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1 YLEISTÄ VERTAILUSTA
Vaihtoehtojen vertailu on osa Kivikkokankaan asemaakaavoitusprosessia. Vertailun tarkoituksena on vertailla
laadittuja rakennemalleja sekä laadullisena vertailuna että kustannusvertailuna siten, että sen perusteella voidaan
valita vaihtoehto asemakaavaluonnoksen laatimisen pohjaksi.

1.1 SUUNNITTELUORGANISAATIO
1.1.1 Tilaaja, konsultit
Alueen asemakaavoituksen suunnittelusta vastaa teknisen keskuksen asemakaavoitus. Liikenne-, katu- ja
ympäristösuunnitelmista vastaa katu- ja viherpalvelut, vesihuollon suunnittelusta Oulun Vesi ja energiahuollon
suunnittelusta Oulun Energia. Maankäytön suunnittelu sekä liikenteen, katujen ja ympäristön yleis- ja
rakennussuunnitelmat sekä vesihuollon suunnitelmat tehdään konsulttityönä. Energiahuollon suunnitelmat tehdään
kaupungin omana työnä. Maankäytön suunnittelun konsulttityöstä vastaa Linja Arkkitehdit Oy, kuntatekniikan
konsulttityöstä Ramboll Finland Oy ja vesihuollon konsulttityöstä Pöyry Environment Oy.

1.1.2 Projektiryhmä
Projektiryhmä vastaa projektin suunnittelusta hankkeen etenemisestä projektisuunnitelman mukaisesti.
Projektiryhmän kokoonpano:
Leena Kallioniemi, kaavoitusarkkitehti, projektipäällikkö, pj.
Erkki Martikainen, liikenneinsinööri
Liisa Kääriä-Fischer, maisema-arkkitehti, sijaisena Terttu Kurttila, maisema-arkkitehti
Veli-Matti Hyyrynen, suunnitteluinsinööri
Timo Sarkkinen, maanmittausteknikko
Kaj Norrbacka, verkostopäällikkö
Vesa Parviainen, suunnitteluinsinööri
Mervi Uusimäki, liikuntasuunnittelija

1.1.3 Ohjausryhmä
Suunnittelua ohjaa tätä tarkoitusta varten perustettu ohjausryhmä.
Ohjausryhmän kokoonpano:
Tekninen keskus
Asemakaavoitus
Maa ja mittaus
Katu- ja viherpalvelut
Talous ja strategia
Oulun Vesi
Oulun Energia

Matti Matinheikki, johtaja
Matti Karhula, asemakaavapäällikkö, pj.
Leena Kallioniemi, kaavoitusarkkitehti, projektipäällikkö
Timo Sarkkinen, maanmittausteknikko
Erkki Martikainen, liikenneinsinööri
Liisa Kääriä-Fischer, maisema-arkkitehti
Paula Korkala, vs. yleiskaavapäällikkö
Veli-Matti Hyyrynen, suunnitteluinsinööri
Kaukolämpö / Kaj Norrbacka, verkostopäällikkö
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Oulun seudun ymp.virasto
Liikuntavirasto
Rakennusvalvontavirasto
Tiehallinto

Sähköverkko/ Vesa Parviainen, suunnitteluinsinööri
Maarit Kaakinen, ympäristötarkastaja
Mervi Uusimäki, liikuntasuunnittelija
Reijo Lammasniemi, tarkastusarkkitehti
Seppo Heikkinen, maankäytön asiantuntija

1.2 VERTAILUN LAATIJAT
Rakennemallien vertailun ovat laatineet:
Linja Arkkitehdit Oy: arkkitehti Teemu Fyrstén ja arkkitehti Esa Paajanen
• liittyminen ympäröivään rakenteeseen
• maankäyttö
• palvelujen sijoittuminen
• pienilmasto
• voimalinjat, sähköasema (maankäytön näkökulmasta)
• rakennettavien alueiden määrä, asuntotuotannon määrä
Ramboll Finland Oy: DI Erkki Sarjanoja ja rkm. Kari Rusi
• liikenne
• joukkoliikenne
• tie- ja katuverkko
• liikenneturvallisuus
• kevyt liikenne
• esteettömyys
• kuntoreitit
• rakennuskustannukset
Ramboll Finland Oy: maisema-arkkitehti Petra Tammisto
• maisema
Ramboll Finland Oy: DI Mikko Sivonen
• maaperä ja rakennettavuus
Pöyry Environment Oy: FM Sari Ylitulkkila
• luonto
Pöyry Environment Oy: DI Mikko Kajanus
• hulevesien käsittely
• vesihuolto, jätevedet
• em. järjestelmien rakennuskustannukset
Oulun Energia, kaukolämpö: verkostopäällikkö Kaj Norrbacka
• kaukolämpö
• rakennuskustannukset
Oulun Energia, sähköverkko: suunnitteluinsinööri Vesa Parviainen
• sähkönjakelu
• voimalinjat, sähköasema
• rakennuskustannukset
Vertailuraportin on koonnut Linja Arkkitehdit Oy.
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2 LÄHTÖKOHDAT
2.1 SUUNNITTELUALUE

Suunnittelualueen alustava rajaus 1:40 000

Suunnittelukohteena on Hiukkavaaran kaavarunkoalueen Kivikkokangas. Kivikkokankaan asuntoalue sijaitsee tulevan
Hiukkavaaran keskuksen eteläpuolella. Alue rajautuu koillisessa Sarvikankaaseen ja Aalikkokankaan alueeseen, jotka
sijaitsevat osittain kaavarunkoalueen ulkopuolella, kaakossa Mustikkakankaaseen, lounaassa Vaalantiehen ja
luoteessa tulevaan Hiukkavaaran keskukseen. Suunnittelu ulotetaan Vaalantien eteläpuolelle siten, että liittymä- ja
alikulkuratkaisut tulevat kokonaisuudessaan suunnitelluksi Vaalantielle laaditun toimenpidesuunnitelman mukaisesti.
Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 235 ha. Rakennussuunnittelun alueen pinta-ala on noin 135 ha. Alueen
yksityiskohtainen rajaus määritellään suunnittelun edetessä.
Suunnittelualue on rakentamatonta ja asemakaavoittamatonta. Suurin osa suunnittelualueesta on Oulun kaupungin
omistuksessa.
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2.2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA TAVOITTEET
Kivikkokankaan asemakaavan laatimisen lähtökohtana on Hiukkavaaran kaavarunko, jossa on esitetty mm. alueen
toiminnot, mitoitus, sekä liikenne- ja kunnallisteknisten verkkojen perusratkaisut. Suunnittelussa noudatetaan
kaavarungossa esitettyjä periaatteita kestävän kehityksen mukaisesta kaupunkisuunnittelusta. Alueelle suunnitellaan
kaavarungon mitoituksen mukainen kaupunkimainen pientalovaltainen asuntoalue n. 2 500 asukkaalle ja n. 1 050
asunnolle. Asuntorakentamiselle tarkoitettuja korttelialueita Kivikkokankaalle esitetään kaavarungon mitoituksen
mukaisesti n. 60 ha (= n. 70 ha sisältäen myös lähipuistot ja tonttikadut). Suunnittelun lähtökohtina ovat monipuolinen
asuntotarjonta, uudenlaiset asuntotyypit ja muut innovatiiviset ratkaisut, asumisviihtyisyys ja mahdollisuudet
sosiaalisiin kontakteihin. Alueella kiinnitetään erityistä huomiota ekologiseen suunnitteluun.

Hiukkavaaran kaavarunko
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2.3 LUONTO JA MAISEMA
2.3.1 Kivikkokankaan maisema
Kivikkokankaan alue on kokonaisuudessaan melko tasaista, maasto laskee loivasti lännestä itään. Alueen korkein
kohta on Sarvikankaan huipulla (+44.0) ja Vaalantien länsipuolella alavin kohta on noin +22.0. Alueen yksittäiset
maastonmuodot ovat kuitenkin Oulun seudulla huomattavia. Maaperä on enimmäkseen hiekkaista ja maasto karua ja
kivikkoista, mikä vaikuttaa kasvillisuuteen. Kivikkokankaan kasvillisuus koostuu pääosin mäntyvaltaisista
talousmetsistä ja ojitetuista soista. Alueella on myös muutamia ojittamattomia suoalueita. Länsiosassa Vaalantien
vieressä on pienialaisesti peltoa sekä vanhoja, käytöstä jääneitä niittyjä, joilla kasvaa koivikkoa.
Alueen erityispiirteitä ovat kivikkoiset moreeniselänteet, jotka maastonmuotoina ovat Oulun alueella huomattavia.
Parhaimmillaan ne kohoavat lähes seitsemän metriä ympäröivästä maastosta. Tällaisia selänteitä ovat Sarvikangas ja
Kiviharju, joiden rinteillä on paikoin näyttäviä muinaisrantakivikoita sekä suuria maakiviä yksittäin ja ryhminä.
Kivikkokankaalla on runsaasti rantakaartomuodostelmia, joita esiintyy yleisesti koko Hiukkavaaran alueella.
Muodostelmissa vuorottelevat kapeat suojuotit ja kangasmaakaarrot. Tämä geologisesti pienipiirteinen maasto on
myös kasvillisuudeltaan vaihtelevaa ja paikoin erityisen rikasta. Rantakaartoaluetta on erityisesti alueen keskiosissa.

