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ESIPUHE
Oulun seudun liikenne 2020 -suunnitelma on laadittu osana Oulun seudun kuntien yhteistä yleiskaavaprosessia. Suunnittelualue on liikenteen osalta ollut kaavoitettavaa aluetta laajempi. Alueeseen ovat kuuluneet yleiskaavassa mukana olevat
kunnat (Oulu, Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos ja Oulunsalo) ja
suunnitteluprosessin aikana Oulun seutukuntaan liittyneet kunnat (Liminka, Lumijoki, Tyrnävä) sekä Iin, Ylikiimingin ja Yli-Iin kunnat.
Suunnittelu käynnistettiin keväällä 1999. Suunnitelman ovat rahoittaneet Tiehallinnon Oulun tiepiiri, yleiskaavayhteistyön kunnat, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä
Liikenne- ja viestintäministeriö.
Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetään Oulun seudun liikennestrategia ja sen
toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Työn kuluessa on vahvistunut käsitys siitä,
että liikennejärjestelmän suunnittelun ja kaavoituksen on liityttävä kiinteästi toisiinsa. Seudullinen yhteistyö suunnittelussa on välttämätöntä. Suunnitelman toteuttamiseksi on laadittu Oulun seudun liikennejärjestelmän kehittämisen aiesopimus. Aiesopimuksen toteutumisen seuraamiseksi suunnitelma esittää myös seurannan järjestämistavan.
Liikennejärjestelmäsuunnitelman tekemisestä vastanneeseen työryhmään ovat kuuluneet:
Matti Räinä
Oulun kaupunki
Erkki Martikainen
Oulun kaupunki
Kristiina Anttonen
Oulun kaupunki
Markku Tervo
Oulun tiepiiri (31.12.2002 saakka)
Risto Leppänen
Oulun tiepiiri
Tuomo Palokangas
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Britta Passoja
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Ari Hoppania
Oulun lääninhallitus
Jukka Weisell
Limingan kunta (24.1.2002 alkaen)
Pekka Salmela
Kempeleen kunta (24.1.2002 alkaen)
Markku Uusimaa
Haukiputaan kunta (24.1.2002 alkaen)
Mikko Ojajärvi
Liikenne- ja viestintäministeriö (15.4.2002 alkaen)
Arja Aalto
Ratahallintokeskus (15.4.2002 alkaen)
Anne Leskinen
Ympäristötaito Oy
Vesa Verronen
Ins.tsto Liidea Oy
Konsulttina toimineessa insinööritoimisto Liidea Oy:ssä työn ovat tehneet dipl.ins.
Vesa Verronen, dipl.ins. Tuomo Vesajoki, dipl.ins. Henriika Viitasaari ja rak.mest.
Jouko Hintsala.
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1. KEHITTÄMISEN LÄHTÖK
OHTIA
LÄHTÖKOHTIA

Yhteinen yleiskaava ja
liikennejärjestelmäsuunnitelma sitouttavat
kunnat yhteisiin seudun
kehittämisperiaatteisiin
(seudun yleiskaava
liite 2 s. 50)

1.1 Liikennejärjestelmäsuunnittelu osana seudun yleiskaavaprosessia
Oulu ja sen kehyskunnat kasvavat nopeasti. Ne ovat sulautumassa yhteen sekä
toiminnallisesti että rakenteellisesti, mikä korostaa maankäytön ja liikenteen
entistä kiinteämmän ja kokonaisvaltaisemman suunnittelun välttämättömyyttä.
Oulun seudulla tehtiin jo syksyllä 1998 periaatepäätös seitsemän kunnan (Oulu,
Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos ja Oulunsalo) yhteisen yleiskaavan laatimisesta. Liikennejärjestelmäsuunnittelu kytkettiin kiinteäksi osaksi
yleiskaavan laatimista.
OULUN SEUDUN
YLEISKAAVA 2020
KUNTAKOHTAISET
YLEISKAAVAT
OULUN KESKUSTAN
MAANKÄYTÖN JA
LIIKENTEEN TAVOITESUUNNITELMA MALI

OULUN
SEUDUN
LIIKENNEJÄRJESTELMÄ
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Tavoitevaihe

1999

Rakennemallivaihe
Kaavaluonnosvaihe

2000
2001
Yleiskaavan ja liikennejärjestelmäsuunnittelun päävaiheet.

Kaavaehdotusvaihe
I Yleiskaavan
liikennesuunnittelu
- päätie- ja pääkatuverkko
- joukkoliikenteen kehittämiskäytävät
- kevyen liikenteen pääverkko
- tavoitteiden toteutuminen
- vaikutusten täsmentäminen
- palaute ja vastineet
- esittelyt ja muu osallistuminen
- raportointi

Kaavaehdotuksen
liikenneosio
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II Liikennejärjestelmäsuunnittelu
- tie- ja katuverkko
- kevyen liikenteen järjestelmä
- joukkoliikennejärjestelmä
- liikenteen telematiikka
- logistinen järjestelmä
- radat, vesiväylät ja lentoasema
- kehittämisohjelma
- kärkitehtävät ja toimenpiteet
- rahoitus
- seurantamalli
- raportointi

Oulun seudun liikenne 2020

Oulun seudun liikenteen aiesopimus

2002

2003

2003

Toteutus ja seuranta

Samanaikaisesti seudullisen yleiskaavan kanssa on tehty kuntakohtaisia yleiskaavoja. Myös muissa kunnissa on seudullista kaavoitusta tukevia kaavoitusprosesseja koko ajan käynnissä.
Oulun keskustan maankäytön- ja liikenteen tavoitteita on tarkasteltu tarkemmalla
tasolla (MALI 2020), mutta suunnitteluprosessina se on kytkeytynyt koko seudun
yleiskaavaan ja liikennejärjestelmään.
Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa valmistellut työryhmä on toiminut kaavaa valmistelleen seuturakennetyöryhmän kanssa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Oulun
seutuliikenteen neuvottelukunta on osallistunut joukkoliikenteen asiantuntijaelimenä tiiviisti suunnitelman laatimiseen. Neuvottelukunnan toimesta on osana kokonaisoliik
enteen laatukäytävien kkehittämisehittämisprosessin laadittu ’Oulun seudun joukk
joukkoliik
oliikenteen
suunnitelma’.
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1.2 Liikenneyhteistyö Oulun seudulla
Suunnitteluhistoriaa

Seuraavassa on
esitetty oululaisen
liikennesuunnittelun
virstanpylväät:
Vuoden 1951 Yleiskaava
Oulun liikenteen yleissuunnitelma (1969)
Oulun julkisen liikenteen
kehittämissuunnitelma
(1970)
Oulun kaupunkiseudun tieja katuverkon kehittämissuunnitelma (1972)
Oulun jalka- ja pyöräliikenteen kehittämissuunnitelma (1972)
Päätie- ja pääkatuverkon
kehittämissuunnitelma
(1980)
Oulun seudun liikenne
2010 (1992)
Oulun seudun yleiskaava
ja Oulun seudun liikenne
2020

Oulun seudulla on pitkät liikennesuunnitteluperinteet. Suunnittelua on tehty jo
1950 –luvulla yleiskaavaan liittyen. Suunnittelu oli aluksi lähinnä tie- ja katuverkkosuunnittelua. Vuoden 1969 suunnitelmassa tarkasteltiin jo kaikkia liikennemuotoja monipuolisesti. Erillisiä kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen suunnitelmia on
laadittu 1970 -luvulta alkaen. Kuntien liikennesuunnitelmien laatiminen aloitettiin
myös 1970 –luvulta.

Oulun seudun liikenne 2010
Vuonna 1992 valmistuneella laajana yhteistyöhankkeena tehdyllä ’Oulun seudun
liikenne 2010’ –suunnitelmalla sekä siihen liittyvillä tutkimuksilla saatiin kattava
tietopohja koko yhdyskunnan suunnittelulle sekä päätöksenteolle. Suunnitelma on
lisännyt liikennesuunnittelun merkitystä ja arvostusta. Kokonaisvaltainen ajattelu
liikennesektorilla on lisääntynyt. Toisaalta suunnitelma on antanut pohjan yksittäisten liikennehankkeiden kehittämiselle ja rahoituksen järjestämiselle.
Liikennesuunnitteluprosessiin on saatu jatkuvuutta. Liikennemallit on päivitetty
vuosien 1989-90 tutkimuksia suppeammilla liikennetutkimuksilla jo kaksi kertaa
(1994 ja 1998). Kaupunkiseudun pääväylistä on laadittu laajana yhteistyöhankkeena tilaselvitys liikenteen, ympäristön ja maankäytön näkökulmasta.
Pääteistä valtatie 4 (Pohjantie) on rakennettu Oulun alueella moottoritieksi ja moottoriliikennetienä Oulusta Iin Räinänperälle. Syksyllä 2003 moottoritie valmistuu
Oulusta Liminkaan, Haaransillalle. Pohjantien kehittämiseen liittyen Oulun sisäkehää (Joutsentie) on jatkettu Limingantulliin ja parannettu Kainuuntietä välillä Teuvo Pakkalankatu – Ratakatu. Valtatien 20 kehittäminen on toteutunut suunnitelmassa esitettyä suppeampana. Merkittävimmät toimenpiteet ovat olleet Hönttämäen eritasoliittymä ja Kiertotie.
Oulun alueella tieverkko on täydentynyt myös Oulunlahden maantiellä (1998).
Oulun pääkatujen rakentamis- ja parantamishankkeet ovat toteutuneet lähes kokonaisuudessaan suunnitelman mukaisesti.
Joukkoliikennejärjestelmää on kehitetty monin tavoin ja merkittävänä uudistuksena elokuussa 1992 otettiin käyttöön seutulippu. Samassa yhteydessä aloitti toimintansa joukkoliikennettä kehittävä seutuliikennetyöryhmä (nykyisin seutuliikenteen neuvottelukunta). Työryhmä on osaltaan pystynyt merkittävästi kehittämään
kuntien välistä joukkoliikenneyhteistyötä. Seutulippualue on laajentunut huomattavasti vuosien kuluessa, ja yhteistoiminta on kehittynyt ja vakiintunut
Keskustan ja sen katuympäristöjen kehittämiseen on panostettu laajalla yhteistyöllä. Maksullisen pysäköinnin aluetta keskustassa on laajennettu. Kevyen liikenteen

OULUN SEUDUN LIIKENNE 2020

7

yhteyksien kehittämiseen on panostettu muun muassa Oulujoen suiston reiteillä ja
kävelykatu Rotuaaria laajentamalla.
Liikenneturvallisuusasioita Oulun seudulla kehittää liikennetoimikunta.

1.3 Oulu, pohjoisen Euroopan keskus
Tavoitteita
Oulun seudun kuntien tavoitteena on hyödyntää sijaintinsa Barentsin euroarktisella
alueella Luoteis-Venäjän ja Euroopan välittäjäalueella sekä asemansa Pohjois-Suomen
ja Pohjois-Kalotin keskuksena.
Tavoitteena on keskustapainotteinen eurooppalainen kaupunkirakenne. Liikenteen kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on tukea yhdyskuntarakenteen ja elinkeinoelämän
kehittämisedellytyksiä osana muuta yhteiskunnan kehittämistä.
Seudun liikenneverkot palvelevat hyvin valtakunnallisen ja kansainvälisen liikenteen
tarpeita. Yleiseurooppalaiset liikenneväylät, Perämerenkaaren ja Arkangelin liikennekäytävät ja rajanylityspaikat muodostavat kansainvälisen liikenneverkon rungon.
Pohjois-Pohjanmaan liikennestrategiassa vuodelta 2000 on määritelty tavoitteet ja strategiat Oulun seudun kansainvälisten ja valtakunnallisten liikenneyhteyksien kehittämiseksi. Strategiassa on määritelty kärkihankkeiksi Oulun aseman vahvistaminen logistisena keskuksena, valtateiden 20 ja 4 kehittäminen, lentoaseman ja sen yhteyksien
kehittäminen, ratojen sähköistäminen ja pääradan palvelutason nosto sekä Oulun sataman kehittäminen ja talvimerenkulun turvaaminen.

