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ESIPUHE
Kaupunginjohtaja Risto Parjanteen 24.9.1999 asettaman MALI-työryhmän tehtävänä oli
tarkistaa vuonna 1992 tehtyjen Oulun keskustan tavoitesuunnitelman ja Oulun seudun
liikenne 2010 perusteet suunnittelualueella, laatia keskustan kehittämistavoitteet 2020
yleiskaavatyöhön liittyen sekä järjestää työn aikana yhteistyötilaisuuksia keskustan liikeelämän ja asukkaiden kanssa. Suunnittelualueeksi määritettiin Liikekeskusta, Heinäpää,
Myllytulli, Intiö, Kasarmialue, Asema-alue, Raksila, Lyötty, Pohjankartano ja Limingantulli.
Oulun keskustan maankäytön ja liikenteen tavoitesuunnitelma 2020 sisältää kaupunkiympäristöä, toimintoja ja liikennettä koskevat suunnitelmat. Sen keskeiset tavoitteet liitetään osaksi Oulun yleiskaavaan 2020.
MALI-työryhmään ovat kuuluneet Matti Räinä (pj), Kristiina Anttonen, Heikki Kantola, Raijaliisa Näyhä ja Jouni Kurttila (siht.) Oulun kaupungilta sekä konsultit Seppo Karppinen
(Esisuunnittelijat Oy / liikenne), Mikko Heikkilä (Arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Oy /
maankäyttö) ja Tuomas Santasalo (Tuomas Santasalo Ky / kauppa).
Tavoitesuunnitelmaa varten on tehty seuraavat erillisselvitykset: Oulun keskustan
pysäköintitutkimus (Oulun Viatek Oy, 1999), Oulun keskustan kehittämisen visiointi (Tuomas Santasalo Ky, 2000) ja Keskustan liikenneverkkovaihtoehtojen toimivuustarkastelut
Contram7-liikennemallilla (JP-Transplan  Suunnittelukolmio, 2001).
Suunnitelmaa on laadittu yhteistyössä Keskustan kehittämisen neuvottelukunnan (KKNK)
kanssa, johon ovat kuuluneet Jarkko Marttila, Tuomo Malmi, Arvo Kareinen ja Heikki
Ketola Oulun Liikekeskus ry:n edustajina, Pekka Ensio ja Ari Puhakka Ydinkeskustan
liikekiinteistönomistajien yhteistyöryhmän edustajina, Erkki Rautiainen Oulun ydinkeskustan asukasyhdistys ry:n edustajana, Pekka Aalto liikennöitsijöiden edustajana sekä
Kari Nenonen (pj), Väinö Jounila, Matti Räinä ja Heikki Kantola Oulun kaupungin edustajina.
Tavoitesuunnitelmatyön aikana on järjestetty 5 seminaaria ja yksi näyttely. Oululaisten
mielipiteitä keskustan kehittämisestä on kartoitettu laajalla asukaskyselyllä.
Oulussa 7.5.2001
MALI-työryhmä
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OULUN KESKUSTAN KEHITTÄMISEN PERUSTIEDOT JA TAVOITTEET
Suuri osa MALI 2020-suunnitelman pohjana olevista perustiedoista on julkaistu erillisessä
Oulun keskustan profiili -raportissa 3.11.2000. Ohessa on lisäksi joitakin tilastollisia
perustietoja ja lähtökohtia. Ne perustuvat aikaisempiin suunnitelmiin sekä tilastoraporttiin
Oulu alueittain 2000. Raportti käsittelee koko Oulua, mutta sen osa-alueista keskustan
suuralue kattaa MALI 2020-tavoitesuunnitelman suunnittelualeen riittävän hyvin, jotta
voidaan tukeutua sen tilastotietoihin. Tavoitesuunnitelma sisältää keskustan suuralueen
lisäksi osia Höyhtyän suuralueesta (läntinen osa Karjasiltaa) ja Nuottasaaren suuralueesta
(Limingantullin ja Nuottasaaren pohjoisosat)

1.1

Väestö ja asuminen
Ohessa on keskeisimmät väestö- ja työpaikkatiedot keskustan suuralueelta. Keskustaalueelle tyypillisesti työpaikkaomavaraisuus on erittäin suuri, lähes 250%. Huomiota kiinnittää myös asumisväljyys, 38,3 m2/as sekä asunnon keskikoko, 51 m2. Ruokakunnan
keskikoko on n. 1,5 h ja keski-ikä 41,9 v. Yksineläjät ja pariskunnat, joiden lapset eivät ole
enää kotona näyttävät siis kansoittaneen Oulun keskustan. Omakotitaloja ja rivitaloasuntoja
on asuntokannasta 1 % kumpaakin.

Keskustaa koskevan tilastoaineiston mukaan asukkaita on ollut runsaasti vielä 1970luvun alussa. Tämän jälkeen alkoi voimakas väestömäärän lasku, noin 5000 asukasta
20 vuodessa. Alimmillaan väkiluku on ollut 1990-luvun alussa. Sen jälkeen luku on lähtenyt nousuun ennusteitakin voimakkaammin, ollen nyt 15700 (Tavoitesuunnitelman 1992
ennuste 12900).Uudet asuntoalueet Intiössä, Etu- ja Taka-Lyötyssä sekä Hollihaassa
antavat olettaa asukasluvun kasvavan edelleen voimakkaasti.
Taulukko 1. Keskustan suuralueen asukastiedot.
Asukkaita 1.1.2000
Asuntokuntia 1.1.2000
Työvoima 31.12.1997
Työpaikkoja 31.12.1997
Työttömiä 31.12.1997
Asukkaiden keski-ikä
Asukkaita / km2
Asuntokunnan keskikoko
Asunnon keskikoko
Asumisväljyys m2/as
Työpaikkaomavaraisuus %
Omakotitalot as kpl
Ketju- ja rivitalot as kpl
Kerrostalot as kpl
Muut talot as kpl

Maa- ja metsätalous
Tuotanto
Yksityiset palvelut
Yhteisk. palvelut
Tuntematon
kaikki työpaikat 31.12.1997

Keskustan suuralue 2000
15702
9955
7039
17382
1235
41,9
3995
1,6
51,2
38,3
247
123
121
10606
888

Keskustan suuralue 2000
161
1744
8724
6723
30
17382
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Taulukko 2. Keskustan suuralueen asukasmäärän kehitys.

1.2 Työpaikat ja elinkeinot
Oulu alueittain 2000-raportin yhteenvedon mukaan keskustan suuralueella on nyt 17300
työpaikka. Valtaosa työpaikoista tulee palveluelinkeinoista, tuotannosta tulee vain n. 10
% ja maa- ja metsätaloudesta vain n. 1 %. Mielenkiintoinen on myös työpaikkalukumäärän kehitystrendi.

Taulukko 3. Keskustan suuralueen työpaikat.

Maa- ja metsätalous
Tuotanto
Yksityiset palvelut
Yhteisk. palvelut
Tuntematon
kaikki työpaikat 31.12.1997

Keskustan suuralue 2000
161
1744
8724
6723
30
17382
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Taulukko 4. Työpaikkojen kehitys keskustan suuralueella.