Maiseman nykytila 1:20 000
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Selvitysalueen pohjoisosissa on hiekanottoalueita ja hyvin paljon risteileviä teitä, polkuja ja erilaisia pieniä kaivantoja,
jotka osan vuodesta ovat veden alla.
Kivikkokankaan puusto on hieman yksitoikkoista, maisemakuvaa hallitsevat nuoret kasvatusmänniköt, hakkuualueet ja
taimikot. Alueen keskiosassa sijaitseva Kiviharju on hakattu laajalta alueelta. Kuusta on alueella hyvin vähän, paikoin
on lehtipuustoa sisältävää sekametsää.
Yhtenäisimpiä metsäalueita ovat Sarvikankaan selänteen mäntymetsät ja Aalikkokankaan rantakaartoalueen metsät.
Komeita mäntyjä on esimerkiksi hiekkakuoppien reunalla alueen pohjoisosassa sekä suunnittelualueen
luoteisreunassa Kiviharjun pohjoispuolella. Ympäristöstään erottuvaa kookkaampaa puustoa on myös nykyisen
voimalinjan vieressä suurin piirtein Sangintien ja Kurkiojantien välissä. Alueen kaakkoisosan avosuota reunustaa
etelälaidalla eheä metsänreunapuusto.
Avosuot kuten Sarvisuo ja kaakkoisosassa sijaitseva suo tuovat vaihtelua maisemakuvaan kuten myös pieni suolampi
aivan Kiviharjun eteläpuolella.

Paikallisesti merkittävät maisema-alueet ja kohteet 1:20 000
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2.3.2 Kivikkokankaan luonto
Yleistä
Selvitysalueen luonto on seudulle ja erityisesti Hiukkavaaran ympäristölle tyypillistä metsä- ja suoluontoa.
Metsät ovat pääosin kuivahkoa ja kuivaa kangasta. Tuoretta kangasta esiintyy pienialaisemmin, lisäksi alueella on
hieman karukkoista kangasta. Karuimmat metsätyypit keskittyvät alueen itäosaan, jossa on hiekkaista maaperää.
Kivikkokankaalla on runsaasti kosteikkoja, joista suurin osa on ojitettuja ja kasvillisuudeltaan eriasteisesti muuttuneita.
Luonnontilaisia kosteikkokuvioita on alueella jäljellä muutamia. Niistä merkittävin on Sarvisuo. Sarvisuonkin reunat on
ojitettu ja ojitusten vaikutukset näkyvät kuivahtaneiden reunarämeiden kasvillisuudessa.
Kivikkokankaan kasvillisuuden kulutuskestävyys on kuivahkojen kankaiden ja muuttuneiden soiden osalta hyvä.
Kulutuskestävyyden kannalta herkkiä ympäristöjä ovat kuivat, jäkäläpeitteiset kankaat sekä alueen kosteimmat
avosuot. Hiekkamaiden herkkä kuluminen on nähtävissä erityisesti Aallikkokankaan ympäristössä.

Uhanalaiset ja huomioitavat kasvilajit
Kivikkokankaalla on kahden alueellisesti uhanalaisen kasvilajin esiintymiä. Sarvisuon avosuolla on havaittu
ruskopiirtoheinän ja rimpivihvilän esiintymiä.
Ruskopiirtoheinä Rhynchospora fusca on luokiteltu valtakunnallisesti silmälläpidettäväksi ja keskiboreaalisella
Pohjanmaan osa-alueella (3a) alueellisesti uhanalaiseksi lajiksi. Ruskopiirtoheinää kasvaa Sarvisuon itälaidalla olevien
rimpien laidoilla, kasvustot vaikuttavat elinvoimaisilta. Oulun alueella ruskopiirtoheinän esiintymät keskittyvät
Hiukkavaaran ympäristöön.
Rimpivihvilä Juncus stygius on luokiteltu alueellisesti uhanalaiseksi lajiksi. Rimpivihvilää esiintyy Kivikkokankaalla
Sarvisuon länsipuolella. Oulun alueella rimpivihvilän esiintymät keskittyvät Hiukkavaaran ympäristöön.
Maastokäynneillä löydettiin Sarvisuolta lisäksi Suomen kansainvälisiin vastuulajeihin kuuluvan vaaleasaran Carex livida
esiintymä.

Linnusto ja muu eläimistö
Linnuston kannalta keskeisiä elinympäristöjä ovat suunnittelualueen yhtenäiset havu- ja sekametsät, joiden lajisto
muodostaa alueen linnuston pääosan. Saarelan alueella sijaitsevat pellot ovat linnustollisesti mainittavia kohteita
varsinkin muuttoaikoina, jolloin niillä on paikallista merkitystä lintujen lepäily- ja ruokailualueina.
Linnuston tai muun eläimistön osalta alueella ei ole maankäytön suunnittelua rajoittavia tekijöitä.
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2.3.3 Luontoarvojen kannalta huomioitavat kohteet ja suositukset maankäytön suunnittelulle
Kivikkokankaan kaavoitusalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita, Natura 2000 –
alueverkoston kohteita, arvokkaiksi luokiteltuja lintualueita (FINIBA- ja IBA-alueet), arvokkaita maisema-alueita tai
perinnemaisemakohteita. Alueella ei esiinny myöskään luonnonsuojelulain (N:o 1096, § 29) mukaisia luontotyyppejä
eikä vesilain 15 a ja 17 a § nojalla suojeltavia kohteita.
Metsälain (N:o 1093, § 10) mukaisina erityisen arvokkaina elinympäristöinä (vähäpuustoiset suot) voitaneen pitää sekä
Sarvisuon luonnontilaista keskiosaa että selvitysalueen koillisosassa sijaitsevaa avosuokuviota (Isosuon pohjoisosa).
Lisäksi selvitysalueen kaakkoisosassa on laajempi yhtenäinen suoalue. Sarvisuon tapaan tämänkin suon reunoja on
ojitettu, mutta alueen vesitalous on vielä suhteellisen hyvä. Nämä alueet on syytä huomioida alueen maankäyttöä
suunniteltaessa.
Kolmen alueellisesti uhanalaisen tai muutoin huomioitavan kasvilajin esiintymät keskittyvät keskiravinteisen Sarvisuon
ympäristöön. Uhanalaisten kasvien esiintymät on huomioitava maankäytön suunnittelussa ja kasviesiintymien
elinympäristöjen säilyminen on pyrittävä turvaamaan. Kaikki Kivikkokankaan alueen huomioitavat lajit ovat
suokasveja, jotka ovat riippuvaisia kasvupaikan vesitasapainon säilymisestä. Luonnonsuojeluun liittyvien näkökohtien
perusteella alueen suunnittelulle ei ole esitettävissä muita rajoituksia.

Luontoarvojen kannalta huomioitavat kohteet 1:20 000
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2.4 MAAPERÄ JA RAKENNETTAVUUS
Alueella on kaksi moreeniharjannetta. Kiviharjun kohdalla maanpinnan korkeus vaihtelee välillä +25…+37 ja
Sarvikankaan kohdalla +31…+40. Muualla maanpinta vaihtelee välillä +22…+30 ja maanpinta viettää yleisesti
lounaaseen Oulujoen suuntaan.
Alueen maaperä- ja rakennettavuusolosuhteet on jaettu neljään eri luokkaan:

TYYPPI I (Moreenialue) Pohjamaa on kantavaa hiekkaa ja moreenia alle 1 m:n etäisyydellä maanpinnasta. Merkittäviä
kokoonpuristuvia maakerroksia ei esiinny. Maaperä on osin kivistä. Alue soveltuu hyvin rakentamiseen.
TYYPPI II (Ns. vanhojen hiekkojen alue) Löyhän pintamaakerroksena olevan hiekan paksuus on noin 1.0-1.5 m ja sen alla
pohjamaa on kantavaa hiekkaa. Alue soveltuu hyvin rakentamiseen. Löyhät hienojakoiset ja humusta sisältävät
maakerrokset perustusten alla on korvattava hyvin tiivistettävällä kitkamaatäytöllä.
TYYPPI IIIA JA IIIB (Hiekka-alue) Löyhän pintamaakerroksen paksuus on yleisesti 1.0-3.0 m. Pintamaakerrokset ovat
hiekkaa ja silttistä hiekkaa. Pohjamaa on hiekkaa, silttiä ja silttistä hiekkaa. Paikoin hiekkakerrokset voivat olla
routimattomia. Löyhät maakerrokset perustusten alla on korvattava kitkamaatäytöllä. Maanvarainen perustaminen on
mahdollista joko suoraan pohjamaalle tai kitkamaatäytölle. Toimenpiteinä huomioidaan myös esikuormitus ja/tai löyhän
pohjamaan tiivistäminen.
TYYPPI IV (Hiekka-/silttialue) Pintamaana on hiekkaa noin 2-3 m, jonka alapuolella on kokoonpuristuvaa routivaa silttiä
noin 2 m. Alue soveltuu välttävästi/kohtuullisen hyvin rakentamiseen. Alueella rakennusten maanvarainen
matalaperustus on mahdollista esirakennus- ja pohjanvahvistustoimenpiteiden avulla.