Oulun seudun
liikenneverkot
palvelevat valtakunnallisen ja kansainvälisen liikenteen
tarpeita.
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1.4 Maankäytön muutosten vaikutukset liikenteeseen
Autoliikenne
Seudun asukas- ja työpaikkamäärän sekä henkilöautonomistuksen kasvusta johtuen autoliikenteen määrä kasvaa Oulun seudulla noin 1,5-kertaiseksi vuoteen 2020
mennessä.
Maankäyttö tehostuu merkittävimmin uusilla kaava-alueilla, esimerkiksi Oulun Kaakkurissa, Hiukkavaarassa, ja Ritaharjussa sekä Kempeleen Linnakankaalla. Tämä
lisää liikennettä erityisesti alueen päätie- ja katuverkolla. Oulun keskustassa liikenteen kasvu jäänee alle 30 prosentin, koska siellä maankäytön tehostumiselle ei ole
vastaavia mahdollisuuksia. Liikenteen ruuhkautuminen näkyy selvimmin keskimääräisen nopeuden alenemisena. Autoliikenteen hidastuminen vaikuttaa eniten liikenteen huipputunteihin ajoittuvassa työmatkaliikenteessä.
Suurimmillaan kasvu on Oulunsaloon johtavalla Lentokentäntiellä, jonka liikenteen
arvioidaan lähes kaksinkertaistuvan. Liikenne kasvaa merkittävästi myös valtatiellä
4. Erityisen pahaksi tilanne muotoutuu jo nykyisin ongelmallisella valtatiellä 20.
Oulussa merkittävimpien liikenneongelmien oletetaan syntyvän keskustan sisääntuloväylillä sekä Oulujoen ylittävillä silloilla. Siltojen liikennemäärän arvioidaan kasvavan noin 40 % vuoteen 2020. Viimeisten 10 vuoden aikana kasvu on ollut 26
%. Siltojen korkeaan liikennemäärään vaikuttaa se, että asunnot sijaitsevat joen
pohjoispuolella ja palvelut eteläpuolella. Myös keskustassa liikennöitävyys heikkenee, mikäli merkittävää parannusta keskustan hajanaiseen pysäköintiratkaisuun ei
saada. Edellä esitetystä seuraa pahimmillaan keskustan vetovoimaisuuden heikkeneminen ja keskustatoimintojen valuminen taajaman reuna-alueille hypermarkettien mukana.

Työpaikkoja v. 2020: 121 000
Työpaikkoja v. 2000: 82 000

Asukkaita v. 2020: 244 000
Asukkaita v. 2002: 196 000
160 000

88877
62877

90 000

151222
124622

150 000
80 000
140 000
130 000

70 000
18701 18329
16401 13229
14314
11114
1 030
970

9119
7919

12303
8703 9000
6188

7302
4850 4402
4250

8000
5248
1900
1741

Oulun seudun yleiskaavan kuntien väestö 31.12.2002 ja
ennuste vuodelle 2020

288
288

3597 4181
1997 2481

7318
2118
1900
1482

1940
420 1273
373

Oulun seudun yleiskaavan kuntien työpaikat vuonna 2002 ja
ennuste vuodelle 2020
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Liikennemäärät v. 2000 ja ennuste vuodelle 2020
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ajoneuvoa vuorokaudessa
150000
125000
100000
Oulujoen ylittävän
liikenteen (kaikki
sillat) kehitys ja
ennuste vuodelle
2020.

75000
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25000
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ajoneuvokilometriä
Suoritteiden muutos
2000-2020.

ajoneuvotuntia
matkojen määrä
-20 %

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

Oulun keskustan saavutettavuuden ja vetovoimaisuuden heikkenemisen estämiseksi tarvitaan väylästön kehittämisen rinnalle liikennepoliittisia keinoja muiden
kulkutapojen käytön edistämiseksi. Keskustassa on kuitenkin parhaat edellytykset
kehittää muita liikkumismuotoja, kuten kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Ydinkysymys liikennejärjestelmän toimivuudelle on, onnistutaanko joukkoliikenteen palvelutasoa parantamalla vähentämään henkilöautoliikennettä. Joukkoliikenteellä tehdään tällä hetkellä arviolta 10 % työmatkoista. Henkilöautoliikenteen osuus on
arviolta 60 %. Joukkoliikenteen kokonaismatkustajamäärä Oulun seudulla on noin
7,5 milj. matkustajaa vuodessa.
Oulun ulkopuolella liikenteen välityskyky riittää keskimäärin hyvin ennustetuillekin
liikennemäärille. Kuitenkin työmatkaliikenteen huippuaikoina erityisesti pääteille
liittymistä pyrkivät kohtaavat ongelmia. Tämä synnyttää tarvetta sekä liikkumistottumusten muutoksiin että liittymäjärjestelyjen kehittämiseen.
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Joukkoliikenne
Joukkoliikenne toimii nykyisin kohtuullisesti keskustaan suuntautuvilla matkoilla.
Sen sijaan keskustan läpi suuntautuvilla ja kehän suuntaisilla matkoilla joukkoliikenne ei pysty kilpailemaan kevyen liikenteen ja henkilöauton kanssa. Joukkoliikenteen palvelutaso keskustassa heikkenee jopa muuta liikennettä voimakkaammin, mikäli sille ei pystytä toteuttamaan riittäviä etuisuuksia.
Jatkossa maankäytön kasvun uskotaan vahvistavan joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksia, mutta toisaalta asettavan haasteita muun muassa kehämäisen
liikkumisen kasvaessa. Joukkoliikenteen nykyisenkin kulkumuoto-osuuden säilyttäminen vaatii ponnisteluja. Joukkoliikenteen mahdollisuuksia kuvaa hyvin esimerkki: jos puolet liikenteen kasvusta ohjautuisi joukkoliikenteeseen, niin joukkoliikennematkat vähintään kolminkertaistuisivat nykyisestä. Matkustamisen tukeminen on ollut keino säilyttää joukkoliikenteen rooli edes nykyisenä. Lipputukeen
käytettiin seudulla vuonna 2002 noin 3,3 miljoonaa euroa. Matkustamisen tukemista tulee jatkaa vähintään nykyisessä laajuudessa. Myös uusia avauksia joukkoliikennejärjestelmän kehittämiseksi tulee tehdä ja tarvittaessa tukea yhteiskunnan
varoin.

Kevytliikenne
Kevyen liikenteen asema on Oulussa perinteisesti vahva. Sitä puoltaa seudun tasainen maasto. Väylästön perusrakenteen ylläpito on keskeisin haaste. Myös väylien laatua on parannettava kevyen liikenteen liikkumistapojen monipuolistuessa.
Kevyen liikenteen kulkumuoto-osuutta voitaneen edelleenkin kasvattaa kehittämällä korkeatasoisia yhteyksiä Oulun suuralueilta keskustaan sekä alueiden ja kuntakeskusten välillä. Suurimmat puutteet kevyen liikenteen osalta ovat Oulun keskustassa, jossa väylien laatu vaihtelee ja yhteydet katkeavat liian usein.
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2. LIIKENTEEN YDINSTRA
TEGIA
YDINSTRATEGIA

Oulu, pohjoisen Euroopan keskus
Oulun seutua kehitetään pohjoisen Euroopan keskuksena ja merkittävänä liikenteellisenä solmukohtana.
Kansainvälisten ja valtakunnallisten yhteyksien kehittämiseen luodaan edellytykset. Liikenneverkkojen ja -palvelujen taso toteutetaan niin, että ne luovat hyvät
edellytykset asumiselle ja elinkeinotoiminnan kehittymiselle. Yhdyskuntarakenteen
kehittämisen yhtenä lähtökohtana on tiivis, nauhamainen rakenne, joka vähentää
liikennetarvetta ja tukee joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmän
kehittämisessä hyödynnetään telemaattisten järjestelmien kehittymisen antamat mahdollisuudet, ’älykäs liikenne’.
Keskustojen vetovoimaa kehitetään ja niiden saavutettavuus kaikilla liikennemuodoilla turvataan.

Päätie- ja pääkatuverkko
Oulun seudun rakenne tukeutuu sormimaisesti sijoittuviin pääteihin.
Päätiestöä täydentävät kehämäisinä väylinä Joutsentie sekä Poikkimaantien ja Raitotien muodostama kehä. Liikennejärjestelmän kehittämisessä painotetaan joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen lisäksi päätie- ja pääkatuverkon sujuvuuden varmistamista. Pääteistä kiireellisimpänä kehitetään valtatietä 20 Oulun alueella. Oulun
seudun tärkeintä pääväylää, valtatietä 4, kehitetään osana lentoasemalta yliopistolle ulottuvaa ’Yhdyskuntarakenteen laatukäytävää’.
Infrastruktuurin kehittämisessä otetaan huomioon tavaraliikenteen tarpeet, logistiikan toimintaverkoston kehittäminen sekä informaatioteknologian mahdollistamat
uudet toimintamallit.
Tie- ja katuverkon päivittäinen liikennöitävyys turvataan koko seudulla.
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Liikenneväyliä ylläpidetään ja kehitetään elinkeinoelämän ja ihmisten tarpeet huomioon ottaen. Ensisijaisesti keskitytään olevan verkon ylläpitoon ja sen kapasiteetin täysmittaiseen hyödyntämiseen muun muassa telemaattisia apuvälineitä käyttämällä. Uusia yhteyksiä toteutetaan uusien maa-alueiden käyttöönoton edellyttämässä laajuudessa.

Joukkoliikenne ja kevytliikenne
Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osuutta koko liikenteestä kasvatetaan.
Tämä edellyttää tiivistä ja ehyttä yhdyskuntarakennetta. Joukkoliikenteen houkuttelevuutta parannetaan palvelutasoa parantamalla, esimerkiksi lisäämällä nopeaa
erityisesti työmatkaliikennettä palvelevaa tarjontaa, kehittämällä liityntä- ja vaihtoyhteyksiä sekä säilyttämällä matkustamisen hinta edullisena. Oulun keskustassa
joukkoliikenteen sujuvuutta parannetaan toteuttamalla joukkoliikennekatu. Kevyen
liikenteen olosuhteita ja turvallisuutta parannetaan. Kevyen liikenteen käyttöä pyritään lisäämään nykyisen väylästön erityisesti työmatkaliikenteen huomioivalla ylläpidolla sekä täydentämällä väylästöä uusilla, suorilla ja nopeilla yhteyksillä.

Matkaketjut
Eri kulkumuodoista koostuvien matkaketjujen sujuvuutta parannetaan liityntäyhteyksiä, terminaalitoimintoja ja tiedottamista kehittämällä.

Liikenneturvallisuus
Liikenneturvallisuutta ja liikkumisen esteettömyyttä parannetaan paitsi fyysisin toimenpitein, myös liikenteen ohjauksella, tiedottamisella ja asennekasvatuksella.
Esteettömyysnäkökulma otetaan mukaan myös väylästöjen hoidossa ja investoinneissa.
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3. LIIKENNEJÄRJESTELMÄN

Vt 4:n ruuhkaa
Kontinkankaan
kohdalla.

KEHITTÄMINEN

3.1 Kärkitehtävät
Liikennestrategian toteuttamiseksi on määritelty kehittämisen kärkitehtävät. Tässä
luvussa on kuvattu näitä toteuttavat liikennejärjestelmätason kehittämistoimenpiteet.
Kärkitehtäviä toteuttavat yksityiskohtaisemmat toimenpiteet on kuvattu liitteessä 1.

Kärkitehtävä 1:

