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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Tunnistetiedot
Asemakaavan muutos koskee Oulun kaupungin Hietasaaren kaupunginosan kortteleiden 3 ja 9 osaa, kortteleita 4-6 ja 8 , katu-, virkistys-, rautatie-, vesi- sekä retkeily- ja loma-alueita.
Asemakaavalla muodostuu Oulun kaupungin Hietasaaren kaupunginosan korttelit 30 - 35
Korttelialueille on osoitettu asemakaavassa sitovat tonttijaot, jotka on esitetty tarkemmin tonttijakokartoilla.
Kaavan nimi:
Kaavatunnus:
Kaavan laatija:

Kaavan vireille tulo:

Hyväksyminen:

NALLIKARI
564-1976
Oulun kaupunki
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Asemakaavoitus
Solistinkatu 2, PL 32, 90015 OULUN KAUPUNKI
email: etunimi.sukunimi(a)ouka.fi
Asemakaava on tullut vireille 25.8.2009 kun tekninen lautakunta on käsitellyt hanketta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (§ 409)
Yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt asemakaavan/ asemakaavan muutoksen __.__.20__.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan/ asemakaavan muutoksen __.__.20__.
Asemakaava on tullut voimaan __.__.20__.

Sijaintikartta
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1.2 Kaava-alueen sijainti
Asemakaava-alue sijaitsee Hietasaaren kaupunginosassa n. 2 kilometriä kaupungin keskustasta luoteeseen. Idässä aluetta rajaa Hietasaarentie ja lännessä merenranta. Pohjoisessa alue ulottuu Toppilansaaren
asuntoalueen puoleiselle viheralueelle (Holstinpuisto) sekä etelässä Mustasalmeen ja pieneltä osin sen
eteläpuolelle (Vaaskivenpuisto). Kaavamuutosalueen kokonaispinta-ala on n. 95 ha.
1.3 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
-

Asemakaavan seurantalomake
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 5.6.2015
Holstinsalmentien alueen luonto- ja maisemaselvitys, Ramboll Finland Oy 04.2013
Mustasaarentien – Jaalakujan rakennushistoriaselvitys, Sipark Oy 2010
Ympäristömelun mittausraportti / Suomen Tivoli - Hietasaari, Promethor Oy 16.8.2014
Nallikariin suunnitellun huvipuiston sijaintipaikkavertailu, FCG Oy 28.2.2014
Oulun huvipuiston sijaintipaikkavaihtoehtojen arviointi, Sito Oy 22.4.2014
Hietasaaren maankäytön kehittämiseen liittyvä sidosryhmäselvitys, Pöyry Finland Oy 01.2015
Hietasaaren kaupunginosaa koskeva asemakaavan muutos – Liikenneselvitys 2015 Plaana Oy
Laskennallinen ympäristömeluselvitys / Kalevala Theme Park, Promethor Oy 16.6.2015
Asemakaavakartta merkintöjen selityksineen
Havainnekuva
Tonttijaot

1.4 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja
lähdemateriaalista
-

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 2009
Oulun meriedustan tulvariskit 11.8.2011, Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 17.2.2005
Oulun keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisselvitys 2011
Oulun Seudun Yleiskaava 2020
Oulun yleiskaava 2020
Uuden Oulun yleiskaavaluonnos 3.2.2104
Arvokkaita alueita Oulussa 1999 / osa 1, Oulun kaupunki
Arvokkaita alueita Oulussa, suojelu- ja kehittämisohjelma 2001, Oulun kaupunki
Oulujoen suisto - Kansallinen kaupunkipuisto vaihe 1, Oulun kaupunki 2001
Oulun kaupungin visio ja strategia
SYKE – kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma
Oulun seudun matkailun kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma 2020
Toppilansalmi – Hietasaari rakennusinventointi 1992, Oulun kaupunki
Mustasaarentien ja Jaalakujan alue, rakennushistoriaselvitys 8.2010, SIPARK Oy
Yleissuunnitelmaluonnos 30.9.2009, Ave Forma Oy / ISS Proko Infra Oy
Yleissuunnitelmaluonnos 30.8.2010, Oulun kaupunki / asemakaavoitus
Nallikarin ideakilpailu, kilpailuohjelma 21.12.2010
Nallikari ideakilpailu, arvostelupöytäkirja 7.6.2011
Nallikarin ranta-alueen yleissuunnitelma 12.3.2010, WSP Finland Oy
Kalevala Theme Park Conseptual Masterplan 12.7.2010, Archifuture
Nallikari Lomakylä-Camping kehittämisen hankesuunnitelma 30.12.2011, Arktes Oy
Nallikarin möljän kehittäminen, Oulun Viatek Oy 20.12.2001
Hietasaaren käyttö- ja maisemanhoitosuunnitelma, Suunnittelukeskus Oy 8.5.2000
Mustasaaren maisemanhoidon toimenpidesuunnitelma, Oulun seudun AMK 28.6.2001
Nallikarin ranta-alueen yleissuunnitelma, Oulun seudun ammattikorkeakoulu / Anne Määttä 2011
Esikaupunki moniäänisenä kulttuuriperintönä – Oulun Hietasaari, Ulla Pohjamo 2011
Oulun meriedustan tulvariskit, Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus 11.8.2011
Oulun seudun matkailustrategian päivitys ja toimenpideohjelma, BusinessOulu 30.4.2014
Nallikarin majoitus- ja hotelli-investointimahdollisuuksien selvitys, BusinessOulu 04.2015
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Ilmakuva vuodelta 2012
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2. TIIVISTELMÄ
2.1 Asemakaavan sisältö
Oulujoen suisto Hietasaaren alue mukaan lukien on kaupunkilaisille tärkein virkistyksen ja vapaa-ajan alue
samalla kun meren rannalla sijaitsevasta Nallikarista on kehittynyt kaupungin merkittävin matkailupalvelukeskittymä. Keskeisestä sijainnistaan sekä matkailualan kehitysnäkymistä johtuen Nallikarin alueella on
todettu olevan sekä tarvetta että mahdollisuuksia nykyisten matkailu-, koulutus-, liikunta-, virkistys- ja
vapaa-ajantoimintojen kehittämiselle ja monipuolistamiselle sekä ympäristön ja kaupunkikuvan kohentamiselle. Alueen vetovoimaisuutta ja matkailullista kilpailukykyä on mahdollista edelleen parantaa nykyisten
toimijoiden omilla kehittämishankkeilla, olevaa palvelutarjontaa täydentävillä uusilla toiminnoilla sekä
varmistamalla alueen hyvä saavutettavuus eri liikennemuodoilla. Asemakaavan muutoksen tavoitteet noudattavat kaupungin strategisia tavoitteita kaupunkirakenteen eheyttämiseksi sekä matkailun ja elävän
kaupunkikulttuurin edistämiseksi.
Asemakaavan muutoksen tähtäävä suunnittelu on tapahtunut tiiviissä yhteistyössä Oulun kaupungin sekä
alueen nykyisten että potentiaalisten uusien toimijoiden kesken. Asemakaavan muutoksessa huomioidaan
alueen toimijoiden esittämät tonttikohtaiset kehittämistavoitteet sekä mahdollistetaan myös nykyistä palvelutarjontaa ja ympäristöä täydentävien uusien toimintojen sijoittuminen olevien toimintojen välittömään
yhteyteen. Nykyisiä matkailu-/majoituspalveluja täydentävät korttelialueet (RM) sijoittuvat kylpylähotelli
Edenin (Break Sokos Hotel Eden) ja kehittämiskeskus Pohton (Koulutus- ja kehittämiskeskus POHTO Oy)
väliselle alueelle sekä Nallikarin rantatien varrelle. Uudet palvelurakennusten sekä huvi- ja viihdetoimintojen korttelialueet (P, PV) keskittyvät Holstinsalmentien länsiosaan ja Vellamontien varrelle. Ne mahdollistavat mm. Kalevala Theme Park teemahuvipuiston, Meri Oulun kesäteatterin sekä Vauhtipuiston sijoittumisen alueelle, niille myönnetyn suunnitteluvarauksen mukaisesti.
Asemakaavan muutos noudattaa voimassa olevaa yleiskaavaa eikä sisällä siitä poikkeavia maankäyttömuotoja. Tarkemmasta suunnittelumittakaavasta johtuen alueiden välisiä rajauksia on asemakaavassa
täsmennetty ja ne on voitu huomioida samanaikaisesti laadittavana olleessa Uuden Oulun yleiskaavaehdotuksessa.
Asemakaavan muutoksen lähtökohtana on turvata Hietasaaren alueelle tärkeän yleisen virkistys- ja vapaaajankäytön jatkuminen sekä alueelle ominaisten luonto-, maisema- ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. Asemakaavan muutoksen pohjaksi on laadittu kattavat perusselvitykset koskien mm. luontoa ja
maisemaa, kulttuurihistoriallisia arvoja, liikennettä sekä meluvaikutuksia.
Matkailu- ja vapaa-ajantoiminnot keskittyvät Nallikarin jo nykyisellään aktiivisessa käytössä olevalle alueelle Holstinsalmentien, Vellamontien ja Nallikarin rantatien varressa, jolloin myös asemakaavan muutoksen
olennaiset vaikutukset kohdistuvat suppeahkolle ydinalueelle. Alueen täydentäminen mahdollistaa näillä
osin myös ympäristön ja kaupunkikuvan kohentamisen.
2.2 Kaavaprosessin vaiheet
Nallikarin Merikylpylä Oy (26.9.2003), Pohjois- Suomen Teollisuusopiston säätiö (4.6.2004) sekä Pohto Oy
(30.3.2007) ovat tehneet aloitteen asemakaavan muuttamiseksi omien tonttiensa osalta.
Tekninen lautakunta on päättänyt käynnistää Holstinsalmentien, Hietasaarentien ja Mustasalmen rajaaman
aluekokonaisuuden kehittämissuunnittelun 9.10.2007 § 607.
Suunnittelun lähtökohtia ja tavoitteita on kartoitettu Oulun kaupungin ja alueen toimijoiden välisissä tapaamisissa / suunnittelutapahtumissa 27.11.2008, 16.9.2008, 5.2.2009 ja 7.5.2009.
Asemakaavoituksen aloituskokous on pidetty 18.6.2009. Asemakaavoituksen ohjausryhmän asettamispäätös on tehty 1.9.2009.
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Asemakaavan muutoksen laatiminen on tullut vireille, kun hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on käsitelty teknisessä lautakunnassa (25.8.2009 § 409). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
esitettiin yksi mielipide sen nähtävillä oloaikana 1.-15.9.2009.
Oulun kaupunki sekä alueen keskeiset tontinhaltijat/toimijat ovat allekirjoittaneet maankäytön suunnittelua koskevan yhteistoimintasopimuksen vuodenvaihteessa 2009 - 2010. Sopimusta on myöhemmin jatkettu asemakaavoituksen aikatauluista johtuen.
Kaupunginhallitus on tehnyt Nallikarin aluetta koskevan suunnitteluvarauksen Pellepyy Oy:lle huvipuistoa
varten 19.4.2010 § 251 (varausta on myöhemmin jatkettu) sekä Vauhtipuisto Oy:lle lasten huvipuistoa varten 15.8.2011 § 389. Yhdyskuntalautakunta on 25.2.2014 § 112 päättänyt siirtää Meri Oulu LTO O:ylle kesäteatteritoimintaa varten Ranta-Toppilaan tehdyn suunnitteluvarauksen Nallikarin kortteliin 4.
Alueen keskeiset tontinhaltijat yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa ovat järjestäneet asemakaavan muutoksen pohjaksi ideakilpailun 21.12.2010 – 16.6.2011. Kilpailun voittajatyön pohjalta jatkokehitelty yleissuunnitelma on valmistunut 24.4.2012.
Nallikarinaluetta koskeva avoin suunnittelutapahtuma on pidetty 28.3.2012 Pohto:ssa.
Asemakaavahanketta koskien on järjestetty kaksi viranomaisneuvottelua Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksessa, yleissuunnitteluvaiheessa 29.6.2012 ja asemakaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa
19.11.2014.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyä suunnittelualueen rajausta on tarkistettu 15.4.2013 sekä
5.6.2015, asemakaavan muutosalueen rajausta koskevien muutosten mukaisesti.
ELY -keskukselle on tehty ehdotus neuvottelun käymiseksi oas:n riittävyydestä. Vastauskirjeessään
6.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus toteaa, että päivitetystä oas:sta käy ilmi MRL 63 §:ssä tarkoitetulla tavalla suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista
ja että kaavamuutosprosessi on edennyt MRL:ssa säädetyllä tavalla.
Yhdyskuntalautakunta on päättänyt asettaa valmisteluaineiston nähtäville 7.5.2013 § 256. Asemakaavan
valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 17.5. - 17.6.2013, jolloin asemakaavan muutosluonnoksesta esitettiin
yhteensä 58 mielipidettä ja lausuntoa. Asemakaavaluonnoksesta järjestettiin avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus 29.5.2013 (74 osallistujaa).
Asemakaavaluonnoksesta esitettyjen mielipiteiden ja lausuntojen perusteella on laadittu joukko lisäselvityksiä (huvipuiston sijaintipaikkavaihtoehtojen arviointi, Suomen Tivolin melumittaukset, ympäristömeluselvityksen päivitys, sidosryhmäselvitys).
Pohjois-Pohjanmaan museolta on pyydetty kannanotto luonnosvaiheen jälkeen kehitellystä asemakaavaratkaisusta.
2.3 Asemakaavan toteutus
Asemakaavan voi käynnistyä sen tultua voimaan. Korttelialueiden toteutus tapahtuu vaiheittain, yleisten
taloussuhdanteiden, matkailupalvelujen kysynnän kehityksen sekä toimijakohtaisten tavoitteiden mukaisessa aikataulussa. Suunnitellun huvipuiston sijoittuminen alueelle edellyttää maanvuokrasopimuksen
laatimista ja ympäristölupamenettelyä sekä tarkemman toteutustavan osalta rakennuslupamenettelyä.
Korttelialueisiin kiinteästi liittyvät yleiset alueet suunnitellaan ja toteutetaan yksityisten rakennushankkeiden aikatauluihin sovittaen.
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3

LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1

Alueen yleiskuvaus

Nallikarin-Hietasaaren alue sijaitsee kaupunkirakenteellisesti keskeisellä paikalla ja muodostaa osan arvokkaasta Oulujoen suistoalueesta. Alueen monimuotoinen ympäristö sisältää merkittäviä luonto-, maisema-,
kulttuuri- sekä virkistysarvoja.
Nallikarin muodostaa seudullisesti tärkeän matkailu- ja virkistyspalvelujen keskittymän ja on yksi tärkeimmistä matkailun kärkikohteista Oulussa. Matkailupalvelujen lisäksi alueelle on keskittynyt monipuolisesti
myös koulutusta, liikuntaa ja urheilua sekä yleistä virkistystä ja vapaa-aikaa palvelevia toimintoja. Nallikari
osana laajempaa Hietasaaren aluetta on kaupunkilaisten tärkein virkistysalue aivan keskustan äärellä. Nallikari muodostaa osan suunniteltua ”elämysten ketjua”, jonka yhteyteen pääosa keskusta-alueen elävää
kaupunkikulttuuria edistävät toiminnot keskittyvät. Nallikarin välityksellä kaupunki kytkeytyy aktiivisella
tavalla mereen (Oulunselkä).
Nallikari liittyy keskustan suuntaan Hietasaarentien - Bertel Jungin tien sekä suiston ylittävien kevyen liikenteen siltojen välityksellä. Kaavamuutosalueen pohjoispuolella sijaitsee Toppilansaaren kerrostalovaltainen asuntoalue. Toppilansalmen ylittävä uusi Möljänsilta on avattu liikenteelle vuoden 2012 lopulla.
Kaavamuutosalueen pohjoissivulla sijaitsee ympäristökuvaltaan puistomainen leirintäalue (Nallikari Seaside Oy / Nallikari Lomakylä & Camping) telttailu- ja karavaanarialueineen sekä lomamökkeineen ja huoltorakennuksineen.
Nallikarin itä- ja eteläpuolella sijaitseva Hietasaaren huvila-alue muodostaa valtakunnallisesti merkittävän
rakennetun kulttuuriympäristön. Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti huvilarakennukset toimivat
yleisessä tai puolijulkisessa käytössä.
Keskeisestä sijainnistaan sekä ympäröivien alueiden maankäytön tehostumisesta johtuen Hietasaaren
alueen merkitys kasvaa, jolloin sen maankäyttö tehostuu jotta se voi palvella yhä suurempia käyttäjämääriä. Mm. alueen nykyisten toimijoiden taholta on todettu, että matkailukeskusten välisessä kilpailutilanteessa Nallikarin matkailupalvelualueen vetovoiman parantamiseksi tarvitaan määrätietoista palvelutarjonnan monipuolistamista sekä ympäristön kehittämistä.
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3.1.2

Luonnonympäristö

Kaavamuutosalueen luonto- ja maisema-arvot on kartoitettu niitä koskevassa selvityksessä.
Suunnittelualue muodostaa osan arvokkaasta Oulujoen suistoalueesta, joka on ympäristöltään vaihtelevan
monimuotoinen. Aluetta rajaa etelässä Mustasalmi ja pohjoisessa Holstinsalmi, joka on maan kohoamisen
seurauksena jo suurelta osin umpeen kasvanut.
Hietasaaren alueella on pitkät perinteet huvila-asumisen ja vapaa-ajan vieton alueena, jonka seurauksena
ympäristö on lähes kauttaaltaan kulttuurivaikutteinen. Maisemakuvaltaan alue on pääosin metsäinen. Alueeseen sisältyy laajoja virkistykseen sekä ulkoiluun varattuja alueita, joiden lisäksi myös aiemmin aktiivisessa huvila- ja viljelykäytössä toimineet alueet ovat osin metsittyneet.
Matkailuun ja vapaa-aikaan painottunut Nallikarin alue on pääosin rakennettu tai muutoin aktiivisessa
käytössä, joten se ei juurikaan sisällä luonnonmukaisia alueita. Alueella on kuitenkin joitain ympäristön
kannalta huomionarvoisia yksittäispuita ja puuryhmiä. Maisemalliset arvot keskittyvät pääosin merenranta-alueelle.
Lähes luonnontilaisina on säilynyt vain osa maankohoamisrannikosta sekä salmet kapeine rantavyöhykkeineen, jonne varsinaiset luontoarvot selvitysten mukaan keskittyvät. Näille maastoltaan alaville ja tulvaherkille alueille ei ole sijoittunut rakentamista eivätkä ne toimi aktiivisessa virkistyskäytössä, joten nykyinen
maankäyttö ei uhkaa luonnonarvojen säilymistä. Ympäristöltään metsäiset ja verrattain luonnonmukaiset
alueet jäsentävät ja tasapainottavat muilta osin varsin rakennettua aluekokonaisuutta.
Nallikarin ja Toppilansaaren asuntoalueen välisellä puistoalueella (Holstinpuisto) ei selvitysten yhteydessä
ole havaittu merkittäviä luontoarvoja.
3.1.3 Rakennettu ympäristö
Matkailua, koulutusta ja liikuntaa palveleva rakentaminen on keskittynyt Nallikarin suppeahkolle ydinalueelle, Holstinsalmentien länsiosaan sekä Vellamontien ja Nallikarin rantatien varrelle. Alueella sijaitsee mm.
Nallikari Tennis Oy:n liikuntahalli Nallisport, koulutus- ja kehittämiskeskus Pohto Oy ja Break Sokos Hotel
Eden. Rakentamisen mittakaavaltaan alue erottuu ympäristöstään, kun merenranta-aluetta maisemallisesti
hallitseva kylpylähotelli on korkeimmillaan kuusikerroksinen ja Holstinsalmetien suuntainen liikuntahalli n.
yli 100 metriä pitkä. Rakentamattomista tonteista johtuen ydinalue on kuitenkin kaupunkikuvaltaan hieman epäyhtenäinen.
Uimaranta-alue kulkuväylineen on vastikään peruskorjattu. Ranta-alueella sijaitseva, asemakaavassa suojeltu paviljonkirakennus on korjattu ja otettu jälleen ravintolakäyttöön. Myös aallonmurtajan nokalla sijaitseva uimarannan maamerkkimäinen huoltorakennus (”majakka”) on asemakaavassa suojeltu.
Mustasalmen molemmin puolin rakentunut huvilayhdyskunta on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi
rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009). Huvilaympäristön luonne on kuitenkin jo menneiden vuosikymmentein aikana muuttunut, kun osa huviloista purettu ja aiemmin viljelykäytössä olevat alueet ovat
suureksi osaksi metsittyneet. Asemakaavan muutosalueeseen sisältyy kolme huvilaa, joista yksi, Mustasaarentie 9 on suojeltu asemakaavassa (ODL:n säätiö ry / Sotainvalidien veljesliiton kesäkoti). Osoitteessa
Mustasaarentie 11 sijaitsee 1980 -luvulla rakennettu uudisrakennus, joten sillä ei ole rakennushistoriallista
arvoa (Oulun Invalidien Yhdistys ry / kesäkoti Irjala). Mustasalmen eteläpuolinen huvila sijaitsee asemakaavassa lähivirkistysalueeksi osoitetussa Vaaskivenpuistossa (Pauhapolku 6 / Oulun yhden vanhemman
perheet ry). Nykyisin alueen useimmat huvilat toimivat asemakaavan mukaisesti pääasiassa yhdistysten
omassa vapaa-ajankäytössä ja ovat vuokrattavissa myös yhdistyksen ulkopuolisiin tapahtumiin.
Vaaskiventien varrella sijaitseva peltoalue on palstaviljelykäytössä (Hietasaari 1, noin 220 vuokrattavaa
2
viljelypalstaa, a´ 100 m ). Pienempi palstaviljelyalue toimii Holstinsalmentien puolella (Hietasaari 2, noin 60
palstaa). Kolmas alue sijaitsee kaavamuutosalueen eteläpuolella, Vaaskiventien varressa (Hietasaari 3, noin
40 palstaa).
Alueen katu-, kevytliikenne- ja ulkoiluverkosto on toteutettu asemakaavan mukaisesti ja sijaitsee valmiiden kunnallisteknisten verkostojen piirissä.
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3.1.4

Maanomistus

Asemakaavan muutosalue on Oulun kaupungin omistuksessa.
3.2 Suunnittelutilanne
Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet
Hietasaaren huvila-alue sisältyy valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointiin RKY2009, joka muodostaa osan valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista rakennetun kulttuuriympäristön osalta.
Asemakaavan muutosalueeseen sisältyy osia RKY2009 -alueesta Mustasaarentien alueella, Mustasalmen
rantavyöhykkeellä sekä salmen eteläpuolisessa Vaaskivenpuistossa. Näiltä osin alueen rajaus, kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen sekä muutosten laajuus ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä museoviranomaisia ja ELY -keskusta kuullen.

RKY2009, Hietasaaren huvila-alue
Maakuntakaava
Oulun kaupungin alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, joka on hyväksytty ympäristöministeriössä vuonna 2005. Hietasaaren alue on maakuntakaavan mukaan seudullisesti merkittävää
retkeily-, ulkoilu-, urheilu- ja virkistysaluetta (V). Alue on luokiteltu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi.
Maakuntakaavaa ollaan uudistamassa vaiheittain. 2 vaihemaakuntakaavaluonnoksessa Hietasaaren alue
on Oulun keskustaan liittyvää virkistys- ja vapaa-ajan aluetta (V). Nallikari on osoitettu seudullisesti merkittäviä matkailupalvelujen keskittymiä ja kehittämiskohteita koskevalla merkinnällä (matkailupalvelujen
keskuksen kohdemerkintä rm).
Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma, joka jättää paikalliset alueidenkäyttöä koskevat
kysymykset kuntakaavoituksen ratkaistavaksi. MRL 32.1 §:n mukaisesti maakuntakaava toimii ohjeena
yleiskaavaa ja asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa.
Yleiskaava
Oulun yleiskaava 2020 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.1.2004 ja se on tullut voimaan 12.11.2004.
Yleiskaavan mukaan keskeinen osa Nallikarin alueesta on matkailupalvelujen aluetta (RM) ja Pohton tontti
julkisten palvelujen aluetta (PY). Hietasaaren vanha huvila alue Mustasalmen molemmin puolin on osoitet-
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tu yhteisöjen käyttöön varatuksi loma-asuntoalueeksi, jolla on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ympäristö
(RA-1/s). Nallikari sisältyy yleiskaavassa osoitettuun rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaaseen alueeseen sekä Oulujoen suiston kaupunkipuisto -aluerajaukseen (kp).
Uuden Oulun yleiskaava on laadittavana. Yleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 8.8. – 7.9.2015.
Yleiskaavaehdotus on pääsisällöltään voimassa olevan yleiskaavan mukainen, mutta alueiden välisiin rajauksiin on tehty tarkennuksia, jotka ovat samansisältöisiä Nallikarin asemakaavan muutoksen kanssa.
Uuden Oulun yleiskaavan pohjaksi laaditussa Oulun keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisselvityksessä Nallikarin alue on todettu yhdeksi keskeisistä täydennysrakentamisalueista. Holstinsalmentien
aluetta kehitetään mereen ja mertenrantaan tukeutuvana virkistys- ja matkailukeskuksena. Hietasaaren
virkistys-, kokous- ja matkailupalveluita on suositeltavaa kehittää toisiaan tukevana kokonaisuutena. Keskittämällä matkailu- ja virkistyspalvelut Nallikarin ympäristöön voidaan Hietasaaren suistonpuoleiset osat
rakentaa tehokkaasti korkeatasoiseksi asuntoalueeksi pyöräilyetäisyydelle keskustasta.
MRL 35 §:n mukaisesti yleiskaavan tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen
ohjaaminen. Siinä esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun maankäytön perustaksi.

Ote Uuden Oulun yleiskaavaehdotuksesta
Voimassa oleva asemakaava
Kaavamuutosalueella on voimassa useita eri aikoina vahvistettuja / hyväksyttyjä asemakaavoja / asemakaavan muutoksia. Pääosa alueesta on toteutettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti.
Holstinsalmentien varrella sijaitsevan liikuntahallin tontti (Nallisport) on asemakaavassa urheilutoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialuetta (YU). Sen itäpuolinen tontti on osoitettu matkailupalvelurakennusten korttelialueeksi (RM), mutta se on rakentamaton ja toimii osin pastaviljelykäytössä (Hietasaari 2). Kylpylähotelli Edenin tontti on matkailupalvelurakennusten korttelialuetta (RM-1) ja sen itäpuolinen tontti on
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varattu asemakaavassa loma-asuntojen korttelialueeksi (RA), mutta on rakentamaton. Koulutuskeskus
Pohto:n tontti on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO) ja Nallikarin leirintäalue
(Nallikari Lomakylä - Camping) loma- ja matkailualuetta (R-1).
Muilta osin alue on osoitettu virkistys- ja ulkoilutoiminnoille. Vellamontien varressa palstaviljelykäytössä
toimiva alue (Hietasaari 1) on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta, jolle saa rakentaa luontoon tukeutuvaa
harrastustoimintaa palvelevia rakennuksia ja laitteita (VU-2). Mustasalmen eteläpuolinen Vaaskivenpuisto
on lähivirkistysaluetta (VL).
Itäpuolisen Mustasaarentien - Jaalakujan huvila-asutus on osoitettu asemakaavassa huvilarakennusten
alueeksi yleiseen ja yhteisöjen käyttöön (RV-1). Huvila-alueen rakennuksista kolme on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-2 ja kolme merkinnällä sr-3. Asemakaavassa on annettu myös rakentamistapaa ja
ympäristöön sopeuttamista koskevia määräyksiä (hs). Huvilatonteista kaksi sisältyy asemakaavan muutosalueeseen (Mustasaarentie 9 ja 11).

Ote voimassa olevasta asemakaavasta
Rakennusjärjestys
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Oulun kaupungin rakennusjärjestyksen 26.11.2001 §134. Rakennusjärjestys on uusittavana.
Tonttijako ja kiinteistörekisteri
Oulun kaupunki toimii kiinteistörekisterin pitäjänä asemakaava-alueella. Korttelialueille on asemakaavan
muutoksessa osoitettu sitova tonttijako. Korttelialueille on osoitettu asemakaavassa sitovat tonttijaot,
jotka on esitetty tarkemmin tonttijakokartoilla.
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Rakennuskiellot
Alue ei ole rakennuskiellossa.
Pohjakartta
Pohjakartta on MRL §:n 54a mukainen ja vastaa olosuhteita asemakaavan laatimishetkellä (29.7.2015).
3.3 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset
Suojelupäätökset
Kaavamuutosalueella ei sijaitse lainsäädännön nojalla suojeltuja luonto- tai kulttuurihistoriallisia kohteita.
Uimaranta-alueen pohjoisosassa sijaitseva vanha rataravintola ja ”majakka” on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa merkinnällä sr-3, jonka mukaan rakennukset on pyrittävä säilyttämään. Mustasaarentie
9:ssä sijaitseva huvila on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-2.
Hietasaaren huvila-alue sisältyy valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointiin (RKY 2009), josta asemakaavan muutosalueeseen sisältyvät huvilat Mustasaarentie 9 ja 11 sekä
Pauhapolku 6.
Maankäyttösopimukset
Oulun kaupunki ja Nallikarin alueen keskeiset tontinhaltijat/toimijat (KOY Oulun Holstinsalmentie 29, Sokotel Oy, Pohto Oy, Nallikari - Tennis Oy, Nallikari Liikelaitos, Vauhtipuisto Oy, Hieta - Viihde Oy ja Tiedekeskus Tietomaa) ovat allekirjoittaneet maankäytön suunnittelun pohjaksi yhteistoimintasopimuksen vuodenvaihteessa 2009/2010. Sopimusta on asemakaavoituksen aikataulusyistä johtuen jatkettu myöhemmin,
jolloin osa sopijaosapuolista jättäytyi pois sopimuksesta (Hieta - Viihde Oy ja Tiedekeskus Tietomaa).
Asemakaavan muutokseen perustuvat toteuttamissopimukset tontinhaltijoiden kanssa laaditaan siten, että
ne ovat allekirjoitettuna ennen asemakaavan hyväksymiskäsittelyä.
Tontinvuokrasopimukset laaditaan tai tarkistetaan asemakaavan muutoksen valmistuttua.
3.4

Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat, jotka ovat tulleet voimaan tai
ovat suunnitteilla