Työpaikat ovat olleet kasvussa jaksolla 1970 - 1988, jonka jälkeen Oulu alueittain 2000tilaston mukaan on tapahtunut v. 1992 ennusteen vastaisesti voimakasta laskua. Keskustan investoinnit ovat olleet jokseenkin vähissä. Työpaikkojen uskotaan kuitenkin lisääntyvän keskustan kehittymisen ja uudisrakentamisen myötä lähivuosikymmeninä niinkin
voimakkaasti, että uusi ennustekäyrä tavoittaisi edellisen ennusteen trendin v. 2020. Liikekeskustassa taloudelliset suhdanteet säätelevät asuntojen ja työtilojen välistä suhdetta.
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Oulun keskustan kehittämisen tavoitteet
1.3.1 Visio
Oulu ja Oulun seutu ovat pohjoisimman Euroopan osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen keskus. Oulun keskustasta kehitetään Oulun ja Oulun seudun ydinalue,
jonka vetovoimaisuudelle ja kilpailukyvylle luodaan edellytykset tällä tavoitesuunnitelmalla.
1.3.2 Maankäytön tavoitteet
Oulun sijainti - oululaiset ehdot
Yhteiseksi kaupungin keskustan kehittämisen tavoitteeksi asetetaan WALCYNG OULU
- Pohjoiskalottialueen uuden sukupolven pääkaupunki (walking and cykling Oulu). Termi kuvaa sekä katu- ja kaupunkielämää, kulttuuria että kevyempiä liikennemuotoja keskustan ydinalueilla. Oulun keskustan tulee olla vetovoimainen paikka elää, liikkua, asua,
harrastaa ja yrittää - näiden kaikkien kaupunkielämän puolien tulee olla tasapainoisesti
kehittämisen kohteena. Tämä edellyttää elinkeino-, asumis-, virkistys- ja ympäristönäkökohtien sopeuttamista toisiinsa.
Oululaista kaupunkielämää leimaavat Oulun sijainti ja vuodenajoittain vaihtelevat olosuhteet - ne ovat oululaisia vahvuuksia. Tavoitteena tulee olla elävä kaupunki kaikkina vuodenaikoina kaamos ja talvi mukaan luettuna, mutta niin että ratkaisut tehdään vuodenaikojen omilla ehdoilla. Kaupunkiympäristössä tulee kehittää julkista katutilaa toimivana
sosiaalisena ympäristönä ja kortteleiden sisäosia katettuna kaupunkitilana.
Kaupunkirakenne
Kaupunkirakenteen kehittämisen perustavoite on saada aikaan yhdyskunta, jolla on elävä liikekeskusta sekä virkeitä ydinkeskustaa ympäröiviä alueita, joiden toiminnat ovat
sekoittuneita ja joiden väestöpohja riittää paikallisten julkisten ja kaupallisten peruspalvelujen tarjontaan. Kaupunkirakennetta kehitetään myös niin, että vähennetään riippuvuutta yksityisautoilusta, eri alueiden sisäisiä ja niiden välisiä liikennetarpeita minimoidaan
sekä taataan jatkuvat viher- ja kävelyväylät koko suunnittelualueelle. Keskustan sisäinen
jatkuva pyöräily- ja kävelyverkosto rakennetaan niin, että se sitoo yhteen keskustan parhaat paikat ja viheralueet (mm. Rotuaari, Kaupunginoja, ranta ja tori, Hupisaaret, Hollihaka).
Keskusta-asumisen määrää kasvatetaan ja keskusta-asumisen eri vaihtoehtoja tarjotaan
kaikille asumisryhmille (sinkut, eläkeläiset, lapsiperheet, keski-ikäiset pariskunnat).
Kaupunkitila
Julkisten ulkotilojen toiminnallisen ja sosiaalisen potentiaalin parempi hyödyntäminen osana
kaupunkielämää on keskeisiä ydinkeskustan tavoitteita. Oulun tori sitoo kiehtovasti toisiinsa liikekeskustan ja rannan. Aluetta kehitetään edelleen tavoitteena yhdistää ainutlaatuisella tavalla kulttuuria, ulko-oleskelua, vettä, veneilyä ja torielämää.
Katujen vapaa-aikatoimintojen monipuolistamiseen on runsaasti varaa. Muukin kuin
olutorientoitunut ulko-oleskelu voi käyttää julkisia ulkotiloja. Tämä tarkoittaa eri ikäryhmien (koululaiset, eläkeläiset) sekä eri vuodenaikojen parempaa huomioimista. Haasteeseen voivat vastata myös kaupungin kulttuuritoimijat jalkauttamalla niin populaari- kuin
korkeakulttuuriakin: tehdä katutila omaksi kulttuurifoorumikseen.
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Monet uudet liikuntamuodot hakevat omat tilansa ja järjestelynsä keskustaan: tarvitaan
tilaa City-pyöriä, potkulautoja, rullaluistelua, taitopyöräilyä, skeittaajia, katukoripalloa, petankkia jne varten. keskustaan ja rantaan. Ne saavat parhaiten sijansa miellyttävässä
esteettömässä keskustaympäristössä muiden viihdepalvelujen (kahvilat, ravintolat, elokuvateatterit, galleriat, muut kulttuuripalvelut) läheisyydessä. Oululaiseen tulevaisuuteen
kuuluu myös informaatioteknologian idearikas hyödyntäminen keskustan toiminnoissa.
Kaupunkikuva ja ympäristö
Kaupunkikuvallisten seikkojen merkitystä korostetaan paitsi kulttuurisena, myös kilpailutekijänä. Atraktioarvojen suhteen ei tule tehdä kompromisseja julkisessa ympäristössä.
Kaupunkia on kehitettävä niin, etteivät suunnitteluratkaisut rakentamisen muilla osa-alueilla (kuntatekniikka, arkkitehtuuri, kaupallisvisuaaliset kysymykset) vaaranna kokonaisuuden attraktioarvoja. Kun koko keskustan kehittämisen tavoitteena on elävä ja viihtyisä
kaupunkiympäristö ja keskustan liiketaloudellinen kannattavuus, tehdään helposti kaikkia näitä heikentäviä osaratkaisuja, ellei kaupunkikuvallinen koordinaatio ole mukana.
Tarkempia uudisrakentamisen kaupunkikuvallisia tavoitteita, jotka ulottuisivat 20 vuoden
päähän ei voida antaa, koska arkkitehtuurin arvot, trendit, rakennustekniikka ja ihmisten
odotukset muuttuvat nopeasti. Kaupunkikuvassa tulee kuitenkin aina selkeästi näkyä arkkitehtuurin kerrostuneisuus ja omaleimaisuus sekä oululaisen kaupunkiarkkitehtuurin erityispiirteet. Suunnittelun lähtökohtana on rakennustaiteellisesti arvokas rakennuskanta.
Kävelykeskustaa laajennetaan ja kävelykatujen laatu pidetään korkeatasoisena. Kaupunkiaukioita kehitetään yhtenäiseksi kaupunkitilaverkoksi. Katutaidetta käytetään entistä aktiivisemmin kaupunkitilojen kehittämisessä.
Maamerkkirakennukset jäsentävät kaupunkikuvaa ja muodostavat tärkeitä orientaatiopisteitä. Näitä on rakennettu Ouluun melko varovasti, varsinkin viimeisinä vuosikymmeninä. Joitain uusia rakennuksia voidaan toteuttaa niin, että ne täydentävät Oulun
maamerkkejä. Matkakeskus runsaine liiketiloineen mahdollistaa yhden keskeisen maamerkin toteuttamisen. Toinen kaupunkirakenteellinen solmukohta, joka voisi sopia ympäristöään selvästi korkeammalle rakennukselle on Uusikadun ja Limingantien yhtymäkohdassa Uusikadun päätteenä.
Rotuaari on Oulun katuympäristön arvokkain osa, kaupunkilaistenkin mielestä Oulun
keskipiste ja paras paikka. Sen ympäristön laatutaso kaipaa tuntuvaa kohennusta pintojen, valaistuksen, kalustuksen ja istutusten suhteen. Kun Rotuaaria tulevaisuudessa laajennetaan, tulee huolehtia että uudet osat laajentavat ydintä luonnollisesti. Kävely-ympäristön kehittämisen eräänä elementtinä on ympäristötaide, jonka hyödyntämistä Oulun
keskustan kehittämisessä tulee käyttää rohkeammin ja useammin. Katutaide voi olla
modernia tai konservatiivista, abstraktia tai esittävää, oleellista on, että se on positiivista,
rikastuttaa kaupunkielämää ja mielellään liittyy jollain tavalla paikan historiaan.
Keskustan pysäköintialueiden ja ydinkeskustan välinen vyöhyke on kriittinen kävelykeskustaa laajennettaessa. Asiakkaiden halukkuus kävellä eri pituisia matkoja keskustassa on suoraan riippuvainen ympäristön visuaalisesta laadusta. Keskeiset ostoskadut
rakennetaan yleensä hyvällä laatutasolla, kriittisin vyöhyke on keskustan pysäköintialueiden
ja shoppailualueiden välinen vyöhyke. Kriittisiä ympäristöominaisuuksia ovat orientoitavuus,
esteettömyys ja hyvä ympäristö.
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Kaupunkikuva on julkisen ympäristön ja yksityisten kiinteistöjen toimenpiteiden summa.
Oulussa on ydinkeskustassakin kiinteistöjä, jotka kaipaavat ulkoisen ilmeen kohennusta,
on kyse sitten julkisivun rakennusteknisestä kunnosta, ulkomainoksista, jälkeenpäin lisätyistä markiiseista, katoksista jne. Toivottavaa on, että kaupungin toimenpiteet julkisen
ympäristön parantamiseksi käynnistävät myös kiinteistönomistajien vastaavat toimenpiteet. Tämä koskee keskustassa myös useita asunto-osakeyhtiöitä, joiden pihat, tontin
rajaukset tai aidat ovat jääneet vailla huolenpitoa.
1.3.3 Kaupallisen kehittämisen tavoitteet
Liikekeskusta
Oulun keskustan kaupalliset tavoitteet hahmoteltiin Oulun keskustan kehittämisen visiointi
-raportissa ja ne kiteytettiin tavoitesuunnitelmaa laadittaessa seuraavasti:
Liiketilojen kehittäminen
Keskustan maankäytön ratkaisuilla myymälöiden ja palvelupisteiden lukumäärää lisätään
kaupallisessa keskustassa. Tämän lisäksi liiketilan pinta-alan lisääminen mahdollistetaan
joko uutta liikepinta-alaa rakentamalla tai ottamalla muussa käytössä olevaa huoneistoalaa liiketilojen käyttöön.
Liikepaikkojen ja liiketoiminta-alueiden kehittäminen
Keskustan ydinalueella tehostetaan kortteleiden sisäosien kehittämistä kaupalliseen käyttöön. Erityisesti tämä koskee kuutta ydinkorttelia, jossa toteutus mahdollistaa kauppakäytävien rakentamisen. Kävelykeskustan laajentamisella ja ympäristön laadullisella parantamisella lisätään kävelykeskustan vetovoimaa. Vaikka merkittävät panostukset kohdistuvat kaupalliseen ydinkeskustaan, samalla huolehditaan muiden kaupallisten alueiden kytkemisestä yhtenäiseksi palvelukokonaisuudeksi.
Liiketoiminnan kehittäminen
Keskustan tarjonnan kehittämisen tavoitteena on houkutella uusia liiketoimintoja keskustaan. Kaupallisten palveluiden sisältöä kehitetään liiketoiminnan eri tasoilla. Erityiskohteina
on mainittava keskustatavaratalokaupan ja elokuvakeskuksen kehittäminen. Keskustan
iltaelämää vilkastutetaan ja monipuolistetaan. Erityisen laaja ja monitahoinen haaste on
keskustan matkailun ja hotellitoiminnan kehittäminen. Liiketoiminnan kehittämisessä painotetaan toimivan yhteistyön (kauppa - kiinteistöt - kaupunki) vahvistamista.
Liikekeskustan ulkopuoliset alueet
Liikekeskustan ulkopuolella kaupallisen kehittämisen tavoitteina on erilaisten kauppakeskittymien sisällöllinen ja laadullinen kehittäminen osana Oulun kaupallista palveluverkkoa. Raksilan aluetta kehitetään edelleen kauppa-alueena. Keskustan reuna-alueita
kehitetään teemallisina kauppakeskittyminä, joihin sijoitetaan tilaa vaativaa erikoiskauppaa.
Myös keskustaan kytkeytyvien asuinalueiden kaupallisia palveluita kehitetään alueita
palvelevilla liiketoiminnoilla niin, että asumisviihtyisyys paranee.
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1.3.4 Liikenteelliset tavoitteet
Kulkumuodot
Jalankulun ja pyöräilyn osuutta keskustaan suuntautuvilla työmatkoilla ja ostosmatkoilla
pyritään lisäämään. Kevyen liikenteen käyttöä pyritään lisäämään myös keskustan sisäisillä matkoilla. Joukkoliikenteen käyttöä suositaan erityisesti keskustaan tehtävillä työmatkoilla.
Liikenneturvallisuus
Keskustassa pyritään vähentämään merkittävästi henkilövahinkoihin johtavien liikenneonnettomuuksien määrää. Kehittämistoimenpiteillä pyritään vähentämään kaupunkilaisten kokemaa turvattomuuden tunnetta.
Jalankulkuliikenteen palvelutaso
Jalankulkuliikenteen palvelutasoa ja liikkumismahdollisuuksia parannetaan laajentamalla esteetöntä autoliikenteeltä rauhoitettua kävelykeskustaa, vähentämällä risteämistä autoliikenteen kanssa, järjestämällä tarvittavat risteämiset turvallisesti sekä rakentamalla
kävelyalueille korkealaatuinen ympäristö. Kävelykeskustan ulkopuolella jalankulun palvelutasoa parannetaan varaamalla jalankululle riittävän väljät ja korkealaatuiset tilat.
Pyöräilyliikenteen palvelutaso
Pyöräilyliikenteen palvelutasoa parannetaan laajentamalla pyöräilyverkkoa riittävän tiheäksi
ja yhtenäiseksi keskustassa. Risteämiskohdat pääkatujen kanssa järjestetään turvallisesti. Pitkämatkainen pyöräily pyritään erottamaan jalankulusta. Pyöräily-ympäristön laatua parannetaan ja turvallista pyöräpysäköintiä lisätään.
Joukkoliikenteen palvelutaso
Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä parannetaan nopeuttamalla matka-aikaa keskustan läpi. Kävelyetäisyyksien pysäkeiltä keskustan palveluihin tulee liikekeskustassa olla
alle 300 m. Kävelyreittien pysäkeiltä palveluihin ei tule risteillä pääkatujen kanssa. Kävely-yhteyksien laadun tulee olla korkeatasoinen.
Autoliikenteen palvelutaso
Pääkatuverkon ja erityisesti sen liittymien toimivuus tulee turvata. Liittymien kuormituksen ei tule ylittää kapasiteettia huipputuntienkaan aikana. Keskustaan päättyvä autoliikenne opastetaan pääkatuverkkoa pitkin pysäköintilaitoksiin. Laitosten pysäköintipaikkatilanne informoidaan pääkatuverkolla.
Pysäköinnin palvelutaso
Ostos- ja asiointipysäköinnille tarjotaan kysyntää vastaava autopaikkamäärä riittävän läheltä (alle 300 m) palveluita. Vapaan paikan löytyminen varmistetaan keskittämällä
pysäköintiä pääkatuverkon läheisyyteen. Pysäköintilaitosten sekä niiltä palvelupisteisiin
johtavien reittien ympäristön laatua parannetaan.
Huoltoliikenteen palvelutaso
Huoltoliikenteen toimintaedellytykset varmistetaan järjestämällä toimivat yhteydet huoltopisteisiin sekä sallimalla huoltoliikenteen käyttää joukkoliikenne-etuisuuksia.
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Liikenteen aiheuttamat häiriöt
Liikenteen aiheuttamien melu- ja päästömääriä pyritään vähentämään kävelykeskustassa
ja keskustan asuntoalueilla. Huoltoliikenteen aiheuttamaa häiriöitä kävelyalueella pyritään pienentämään.

Kuva 1. Rotuaari.
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KESKUSTAN MAANKÄYTÖN TAVOITESUUNNITELMA
Maankäytön tavoitesuunnitelma on osittain yleiskaavatasoinen, osittain asemakaavatasoinen suunnitelma, joka toimii tavoitesuunnitelmana ilman oikeusvaikutuksia. Se
päivittää v. 1992 tehdyn tavoitesuunnitelman. Suunnitelmassa otetaan kantaa toimintoihin ja niiden sijoitteluun kaupunkirakenteessa ilman rakentamisen määrää ohjaavia kannanottoja, se ei siis sisällä suoranaisia kerrosalatavoitteita.
Raportin liitteenä on suunnittelualueen koko maankäytön osoittava tavoitekartta. Lisäksi
liitteenä on toinen kartta, jossa on esitetty muutokset nykyiseen maankäyttöön (muutokset nykyiseen asemakaavaan.)
Keskustan kaupalliset vyöhykkeet
Suunnittelualue jakautuu kaupallisesti erilaisiin vyöhykkeisiin. Kaupallisesti keskeisimmän alueen muodostaa liikekeskusta, josta on erotettavissa kolme erilaista C-aluetta.
Liikekeskustan ympärillä on keskustan asuinalueita, joilla on pääosin paikallista väestöä
ja työpaikkoja palvelevia kaupallisia toimintoja. Asema-alueen kaupalliset palvelut painottuvat matkailijoita palvelevaan toimintaan. Suunnittelualueella on kehittynyt myös selkeitä erikoiskaupan ja vähittäiskaupan suuryksiköiden vyöhykkeitä. Näissä on sisustuskauppaan ja tekniseen erikoiskauppaan erikoistuneita alueita sekä kaksi kaupan suuryksikköihin painottuvaa kaupallista aluetta.