Kivikkokankaalla voi pintaturve- ja suoalueilla olla maanpinnassa turvetta enimmillään 1.3 m. Pohjavesipinta on
alueella noin 1…2 m syvyydessä. Turvealueilla vesi on maanpinnassa.
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2.5 MUINAISJÄÄNNÖKSET
Oulun Yliopiston arkeologian laboratorio on tehnyt Hiukkavaaran Kivikkokankaan asemakaava-alueella
muinaisjäännösten kartoituksen. Maastotarkastuksen tekivät amanuenssi FT, Timo Ylimaunu ja tutkijatohtori, FT Janne
Ikäheimo 1.7.2008.
Kiviharjun muinaisjäännöskohde löydettiin vuonna 2001 tehdyssä Hiukkavaaran suunnittelualueen muinaisjäännösten
kartoituksessa. Tuolloin Kiviharjun alueelta löydettiin yksi keittokuoppa, joka sijaitsee harjun koilliseen laskevan
rinteen alaosassa, noin 15 metriä suon reunasta.
Aikaisemmin tunnetun keittokuopan länsipuolelta nousee polku moottorikelkkauralta Kiviharjun laelle. Rinteen
yläosassa olevalta terassimuodostelmalta, polun länsipuolelta, löydettiin kaksi aikaisemmin tuntematonta
keittokuoppaa. Harjanteen yläreunassa olevassa kivikosta lisäksi kivikkokuoppa.
Kohteessa on siis aikaisempaa tietoa laajempi muinaisjäännöskokonaisuus, joka on metallikautinen
asuinpaikkakokonaisuus. Keittokuoppia on käytetty saaliseläinten prosessointiin, kuten lihan kuivaukseen, hylkeen
traanin sulattamiseen öljyksi ja myös muun ruuan valmistukseen. Kivikkokuoppa on todennäköisesti toiminut ruuan
tai muun tavaran säilytyspaikkana.
Intendentti Kaarlo Katiskoski Museoviraston arkeologian osastolta on toimittanut 27.8.2008 kartan muinaisjäännösten
aluerajauksesta, joka on syytä jättää rakentamisen ulkopuolelle ja merkitä asemakaavaan suojelumerkinnällä.

Muinaisjäännösten aluerajaus 1:10 000
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2.6 VOIMALINJAT JA SÄHKÖASEMA
Kivikkokankaan alueelle tulee sijoittumaan 110 kV: n sähköasema jonka minimi tilantarve on 60 x 80 metriä (pitempi
sivu Vaalantien suuntaisesti). Aseman sijoitetaan kaikissa vaihtoehdoissa samaan kohtaan Vaalantien varressa.
Turvallisuusmääräysten vaatimuksesta koko alue aidataan vähintään 2,5 metriä korkealla verkkoaidalla. Rakentamisen
ja vikatilanteiden hoidon kannalta tontille on oltava lavetilla liikennöitävissä oleva kulkureitti. Normaalitilanteessa
sähköasemalla käydään tarkastuskäynnillä keskimäärin kerran kuussa henkilö- tai pakettiautolla. Ilkivallan
mahdollisuuden vuoksi asemalle tulee kameravalvonta.
Fingridin 110 kV:n voimalinja Leväsuo - Pyhäkoski kulkee suunnittelualueen läpi Kiviharjun lounaispuolelta. Voimalinja
siirretään Vaalantien varteen. Samoihin pylväisiin on suunniteltu siirrettäväksi myös Fingridin Leväsuo - Kalajoki 220
kV:n voimalinja.
Sähköasema liitetään kahden virtapiirin 110 kV: n johdolla nykyiseen Oulun Energian Leväsuo- Oulunsuu- johtoon.
Lisäksi asemalta tulee myöhemmin yhden virtapiirin johto edelleen Kiiminkiin. Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n
johdot on korkeiden johtoristeilyjen välttämiseksi syytä sijoittaa Vaalantien varressa Hiukkavaaran puolelle ja Fingridin
johdot taas tien puolelle. Koska Fingridin johtojen siirtohankkeet ja Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy: n tarvitsema
yhteys tulevat pääosin toteutettavaksi samalle johtoalueelle, ne on käsiteltävä tilavarauksena kokonaisuutena.
Johtoalueelle tulee 4 virtapiiriä (Fingrid: 220 kV + 110 kV, OE: 110 kV + 110 kV), joille tarvitaan vähintään kahdet
rinnakkaiset pylväät. Teknisesti johtoalue vaatii leveyttä tiealueen rajasta korttelialueen rajaan vähintään 85 m.
Voimajohdot aiheuttavat ympärilleen magneettikentän. Säteilyturvakeskuksen mukaan etäisyyden ollessa noin 70
metriä 220 kV:n voimajohdosta tai 60 metriä 110 kV:n voimajohdosta magneettikenttä ei enää erotu
asuinrakennuksen omien sähkölaitteiden ja -johtojen aiheuttamasta kentästä. Kivikkokankaan asemakaavan
suunnittelussa on päätetty noudattaa Säteilyturvakeskuksen suosittelemia etäisyyksiä voimajohdoista
asuinrakennuksiin (projektiryhmän kokous 4).
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3 RAKENNEMALLIT
Suunnittelutyö aloitettiin laatimalla 5 vaihtoehtoista alustavaa rakennemallia. Alustavien rakennemallien ja
kaavarungon pohjalta jalostettiin vertailua varten 3 varsinaista rakennemallia.

3.1 ALUSTAVAT RAKENNEMALLIT

Alustavat rakennemallit 1:50 000

Alustavat rakennemallit 1-3 (29.9.2008) sekä 4-5 (16.10.2008) käsiteltiin projektiryhmän kokouksessa 23.10.2008.
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3.1.1 Alustavien rakennemallien 1-5 yhteenvetotaulukko
Kaikissa versioissa yhteistä:
•
•
•
•

kokoojateiden liittymien paikat Vaalantielle, Mustikkakankaalle ja Hiukkavaaran keskukseen (3 kpl)
kevyen liikenteen pääreittien liittymien paikat kaavarungon mukaisesti
voimalinja-alue Vaalantien varressa Kivikkokankaan puolella
yhteensä 70 ha rakennettuja alueita (kaavarungon mitoituksen mukaisesti)
viheralueet ja kevyt liikenne

pääkokoojat ja joukkoliikenne

tehokkaamman ja korkeamman
rakentamisen, palvelutonttien
sekä sähköaseman sijainti

* viherverkko perustuu yhteen isoon
viheralueeseen alueen keskellä,
josta kapeahkot viheryhteydet
kolmeen suuntaan
* eri alueiden väliset viheralueet
leveät, erityisesti Hiukkavaaran
keskuksen suuntaan (n. 100 - 200 m)
* alueen ja Vaalantien väliin jäävä
alue on hieman kapeampi kuin
muissa versioissa
* alueen läpi neljään suuntaan
kulkeva viherverkko yhdistää
ympäristön tärkeimmät kohteet
* eri alueiden väliset viheralueet
leveät

* pääkokoojakatu kulkee alueen
Mustikkakankaan puoleisella osalla
* jatkoyhteysvaraus Niileskorpeen
suoraan pääkokoojakadun jatkeena
Aalikkokankaan puoleisen osaalueen läpi
* Aalikkokankaan puoleisin osa-alue
yltää n. 500 metrin päähän
kokoojakadusta (joukkoliikenne)

* korkeamman rakentamisen kortteli
Vaalantien liittymän vieressä
* palvelutontit eri osa-alueilla
* sähköasema Mustikkakankaan
puoleisella reunalla alueen
keskivaiheilla (ei 1. vaiheessa)

* kokoojakadut muodostavat kehän
* jatkoyhteysvaraus Niileskorpeen
Mustikkakankaan puoleisen
kokoojatien jatkona Aalikkokankaan
puoleisen osa-alueen läpi

versio 2

* kolmihaarainen viherverkko
muodostaa jatkumon Oulujoelta ItäSaarelan maisemapellon, avosuon,
Kivikkokankaan laen ja Sarvisuon
kautta aina Sarvikankaalle asti
* eri alueiden väliset viheralueet
leveät

* kokoojakadut muodostavat kehän
* jatkoyhteysvaraus Niileskorpeen
Hiukkavaaran keskuksen puoleisen
kokoojatien jatkeena

versio 3

* viherverkko perustuu yhteen isoon
viheralueeseen Kivikkokankaan
korkeimman laen ja
muinaisjäännösten ympäristössä,
josta viheryhteydet neljään suuntaan
* kevyen liikenteen yhteydessä
pääsuunta diagonaalisti
keskuspuistosta kohti Hiukkavaaran
keskuksen julkisia palveluja
* eri alueiden väliset viheralueet
leveät
* viherverkko perustuu laadittuun
ympäristön teemakarttaan, suot ja
korkeimmat laet ovat isoina
viheralueina osa viherverkkoa
* eri alueiden väliset viheralueet
kapeammat kuin versioissa 0-3,
erityisesti Hiukkavaaran keskuksen
suuntaan (n. 80 m)

* pääkokoojakatu kulkee alueen
Mustikkakankaan puoleisella osalla
* jatkoyhteysvaraus Niileskorpeen
suoraan pääkokoojakadun jatkeena