Päätie- ja pääkatuverk
on kkehittäminen
ehittäminen
pääkatuverkon

Päätie- ja pääkatuverkon liikenteen on oltava sujuvaa. Erityisesti valtateiden toimivuus on varmistettava kaikissa oloissa. Laadukkaalla päätiestöllä tuetaan elinkeinoelämän kilpailukykyä. Tie- ja katuverkkoa kehitetään liikenteen ohjaamiseksi tarkoitusta kulloinkin parhaiten palvelevalle väylälle. Tie- ja katuverkon peruskunnosta
huolehditaan ja päivittäinen liikennekelpoisuus taataan koko alueella kaikkina vuodenaikoina. Päätie- ja pääkatuverkon kapasiteetin parempaan hyödyntämiseen pyritään kehittämällä liikenteen telemaattisia ratkaisuja.
Oulun seudun tie- ja katuverkon rungon muodostavat valtatiet 4, 20 ja 22. Kiireellisintä on valtatien 20 kehittäminen Oulun alueella.
Valtatielle 20 tulee rakentaa toinen ajorata välille Hintta – Korvenkylä sekä Raitotien
ja Liitintien eritasoliittymät.
Tien kehittämisen ansiosta
- Ruskonselän ja Korvensuoran alueiden maankäytön kehittämisedellytykset paranevat
- Elinkeinoelämän toimintaedellytykset sekä työ-, asiointi-, tavara- ja matkailuliikenteen
olosuhteet paranevat. Ruskon alueella on yli 5500 työpaikkaa, 35 % Oulun teollisuuden työpaikoista
- Eheytyvä aluerakenne ja täydentyvä tieverkko luovat uusia toimintaedellytyksiä
joukkoliikenteen kehittämiselle
- Valtatien liikenteen sujuvuus paranee ja tasoliittymien ruuhkat poistuvat
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- Liikenne sijoittuu toiminnallisesti oikeille väylille niin, että alueen katuverkon
kuormitus vähenee
- Valtatien, katuverkon ja liittymien liikenneturvallisuus paranee. Vuositasolla säästyy
noin 1,2 henkilövahinko-onnettomuutta
- Ympäristörakentamisella minimoidaan liikennemelun ja päästöjen haittavaikutuksia niin, että asuinviihtyisyys paranee
Valtatien 20 kehittäminen Kiimingissä vaatii Kiimingin kirkonkylän osayleiskaavan
tarkistamisen yhteydessä tiesuunnitelman muuttamista siten, että valtatietä kehitetään keskustassa nykyisellä paikalla, ja Jäälin kohdalla tie siirretään nykyisen tien
länsipuolelle.
Oulun seudun tärkeintä pääväylää, valtatietä 4, kehitetään Oulun kohdalla ja Oulu–
Ii-välillä. Kiireellisintä on kehittää väliä Kontinkangas – Laanila kolmansilla kaistoilla sekä Linnanmaan, Kiviniemen, Iskon ja Poikkimaantien eritasoliittymien toimivuutta. Pitkällä tähtäimellä varaudutaan toteuttamaan kolmannet kaistat välillä
Kiviniemi – Linnanmaa sekä kehittämään Iskon, Laanilan ja Oulun liittymiä. Tien
kehittämisessä otetaan huomion joukkoliikenteen tarpeet pysäkkijärjestelyjen osalta. Kellon ja Haukiväylän välille toteutetaan toinen ajorata. Haukiväylä – Räinänperä -välin turvallisuutta lisätään keskikaiteellisella 2+1-kaistaratkaisuna.
Valtatie 22 vaatii kehittämistä Joutsentien ja Iinatin välillä. Joutsentie ja Poikkimaantien liittymien toimivuutta tulee kehittää Poikkimaantien sillan toteuttamisen
yhteydessä. Seuraavia toimenpiteitä ovat Iinatin ramppien toteuttaminen ja Oululahdentien liittymän kehittäminen sekä toisen ajoradan rakentaminen välille Joutsentie – Poikkimaantie.
Lentokentäntietä parannetaan nykyisellä paikalla, jossa se pyritään pitämään mahdollisimman pitkään. Tähän vaikutetaan muun muassa joukkoliikennejärjestelmän
kehittämisellä. Yleiskaavassa varaudutaan kuitenkin uuteen tielinjaukseen.
Oulun keskustan ja sen sisääntuloteiden pahenevia ruuhkia torjutaan toteuttamalla
keskustan maankäytön ja liikenteen yleissuunnitelmassa (MALI) esitettyjä toimenpiteitä sekä parannetaan keskustan sisääntuloteiden toimivuutta kaista- ja liikennevalojärjestelyillä yksityiskohtaisempien suunnitelmien määrittelemällä tavalla.
Keskustan liikennejärjestelmän osalta kaikkein tärkeintä on toteuttaa pysäköintilaitos ’Kallioparkki’. Pysäköintijärjestelmän toimivuus mahdollistaa joukkoliikenteen
kannalta välttämättömän joukkoliikennekadun toteuttamisen. Myös kävelyaluetta
laajennetaan.
Telematiikan hyödyntämisessä otetaan ensimmäisessä vaiheessa käyttöön muuttuvia nopeusrajoituksia, tapahtumaopastusta ja häiriötilanteista tiedottaminen. Uusien sovelluskohteiden kehittelyä jatketaan käynnissä olevalla eri osapuolten välisellä yhteistyöllä.
Hiukkavaaran rakentuminen edellyttää Poikkimaantien jatkamista joen yli. Hiukkavaaran toimiminen aluekeskuksena edellyttää myös yhteyttä valtatielle 20. Muita
uusia kehäyhteyksiä ei Oulun seudun yhdyskuntarakenne edellytä.

Valtatie 4 Oulun
kohdalla kuusikaistaiseksi.
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Seudullinen jätteenkäsittelylaitoksen rakentaminen
vaatii uuden yhteyden Kuusamontieltä Alakyläntielle.
Virpiniemen kehittämiseksi seudullisena virkistysalueena yleiskaavaehdotuksessa esitetään tieyhteyttä
Kellon keskuksesta suoraan Virpiniementielle.
Hailuodon yhteyttä esitetään kehitettäväksi. Kehittäminen voi tapahtua joko lauttayhteyttä kehittämällä
tai toteuttamalla kiinteä yhteys. Mahdollisen kiinteän
liikenneyhteyden kehittämisedellytykset on selvitettävä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisella tavalla. Nykyisen yhteyden korvaaminen kiinteällä yhteydellä edellyttää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimista.

Oulun seudun liikenneverkon toiminnallinen
rakenne.
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Kärkitehtävä 2: Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen

Luodaan edellytyksiä kävelyn ja pyöräilyn suosion lisääntymiselle itsenäisinä liikennemuotoina ja matkaketjujen luontevina osina. Kehitetään kevyen liikenteen
fyysistä toimintaympäristöä, jotta onnettomuuksien ja tapaturmien määrä sekä kulkijoiden turvattomuuden tunne vähenee. Huolehditaan nykyisen väylästön kunnosta. Liikkumisympäristöistä tehdään toimivia, viihtyisiä ja esteettömiä.
Kevyen liikenteen pääverkko on luokiteltu kahteen luokkaan: 1) seutureitti ja 2)
pääreitti. Luokittelu otetaan huomioon väylien hoidossa, kunnossapidossa ja parantamisessa.
Kevyen liikenteen pääverkkoa täydennetään. Kuntakeskusten väliset kevyen liikenteen väylät rakennetaan valmiiksi. Puuttuvia osia on väleillä Oulu–Muhos, Kempele–Tyrnävä, Kempele–Liminka, Liminka–Lumijoki ja Haukipudas–Ii.
Uutena elementtinä kevyen liikenteen väylästöön tuodaan uusia, nopeaan pyöräilyyn soveltuvia väyliä. Tuirasta Virpiniemen suuntaan rakennettava, asutuksen ja
merenrannan väliin sijoittuva uusi väylä tarjoaa mahdollisuuksia nopeampaan ja
turvallisempaan liikkumiseen kuin mitä nykyisellä, osin kaavateitä hyödyntävällä
yhteydellä on saavutettavissa. Kevyen liikenteen väylää Oulun kasarmialueelta radan vartta Intiön, Raksilan ja Nokelan kautta Kaakkuriin sekä edelleen Kempeleeseen kehitetään vaiheittain.
Joen yli rakennetaan kolme uutta erillistä kevyen liikenteen siltaa. Erkkolan ja
Poikkimaantien siltojen väliin sijoittuva yhteys lyhentää pyörä- ja kävelymatkaa
Hiukkavaarasta keskustaan yli kilometrin.
Kevyen liikenteen väylästön kehittämisessä otetaan erityisesti huomioon yhteydet
linja-autopysäkeille ja Oulun keskustassa yhteydet matkakeskukseen. Pyörien pysäköintimahdollisuuksia parannetaan joukkoliikenteen pysäkeillä sekä keskustoissa.
Liikenteen telematiikan sovelluksia kevyen liikenteen hyödynnettäväksi kehitetään
käynnissä olevalla jatkuvalla eri osapuolten välisellä yhteistyöllä. Ensimmäisenä
voitaisiin kehittää sovellus, jonka avulla väylien kunnossapitotilanteesta saataisiin
talviaamuisin tieto väylien mahdolliselle käyttäjälle esimerkiksi kännykkään.
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Oulun seudun kevyen liikenteen pääverkko 2020.
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OULUN SEUDUN LIIKENNE 2020

OULUN SEUDUN LIIKENNE 2020

Kärkitehtävä 3: Joukkoliikenteen käytön lisääminen
Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan Oulun seudulla. Seudullinen joukkoliikennejärjestelmä kattaa koko alueen. Erityisesti panostetaan joukkoliikenteen
houkuttelevuuden lisäämiseen palvelutasoa parantamalla. Työmatkayhteyksiä nopeutetaan ja matkaketjujen sujuvuutta parannetaan. Vuorotarjontaa lisätään. Matkalippujen hinnat pidetään matkustajille edullisina. Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä parannetaan väylien kehittämisellä ja ylläpidolla. Joukkoliikennepalvelujen
hoitoa seudullisena yhteistyönä vahvistetaan ja vakiinnutetaan sekä suunnittelu- ja
seurantaprosesseja yhtenäistetään.
Oulun seudulla joukkoliikenteen käyttöä pyritään lisäämään niin, että sen kulkumuoto-osuus kasvaa. Tavoiteltavaan kulkumuoto-osuuden kasvuun ei päästä ilman palvelutason parantamista, mihin pyritään
- lisäämällä vuorotarjontaa, erityisesti nopeita, pääväyliä hyödyntäviä suoria yhteyksiä
- toteuttamalla joukkoliikenne-etuisuuksia kuten Oulun keskustan joukkoliikennekatu, joukkoliikennekaistoja, etuisuuksia liikennevaloissa
- kehittämällä lippujärjestelmää ja pitämällä lippujen hinnat edullisina
- lisäämällä pysäkkikatoksia ja pyörien pysäköintimahdollisuuksia pysäkeillä
Joukkoliikenteen tarjontaa lisätään erityisesti joukkoliikenteen tärkeimmissä kehittämiskäytävissä. Joukkoliikenteen toimintaedellytysten kannalta maankäytön kehittäminen on avainasemassa. Kaupunki- ja taajamarakennetta pitää tiivistää ja
eheyttää, jotta joukkoliikenteen vuorotarjontaan on järkevää panostaa. Tiivistämiselle ja eheyttämiselle tulee antaa erityinen painoarvo joukkoliikenteen kehittämiskäytävien vaikutusalueilla. Vuorotarjonnan lisääminen on yksi keino matkustajamäärien kasvattamiseen.
Lähivuosina joukkoliikennetarjontaa lisätään Oulun seudun laatukäytävät -suunnitelmassa esitetyllä tavalla.
Joukkoliikenteen hoitomalli
Oulun seudun joukkoliikenteen hoitomalli ratkaistaan lähivuosina. Joukkoliikenne
voidaan joutua kilpailuttamaan, mikä yhtäältä vaatii kunnilta resursseja, mutta voi
toisaalta antaa mahdollisuuksia joukkoliikennejärjestelmän voimakkaaseen kehittämiseen.
Tässä työssä on tutkittu liikenteellisiä- ja kustannusvaikutuksia kahdella mallilla:
1.
lipputuloilla hoidettava järjestelmä
2.
sopimusliikennemalli, jossa yhteiskunta ostaa liikenteen.
Molemmissa liikenteenhoitomallivaihtoehdoissa on rakennettu kunnittain palvelutasovisiot yhteyksille kuntakeskusten välillä, yhteyksille suurimpien asutuskeskittymien ja kuntakeskusten välillä sekä yhteyksille suurimmille työpaikka-alueille. Lip-

Reaaliaikainen
opaste pysäkille.
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putuloperusteisessa mallissa liikenteen lisääminen nykytilanteeseen verrattuna perustuu täysin maankäytön kasvun antamiin mahdollisuuksiin. Sopimusliikennemallissa järjestelmää on täydennetty lipputuloperusteiseen malliin verrattuna liikenteellä, jota ei ainakaan alkuvaiheessa pystytä hoitamaan lipputuloilla, mutta joka
tarjoaa erityisesti työmatkaliikenteessä kilpailukykyisen vaihtoehdon henkilöauton
käytölle keskeisimmillä yhteysväleillä. Tutkittu sopimusliikennemalli on hyvin maltillinen. Käytännössä sopimusliikennemalliin siirtyminen johtanee ’tarpeeseen’ lisätä liikennetarjontaa huomattavasti enemmän.
Lipputuloperusteisessa vaihtoehdossa liikenteen pääpaino on voimakkaasti Oulun
keskustaan ja keskustan kautta ajettavassa liikenteessä. Oulun keskusta toimii keskeisenä vaihtoalueena. Pohjantielle on esitetty vietäväksi osa lentokentän ja Linnanmaan välisestä liikenteestä, kaukoliikenteen vuoroja sekä tärkeimpiä seutuliikenteen työmatkavuoroja.
Sopimusliikennemallissakin liikenteen pääpaino on Oulun keskustaan ja keskustan
kautta ajettavassa liikenteessä. Keskustan kautta kulkevia liikennepalveluja täydennetään nopeilla yhteyksillä ja niihin liittyvillä sujuvilla liityntäyhteyksillä joukkoliikenteen houkuttelevuuden parantamiseksi. Sopimusliikennemallissa moottoritien
käyttöä nopeita liikennepalveluja tarjottaessa on voimakkaasti lisätty. Keskustaan
suuntautuvan liikenteen määrä säilyy kuitenkin vähintään nykytasolla. Moottoritien
tarjonta koostuu pääosin uusista vuoroista, jotka yhteiskunta rahoittaisi. Moottoritielle tulisi toteuttaa myös pysäkkejä vaihtojen mahdollistamiseksi poikittaisesta
liikenteestä.
Tutkittujen vaihtoehtojen liikennöinnin kustannuseroksi arvioidaan vuositasolla noin
2,8 miljoonaa euroa. Eniten kustannuseroa syntyy sopimusliikenteen paremmasta
palvelutasosta arkipäivien seutuliikenteessä. Verrattaessa lipputuloperusteista mallia sopimusliikennemalliin sopimusliikenne houkuttelee päivittäin n. 7400 linjaautomatkustajaa enemmän kuin lipputuloperusteinen malli. Vastaavasti, tämä muutos henkilöautoliikenteestä linja-automatkustamiseen tarkoittaa vuorokausitasolla n.
5000 ajoneuvomatkan poistumista liikenneverkolta. Liikennemallitarkasteluilla on
todettu, että paremman palvelutason tarjoavassa vaihtoehdossa lisääntynyt matkustaminen kattaa liikennetarjonnan lisäämisestä aiheutuvat kulut, vaikka otetaan
huomioon kasvavasta matkustamisesta syntyvä lipputuen kasvu. Mallilla on voitu