Suunnitteluvaraukset
-

Pellepyy Oy:lle teemahuvipuistoa varten, khall 19.4.2010 (varausaikaa on myöhemmin jatkettu)

-

Vauhtipuisto Oy:lle lasten huvipuistoa varten, khall 15.8.2011

-

Meri Oulu LTO:lle kesäteatteritoiminnan siirtoa varten, yhdysk.ltk 25.2.2014

Yleissuunnitelmaluonnos 30.9.2009
Ave Forma Oy / ISS Proko Infra Oy ovat laatineet alueen tontinhaltijoiden toimeksiannosta yleissuunnitelmaluonnoksen, joka perustuu nykyisten toimijoiden omiin kehittämistavoitteisiin.
Yleissuunnitelmaluonnos 30.8.2010
Teknisen keskuksen asemakaavoitus on laatinut eri osapuolten tavoitteiden pohjalta tarkennetun yleissuunnitelmaluonnoksen, joka on sisältynyt alueesta järjestetyn ideakilpailun lähtöaineistoon.
Nallikarin yleissuunnitelma, Linja arkkitehdit Oy, 24.4.2012
Nallikarin ideakilpailun voittajatyöryhmä on jatkokehitellyt suunnitelmansa pohjalta alueen yleissuunnitelman asemakaavoituksen toimeksiannosta. Yleissuunnitelmaan liittyvistä liikenne- / ympäristötarkasteluista ja suunnitelmista on vastannut kilpailuvaiheen yhteistyökumppani Plaana Oy. Yleissuunnitelma on
toiminut lähtökohtana asemakaavan muutokselle.
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Nallikarin yleissuunnitelman havainnekuva vuodelta 2012 (Linja Arkkitehdit Oy)

Nallikarin ranta-alueen yleissuunnitelma, WSP Finland Oy 12.3.2010
Uimaranta-alueen rantarakenteiden ja toiminnallisuuden parantamista koskevat suunnitelmat on yhteen
sovitettu samanaikaisesti laadittavana olleen koko Nallikarin aluetta koskevan yleissuunnitelman kanssa.
Kalevala Theme Park Conseptual Masterplan, Archifuture 12.7.2010
Pellepyy Oy:lle myönnetyn suunnitteluvarauksen perusteella hakija on teettänyt arkkitehtikonsultillaan
huvipuistoa koskevan yleissuunnitelman. Suunnitelman mukaan pääosa (n. 3 ha) huvipuistoalueesta sijoittuu Vellamontien varressa sijaitsevan palstaviljelyalueen (Hietasaari 1) paikalle. Pienempi osa (toteutusvaihe 2.) suunnitellusta huvipuistoalueesta ulottuu Mustasalmen eteläpuolelle (n. 2 ha).
Nallikari Lomakylä - Camping kehittämisen hankesuunnitelma 30.12.2011
Hanke- / viitesuunnitelmissa esitetyt toimenpiteet koskevat alueen sisäisiä järjestelyjä ja ne ovat toteutettavissa voimassa olevan asemakaavan puitteissa. Alue ei sisälly asemakaavan muutosalueeseen.
Liikenteen yleissuunnitelma, luonnos 16.4.2013, Plaana Oy
Alueen katuverkko säily pääosin ennallaan, mutta Nallikarin rantatien linjaus keskusleikkipuiston kohdalla
esitetään muutettavaksi järjestämällä korvaava ajoyhteys Leiritien pohjoispäästä nykyiselle rantatielle. Kiertoliittymäksi suunniteltu Holstinsalmetien liittymän välityskyky on hyvä myös vuoden 2030 ennustetilanteessa, jonka liikennemäärissä on huomioitu myös alueelle asemakaavoitetut uudet toiminnot (mm. huvipuisto).
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3.5 Kaava-aluetta koskevat selvitykset
Asemakaavan muutoksen pohjaksi laaditut perusselvitykset:
Hietasaari, Mustasaarentien ja Jaalakujan alue, rakennushistoriaselvitys / Arkkitehtitoimisto SIPARK Oy
8.2010. Pohjois-Pohjanmaan museo on antanut selvitystä koskevan lausuntonsa 4.9.2012.
Selvityksessä on inventoitu kaikki Mustasalmen - Jaalakujan alueen rakennukset pihapiireineen. Selvityksessä todetaan mm, että
- rakennettujen tonttien osuus vuosikymmenten kuluessa on vähentynyt ja viheralueiden osuus
kasvanut.
- pihapiirit ja vanhat, väljien tonttien rajat muodostavat mahdolliselle täydennysrakentamiselle
luonnollisen rajauksen
- säilyneiden vanhojen huvilatonttien rakentamistapa on myöhemmin toteutettuja tontteja keveämpi eli tonttitehokkuus on vähäisempi kuin myöhemmin rakennettujen tonttien
- lähivuosina tule tehtäväksi korjauksia: seinien ulkopintoihin, kattopintoihin, ikkunoihin ja oviin.
Kaavan suojelumääräyksiä voitaisiin täydentää korjaustapojen osalta.
Holstinsalmentien alueen luonto- ja maisemaselvitys / Ramboll Finland Oy ja Pöyry Finland Oy 10.2010
sekä Holstinsalmentien luontoselvityksen päivitys (Mustasalmen eteläpuolinen laajennusalue) / Pöyry Finland Oy 11.2012
-

-

selvityksen mukaan alueen luontoarvot (uhanalaiset tai huomioitavat kasvi- ja eläinlajit) keskittyvät Mustasalmeen, entisen Holstinsalmen osin maatuneeseen uomaan merenrantavyöhykkeille ko.
salmien suulla, jolloin ne voidaan pääosin ottaa huomioon maankäytön suunnittelun yhteydessä.
alueen sisäosien arvot liittyvät lähinnä tärkeisiin näkymiin sekä yksittäisiin puuryhmiin ja -riveihin.

Ote luonto- ja maisemaselvityksestä: huomioon otettavat luontokohteet ja uhanalaisten lajien esiintyminen
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Laskennallinen ympäristömeluselvitys (Kalevala Theme Park -huvipuisto), Promethor Oy 19.4.2013
-

-

selvitys perustui asemakaavaluonnoksen pohjaksi laadittuun huvipuiston yleissuunnitelmaan
Laskentatulokset vastaavat pitkän ajanjakson keskiäänitasoa myötätuuliolosuhteissa.
Puuston melua vähentävää vaikutusta ei ole huomioitu.
melumallinnusten mukaan huvipiston toiminta alittaa tai on VNp:n 993/1992 ohjearvon 55 dB(A)
suuruinen tilanteessa, jossa vain pohjoinen huvipuistonosa on toteutettu, mutta ylittää ohjearvon
neljän huvilan piha-alueella kun myös salmen eteläpuolinen huvipuiston osa on toteutettu.
mm. hiekkatäytteisiä putkirunkoja, kumipyöriä, magneettisia hiljaisia jarruja käytettäessä voidaan
selvityksen mukaan kuitenkin saada noin 10 dB vaimennus mekaaniseen meluun.
meluseiniä ja -valleja käyttämällä voidaan vaimentaa maan tasoista melua etenkin lähietäisyydellä
sijaitsevien kohteiden osalta.
selvitys suosittaa, että meluselvitys tulee tarkastella uudelleen kun huvipuiston laitekanta ja toimittaja ovat varmistuneet, jolloin voidaan tarkemmin arvioida myös meluntorjunnan tarvetta.

Laskennallinen ympäristömeluselvitys (Kalevala Theme Park –huvipuisto), Promethor 16.6.2015
- Asemakaavaluonnokseen pohjautunut meluselvitys on päivitetty asemakaavaehdotusvaiheessa
huvipuistoalueen yleissuunnitelmassa tapahtuneita muutoksia vastaavasti (varsinaiset huvipuistolaitteet on keskitetty Vellamontien varren osa-alueelle ja salmen eteläpuolinen huvipuistoalueen
osa on rajattu luonnosvaihetta pienemmäksi).

Huvipuiston laitteiden ja ihmisten aiheuttama päiväajan keskiäänitaso (keltainen väri kuvaa keskiäänitasoa
55 dB(A)
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Selvityksen mukaan huvipuiston toiminnasta häiriintyy todennäköisesti kaksi kohdetta, Mustasaarentie 9 ja
Pauhapolku 9:
- Mustasaarentie 9:ssä sijaitsee Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ry:n omistama huvila, joka käyttö
lähivuosina muuttuu. ODL:n esityksestä huvilapihapiiri on asemakaavaluonnosvaiheen jälkeen liitetty asemakaavan muutosalueeseen ja osoitettu palvelutoimintojen korttelialueeksi, jolloin melun
keskimelun enimmäisohjearvo 55 dB(A) ei sitä koske.
- Pauhalpolku 6 toimii tällä hetkellä yhdistyspohjaisessa kesäkäytössä. Mikäli huvipuistotoiminnot
laajentuvat salmen eteläpuolelle varatulle laajennusalueelle, huvilan nykyistä toimintaa varte on
mahdollista osoittaa korvaava paikka muualta Hietasaaren alueella.

Asemakaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella vuonna 2014 laaditut lisäselvitykset:
Nallikariin suunnitellun huvipuiston sijaintipaikkavertailu, FCG OY 28.2.2014
BusinessOulun toimeksiannosta laaditussa selvityksessä on vertailtu kuutta Oulun kaupungin alueella sijaitsevaa huvipuiston sijaintipaikkavaihtoehtoa mm. toteutusaikataulun, infran perustamiskustannusten,
matkailullisen saavutettavuuden, synergiaetujen, toimijan investointien ja aikataulun sekä liiketoimintariskin kannalta. Selvityksen yhteenvedossa todetaan mm:
-

esitetyillä kriteereillä Hietasaaren-Nallikarin alue on edullisin
matkailukohteena ja vetovoimatekijänä se on jo kansainvälisesti tunnettu
alue on käynyt läpi useita stagnaatio- ja uudistumisvaiheita. Seuraavan uudistusvaiheen investoinnit voivat toteutuessaan olla kokonaisuutena yli 100 milj.€
alue kaipaa tällaisia merkittäviä uudistusinvestointeja vahvistaakseen vetovoimaansa sekä menestyäkseen matkailukohteiden välisessä kilpailussa
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Oulun huvipuiston sijaintipaikkavaihtoehtojen arviointi Sito Oy 22.4.2014
Selvitys on laadittu kaupunginvaltuustossa tehtyjen aloitteiden perusteella. Selvityksessä on vertailtu kuutta Oulun kaupungin alueella sijaitsevaa huvipuiston sijaintipaikkavaihtoehtoa mm. yhdyskuntarakenteen,
maankäytön, luontoarvojen, liikenteen ja pysäköinnin sekä meluvaikutusten osalta. Selvityksessä on huomioitu myös FCG OY:n laatiman selvityksen tulokset. Selvitysraportin loppupäätelmissä todetaan mm;
- Hietasaari on liikenteellisesti hyvä vaihtoehto ja pysäköinti on helppo järjestää
- alueen kokonaisliikennemäärät ovat melko vähäiset ja liikenneturvallisuus on hyvä, alue sijaitsee
luontevien ja kaupunkilaisten paljon käyttämien virkistysreittien varrella
- meluvaikutukset sekä haitalliset vaikutukset arvokkaaseen huvilaympäristöön ja Mustasalmen
luontoarvoihin lienevät alueen lopullisesta rajauksesta hyvällä suunnittelulla vältettävissä
- liiketaloudelliset edellytykset toiminnalle ovat Hietasaaressa ylivoimaisesti parhaat
Ympäristömelun mittausraportti (Suomen Tivoli, Hietasaari), Promethor Oy 14.6.2014
Hietasaarentien varressa kesällä 2014 toimineen tivolin aiheuttamat meluvaikutukset on selvitetty maastossa tehdyillä melumittauksilla. Koska tivolissa on paljon samantyyppisiä laitteita kuin huvipuistoissakin,
mittaustulokset toimivat hyvänä vertailuaineistona laskennallisen ympäristömeluselvityksen tuloksille.
Mittaustulosten voi todeta tukevan laskennallisen selvityksen perusteella tehtyjä arvioita toiminnan meluvaikutuksista ympäristölle.
- alueella suoritettujen melumittausten tulosten perusteella päiväajan keskiäänitason ohjearvo 55
dB(A) alittuu viimeistään noin 100 metrin etäisyydellä tivolista ja joissakin suunnissa jo 50 m etäisyydellä
- melkein kaikkien laitteiden ääni on tasaista moottoriääntä, joka peittyy ”hyvin” lähes kaikkialla
ympäristössä päiväaikaan usein olevaan taustaääneen (ääneen, joka on peräisin luonnosta, kaukaisesta liikenteestä yms.)

17

564-1976 Asemakaavan muutos 13.11.2015

-

sadan metrin etäisyydellä laitteista (vuoristorata ja Hiphop) kiljahdusten äänenvoimakkuus on
noin 60 dB(A), joka tarkoittaa että kiljahdukset ovat hyvin kuultavissa, mutta eivät erityisen voimakkaita
Oulun Hietasaaren maankäytön kehittämiseen liittyvä sidosryhmäselvitys, Pöyry Finland Oy 01.2015
Asemakaavoitusprosessiin sisältyvien osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyjen lisäksi osallistahojen tavoitteita on kartoitettu sähköisellä kyselyllä, johon saatiin n. 1500 vastausta. Huvipuistoikäisten näkemyksiä selvitettiin erillisellä Kastellin monitoimitalossa suoritetulla kyselyllä. Lisäksi järjestettiin työpaja, jossa
pyrittiin kartoittamaan eniten ristiriitoja herättäneet kysymykset sekä etsimään niihin ratkaisuja keskustelun ja pienryhmätyöskentelyn ja keskustelun avulla.
Pääosa palautteesta on kriittistä tai kielteistä, kuten kaavahankkeiden yhteydessä yleensäkin. Sidosryhmäselvityksessä esille nousset teemat vastaavat sisällöltään jo asemakaavaluonnosvaiheessa esitettyjä
mielipiteitä sekä kohdistuivat valtaosaltaan huvipuistoon ja sen oletettuihin vaikutuksiin;
- aluetta ja ympäristöä ei pidetä huvipuistolle sopivana
- huvipuistosta aiheutuvat liikenne- ja meluhäiriöt arvioidaan häiritseviksi mm. asumisviihtyisyyden
kannalta
- asemakaavan muutoksen vaikutuksia alueen yleiseen virkistyskäyttöön, luonnonolosuhteisiin, maisemaan ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin pidetään pääosin kielteisinä
- kouluikäisten vastaukset olivat huvipuiston suhteen selvästi myönteisempiä