KESKUSTAN ASUINALUE
ÄYTÖN JA
VOITE2020
LIIKEKESKUSTA

puoliset
elut

C2
KAUPALLINEN
KESKUSTAVYÖHYKE

C3
YDINKESKUSTA
C1

KAUPAN SUURYKSIKKÖJEN ALUE (+pt)
ASEMAALUE

KESKUSTAN ASUINALUE
KESKUSTAN ASUINALUE

Merita

SISUSTUSERIKOISKAUPAN ALUE
TEKNISEN ERIKOISKAUPAN ALUE

KAUPAN SUURKAUPAN
YKSIKKÖJEN ALUE
SUURYKSIKKÖJEN
ALUE (+pt)

Kuva 2. Oulun keskustan kaupalliset vyöhykkeet.
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Keskustan maankäytön osa-alueet
Suunnittelualue on maankäytön osalta jaettu oheisen kuvan mukaisesti seuraaviin osaalueisiin:
Liikekeskusta
Asema-alue ja Raksila
Myllytulli ja Hupisaaret
Intiö
Heinäpää ja Hollihaka
Etu-Lyötty
Taka-Lyötty
Limingantulli

Kuva 3. Keskustan maankäytön osa-alueet.
Maankäyttösuunnitelman tavoitteet ja sisältö sekä kaupallisen kehittämisen toimenpiteet
on käsitelty tässä luvussa aluekohtaisesti tämän jaon mukaan.
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Liikekeskusta
Oulun keskustan vahva ydin muodostuu sen liikekeskustan keskeisimmistä kortteleista.
Tämän alueen määrätietoinen kehittäminen vahvistaa koko suunnittelualuetta. Liikekeskustan maankäytön kehittämisellä ja kiinteistöjen sekä kaupallisten palveluiden kehittämisellä turvataan koko Oulun palvelujen ja muun kaupunkikulttuurin tulevaisuutta.
Maankäytön kehittäminen liikekeskustassa
Maankäytön kehittämisen kannalta liikekeskusta on jaettu kolmen ydinalueeseen. Näitä
keskustatoimintojen alueita tarkastellaan kolmessa luokassa: C1, C2 ja C3.
C1-alue on puhtaasti liiketoimintoja varten ja alueella suositaan sisäisiä kauppakäytäviä
ja sallitaan kortteleiden umpeen rakentaminen. Pysäköinti tukeutuu Kallioparkkiin tai muihin
maanalaisiin pysäköintilaitoksiin. C1-alueella ei kerrosalaan tarvitse sisällyttää asumista.
Tavoitesuunnitelma mahdollistaa C1-kortteleissa rakentamisen tehostamista. Tavoitesuunnitelmassa C1-alueen lisäkerrosalaksi v. 2001 - 2020 arvioidaan liikekortteleissa 35.000
k-m2 ja torilla 15.000 k-m2, yhteensä 50.000 k-m2..
Tämän C1-alueen eli kaupallisen ydinkeskustan sisältö rakentuu keskustatoiminnoista.
Tällä tarkoitetaan erikoiskauppoja, keskustatavarataloja sekä ravitsemispalveluita; erityisesti muotiin sekä ajankohtaisuuteen perustuvaa korkeatasoista erikoiskauppaa. Tällaisia liikkeitä ovat mm. muotikaupat, jalkinekaupat, kirjakaupat, kello- ja korukaupat, merkkivaatemyymälät, lahjatavarakaupat, sisustustavarakaupat, telemyymälät, viinimyymälät,
ruokaravintolat, pubit, keskustatavaratalot ja herkkumyymälät.
C2-alueet ovat liikekortteleita, joissa sisäpihat säilyvät avoimina ja asumiseen suositellaan kerrosalasta n. 20 %. Pysäköinti sijoittuu pääasiassa maanalaisiin laitoksiin. C2vyöhyke voi toimia pitkällä tähtäimellä C1-alueen laajennusvarana ja rakentua sen periaatteiden mukaan, mikäli tällaiseen on tarvetta. Arvioitu C2-alueen lisäkerrosala on 20.000
k-m2.
Tätä C2-aluetta on kuvattu kaupallisena keskusvyöhykkeenä. Siellä on keskustatoimintoja,
jotka eivät hakeudu aivan kaupalliseen ydinkeskustaan. Alue on myös ydinkeskustan
laajentumisvyöhykettä, jolle ominaisia kaupallisia palveluita ovat erikoiskauppa ja erikoispalvelut sekä keskustatavaratalot. Tyypillisiä toimialoja ovat mm. alusvaatemyymälät,
alennustavaratalot, boutiquet, datamyymälät, elokuvateatterit, fotokaupat, kangaskaupat,
mattokaupat, miesten vaatekaupat, pankit, kodintekniikkamyymälät, taidemyymälät ja näyttelyt sekä turkis- ja nahkatavaramyymälät ja vakuutusyhtiöt.
C3-alue on liike- ja asuinrakentamisen aluetta, omana kokonaisuutenaan pääasiassa
Kaupunginojan itäpuolella liikekeskuksen ja rautatieaseman välissä. Korttelit sisältävät
kahdessa alimmassa kerroksessa liike- ja toimistotilaa, ylempänä asuntoja. Kun asuinkerrosalan osuus on n. 50 % tai enemmän, pysäköinti on toteutettava maanalaisissa
laitoksissa tai tontilla tilanteen mukaan. Lisäkerrosala on n. 20.000 k-m2. Kaupallisen
keskustan reunavyöhyke C3 tarjoaa paikan pitkälle erikoistuneille erikois-liikkeille, jotka
tarjoavat seudullisia palveluita, sekä ravintola- ja kahvilapalveluille. Tyypillisiä toimintoja
ovat antiikkiliikkeet, autokoulut, autovuokraamot, eläinkaupat, etniset ravintolat,
hautaustoimistot, hifi-myymälät, kukkakaupat, musiikkikaupat, hotellit, matkustajakodit,
posti, pesulat, seksikaupat, vakuutusyhtiöt, valokuvaamot ja tanssiravintolat.
Koko liikekeskustan lisäkerrosalaksi saadaan noin 100.000k-m2.
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Kaupunkikuvassa suositaan kaupunkimaisia ja katutilaa ehjänä säilyttäviä ratkaisuja. Historiallisten kerrostumien näkyvyydestä huolehditaan ja kaupunkiaukioita sekä muita julkisia
ulkotiloja suositaan. Kaupunginojan rantoja aktivoidaan vapaa-ajan käyttöön, mutta sen
varrella korttelit jätetään rakentamatta nykyiseen tapaan. Rotuaaria ja kävelyratkaisuja
laajennetaan sekä rantaan että asemalle päin, tavoitteena on aktiivinen kävelykeskusta
asemalta Rotuaarin ja puistojen kautta torille ja rantaan, hyvät kävely- ja pyöräily-yhteydet turvataan myös Heinäpäähän ja Hupisaarille.
Kaupallisen ydinkeskustan ja keskusvyöhykkeen kehittäminen
Kaupallisen ydinkeskustan alueella luodaan kortteleiden täydennysrakentamisella kortteleita halkaisevia sisäisiä yhteyksiä. Näiden yhteyteen saadaan lisää liiketilaa kortteleiden
sisäosiin. Kortteleiden sisäosat kehitetään katettuina julkisina tai puolijulkisina tiloina. Liiketiloja sijoitetaan hyvillä paikoilla myös kerroksiin. Ydinkeskusta on korkealuokkaista
kävelykeskustaa, jossa katutila varataan jalankulkijoille ja pyöräilijöille sekä liiketoiminnan myynti- ja mainostilaksi. Huoltoajo alueella sallitaan aikarajoituksella.

Kuva 4. Oulun ydinkeskustan kaupallinen visio.
Liikekeskustan kaupallinen kehittäminen painottuu ydinkeskustassa kaupallisten toimintojen tiivistämiseen. Kuudessa ydinkorttelissa kortteleiden sisäosat rakennetaan katettuina
tiloina siten, että kortteleiden sisäosiin muodostettaviin aukioihin pääsee viihtyisiä yhdyskäytäviä pitkin. Autosaaren kortteli on jo liiketiloiltaan lähes täyteen rakennettu eikä kortteliin
enää voida rakentaa merkittävästi kokonaan uutta liiketilaa. Kauppurin korttelissa on suunnitelmia liiketilojen ja sisäisten yhteyksien kehittämisestä sekä hotellitoimintojen sijoittamisesta. Kortteli on kuitenkin liiketiloiltaan lähes täyteen rakennettu, joten kortteliin ei
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saada enää merkittävästi lisää liiketilaa kaupalle ja palveluyrityksille. Stockmannin rakentamisen ja muiden tilojen saneerauksen myötä myös Pekurin kortteli rakentuu liiketiloiltaan
täyteen.
Ydinkeskustan kolmessa korttelissa eli Pallaksessa, Hammarissa sekä Galleriassa on
vielä merkittävästi rakentamatonta tai kaupallisesti hyödyntämätöntä tilaa. Hyvällä suunnittelulla näiden korttelien sisäosat saadaan osaksi kävelykeskustaa. Näihin kortteleihin
voidaan rakentaa lisäliiketilaa katutasoon yhteensä runsas 8000 k-m2 ja toiseen kerrokseen noin 4000 k-m2, eli yhteensä kuuteen kaupallisen ydinkeskustan kortteliin saataisiin
lisää liiketilaa noin 25 % nykyiseen verrattuna. Lisäksi ydinkeskustaan saadaan ylempiin
kerroksiin merkittävästi lisää majoitus-, toimisto- ja muita tiloja.
Ydinkeskustan reunalla keskustatoiminnoille jää mahdollisuus laajentua, kun tila ydinkeskustasta loppuu. Kaupallisella keskusvyöhykkeellä asuntoja on selvästi enemmän ja
liiketilat sijoittuvat lähinnä katutasoon. Kortteleiden sisäosia on mahdollista käyttää liiketoiminta-alueena, mutta ne saavat olla avoimia julkisia tiloja.
Hallituskadun ympäristön kaupallista toimintaa tuetaan ympäristön kohentamisella ja luomalla aktiivinen kaupallinen nauha aseman suuntaan. Aseman uudistamisen yhteydessä
Hallituskadun kaupallinen nauha saadaan jatkumaan Raksilan kauppakeskittymään.
Hallituskadun ympäristöä kehitetään Oulun seutua palvelevana erityispalveluiden ja
erikoiskaupan keskittymänä. Liiketoiminta sijoittuu katutasoon, mutta alueella on myös
merkittävästi asumista ja työpaikkoja samoissa rakennuksissa. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan sijoittumista alueelle suositaan.
Kaupallisen keskustan reunavyöhykkeen kehittäminen
Liikekeskustan reunalla varataan liikkeille tiloja asuinrakennusten kivijalasta sekä yksittäisistä liikerakennuksista. Liiketoiminta on vähäistä ja sen luonne on pääosin alueen
asukkaita ja työpaikkoja palvelevaa. Liiketiloja voidaan myös käyttää toimistoina. Liikekeskustan reunavyöhykkeelle on myös ominaista erilaiset toiminnalliset keskittymät kuten kauppatori halleineen sekä ravintolakeskittymät. Lisäksi reunavyöhykkeelle hakeutuu hyvin pitkälle erikoistuneita erikoisliikkeitä, joilla on seudullinen vaikutusalue, mutta
kapea kohderyhmä. Reunavyöhykkeen palvelut painottuvat pienpalveluihin eivätkä kauppaan.
Elokuvakeskusta varaudutaan kehittämään torin pohjoisreunaan nykyiselle Autorannan
pysäköintialueelle. Se nivoutuu hyvin Vänmanninsaaren kirjasto- ja kulttuuripalveluiden
yhteyteen. Paikka on myös riittävän lähellä kaupallista ydinkeskustaa ja nuorisotaloa.
Elokuvakeskus, teatteri, kirjasto ja hotellit tarjoavat hyvät mahdollisuudet kongressien
järjestämiselle ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä.
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Asema-alue ja Raksila
Asema-alueella tavoitesuunnitelma tähtää uuden matkakeskuksen rakentumiseen julkisten liikennemuotojen yhdistäjäksi. Samaan yhteyteen ehdotetaan tuntuvaa liikerakentamista, joka sitoo keskustan ja Raksilan kaupunkirakenteellisesti ja kaupallisesti
yhteen. Yhteydet radan ali kaikilla liikennemuodoilla tulee ratkaista turvallisina, esteettöminä ja miljööltään houkuttelevina. Kaava huomioi myös Poliisitalon laajennustarpeet.
Kaupunkikuvallisesti suositaan tehokasta kaupunkimaista ratkaisua. Matkakeskus voisi
toimi yhtenä uutena keskustan maamerkkinä, ja sen kokonaisilmeen tulisi viestiä monipuolisesta kaupunkielämästä. Rakennuskompleksiin sijoittuisi paitsi liikenteen ja matkaajien tarpeita vastaavia tiloja, myös kulttuuria ja kauppaa. Kauppakeskustoimintoja matkakeskuksessa ovat erikoisliikkeet ja palveluyritykset, erityisesti matkailupalveluita tukevat.
Kauppakeskusrakenne sallii myös keskustatoimintoja sekä päivittäistavarakauppaa. Hyvät jalankulkuyhteydet liikekeskustaan tulee turvata.
Raksila on nykyisellään vahva market- ja urheilualue keskustan reunalla. Tavoitesuunnitelma ei muuta tätä roolia, market-aluetta kehitetään edelleen monipuolisena kaupan
alueena ja urheilun tilantarpeet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Alueen
asumisen ja koulujen tilantarve sekä toimintaedellytykset varmistetaan myös tulevaisuudessa.
Market-alueen lähimiljöötä kohennetaan tuntuvasti varsinkin katusivuilla ja pysäköintialueella. Korttelialueita ympäröivien viheralueiden säilyminen turvataan.
Market-alueen lisärakentaminen sijoitetaan Kajaanintien varteen ja pysäköinti toteutetaan rakenteellisena. Tällainen ratkaisu tukee kaupunkikuvaa ja sallii tuntuvaakin lisärakentamista. Tavoitteena on monipuolistaa toimintoja erilaisten kaupallisten vapaa-ajantoimintojen suuntaan.