Palvelutason
vaiheittainen nosto
tarjontaa lisäämällä
ei välttämättä vaadi
merkittävää
rahallista panostamista pitemmällä
tähtäimellä.
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Kuntakeskusten väliset yhteydet. Jokaisen kunnan yhteys Ouluun on kuvattu omalla värillä. Viivan leveys kuvaa
vuorotiheyttä.
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tarkastella tilannetta, jossa kaikki seudun yleiskaavan esittämä maankäytön kasvu
on toteutunut. Tarkastelu antaa viitteitä siitä, että palvelutason vaiheittainen nosto
tarjontaa lisäämällä ei välttämättä vaadi merkittävää rahallista panostamista. Toisaalta on kuitenkin todettava, että pyrittäessä tavoitteiden mukaiseen selkeään
joukkoliikenteen markkinaosuuden nostoon tulee liikennetarjontaa lisätä huomattavasti enemmän kuin nyt tutkitussa vaihtoehdossa. Tämä taas edellyttää merkittävää rahallista panostamista. Nykyisellä liikenteen hoitomallilla ja tässä tarkastelussa tutkitulla vaihtoehdolla tavoitteena oleva joukkoliikenteen markkinaosuuden kasvu jää saavuttamatta.
Liikenteen nopeuttaminen
Seutuyhteyksien tarjontaa parannetaan ensisijaisesti nopeuttamalla työssäkäyntiliikennettä ja lisäämällä vuorotarjontaa tärkeimpinä työssäkäyntiaikoina. Liikenteen
nopeuttaminen edellyttää mm. entistä parempaa valtatien 4 hyödyntämistä kuntakeskusten välisessä liikenteessä ja yhteyksissä suurimpiin työpaikkakeskittymiin.
Yhteyksin nopeuttamiseen myös kaupunginosien välillä mm. Pohjantietä hyödyntämällä panostetaan. Kaukoliikenteen, seutuliikenteen ja paikallisliikenteen rooleja
selkiytetään. Kaukoliikenne ajetaan Ouluun tultaessa pääsääntöisesti Pohjantietä
ja joko Oulun tai Kontinkankaan eritasoliittymän kautta linja-autoasemalle. Seutuliikenteenkin linjoja ajetaan entistä enemmän myös Pohjantietä hyödyntäen. Seutuliikenne ajetaan kuitenkin Oulun keskustan kautta joukkoliikennekatua pitkin
mahdollisimman monilla vuoroilla.
Edellä kuvatut muutokset kuvaavat tavoitetilannetta. Muutokset toteutetaan vaiheittain ja kokeilujen kautta, jos joukkoliikennejärjestelmän kehittämisessä edetään lipputuloihin perustuvan mallin pohjalta. Kunnat ja lääninhallitus tukevat liikennekokeiluja. Kokeiluaika uudella tarjonnalla on 2-3 vuotta.

Kaukoliikenteen
pääreitit.
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Oulun seudun tärkeimmät joukkoliikenteen kehittämiskäytävät sekä alustava esitys cityliikenteen ensimmäisiksi reiteiksi
Oulun keskustassa ja sen lähialueella.

26

OULUN SEUDUN LIIKENNE 2020

Cityliikenne
Perinteistä linja-autoilla hoidettavaa joukkoliikennettä täydennetään Oulun keskustassa ja sen lähialueella cityliikenteellä ja muualla seudulla erilaisilla palveluliikennejärjestelmillä. Oulussa cityliikenteen merkittävimpiä kohteita ovat Matkakeskus,
Torikadun joukkoliikenneterminaali ja Oulun yliopistollinen sairaala (OYS). Cityliikenne esitetään otettavaksi käyttöön jo vuoden 2003 aikana.

Keskuksessa kohtaavat
junaliikenne, bussiliikenne mukaan lukien
paikallisliikenne ja
cityliikenne.

Joukkoliikenteen fyysisen toimintaympäristön kehittäminen
Joukkoliikennettä suosivia etuisuuksia tulee toteuttaa tärkeimmillä joukkoliikenteen kehittämiskäytävillä. Joukkoliikenne-etuisuuksia ovat esimerkiksi joukkoliikennekatu, valoetuisuudet tai lisäkaistat liittymissä ja pysäkkien jälkeen sekä joukkoliikennekaistat. Liittymäkohtaiset joukkoliikenne-etuisuudet suunnitellaan yksityiskohtaisesti liikennevalojen kehittämissuunnitelmassa. Joukkoliikennekaistojen toteuttamismahdollisuudet tutkitaan väyläkohtaisessa kehittämissuunnittelussa. Kehittäminen lähtee liikkeelle juuri valmistuneen OULA –suunnitelman pohjalta.
Liityntäyhteyksien kehittäminen
Joukkoliikenteen osuutta kaukoliikenteessä pyritään lisäämään kehittämällä erityisesti liityntäyhteyksien sujuvuutta. Liityntäyhteyksiä lentoasemalle ja rautatieasemalle kehitetään ja paikallisliikenteen eri muotojen sekä lähi- ja kaukoliikenteen
kytkentää vahvistetaan liityntäpysäkkejä kehittämällä ja liikennöintiaikatauluja yhteensovittamalla.
Terminaaliverkon kehittäminen
Joukkoliikenteen terminaaliverkkoa kehitetään perustamalla jokaiseen kuntaan liikenteellinen solmupiste, jossa seudullisen ja paikallisen liikkumisen eri muodot tai
ainakin tieto liikennepalveluista kohtaavat. Painopiste on informaation ja terminaalien toimintojen kehittämisessä.
Oulun kaupungissa matkakeskusta kehitetään matkakeskussuunnitelman mukaisesti. Matkakeskuksesta kehitetään merkittävä joukkoliikenteen solmupiste. Keskuksessa kohtaavat junaliikenne, bussiliikenne mukaan lukien paikallisliikenne sekä
cityliikenne.
Oulun keskustaan toteutettavalle joukkoliikennekadulle toteutetaan vaihtoterminaali.
Myös muut tärkeimmät vaihtopysäkit luokitellaan ja varustelutasoa parannetaan.
Raideliikenne
Oulun seudun yhdyskuntarakenne ei mahdollista raideliikenteen hyödyntämistä
seudun sisäisessä liikkumisessa.
Kaavoissa on otettu huomioon mahdollisuus toteuttaa pääratakäytävään toinen
raide. Uusia raidevarauksia ei seudun yleiskaavassa ole esitetty. Kaavoissa on
säilytetty varaukset osalle nykyisistä teollisuusraiteista. Raideliikenteen hyödyntämismahdollisuuksia Oulun sisäisessä liikkumisessa ei ole seudun yleiskaavalla suljettu pois, mutta raideliikenteellä ei ole taloudellisia toimintaedellytyksiä Oulun
seudun sisäisessä liikkumisessa.
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Kuntien henkilökuljetukset
Oulun seudun kuntien henkilökuljetusten kustannuksista noin 80 prosenttia muodostuu muusta kuin kaikille avoimen joukkoliikenteen rahoittamisesta. Merkittävimmät kustannukset syntyvät opetus- ja sosiaalitoimen kuljetuksista. Näiden
kuljetusten hoidossa seudullista yhteistyötä tiivistetään kuljetusten hankkimisessa
ja seurannassa. Kuljetuksia ohjataan entistä tehokkaammin kaikille avoimeen liikenteeseen erilliskuljetusten sijaan. Oulun kaupungin matkojenyhdistelykeskuksen
toiminta laajennetaan palvelemaan myös muita seudun kuntia.
Kiimingin, Haukiputaan, Oulunsalon, Kempeleen, Limingan, Tyrnävän, Muhoksen
ja Lumijoen kunnat ovat teettäneet kuntakohtaiset henkilökuljetussuunnitelmat samanaikaisesti liikennejärjestelmäsuunnittelun kanssa.
Joukkoliikennetyöryhmä
Joukkoliikennejärjestelmän kehittämisestä vastaa jatkossa seudun joukkoliikennetyöryhmä. Työryhmän toiminta liitetään osaksi seutusopimuksen mukaista seutuhallintoa.
Joukkoliikennetyöryhmässä on Oulun seutukunnan kuntien edustus. Lisäksi työryhmän työskentelyyn nimeävät muut seutulippukunnat (Ii, Yli-Ii ja Ylikiiminki)
yhteisen edustajan. Asiantuntijajäseninä työryhmässä toimivat lääninhallituksen,
tiepiirin, bussi- ja taksiyrittäjien sekä Kelan edustajat. Muitakin asiantuntijoita työryhmä voi kuulla tarpeen mukaan.
Kussakin kunnassa tulee lisäksi toimimaan aktiivinen kuljetustyöryhmä, jonka toiminnasta vastaa kuntaan nimetty kuljetusvastaava.

5%

15 %

Seutulipun lipputuki

36 %

Muu kaikille avoin
joukkoliikenne
Opetustoimi
Sosiaalitoimi
44 %

Oulun seudun kuntien kuljetuskustannukset 2001 yhteensä 7,4 milj. euroa.
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Kärkitehtävä 4: Liikenneturvallisuuden ja -ympäristön parantaminen
Liikenneturvallisuutta parannetaan seudullisella yhteistyöllä tienpidon, liikennevalvonnan, koulutuksen, tiedottamisen ja valistuksen keinoin. Liikenneturvallisuuden
painoarvoa eri ratkaisujen valintaperusteena lisätään. Taajamien liikenneturvallisuutta parannetaan kehittämällä liikenneympäristöä entistä enemmän pyöräilyn ja
jalankulun ehdoilla. Erityinen painoarvo asetetaan pienille turvallisuutta parantaville toimenpiteille. Liikenneturvallisuussuunnitelmat pidetään ajan tasalla ja niissä
esitetyt toimenpiteet toteutetaan.

Liikenneturvallisuustyöryhmä
Liikenneturvallisuusasioiden tehokas edistäminen edellyttää jatkossa liikenneturvallisuustyön kytkemistä kiinteäksi osaksi seudullista yhteistyötä. Seutusopimukseen pohjautuva hallintomalli antaa tähän hyvän mahdollisuuden. Liikenneturvallisuusasioiden hoito esitetään organisoitavaksi seudullisesti perustamalla seudullinen liikenneturvallisuustyöryhmä.

Erityinen painoarvo
asetetaan pienille
turvallisuutta
parantaville
toimenpiteille.

Liikenneturvallisuustyön saaminen sen tärkeyden edellyttämälle tasolla vaati paljon muutoksia nykyisiin toimintamalleihin. Toiminnan aktivointi vaatii selkeää yhteisesti hyväksyttyä toimintamallia joka kattaa sekä seudullisen että kuntatason
toiminnan. Liikenneturvallisuustyössä painotetaan liikennekasvatusta.

Liikennevalo

Asenne

Hidaste

Koroke
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Liikkumisen
turvallisuuteen
panostetaan
kehittämällä
liikkumisympäristöä asuntoalueilla
ja keskustoissa
entistä enemmän
pyöräilyn ja
jalankulun ehdoilla

Fyysinen toimintaympäristö
Liikkumisen turvallisuuteen panostetaan kehittämällä liikkumisympäristöä asuntoalueilla ja keskustoissa entistä enemmän pyöräilyn ja jalankulun ehdoilla. Väylien
turvallisuutta parannetaan liikennevalojärjestelmää ja liittymiä kehittämällä. Kevyen liikenteen ja autoliikenteen risteämiskohtia parannetaan toteuttamalla pääväylillä alikulkuja, kun taas alempiasteisilla väylillä keinoina ovat muun muassa saarekkeet ja korotetut suojatiet. Viime kädessä liikkumiseen vaikutetaan nopeusrajoituksilla. Liikkumisen ympäristön pitää olla kuitenkin sopusoinnussa nopeusrajoitusten kanssa.
Liikenteen haitat
Maankäytön sijoittuminen vaikuttaa ratkaisevasti liikenteen haittoihin. Liikennemelun aiheuttamia haittoja vähennetään myös kehittämällä kevyen liikenteen olosuhteita ja joukkoliikennettä. Kun pääväyliä parannetaa sujuvammiksi, voidaan liikennettä keskittää näille ja hallita meluhaittoja tehokkaasti muun muassa rakenteellisin ratkaisuin.
Asuntoalueilla melua vähennetään muokkaamalla liikkumisympäristöä alhaisia ajonopeuksia tukevaksi.
Ouluun on laadittu tieliikenteen meluntorjuntaohjelma, jossa on arvioitu sekä nykyiset että tulevat liikennemelualueet sekä tehty suositus meluntorjunnan toteuttamiseksi. Meluntorjuntatoimilla mahdollistetaan asuminen hyvinkin lähellä liikenneväyliä.
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Kärkitehtävä 5: Kansainväliset ja valtakunnalliset henkilöliikenneyhteydet

Yhteyksien toimivuuteen Oulusta ja Ouluun vaikutetaan kaikin keinoin. Nopean
junaliikenteen ulottamista Ouluun tuetaan yhteisellä edunvalvonnalla. Junaliikenteen toimintaa tuetaan mm. järjestämällä hyvät liityntäyhteydet junille kaikista seudun kunnista. Erityinen painoarvo sujuvilla liityntäyhteyksillä on nopean junaliikenteen toiminnalle. Oulun matkakeskusta kehitetään tärkeänä matkustajaliikenteen solmukohtana.