Sähköiseen kyselyyn vastanneista yli 90 % arvioi saaneensa hankkeesta riittävästi tai jonkin verran tietoa ja
vain alle 5n % ilmoittaa että ei ole kuullut hankkeesta mitään ennen ko. kyselyä. Tämän perusteella kaavahanketta koskevan tiedottamisen voi arvioida toimineen hyvin.
Hietasaaren kaupunginosaa koskeva asemakaavan muutos – Liikenneselvitys, Plaana Oy 05.2015
Liikennettä koskevat lähtötietoja ja selvityksiä on täydennetty asemakaavaluonnosvaiheen jälkeen tehdyillä verkollista liikennettä koskevilla simuloinneilla, jotka kuvaavat poikkeuksellista liikenteellistä ”purkaustilannetta” Nallikarin alueelta. Selvityksen johtopäätösten mukaan:
Maankäytön kehittäminen Nallikarissa ei aiheuta normaaliaikoina liikenteellisiä ongelmia. Huippuliikenteen aikana voi esiintyä hetkittäisiä toimivuusongelmia, lähinnä tilaisuuksien päättyessä tai yllättävän sateen sattuessa. Toppilansaaren asukkaiden liikkumiseen ei niissäkään tilanteissa ole haittaa. Huippuliikenne ajoittuu kesäkuukausille etenkin heinäkuulle, muulloin on hiljaisempaa ken huvipuiston, Meri-Oulun ja
Vauhtipuiston toiminnot pysähtyvät tai toiminta tapahtuu selvästi pienempimuotoisena. Selvityksessä
esitetään:
-

kiertoliittymät Hietasaarentien ja Pitkänmöljäntien, Hietasaarentien ja Holstinsalmentien sekä
Holstinsalmentien ja Toppilansaarentien liittymiin
kevyen liikenteen alikulkukäytävää Hietasaarentien ja Holstinsalmentien liittymään
joukkoliikenneyhteyksien tehostamista kesäkuukausina keskustasta Nallikariin
city –bussin kaltainen yhteys välillä kauppatori - Nallikari
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4

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Aloite asemakaavan muuttamiseksi on lähtenyt alueen keskeisten tontinhaltijoiden taholta. Alukekokonaisuuden toiminnalliselle kehittämiselle sekä ympäristöarvojen turvaamiselle on myös yleistä tarvetta.
Nallikarin Merikylpylä Oy on jättänyt Hietasaaren korttelin 4 tonttia no. 2 koskevan hakemuksen 26.9.2003
asemakaavan muuttamiseksi siten, että nykyisen hotellirakennuksen tuntumaan osoitetaan mahdollisuus
loma-asuntorakentamiselle, jolloin nykyisellään rakentamaton tontti 2 vapautuu muuhun käyttöön. Pohjois- Suomen Teollisuusopiston säätiö on 4.6.2004 esittänyt asemakaavan muuttamista siten, että se mahdollista savusaunarakennuksen sijoittamisen Mustasalmen rannalle. Pohto Oy on 30.3.2007 esittänyt hakemuksen omaa tonttiaan (kortteli 5) koskevan asemakaavan muuttamiseksi siten, että se mahdollistaa
tontille suunnitellun lisärakentamisen.
Pellepyy Oy on hakenut Oulun kaupungilta suunnitteluvarausta Nallikarin alueelle huvipuiston suunnittelua varten. Kaupunginhallitus on päättänyt suunnitteluvarauksen myöntämisestä 19.4.2010 § 251 (varausaikaa on myöhemmin jatkettu).
Hietasaaren Vauhtipuisto Oy on hakenut kaupungilta suunnitteluvarausta Hietasaarentien varressa sijaitsevan lasten huvipuiston siirtämiseksi Nallikariin. Kaupunginhallitus on päättänyt suunnitteluvaruksen
tekemisestä 15.8.2011 § 389 (31.12.2012 saakka). Molempien suunnitteluvarausten mukaiset toiminnot
edellyttävät asemakaavan muuttamista.
Kaupunginhallitus päätti 28.5.2012 että Nallikarin rantaravintolarakennus myydään ja sille osoitetaan toiminnan kannalta tarpeellinen tontti. Hakuaikana 1.6. – 31.7.2012 jätettiin viisi ostotarjousta. Tekninen lautakunta päätti Nallikarin rantaravintolarakennuksen myynnistä liike- ja ravintolakäyttöön sekä sitä koskevasta vuokra-alueesta 21.8.2012 § 384, mikä edellyttää asemakaavan muuttamista.
Asemakaavan muutosalueeseen sisältyy osa kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta Hietasaaren huvilaalueesta. RKY2009 inventoinnissa esitettyä aluerajausta on asemakaavan muutoksessa tarpeen täsmentää
suunnittelumittakaavan suunnittelutarkkuus huomioiden. Aluerajaukset määritellään museoviranomaista
ja ELY -keskusta kuullen.
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Tekninen lautakunta on päättänyt käynnistää Holstinsalmentien, Hietasaarentien ja Mustasalmen rajaaman
alueen kehittämissuunnittelun 9.10.2007 § 607.
Asemakaavan muutos on tullut vireille 25.8.2009, jolloin sitä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma
on esitelty tekniselle lautakunnalle (tekn.ltk 25.8.2009 § 409).
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1

Osalliset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti osallisia kaavamuutosasiassa ovat suunnittelu- ja vaikutusalueen alueen kiinteistönomistajat, tontinhaltijat, asukkaat ja muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt joiden toimialaa asemakaavan muutos koskee. Viranomaisten välinen vuorovaikutus tapahtuu ohjausryhmän kokousten, lausuntojen sekä viranomaisneuvottelujen muodossa.
Asemakaavahankkeesta tiedotetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainituille osapuolille:
Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan museo
Oulun seudun ympäristötoimi
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Oulun kihlakunnan poliisilaitos
Rakennusvalvontavirasto
Konsernipalvelut
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Liikuntatoimi
Kulttuuritoimi
Business Oulu
Oulun Matkailu Oy
Nallikari Lomakylä - Camping
Oulun Tilakeskus
Oulun Vesi
Oulun Energia / sähkönsiirto
Oulun Energia / kaukolämpö
Teleoperaattorit
Hietasaaren - Toppilansaaren asukasyhdistys ry
Oulun Luonnonsuojeluyhdistys ry
Yhdyskuntasuunnittelun seura ry
Oulun kestävän kehityksen seura ry
Oulun kaupungin vammaisneuvosto
Nallikarin matkailuyhdistys ry
Oulun kaupungin rakennussuojelutyöryhmä
Tuiran alueellinen yhteistyöryhmä
Oulun Hietasaaren palstaviljelijät ry
Voimistelu- ja urheiluseura Oulun Tarmo
Pellepyy Oy
Vauhtipuisto Oy
Antti Vuolteenaho
Suunnittelu- ja vaikutusalueen kiinteistönhaltijat ja asukkaat
4.3.2

Vireilletulo, osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Osallistuminen ja vuorovaikutus on kaavaprosessin aikana järjestetty selostuksen liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.
Asemakaavan muutos on tullut vireille 25.8.2009 kun tekninen lautakunta on käsitellyt hanketta koskevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (§ 409). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut mielipiteiden
esittämistä varten nähtävillä 1. – 15.9.2009. Mielipiteitä esitettiin 1 kpl.
ELY -keskukselle on tehty ehdotus neuvottelun käymiseksi oas:n riittävyydestä (Marja-Liisa Sutela
30.8.2013). Vastauskirjeessään 6.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus toteaa, että päivitetystä oas:sta
käy ilmi MRL 63 §:ssä tarkoitetulla tavalla suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä
kaavan vaikutusten arvioinnista ja että kaavamuutosprosessi on edennyt MRL.ssa säädetyllä tavalla.
Asemakaavan valmisteluaineisto on ollut mielipiteiden esittämistä varten nähtävillä 17.5. - 17.6.2013 MRL
62 § tarkoituksessa ja MRA 30 § säädetyllä tavalla. Valmisteluaineistoon sisältyi aluerajauksen osalta päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavaluonnoksesta jätettiin yhteensä 58 kirjallista mielipidettä ja lausuntoa. Luonnosvaiheen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 29.5.2013 (74 osallistujaa).
Nähtävillä olovaiheissa saadun palautteen lisäksi lähiympäristön asukkaat, toimijat, yhdistykset ja kaupunkilaiset ovat esittäneet runsaasti mielipiteitä ja kannanottoja kaavoitusprosessin eri vaiheissa. Myös julkisessa mediassa hanke on ollut näkyvästi esillä ja sitä on kommentoitu ahkerasti, joten osallistahojen tavoitteet ovat käyneet hankkeen yhteydessä kattavasti esille. Tämän lisäksi osallisten tavoitteita ja mielipiteitä on kartoitettu erillisessä sidosryhmäselvityksessä, johon sisältyi kaksi sähköistä kyselyä sekä työpaja.
Yleissuunnitteluvaiheessa on järjestetty avoin suunnittelutapahtuma 28.3.2012 Pohto:ssa ja suunnitelmia
on esitelty asukasyhdistysten (Tuiran suuralueen yhteistyöryhmä ja Hietasaaren - Toppilansaaren asukasyhdistys) omissa kokouksissa. Yhdyskuntalautakunta on kuullut yhdistysten edustajia sekä tehnyt alueelle tutustumiskäynnin elokuussa 2014.
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Työtä ohjaamaan on 1.9.2009 perustettu ohjausryhmä, joka on kokoontunut kaavoitusprosessin aikana
oleellisissa vaiheissa.
Ohjausryhmän kokoonpano:
Matti Karhula
Timo Lajunen
Irma Hyry
Jorma Heikkinen
Liisa Kääriä-Fischer
Jukka Kokkinen
Paula Korkala
Jouni Kähkönen
Esa Kauppi
Mervi Uusimäki
Marketta Karhu
Olli Rantala
Minna Laitsaari
Matias Pirttimaa
Veli-Matti Hyyrynen
Mikko Vesterinen
Vesa Parviainen
Jonna-Marleena Härö
Pasi Kinnunen
Tarja Karvola
Suvi Halonen
Pekka Huttunen
Juho Antila
Kari Vasara
Kalle Komulainen

asemakaavoitus / Mikko Törmänen
asemakaavoitus
asemakaavoitus
katu- ja viherpalvelut
katu- ja viherpalveluty / Johanna Jylhä
maa ja mittaus
yleiskaavoitus
keskusvirasto
rakennusvalvonta
liikuntapalvelut
ympäristötoimi
kulttuuritoimi
Nallikari Camping / Sirpa Walter
Oulun Tilakeskus
Oulun Vesi
Oulun Energia
Oulun Energia
Tiedekeskus Tietomaa
Pohto Oy / Markku Oikarinen
Sokotel
SOK / Raija Rinta-Erkkilä
CapMan Group / Markku Jääskeläinen, Pirjo Ojanperä
Nallikari Tennis
Hietasaaren tanssimajakka
Hietasaaren vauhtipuisto

Prosessin aikana osallistahojen edustajat ovat osin vaihtuneet ja ohjausryhmätyöskentelyyn on tullut mukaan myös uusia toimijoita, mm:
Jyrki Kemppainen
Jyrki Suutari
Antti Vuolteenaho
Irmeli Valtanen

BusinessOulu
Pellepyy Oy
Nnallikariravintola
Oulun Tarmo

Ohjausryhmä on kokoontunut asemakaavaehdotusvaiheeseen mennessä 10 kertaa. Tärkeimmissä käsittelyvaiheissa ohjusryhmä on kuullut mm Hietasaaren palstaviljelijöiden edustajia. Alueen tontinhaltijoiden ja
toimijoiden tapaamisia on järjestetty lukuisia.
4.3.3

Viranomaisyhteistyö

Ensimmäinen asemakaavoitusta koskeva viranomaisneuvottelu on pidetty ELY -keskuksessa 29.6.2012,
aluetta koskevan yleissuunnitelman valmistuttua. Neuvottelussa sovittiin, että toinen viranomaisneuvottelu pidetään ennen asemakaavakaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville. Toinen viranomaisneuvottelu on pidetty ELY -keskuksessa 19.11.2014. Neuvottelussa sovittiin, että Pohjois-Pohjanmaan museo
ottaa kantaa asemakaavan aluerajauksiin ja kulttuurihistoriallisten säilymisen arvojen kannalta. Museovirasto on 14.8.2015 ilmoittanut että ko. kaava-asia kuuluu niihin asiouihin, joita maakuntamuseo hoitaa
täysin valtuuksin yhteistoimintasopimuksen perusteella eikä Museovirastoa tarvitse kuulla. PohjoisPohjanmaan museo on ohjausryhmän kokouksessa 20.8.2015 todennut kannanottonaan, että asemakaavaehdotuksen mukaiset toiminnot ovat hyväksyttävissä ja huvipuiston sijoittuminen pääosin Mustasalmen
pohjoispuoliselle alueelle on mahdollista. Pohjois-Pohjanmaan museolta pyydetään myös virallinen lausunto asemakaavaehdotuksesta.
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Pohjois-Pohjanmaan museo, Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus, ympäristölautakunta ja BusinessOulu ovat
antaneet lausuntonsa asemakaavaluonnoksesta sen nähtävillä ollessa.
4.4 Asemakaavan muutoksen tavoitteet
Nallikarin alue on jo nykyisellään kaupungin merkittävin matkailupalvelukeskittymä ja samalla kaupunkilaisten tärkein vapaa-ajan alue. Keskeisestä sijainnistaan sekä matkailualan kehitysnäkymistä johtuen alueella on todettu olevan sekä tarvetta että mahdollisuuksia nykyisten matkailu-, koulutus-, liikunta-, virkistys- ja vapaa-ajantoimintojen kehittämiselle ja monipuolistamiselle sekä ympäristön ja kaupunkikuvan
kohentamiselle. Alueen vetovoimaisuutta on mahdollista parantaa nykyisten toimijoiden omilla kehittämishankkeilla, olevaa palvelutarjontaa täydentävillä uusilla toiminnoilla sekä varmistamalla alueen hyvä
saavutettavuus eri liikennemuodoilla. Asemakaavan muutoksen tavoitteet noudattavat kaupungin strategisia tavoitteita kaupunkirakenteen eheyttämiseksi sekä matkailun ja elävän kaupunkikulttuurin edistämiseksi.
Asemakaavan muutoksen tähtäävä suunnittelu on tapahtunut tiiviissä yhteistyössä Oulun kaupungin sekä
alueen nykyisten että potentiaalisten uusien toimijoiden kesken. Asemakaavan muutoksessa huomioidaan
alueen toimijoiden esittämät tonttikohtaiset kehittämistavoitteet sekä mahdollistetaan myös nykyistä palvelutarjontaa ja ympäristöä täydentävien uusien toimintojen sijoittuminen olevien toimintojen välittömään
yhteyteen. Nykyisiä matkailu-/majoituspalveluja täydentävät korttelialueet (RM) sijoittuvat kylpylähotelli
Edenin ja koulutuskeskus Pohton väliselle alueelle sekä Nalli-karin rantatien varrelle. Uudet palvelurakennusten sekä huvi- ja viihdetoimintojen korttelialueet (P, PV) keskittyvät Holstinsalmentien länsiosaan ja
Vellamontien varrelle ja mahdollistavat mm. Kalevala Park teemahuvipuiston, Meri Oulun kesäteatterin,
Vauhtipuiston sekä tanssipaviljongin sijoittumisen alueelle.
Toiminnallisen kehittämisen ohella asemakaavan muutoksen tärkeänä lähtökohtana on turvata Hietasaaren alueelle tärkeän yleisen virkistys- ja vapaa-ajankäytön jatkuminen sekä alueelle ominaisten luonto-,
maisema- ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. Asemakaavan muutoksen pohjaksi on laadittu kattavat perusselvitykset koskien mm. luontoa ja maisemaa, kulttuurihistoriallisia arvoja, liikennettä sekä meluvaikutuksia.
Asemakaavan muutos noudattaa voimassa olevaa yleiskaavaa eikä sisällä siitä poikkeavia maankäyttömuotoja. Tarkemmasta suunnittelumittakaavasta johtuen alueiden välisiä rajauksia on asemakaavassa
kuitenkin täsmennetty ja ne on voitu huomioida samanaikaisesti laaditussa Uuden Oulun yleiskaavaluonnoksessa.
Matkailu- ja vapaa-ajantoiminnot keskittyvät Nallikarin jo nykyisellään aktiivisessa käytössä olevalle alueelle Holstinsalmentien, Vellamontien ja Nallikarin rantatien varressa, jolloin myös asemakaavan muutoksen
olennaiset vaikutukset kohdistuvat suppeahkolle ydinalueelle. Alueen täydentäminen mahdollistaa näillä
osin myös ympäristön ja kaupunkikuvan kohentamisen.
4.4.1