* korkeamman rakentamisen kortteli
1. vaiheessa, sisääntulotien
päätteenä
* palvelutontit Hiukkavaaran
keskuksen puoleisella osa-alueella
* sähköasema Mustikkakankaan
puoleisella reunalla 1. vaiheessa
* korkeamman rakentamisen kortteli
Hiukkavaaran keskuksen
puoleisimmassa kokoojateiden
risteyksessä
* palvelutontit eri osa-alueilla
viheryhteyksien varrella
* sähköasema Mustikkakankaan
puoleisella reunalla alueen
keskivaiheilla (ei 1. vaiheessa)
* korkeamman rakentamisen kortteli
1. vaiheessa, sisääntulotien
päätteenä
* palvelutontit eri osa-alueilla
keskeisen viheralueen reunoilla
* sähköasema Hiukkavaaran
keskuksen puoleisella reunalla 1.
vaiheessa

* pääkokoojakatu kulkee
Hiukkavaaran keskuksen puoleisella
osalla
* jatkoyhteysvaraus Niileskorpeen
Aalikkokankaan puoleisen osaalueen läpi
* Aalikkokankaan puoleisin osa-alue
yltää n. 750 metrin päähän
kokoojakadusta (joukkoliikenne)

* korkeamman rakentamisen kortteli
Hiukkavaaran keskuksen
puoleisimmassa kokoojateiden
risteyksessä
* palvelutontit eri osa-alueilla
keskeisen viheralueiden reunoilla
* sähköasema Mustikkakankaan
puoleisella reunalla 1. vaiheessa

* viherverkko perustuu laadittuun
ympäristön teemakarttaan, laaja
yhtenäinen viheralue
Mustikkakankaan puoleisella
reunalla alueen keskivaiheilla kokoaa
ympäristön merkittävimmät kohteet
yhtenäiseksi viheralueeksi
* alueiden välinen viheralue
Hiukkavaaran keskuksen suuntaan
kapeampi kuin versioissa 0-3 (n. 80
m)

* pääkokoojakatu kulkee
Hiukkavaaran keskuksen puoleisella
osalla
* jatkoyhteysvaraus Niileskorpeen
Aalikkokankaan puoleisen osaalueen läpi
* Aalikkokankaan puoleisin osa-alue
yltää n. 450 metrin päähän
kokoojakadusta (joukkoliikenne)

* korkeamman rakentamisen kortteli
Vaalantien liittymän vieressä
* palvelutontit eri osa-alueilla
keskeisen viheralueiden reunoilla
* sähköasema Vaalantien
puoleisella reunalla

kaavarunko

versio 1

versio 4

versio 5
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3.2 VERTAILUUN VALITUT RAKENNEMALLIT A-C
Projektiryhmän kokouksessa 23.10.2008 päätettiin, että kaavarungon ja viiden alustavan rakennemallin pohjalta
työstetään rakennemallit A-C. Rakennemalli A työstetään kaavarungon ja versio 3:n pohjalta, rakennemalli B version 1
pohjalta ja rakennemalli C version 5 pohjalta. kaikissa vaihtoehdoissa otetaan huomioon tehdyt luonto- ja
maisemaselvitykset. Alueiden välisten viheralueiden minimimittana kaikissa vaihtoehdoissa pidetään 80 metriä.
Yhteys Niileskorpeen tullaan järjestämään toista kautta, eikä siihen varauduta rakennemalleissa. Vaiheistuksen
lähtökohtana on pidetty kaikissa vaihtoehdoissa Kaavarungon periaatetta, jossa Kivikkokankaan ensimmäisessä
rakennusvaiheessa toteutetaan Vaalantien puoleiset osa-alueet (rakennemallien osa-alueet 1 ja 6).
Rakennemalleja A-C on käsitelty ohjausryhmässä 6.11.2008 sekä edelleen projektiryhmässä 4.12.2008.
Kaikissa rakennemalleissa yhteisiä asioita ovat mm. kokoojateiden ja kevyen liikenteen pääreittien liittyminen
viereisiin alueisiin ja Vaalantielle, voimalinjojen alue Vaalantien varressa sekä sähköaseman paikka Vaalantien
puoleisella reunalla. Rakennettavien alueiden määrä on kaikissa vaihtoehdoissa sama, n. 70 ha.

Ilmakuva suunnittelualueelta 1:20 000
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3.2.1 Rakennemalli A
Vaihtoehdon perusrakenne on kaavarungon mukainen. Liikenneverkko perustuu kaavarunkoon, pääkokooja kulkee
alueen Mustikkakankaan puoleisella osalla. Myös viherverkko perustuu samaan perusratkaisuun kuin kaavarungossa,
viherverkkoa on jatkotyöstetty luonto- ja maisemaselvitykset huomioon ottaen, mm. keskuspuiston sijaintia on
tarkistettu. Lisäksi viherverkkoon on lisätty diagonaaliyhteys keskuspuistosta kohti Hiukkavaaran keskuksen julkisia
palveluja. Kivikkokankaan alue jakautuu kuuteen viherväylien ja kokoojakatujen erottamaan osa-alueeseen.

Rakennemalli A 1:20 000
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3.2.2 Rakennemalli B
Alueen läpi neljään suuntaan kulkeva viherverkko yhdistää ympäristön tärkeimmät maisema-alueet ja kohteet;
Sarvisuon, Kiviharjun korkeimmat laet sekä Kiviharjun eteläpuoleisen avosuon. Kivikkokankaan alueelle muodostuu
kuusi erillistä osa-aluetta. Liikenteellinen ratkaisu perustuu kokoojakatujen muodostamaan kehään, jossa
Hiukkavaaran keskustan puoleinen kokoojakatu toimii pääkokoojana.

Rakennemalli B 1:20 000
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3.2.3 Rakennemalli C
Viherverkko perustuu laajaan yhtenäiseen viheralueeseen Mustikkakankaan puoleisella reunalla Kivikkokankaan
alueen keskivaiheilla, josta viheryhteydet Sarvisuon kautta Sarvikankaan suuntaan sekä Kiviharjun laen pohjoisreunaa
mukaillen Hiukkavaaran keskuksen suuntaan. Kivikkokankaan alue jakautuu kolmeen osa-alueeseen. Pääkokoojakatu
kulkee Hiukkavaaran keskuksen puoleisella osalla.

Rakennemalli C 1:20 000
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3.3 LIIKENNE
3.3.1 Liikenteelliset ratkaisut
Kaikissa vaihtoehdoissa yhteiset liikenteelliset lähtökohdat ovat
•
•
•
•

•
•
•

•

alueen moottoriajoneuvoliikenteen pääsuunta on Vaalantielle (pääkokoojakatu) ja liittymänä on
kiertoliittymä, joka on kaavarungon mukaisessa paikassa
Kivikkokankaan pohjoisosassa on kaavarungon mukaisesti itä-länsisuuntainen kokoojakatu, joka jatkossa
johtaa Hiukkavaaran keskukseen
kaavarungon mukaisesta pääkokoojakatuyhteydestä kohti pohjoista Niilesjärven suuntaan on luovuttu
joukkoliikenteen yhden reitin on ajateltu suuntautuvan Vaalantieltä Kivikkokankaalle ja toisen Hiukkavaaran
keskustasta itää päin läpi Kivikkokankaan pohjoisosan. Myös Vaalantiellä on reitti ja pysäkit alikulkujen
yhteydessä
kevyelle liikenteelle on alikulut Vaalantien poikki kaavarungon mukaisissa paikoissa
tärkeä kevyen liikenteen yhteys on Kivikkokankaan poikki itä-länsisuunnassa, koko Hiukkavaaran halki
Kivikkokankaan kautta kulkee kuntoreitti suunnittelualueen itäreunassa. Sen risteämiset muiden väylien
kanssa on ajateltu olevan eritasossa. Kivikkokankaan pohjoispuolitse on suunnitteilla Haapalehto-Kiekon
maja –kuntoreitti, joka korvaa nykyisen Vaalantien varressa ja osittain sähkölinjan alaa kulkevan reitin.
Reitit ovat osa Oulun tärkeää kehäreittiä, ja ovat jatkossa todennäköisesti osa seudullista reitistöä
suunnittelualueen poikki kulkevan moottorikelkkailureitin lakkauttamisen ja korvaavan yhteyden
virallistamisen suunnittelu on käynnissä Liikuntavirastosssa

3.3.2 Ve A
Liikenneverkko on kaavarungon periaatteen mukainen. Pääkokoojakatu sijoittuu alueen itäreunaan, ja sen linjauksessa
on pyritty huomioimaan maastonmuotoja. Pääkokoojakatu ohittaa osa-alueen 5. Osa-alueelta 2 lienee helpompi
autoilla Hiukkavaaran keskuksen kautta Oulun keskustan suuntaan kuin Kivikkokankaan läpi. Tärkeimmät kevyen
liikenteen väylät risteävät toisensa alueen keskellä. Yksi pääsuunta on luoteeseen, kohti kaavarungon mukaista kouluja urheilualuetta. Pisimmät etäisyydet tonteilta pysäkeille ovat alueen keskellä ja pohjoisreunalla. Kaakkoisnurkkaa
palvelevat myös Vaalantien linjat, mutta vuorotiheys lienee pienempi kuin Kivikkokankaan linjoilla. Kuntoreitti on
alueen itäreunassa, irti Kivikkokankaan maankäytöstä.