Kuva 5. Oulun rautatieasema.
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Market- alueen nykyisiä palveluita täydennetään ja alueen luonnetta muutetaan nykyistä
selvemmin kauppakeskusmaiseksi kokonaisuudeksi. Kun liikkeiden välisiä kulkuyhteyksiä
parannetaan, marketit toimivat nykyistä paremmin yhtenä kaupallisena keskittymänä
kauppakeskusten tapaan. Market-alueen kaupallinen luonne säilyy erilaisena kuin liikekeskustan.
Kaavamerkinnällä KM/pt mahdollistetaan vähittäiskaupan suuryksiköt, joissa myydään
myös päivittäistavaraa. Muutkin vähittäiskaupan toimintamuodot ovat sallittuja, mutta
palveluiden runko muodostuu edelleen suurista marketeista.
AK-merkinnällä olevilla alueilla asuinkerrostalojen pohjakerrokseen sijoitetaan aluetta
palvelevia toimintoja tai pieniä toimistoja. Tavoitellut toimintamuodot ovat kampaamot,
parturit, asianajotoimistot, kiinteistönvälistystoimistot, muut toimistot ja ajanviettotilat.
YU-merkinnällä olevilla alueilla liikuntapalveluiden yhteydessä sallitaan ravintoloita,
urheilutarvikeliikkeitä ja muita alueen käyttäjiä palvelevia toimintoja kuten kuntosaleja,
hierojia, partureita, kampaamoita yms.
2.3

Myllytulli ja Hupisaaret
Myllytulli on keskustaan rajautuva osittain moderni asuinalue, osittain vanhaan rakennuskantaan tukeutuva julkisten palveluiden alue. Alueen maankäytön tavoitteina on ennen
kaikkea mahdollistaa lisää uutta kaupunkimaista asumista. Tulevaisuudessa turvataan
myös mahdollisuus rakentaa alueen länsireunalle uusia julkisia palveluita. Myös paikallisia kaupallisia palveluita tarvitaan asumisen tueksi.
Lisärakentamisessa noudatetaan Myllytullin onnistunutta kaupunkitiloja tuottavaa rakentamistapaa. Suunnitelma esittää joitain yksittäisiä muutoksia katuihin ja aukioihin alueen
eteläreunassa, kuitenkin em. kaupunkikuvallisen periaatteen mukaisina.
Keskustan asuinalueilla kuten Myllytullin alueelle luodaan uusia pieniä palvelukeskittymiä,
joiden toiminnat ovat alueen asukkaita ja työpaikkoja palvelevia pienpalveluita. AK-merkinnällä olevilla alueilla on asuinkerrostaloja, joiden pohjakerrokseen on mahdollista sijoittaa aluetta palvelevia toimintoja tai pieniä toimistoja. Tavoitellut toimintamuodot ovat
kampaamot, parturit, asianajotoimistot, kiinteistönvälitystoimistot, muut toimistot ja ajanviettotilat.
KL-merkinnällä olevilla alueilla on aluetta palvelevia vähittäiskauppoja ja palveluyrityksiä.
Rakennusten 1. ja 2. kerroksen tiloissa on aluetta palvelevia vähittäiskauppoja ja palveluyrityksiä kuten kioskeja, pieniä päivittäistavarakauppoja, ravintoloita, kahviloita, bingoja,
lääkäriasemia, kuntokeskuksia, kampaamoita, partureita, polkupyörämyymälöitä jne.
Hupisaaret on kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokas virkistysalue liikekeskustan reunalla. Maankäytön tavoitteena on kehittää aluetta edelleen korkealuokkaisena virkistysympäristönä. Lasaretinväylästä tulisi rakentaa matkailun, kulttuurin ja taiteen vesiakseli,
joka päättyy torille teemalla - kulttuurirakennuksia rantamiljöössä. Rakentamisen tulee
olla väljää - kulttuurirakennuksia avoimessa puistotilassa. Lisäksi kulttuurihistoriallisten
ominaispiirteiden tulee olla kaiken suunnittelun lähtökohtana ja esimerkiksi siltojen, kalusteiden ja rakenteiden uusiminen tulee tehdä historian hengessä.
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Hupisaarten yhteyttä ja esteetöntä saavutettavuutta keskustaan Tori- ja Kirkkokadulle
tulee parantaa, samoin yhteyksiä rantaa pitkin torille Merikosken siltojen ali Pokkitörmässä.
Myös alueen visuaalinen näkeminen on tärkeää ja kaipaa parannustoimenpiteitä kuten
uusia visuaalisia näkymiä Hupisaarten ja Myllytullin välille. Lasaretinsaari tulee toimimaan
Hengitysliiton kuntoutus- ja tutkimuskeskuksena.
Hupisaaren alue on kulttuurihistoriallista puistoaluetta, joten alueen kaupallisen kehittämisen painopiste on matkailun ja ravitsemispalveluiden kehittämisessä. Palveluiden rakentaminen kuitenkin toteutetaan alueen luonteen antamilla ehdoilla.
2.4

Intiö
Intiö on asemakaavoituksen kohteena parhaillaan, varsinkin puukasarmialue ja Kasarmin ranta. Aluetta kehitetään koulutus-, työpaikka- ja asuinalueena. Historiallinen miljöö
ja sen ominaispiirteet säilytetään ja miljöökokonaisuus tulee turvata puolijulkiseen käyttöön.
Rakennuskannasta puu- ja kivikasarmit tulevat julkiseen käyttöön, mutta itäosaan rakennetaan lisää asuntoja. Intiönkangas säilyy pääosin nykyisellään, se kaipaa kuitenkin jossain määrin lähiympäristön parantamista.
Hautausmaa säilyy nykyisellään.
Uusilla ja täydentyvillä keskustan asuinalueilla kuten Intiön ja Kasarmin alueille luodaan
uusia pieniä palvelukeskittymiä, joiden toiminnat ovat alueen asukkaita ja työpaikkoja
palvelevia pienpalveluita. AK-merkinnällä olevilla alueilla on asuinkerrostaloja, joiden pohjakerrokseen on mahdollista sijoittaa aluetta palvelevia toimintoja tai pieniä toimistoja. Tavoitellut toimintamuodot: kampaamot, parturit, asianajotoimistot, kiinteistönvälitystoimistot,
muut toimistot ja ajanviettotilat.
KL-merkinnällä olevilla alueilla on aluetta palvelevia vähittäiskauppoja ja palveluyrityksiä.
Rakennusten 1. ja 2. kerroksen tiloissa on aluetta palvelevia vähittäiskauppoja ja palveluyrityksiä kuten kioskeja, pieniä päivittäistavarakauppoja, ravintoloita, kahviloita, bingoja,
lääkäriasemia, kuntokeskuksia, kampaamoita, partureita, polkupyörämyymälöitä jne.

2.5

Heinäpää ja Hollihaka
Heinäpää on liikekeskustaan rajautuva tiivis asuinalue, jossa sijaitsee jonkin verran julkisia palveluita ja paikallisia kaupallisia palveluita. Jatkossa alueen maankäytön tavoitteena on alueen kehittäminen lähiöuudistusperiaattein. Tämä tarkoittaa olevan rakennuskannan perusparannusta ja esimerkiksi ullakkorakentamismahdollisuuksien suosimista asuinkäyttöön. Täydennysrakentamalla kehitetään pihoja suljetummiksi: katokset,
talousrakennukset, autotallit, aitaukset, istutukset.
Katumiljöössä uudistetaan poikittaisia katuja mahdollisuuksien mukaan pihakatuperiaatteella.
Alueen eteläosaa kehitetään nykyisellään urheilu- ja virkistysalueena.
Keskustan asuinalueilla Heinäpäässä liiketilat sijoittuvat katutasoon sekä yksittäisiin liikerakennuksiin. Alueiden keskeisiin paikkoihin muodostetaan tiiviitä palvelukeskittymiä, joissa
toisessa kerroksessa voi olla myös toimistoja. Pääosin liiketoiminta alueilla on vähäistä ja
se on enemmän alueen asukkaita ja työpaikkoja palvelevaa. Liiketiloja voidaan myös
käyttää toimistoina.
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AK-merkinnällä olevilla alueilla on asuinkerrostaloja, joiden pohjakerrokseen on mahdollista sijoittaa aluetta palvelevia toimintoja tai pieniä toimistoja. Tavoitellut toimintamuodot
ovat kampaamot, parturit, asianajotoimistot, kiinteistönvälistystoimistot, muut toimistot ja
ajanviettotilat.
KL-merkinnällä olevilla alueilla on aluetta palvelevia vähittäiskauppoja ja palveluyrityksiä.
Rakennusten 1. ja 2. kerroksen tiloissa on aluetta palvelevia vähittäiskauppoja ja palveluyrityksiä kuten kioskeja, pieniä päivittäistavarakauppoja, ravintoloita, kahviloita, bingoja,
lääkäriasemia, kuntokeskuksia, kampaamoita, partureita, polkupyörämyymälöitä jne.
Vähittäiskauppoja sijoitetaan pääosin pohjakerrokseen.
Hollihaka on merkittävä keskustan reunan virkistys- ja asuinalue. Sen tavoitteena on
jatkaa korkeatasoista asumista rannan läheisyydessä, osana keskustan kaupunkirakennetta. Rakentaminen mahdollistetaan aika tehokkaana kunhan alueen avoin ja laajoja
vapaa-alueita sisältävä perusrakenne säilyy. Maisemalliset ja historialliset ominaispiirteet
on siis säilytettävä.
Näkymät rantaan ovat tärkeitä, samoin yhteydet ympäristöön. Rantaan tulee toteuttaa
jatkuva, torilta alkava rantareitti. Tällöin alueeseen voidaan yhdistää myös Varsa- ja Hevossaaret. Varsasaareen voidaan rakentaa venevalkama.