Lähtökohta-aineiston antamat / kaupungin asettamat tavoitteet

Asemakaavan muutos toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita mm. yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä sekä elävän kaupunkikulttuurin ja matkailupalvelujen edistämisestä.
Maankäytön suunnittelun pohjaksi on teetetty kattavat perusselvitykset. Selvityksiä on täydennetty luonnosvaiheen jälkeen laadituilla lisäselvityksillä. Suunnittelulle asetettavia lähtökohtia ja tavoitteita on kartoitettu mm. ohjausryhmän kokouksissa, kaupungin ja toimijoiden välisissä tapaamisissa sekä järjestetyissä
suunnittelutapahtumissa. Edenin ja Pohton osalta tavoitteet pohjautuvat niitä koskevissa asemakaavan
muutoshakemuksissa esitettyihin tavoitteisiin.
Hietasaaren maankäytön periaate on ratkaistu yleiskaavassa, jossa alue on osoitettu matkailupalvelujen
alueeksi RM, yhteisöjen käyttöön varatuksi huvila-alueeksi RA-1 sekä virkistysalueiksi. Yleiskaava toimii
ohjeena laadittaessa asemakaavaa, joten asemakaavan muutoksen maankäyttöratkaisu on yleiskaavan
mukainen eikä se sisällä yleiskaavasta poikkeavia toimintoja. Tarkemmasta suunnittelumittakaavasta johtuen alueiden väliset rajaukset täsmentyvät asemakaavan yhteydessä. Nallikarin alueella oleellisin kysymys
on arvokkaaksi todetun huvila-alueen (RKY2009) ja viereisten alueiden välisen rajauksen määritteleminen
siten, että ympäristön olennaiset arvot ja ominaispiirteet on mahdollista säilyttää.

22

564-1976 Asemakaavan muutos 13.11.2015

4.4.2

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet / tavoitteiden tarkentuminen

Tonttikohtaiset tavoitteet ovat tarkentuneet toimijakohtaisissa korttelisuunnitelmissa sekä toimijatapaamisissa. Alueen toimijoiden edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti mm. ohjausryhmätyöskentelyyn, joten
myös tonttikohtaisia tavoitteita on kartoitettu ja tarkennettu koko suunnitteluprosessin ajan.
Asemakaavan vireille tulon jälkeen myönnetyt suunnitteluvaraukset (Pellepyy Oy, Vauhtipuisto Oy, MeriOulu LTO Oy) on otettu jatkosuunnittelussa huomioon. Huvipuistoa koskeva yleissuunnitelma valmistui
Pellepyy Oy:n konsultin (Archifuture) toimesta heinäkuussa 2010. Huvipuiston laajennusalueen ulottuessa
osin Mustasalmen eteläpuolelle päätettiin tarkentaa jo aiemmin tehtyjä luontoselvityksiä ko. alueelle.
Tonttikohtaiset sekä yleiset tavoitteet on yhteen sovitettu kaupungin ja alueen toimijoiden yhteistyössä
järjestämän ideakilpailun (kilpailuohjelma) sekä sen tulosten pohjalta laaditun yleissuunnitelman yhteydessä. Hieta - Viihde Oy ja Tiedekeskus Tietomaa jättäytyivät pois aluetta koskevasta ideakilpailusta sekä
13.12.2011 uusitusta yhteistoimintasopimuksesta. Ko. tonttivaraukset sisältyvät asemakaavaluonnokseen
pääosin alkuperäisten tavoitteiden mukaisina.
Nallikari Lomakylä - Camping kehittämisen hankesuunnitelma valmistui 30.12.2011. Sen mukaiset kehittämistoimenpiteet on mahdollista toteuttaa voimassa olevan asemakaavan puitteissa, joten lomakylän
alue on rajattu kaavaluonnosvaiheessa asemakaavan muutoksen ulkopuolelle.
Mustasaarentien – Jaalakujan alueelle ei yleissuunnitelman mukaan kohdistu erityisiä maankäytön muutostarpeita, joten se alueen huvilatontit on rajattu luonnosvaiheessa pois kaavamuutosalueesta. Ko. alueen
rakennussuojelumääräysten päivittäminen asemakaavan muutoksella on nähty järkeväksi tehdä osana
laajempaa aluetta, koko Hietasaaren huvila-aluekokonaisuutta koskevan uuden inventoinnin ja arvotuksen
pohjalta. ODL:n esittämän mielipiteen perustella ko. rontti on liitetty asemakaavaehdotusvaiheessa osaksi
kaavamuutosaluetta.
Uimaranta-alueen kunnostusta (rantarakenteiden ja toiminnallisuuden parantaminen) koskevat suunnitelmat valmistuivat asemakaavaprosessin aikana ja rannan kunnostustyöt käynnistyivät keväällä 2012.
Suunnitelmat on yhteen sovitettu asemakaavaluonnoksen kanssa.
Tekninen lautakunta päätti 21.8.2012 vanhan rantaravintolarakennuksen myymisestä liike- ja ravintolakäyttöön. Toiminnan edellyttämä tontti liikenne- ja pysäköintijärjestelyineen on otettu huomioon asemakaavaluonnosta laadittaessa.
Kaupunginvaltuustossa on (20.8.2010 ja 20.8.2012) tehty aloite huvipuiston vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen selvittämiseksi. Esityksen mukainen selvitys on valmistunut luonnosvaiheen jälkeen.
Kaupunginvaltuustossa on (15.12.2014) tehty aloite monitavoitearvioinnin laatimiseksi Hietasaaresta. Vuoden 2015 alussa valmistunut sidosryhmäselvitys yhdessä aiemmin valmistuneen huvipuiston sijaintipaikkavaihtoehtojen arvioinnin kanssa vastaavat sisällöltään hyvin esitettyä monitavoitearviointia.
Oulun kaupungille on 16.4.2013 tehty kansalaisaloite kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Hietasaaren – Oulujoen suiston alueelle. Kaupunginhallitus on (päätöksessään 4.5.2015 § 220) todennut, että
kansallisen kaupunkipuiston statuksen hakeminen ei ole perusteltua eikä tuo lisäarvoa ja että kaupunki
haluaa turvata alueen arvot sekä vastata sen kehittämisestä omilla päätöksillään.
Asemakaavan laadullisiin tavoitteisiin liittyviä, rakentamistapaa koskevia merkintöjä ja kaavamääräyksiä on
kehitelty koko kaavaprosessin ajan.
Asukkaiden ja kaupunkilaisten mielipiteet ja tavoitteet ovat käyneet hyvin esille asemakaava-asiakirjojen
nähtävillä ollessa, kaavaprosessiin liittyvissä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksissa, asukasyhdistyksille suunnatuissa esittelyissä sekä erillisessä sidosryhmäselvityksessä. Palautteen perusteella on mm. laadittu lisää
selvityksiä ja mielipiteet ovat vaikuttaneet luonnosvaiheen jälkeen kaavan sisältöön.
Viranomaisyhteistyön ja viranomaisneuvotteluiden yhteydessä esille nousseet tavoitteet on otettu huomioon.
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4.5
4.5.1

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta

Asemakaavan muutoksen maankäyttö perustuu yleiskaavaan, joten kaavarakenteellisesti vaihtoehtoisia
kokonaisratkaisuja ei ole ollut tarpeen laatia. Kaavallisten ja ympäristöllisten lähtökohtien asettamissa
puitteissa mahdolliset vaihtoehdot toimintojen sijoittelun sekä arkkitehtonisten ja ympäristöllisten tavoitteiden osalta on selvitetty ideakilpailun sekä sen tulosten pohjalta laaditun yleissuunnitelman yhteydessä.
Alueen keskeiset toimijat Sokotel Oy, Pohto Oy ja Nallikari Lomakylä - Camping ovat järjestäneet Nallikarin aluetta koskevan pohjoismaisen ideakilpailun yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Kilpailun tarkoituksena oli löytää vireillä olevan maankäytön suunnittelun ja asemakaavan muutoksen pohjaksi toiminnallisesti, kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti ja ympäristöllisesti korkeatasoinen kokonaisratkaisu sekä
rohkeita ideoita lähtökohdaksi tonttikohtaisille kehittämissuunnitelmille. Kilpailun järjestäjien yhteiset
suunnittelutavoitteet on kirjattu kilpailuohjelmaan 21.12.2010. Ehdotukset arvioi ja jatkosuosituksensa
antoi palkintolautakunta, jonka työskentelyyn osallistuivat kaikkien järjestäjätahojen edustajat.
Kilpailun arvostelupöytäkirjan 7.6.2011 mukaan:
”Kilpailuehdotukset esittivät monipuolisesti Nallikarin kehittämismahdollisuuksia merellisenä matkailu-,
virkistys- ja ulkoilutoimintojen alueena. Nykyisiä koulutus-, kokous-, hotelli- ja liikuntapalveluja voidaan
monipuolistaa ja kehittää myös kokonaan uusia. Kilpailu osoitti, että hyvin suunnitellun kokonaisratakisun
puitteissa on mahdollista täydentää aluetta siten, että sen matkailu-, virkistys- ja ulkoilutoimintojen kehittäminen sovitetaan yhteen luonto- ja ympäristöarvojen kanssa. Kilpailu tuotti erilaisia ratkaisuja alueen
ympäristön ja kaupunkikuvan kohentamiseen sekä tarjosi raikkaita vaihtoehtoja tonttikohtaisille kehittämissuunnitelmille” (Arvostelupöytäkirja 7.6.2011).
Kilpailun palkintolautakunta päätti suosittaa, että asemakaavan muutoksen pohjana hyödynnetään soveltuvin osin ehdotusta nro 1 / Wawe2. ”Sen ansiot ovat maankäytön kokonaisratkaisussa ja liikenneverkossa.
Se vastaa parhaiten toimijoiden tavoitteisiin löytää ratkaisu, jonka varassa aluetta voidaan kehittää ja antaa hyvät edellytykset jatkosuunnitteluun”.
Ideakilpailun voittajatyöryhmä (Linja Arkkitehdit Oy, Plaana Oy) on jatkekehitellyt kilpailutyötään teknisen
keskuksen asemakaavoituksen toimeksiannosta. Samassa yhteydessä täsmennettiin tonttikohtaiset tavoitteet kaikkien alueen toimijoiden kanssa. Voittaneen kilpailuehdotuksen maankäyttöratkaisuun perustuva
yleissuunnitelma valmistui asemakaavan muutoksen pohjaksi 15.4.2012.
Jatkosuunnittelun yhteydessä vaihtoehtotarkastelut ovat kohdistuneet osatekijöihin, mm. toimijoiden
vaihduttua tai tontinhaltijoiden tavoitteiden tarkennuttua kaavoitusprosessin kuluessa.
4.5.2

Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu

Toiminnallisia vaihtoehtoja on selvitetty lähinnä huvipuiston sekä palstaviljelyalueen sijoittumisen suhteen.
Huvipuiston vaihtoehtoiset sijaintipaikat Oulun kaupungin alueella on selvitetty sitä koskevassa selvityksessä, jossa vaihtoehtoja on arvioitu monipuolisin arviointikriteerein. Selvityksen perusteella paras vaihtoehto huvipuiston toiminnan ja Nalliarin alueen kehittämisen näkökulmasta on suunnitteluvarauksen mukainen alue Nallikarissa. Huvipuiston meluvaikutukset on arvioitu ja otettu huomioon kaavan aluevarauksissa sekä ympäristöltään erityyppisten osa-alueiden välisissä rajauksissa.
Nallikarin alueella oleville palstaviljelyalueille on etsitty korvaavaa paikkaa muualta Hietasaaren alueella.
On päädytty esittämään kaupunkiviljelylle uutta paikkaa Mustasalmen eteläpuolelta, Vaaskiventien varresta, jossa sijaitsee nykyinen palstaviljelyalue Hietasaari 3. Alue on vanhaa metsittynyttä peltoaluetta, joten
se on palautettavissa viljelykäyttöön mutta edellyttää maaperän kunnostustoimenpiteitä. Alueelle on tehty
mm. alustavat viljavuustutkimukset.
Kaavan vaikutusten arvioinnit perustuvat asemakaavaluonnoksen mukaiseen ja asemakaavaehdotuksessa
lähinnä huvipuistoaluevarauksen suhteen kehiteltyyn maankäyttöratkaisuun.

24

564-1976 Asemakaavan muutos 13.11.2015

4.5.3

Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta

Asemakaavan muutoksen maankäyttöratkaisu perustuu yleiskaavan maankäyttötavoitteisiin. Alueen toiminnallista jäsentelyä, aluerajauksia sekä ympäristöllisiä ja arkkitehtonisia tavoitteita koskevat vaihtoehdot
on selvitelty ideakilpailun avulla. Sijaintivaihtoehtoja on selvitetty lähinnä huvipuiston sekä palstaviljelyalueen osalta.
4.5.4

Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet

Asemakaavaluonnos perustui yleiskaavaan sekä alueesta järjestetyn ideakilpailun pohjalta laadittuun yleissuunnitelmaan. Luonnosvaiheen jälkeen laaditut lisäselvitykset eivät ole antaneet aihetta muuttaa kaavan
perusratkaisua, joten asemakaavaehdotus on pääosin asemakaavaluonnoksen mukainen. Huvipuistoa
varten varattavan alueen rajauksia tarkistamalla on voitu ratkaista mm. melukysymykset sekä suhde kulttuurihistorialliseen huvila-alueeseen. Palstaviljely Hietasaaren alueella voi jatkua, kun toiminnalle esitetään
uusi paikka. Aluetta koskeva erillinen asemakaavan muutos on tullut vireille ja pyritään saamaan valmiiksi
samassa aikataulussa Nallikarin asemakaavan muutoksen kanssa, jolloin katkoksista viljelytoiminnassa
vältytään.