3.3.3 Ve B
Kokoojakadut ovat rengasmaisesti Kivikkokankaan ympäri. Pääkokoojakatu sijoittuu alueen länsireunaan, koska
maankäytön on ajateltu olevan tiiviimpää siellä. Itäreunassa on kokoojakatutyyppinen väylä. Rengasmainen ratkaisu
antaa moottoriajoneuvoliikenteelle vaihtoehtoisia reittimahdollisuuksia ja mahdollistaa varsin suorat reitit niin
Vaalantielle kuin Hiukkavaaran keskuksen suuntaakin. Katugeometrioiden osalta Pohjois-eteläsuuntainen kevyen
liikenteen reitti kulkee Sarvisuon kautta Sarvikankaalle. Osa-alueiden 2 ja 3 välissä on väylä. Joukkoliikenteen reitit
voivat käyttää kokoojakatuja, myös rengasmainen raitti on mahdollinen. Mikäli rengasreitti osoittautuu kannattavaksi,
se tarjoaa hyvä palvelutason Kivikkokankaalle. Kuntoreitti on alueen itäreunassa, irti Kivikkokankaan maankäytöstä.

3.3.4 Ve C
Pääkokoojakatu on alueen länsireunalla. Kivikkokankaan eteläosassa se koukkaa itään päin muun muassa siksi, että
kulkuetäisyydet pysäkeille olisivat kohtuulliset. Itä-länsisuuntainen kevyen liikenteen väylä nousee lähelle Kiviharjun
lakea. Alueen halkaiseva pohjois-eteläsuuntainen reitti kulkee maankäytön sisässä alueen eteläosassa. Mikäli
Kivikkokangasta palvelee alkuvaiheessa vain sellainen joukkoliikenteen linja, joka ajaa Saarelasta Hiukkavaaran
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keskustaan Kivikkokankaan läpi, alueen koillisnurkassa joukkoliikenteen palvelutaso on heikko. Kuntoreitti kulkee
Kiviharjun laen kautta, jolloin se palvelee hyvin alueen asukkaita ja reitille saadaan maastollista vaihtelevuutta.

3.3.5 Katujen alustavat geometriat
Kivikkokangas on Oululaisittain melko mäkinen alue. Suunnittelussa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota katujen
maastoon sovittamiseen (vaaka- ja pystygeometriat, liittymien paikat, sivukaltevat maastot). Kokoojakatujen alustavat
vaaka- ja pystygeometriat (maanpinnan pituusleikkaukset) on esitetty ”Alustava katuverkko VE A…VE C” - kuvissa.
Kartoilla on esitetty alustavat kokoojakatualueiden leveydet, jotka ovat: 32 m (linja 1), 28 m (linja 2 ja 3) ja 18…20 m
(alemman luokan kokoojat). Tonttikatuverkkoa ei ole esitetty. Alustavat katuverkot ja periaatepoikkileikkaukset ovat
raportin liitteinä.
Vaihtoehtojen katuverkon geometrisia ominaisuuksia on arvioitu vertailutaulukossa.

3.3.6 Kuntatekniikan alustavat rakennuskustannukset
Kuntatekniikan alustavat rakennuskustannukset vaihtoehdoittain on esitetty vertailutaulukossa. Katuverkkokuvissa on
näkyvissä kustannuslaskentaraja. Vertailukustannukset perustuvat suunnittelutarkkuudesta johtuen arvioihin, esim.
tonttikatupituuksien osalta; kustannukset tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Tonttikatuverkon pituus on oletettu
kaikissa vaihtoehdoissa samaksi (6,3 km). Kustannukset eivät sisällä:
•
•
•
•

koillisosan puistoalueen kustannuksia
Vaalantien ja siihen liittyvien katujärjestelyjen kustannuksia
Vaalantien melusuojausten kustannuksia
Vaalantien alikulkukäytävien kustannuksia
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3.4 VESIHUOLTO
Kivikkokankaan vesihuoltoon ja hulevesien hallintaan keskittyvässä vertailussa on huomioitu kaavarunkovaiheessa
esitetyt perusperiaatteet sekä vesihuoltoverkoston laajeneminen luoteessa Hiukkavaaran keskustan ja kaakossa
Mustikkakankaan alueille. Hulevesien hallinnan suunnittelussa on huomioitu myös suunnittelualueen ulkopuolelta
(Hiukkavaaran keskus ja Mustikkakangas) hulevesijärjestelmiin tulevat hulevedet. Alueellisten hulevesien
hallintamenetelmien lisäksi alueella on suunniteltu käytettävän tontti- ja korttelikohtaista hulevesien hallintaa.
Kivikkokankaan alueelta tulevien hulevesien johtaminen on suunniteltu toteutettavaksi viettoviemäri- ja
ojajärjestelyin ilman linjapumppaamoita. Kuitenkin yksi alikulku joudutaan kuivattamaan pumppaamalla.
Suunnittelualueelta tulevat hulevedet puretaan Muura- ja Kurkiojaan, joista ne johtuvat Oulujokeen.
Suunnittelualueelta tulevat jätevedet johdetaan alueen lounaisnurkassa sijaitsevalle jätevedenpumppaamolle, johon
liitetään myös Vaalantien varressa kulkeva Medipolarin paineviemäri. Pumppaamolta jätevedet johdetaan takaisin
vapaaksi jääneeseen Medipolarin paineviemäriin. Pumppaamolla varaudutaan myös siihen, että jätevedet voidaan
johtaa myös Hiukkavaaran keskuksen alueelle myöhemmin toteutettavaan jätevesiviemäriverkostoon.
Syöttövesijohto tulee alueen lounaisnurkasta. Lisäksi suunnittelualueen vesijohtoverkosto tullaan liittämään
Hiukkavaaran keskuksen ja Mustikkakankaan verkostoihin.
Vaihtoehtojen vesihuollon alustavat kustannukset on esitetty vertailutaulukossa.
Kuvat vesihuoltoverkkojen vaihtoehdoista ovat raportin liitteenä.

3.5 SÄHKÖVERKKO
3.5.1 20 kV: n verkko
Alueen sisäiset uudet 20 kV: n johdot toteutetaan kaapeleina, joiden pääreitit määritellään asemakaavavaiheessa, kun
asunto/ kerrosneliömäärät ovat tiedossa.

3.5.2 Muuntamot
Uudet muuntamot toteutetaan erillisinä rakenteina puisto- tai muille yleisille alueille peltirakenteisia ja tarvittaessa
lautaverhoilu. Tällainen rakenne vaatii vähintään viiden metrin suojaetäisyyden palavista rakenteista ja
huoltomahdollisuuden kaikilta sivuilta, joten aluevaraus kaavassa 15x15 metriä. Palomääräysten niin vaatiessa
betonirakenne on mahdollinen.
Mikäli muuntamot halutaan sijoitettavaksi korttelialueille, on muuntamon sijoitus määritettävä kaavassa
rakennusluvan vaatimalla tarkkuudella. Muuntamot ovat tällöin betonirakenteisia joiden koko on n. 2,5x3,5 metriä
Muuntamoiden alueet on kaavassa pääsääntöisesti erotettava tonttialueista. Pakottavissa tapauksissa muuntamot on
mahdollista sijoittaa katosten yhteyteen jolloin ne ovat rasitteena tonteilla. Mahdollisesti aiheutuvat rasitteet
määritetään asemakaavassa.
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:llä on oikeus rakentaa tai rakennuttaa muuntamorakennus asemakaavamääräysten
ohjeita noudattaen jo ennen tontin kauppakirjan / vuokrasopimuksen allekirjoittamista, tontin käyttösuunnitelman
valmistumista ja suunniteltujen rakennusten toteutusaikataulusta riippumatta. Tällöin niiden sijoituskorkeus vaikuttaa
tontin myöhemmän rakentamisen korkeustasoon. Tekninen keskus määrittää muuntamoiden koron viimeistään
katusuunnitteluvaiheessa. Tonttia myytäessä tai vuokrattaessa tämä on saatettava rasitteena asiakaan tietoon.
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Betoninen puistomuuntamorakenne saa olla viittä metriä lähempänä tontille suunniteltavan rakennuksen palavia
rakenteita. Muuntamon ovien puoleiselle sivulle on jäätävä vähintään kolme metriä huoltotilaa, lisäksi muuntamon
viereen on päästävä tarvittaessa liikkumaan nosturi- ja kuorma-autolla myös sen jälkeen kun tontin muukin
rakentaminen on valmis, joten sen sijainti suojaetäisyyksineen on merkittävä asemakaavaan myös sitä tontille
sijoitettaessa.
Koska muuntamo ja siitä lähtevät kaapelit voivat vaikeuttaa rakentamista ja rakentajille voi aiheutua lisäkuluja valmiin
muuntamon suojaamisesta työmaallaan. Rakentajille on tontinluovutusvaiheessa ilmoitettava asiasta ja velvoitettava
heidät huomioimaan muuntamon sijoitus omissa suunnitelmissaan.

3.5.3 Pienjänniteverkko
Uudet pienjännitejohdot toteutetaan kaapeleina. Jakokaapit sijoitetaan tonttialueiden ulkopuolelle pääsääntöisesti
tonttien välisten rajojen kohdalle. Kaapeloinnit toteutetaan katujen rakentamisen yhteydessä yhteisjohtokartoissa
tarkemmin sovittavaan paikkaan.
Sähköverkon erittäin alustava kustannusarvio kaavarungon mukaisilla asuntomäärillä on 2009 alun hintatasossa 2,8
milj. euroa.
Em. arvio sisältää vain Kivikkokankaan tehontarpeen mukaisen osuuden sähköaseman ja 110 kV: n johtojen
kustannuksista, vaikka niistä suurin osa toteutuukin Kivikkokankaalle.
Asiakkaiden rahoittama liittymisjohtojen osuus ei sisälly arvioon.

