Koskitie 27
Tuiran kirkko, Myllytie 5
Sininen talo (vk)
Tuiran asema. Siirretty.)
Toppilan teollisuusalue
Hietasaaren huvilat
Kalevankartano, Tirolintie 1
Koskelan seurakuntakoti, Koskelantie 86
Taskila ja Uusitaskila, Koskelantie 104 – 106
Karinkanta, Pateniementie 9
Porilan alue ja Pateniemen saha, Pateniemi
Oulunsuun sairaala, Kajaanintie 43
Oulunsuun Pirtti, Torpantie 40
Laanila
Oulujoen kirkko (vk)
Oulujokivarsi (vk)
Isteri, Kajaanintie 107
Sanginjokivarsi
Pikkaraisenkylä
Korvenkylä
Saviharjun kylä
Snellman-koti (ent. Joulumerkkikoti),
Joulumerkintie
Äimäraution ryhmäpuutarha
Nokela, Ahmalantie
Kleemola (Kivelä), Kleemolantie
Jaakola, Lumijärventie
Fiskari ja Peltola. Puretaan.)
Eevilä, Pennasentie
Hakamaa, Perävainio
Knuutinkangas
Teknillinen opisto, Albertinkatu 20
Diakonissalaitos, Uusikatu 46
Lastentarhaopettajaopisto, Maunonkatu 2
Teuvo Pakkalan kansakoulu, Teuvo Pakkalan
katu 17
Kauppaoppilaitos, Teuvo Pakkalan katu 19
Tullikamari, Kansankatu 49
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UHANALAISET KASVILAJIT
VALTAKUNNALLISESTI UHANALAINEN LAJI:
Upossarpio (Alisma wahlenbergii)
Perämerenmaruna (Artemisia campestris ssp. Bothnica)
Lettosara (Carex heleonastes)
Verikämmekkä (Dactylorhiza incarnata ssp. Cruenta)
Kaitakämmekkä (Dactylorhiza traunsteineri)
Nelilehtivesikuusi (Hippuris tetraphylla)
Sammakonleinikki (Ranunculus reptabundus)
Lettorikko (Saxifraga hirculus)

ALUEELLISESTI UHANALAINEN LAJI:
Ahonoidanlukko (Botrychium multifidum)
Punakämmekkä (Dactylorhiza incarnata ssp. Incarnata)
Ketoneilikka (Dianthus deltoides)
Pulskaneilikka (Dianthus superbus)
Suovalkku (Hammarbya paludosa)
Lehtopalsami (Impatiens nolii-tangere)
Rimpivihvilä (Juncus stygius)
Mukulaleinikki (Ranunculus ficaria ssp. Bulbifer)
Lapinleinikki (Ranunculus lapponicus)
Risteymä, ei nimeä (Ranunculus sceleratus x R. reptabundus)
Ruskopiirtoheinä (Rhyncophora fusca)
Nevaimarre (Thelypteris palustris)
Kullero (Trollius europaeus)
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VESIHUOLTOVERKKO / VESIJOHDOT
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