Kuva 6. Kirkkokatu Heinäpäässä.
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Etu-Lyötty
Etu-Lyötty on keskustan merkittävin asumisen ja työssäkäynnin laajenemisalue lähitulevaisuudessa. Aluetta kehitetään vaihtelevaksi tiiviiksi asumisen alueeksi, jossa on monipuolinen asukasrakenne sekä runsaasti työpaikkakerrosalaa sekä lisäksi julkisia ja kaupallisia palveluita. Alueelle tulee luoda oma imago uuden aikakauden kaupunginosana ja
se tulee olemaan vahvana koko Oulun imagotekijänä myös radan suuntaan.
Rakentamistavan ja korttelirakenteen tulee jatkaa ruutukaavakeskustan periaatetta. Työpaikkarakentamista sijoitetaan radan varteen, asumista sijoitetaan keskustan puolelle ja
rakennusten katutaso pyritään turvaamaan palveluilla eläväksi.
Koko alueella toteutetaan esteetön liikkumisympäristö, julkiset ulkotilat ja ympäristötaide
ovat keskeisiä tekijöitä. Alueen poikki johdetaan keskeinen komea viherkäytävä osaksi
keskustan viherverkkoa (Mannerheimin puistoon, Hollihakaan, Heinäpään urheilualueelle).
Samoin tehdään yhdistävä väylä radan ali Taka-Lyöttyyn.
Uusilla keskustan asuinalueilla kuten Etu-Lyötyssä luodaan mahdollisuuksia uusille pienille palvelukeskittymille, joiden toiminnat ovat alueen asukkaita ja työpaikkoja palvelevia
pienpalveluita. Etu-Lyötyssä palvelukeskus sijoitetaan alueen keskelle ja siihen pyritään
keskittämään palveluita mahdollisimman paljon. Alueen tuntumaan sijoittuu paljon työpaikkoja, joten palveluilla on mahdollisuus rakentua monipuoliseksi. AK-merkinnällä olevilla
alueilla on asuinkerrostaloja, joiden pohjakerrokseen on mahdollista sijoittaa aluetta palvelevia toimintoja tai pieniä toimistoja. Tavoitellut toimintamuodot ovat kampaamot, parturit,
asianajotoimistot, kiinteistönvälitystoimistot, muut toimistot ja ajanviettotilat.
KL-merkinnällä olevilla alueilla on aluetta palvelevia vähittäiskauppoja ja palveluyrityksiä.
Rakennusten 1. ja 2. kerroksen tiloissa on aluetta palvelevia vähittäiskauppoja ja palveluyrityksiä kuten kioskeja, pieniä päivittäistavarakauppoja, ravintoloita, kahviloita, bingoja,
lääkäriasemia, kuntokeskuksia, kampaamoita, partureita, polkupyörämyymälöitä jne.

Kuva 7. Limingantullin Prisma.
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Taka-Lyötty
Taka-Lyötty on myös ydinkeskustan kaupunkimainen laajennusalue, vaikkakin radan toisella puolella. Sitä rakennetaan tiiviinä asuinkerrostaloalueena eri asukasryhmiä varten.
Tavoitteena on monipuolinen asukas- ja ikäjakauma sekä monipuolinen asumisen hallintamuotojakauma. Alueen yleistavoitteena on edelleen esteettömyys, turvallisuus ja mahdollisuus asua samalla alueella kehdosta hautaan. Alueelle sijoittuu palvelutalo, jossa
on avopalvelukeskus, palveluasuntoja ja ryhmäkoteja.
Rakentamistavassa suositaan asuinalueilla umpikortteleita ja laajoja puistomaisia
piha-alueita. Alueen eteläosa varataan toimitilarakennusten sekä tilaa vievän kaupan alueeksi.
Yhteys radan ali Etu-Lyöttyyn ja keskustaan rakennetaan kulkevaksi rata-alueen alitse.
Taka-Lyötyn alueelle on keskittynyt kodintekniikka- ja sisustuskauppaa. Alueelle tulee
edelleen keskittää vastaavaa liiketoimintaa ja laajentaa aluetta etelään vielä osin teollisessa käytössä olevalle alueelle. Uusille alueille rakennetaan vastaava sisäinen kävelyverkko kuin huonekalukeskittymän yhteydessä jo on olemassa. KM-merkinnällä olevilla
alueilla on sisustustavaratalokauppaa. KL-merkinnällä olevilla alueilla on vähittäiskaupan
suuryksiköitä, joissa ei myydä elintarvikkeita. Alueella on myös tilaa vievää erikoiskauppaa
kuten huonekalukauppaa ja kodintekniikkakauppaa. KTY-merkinnällä olevilla alueilla on
edellä olevan KL-alueen laajentumisalue. Teollisen toiminnan odotetaan siirtyvän pääosin pois vuoteen 2020 mennessä, jolloin alue on kokonaan KL-käytössä.

2.8

Limingantulli
Limingantulli on keskustatoimintoihin tukeutuva liike- ja työpaikkarakentamisen alue. Sitä
kehittään tukkukaupan, pienteollisuuden ja varastojen alueesta korkealuokkaisiksi kaupan teema-alueiksi - näin teknisen kaupan raja siirtyy etelämmäksi. Etu-Lyötyn ja Limingantullin rajaa pyritään selkeyttämään Rautatienkadun linjauksella.
Alue kaipaa tuntuvaa kaupunkikuvallista kasvojenkohotusta kiinteistöissä ja piha-alueilla.
Rata-alue toimii pitkällä tähtäimellä alueen toiminnallisena laajennusvarana.
Limingantullin alueella on teknisen erikoiskaupan keskittymä. Alueen palveluita lisätään
ja toimintaa tiivistetään säilyttämällä kuitenkin sen nykyinen luonne. Limingantullin alueelle varataan myös tilat halpahallitoiminnoille ja säilytetään nykyisen hypermarketin asema. Tekniselle erikoiskaupalle varataan laajentumismahdollisuudet Limingantullin alueen
eteläpuolella.
KM/pt-merkinnällä olevilla alueilla on vähittäiskaupan suuryksiköitä, joissa myydään myös
päivittäistavaraa. Muutkin vähittäiskaupan toimintamuodot ovat sallittuja. Pelkällä KMmerkinnällä tarkoitetaan alueita, joille saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä kuten
esimerkiksi halpahalleja ja muuta vähittäiskaupan toimintaa, mutta joissa ei myydä elintarvikkeita. KL-merkinnällä olevilla alueilla on teknistä erikoiskauppaa ja siihen liittyvää
huolto- ja korjaustoimintaa. Tekninen erikoiskauppa on pääosin tilaa vaativaa vähittäiskauppaa kuten auto- ja rakennustarvikekauppaa.
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3

KESKUSTAN LIIKENTEEN TAVOITESUUNNITELMA

3.1

Autoliikenne ja pysäköinti
Saavutettavuus
Keskuskustan saavutettavuutta parannetaan seuraavilla toimenpiteillä:
*
*
*
*

Pysäköinti keskitetään maan alle ensisijaisesti kallioparkkiin, jolloin keskustaan autolla ajavien määrä lisääntyy, mutta samalla tarpeeton autoliikenne ydinkeskustan
kaduilla vähenee.
Pohjoinen alikulkukäytävä peruskorjataan leventämällä ja korottamalla nykyistä silta-aukkoa.
Rautatienkadun jatke Härkätiellle ja Harjapääkadulle lisää Uusikadun kapasiteettia.
Uudet pyörätieyhteydet, kävelykadut ja joukkoliikennejärjestelyt parantavat omalta
osaltaan keskustan saavutettavuutta

Katuverkko
Vuodelle 2020 laadittujen toimivuustarkastelujen mukaan ylikuormitetuimpia liikenneverkon
osia ovat keskustan sisääntuloväylät, erityisesti Merikoskenkatu, Tulliväylä, Pohjoinen
alikäytävä, Eteläinen alikäytävä ja Limingantie. Keskustassa tehtävillä liikennejärjestelyillä
ei voida merkittävästi vaikuttaa sisääntuloväylien ongelmiin.

Kuva 8. Autoliikenteen verkko keskustassa.
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Liikekeskustaa rauhoitetaan autoliikenteeltä jalankululle. Keskustaan saapuva asiointiliikenne keskitetään keskustakehälle ja keskustan läpiajo Torikatua ja Isokatua pitkin poistetaan. Ajo asiointiliikennettä palveleviin pysäköintilaitoksiin opastetaan keskustakehältä
ja ajoyhteydet sijoitetaan keskustakehän välittömään läheisyyteen. Keskustakehän toimivuutta parannetaan muutamalla sen eteläreuna katupariksi Saaristonkatu / Albertinkatu. Katupari samalla pienentää Saaristokadun liikekeskustaa rajaavaa vaikutusta.
Joukkoliikenneratkaisu heijastuu myös Heinäpään alueen katujen ajosuuntiin.
*

Torikatu muutetaan koko matkalta kaksisuuntaiseksi.

*

Kirkkokatu muutetaan yksisuuntaiseksi Saaristonkadulta etelään, jolloin se muodostaa Isokadun kanssa katuparin.

Aleksanterinkadun liikenteellinen merkitys on Albertinkadun eteläpuolella Heinäpään alueella vähäisempi kuin keskustakehän kohdalla. Heinäpään alueella Aleksanterinkatu voitaisiin muuttaa 4-kaistaisesta väylästä 2-kaistaiseksi, yliajettavalla keskisaarekkeella varustetuksi väyläksi, jolla voisi myös olla kadunvarsipysäköintiä puiden välissä. Kadun ilme
muodostuisi paremmin keskustan asuntoalueelle sopivaksi ja tien ylittäminen muuttuisi
turvallisemmaksi. Idealuonnos Aleksanterinkadun järjestelyistä on esitetty seuraavassa
kuvassa.

Kuva 9. Idealuonnos Aleksanterinkadun järjestelyistä Heinäpäässä.
Hallituskatu muutetaan yksisuuntaiseksi keskustasta asemalle päin, kun matkakeskus ja
kävelykeskusta kytketään paremmin toisiinsa Hallituskadun jalankulku- ja pyöräilyjärjestelyjä parantamalla. Samassa yhteydessä muutetaan Pakkahuoneenkadun ja
Kauppurienkadun ajosuunnat Uusikadun ja Rautatienkadun välillä.
Etu-Lyötyn uuden työpaikka- ja asuinalueen rakentamisen yhteydessä rakennetaan
Rautatienkadun jatke Saaristonkadulta Härkätielle. Tulevaisuudessa on mahdollista, että
Rautatienkatua jatketaan vielä Härkätieltä etelään.
Etu-Lyötyn alue rakennetaan autoliikenteen ulkoasyötön periaatteella, jossa Rautatienkadun jatke toimii aluetta syöttävänä kokoojakatuna. Kansankatu rauhoitetaan alueen
sisäiseksi tonttikaduksi.
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Keskustan katuverkon kehittämisen myötä asennetaan liikennevalot seuraaviin liittymiin:
- Aleksanterinkatu / Albertinkatu
- Torikatu / Linnankatu
- Torikatu / Kajaaninkatu
- Uusikatu / Kyösti Kallion puiston pyörätie
- Aleksanterinkatu / Kyösti Kallion puiston pyörätie
- Uusikatu / Nummikatu.
Pysäköinti
Pysäköintijärjestelyjen ratkaisuperiaatteet ovat liikekeskustassa seuraavat:
*

Liikekeskustassa tarjotaan kysyntää vastaavasti pysäköintitilaa ostos- ja asiointipysäköintiin.

*

Pysäköintipaikat pyritään sijoittamaan riittävän suuriin laitoksiin, jolloin vapaa paikka on varmemmin löydettävissä.

*

Laitokset pyritään sijoittamaan siten, että ajoyhteydet ovat lähellä keskustakehää
ja jalankulkuyhteydet tulevat suoraan kävelykeskustaan.

*

Liikekeskustassa pysäköintilaitokset rakennetaan maan alle, koska kiinteistöjen
arvon ja kaupunkikuvan kannalta pysäköintitalot liikekeskustassa eivät ole tarkoituksenmukaisia.