3.6 KAUKOLÄMPÖVERKKO
Kaukolämpöverkon rakentaminen Kivikkokankaan alueelle edellyttää siirtolinjan rakentamista Hiukkavaaran
keskuksen alueelta Vaalantien reunaan ja sieltä Kivikkokankaalle. Tämän runkolinjan kustannuksia ei ole huomioitu eri
vaihtoehtojen vertailuissa koska linja on joka tapauksessa rakennettava ja kustannukset jakautuvat koko alueelle.
Hiukkavaaran keskuksen alueelle kaavaillusta lämpökeskuksesta 2x45 MW on heti alkuvaiheessa toteuttava
ensimmäinen 45 MW:n keskus.
Alustava kustannusarvio on laskettu ilman talojohtoja. Mukana on arvio korttelijohdoista. Hintataso on vuoden 2009
mukaan.
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4 VERTAILU
4.1 RAKENNEMALLIEN VERTAILUTAULUKKO

Rakennemalli A
Liittyminen ympäröivään
kaupunkirakenteeseen

Rakennemalli B

Rakennemalli C

* Hiukkavaaran kaavarunkoalueen halkaiseva Vaalantien suuntainen viheryhteys jatkuu luontevasti
Kivikkokankaan läpi
* alueiden välinen viherkaista Hiukkavaaran keskukseen päin vähintään 80 metriä leveä
* Hiukkavaaran eri osa-alueet yhdistävä kokoojakatu jatkuu Kivikkokankaan läpi, liittymien paikat sopivat
viereisten alueiden maankäyttöön kaavarungon mukaisesti
* Kivikkokankaan pääkokooja liittyy Vaalantiehen yleissuunnitelman mukaisessa kohdassa
* rakenne jää kauas Vaalantiestä voimajohdoille varattavan alueen takia
* alueiden välinen viherkaista Mustikkakankaan suuntaan
minimissään 100 metriä

Maankäyttö

* alueiden välinen viherkaista
Mustikkakankaan suuntaan
minimissään 80 metriä, koska
kuntoreitti kulkee eri kautta

* koko alue lähes yksinomaan pientaloasutusta
* talotyyppijakauma, rakentamisen määrä ja tiiveys sama
* pääkokoojakatu on linjattu
Mustikkakankaan puoleiselle
osalle siten, että se palvelee
tasapainoisesti koko aluetta
* pääkokoojatieltä avoin näkymä
avosuolle ja keskuspuistoon,
Kiviharjun metsäinen etelärinne
identiteettiä luovana elementtinä
katutilassa
* alueen sisäinen keskuspuisto
toimii kevyen liikenteen
pääväylien risteyspaikkana
* luonteva diagonaaliyhteys
keskuspuistosta Hiukkavaaran
keskuksen palveluille
* korkeamman rakentamisen
kortteli Hiukkavaaran
keskuksesta tulevan kokoojatien
päätteenä
* tasapainoiset ja viherväylien
luontevasti jakamat osa-alueet

* pääkokooja ja tiiveimmän
rakentamisen alue Hiukkavaaran
keskuksen puoleisella osalla,
tosin rinnakkainen kokooja
levittää tiivistä rakentamista myös
Mustikkakankaan puoleiselle
osalle

* pääkokooja ja tiiveimmän
rakentamisen alue Hiukkavaaran
keskuksen puolella

* kokoojateiltä avoimet näkymät
sekä avosuolle että Sarvisuolle,
näkymät keskuspuistoon
rajalliset, lakialue ei hahmotu
kokoojateille

* sisääntuloreitillä korkeuseroja ja
vaihtelevia näkymiä, keskeisen
viheralueen kohdalla selkeä
katko, lakialue ja pohjoisrinne
hahmottuvat

* kokoojat ”tasapaksusti”
rakenteen sisällä

* alueen rakenne kevenee ja
”hajoaa” Mustikkakankaan
suuntaan

* korkeamman rakentamisen
kortteli 1. vaiheessa,
sisääntulotien päätteenä,
kokoojateiden risteyksessä

* kokoojatieltä avoin näkymä
Sarvisuolle, pääkokoojatieltä
näkymät myös keskuspuistoon

* korkeamman rakentamisen
kortteli Hiukkavaaran keskuksen
puoleisimmalla osa-alueella
kokoojateiden risteyksessä
* osa-alueet ovat suurempia kuin
muissa vaihtoehdoissa, ja vain
osittain viherväylien jakamia.
Pidemmät yhteydet osa-alueiden
keskeltä viheralueille
* osa-alueet 4 ja 5 jäävät
irrallisiksi muusta rakenteesta
(ainakin ennen Mustikkaankaan
rakentumista)
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Viheralueet,
virkistysalueet

* asuinalueiden keskellä oleva laajempi viheralue tukeutuu Kiviharjun pohjoiseen lakeen ja Kiviharjun
eteläpuolella olevaan avosuohon
* Sarvisuon alue on otettu merkittäväksi viheralueen osaksi ja portiksi koillisessa oleville laajoille
ulkoilualueille
* Kiviharjun eteläpuolen avosuo on osa viheraluetta
* alueen reunat ovat viheralueita sekä Vaalantien melualue suojaviheraluetta kaavarungon mukaisesti
* keskeinen viheralue painottuu
Kiviharjun pohjoisselänteen
itäosaan, josta lähtee
säteettäisesti yhteyksiä viiteen eri
suuntaan
* kokoojakatu rajaa tämän alueen
kaakkoisreunassa, mikä saattaa
vaikuttaa viheralueen
tunnelmaan
* katu myös katkaisee
viheryhteyden kaakkoon, jossa
viheralue jatkuu ulos alueelta
* useita pitkiä ja kapeita
viherkäytäviä, jotka joudutaan
rakentamaan osittain puistoiksi.
Joka tapauksessa ne tarjoavat
rajallisesti vaihtoehtoja
ulkoilureitin linjaamiseen ja
olemassa olevan puuston
säilyttämiseen eivätkä ne tarjoa
täydellistä näkösuojaa
asuinalueiden välissä

* viheryhteys Vaalantieltä
Sarvikankaalle ja myös alueen
halki kaakosta luoteeseen
korostuu, etenkin leveä yhteys
Sarvisuolle luo ulkoilualueen
tunnelmaa
* laaja keskusviheralue sijoittuu
asuinalueiden keskelle
* kokooja- tai muu merkittävä
katu katkaisee keskeiseltä
viheralueelta yhteydet alueen
ulkopuolelle
* asuinalueiden 2 ja 3 välillä
oleva viheralueyhteys on niin
kapea, että se pitää hoitaa
puistona, muilta osin
viheraluerajaus tarjoaa
vaihtoehtoja sisällön suhteen
* keskeisen viheralueen pinta-ala
n. 14.5 ha

* keskeinen viheralue on erittäin
laaja ja melko yhtenäinen,
etenkin kaakon suuntaan
muodostuu yhtenäinen
viheraluejatkumo
* viheralueiden rajaus
mahdollistaa monipuoliset puistoja ulkoilutoiminnat ja reittien
linjaukselle sekä puiden
säilyttämiselle on runsaasti
mahdollisuuksia
* yhteys alueen halki kaakosta
luoteeseen korostuu
voimakkaasti, myös yhteys
Sarvisuolle korostuu kuntoreitin
linjauksella
* kevyen liikenteen yhteys
Vaalantielle hoidetaan
kaupunkirakenteen sisällä.
* keskeisen viheralueen pinta-ala
n. 19.5 ha

* keskeisen viheralueen pinta-ala
n. 11 ha
Palvelujen sijoittuminen

* palvelutontit (2 kpl) eri osa-alueilla kokoojateiden ja viheryhteyksien varrella
* toinen palvelutonteista ensimmäisessä vaiheessa

Pienilmasto

* ei rakentamista Kiviharjun korkeimmalla laella
* ei rakentamista Kiviharjun eteläpuolen avosuolla eikä Sarvisuolla
* eniten rakentamista
pohjoisrinteessä
* osa-alueen 5 luoteispuolella
suojaavaa puustoa,
lounaispuolella avoin suo

* osa-alueen 5 luoteispuolella
suojaavaa puustoa,
lounaispuolella avoin suo

* vähiten alaville maille
rakentamista
* Kiviharjun pohjoisrinne
kokonaan rakentamisen
ulkopuolella
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Maisema

* viheralueille jää erilaisia maisematiloja, kuten lakikivikkoa, avosoita ja kookasta metsää alueen
luoteisreunassa

* paikallisesti merkittävä
maastonmuoto, Kiviharjun
pohjoisselänne näyttävine
kivikkoineen, säilyy vain osittain
ja sekin osa rajautuu hyvin
tiukasti
* eteläinen selänne jää
korttelirakenteen alle
* myös etelässä olevan avosuon
rajaus on hyvin tiukka, jolloin on
vaara, ettei suo reunametsineen
säily kokonaisena
* samoin pieni suolampi alueen
keskellä on vaarassa joutua
maankäytön puristukseen
* merkittävimmät rantakaarrot
säilyvät hyvin tässä
vaihtoehdossa

* molemmat Kiviharjun
korkeimmat lakikivikot on jätetty
viheralueiden osaksi
* paikallisesti merkittävä
maastonmuoto, Kiviharjun
pohjoisselänne näyttävine
kivikkoineen, säilyy vain osittain
asuinalue 2:n ja 5:n leikatessa
sen kummastakin päästä
* eteläinen selänne jää korkeinta
lakea lukuun ottamatta
korttelirakenteen alle
* myös etelässä olevan avosuon
rajaus on hyvin tiukka, jolloin on
vaara, ettei suo reunametsineen
säily kokonaisena
* kokooja- ja muiden tärkeiden
katujen linjaus ottaa
maastonmuodot huomioon.