Lentoliikenne
Oulusta on suoria reittilentoja ulkomaille. Lentoliikennettä muualle Suomeen kehitetään edelleen. Lentoaseman saavutettavuus turvataan kehittämällä tieyhteyttä
liikennetarpeen vaatimalla tavalla. Joukkoliikenneyhteydet lentoasemalle turvataan
koko kaupunkiseudulta. Kaavoituksella turvataan edellytykset lentoaseman ja sen
ympäristön kehittämiselle kansainväliset laatuvaatimukset täyttäväksi asemaksi ja
logistiseksi solmupisteeksi.
Junaliik
enne
Junaliikenne
Nopeaa kaukojunaliikennettä kehitetään Oulun ja Helsingin välillä. Matka-aika lyhenee nykyisestä 6 tunnista nopeimmillaan noin 4,5 tuntiin. Tämä edellyttää Seinäjoki – Oulu –radan perusparantamista ja kehittämistä, mm. tasoristeykset poistamalla ja kapasiteetti varmistamalla. Väleillä Oulu – Kajaani – Iisalmi ja Oulu –
Rovaniemi junaliikenne tehostuu ratojen sähköistämisen ansiosta.
Oulu-Vartius/Iisalmi –rataosuuden sähköistäminen toteutetaan vuoden 2006 loppuun mennessä.
Junaliikenteen toimintaa tuetaan järjestämällä hyvät liityntäyhteydet kaikista seudun kunnista. Oulun matkakeskusta kehitetään rautatieaseman yhteyteen tärkeänä
matkustajaliikenteen solmukohtana.
Linja-autoiik
enne
Linja-autoiikenne
Linja-autoyhteyksiä Ruotsiin ja Venäjälle kehitetään edelleen.
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Kärkitehtävä 6: Oulun seudun kehittäminen pohjoisimman Euroopan logistiseksi keskukseksi

Logistiikka-alan visiona on tehdä Oulun seudusta kansainvälisesti tunnettu logistinen keskus. Strategisina tavoitteina on logistiikkaa palvelevan infrastruktuurin kehittäminen, alan koulutuksen ja tutkimustoiminnan lisääminen, logistiikan toimintaverkoston kehittäminen sekä informaatioteknologian mahdollistamien uusien toimintamallien ja järjestelmien kehittäminen. Lopullisena tavoitteena on parantaa
alueen yritysten kannattavuutta alentamalla tuotannon ja kaupan logistiikkakustannuksia.
Oulun satamasta kehitetään Perämeren keskeinen metsäteollisuuden ja konttiliikenteen satama. Sataman ympärivuotinen käyttö turvataan. Satamaan johtavaa
väylää kehitetään liikennetarpeen mukaan.
Päärataa kehitetään Oulu – Seinäjoki välillä. Radalla on suuri merkitys PohjoisSuomen tavaraliikenteelle.
Kansainväliset yhteydet
Oulusta kehitetään valtakunnallinen logistiikkakeskus. Tavaraliikenteen yhteyttä
Ruotsiin sujuvoitetaan sekä valtatietä 4 että rautatieyhteyttä kehittämällä. Yhteyttä
Venäjälle parannetaan Oulu–Kontiomäki–Vartius-radan sähköistyksellä.
Oulun lentoasemalta lähtevä liikenne tarjoaa kilpailukykyiset vaihtoehdot yritysten
kuljetuksille sekä Helsingin kautta että suoraan Keski-Eurooppaan.
Terminaalit
Tavaraliikenteen terminaalitoimintoja kehitetään Oritkarissa ja Ruskossa. Myös lentoaseman seudun logistisia palveluja kehitetään.
Oritkaria kehitetään niin seudullisena kuin kansainvälisenä logistisena solmupisteenä. Yhdistettyjen kuljetusten terminaali valmistuu vuonna 2004. Ensimmäisinä
kehittämisvaiheina ovat yhdistettyjen kuljetusten terminaalin toteuttaminen ja sataman päälaiturin jatkaminen. Oulun satamaan on ympärivuotinen liikenne. Satamasta kehitetään Perämeren keskeinen metsäteollisuuden ja konttiliikenteen satama. Satamaan johtavaa väylää kehitetään liikennetarpeen mukaan. Satama palvelee nykyisiä asiakkaita kilpailukykyisesti hyvällä palvelutasolla ja kustannusrakenteella. Venäjältä tulevan kauttakulkuliikenteen rooli satamassa kasvaa Lietmajärvi
– Kotskoma -ratayhteyden ansiosta.
Kuntien logistiikkayhteistyö
Oulun seudun kuntien logistiikkayhteistyötä lisätään kuljetus- ja varastointikustannusten vähentämiseksi. Oulun keskustan huoltoliikennejärjestelmää kehitetään.

Oritkaria kehitetään
niin seudullisena
kuin kansainvälisenä logistisena
solmupisteenä.
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3.2 Kehittämisohjelma
Kehittämisohjelmassa toimenpiteet on jaettu kolmeen kiireellisyysluokkaan. Kiireellisyysluokka 1 ulotetaan vuoteen 2007. Kiireellisyysluokka 2 käsittää vuodet 20082015 ja kiireellisyysluokka 3 ulottuu vuodesta 2016 eteenpäin. Toimenpiteet on
esitetty laajemmin ja tarkemmin liitteissä. Kiireellisimmät hankkeet on otettu mahdollisuuksien mukaan aiesopimukseen, joka käsittää vuodet 2004-2007.
Oulun seudun liikennejärjestelmän tärkein hanke on valtatien 20 kehittäminen
Oulun alueella. Hankkeen toteuttaminen tulisi saada käynnistettyä jo aiesopimuskaudella, vaikka sitä ei nykyisessä rahoitustilanteessa näytä olevan mahdollista
saada mukaan sopimukseen. Kiireellisyysluokkaan 1 on otettu mukaan myös monia muita hankkeita, joiden toteuttamisella on erityinen kiire, mutta joita ei ole
ollut mahdollista ottaa mukaan aiesopimukseen niukasta rahoitusraamista johtuen. Yksi merkittävimmistä hankkeista on valtatien 4 kapasiteetin lisääminen Kontinkankaan ja Laanilan eritasoliittymien välillä.
Seuraavassa on listattu Oulun seudun liikenteen kahdeksan keskeisintä kehittämiskohdetta.

Kahdeksan kärjessä
Päätiet
Valtatie 20 Hintta - Korvenkylä
Maankäytön kehittyminen, elinkeinoelämän toimintamahdollisuudet sekä
työ-, asiointi-, tavara- ja matkailuliikenne edellyttävät tien parantamista kiireesti. Tien mahdollistama aluerakenteen eheytyminen ja tien parantuva
toimivuus luovat uusia toimintaedellytyksiä myös joukkoliikenteen kehittämiselle.
Valtatie 4 Oulun kohta
Valtatien 4 toimivuus on koko pohjoisen Suomen elinehto. Tie tarvitsee
kehittämistä Oulun Kiviniemen ja Iin välillä. Kiireellisintä on tien kapasiteetin lisääminen Oulujoen ylityskohdassa rakentamalla kolmannet kaistat sekä
kehittämällä Kontinkankaan ja Laanilan eritasoliittymiä. Myös Linnanmaan
ja Kiviniemen eritasoliittymiä tulee kehittää. Tien kehittämisessä otetaan huomioon myös joukkoliikenteen tarpeet.

Seinäjoki – Oulu rata
Rata perusparannetaan ja kehitetään palvelemaan tehokkaasti henkilö- ja tavaraliikennettä. Tämä edellyttää mm. radan rakenteen parantamista, tasoristeysten
poistamista ja kapasiteetin varmistamista. Hankkeen ansiosta henkilöjunien matka-aika Helsingin ja Oulun välillä lyhenee nykyisestä 6 tunnista noin 4,5 tuntiin.
Liityntäliikennettä kehitetään. Tavaraliikenteessä mahdollistuu 25 tonnin akselipainon käyttö.
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Joukkoliikennejärjestelmä
Kehittämiskäytävät
Joukkoliikennettä suosivia etuisuuksia toteutetaan ensisijaisesti tärkeimmillä
joukkoliikenteen kehittämiskäytävillä. Pysäkkijärjestelmää kehitetään.
Cityliikennejärjestelmä
Joukkoliikenteen markkinaosuuden kasvattaminen edellyttää linjaston kattavuuden parantamista. Oulun keskustan lähialueilla joukkoliikenteen käytettävyyttä parannetaan tuomalla palvelut entistä lähemmäksi käyttäjiä.

Liikenneturvallisuus
Liikenneturvallisuustyöstä tehdään kiinteä osa seudullista yhteistyötä. Liikenneturvallisuustyöhön panostetaan tienpidon, koulutuksen, tiedottamisen, valistuksen ja
valvonnan keinoin.

Kevyen liikenteen järjestelmä
Kevyen liikenteen pääverkkoa täydennetään. Kuntakeskusten väliset kevyen liikenteen väylät rakennetaan valmiiksi. Kevyen liikenteen väylästön kehittämisessä otetaan erityisesti huomioon yhteydet linja-autopysäkeille. Pyörien pysäköintimahdollisuuksia parannetaan joukkoliikenteen pysäkeillä sekä keskustoissa.

Poikkimaantien silta
Hiukkavaaran rakentuminen edellyttää Poikkimaantien jatkamista joen yli. Silta
mahdollistaa myös joukkoliikenneyhteyksien kehittämisen.

MALI
Oulun keskustan liikennejärjestelmän osalta kaikkein tärkeintä on toteuttaa Kallioparkki. Pysäköintijärjestelmän toimivuus mahdollistaa joukkoliikenteen kannalta välttämättömän joukkoliikennekadun toteuttamisen. Myös kävelyaluetta laajennetaan.

Telematiikka ja liikenteenhallinta
Telematiikan hyödyntämisessä otetaan ensimmäisessä vaiheessa käyttöön muuttuvia nopeusrajoituksia, tapahtumaopastusta ja häiriötilanteista tiedottaminen. Uusien sovelluskohteiden kehittelyä jatketaan käynnissä olevalla eri osapuolten välisellä
yhteistyöllä. Kehittämisen kohteita ovat kevyen liikenteen telematiikka, telematiikan
mobiilisovellukset, käyttäjäystävälliset maksujärjestelmät. Liikennevalojärjestelmää
kehitetään. Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja käytettävyyttä parannetaan liikennevaloetuisuuksia kehittämällä ja ottamalla pysäkeillä käyttöön reaaliaikainen
tiedotus bussien kulusta (OULA).
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4. VAIK
UTUKSIA
AIKUTUKSIA

Maankäytön
suunnittelussa on
pyritty tiivistämään
nykyistä aluerakennetta.

Alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen
Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa on tehty osana seudun yleiskaavaprosessia. Oulun keskustaan on valmistunut erillinen maankäytön ja liikenteen yleissuunnitelma
(MALI). Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa sovitetaan yhteen kaikkien liikennejärjestelmän osa-alueiden kehittämisstrategiat ja -tavoitteet sekä esitetään konkreettisia kehittämistoimenpiteitä.
Maankäytön suunnittelussa on pyritty tiivistämään nykyistä aluerakennetta. Palveluverkko on suunniteltu siten, että se tavoittaa keskuksen tasoon nähden riittävästi
asukkaita. Työpaikka- ja asuntoalueet on sijoitettu siten, että ne saadaan joukkoliikennejärjestelmän vaikutuspiiriin ja että ne voidaan helposti kytkeä olemassa olevaan kevyen liikenteen väylästöön.
Tavoitteellisen kaupunkirakenteen liikennejärjestelmän toimivuus turvataan varmistamalla nykyisten pääväylien liikenteellinen sujuvuus, kehittämällä kevyen liikenteen verkkoa ja ennen kaikkea panostamalla selkeästi nykyistä enemmän joukkoliikenteen tarjontaan. Kevyen liikenteen jo ennestään hyvää verkostoa täydennetään muun muassa entistä suoremmilla ja nopeammilla yhteyksillä suuralueiden
välillä. Joukkoliikennejärjestelmän kehittämisen pohjaksi on määritelty joukkoliikenteen seudullisten yhteyksien ja kuntien sisäisten yhteyksien alustavat palvelutasotavoitteet. Suunnitelmassa esitetään konkreettisia joukkoliikennejärjestelmän
kehittämistoimenpiteitä, joilla tavoitteiden saavuttamista voidaan edistää.
Tie- ja katuverkon sekä kevyen liikenteen väylästöjen kehittämisessä otetaan ympäristötekijät entistäkin paremmin huomioon. Ratkaisuissa asetetaan erityinen painoarvo liikenneympäristön laatutekijöille ja turvallisuudelle.
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Tie- ja katuverkon kehittämisessä on pitäydytty ensisijaisesti nykyisen liikenneverkon parantamiseen ja kehittämiseen. Uusia yhteyksiä toteutetaan lähinnä uusien
merkittävien asunto- ja työpaikka-alueiden kytkemiseksi nykyiseen verkostoon.
Oulun seudun pääteiden, valtateiden 4, 20 ja 22 kehittämismahdollisuudet turvataan tilavarauksin seudun yleiskaavassa. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetään pääteiden toimivuuden edellyttämät kehittämistoimenpiteet vuoteen 2020
saakka kolmeen kiireellisyysluokkaan jaettuna. Toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää lisärahoitusta jo lähivuosille. Mikäli esimerkiksi valtatien 20 kehittämistä ei
saada pian käyntiin vaarantuu seudun yleiskaavassa esitetty maankäytön kehittäminen valtatien vaikutusalueella.
Suunnitelmassa esitetään, miten Oulunsalon lentoaseman tie- ja joukkoliikenneyhteyksiä kehitetään. Lentoaseman hyvä saavutettavuus turvataan. Tavoitteena on
joukkoliikenteen osuuden lisääminen lentokentälle suuntautuvassa liikenteessä.
Tämä edellyttää joukkoliikennepalvelujen kehittämistä ja vaatii yhteiskunnalta rahallista panostamista. Oulun sataman ja sataman lähistöllä sijaitsevan logistiikkakeskuksen saavutettavuus turvataan varautumalla kehittämään tieyhteyksiä.
Oulun matkakeskusta kehitetään jatkuvasti. Kehittämisen edellyttämä tila on varattu kaavoissa.

Talous
Valtateiden 20, 4 ja 22, maantien 815 (Lentokentäntie) ja Poikkimaantien kehittäminen vaikuttavat kuljetusten taloudellisuuteen ja yritysten kilpailukykyyn.
Joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen tuo alue- ja yhdyskuntarakenteellisia hyötyjä ja parantaa joukkoliikenteen käytettävyyttä vaihtoehtoisena kulkumuotona sekä
alueen sisällä että yhteyksissä muualle Suomeen ja ulkomaille. Joukkoliikenteen
kehittäminen tehostaa nykyisten liikenneverkkojen hyödyntämistä.
Joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen vaatii nykyistä enemmän yhteiskunnan
rahoituspanostusta. Mikäli kunnilla ei ole valmiuksia joukkoliikennerahoituksen lisäämiseen, vaikeutuu tavoitteiden toteutuminen huomattavasti.
Lipputuen jatkuminen pitää lipun hinnan kohtuullisena käyttäjille ja tuo kunnille
verohyötyä työmatkojen verovähennysten pienentyessä.
Kävely ja pyöräily ovat sekä yksilöille että yhteiskunnalle edullisia kulkumuotoja.
Kulkijalle itselleen kävely on ilmaista ja pyöräilykin halpaa. Yhteiskunnan kannalta
niiden suosio vähentää autoliikenteen väylien ja ympäristöhaittojen kustannuksia
samalla kun omin voimin liikkuminen parantaa väestön terveydentilaa ja vähentää
terveydenhuollon kustannuksia.
Rahoitusta suunnitellaan nykyistä enemmän seudullisena yhteistyönä.
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Ympäristö ja turvallisuus
Liikenteen kasvaessa lisääntyvät sen ympäristölle aiheuttamat haitat. Myös liikenneturvallisuusongelmien lisääntyminen on mahdollista. Liikennettä pyritään keskittämään pääteille ja -kaduille, jolloin liikenteestä aiheutuvien päästö- ja meluongelmien hallinta helpottuu. Keskittämisessä onnistuminen vaatii, että rahoitusta pääväylien kuntoon laittamiseen löytyy.
Liikennestrategiassa painotetaan tie- ja katuverkon liikenneturvallisuuden parantamista pienillä, helposti toteutettavilla toimenpiteillä. Liikenneturvallisuustyössä panostetaan myös koulutukseen, valistukseen ja tiedottamiseen. Työtä tehdään seudullisena yhteistyönä perustettavan seudun liikenneturvallisuustyöryhmän johdolla.
Esitettyjen kärkihankkeiden toteutuminen parantaa joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käyttömahdollisuuksia. Erityisesti kevyen liikenteen verkkojen täydentäminen nopeilla ja suorilla yhteyksillä lyhentää etäisyyksiä lisäten kiinnostusta kävelyyn ja pyöräilyyn. Kevyen liikenteen olosuhteisiin panostaminen parantaa liikenneturvallisuutta. Kevyen liikenteen väylästön täydentyminen yleisten teiden varsilla
yhtenäiseksi verkoksi parantaa erityisesti koululaisten liikkumisen turvallisuutta.

Yhteistyö
Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen laajana yhteistyöprojektina seudun yleiskaavaprosessin osana on antanut erinomaiset mahdollisuudet kehittää eri osapuolten yhteistyötä suunnittelussa ja luonut pohjaaa jatkotyölle.
Tulevaisuudessa
yhä suurempi osa
matkoista voidaan
tehdä jalan ja
pyörällä.

Liikennejärjestelmän kehittäminen liitetään kiinteäksi osaksi seudun kuntien seutusopimuksella vahvistamaa yhteistyötä. Tämä takaa osaltaan jatkuvan vuorovaikutuksen seudullisen järjestelmän kehittämisessä. Toiminnan työkaluksi laaditaan
liikennejärjestelmän kehittämisen aiesopimus.
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Seurantaryhmän toimintaa tukevat joukkoliikennetyöryhmä ja seudun liikenneturvallisuustyöryhmä. Molemmat lisäävät liikennealan seudullista yhteistoimintaa.

Alueellinen ja sosiaalinen tasa-arvo
Seudun voimakas kasvu lisää liikennettä erityisesti pääteillä ja sitä kautta myös
joen ylittävillä silloilla. Liikenteen lisääntyminen näkyy selkeästi myös Oulun keskustan läheisyydessä. Varsinkin voimakkaimmin liikenneyhteyksistä riippuvien palvelujen saavutettavuus on vaarassa heikentyä.
Maankäyttömuutosten vaikutukset liikenteeseen ovat suuret ja nykyisen kaltaisella
liikennejärjestelmällä ja liikennekäyttäytymisellä liikkumisen palvelutaso ja tasaarvo kärsivät. Väylien kehittämisestä huolimatta ruuhkat lisääntyvät nykyisestä,
koska kapasiteettia ei voi lisätä kasvun suhteessa. Palvelutaso säilyy kuitenkin
kohtuullisena. Panostusta tarvitaan joukko- ja kevytliikenteeseen. Telematiikan yhä
laajempi käyttö liikenteen ohjauksessa parantaa liikenteen sujuvuutta.
Oulun keskustan kehittäminen on erittäin tärkeää koko seudulle. MALI-suunnitelman mukaan Oulun keskustaa tulee kehittää vetovoimaiseksi kaupan ja palveluyritysten alueeksi sekä toimivaksi ja viihtyisäksi asuin- ja työpaikkaympäristöksi. Keskustan kaupallista vetovoimaa lisätään tiivistämällä ydinkeskustan kaupallisia toimintoja. Vetovoimainen keskusta mahdollistaa myös riittävän joukkoliikenteen kysynnän ja tarjonnan. Keskustan saavutettavuutta kaikilla liikennemuodoilla parannetaan, kävelyalueita laajennetaan, pysäköinti keskitetään maan alle ja Torikatu
varataan joukkoliikenteelle. MALI –suunnitelman toteuttamisen avainkysymyksiä
on pysäköintilaitoksen (Kallioparkki) toteuttaminen.
Asukas- ja työpaikkamäärien kasvaminen sormimaisesti pääväylien suunnassa lisää joukkoliikenteen tarjontaa. Reittien vahvistuminen parantaa joukkoliikenteen
toimintaedellytyksiä erityisesti säteittäin Oulun keskustaan suuntautuvilla linjoilla
ja tätä kautta kaikilla reittien varteen sijoittuvilla asuntoalueilla
Kaavaehdotuksen mukaiset maankäyttöratkaisut mahdollistavat liikennejärjestelmäluonnoksen mukaisella joukkoliikennejärjestelmällä noin 18 000 matkustajan siirtymisen päivittäin henkilöautoliikenteestä joukkoliikenteeseen. Kuitenkin joukkoliikenteen kehittämisellä itsekannattavuuden pohjalta voidaan esimerkiksi keskustaan suuntautuvasta henkilöautoliikenteestä saada vähennettyä noin viisi prosenttia. Voimakkaillakin joukkoliikenteen kehittämistoimilla saavutettavat muutokset
kulkumuotojakaumaan jäävät itsekannattavassa liikenteessä todella vähäisiksi.
Sormimaisesti tiivistyvässä kaupunkirakenteessa voidaan toteuttaa uusia kevyen
liikenteen pääreittejä. Verkoston täydentyminen lisää pyöräilyä ja jalan liikkumista.
Maankäytön tiivistäminen Oulun keskustassa ja lähiökehällä lyhentää kulkuetäisyyksiä keskustaan ja antaa mahdollisuuden tehdä yhä suurempi osa matkoista
jalan ja pyörällä.

37

38

OULUN SEUDUN LIIKENNE 2020

5. AIESOPIMUS
Aiesopimus sisältää luvussa 4 esitetyt, vuosina 2004–2007 toteutettavaksi suunnitelluista ensimmäisen kiireellisyysluokan hankkeista ne, joiden toteuttaminen on
nähty nykyrahoituksella mahdolliseksi. Hankkeiden toteuttamismahdollisuudet perustuvat eri osapuolten realistiseen arvioon vuosina 2004–2007 käytettävissä olevasta rahoituksesta. Toimenpiteisiin on nimetty hankkeiden edistämisestä vastaavat tahot. Sopimukseen liittyneet osapuolet sitoutuvat toimivaltansa puitteissa edistämään hankkeiden toteuttamista sopimuksen mukaisella tavalla.
Aiesopimus on Oulun seudun kuntien ja muiden suunnitteluosapuolien yhteinen
kannanotto alueen tärkeimmistä liikennehankkeista. Aiesopimuksen tavoitteena on
edistää seudullista koordinaatiota liikennejärjestelmäsuunnitelmassa yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamisessa ja esitettyjen hankkeiden toteutuksessa. Edelleen tavoitteena on varmistaa myös sellaisten hankkeiden toteutuminen, joissa on
useita rahoittajia ja jotka vaikuttavat positiivisesti liikennejärjestelmän toimivuuteen.
Liikennejärjestelmäsuunnitelma toteutuu vain, kun yhteiset näkemykset liikennejärjestelmän kehittämisestä sisältyvät yhteistyötahojen ohjelmiin, kuten maakunnan liiton maakuntasuunnitelmaan, maakuntakaavaan ja aluekehitysohjelmaan,
lääninhallituksen liikenneyksikön peruspalvelujen arviointiin, seudun yleiskaavaan,
kuntien yleiskaavoihin ja toteuttamisohjelmiin sekä väylänpitäjien toimintalinjoihin
ja kehittämisohjelmiin.

Aiesopimushankkeiden kustannukset vuosittain
Yht. 60 miljoonaa euroa
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6. SEURANT
A
SEURANTA
Oulun seudun maankäytön kehittämisen tavoitteena pidetään kestävän kehityksen
mukaista yhdyskuntarakennetta. Tähän pyritään eheyttämällä ja tiivistämällä nykyistä rakennetta sekä vahvistamalla keskustoja. Seudullista yhteistyötä yleiskaavoituksessa sekä liikenteen suunnittelussa jatketaan. Yhteistyön foorumina käytetään seudun kaavoituksessa seuturakennetiimiä.
Liikennejärjestelmän kehittäminen edellyttää jatkuvaa sitoutumista. Suunnittelun
aikana käynnistettyä yhteistoimintaa tulee jatkaa. Liikennejärjestelmän kehittämistä koordinoi tekninen tiimi, jolle asiat valmistelee seudun liikennejärjestelmätyöryhmä. Liikennejärjestelmätyöryhmästä nimetään edustaja seuturakennetiimiin.
Liikennejärjestelmätyöryhmä hyödyntää joukkoliikenneasioiden asiantuntijana seutuliikenteen neuvottelukunnasta muodostettavaa joukkoliikennetyöryhmää. Liikenneturvallisuusasioissa vastaavassa roolissa toimii perustettava seudun liikenneturvallisuustyöryhmä. Logistiikkatyöryhmä tuo liikennejärjestelmätyöryhmän tietoon
logististen toimijoiden odotukset. Joukkoliikennetyöryhmä, liikenneturvallisuustyöryhmä ja logistiikkatyöryhmä toimittavat tiedot muun muassa sektoreidensa toteutettujen ja toteutukseen esitettävien hankkeiden tilanteesta liikennejärjestelmätyöryhmän tietoon, jotta ne voidaan ottaa huomioon seuraavan vuoden hankkeita
määriteltäessä.
SEUTUVALTUUSTO

Liikennejärjestelmän
kehittäminen edellyttää
jatkuvaa sitoutumista.