*

Liikekeskustan uusiin pysäköintilaitoksiin sijoitetaan suunnittelukaudella seuraavat
pysäköintipaikat:

1. Nykytilan vajeen vaikutus suunnittelukaudella 470 ap
-

1. vyöhykkeen nykyinen autopaikkamäärä 830 ap
pysäköityjä autoja maksimitilanteessa 750 ap
autopaikkatarve nykytilanteessa 750/0.75= 1000 ap
keskustaan saapuvan autoliikenteen kasvu (30 %) vuoteen 2020 1300 ap.

2. Keskustan kortteleiden saneeraus 970 ap
-

pihoilta poistuvat autopaikat 256 ap
lisärakentamisen edellyttämät autopaikat (50000m2/70) 714 ap.

3. Kävelykeskustasta poistuvat kadunvarsipaikat230 ap
yhteensä 1670 ap

*

Liikekeskustassa uudisrakennusten lähes kaikki autopaikat tulisi sijoittaa rakennettaviin laitoksiin, koska:
-

autopaikkatarve on pienempi (vuorottaiskäyttö)
saadaan rahoitusta laitosten rakentamiseen
paikoista tulee yleisiä (ei nimikkopaikkoja).
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*

Liikekeskustaa palvelisi parhaiten Kauppurienkadun alle rakennettava pysäköintiluola (noin 800 ap), jonne olisi sisään/ulosajot Uusikadulta Pakkahuoneenkadun
kohdalla ja Aleksanterinkadulta Pakkahuoneenkadun kohdalla. Jalankulkuyhteydet
laitoksesta tulevat suoraan kävelykeskustan alueelle.

*

Kaikki liikekeskustan kadunvarsipaikat muutetaan maksullisiksi (nyt ilmaisia noin
1200 ap), mikä vähentää ilmaista pysäköintipaikkaa hakevaa liikennettä. Keskusta-asukkaiden pysäköintimahdollisuudet voidaan turvata omalla asukaspysäköintijärjestelmällä.

Opastuksessa pääkaduilta pysäköintilaitoksiin käytetään muuttuvaa opastusta, joka kertoo pysäköintilaitoksen tilanteen (tilaa/täynnä/suljettu) ja mahdollisesti myös laitoksessa
vapaina olevien autopaikkojen määrän. Keskustan pysäköintilaitosten opastusperiaatteet
on esitetty seuraavissa kuvissa. Stockmannin pysäköintilaitoksen ajoreitit on esitetty kuvassa 10.

Kuva 10. Stockmannin pysäköintilaitoksen ajoreitit.
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Kuva 11. Keskustan pysäköintilaitosten opastusperiaatteet keskustakehällä (ajosuunta
myötäpäivään).

Kuva 12. Keskustan pysäköintilaitosten opastusperiaatteet keskustakehällä (ajosuunta
vastapäivään).
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Jalankulku ja pyöräily
Kävelykeskustaa laajennetaan siten, että se kattaa liikekeskustan tärkeimmät kauppakadut. Keskustan vilkkaimmista jalankulkureiteistä muodostuu laaja, yhtenäinen ja viihtyisä sekä turvallinen autoliikenteeltä rauhoitettu alue. Uusia kävelykatuja ovat:
*
*
*

Isokatu Saaristonkadulta Hallituskadulle
Pakkahuoneenkatu Aleksanterinkadulta Uusikadulle
Kauppurienkatu Isokadulta itään Autosaaren liittymään asti.

Kävelykeskustaa laajennetaan myös keskustakehän eli Saaristokadun eteläpuolelle muuttamalla Kirkkokatu ja Isokatu kävelypainotteisiksi kaduiksi Saaristonkadun ja Albertinkadun välillä. Kevyen liikenteen ja autoliikenteen risteämisen turvallisuutta lisätään
korotettujen suojateiden ja autoliikenteen yksisuuntaistamisen avulla.

Kuva 13. Keskustan kevyen liikenteen verkko.
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Kävelypainotteisen kadun toimintaperiaatteet ovat seuraavat:
*

Nopeusrajoitus on 20 km/h.

*

Ajorataa ei eroteta jalkakäytävästä normaalilla reunakivellä. Erottavana tekijänä voi
olla esimerkiksi nupukivestä rakennettava 2 cm syvä kouru, hyvin matala reunakivi
tai pollaririvi.

*

Nopeutta rajoitetaan myös rakenteellisin keinoin, esimerkiksi liittymäalueiden korotuksilla.

*

Suojateitä ei merkitä, jolloin ajoradan saa ylittää missä tahansa (lain mukaan ajorata on ylitettävä kohtisuoraan ja viivyttelemättä)

*

Kadulla on alueellinen pysäköintikielto. Mahdolliset sallitut pysäköintipaikat osoitetaan liikennemerkeillä ja erilaisella päällystemateriaalilla. Pysäköinnin kesto on rajoitettu asiointiin sopivaksi (enintään 2 h, mieluiten lyhyempi).

*

Kävelypainotteinen katu on yleensä yksisuuntainen autoliikenteen määrän vähentämiseksi ja katutilan vapauttamiseksi kevyen liikenteen käyttöön. Jos kävelypainotteinen katu on osa tärkeää pyöräilyreittiä, kadulle rakennetaan kaksisuuntainen
pyörätie.

Kuva 14. Ideasuunnitelma kävelypainotteisesta Kirkkokadusta.

MALI 2020

Keskustan liikenteen tavoitesuunnitelma

33

Jalankulku- ja pyöräliikenteen olosuhteita parannetaan kävelykeskustan laajentamisen
lisäksi siten, että keskustan läpi muodostuvat selkeät, viihtyisät ja turvalliset kevyen liikenteen akselit:
*

Heinäpään urheilukeskuksesta ja Hollihaasta Hupisaarille

*

Pikisaaresta matkakeskukseen ja Raksilaan

*

Musiikkikeskuksesta Kaupunginojan vartta rantaan

*

Rakennettavan Etu-Lyötyn alueelta Mannerheimin puiston kautta keskustaan sekä
Kyösti Kallion puiston kautta Hollihakaan.

Erityisen tärkeä kevyen liikenteen parantamishanke on matkakeskuksen ja kävelykeskustan yhdistäminen toisiinsa. Tämä tehdään rakentamalla Hallituskadulle leveä kävelykadunomainen jalkakäytävä ja pyörätie.

Kuva 15. Ideasuunnitelma Hallituskadun jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden parantamisesta.

Keskustan ohittavalle pyöräliikenteelle rakennetaan pyörätie Torikadulle, jolloin nopeampaa vauhtia käyttämään pyrkivän esim. työmatkapyöräilyn ei tarvitse käyttää kävelykatuja.
Muita keskeisiä pyörätieverkon täydentämishankkeita ovat:
*

radan itäpuolelle rakennettava pyörätie Kajaanintieltä Taka-Lyöttyyn ja edelleen Nokelaan

*

radan alittava pyörätie Taka-Lyötystä Etu-Lyöttyyn.
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Joukkoliikenne
Joukkoliikenteelle merkittävä muutos on joukkoliikenteen keskittäminen keskustassa
yhdelle kadulle ja sen varaaminen joukkoliikenteen käyttöön. Torikatu muutetaan
joukkoliikennekaduksi Saaristonkadun ja Kajaaninkadun välillä. Joukkoliikennekadulla
sallitaan tontille ajo, mutta ei läpiajoliikennettä. Saaristonkadun ja Kauppurienkadun välillä Torikatua käyttää myös Stockmannin pysäköintilaitoksen liikenne, mutta silläkin katujaksolla autoliikenteen määrä jää merkittävästi nykyistä liikennemäärää pienemmäksi.
Nykyisin Torikadulla on henkilöautoliikennettä noin 8000 autoa vuorokaudessa. Joukkoliikennekaturatkaisussa henkilöautoliikenteen määrän arvioidaan olevan korkeintaan 2000
autoa vuorokaudessa Stockmannin kohdalla ja muulla osalla huomattavasti vähemmän.
Joukkoliikenteen keskittäminen yhdelle kadulle selkiyttää järjestelmää joukkoliikenteen
käyttäjälle ja helpottaa vaihtojen suorittamista. Torikadun muuttaminen joukkoliikennekaduksi parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä, kun muu autoliikenne aiheuttaa
vähemmän häiriöitä joukkoliikenteelle.
Saaristonkadulla joukkoliikenteelle on varattu oma kaista itään ajavalle liikenteelle. Muulle autoliikenteelle Saaristonkatu on yksisuuntainen länteen päin. Suunnittelemalla liikennevalojen yhteenkytkentä joukkoliikennettä suosivaksi, muodostuu keskustan läpäisyyn
kuluva ajoaika nykyistä pienemmäksi.
Liikekeskustaa palvelevat pysäkit on alustavasti sijoitettu Torikadulle Pakkahuoneenkadun
liittymän kohdalle ja Saaristonkadulla Isokadun liittymän kohdalle. Joukkoliikenteen
pysäkkien paikat tarkennetaan jatkosuunnittelussa.
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Kuva 17. Tavoitesuunnitelman mukaiset joukkoliikenteen reitit ja alustavat pysäkkien paikat keskustassa.

Torikadun pysäkistä tehdään keskustaterminaali, joka toimii linjojen ajantasauspysäkkinä
sekä tarjoaa korkeatasoiset palvelut (lämpimät odotustilat, matkustajainformaatio, lipunmyynti, pankkiautomaatti jne.). Se palvelee myös useissa tapauksissa vaihtopysäkkinä
eri puolille kaupunkia kuljettaessa. Se ei kuitenkaan korvaa nykyistä Kuvernöörin pysäkkiä
kaikissa tapauksissa. Vaihto voidaan kuitenkin näissä tapauksissa tehdä Tuirassa, jos
vaihto halutaan tehdä samalla pysäkillä.
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Kuva 18. Idealuonnos Saaristonkadun pysäkkijärjestelyistä Isokadun liittymän kohdalla.
Torikadun pohjoispäässä Asemakadun ja Kajaaninkadun välissä on nykyisin noin 6 %:n
pituuskaltevuus, joka voi aiheuttaa ongelmia liukkailla keleillä, jos linja-auto joutuu pysähtymään liittymään. Tämä ongelma on poistettavissa kahdella eri tavalla:
*

Torikadun tasausta muutetaan Ojakadun ja Kajaaninkadun välisellä osalla siten,
että pituuskaltevuus on liittymässä korkeintaan 3 %

*

Asemakadun ja Kajaaninkadun liittymiin asennetaan liikennevalot, jotka kytketään
yhteen siten, että linja-autoliikenne ei joudu seisomaan Kajaaninkadun liittymässä.
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Huoltoliikenne
Kävelykeskustan alle rakennettavan kallioparkin liikennejärjestelyjen yhteyteen on mahdollista rakentaa huoltopisteitä, joiden avulla pääosa liikekeskustan keskeisimpien
kortteleiden (Pekuri, Hammar, Anttila, Galleria, Kauppuri, Pallas) huoltoliikenteestä voidaan järjestää maan alta. Tällä ratkaisulla kävelykadut saataisiin pääosin rauhoitettua
huoltoliikenteeltä. Kävelykatujen kautta tapahtuva huoltoliikenne rajoitetaan ajallisesti siten, että sen aiheuttama vaara ja häiriö kävelyliikenteelle on mahdollisimman vähäinen
(sallittu klo 6-11).
Stockmannin tavaratalo on suurin Torikadun kautta huollettava liike. Huoltoliikenne rajoitetaan ajallisesti siten, että se ei sijoitu joukkoliikenteen vilkkaimpiin ajankohtiin eli aamuja iltaruuhkiin (huoltoliikenne kielletty klo 7-9 ja klo 15-17).

3.5

Terminaalit
Rautatieaseman ja linja-autoaseman alueesta on tavoitteena kehittää korkeatasoinen
matkakeskus liikenne- ja matkustajapalveluineen. Alueelle sijoitetaan pysäköintilaitos
autoliikenteen liityntäpysäköintiä varten sekä korkeatasoiset polkupyörien säilytystilat.
Matkakeskuksen kautta kulkee myös radan alittava kevyen liikenteen yhteys keskustasta
Raksilaan. Alikulkuyhteys liittyy radan itäpuolella uuteen liikerakennukseen, jonka yhteyteen järjestetään rullaporrasyhteys maantasoon. Alikulku sisältää myös pyöräily-yhteyden keskustasta Raksilaan.