* kokoojakadun linjaus ottaa
tässä vaihtoehdossa
maastonmuodot kauniisti
huomioon

Luonto

* tässä vaihtoehdossa on
mahdollista säilyttää nykyistä
kasvillisuutta kaikkialla
viheralueella ja linjata kevyen
liikenteen reitit maisemallisesti
parhaalla mahdollisella tavalla
* Kiviharjun pohjoisselänne
näyttävine kivikoineen jää
viheralueen osaksi lähes koko
pohjoisrinteen osalta, jolloin se
hyvin korostaa tätä paikallisesti
arvokasta maastonmuotoa
* eteläinen selänne jää
korttelirakenteen alle
* etelässä olevan avosuon
ympärillä on riittävästi tilaa linjata
kevyen liikenteen reitti suon
ulkopuolelta
* myös pienelle suolammelle on
riittävästi tilaa
* kokoojakadun linjaus on
maisemallisesti vaativa, koska se
katkaisee pohjoisselänteen ja rinteen

* Aalikkokankaan metsät, Isosuon alue ja Sarvisuo keskeisiltä osiltaan jäävät viheralueiksi
* läntisin uhanalainen kasviesiintymä jää joka vaihtoehdossa kaupunkirakenteen sisään
* Sarvisuo uhanalaisine
kasviesiintymineen rajautuu
kaupunkirakenteen ulkopuolelle
eli kaava ottaa ne huomioon
* etelässä olevasta
luonnontilaisesta suosta säilyy
vain eteläisin avosuo loppuosan
jäädessä asuinalue 5:n alle

Maaperä ja
rakennettavuus

* viheralueen rajaus Sarvisuon
kohdalla on hyvin tiukka.
Asuinalue 3 rajautuu hyvin lähelle
Sarvisuon uhanalaisia esiintymiä.
Lisäksi Sarvisuon kaakkoisreuna
jäänee asuinalue 4:n alle

* asuinalue 3 rajautuu hyvin
lähelle Sarvisuon uhanalaisia
esiintymiä
* etelässä olevasta
luonnontilaisesta suosta jää
suurin osa viheralueeksi.

* etelässä olevasta
luonnontilaisesta suosta säilyy
vain eteläisin avosuo loppuosan
jäädessä asuinalue 5:n alle

* maaperän ja rakennettavuuden osalta ei merkittävää eroa vaihtoehtojen välillä
* kaikille vaihtoehdoille likipitäen sama pohjanvahvistusten lisäkustannus katujen ja tonttien osalta
(summaan vaikuttaa tasaus, rakennusten koot jne.)
* geotekniikan kannalta vaihtoehdot ovat samanarvoisia
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Liikenne sekä tie- ja
katuverkko
(sis. liikenneturvallisuus)

* liikenneverkon osalta vaihtoehdoille yhteisiä ominaisuuksia ovat Vaalantien kiertoliittymä ja kevyen
liikenteen alikulut sekä yhteisiä lähtökohtia kokoojakatujen pääsuunnat ja liittymiset muuhun tulevaan
maankäyttöön, kevyen liikenteen pääsuunnat ja niiden liittyminen naapurialueisiin sekä pohjoiseteläsuuntainen kuntoreitti
* pääkokoojakatu on alueen
itäreunassa, ja se ohittaa osaalueen 5
* henkilöautoliikenteen
pääsuunta saattaa olla osaalueelta 2 Hiukkavaaran
keskukseen

* kokoojakadut muodostavat
renkaan. Se saattaa suosia
henkilöautoliikennettä, koska
ajoreitit ovat varsin suoria

* pääkokoojakatu on alueen
länsireunassa, jossa lienee tihein
maankäyttö
* lyhin katuverkko 12,0 km

* toiseksi pisin katuverkko 12,7
km

* pisin katuverkko 13,1 km
Katujen alustavat
geometriat

* pääkokoojakadun (linja 1)
linjaus noudattaa hyvin
maastonmuotoja, vaaka- ja
pystygeometria hyvä
* kadun 1A liittymän
pituuskaltevuus pääkokoojalle >
3%. Kadun 2 pituuskaltevuus >
7% plv:llä 540-620
* vihervyöhykkeet ovat melko
kapeita kevyen liikenteen väylien
kannalta alueiden 1 ja 2 sekä 1 ja
6 välissä

Joukkoliikenne

* pääkokoojakadun (linja 1)
linjaus nousee mäelle > linjaus
hieno
* pituuskaltevuus kahdessa
mäessä 5…6%.
* kokonaisuutena paras
katugeometria
* vihervyöhykkeet ovat riittävän
leveitä kevyen liikenteen väylien
kannalta

* vihervyöhykkeet ovat melko
kapeita kevyen liikenteen väylien
kannalta alueiden 1 ja 2 sekä
erityisesti alueiden 2 ja 3 välissä

* joukkoliikenteen pysäkit ovat hyvin saavutettavissa, etäisyydet ovat linnuntietä alle 400 metriä, mikä on
tavoitteena

* kohtuullinen palvelutaso kaikilla
osa-alueilla

Kevyt liikenne
(sis.
liikenneturvallisuuden ja
esteettömyydet)

* pääkokoojakadun (linja 1)
linjaus noudattaa
maastonmuotoja, mutta osaalueen 2 kohdalla melko
sivukaltevassa maastossa, josta
johtuen katujen 2A ja 2B
liittymien pituuskaltevuudet
pääkokoojalle ovat noin 6% eli
liian jyrkät > tilanne paranisi
siirtämällä pääkokooja
kauemmas luoteeseen mäen
rinteestä

* jos joukkoliikennereitit kulkevat
kaikkia kokoojakatuja pitkin, sen
palvelutaso on hyvä

* erilliset pääreitit irti maankäytöstä.

* luoteeseen suuntautuva reitti
johtaa suoraan Hiukkavaaran
keskuksen koulu- ja
urheilualueelle

* ennen Kivikkokankaan
itäpuolisten maankäyttöalueiden
rakentamista, koillisnurkassa
joukkoliikenteen palvelutaso
todennäköisesti heikko
* pohjois-eteläsuuntaisen reitin
eteläosa on maankäytön sisässä

* pohjoiseen suuntautuva reitti kulkee Sarvisuon kautta Sarvikankaalle

* kevyen liikenteen reitit ovat helposti ja turvallisesti saavutettavissa
* kevyen liikenteen turvallisuuden kannalta ei ole löydettävissä merkittäviä eroja vaihtoehtojen välillä,
vaihtoehdossa B itä-länsisuuntainen pääreitti risteää kokoojakatujen kanssa kaksi kertaa
Kuntoreitit

* kuntoreitti alueen itäreunassa, irti Kivikkokankaan maankäytöstä,
mikä helpottaa vaiheittain rakentamista
* reitti todennäköisesti jatkossa osa seudullista reittiä, joten sijainti
maankäytön ulkopuolella auttaa pitämään yllä reitin korkeaa
standardia (poikkireittejä vähän)

* kuntoreitti halkaisee alueen,
joten se palvelee paremmin
Kivikkokankaan asukkaita
* maastonmuodot tuovat
vaihtelua reitille.
* risteävää liikennettä enemmän
kuin muissa vaihtoehdoissa,
mikä heikentää reitin seudullista
asemaa
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Voimalinjat, sähköasema

* voimalinjojen alue Vaalantien varressa
* suoja-alue 60 m 110 kV:n johdosta ja 70 m 220 kV:n johdosta
* sähköasemalle varattava alue 60 x 80 m Vaalantien puoleisella reunalla (Vaalantien suuntaisesti)

Sähkönjakelu

* vaihtoehdoissa ei ole eroja tässä tarkastelutarkkuudessa

Kaukolämpö

* vaihtoehdot A ja C toteutetaan
samalla periaatteella, kuitenkin
syöttösuunta Vaalantieltä

Hulevesien hallinta

* tontti- ja korttelikohtaisten hulevesien hallintamenetelmien toteutuksessa ei ole vaihtoehtojen välisiä eroja

* kaksi rinnakkaista syöttölinjaa.
Miinusta kustannukset. Plussaa
silmukointi

* vaihtoehdot A ja C toteutetaan
samalla periaatteella, kuitenkin
syöttösuunta Vaalantieltä

* kaikissa vaihtoehdoissa tarvitaan laskuojien ruoppauksia suunnittelualueen ulkopuolella sekä uusia
Vaalantien alituksia hulevesien johtamista varten
* alueellisen hulevesien hallinnan kustannuksissa ei juurikaan vaihtoehtojen välisiä eroja
+ alueellinen hulevesien hallinta
jakautuu tasaisemmin kuin
muissa vaihtoehdoissa