SEUTUHALLITUS

KEHITTÄMISRYHMÄ

TIIMIT
HYVE-

SIVISTYS-

SEUTURAKENNE-

TEKNINEN-

LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖRYHMÄ

NUPO-

LOGISTIIKKATYÖRYHMÄ

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖRYHMÄ

JOUKKOLIIKENNETYÖRYHMÄ

KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖRYHMÄT

KUNTIEN KULJETUSTYÖRYHMÄT

LIIKUNTA-

OULUN SEUDUN LIIKENNE 2020

40

LIITE 1: Kuntakohtainen hankeluettelo

Kärkitehtävä 1: Päätie- ja pääkatuverk
on kkehittäminen
ehittäminen
pääkatuverkon
Kärkitehtävä 2: Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen
Liittymien parantamishankkeet
I - kiireellisyysluokka liittymän parantaminen, 2003...2007
II - kiireellisyysluokka liittymän parantaminen, 2008...2015
III - kiireellisyysluokka liittymän parantaminen, 2016...
I - luokka, kevytliikenteen järjestelyt tai alikulku
II - luokka kevytliikenteen järjestelyt tai alikulku
III - luokka kevytliikenteen järjestelyt tai alikulku

Ajoneuvo- ja kevytliikenteen väylähankkeet
I -luokka ajoneuvoliikenne
II -luokka ajoneuvoliikenne
III -luokka ajoneuvoliikenne
IV -luokka ajoneuvoliikenne, pitkän aikavälin varaus
I -luokka kevyt liikenne
II -luokka kevyt liikenne
III -luokka kevyt liikenne

Hankkeiden numerointi:
1XX=1.kiireellisyysluokka, 2XX=2.kiireellisyysluokka, 3XX=3.kiireellisyysluokka

Hailuoto
230
231
309
310

1
2
2
3
3

Suunnittelun käynnistäminen liikenneyhteyden parantamiseksi
Hailuodon kevyen liikenteen väylä keskustasta Marjaniemen suuntaan
Hailuodon kevyen liikenteen väylä keskustasta lauttarannan suuntaan
Hailuodon kevyen liikenteen väylä Marjaniemeen
Hailuodon kevyen liikenteen väylä lauttarannasta keskustan suuntaan

Haukipudas
101
102
103
144
145
146
191
192
200
201
202
233
234

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

279
311
312
315

2
3
3
3

Haukiputaantie (mt 847)/Kiviniementie mt 8484), liittymän kehittäminen
Asemakyläntie (pt 18742)/rata, kevytliikenteen alikulun rakentaminen ja tiejärjestelyt
Haukiputaantie (mt 847)/Haukiväylä(mt848), Liittymän kehittäminen (esim. liikennevalot)
Taskisenperä-Kiviniemi, kevyen liikenteen seutureitin rakentaminen
Annalankangas-Ervastinranta yhteys
Kello-Kiviniemi-Virpiniemi, kevyen liikenteen seutureitin rakentaminen
Virpiniemi-Soraväylä, yhteys Annalankankaan suuntaan
Vt 4, Asemakylä-Räinänperä, liikenneturvallisuuden parantaminen
Haukiputaantie (mt 847)/Annalankankaantie, liittymä kolmihaaraiseksi, väistötila ja saarekkeet
Kiimingintie (mt 8460)/Asemakyläntie (mt 8481), kevyen liikenteen alikulun rakentaminen
Haukiputaantie (mt 847)/Kiimingintie (mt 8481), kevyen liikenteen alikulun rakentaminen
Kiimingintie (mt 8460), Jokikylä, kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Ukonkaivos-Asemakylä (pt 18739), kevyen liikenteen väylän rakentaminen ja joenylityksen
parantaminen
Vt 4, Kello-Asemakylä, liikenneturvallisuuden parantaminen
Virpiniementien (mt 8484) oikaisu Kiviniemen ohi
Putaankylä-Räinänperä, kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Alakylä-Jokikylä (mt 848), kevyen liikenteen väylän rakentaminen
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Kempele
106
107
108
109
110
198
203
204
205
207
239
240
241
313

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3

Kokkokankaantie (pt 18681)/Lehmikentäntie, kiertoliittymä
Ketolanperäntie (mt 847)/Moottoritien itäinen ramppi, liikennevalo-ohjaus
Kempeleentie (mt 816)/Eteläsuomentie (mt 847), keskustan liikennejärjestelyt kiertoliitt. ja saarekkeet
Ketolanperäntie (pt 18637), Zeppelinin liittymän kehittäminen
Ketolanperäntie (mt 847), Zeppelinin etl:n länsirampin pään valojen kehittäminen
Ketolanperäntie (mt 18637)/Honkasentie, liikennevalo-ohjaus
Eteläsuomentie (mt 847)/Piriläntie (mt 8154), liittymän kehittäminen
Lentoasemantie (mt 815)/Vihiluodontie (pt 18680), liittymän kehittäminen
Ketolanperäntie (mt 847)/Kuokkamaantie (mt 8141), liikennevalot
Eteläsuomentie (mt 847)/Paiturintie, liittymän kehittäminen
Linnakangas-Asemanseutu, kevyen liikenteen väylä, radan ja Kokkokankaantien alitus
Ketolanperäntie (pt18637 ) välillä Zeppelin-Metsärinne, kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Linnakangas-Ouluntulli, alueellinen pääväylä
Poikkiorsi Linnakangas-Hakamaa, tien rakentaminen ja liittymäjärjestelyt

Kiiminki
111
112
151
152
199
271
314
315
333
334

1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3

Kehittämissuunnitelma, Kuusamontie (vt 20) välillä Jäälinjärvi-Kiiminki
Kuusamontie (vt 20)/Purontie, liittymän kehittäminen
Kuusamontie (vt 20)/Jäälin liittymät, liittymän kehittäminen (liikennevalot)
Ylikiimingintie (mt 848) välillä Kolamäki Koiteli, kevyen liikenteen väylä ja valaistus
Kiiminki-Haipuskylä (mt 848), kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Vt 20, Hannus, kevyen liikenteen alikulku
Haipuskylä-Alakylä (mt 848), kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Koiteli-Huttukylä (mt 848), kevyenliikenteen väylä
Alakylä-Jokikylä (mt 848), kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Korvenkylä-Alakyläntie, yhteys uudelle kaatopaikalle
Kuusamontie (vt 20) välillä Korvenkylä-Kiimiminki, 2. ajorata

Liminka
113
153
154
155
187
208
209
224
243
245
301
316
317
330

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3

Vt 8, Limingan liikennejärjestelyt
Mt 813, Liminka-Virkkula, kevytliikenteen väylä
Järvenpääntie (pt 18670), Tupos, tien parantaminen
Tupoksentie (mt 8131),Limingan taajamajärjestelyt, tien saneeraus ja kiertoliittymä
Vt 4 Haurukylä-Haaransilta, tien parantaminen
Vanha nelostie Tupos, kiertoliittymä
Vt 8/Kedonperäntie (pt 18628), kevyen liikenteen alikulun rakentaminen
Vt 8, Haaransillan eritasoliittymä
Tupoksentie (pt 18666), Kevyen liikenteen väylän ja valaistuksen rakentaminen välille Liminka Tupos
vanha nelostie välillä Haaransilta-Tupos, kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Vt 8/kt 86, Lapinkangas, liittymän kehittäminen
Tupos-Lentoasema (pt 18669), ylikunnallisen tieyhteyden kehittäminen
Vt 8 Lapinkangas-Haaransilta, 2. ajorata
Vt 4 Alatemmes-Haaransilta, moottoriväylä
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Lumijoki
157

1 Mt 813, Virkkula-Lumijoki, kevytliikenteen väylä

Muhos
115
116
117
158
159
161
246
247
318
331

1
1
1
1
1
1
2
2
3
3

Kainuuntie (vt 22)/Rovastinojantie, kevyen liikenteen alikulun rakentaminen
Kainuuntie (vt 22)/Korilantie (mt 827), kevyen liikenteen alikulun rakentaminen
Tyrnäväntien (mt 827) tasoristeyksen muuttaminen eritasoksi
Vaalantie (mt 8300) Päivärinteen kohdalla, kevyen liikenteen väylän ja liittymien parantaminen
Vt 22 välillä Pikkaraisenkylä-Laukka, kevyen liikenteen väylän ja valaistuksen rakentaminen
Vt 22, Laukka-Korivaara, kevyen liikenteen järjestelyt
Leppiniementie (mt 8281), kevyen liikenteen väylän ja valaistuksen rakentaminen
Päivärinteentie (mt 8300), tien parantaminen ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Vt 22, Honkala-Muhosperä, kevyen liikenteen väylä
Vt 22, Muhoksen ohitustie ja eritasoliittymät

Oulu
118
119
120
121
122
123
125
126
127
128
129
130
131
132
133
137
138
139
140
141
143
150
162
163
164
165
167
168
169
170

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Toteuttamisvalmiuden ylläpitäminen, Kuusamontie (vt 20) välillä Hintta - Korvenkylä
Yleissuunnitelman tarkistaminen Oulun alueella, Kainuuntie (vt 22)
Limingantie (mt 847)/Palokankaantie, liikennevalojen rakentaminen
Poikkimaantie (mt 8155)/Äimäraution ramppiliittymä, liikennevalojen rakentaminen
Kainuuntie (vt 22)/Joutsentie, liittymän kehittäminen
Kainuuntie (vt 22)/Oulunlahden maantie, liittymän kehittäminen
Haukiputaantie (mt 847)/Raitotie (pt 18708), kiertoliittymä ja kevyen liikenteen alikulku Raitotien ali
Kainuuntie (vt 22) /Poikkimaantie, liittymän kehittäminen
Poikkimaantie (mt 8155)/Pohjantien ramppien päät, liikennevalojen rakentaminen
Iinatin tasoristeyksen muuttaminen kevyen liikenteen alikuluksi
Rantavainio (mt 815), liittymäjärjestelyt ja valo-ohjauksen parantaminen
Kuusamontie (vt 20)/Ylikiimingintie (mt 833), liittymän kehittäminen
Kastellin Häkin liittymän parantaminen
Kajaanintie, Pohjoinen alikulku, liittymien parantaminen ja kaistojen lisääminen
Oulunlahdentie (mt 815) Kiviharjun kohdalla, kevyen liikenteen alikulku
Haukiputaantie (mt 847)/ Keskuskatu, liittymän parantaminen
Haukiputaantie (mt 847)/ Risuniityntie, liittymän parantaminen
Poikkimaantie (mt 8155)/Vaalantie(mt 8300)
Tervahovintie/Kaarnatie alikulku
Lintulammentie alikulku Kihokkipuiston kohdalle
Joutsentie, alikulku Kainuuntien eteläpuolelle
Kainuuntie (vt 22) Iinatin risteyssilta, suuntaisramppien rakentaminen
Vt 4 Iskon eritaso, liittymän kehittäminen
Kokkokankaantie (pt 18681), kevyen liikenteen väylä Iinatintielle saakka
Liittymien kehittäminen Limingantullissa
Rautatienkadun jatke
Poikkimaantien jatke, sillan, katuyhteyden ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Vaalantie (mt 8300) välillä Saarela Markkuu, kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Taka-Lyötty-Kasarmintie, kevyen liikenteen väylän rakentaminen radan varteen
Toukola-Oulunportti, kevyen liikenteen reitin rakentaminen
Vaalantie (mt 8300) välillä Markkuu-Sanginjoki, kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Määtänkankaanten parantaminen ja päällystäminen kevyen liikenteen väyläksi
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171
172
174
175
176
177
178
179
180
181
182
186
190
193
194
196
197
210
212
213
214
220
221
222
223
225
226
227
228
229
248
249
250
251
252
253
254
255
258
259
260
261
262
263
264
266
267
268
269
270
277
278
279
302
305
306
307
308
319
320
321
322
323
324
328