Asemakaavaluonnoksen 22.4.2013 mukainen havainnekuva (luonnosvaiheen jälkeen on tehty muutoksia
mm. huvipuistoalueen rajauksiin)
4.5.5

Esitetyt mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen

Mielipiteet, lausunnot ja muistutukset niihin laadittuine vastineineen ovat selostuksen liitteenä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta esitettiin yksi mielipide, joka koski naturistirannan sijoittamista
Nallikariin. Ohjausryhmän kannanoton mukaan toiminto ei sovellu ko. alueelle, koska ranta-alueet on syytä säilyttää kauttaaltaan vapaassa käytössä.
30.6.2010 on esitetty kuntalaisaloite maauimalan rakentamisesta Ouluun ja sen tilatarpeiden huomioimisesta Nallikarin alueen kaavoituksessa. Asemakaavoituksen ohjausryhmän linjauksen mukaan Nallikarin
merenranta-alue ei ole paras mahdollinen paikka maauimalalle, joten sitä ei ole asemakaavan muutoksessa huomioitu.
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ELY -keskukselle on tehty ehdotus neuvottelun käymiseksi oas:n riittävyydestä. Vastauskirjeessään
6.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus toteaa, että päivitetystä oas:sta käy ilmi MRL 63 §:ssä tarkoitetulla tavalla suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista
ja että kaavamuutosprosessi on edennyt MRL:ssa säädetyllä tavalla. Esitetty ehdotus ei siten aiheuta toimenpiteitä.
Asukkaat, toimijat ja kaupunkilaiset ovat voineet esittää suullisesti näkemyksiään mm. alueen suunnittelusta 28.3.2012 pidetyssä avoimessa suunnittelutapahtumassa sekä kaavan nähtävillä oloaikana pidetyssä
tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa. Aluetta / suunnittelua koskevia kannanottoja ja mielipiteitä on esitetty
runsaasti myös julkisessa mediassa, jo ennen asemakaavaluonnosvaihetta.
Aleen nykyiset toimijat ovat tuoneet yhteisenä kantanaan esille, että huvipisto tuo alueelle kaivattua lisäaktiviteettia sekä uusia asiakasvirtoja, mikä mahdollistaa myös toimijoiden välisiä uusia synergiaetuja.
Asemakaavaluonnoksesta esitettiin yhteensä 58 mielipidettä ja luonnosta. Samansisältöistä palautetta
saatiin myös luonnosvaiheen tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa. Luonnosvaiheen mielipiteissä ja lausunnoissa esille nousseita pääteemateemoja olivat:
-

huvipuiston vaihtoehtoisten sijaintipaikkojen selvittäminen
huvipuiston meluvaikutukset ja melumittausten tekeminen
osallistuminen ja sosiaaliset vaikutukset
kansallinen kaupunkipuisto
liikenne ja pysäköinti
luonto-, maisema- ja kulttuurihistoriallisten arvojen huomioiminen
yleinen virkistyskäyttö ja palstaviljely
vaikutukset asuinolosuhteisiin

Asemakaavaluonnoksesta esitettyjen mielipiteiden perusteella aluetta koskevia selvityksiä on täydennetty.
Lisäselvitysten tulokset tukevat asemakaavaluonnoksessa esitettyjä maankäyttöratkaisuja.
- Nallikariin suunnitellun huvipuiston sijaintipaikkavertailu, FCG Oy 28.2.2014
- Oulun huvipuiston sijoituspaikkavaihtoehtojen arviointi, Sito Oy 22.4.2014
- Suomen Tivoli, Hietasaari, Ympäristömelun mittausraportti, Promethor Oy 16.8.2014
- Oulun Hietasaaren maankäytön kehittämiseen liittyvä sidosryhmäselvitys, Pöyry Finland Oy
01.2015
- Hietasaaren kaupunginosaa koskeva asemakaavan muutos – Liikenneslvitys, Plaana Oy 2015
- Laskennallinen ympäristömeluselvitys, päivitys 16.6.2015, Promethor Oy
- Vastine asukasyhdistyksen kommentteihin koskien ympäristömelun mittausraporttia, 22.6.2015
Promethor Oy

Asemakaavaluonnoksesta esitetyt mielipiteet ja lausunnot on otettu huomioon asemakaavaehdotusta
laadittaessa seuraavalla tavalla:
- huvila‐ ja matkailupalvelualueiden välistä jäsentelyä ja rajausta on selkiytetty
- Mustasalmen eteläpuolista korttelialuevarausta on pienennetty siten että etäisyydet viereisille
tonteille päin kasvavat
- Vaaskivenpuiston luontoarvot on huomioitu suojelumerkinnöin ja puistossa olevan huvilapiha‐
piirin säilyttäminen on mahdollistettu
- Mustasalmen rannat on osoitettu kauttaaltaan virkistysalueiksi, jossa luontoarvot säilytetään
- Mustasaarentie 9:ssä sijaitseva huvilatontti (ODL) on liitetty osaksi kaavamuutosaluetta
- Mustasaarentie 11:ssa sijaitsevalle kesäkodille (Oulun Invalidien Yhdistys ry) on osoitettu vierei‐
sestä PV ‐korttelialueesta erillinen tontti
- minigolf ‐toiminnan (Oulun Tarmo) jatkuminen nykyisellä paikallaan on mahdollistettu
- asemakaavamääräyksiä (nal) on täsmennetty mm. huvipuistotoiminnalle varatun alueen jäsen‐
telyä ja toteutustapaa koskevilta osin
- palstaviljelytoiminnan jatkuminen Hietasaaren alueella on mahdollistettu käynnistämällä kor‐
vaavaa palstaviljelyaluetta koskeva asemakaavan muutos (564‐2242), joka on tullut vireille vuo‐
den 2014 lopulla
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Pohjois-Pohjanmaan museon kannanoton mukaan esitetyt toimenpiteen varmistavat RKY -alueen (Hietasaaren huvila-alue) arvojen säilymisen, jolloin kaavamuutoksessa esitettyjen toimintojen sijoittuminen
alueelle on mahdollista.
Tonttikohtaisia rakennusoikeuksia ja autopaikkamääriä on tarkistettu luonnosvaiheen jälkeen tontinhaltijoiden kehittelemien suunnitelmien ja lisäselvitysten perusteella. Korttelissa 5 kaavan sisältöä on tarkistettu Pohto Oy:n esitysten perusteella (tonttijako, käyttötarkoitusmerkinnät, kerrosalat, kerrosluvut ja autopaikkavaatimus). Kortteliin esitetyn uuden hotellirakennuksen kerrosluvuksi on pienennetty V-VIII (asemakaavaluonnoksessa XII). Kylpylähotelli Edenin (kortteli 4, tontti 3) hotellitilojen laajentaminen on mahdollistettu Holstinsalmentien varrelle. Meri-Oulu LTO:lle myönnetty suunnitteluvaraus on huomioitu Holstinsalmentien ja Vellamontien kulmaukseen sijoittuvalla tontilla (kortteli 4, tontti 5).
4.5.6

Esitetyt muistutukset ja niiden huomioon ottaminen

4.5.7

Suunnitelmiin nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset

4.5.8

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

Tekninen lautakunta päätti hankkeen käynnistämisestä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettamisesta nähtäville 25.8.2009 § 409.
Yhdyskuntalautakunta päätti asettaa valmisteluaineiston 7.5.2013 § 256 mielipiteiden esittämistä varten
nähtäville MRL 62 § tarkoituksessa ja MRA 30 § säädetyllä tavalla. Valmisteluaineistoon sisältyi aluerajauksen osalta päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.4.2013.
Yhdyskuntalautakunta päätti asettaa asemakaavaehdotuksen _.__.20__ § __julkisesti nähtäville MRL 65 §
tarkoituksessa ja MRA 27 § säädetyllä tavalla.

Asemakaavaehdotuksen mukainen ilmakuvasovitus
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5

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne
Kaavan perusrakenne sekä maankäyttö ovat yleiskaavan mukaisia. Asemakaavan muutos tehostaa maankäyttöä Nallikarin ydinalueella, jo nykyisin rakennetuilla tai muutoin aktiivisessa käytössä olevilla alueilla.
Rakennetun ympäristön vastapainona ja Toppilansaaren asuntoalueen puoleisena suojavyöhykkeenä toimiva Holstinpuisto säilyttää metsäisen luonteensa. Mustasalmi ja Holstinsalmi sekä maisemallisesti avoin
merenrantavyöhyke säilyttävät alueelle leimalliset ja luonnonläheiset ominaispiirteensä.
Hietasaarentieltä länteen suuntautuva Holstinsalmentie toimii alueen sisääntuloväylänä. Pääosa rakennuskäyttöön osoitetuista korttelialueista / toiminnoista on keskitetty sen varrelle, jolloin kadun asema Nallikarin alueen toiminnallisena ja kaupunkikuvallisena selkärankana vahvistuu. Holstinsalmentien päätteeksi
sijoittuvasta ranta-aukiosta siihen tukeutuvine toimintoineen on mahdollista kehittää alueen toiminnallisen ydin.
Nallikarin rantatien toiminnallista ja kaupunkikuvallista merkitystä rantavyöhykkeen aluejulkisivuna on
korostettu kadunvarren täydennysrakentamisella, joka samalla liittää myös entisen rantaravintolan osaksi
muuta aluekokonaisuutta. Rannan suuntaista ajoneuvoliikennettä on pyritty rajoittamaan kadun uudella
linjauksella.
Rinnakkaiskäyttöperiaatteen pohjalta mitoitetut pysäköintialueet sijoittuvat toiminnallisesti keskeisille
paikoille, Vellamontien, Holstinsalmentien ja Leiritien varrelle.
5.1.1

Mitoitus

Käytössä oleville korttelialuille osoitetut rakennusoikeudet on määritelty nykyisten tontinhaltijoiden / toimijoiden esittämien kehittämistavoitteiden mukaisesti. Asemakaavan muutoksessa osoitettujen uusien
korttelialueiden mitoitus pohjautuu ideakilpailun tuloksiin sekä sen pohjalta jatkokehiteltyyn yleissuunnitelmaan ja tukee siten alueen yleisiä kehittämistavoitteita.
Nykyisiä matkailu-/majoituspalveluja täydentävät korttelialueet (RM) sijoittuvat Break Sokos Hotel Edenin
ja koulutus- ja kehittämiskeskus Pohton väliselle alueelle sekä Nallikarin rantatien varrelle. Kaavamuutok2
sen mahdollistama majoituskapasiteetin lisäys on 17800 kem . Uudet palvelurakennusten sekä huvi- ja
viihdetoimintojen korttelialueet (P, PV) keskittyvät Holstinsalmentien länsiosaan ja Vellamontien varrelle ja
mahdollistavat mm. Kalevala Park teemahuvipuiston, Meri Oulun kesäteatterin, Vauhtipuiston sekä tanssi2
paviljongin sijoittumisen alueelle. Näille osoitettu kerrosala on yhteensä 13900 kem . Alueen kokonaisker2
rosalaa on pienennetty luonnosvaiheen jälkeen yhteensä 11685 klem .
Tonteille sijoittuu yhteensä n. 660 autopaikkaa. Asemakaavassa osoitetuille autopaikkojen korttelialueille
(LPA) sekä yleisille pysäköintialueille (LP) on sijoitettavissa n. 1300 autopaikkaa. Näiden lisäksi alueelle on
mahdollista sijoittaa myös kadunvarsipysäköintiä. Autopaikkojen kokonaismäärää on mahdollista jonkin
verran kasvattaa tapahtumien yhteydessä tehtävin väliaikaisjärjestelyin. Suurimpien tapahtumien yhteydessä on mahdollista turvautua osin myös etäpysäköintiin ja -kuljetuksiin.
5.1.2

Palvelut

Asemakaavan muutos mahdollistaa alueella jo olevien majoitus-, koulutus-, liikunta- ja vapaaajanpalvelujen kehittämisen. Näiden lisäksi alueelle on osoitettu aluevarauksia nykyistä palvelutarjontaa
monipuolistavia aluevarauksia, mm. aluetta aktivoivia huvi- ja viihdetoimintoja varten. Palvelutoimintojen
toimintaedellytykset ovat suurelta osin sidoksissa matkailijamäärien kehitykseen, mutta esim. kahvila- ja
ravintolapalvelujen parantaminen tukee merkittävästi myös alueen yleistä virkistys- ja vapaa-ajankäyttöä.
Toimintojen keskittäminen tarjoaa monipuolisia yhteistoimintamahdollisuuksia palveluntuottajien välillä.
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Rakentamisen mittakaavaltaan sekä käyttäjämääriltään merkittävimmät toiminnot keskittyvät varsin rajatulle alueelle, jolloin alueen muut osat säilyttävät nykyisenkaltaisen väljän, pienmittakaavaisen ja vehreän
luonteensa. Nallikarin ydinalueelle pyritään sijoittamaan toimintoja, joille keskeisellä sijaintipaikalla on
erityistä merkitystä. Holstinsalmentien, Vellamontien ja Nallikarin rantatien täydennysrakentamisen myötä
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on mahdollista korostaa niiden merkitystä kadunvarren kaupunkikuvan, rantamaiseman sekä koko alueen
imagon kannalta. Nykyisin keskeisellä ja näkyvällä sijaitsevat palstaviljelyalueet (Hietasaari 1 ja 2) ovat
käytössä vain kesäisin ja talvehtivat siten pääosan vuotta käyttämättöminä sekä ympäristöltään vaatimattomassa kunnossa.
Asemakaavassa on annettu ympäristön laatutasoa koskevia määräyksiä (nal). Rakennuskäyttöön osoitetuilla alueilla edellytetään arkkitehtuurin sekä ympäristörakentamisen korkeaa laatutasoa, koska niillä on keskeinen merkitys positiivisten käyttäjäkokemusten ja alueen synnyttämien mielikuvien kannalta.
Nallikarin alue liittyy pohjoispuolisen Toppilansaaren asuntoalueeseen metsäisen puistoalueen välityksellä
(Holstinpuisto). Hietasaaren huvila-alueen puolella alueiden välinen rajaus perustuu puistovyöhykkeisiin,
joilla edellytetään ympäristön korkeatasoista toteutus- ja hoitotasoa.
Edenin edustan ranta-aukiosta on suunniteltu alueen aktiivinen ydin, johon liittyvillä toiminnoilla voidaan
elävöittää aluetta nykyistä monipuolisemmin, mahdollisuuksien mukaan myös ympärivuotisesti. Aukio voi
toimia erityyppisten tapahtumien ja pienten konserttien paikkana, mikä edellyttää laadukasta ympäristörakentamista sekä korkeussuhteiden nykyistä parempaa yhteensovittamista etenkin Edenin puoleisella
sivulla.
Rannan tuntumaan sijoittuva täydennysrakentaminen mahdollistaa alueelle kysyntää vastaavaa korkeatasoista majoitustilaa merellisten näkymien äärellä. Näkyvästä sijainnistaan johtuen niiden toteutus edellyttää arkkitehtonisesti ja ympäristöllisesti korkeaa laatutasoa.
Nallikarin rantatien linjauksen muutos rauhoittaa ranta-alueelle suuntautuvaa ”tarpeetonta” ajoneuvoliikennettä sekä parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta rannan tuntumassa. Uimarannan sisäisten kulkuyhteyksien turvallisuus paranee kun nopeampivauhtinen pyörä- ja rullaluisteluliikenne ohjautuu Nallikarin
rantatien kautta tapahtuvaksi.
Mustasalmen, Holstinsalmen sekä luonnontilaisten merenrantaniittyjen maisema- ja luontoarvot on mahdollista säilyttää, koska alueille ei kohdistu olosuhteita merkittävästi muuttavia rakentamistoimenpiteitä.
Pääosa autopaikoista sijoittuu keskeisille paikoille, rinnakkaiskäyttöperiaatteella toimiville autopaikkojen
korttelialueille (LPA). Toimijoiden osin eriaikainen autopaikkatarve mahdollistaa autopaikkojen rinnakkaiskäytön, mikä vähentää alueen kokonaisautopaikkatarvetta ja on helpommin sovitettavissa alueen vaativiin
ympäristöolosuhteisiin. LPA -alueiden jäsentelyä ympäristöön sopivan kokoisiksi yksiköiksi on ohjattu
asemakaavamääräyksin (nal).
5.3 Aluevaraukset
5.3.1