Vesihuolto, jätevedet

+- hulevesien hallinnan osalta
kompromissiratkaisu

- alueelliset hulevesien
hallintamenetelmät
keskitetyimpiä (menetelmiä
vähemmän, mutta isompia)

* liittymisessä nykyisiin vesihuollon verkostoihin ei ole vaihtoehtojen välisiä eroja
* kaikissa vaihtoehdoissa joudutaan käyttämään putkilinjojen minimikaltevuuksia liian suurien
kaivusyvyyksien välttämiseksi
* suunnittelualueen etelänurkassa sijaitsevan alavan alueen jätevedet joudutaan pumppaamaan kaikissa
vaihtoehdoissa (ellei sallita noin 2 metrin pengerrystä)
- vesihuollon rakentamisen
vaiheistuksen kannalta hankalin
vaihtoehto

- alueen itäosan
jätevesiviemäröinti
viettoviemäreillä vaatii
runkolinjan asentamista pitkältä
matkalta noin 4 metrin syvyyteen
+ vesihuollon rakentamisen
vaiheistuksen kannalta selkein
vaihtoehto

Kuntatekniikan alustavat
rakennuskustannukset
Rakennuskustannusten
laskentaraja on esitetty
kartoilla

* kadut (ei vesih.) 13,1 km
* jkp-tiet 7,3 km
* kuntoreitti 1,8 km
* sillat 4 kpl
* vesihuolto
* hulevesien käsittely
* viheralueet
* sähköverkot
* kaukolämpöverkko
Yhteensä

Rakennettavien alueiden
määrä, asuntotuotannon
määrä

7,51 M€
1,81 M€
0,18 M€
0,68 M€
4,65 M€
0,28 M€
0,35 M€
2,80 M€
2,50 M€
20,76 M

* kadut (ei vesih.) 12,7 km
* jkp-tiet 7,3 km
* kuntoreitti 1,8 km
* sillat 4 kpl
* vesihuolto
* hulevesien käsittely
* viheralueet
* sähköverkot
* kaukolämpöverkko
Yhteensä

7,38 M€
1,82 M€
0,18 M€
0,68 M€
4,58 M€
0,27 M€
0,32 M€
2,80 M€
2,70 M€

* kadut (ei vesih.) 12,0 km
* jkp-tiet 7,3 km
* kuntoreitti 1,9 km
* sillat 4 kpl
* vesihuolto
* hulevesien käsittely
* viheralueet
* sähköverkot
* kaukolämpöverkko

20,55 M€

Yhteensä

6,77 M€
1,83 M€
0,19 M€
0,68 M€
4,29 M€
0,27 M€
0,32 M€
2,80 M€
2,50 M€
19,65 M€

* asuinalueiden pinta-ala yhteensä 69,7 ha, joka sisältää lähipuistot, kadut ja tonttikadut (eivät sisällä
koojakatuja)
* korttelialueiden pinta-alaksi tulee yhteensä n. 58 ha (kaavarungon mukaisesti)
* n. 2500 asukasta
* n. 1050 asuntoa
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4.2 YHTEENVETO VERTAILUSTA
Kaavarungossa asetetut tavoitteet ja jatkosuunnitteluohjeet, ympäristön ominaispiirteet sekä muut reunaehdot kuten
liikenteelliset liittymäkohdat sekä voimalinjat ja sähköasema ovat olleet kaikissa vaihtoehdoissa yhtenevinä
lähtökohtina. Lisäksi määrälliset tavoitteet mm. rakennettavien korttelialueiden määrän ja talotyyppijakauman osalta
ovat olleet kaikissa vaihtoehdoissa samat.
Koska tavoitteiden asettelu ja lähtökohdat ovat olleet selkeät ja pääosin yhteneväiset eri rakennemalleissa,
vaihtoehtojen välillä ei ole löydettävissä perustavaa laatua olevia eroavaisuuksia. Vertailun perusteella vaihtoehtojen
suurimmat erot löytyvät rakenteen yhtenäisyydestä, maankäytön suhteesta maisemaan ja luonnonympäristöön sekä
liikenteellisistä perusratkaisuista ja katulinjauksista.
Rakennemallit A ja B muodostavat Kivikkokankaan alueelle selkeän ja tasapainoisen kokonaisuuden, jossa osa-alueet
ovat luontevasti viherväylien jaksottamat. Rakennemallissa C maankäyttö muodostuu puolestaan kolmesta suuresta
aluekokonaisuudesta, joiden erillisyyttä leveät viherväylät korostavat, erityisesti osa-alueiden 4 ja 5 muodostama alue
jää irralliseksi muusta rakenteesta.
Rakennemallin A pääliikenneverkko on luontevasti maisemaan linjattu ja tuo monipuolisesti esiin alueen maisemalliset
piirteet. Keskuspuiston ulottuminen osittain kokoojakadun varteen luo alueelle tunnistettavan erityispiirteensä.
Rakennemallissa B pääliikenneverkko kulkee lähes yksinomaan rakenteen sisällä, jolloin alueen maisemalliset
ominaispiirteet eivät tule esiin. Rakennemallissa C pääkokoojan linjaus on maisemallisesti mielenkiintoinen, mutta
koko alueeseen nähden toispuoleinen, jolloin alueen kokonaisrakenne ei hahmotu pääliikenneverkolta.
Maisemarakenteen huomioimisen kannalta parhaana vaihtoehtona voidaan pitää rakennemallia C, jossa on laaja ja
yhtenäinen keskeinen viheralue maiseman kannalta tärkeimmillä paikoilla. Tässä rakennemallissa myös säilyy
Kiviharjun paikallisesti arvokas maastonmuoto parhaiten. Kuntoreitti, joka on jatkossa osa seudullista reitistöä, liittyy
tässä vaihtoehdossa Kivikkokankaan keskeiseen viheralueeseen antaen sille lisäarvoa yleisenä ulkoilualueena.
Kuntoreitin vaiheittain rakennettavuus on paras rakennemalleissa A ja B, joissa kuntoreitti kulkee vapaasti alueen
ulkopuolella. Lisäksi reitin sijoittaminen rakenteen ulkopuolelle vähentää risteävää liikennettä kuntoreitillä. Keskeinen
viheralue on pienin rakennemallissa A, mutta se toimii vaihtoehdossa alueen sisäisenä, osa-alueita luontevasti
yhdistävänä keskuspuistona. Rakennemallissa B kokoojaväylät katkaisevat viherverkon yhteydet joka suuntaan.
Rakennemalli A ottaa Sarvisuon uhanalaisine kasviesiintymineen parhaiten huomioon. Kiviharjun eteläpuolinen suo
säilyy laajimpana rakennemallissa C.
Rakennemallissa C on lyhin katuverkko, mutta joukkoliikenteen palvelutaso rakennemallin C koillisnurkassa on
todennäköisesti heikko ennen Mustikkakankaan rakentumista. Rakennemallin B lenkkimäistä kokoojakatua voidaan
pitää ylimitoitettuna ratkaisuna, joka saattaa suosia henkilöautoliikennettä. Rakennemallissa A muodostuu
Kivikkokankaan aluetta hyvin palveleva ja selkeä kevyen liikenteen verkosto ja erityisesti muista poiketen jouheva
kevyen liikenteen yhteys Hiukkavaaran keskuksen koulu- ja urheilualueelle.
Hulevesijärjestelmien puolesta erot eri rakennemallien välillä ovat vähäiset. Rakennemallit A ja B mahdollistavat
rengasmaisen vesihuoltoverkon ja ovat täten parempia.
Rakennuskustannuksissa on vain pieniä eroja, joskin rakennemalli C erottuu hienoisesti edukseen muihin
vaihtoehtoihin verrattuna.
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4.3 SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI
Projektiryhmän kokouksessa 8.1.2009 sekä ohjausryhmän kokouksessa 20.1.2009 yhteiseksi kannaksi todettiin, että
rakennemalli A:ssa on parhaat edellytykset hyvälle kaupunkikuvalle ja sitä suositellaan jatkotyöstön pohjaksi.
Jatkotyössä on erityisesti huomioitava:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

viheryhteyksien vaihtelevuus, leveydet ja toiminnot
eteläisen avosuon läpi johdetun kevyen liikenteen reitin uudelleenlinjaus
kosteikkojen säilyttämisen toteutuskeinot
uhanalaisten kasvien ja muinaismuistojen säilyttäminen
voimalinja-alueen maisema- ja ympäristösuunnittelu ml. kuntatekniikan tarpeet
sähköaseman suojaetäisyydet
palveluiden mitoitus ja sijoittaminen
toteutuksen vaiheistus kuntatekniikan kannalta
lakialueiden säilyttämismahdollisuus osana viheraluejärjestelmää
läjitysalueen jatkosuunnittelu

Lisäksi huomioidaan että, alueen rajausta Mustikkakankaan suuntaan voidaan vielä tarkistaa. Vaihtoehtoja
korkeamman rakentamisen sijoituspaikaksi tutkitaan edelleen, samoin palvelutonttien sijoitusta ja määrää. Lisäksi
sähköaseman tarkka sijainti tutkitaan sekä kiinnitetään huomiota sähköaseman maisemointiin.
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