Kuva 19. Saneerattava asematunneli.
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Liikenneverkkovaihtoehdot ja vertailut
3.6.1 Tutkitut vaihtoehdot
Liikenneverkkovaihtoehtojen ratkaisuperiaatteet ovat seuraavat:
VAIHTOEHTO 1
Kävelyaluetta laajennetaan siten, että Pakkahuoneenkatu Aleksanterinkadulta Uusikadulle,
ja Isokatu Saaristonkadulta Hallituskadulle muutetaan kävelykaduiksi. Kävelyolosuhteita
ja kävely-ympäristön laatua parannetaan rakentamalla Kirkkokatu Saaristonkadulta Albertinkadulle ja Isokatu Saaristonkadulta Albertinkadulle kävelypainotteisiksi kaduiksi.
Kävely- ja pyöräilyolosuhteita parannetaan lisäksi Hallituskadulla rakentamalla pyörätie
ja leventämällä jalkakäytävää Uusikadulta asemalle. Kirkkokadulla täydennetään pyörätietä keskustan ja Heinäpään urheilukeskuksen sekä keskustan ja Hupisaarten välillä.
Torikadulle rakennetaan keskustan läpi ajavaa pyöräliikennettä palveleva reitti.
Torikatu muutetaan kaksisuuntaiseksi joukkoliikennekaduksi Kajaaninkadun ja Saaristonkadun välillä. Saaristonkadulle varataan joukkoliikennekaista itään Aleksanterinkadulta
Uusikadulle. Muulle autoliikenteelle katu on yksisuuntainen länteen.
Keskustakehän eteläreuna muutetaan katupariksi, jossa Saaristonkatua ajetaan länteen
ja Albertinkatua itään. Ratkaisulla pyritään vähentämään Saaristonkadun kuormitusta ja
helpottamaan liikekeskustan laajenemista etelään. Lisäksi katujen ajosuunnat muuttuvat
keskustassa Uusikadun itäpuolella ja Heinäpäässä. Uudet katuparit ovat Hallituskatu (aseman suuntaan) / Pakkahuoneenkatu (keskustan suuntaan), Kauppurienkatu (itään), ei
liittymää idästä Uusikadulle sekä Kirkkokatu (etelään) / Isokatu (pohjoiseen, kuten nykyisin).

Kuva 20. Liikenneverkkovaihtoehto 1.

MALI 2020

40

Keskustan liikenteen tavoitesuunnitelma

VAIHTOEHTO 2
Vaihtoehdossa 2 kävelyaluetta laajennetaan Pakkahuoneenkadulle torilta Uusikadulle ja
Kirkkokatu rakennetaan kävelypainotteiseksi Saaristonkadulta Albertinkadulle. Kävelyja pyöräilyolosuhteita parannetaan lisäksi Hallituskadulla Uusikadusta asemalle asti, Kirkkokadulla keskustasta Heinäpään urheilukeskukseen ja keskustasta Hupisaarille.
Isokatu muutetaan kaksisuuntaiseksi joukkoliikennekaduksi Kajaaninkadulta Saaristonkadulle. Katujen ajosuunnat muuttuvat keskustassa Uusikadun itäpuolella ja Heinäpäässä.
Uudet katuparit tulevat olemaan Hallituskatu aseman suuntaan / Pakkahuoneenkatu keskustan suuntaan ja Torikatu etelään / Kirkkokatu pohjoiseen. Kauppurienkatu on
kaksisuuntainen, Uusikadulle ei tule liittymää idästä.

Kuva 21. Liikenneverkkovaihtoehto 2.
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VAIHTOEHTO 3
Vaihtoehdossa 3 kävelyaluetta laajennetaan Pakkahuoneenkadulle torilta Uusikadulle
asti, Isokadulle Saaristonkadulta Hallituskadulle. Kirkkokatu ja Isokatu muutetaan
kävelypainotteisiksi Saaristonkadun ja Albertinkadun välillä. Kävely- ja pyöräilyolosuhteita
parannetaan Hallituskadulla Uusikadusta asemalle asti, Kirkkokadulla keskustasta Heinäpään urheilukeskukseen ja keskustasta Hupisaarille.
Joukkoliikenne kulkee Torikatua pohjoiseen ja Uusikatua etelään. Katujen ajosuunnat
muuttuvat keskustassa Uusikadun itäpuolella. Uudet katuparit ovat Hallituskatu aseman
suuntaan / Pakkahuoneenkatu keskustan suuntaan. Heinäpäässä katujen ajosuunnat
säilyvät nykyisinä. Kauppurienkatu toimii kaksisuuntaisena, liittymää Uusikadulle ei ole
idästä.

Kuva 22. Liikenneverkkovaihtoehto 3.
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VAIHTOEHTO 0+
Vaihtoehdossa 0+ kävelyalue on nykyisen laajuinen. Joukkoliikenne toimii nykyiseen tapaan Torikatua etelään ja Isokatua pohjoiseen. Katujen ajosuunnat säilyvät nykyisinä.

Kuva 23. Liikenneverkkovaihtoehto 0+.

3.6.2 Vaihtoehtojen vertailu
Liikenneverkkovaihtoehtoja 1 (Torikatu joukkoliikennekatuna), 2 (Isokatu joukkoliikennekatuna) ja 3 (Joukkoliikenne Torikadulla ja Uusikadulla) vertaillaan vaihtoehtoon 0+,
jossa on nykyinen katuverkko, mutta pysäköintijärjestelyjä on täydennetty kallioparkilla,
kuten muissakin vaihtoehdoissa.
Imago
Kaikki vaihtoehdot parantavat Oulun imagoa ja sen tunnettuisuutta modernina kaupunkina. Kun vilkas kaupunkielämä ja myös keskustan kaupallinen kannattavuus rakentuu
pitkälle viihtyisyyden, katuseurallisuuden ja rikkaan tapahtumaympäristön varaan, voidaan odottaa minkä tahansa vaihtoehdoista parantavan tässä suhteessa Oulun jo sinänsä hyvää mainetta. Walcying- imago toteutuu vahvimmin vaihtoehdoissa 1 ja 3, koska ne
takaavat yhtenäisimmän oleskelun ja asioinnin alueen keskustassa.
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Kaupunkirakenne
Keskustan kaupunkirakenteen kannalta liikennevaihtoehdot eivät merkittävästi poikkea
toisistaan. Laajentaessaan kävelyaluetta ja oleskeluympäristöä kaikki vaihtoehdot
kiinteyttävä keskustaa yhdistämällä nykyistä paremmin keskeiset ympäristöt: tori ja ranta
 Rotuaari  rautatieasema (matkakeskus)  Heinäpää - Hupisaaret. Hyvän keskustan
sisällä ei saisi olla reunoja tai katkoksia, vaihtoehdossa 2 Isokatu toimisi kuitenkin keskustaa halkaisevana eikä kokoavana elementtinä, joten siltäkin osin sen kaupunkirakennetta eheyttävä vaikutus on vähäisempi kuin vaihtoehdoissa 1 ja 3. Vaihtoehdoissa
1 ja 3 on mahdollista laajentaa keskustaa luontevasti Saaristonkadun eteläpuolelle Isokatua pitkin kävelypainotteisena katuna, mikä ei olisi mahdollista vaihtoehdossa 2. Vaihtoehto 1 on vaihtoehtoa 3 parempi siinä mielessä, että Torikadun rajaava vaikutus Rotuaarin ja rannan välillä on vähiten häiritsevä vähäisimmän liikennemäärän ansiosta.
Liikennevaihtoehdoilla ei ole vaikutusta keskustan ulkopuolisten alueiden kaupunkirakenteeseen, koska ne eivät eroa toisistaan keskustan ulkopuolella.
Toiminnallisuus
Kaikki vaihtoehdot vilkastuttavat Oulun keskustan toiminnallisuutta huomattavasti. Kaikissa vaihtoehdoissa myös keskustan asiointiympäristö ja elämysympäristö lähentyvät
toisiaan. Vaihtoehdossa 2 tätä tapahtuu muita vähemmän, koska Isokatu keskeisestä
asemastaan huolimatta jää enemmän liikenteen alueeksi kuin asiointialueeksi. Vaihtoehdot 1 ja 3 ovat parhaat siinäkin mielessä, että niissä keskustan oleskelualueet laajenevat
eniten ja yhtenäisimpinä kokonaisuuksina. Keskusta-asumisen kannalta vaihtoehdot ovat
tasavertaiset.
Liikennevaihtoehdoilla ei ole vaikutusta keskustan ulkopuolisten alueiden toiminnallisiin
kysymyksiin, koska ne eivät ero toisistaan keskustan ulkopuolella.
Kaupunkikuva ja ympäristö
Kaupunkikuva kehittyy julkista ympäristöä kohentamalla, uudisrakentamalla vajaita tai
tyhjiä tontteja ja parantamalla nykyisten kiinteistöjen kuntoa. Liikennevaihtoehdot vaikuttavat kaupunkikuvaan julkisen ympäristön keskeisenä osana, joten muutokset liikennejärjestelmässä antaa mahdollisuuden myös kaupunkikuvan kohentamiseen. Katukuva
muuttuu eniten prosessissa, missä katualuetta muutetaan ajokaduista kävelykaduiksi,
tällöin kaikki pinnat, valaistus ja kalustus voidaan toteuttaa uusista lähtökohdista. Myös
kävelypainotteinen katu on ympäristönä ajokatua viihtyisämpi, mikäli se toteutetaan oikein. Muutoksen mahdollisuudet ajokatujen katukuvassa voivat olla myös tuntuvia, mutta
katuympäristön perusluonne säilyy niissä entisellään. Visuaalisen kaupunkikuvan kannalta vaihtoehdoista parhaita ovat näin ollen vaihtoehdot, joissa katuja muutetaan eniten
ajokaduista kävelykulttuurin ympäristöksi. Tässä suhteessa vaihtoehdot 1 ja 3 ovat parempia, kuitenkin myös vaihtoehto 2 muuttaa ympäristöä nykyistä paremmaksi.
Liikennevaihtoehdot vaikuttavat keskustan liiketaloudelliseen kannattavuuteen ja sitä kautta
investointihalukkuuteen ja kiinteistöjen kuntoon. Kaupan toiminnan kannalta aktivoivin
vaihtoehto vaikuttaa tätä kautta parhaiten myös kaupunkikuvaa kohentavasti.
Liikennevaihtoehdoilla ei ole vaikutusta keskustan ulkopuolisten alueiden kaupunkikuvalliseen laatuun, koska ne eivät eroa toisistaan keskustan ulkopuolella.
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Kulkumuodot
Vaihtoehtoihin 1 ja 2 sisältyvät joukkoliikennekadut tarjoavat joukkoliikenteelle nykyistä
paremmat olosuhteet ydinkeskustassa, millä voi olla myönteinen vaikutus joukkoliikenteen
käyttöön keskustaan tehtävillä matkoilla.
Vaihtoehdoilla ei ole merkittävää vaikutusta kulkumuodon valintaan keskustaan tehtävillä
matkoilla. Kävelyalueen laajentaminen voi lisätä keskustaan tehtävien vapaa-ajanviettoja oleskelumatkojen määrää. Näillä matkoilla henkilöauton käyttö on vähäisempää kuin
muilla matkoilla. Vaihtoehdoissa 1 ja 3 laajempi kävelykeskusta saattaa synnyttää enemmän vapaa-ajanviettoliikennettä kuin vaihtoehto 2. Ennen kaikkea vaihtoehtojen 1 ja 3
laajempi yhtenäinen kävelykeskusta suosii vaihtoehtoa 2 paremmin jalankulkua keskustan sisäisillä matkoilla.
Liikenneturvallisuus
Kaikki ratkaisuvaihtoehdot parantavat kevyen liikenteen turvallisuutta, koska autoliikenne poistetaan Isokadulta. Se lisää erityisesti pyöräilyn turvallisuutta. Vaihtoehto 1 on kevyen liikenteen turvallisuuden kannalta paras, koska se poistaa Torikadulta autoliikenteen joukkoliikennettä lukuun ottamatta. Torikatu on nykyisin vaarallinen erityisesti jalankulkijoille.
Autoliikenteen turvallisuus lisääntyy vaihtoehdoissa 1 ja 2, kun joukkoliikenne erotetaan
muusta autoliikenteestä ydinkeskustassa. Vaihtoehdossa 3 autoliikenteen turvallisuus
huononee nykytilanteesta, kun joukkoliikenne ajaa pääkadulla (Uusikatu) muun autoliikenteen ruuhkan mukana.