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Pukintie-Vasankankaantie (pt 18684), tien parantaminen ja päällystäminen kevyen liikenteen reitiksi
Kaakkuri-Iinatti-pyörätie
Hiukkavaara-Raitotie, kevyen liikenteen seutureitti
Alppila-Toppilan laituri, kevyen liikenteen yhteys
Hiukkavaaran kehätien eteläosa
Kiskopolun sillan jatkaminen
Linnanmaa Ritaharju, kevyen liikenteen väylä
Linnanmaa-Ritaharju, alueellinen pääväylä
Talvikangas-Hönttämäki yhteys
Herukka-Raitotie, kevyen liikenteen väylä ja alikulku
Eteläsuomentie (mt 847) välillä Lentokentäntie-Oulunportti, tien parantaminen ja liittymien kehittäminen
Alakyläntie (pt 18709)/Syynimaantie, liikennevalojen rakentaminen
Etulyötty-Takalyötty kevyen liikenteen yhteys radan ali
Toppilansalmen silta
Koskelantien parantaminen
Linnanmaantien ramppiliittymä, liittymän kehittäminen
Madekosken tasoristeyksen (pt 18682:lla) muuttaminen alikulkusillaksi
Limingantie/Rantalantie, liikennevalojen rakentaminen
Alakyläntie (pt 18709)/Kauppaporvarintie, liittymän kehittäminen
Alakyläntie (pt 18709)/Kaijonlahdentie, liittymän kehittäminen
Limingantie (mt 847)/Perkkiöntie, Liikennevalojen rakentaminen
Vahtolantien tasoristeyksen muuttaminen alikäytäväksi
Timolantien tasoristeyksen muuttaminen alikäytäväksi
Vehkakankaantien tasoristeyksen muuttaminen alikulkusillaksi
Jyrän tasoristeyksen muuttaminen alikäytäväksi
Kainuuntie (vt 20)/Poikkimaantie (mt 8155), eritasoliittymän rakentaminen
Kainuuntie (vt 22)/Joutsentie, eritasoliittymän rakentaminen
Pohjantie (vt 4), Laanilan eritasoliittymä, suorien ramppien rakentaminen
Pohjantie (vt 4), Kontinkankaan eritasoliittymä, liittymän kehittäminen osana kolmikaistaistamista
Linnanmaan eritasoliittymä, rampin kapasiteetin parantaminen
Ouluntulli/Eteläsuomentie-yhteys
Kainuuntie (vt 22) välillä Joutsentie-Poikkimaantie, 2. ajorata
Pohjantie (vt 4) välillä Kontinkangas Laanila, 3. ajorata
Alakyläntie (pt 18709) välillä Järvitie-Linnanmaantie, 2. ajorata
Kuusamontie (vt 20) välillä Hintta-Korvenkylä, 2. ajorata, Raitotien ja Liitintien eritasoliittymät,Ylikiimingintien siirto
Limingantie (mt 847) välillä Kallisentie-Poikkimaantie, 2. ajorata
Lentoasemantie (mt 815), 2. ajorata
Ranta-Kastelli-Hiukkavaara, Kevyen liikenteen yhteyden ja sillan rakentaminen
Kainuuntie (vt 22) välillä Poikkimaantie-Maikkulantie, 2. ajorata
Toppilansaari-Taskisenperä, kevyen liikenteen seutureitin rakentaminen
Rajahauta-Piimäperä, kevyen liikenteen seutureitin rakentaminen
Ouluntulli-Kaakkuri, alueellinen pääväylä
Lepola-Kaakkuri kevyen liikenteen seutureitti
Siirtolantien kevyen liikenteen väylä
Iinatintie-Oulunportti, kevyen liikenteen väylä
Vt 4 Oulujoen kohdalla, kevyen liikenteen silta
Itä-Patela-Kuivasranta, kevyen liikenteen väylä
Rantavainio-Oulunlahti, kevyen liikenteen seutureitti
Sahantie, kevyen liikenteen seutureitin rakentaminen
Hönttämäki-Ylikiimingintie yhteys
Hiukkavaaran kehätien pohjoisosa
Kiskopolku-Poikkimaantie kevyen liikenteen seutureitti
Vt 4, Kiviniemen eritasoliittymä, suorien ramppien rakentaminen
Rantavainio-Perävainio (mt815), kevyen liikenteen alikulku
Limingantie (mt 847)/Lentokentäntie mt 815), eritasoliittymän rakentaminen
Vt 4/vt 22, Oulun eritasoliittymän kehittäminen
Kainuuntie (vt 22)/Oulunlahden maantie, eritasoliittymän rakentaminen
Vt 4, Iskon eritasoliittymä, liittymän kehittäminen
Limingantie (mt 847) välillä Poikkimaantie-Lentokentäntie, 2. ajorata
Pohjantie (vt 4), välillä Laanila-Linnanmaa, 3. ajorata
Pohjantie (vt 4), välillä Kiviniemi-Kontinkangas, 3. ajorata
Patamäki-Saarela kevyen liikenteen silta
Kontionkangas-Markkuu kevyen liikenteen silta
Tahkokangas-Oulunlahdentie, kevyen liikenteen väylä
Vesala-Kallinen, kevyen liikenteen pääväylä
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Oulunsalo
135
183
215
216
217
272
303
304
325
332

1
1
2
2
2
2
3
3
3
3

Hailuodontie (mt 816)/Lassilantie, kevyen liikenteen alikulun rakentaminen
Lentokentäntie (mt 815), kunnantalo-Aeroportti kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Hailuodontie (mt 816)/Karhuojantie, kevyen liikenteen alikulun rakentaminen
Hailuodontie (mt 816) Niemenrannan kohdalla, kevyen liikenteen alikulun rakentaminen
Karhuojantie/ Kangastie, kiertoliittymän rakentaminen
Oulunsalon Pitkäkankaan kehätie
Hailuodontie (mt 816) Kallenrannan kohdalla, kevyen liikenteen alikulun rakentaminen
Hailuodontie (mt 816) Niemenrannan kohdalla, kevyen liikenteen alikulun rakentaminen
Pajuniemi-Riutunkari (mt 816), kevyen liikenteen väylä
Oulunsalon ohitustie

Tyrnävä
218
273
274
275
326
327

2
2
2
2
3
3

Mt 827, Muhostie / Mt 8240, Tupostie, liittymän parantaminen
Kirkkotie (mt 8240), kevyen liikenteen väylä
Kirkkotie (mt 8240), kevyen liikenteen väylä
Kotimetsä-Ängeslevä (mt 827), kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Murto-Ängeslevä (mt 827), kevyen liiikenteen väylän rakentaminen
Vanhatie (mt 827) välillä Tyrnävä-Ala-Temmes, kevyen liikenteen väylän rakentaminen

1
1
1
1
1
2
2
2
2
3

Vt 4 Ii, Sorosen alikulkukäytävän rakentaminen
Asemakylän ratasilta, kevyen liiikenteen “sillat” ratasillan päihin
Vt 4 Räinänperä-Ojakylä, kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Vt 4:n tiejärjestelyt Iin kohdalla, valaistuksen parantaminen, kevyen liikenteen järjestelyt
Mt 851, Iin Yliranta, kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Illinsaaren silta
Alarannantie (mt 8513) välillä Hallitie-Jokisuuntie, Kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Kauppiaantie-Asematie, kevyen liikenteen väylä
Virkkulantie (mt 8511) välillä Pohjois-Iin koulu-Raasakka, kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Vt 4, Iin ohitustie

Ii
104
105
147
148
149
235
236
237
238
329
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Yli-Ii
280
281

2 Ii-Yli-ii (mt 851), Kevyen liikenteen väylä välille Pohjukkaoja-Kiimingintie
2 Kiimingintie (mt 849), Kevyen liikenteen väylä ja silta välille Huotarintie-Karjalantie

Ylikiiminki
188
189
219

1 Harjutie (pt 18722), Kauppakadun saneeraus
1 mt 833 Ukkolanmäki-Ylikiimingin kk., kevyen liikenteen väylän rakentaminen
2 Ouluntie (mt 833)/Muhoksentie (mt 834), liittymän parantaminen

Muut Kärkitehtävät:
Seuraavassa on esitetty kärkitehtävien 3, 4, 5, ja 6 osalta toimenpiteet, jotka on
tavoitteena toteuttaa tai joiden toteuttaminen tulee käynnistää vuoteen 2008 mennessä.

Kärkitehtävä 3: Joukkoliikenteen käytön lisääminen
Joukkoliikenteen hoito
- päätöksenteko joukkoliikenteen hoitomallista
- kuntien kuljetustyöryhmien toiminnan käynnistäminen
- kuntien kuljetusvastaavien nimeäminen
- seudullisen joukkoliikennesuunnitelman laatiminen

Joukkoliikennetarjonnan kehittäminen
1. Nopeita työmatkavuoroja
- Oulu - Oulunsalo
- Haukipudas - Oulu
- Oulu - Kempele/itä
- Oulu - Kempele/länsi
- Oulu - Muhos

- Oulu - Liminka
- Oulu - Lumijoki
- Tyrnävä - Oulu
- Ii - Oulu
2. Muu vuorotarjonnan kehittäminen
- Haukipudas - Ii
- Oulu - Muhos
- Oulu - Liminka lauantaisin
3. Cityliikenteen käynnistäminen Oulussa
- reitti OYS-Värttö-Kasarmi-Matkakeskus-Rotuaari-Etu-Lyötty
4. Palveluliikennejärjestelmä
- palveluliikenteiden toteuttaminen
- Matkojenyhdistelykeskuksen toiminta seudulliseksi
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Terminaalijärjestelmän kehittäminen

Lippujärjestelmän kehittäminen

- kuntakeskusten pääterminaalien toteuttaminen
- Kaakkurin keskukseen terminaali
- OYSin alueelle terminaali
- Yliopistolle terminaali
- Rajakylään terminaali
- Oulun matkakeskuksen kehittäminen
- Torikadulle ja Saaristokadulle terminaalit

- kaupunkikortti osaksi lippujärjestelmää
- työamatkaliput Raahen ja Kemin suuntiin
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Informaatiojärjestelmän kehittäminen
- pysäkkikohtaiset aikataulut

Kehittämiskäytävien (erittäin hyvä, hyvä) kehittäminen
- pysäkkikatokset, pyöräpysäköinti, aikatauluinformaatio
- liikennevalo-etuisuudet, mahd. kaistajärjestelyt
- yhteydet pysäkeille
1. Maantie 815 (Lentokentäntie)
2. Maantie 847+ Limingantie
3. Merikosken sillat-Kemintie-Alakyläntie
4. Valtatie-valtatie 20
5. Saaristonkatu-Ratakatu-Kajaanintie
6. Torikatu joukkoliikennekaduksi
OULA

Kärkitehtävä 4: Liikenneturvallisuuden ja -ympäristön parantaminen
Liikenneturvallisuusasioiden hoidon organisointi

Ympäristötyöt

- liikenneturvallisuustyöryhmä käynnistää
- liikennetutkimustoiminnan Oulun yliopiston kanssa
- Oulun liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen
- liikenteen kameravalvonnan käynnistäminen
- kuntien liikenneturvallisuustyön aktivointi
- liikenneturvallisuustyöryhmäm toiminta aktiiviseksi
- liikenneturvallisuuden vastuuhenkilö nimeäminen
- suunnitelmissa esitettyjen pienten toimenpiteiden toteuttaminen

- meluntorjunta uusilla ja vanhoilla alueilla sekä maisemanhoito

Kärkitehtävä 5: Kansainväliset ja valtakunnalliset yhteydet
- Oulu–Seinäjoki rata
- radan perusparannus ja kehittäminen
- nopeajunaliikenne ulotetaan Ouluun
- liityntäliikenteiden kehittäminen Oulun matkakeskukseen
- Citylinja Torikadun terminaalista - matkakeskukseen
- Matkakeskus viitoitus Torikadun terminaalista
- bussiyhteydet kuntakeskuksista

- Lentoaseman liityntäliikenne
- Automuseon vaihtopysäkin infon kehittäminen
- bussiyhteys Matkakeskuksesta lentoasemalle
- bussivuorojen synkronointi lentoliikenteen kanssa
- Oulu - Vartius / Iisalmi rataosa
- radan sähköistäminen

Kärkitehtävä 6: Oulun seudun kehittäminen pohjoisimman
Euroopan logistiseksi keskukseksi
Infran kehittäminen

Muut logistiikkahankkeet

- yhdistettyjen kuljetusten terminaali Oritkariin
- Oulun keskustan huoltoliikenteen järjestelyt
- kuntien logistiikkayhteistyö
- pientavarakuljetusten koordinointi
- MYKin hyödyntäminen pientavarakuljetuksissa

- Lentorahtiliikenteen kehittäminen pohjoisilla alueilla (FREIGHTNET)
- Kansainvälisen logistiikkayhteistyön lisääminen (OULU WAREHOUSE)
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LIITE 2: OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020
Ehdotus 26.11.2002

Oulun seudun yleiskaavassa ovat Oulu, Hailuoto,
Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos ja Oulunsalo. Liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnittelualueeseen kuuluvat lisäksi Liminka, Lumijoki, Tyrnävä,
Ii, Ylikiiminki ja Yli-Ii.
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Oulun seudun liikenne 2020-suunnitelma
Oulun seudun liikenne 2020 -suunnitelma on laadittu osana Oulun seudun kuntien yhteistä yleiskaavaprosessia.
Suunnittelualue on liikenteen osalta ollut kaavoitettavaa
aluetta laajempi. Alueeseen ovat kuuluneet yleiskaavassa
mukana olevat kunnat (Oulu, Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos ja Oulunsalo) ja suunnitteluprosessin aikana Oulun seutukuntaan liittyneet kunnat (Liminka,
Lumijoki, Tyrnävä) sekä Iin, Ylikiimingin ja Yli-Iin kunnat.

Lisätietoja www.ouka.fi/seutu