Kuva 24. Isokadulla jalankulun palvelutaso ei vastaa kadun kaupallista merkitystä..
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Jalankulun palvelutaso
Vaihtoehdot 1 ja 3 tarjoavat parhaan palvelutason jalankulkuliikenteelle, koska puhdas
kävelyalue on laajin. Vaihtoehdossa 1 palvelutaso on paras, koska kävelykadut risteävät
Torikadun kohdalla vain joukkoliikenteen kanssa.
Pyöräilyn palvelutaso
Myös pyöräilyn kannalta vaihtoehdot 1 ja 3 ovat parempia kuin vaihtoehto 2, koska ne
tarjoavat laajemman autoliikenteeltä rauhoitetun pyöräilyalueen. Molemmissa vaihtoehdoissa Torikadulle voidaan rakentaa kaksisuuntainen keskustan läpi johtava pyörätie,
joka tarjoaa pyöräilylle kävelyalueesta erillisen reitin keskustan läpi. Vaihtoehdossa 1 Torikadulla olisi pyöräliikenteen lisäksi vain joukkoliikenne ja vaihtoehdossa 2 yksisuuntainen autoliikenne. Vaihtoehdossa 2 pyörätien rakentaminen joukkoliikennekadulle ei ole
yhtä luonteva ratkaisu kuin vaihtoehdossa 1, koska Isokatu on vilkas kauppakatu. Myös
vaihtoehdossa 2 keskustan läpäisevä pyörätie olisi paras rakentaa Torikadulle.
Joukkoliikenteen palvelutaso
Pääosin muulta autoliikenteeltä rauhoitetut joukkoliikennekadut vaihtoehdoissa 1 ja 2
tarjoavat vaihtoehtoa 3 paremmat mahdollisuudet joukkoliikenteen palvelutason parantamiseen pienentämällä matka-aikaa keskustan läpi. Muun autoliikenteen mukana ja erityisesti pääkadulla kulkeva joukkoliikenneratkaisu ei ole toimivuudeltaan yhtä hyvä kuin
joukkoliikennekatu.
Vaihtoehdossa 1 pysäkkien sijainnit Torikadulla antavat lyhimmät kävelyetäisyydet Uusikadun ja rannan välisellä liikekeskustan alueella. Vaihtoehdossa 2 Aleksanterinkadun ja
rannan välisellä alueella kävelyetäisyys muodostuu yli 300 m pitkäksi. Vaihtoehdossa 3
etelään ajavien linjojen pysäkit kattavat huonosti keskustan länsiosaa. Eri suuntaan kulkevien linjojen väliin jää kolme korttelia, jolloin joukkoliikennejärjestelmä ei ole yhtä selkeä kuin muissa vaihtoehdoissa.
Autoliikenteen palvelutaso
Autoliikenteen palvelutason kannalta oleellisinta on pääkatuverkon ja sen liittymien toimivuus. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 pääkatuverkon kaistakapasiteetti on samanlainen eli sama
kuin nykytilanteessa. Vaihtoehdossa 3 pääkatuverkossa on yksi kaista vähemmän, koska Uusikadulla on joukkoliikennekaista etelään. Joukkoliikenne Uusikadulla vaikeuttaa
myös sen liittymien toimivuutta.
Kaikissa ratkaisuvaihtoehdoissa on mahdollisimman suorat ja selkeät yhteydet pääkaduilta pysäköintilaitoksiin, erityisesti suunniteltuun kallioparkkiin. Uusikadulta kallioparkkiin
johtava yhteys on kävelykeskustan saavutettavuuden kannalta erityisen tärkeä. Vaihtoehdossa 3 tämän yhteyden toimivuus on muita huonompi, koska Uusikatu on ruuhkaisempi
pienemmän autoliikenteen kaistakapasiteettinsa vuoksi.
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Pysäköinnin palvelutaso
Kaikissa ratkaisuvaihtoehdoissa ostos- ja asiointiliikenteen pysäköintijärjestelmä perustuu pysäköintilaitoksiin ja erityisesti kallioparkkiin. Myös kadunvarsipysäköinnin suhteen
vaihtoehdot ovat samanlaisia: Isokadulta pysäköinti poistuu kävelyalueen laajentamisen
tai joukkoliikennekadun vuoksi. Torikadulta pysäköinti poistuu pyörätien rakentamisen
vuoksi. Pysäköinnin palvelutaso on kaikissa vaihtoehdoissa (myös 0+) merkittävästi nykytilaa parempi, kun keskeisesti sekä kävelyalueen että pääkatujen kannalta sijoittuva
kallioparkki toteutetaan.
Huoltoliikenne
Kallioparkin rakentamisen yhteydessä voidaan toteuttaa kiinteistöjen maanalaisia huoltoratkaisuja keskeisimpien liikekortteleiden kohdalla. Kävelykaduilla huoltoliikenne rajataan vilkkaiden kävelyaikojen ulkopuolelle.
Liikenteen aiheuttamat häiriöt
Vaihtoehdossa 1 autoliikennettä on vähiten keskustakehän sisäpuolella eli sen aiheuttamat häiriöt kävelykeskustalle ovat vähäisimmät. Vaihtoehdossa 1 keskustakehän sisäpuolella on ainoastaan joukkoliikennettä Torikadulla. Muissa vaihtoehdoissa Torikadulla
on myös muuta autoliikennettä. Vaihtoehdossa 2 keskustakehän sisäpuolella on Torikadun lisäksi joukkoliikennettä Isokadulla.
Vaihtoehdoissa 2 ja 3 Torikadulle pyrkii sijoittumaan myös keskustan läpi ajavaa liikennettä, kun Aleksanterinkatu alkaa ruuhkautua. Autoliikenteen aiheuttamat häiriöt lisääntyvät tällöin Torikadun varrella myös Heinäpään asunto-alueella.
Liiketilojen kehittäminen
Liiketilojen kehittämisen kannalta vaihtoehdot 1 ja 3 ovat parhaimpia, koska niissä kävelykeskustan laajuus on suurin. Liiketoiminnan kannalta laaja kävelykeskusta tarjoaa parhaat edellytykset ja enemmän vaihtoehtoja ydinkeskustatoimintojen kehittämiselle. Vaihtoehto 2 parantaa nykytilannetta selvästi vähemmän kuin vaihtoehdot 1 ja 3.
Liikepaikkojen ja liiketoiminta-alueiden kehittäminen
Liikepaikkojen kehittämisen kannalta vaihtoehdot 1 ja 3 ovat parhaita samoin perustein
kuin edellä. Yhtenäisten liiketoiminta-alueiden luominen ei ole mahdollista, autoliikennekaduilla pilkotaan kävelykeskustaa pienempiin osiin.
3.6.3 Vaihtoehdon valinta
Mali-työryhmä ja Keskustan kehittämisen neuvottelukunta päättivät suositella liikenneverkkovaihtoehtoa 1 (Torikatu joukkoliikennekatuna) jatkosuunnittelun pohjaksi, koska:
*

Vaihtoehto 0+ (nykyverkko) ei tarjoa edellytyksiä keskustan kehittämiselle

*

Vaihtoehto 3 on sekä joukkoliikenteen että autoliikenteen toimivuuden kannalta
epäedullinen

*

Vaihtoehto 2 ei tarjoa keskustan kaupalliselle kehittämiselle eikä kevyen liikenteen
olosuhteiden parantamiselle yhtä hyviä mahdollisuuksia kuin vaihtoehto 1, koska
Isokatu on tärkeä kauppakatu, mutta Torikadulla ei ole suurta merkitystä kävelyliikenteelle
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KESKUSTAN KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN TOTEUTTAMINEN
Keskustan kehittämissä jatkuvuus on tärkeää. Oulun kokoinen kaupunki tarvitsee jatkuvan vuotuisen budjetti- ja toteuttamisohjelman keskustaympäristön kehittämisessä. Jatkuvuutta varmistamaan tarvitaan säännöllisin välein toteutettava seurantajärjestelmä vaikutusten arvioimiseksi. Arvioitavina asioina tulisi olla kaupunkielämän kehittyminen,
kaupunkitilan käyttö, asukkaiden arvostukset, kaupunkiympäristön laatu, kaupan muutokset ja liikenteen eri muodot.
Keskustan kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen aloitetaan kallioparkin rakentamisella, koska se luo edellytykset kävelykeskustan laajentamiselle ja Torikadun muuttamiselle
joukkoliikennekaduksi. Molemmat toimenpiteet edellyttävät kadunvarsipysäköinnin poistamista. Kallioparkki luo myös uusia mahdollisuuksia ydinkeskustan kortteleiden kaupalliselle kehittämiselle. 800 autopaikan pysäköintiluolan kustannusarvio on noin 120-130
Mmk. Autorannan ja Autotorin pysäköintilaitokset toteutetaan kortteleiden muun uudisrakentamisen yhteydessä.
Kallioparkin toteuttamisen jälkeen muodostetaan Saaristonkadun ja Albertinkadun katupari, joka on edellytys Torikadun muuttamiseksi joukkoliikennekaduksi. Samalla sille rakennetaan joukkoliikenteen keskustaterminaali ja pyörätie. Tämän jälkeen kävelykeskustaa
laajennetaan Isokadulle ja Pakkahuoneenkadulle.
Aseman alueen ja tulevaisuudessa matkakeskuksen liittäminen nykyistä paremmin osaksi
kävelykeskustaa Hallituskadun kevyen liikenteen olosuhteita parantamalla voidaan toteuttaa erillisenä, muista kehittämistoimenpiteistä riippumattomana hankkeena.
Rautatienkadun jatke toteutetaan Ety-Lyötyn rakentamisen yhteydessä.
Liikekeskustan ja Heinäpään alueiden katujen saneeraus sekä kehittäminen tavoitesuunnitelman mukaisesti edellyttää noin 10 milj.mk vuotuista panostusta katurakentamiseen.
Oulun keskustan kaupallisen kehittämisen kannalta ensisijainen toimenpide on keskustan ydinkortteleiden kehittäminen. Kortteleiden sisäosat otetaan kaupalliseen käyttöön
luomalla sisäosiin kauppakäytäviä ja rakentamalla liiketiloja näiden varrelle. Kiinteistönomistajien yhteistyön vahvistamisella luodaan mahdollisuudet kortteleiden kehittämiselle. Kortteleiden kehittämiselle varmistetaan myös asemakaavalliset edellytykset.
Keskustan tavoitesuunnitelma mahdollistaa Oulun ydinkeskustan alueella 500-1000 milj.
markan kiinteistöinvestoinnit, joiden toteuttaminen synnyttää alueelle yli 1000 työpaikkaa.
Keskustakortteleiden sisäosien käyttöönotolla laajennetaan kävelykeskustaa ja tiivistetään
kaupallista ydintä. Tämän lisäksi toteutetaan Rotuaarin laajentaminen Isokadulle ja Pakkahuoneenkadulle.
Liikekeskustan kehittämisen rinnalla keskitetään tilaa vaativaa erikoiskauppaa omille alueilleen: Taka-Lyöttyyn sisustuskauppaa ja Limingantulliin teknistä erikoiskauppaa.
Keskustan kaupallisen kehittämisen toissijainen toimenpide on Raksilan market-alueen
kehittäminen kauppapaikkana. Market-alueen sekä liikkeiden sisäisiä kävely-yhteyksiä
kehitetään, jotta alue toimii paremmin yhtenäisenä kauppakeskittymänä. Lisäksi täydennetään kaupallisia palveluita.
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Keskustan kehittämistoimenpiteiden jatkosuunnittelun seuraavia vaiheita ovat:
* Kallioparkin asemakaavallisten edellytysten luominen
* Keskustan pysäköintipolitiikka ja pysäköintilaitosten rahoitus
* Asemakaavallisten edellytysten luominen keskustan ydinkortteleiden kehittämiselle
* Torikatu  Saaristonkatu  Albertinkatu yleissuunnitelma ja kustannusarvio
* Kävelykeskustan laajennuksen ja kävelypainotteisten katujen yleissuunnitelma ja kustannusarvio