Korttelialueet

MATKAILUPALVELUJEN KORTTTELIALUEET (RM, RM-1):
Kortteli 4:
Kylpylähotelli Edenin tontti 3 on voimassa olevan asemakaavan mukaisesti matkailupalvelurakennusten
korttelialuetta RM-1, jolle saadaan rakentaa kylpylä sekä siihen liittyviä majoitus- ja ravintolatiloja. Asemakaavamerkinnät on tarkistettu toteutettua tilannetta sekä suunniteltuja muutoksia (mm. sisääntulojärjestelyt sekä ympäristöön liittyminen) vastaaviksi. Viereisiä tontteja koskevat kaavaratkaisut aiheuttavat muutoksia nykyisen kylpylähotellitontin rajoihin sekä Holstinsalmentien että Pohton puolella. Tästä johtuen
myös tontilla olevien autopaikkojen määrä vähenee. Korvaavat autopaikat on mahdollista sijoittaa vierei2
2
selle LPA -alueelle (tontti 6). Tontin kerrosala on 19000 kem (luonnosvaiheessa 14000 kem ) ja autopaikkavaatimus 1 ap/80 kem2. Kerrosala mahdollistaa hotellitilojen laajentamisen käyttösuunnitelman mukaisesti. Laajennusmahdollisuus huoneistohotellia varten sijoittuu Holstinsalmentien varteen, missä se täydentää kadunvarren kaupunkikuvaa.
Edenin eteläpuolelle osoitettu matkailupalvelurakennusten (RM) tontti 4 perustuu Nallikarin Merikylpylä
Oy:n asemakaavanmuutoshakemukseen ja mahdollistaa omistuslomaosakerakentamista hakijan tavoitteiden mukaisesti. Kokonaisuus muodostuu kolmesta viisikerroksisesta yksiköstä, jotka on mahdollista kytkeä
toisiinsa sekä Edenin ja Pohton suuntaan toisen kerroksen tasolle sijoittuvilla yhdyskäytävillä. Yhdyskäytä2
vien alikulkukorkeuden tule soveltua pelastusliikenteelle (4,2m). Tontin kokonaiskerrosala on 7500 kem

29

564-1976 Asemakaavan muutos 13.11.2015

(luonnosvaiheessa 10500 kem2) ja autopaikkavaatimus 1 ap/80 kem2. Osa autopaikoista on mahdollista
sijoittaa viereiselle LPA -alueelle (tontti 6).
Kortteli 5:
Nykyisen korttelin 5 pohjoisosaan on luonnosvaiheen jälkeen osoitettu Pohton toiminnoista erillinen mat2
kailupalvelurakennusten RM tontti 5, jonka kerrosala on 8000 kem . Kerrosluvuksi on luonnosvaiheen jälkeen osoitettu V-VIII, jolloin sen vaikutukset maisemaan jäävät vähäisemmiksi (asemakaavaluonnoksessa
kerrosluku oli XII). Rakennus on mahdollista kytkeä kiinteällä tavalla viereisten tonttien rakennuksiin. Au2
topaikkavaatimus 1 ap/80 kem ja autopaikat sijoittuvat viereisille LPA -alueille.
Kortteli 33:
Nykyisen leirintäalueen ja Nallikarin rantatien välinen alue (tontti 2) on osoitettu matkailua palvelevien
rakennusten korttelialueeksi (RM), jonka kokonaiskerrosala on 2500 kem2. Alueelle on mahdollista toteuttaa kaksikerroksisia majoitusrakennuksia, joiden maantasokerrokseen saa sijoittaa hidaskadun suuntaan
2
avautuvia liike- ja toimistotiloja. Autopaikkoja tule rakentaa 1ap/50 kem . Korttelialueelle saa sijoittaa yhden toiminnan kannalta tarpeellisen asunnon.

PALVELURAKENNUSTEN KORTTELIALUEET (P, PV):
Kortteli 4
Toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla Holstinsalmentien ja Vellamontien kulmauksessa sijaitseva alue on varattu voimassa olevassa asemakaavassa loma-asuntojen korttelialueeksi, mutta se
on jäänyt tontinhaltijan taholta rakentamatta, koska se sijaitsee kaukana merenrannasta ja nykyisistä kylpylä-/hotellitiloista. Sitä korvaavaa majoitustilaa on asemakaavan muutoksessa osoitettu tontinhaltijan
aloitteesta nykyisen kylpylähotellin tutumaan (tontille 4), jolloin ko. tontti vapautuu muuhun käyttöön.
Tontti 5 on osoitettu palvelurakennusten korttelialueeksi (P), jolta osin asemakaavan sisältö perustuu Meri-Oulu LTO Oy:lle myönnettyyn suunnitteluvaraukseen ja hakijan esittämään tontinkäyttösuunnitelmaan.
Tontin kerrosala on 3000 kem2 (luonnosvaiheessa 11300 kem2) ja autopaikkavaatimus 300 ap. Osa autopaikoista on mahdollista sijoittaa viereiselle autopaikkojen korttelialueelle.
Kortteli 6
Tontille 3 osoitettu palvelurakennusten korttelialue (P) sijoittuu keskeisen ranta-aukion äärelle, jossa sillä
on suuri merkitys alueen toiminnallisuuden ja ympäristökuvan kannalta. Katuverkkoa koskevien muutosten myötä tontti liittyy esteittä ja avoimella tavalla meren ja uimarannan suuntaan. Yleissuunnitelman mukaisesti alue soveltuu parhaiten aktiivisille ja ympärivuotisille, esim. tanssiharrastukseen ja -liikuntaan liittyville toiminnoille. Tontin kerrosala on 3000 kem2 ja autopaikkavaatimus 180 autopaikkaa. Autopaikat
sijoittuvat Leiritien varren LPA -alueille.
Kortteli 8:
Vellamontien varressa sijaitseva alue toimii nykyisin palstaviljelykäytössä. Asemakaavan muutoksessa
muodostuva tontti 2 on osoitettu huvi- ja viihdepalvelujen korttelialueeksi (PV), jonka kerrosala on 5600
2
2
kem (luonnoksessa 4000 kem ). Aluevaraus mahdollistaa kaupunginhallituksen tekemän suunnitteluvarauksen (Pellepyy Oy) mukaisen huvipuiston toteuttamisen alueelle. Tontin autopaikkavaatimus on 320 autopaikkaa, jotka sijoittuvat täysimääräisesti viereisille autopaikkojen korttelialueille. Ohjeelliset rakennusalat on sijoitettu alueen ulkoreunoille, jolloin rakennukset osaltaan vähentävät toiminnasta aiheutuvia
vaikutuksia lähiympäristölle. Alueen ulkoreunoille on myös istutettava suojaavaa kasvillisuutta. Aluetta on
jäsennelty ohjeellisin istutusaluein ja alueella sijaitseva kuusirivi on säilytettävä. Asemakaavamääräysten
mukaan toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta rasitusta ympäristölle. Rakennukset, rakenteet ja laitteet
tulee suunnitella ympäristön arvot ja maiseman luonne huomioiden.
Tontti 3 on liitetty asemakaavan muutosalueeseen tontinhaltijan (ODL:n säätiö ry) esityksestä siten, että se
on tarvittaessa mahdollista liittää toiminnalliseksi osaksi tontille 2 osoitettua aluekokonaisuutta (PV). Ton2
tille osoitettu kerrosala on 600 kem . Autopaikkavaatimuksen mukaiset 20 autopaikkaa on mahdollista
sijoittaa viereiselle autopaikkojen korttelialueelle LPA. Kulttuurihistoriallisesti arvokas pihapiiri on osoitettu
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säilytettäväksi (sr-5) ja päärakennus on suojeltu voimassa olevan asemakaavanmukaisesti (sr-20). Maisemallisesti merkityksellinen puusto säilytetään. Asemakaavamääräyksen mukaan alue tulee sopeuttaa ympäristön mittakaavaan ja toteuttaa kauttaaltaan puistomaisen viihtyisäksi.
Kortteli 30:
Mustasalmen eteläpuolinen tontti 1 on osoitettu huvi- ja viihdepalvelujen alueeksi (PV), jolloin se muodostaa laajennusvarauksen salmen pohjoispuoliselle alueelle. Korttelialue liittyy asemakaavassa osoitettujen siltayhteyksien (si) välityksellä salmen pohjoispuoliseen kortteliin 8 ja voi toimia sen laajennusalueena,
jolloin eteläpuoliselta Keulapuomintieltä päin tontille saa järjestää vain tarvittavan huoltoajoyhteyden.
2
2
Tontin kerrosala on 800 kem (luonnoksessa 2400 kem ) ja autopaikkavaatimus 40 ap. Autopaikat tulee
sijoittaa täysimääräisesti salmen pohjoispuolisille autopaikkojen korttelialueille. Rakennusalat on sijoitettu
ohjeellisesti alueen reunoille, jolloin rakennukset osaltaan vähentävät toiminnasta aiheutuvia vaikutuksia
lähiympäristölle. Tontti sijoittuu Kelapuomintieltä päin yli 70 metriä leveän puistovyöhykkeen taakse, jolloin sen ympäristölliset vaikutukset salmen eteläpuoliselle huvila-alueelle jäävät vähäisiksi. Asemakaavamääräyksen mukaan alue tulee sopeuttaa ympäristön mittakaavaan ja toteuttaa kauttaaltaan puistomaisen viihtyisäksi. Salmen ylittävät siltayhteydet on toteutettava veneilyn mahdollistava alikulukorkeus huomioiden.
Kortteli 31
Tontille 4 osoitettu käyttötarkoitusmerkintä (P) ja 700 kem2 rakennusoikeus mahdollistavat nykyisen kesäkodin (Oulun invalidien yhdistys ry:n kesäkoti Irjala) toiminnan kehittämisen sekä monipuolistamisen.
Tontti on erotettu eteläpuolisesta PV -korttelialueesta kevyen liikenteen väylällä. Tontin rajoja koskevista
muutoksista huolimatta nykyinen päärakennus voi säilyä paikallaan. Tontin vaatimat 10 autopaikkaa on
mahdollista sijoittaa viereiselle autopaikkojen korttelialueelle. Tontille ajo on mahdollista sekä LPA -alueen
että Mustasaarenraitin kautta.
Kortteli 32
Huvi- ja viihdepalveluille osoitettu tontti 1 (PV) perustuu kaupunginhallituksen tekemään suunnitteluvaraukseen ja mahdollistaa Hietasaaren vauhtipuiston toiminnan siirtymisen nykyiseltä paikalta (Hietasaarentien itäpuolelta) tiiviiseen yhteyteen Nallikarin muiden palvelutoimintojen kanssa. Alueelle osoitettu kerrosala on 1500 kem2 (luonnoksessa 700 kem2) ja autopaikkavaatimus 120 autopaikkaa. Autopaikat on
osoitettu pääosin Leiritien varren LPA -korttelialueille. Rakentaminen pyritään keskittämään nauhamaiseksi
vyöhykkeeksi Holstinsalmentien puoleiselle tontinosalle, jossa se muodostaa yhtenäisen julkisivurakenteen
kadun suuntaan.
Tontti 3 mahdollistaa nykyisen minigolf -toiminnan jatkumisen tai sen liittämisen osaksi tontille 1 sijoittu2
vaa kokonaisuutta. Tontin rakennusoikeus on 200 kem ja autopaikkavaatimus 20 ap.
Kortteli 33
Palvelurakennusten korttelialueeksi osoitettu tontti 1 soveltuu lähinnä pienimuotoiselle kioskirakennuksel2
le tai rannan käyttöä palveleville toiminnoille. Tontin kerrosalan on 200 kem ja autopaikkavaatimus 4
ap. Autopaikat on mahdollista sijoittaa vastapäiselle pysäköintialueelle.
LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUEET (K-4,KL):
Kortteli 5
Koulutus- ja kehittämiskeskus Pohtolle varatun tontin 3 käyttötarkoitusmerkintä (voimassa olevassa asemakaavassa YO) on luonnosvaiheen jälkeen muutettu jatkokäytön kannalta joustavammaksi osoittamalla
se liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi K-4, jolle saa rakentaa tutkimus-, opetus- ja kehitystoimin2
taa palvelevia liike- ja toimistotiloja sekä julkisia ja yksityisiä lähipalveluita. Tontin kerrosala 7200 kem
vastaa rakennusten nykyistä laajuutta (ilman olemassa olevaa hotelliosaa). Autopaikkavaatimus on voi2
massa olevan asemakaavan mukaisesti 1 ap/65 kem . Osa autopaikoista sijoittuu pohjoispuoliselle LPA alueelle. Tontin itäsivun arvokas puusto on säilytettävä. Korttelin pohjoisosasta on luonnosvaiheen jälkeen
erotettu erillinen matkailupalvelurakennusten tontti 5 sekä autopaikkojen korttelialue LPA-4.
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Kortteli 35
Tontti 1 on erotettu uimaranta-alueesta vanhaa rantaravintolarakennusta varten. Tontti on osoitettu yksi2
kerroksisten liikerakennusten korttelialueeksi KL, jonka kerrosala on 900 kem . Rakennusta koskevaksi
suojelumerkinnäksi on päivitetty sr-20. Rakennukseen sijoittuvan ravintola- ja kokouskäytön edellyttämä
autopaikkamäärä on 40 autopaikkaa, joista pääosa sijoittuu sitä varten muodostettavalle LPA -4 alueelle
(kortteli 34). Sen kautta on mahdollistettu myös huoltoajoyhteys tontille.

YLEISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUEET (YU)
Kortteli 31
Nallikari Tennis Oy:n käytössä oleva tontti 2 on osoitettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU). Tonttia on laajennettu idän suuntaan siten, että
nykyisen liikuntahallin laajentaminen mahdollistuu. Tämä edellyttää nykyisen viemärilinjan siirtämistä itäpuoliselle LPA -alueelle. Holstinsalmentien puoleista rakennusalan rajaa on tarkistettu siten että mittakaavallisesti suuren hallin laajentaminen pitkää katujulkisivua keventävillä ja jäsentävillä laajennusosilla on
2
mahdollista. Tontin kerrosala on 12 600 kem ja autopaikkavaatimus 180 autopaikkaa. Osa autopaikoista
on mahdollista sijoittaa viereisille LPA -alueille. Tontin eteläosan kookas puusto tulee säilyttää.
AUTOPAIKKOJEN KORTTELIALUEET (LPA, LPA-4)
Korttelialueiden autopaikat on suurelta osin keskitetty asemakaavassa osoitetuille autopaikkojen korttelialueille. Eri toimijoiden osin eriaikaiseen autopaikkatarpeeseen perustuva rinnakkaiskäyttömahdollisuus on
huomioitu tonttikohtaisia autopaikkavaatimuksia määriteltäessä. Yhteiskäyttöperiaate edellyttää mm. että
ko. autopaikat ovat nimikoimattomia, josta syystä asemakaavaan sisältyy LPA -alueiden toteuttamista ja
käyttöä koskevia määräyksiä.
Autopaikkojen keskittäminen edellyttää pysäköintialueiden toteuttamista ympäristöön sopivalla tavalla.
Asemakaavamääräyksen mukaan pysäköintialueet tulee jäsennellä saarekkein, istutuksin ja puurivein mittakaavaltaan ympäristöön sopiviksi. Myös alueilla olevaa puustoa on mahdollista säilyttää soveltuvin osin.
Nallisportin itäpuoliseen LPA -alueeseen liittyy Mustasalmenraitin puolella liittymäkielto, jolloin pysäköintialueesta ei aiheudu liikennevaikutuksia säilytettävälle huvila-alueelle. Voimassa olevassa asemakaavassa
tontti on osoitettu matkailupalvelurakennusten korttelialueeksi RM.
5.3.2

Muut alueet

Katualueet:
Vihreäsaaren rataa varten asemakaavaan varattu rautatiealue on käynyt tarpeettomaksi radan purun jälkeen. Rautatiealue on liitetty osaksi Hietasaarentien katualuetta, jolloin entiselle raidelinjalle on mahdollista sijoittaa kadun myötäinen kevyen liikenteen yhteys.
Holstinsalmentien rajauksissa on huomioitu suunnitellut liittymäalueet, kääntöpaikka, linja-autojen pysäköinti sekä kevyen liikenteen järjestelyt liikenteen yleissuunnitelman mukaisesti. Tonttiliittymien määrää ja
sijoittumista on kaavassa rajoitettu kadun luonne ja kevyen liikenteen turvallisuus huomioiden. Kadun
ylittävä ylikulkusilta ulkoilureittiä varten on osoitettu yleissuunnitelman mukaiselle paikalle. Toteutuessaan
ylikulkusilta toimii myös porttirakennelmana alueelle saavuttaessa.
Vellamontien leveys on tarkistettu kevyen liikenteen järjestelyjen mukaiseksi. Tonttiliittymien sijoittuminen
lähelle Holstinsalmentien liittymää on estetty liittymäkielloin.
Nallikarin rantatien eteläosa on katkaistu ajoneuvoliikenteeltä, mikä parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta ydinalueella. Sen korvaa Leiritien jatko rannan suuntaan, jossa kadun päätteeksi on osoitettu kääntöpaikka. Katutilan luonteen selkeällä muutoksella sekä katurakenteellisin keinoin pyritään siihen, että
Nallikarin rantatielle ei suuntaudu tarpeetonta ajoneuvoliikennettä. Entiselle rantaravintolalle johtava katuosuuden hidaskatuluonnetta korostetaan mm. kadunvarren lisärakentamisella sekä katurakenteellisin
keinoin, kevyen liikenteen asemaa korostaen. Kääntöpaikan uudella muotoilulla ympäristön jäsentely selkiytyy ja autopaikkojen määrä hieman lisääntyy.
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Kevyen liikenteen väylät:
Kevyen liikenteen yhteyksiä kehitetään liikenteen yleissuunnitelman sekä uimaranta-alueen kunnostussuunnitelman mukaisesti. Nallikarin rantatien, ranta-aukion sekä Edenin tontin kautta on suunniteltu uimarannan sisäisistä kulkuväylistä erillinen reitti nopealle pyöräilylle ja rullaluistelulle.
Katuaukiot ja torit:
Asemakaavassa on osoitettu kolme katuaukiota, joilla pyritään korostamaan niiden asemaa alueen solmukohtina sekä katutilan luonteen muutoskohtina. Aukiot toteutetaan katu- ja ympäristörakenteiltaan korkeatasoisina ja selkeästi hahmottuvina aukiotiloina, joissa kevyen liikenteen turvallisuudesta huolehditaan
esim. korotuksin, hidastein, pollarein ja istutuksin. Aukioita lävistävät ajoradat on merkitty kaavaan ohjeellisina (ajo).
Holstinsalmentien päätteeksi muodostettava ranta-aukio avautuu suoraan merelle ja voi toimia erilaisten
yleisötapahtumien alueena sekä kesä- että talvisaikaan. Aukion sisäiset liikennejärjestelyt (mm. kevyt liikene, saattoliikenne) jäsenellään mm. pollarein ja pinnoittein. Viereiset tontit sovitetaan aukion korkeussuhteisiin liittyviksi.
Leiritien päätteeksi esitetyn aukion kautta avautuu katunäkymä merelle. Aukion sisäisillä järjestelyillä huolehditaan etenkin kevyen liikenteen turvallisesta risteämisestä ajoneuvoliikenteen kanssa. Aukiolle on osoi2
tettu rakennusala ja 150 kem :n rakennusoikeus uimarantaa palvelevalle huoltorakennukselle.
Nallikarin rantatien kääntöpaikka pyritään rakentamaan ympäristöön sopeutuvaksi aukiotilaksi, jossa kevyen liikenteen asema korostuu. Aukion kautta tapahtuu ajo viereisille pysäköintialueille.
Yleiset pysäköintialueet (LP):
Kortteleiden autopaikkatarvetta varten osoitettujen LPA -korttelialueiden lisäksi kaavaan sisältyy alueen
yleistä käyttöä palvelevia pysäköintialueita LP, jotka sijaitsevat Leiritien ja Nallikarin rantatien varressa.
Erityistilanteissa pysäköintiä voidaan väliaikaisjärjestelyin sijoittaa myös asemakaavassa osoitetuille katuaukioille.
Puisto- ja virkistysalueet (VL, VP, VK, VV, VU-2):
Lähivirkistysalueeksi osoitetun Holstinpuiston (VL) metsäinen luonne säilytetään, mutta alueen käyttöä on
mahdollista aktivoida liikuntaa ja luonnossa liikkumista palvelevia reitistöjä kehittämällä sekä maisemanhoitotöillä.
Edenin ja Pohton viereisen lähivirkistysalueen (VL) luonnetta pyritään kehittämään rakennetumpaan suuntaan sen käyttöä aktivoimalla ja ympäristöä hoitamalla, mikä mahdollista nykyistä avoimempia vesinäkymiä rantareitin varrelta sekä viereisten tonttien majoitustiloista. Puistoalueelle on osoitettu kolme raken2
nusalaa ja niille 100 kem :n rakennusoikeus. Kaavamääräyksen mukaisesti näille saa rakentaa virkistystä,
veneilyä, liikuntaa tai luontoon tukeutuvaa harrastustoimintaa palvelevia rakennuksia, jolloin toiminnan
tulee olla ainakin osittain julkisluonteista eikä se saa olla ristiriidassa alueen yleisen virkistyskäytön kanssa.
Nallikarin keskusleikkipuisto (VK) on esitetty sijoitettavaksi hieman lähemmäksi merenrantaa, jolloin se
kytkeytyy nykyistä kiinteämmin uimaranta-alueen muihin toimintoihin.
Uimaranta-alue (VV) säilyy nykyisin käytössä olevassa laajuudessa. Aallonmurtajan nokalla olevaa ”majakkarakennusta” koskeva rakennussuojelumerkintä on päivitetty nykykäytännön mukaiseksi. Sr-20 merkintä
varmista rakennuksen ulkoasun säilymisen mutta sallii tilajärjestelyihin tarvittavat muutokset. Korttelin 35
2
itäsivulle on osoitettu rakennusala ja 50 kem :n rakennusoikeus viereisiä alueita palvelevaa huoltorakennusta varten.
Mustasalmen rantavyöhykkeet molemmin puolin salmea on osoitettu lähivirkistysalueiksi koko pituudeltaan. Asemakaavamerkinnän s-2 mukaan rantavyöhykkeen luontoarvoja ei saa vaarantaa.
Pääosin lähivirkistyskäyttöön VL osoitetussa Vaaskivenpuistossa olevat luontoarvot (arvokkaat puurivit,
luonnonniitty, kääpien kannalta potentiaalinen metsikkö) on otettu huomioon osoittamalla ne merkinnällä
s-2, jonka mukaan alueita tulee hoitaa luonnonmukaisina. Puistoalueella oleva vanha huvilarakennus on
2
huomioitu osoittamalla sille rakennusala ja 150 kem :n rakennusoikeus. Kaavamerkinnän s-5 mukaan pi-
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hapiiri on säilytettävä. Alue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi VU-2, jolle saadaan rakentaa
luontoon tukeutuvaa harrastustoimintaa palvelevia rakennuksia. Vaaskivenpuiston kautta on osoitettu
mahdollisuus uutta salmen ylittävää ulkoilureittiä varten.
Matkailupalvelualueen ja huvila-alueen väliin on osoitettu toimintoja erottava puistovyöhyke. Alueelle
tulee istuttaa puita ja pensaita, jolloin se jäsentää ympäristöltään erityyppisiä alueita toisistaan.
Vesialueet (W):
Pohjoisen aallonmurtajan nokalle on asemakaavan mukaan mahdollista sijoittaa veneilyä palvelevia laitureita ja rakenteita (vs-1). Alueen käyttöä veneilytarkoituksiin vaikeuttaa toistuva ruoppaustarve.
Edenin eteläpuoliselle ranta-alueelle on osoitettu vesialue (vs-1), jonne ranta-aluetta ruoppaamalla on
järjestettävissä pienveneiden rantautumispaikka.
Mustasalmen ylittävät kevyen liikenteen sillat on osoitettu ohjeellisina. Asemakaavamääräyksen mukaan
sillat tulee toteuttaa alikulkukorkeudeltaan olevia siltoja vastaavalla tavalla, jolloin salmen veneilymahdollisuus säilyy jatkossakin.
5.4 Kaavan vaikutukset
Asemakaavan muutos tukee yleisiä strategisia tavoitteita keskeisen kaupunkialueen elinvoimaisuudesta ja
toimintakyvystä sekä eheästä, toimivasta ja energiatehokkaasta yhdyskuntarakenteesta.
Asemakaavan muutos noudattaa Oulun seudun matkailun visioita matkailuvirtojen lisäämisestä ja kysyntää vastaavasta matkailupalvelutarjonnasta. Nallikarin kehittäminen on yksi keskeisimmistä kehittämiskohteista Oulussa (Oulun seudun matkailun kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma – Master Plan 2020).
Nallikarin alueen kehittäminen tukee myös kaupungin tavoitteita elävästä ja monimuotoisesta kaupunkikulttuurista. Tavoitteena on julkisten ja yksityisten tilojen monikäyttöisyys, erilaisuus ja dynaamisuus sekä
tapahtumien ja toimijoiden määrän kasvattaminen (SYKE – kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma).
Alueen suunnittelussa on pyritty huomioimaan ja sovittamaan yhteen matkailun ja kaupunkilaisten tarpeet, kaikki liikennemuodot, väestön eri ikäryhmät sekä alueen ympärivuotinen käyttö. Alue säilyttää asemansa kaupungin keskeisenä virkistyksen ja vapaa-ajanvieton alueena. Toiminnallisten alueiden vastapainona Mustasaaren – Hietasaaren alueella on jatkossakin runsaasti myös rakentamattomia sekä osin myös
luonnonmukaisina hoidettavia alueita ja luontoarvoja.
Palvelutarjonnan monipuolistaminen lisää alueen toiminnallisuutta ja ympärivuotisuutta sekä tarjoaa uusia
synergiamahdollisuuksia. Kehittämisen myötä alueen imago ja vetovoima paranee, käyttö tehostuu sekä
käyttäjämäärät lisääntyvät.
Keskeisen, jo nykyisin käytössä olevan alueen maankäytön tehostaminen edistää omalta osaltaan Oulun
elävää kaupunkikulttuuria samalla kun se mahdollistaa alueen muiden osien säilymisen väljästi rakennettuina, puistomaisina tai jopa luonnonmukaisina. Liikennettä aiheuttavien ja aktiiviseen käyttöön suunniteltujen toimintojen keskittämisen ansiosta myös asemakaavan muutoksen ympäristövaikutukset kohdistuvat pääosin suppeahkolle Nallikarin ydinalueelle. Alue täydentyy ”sisään päin”, jolloin keskeisen alueen
eheytyessä reuna-alueet säilyy vastaavasti yleisessä virkistyskäytössä. Hietasaaren alue on lähes kauttaaltaan ihmisen toiminnan muovaamaa ja siten myös rakentamattomilta osiltaan jo nykyisin kulttuurivaikutteista.
Asuin- ja huvilakäytön lisäksi Hietasaaren alue on jo perinteisesti toiminut kaupunkilaisten aktiivisena virkistys- ja vapaa-ajan alueena. Siellä on sijainnut mm. kansankenttiä, joissa on järjestetty juhannusjuhlia
yms. isoja tapahtumia. Myöskään ajatus kansanpuistosta tai huvipuistosta ei ole täysin uusi.
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”Asemakartta Hieta- ja Mustasaarelle” 1916

Asemakaavan 1969 käyttötarkoituskaavio

Vuoden 1916 asemakaavakartassa Hietasaaren alue on osoitettu lähes kauttaaltaan rakennetuksi. Suunnitelmaan sisältyi myös pinta-alaltaan laaja ”Kansanpuisto”, josta oli tarkoitus muodostaa koko Hietasaaren
kaavarakenteen kannalta keskeinen aihe ja toiminto. Alueelle on esitetty sijoitettavaksi mm. kansankenttä
yleisötapahtumia varten, pienempiä aukioita, vesiaiheita, kaartelevia kujia ja laajoja ruohokenttiä ja pelialueita, eräänlainen oman aikansa huvipuisto. Vuoden 1969 sisältyy aluevaraus, joka kaavaan liittyvässä
käyttötarkoituskaaviossa on merkitty Huvipuistoksi.
5.4.1

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Asemakaavan muutos tehostaa maankäyttöä jo käytössä olevilla alueilla ja tukee alueen keskeisten osien
kaupunkikuvallisia kehittämistavoitteita. Holstinsalmentien ja Nallikarin rantatien aukkopaikkoihin osoitetun täydennysrakentamisen myötä alueelle on mahdollista kehittää korkeatasoiset aluejulkisivut sisääntulokadun varteen sekä meren suuntaan. Alueen metsäisestä luonteesta johtuen asemakaavan toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia kaukomaiseman kannalta, esimerkiksi viereisiltä asuntoalueilta tai kaupungin suunnalta nähtynä. Asemakaavaan sisältyvillä määräyksillä pyritään varmistamaan rakentamistoimenpiteiden sopeutuminen ympäristöön sekä kaupunki- ja maisemakuvaan. Huvi- ja viihdepalveluille
varatuilla korttelialueilla piha-alueet tulee suunnitella ja rakentaa kauttaaltaan puistomaisen viihtyisiksi.
Korttelialueille suunniteltujen kehittämistoimenpiteiden toteutus perustuu pääosaltaan yksityisten toimijoiden tekemiin päätöksiin ja investointeihin. Alue sijaitsee valmiiden katu- ja kunnallisteknisten verkostojen piirissä, joten kaupunki osallistuu alueen toteuttamiseen vastaamalla vain katujen ja yleisten alueiden
kehittämisestä maankäyttöratkaisujen ja ympäristön laatuvaatimusten edellyttämällä tavalla.
Edenin edustalle muodostetun ranta-aukion äärellä korostuvat toteutustavan toiminnalliset, kaupunkikuvalliset sekä ympäristölliset vaatimukset. Ranta-aukiosta siihen kiinteästi kytkeytyvine korttelialueineen on
mahdollista kehittää alueen toiminnallinen ydin, joka toimii monimuotoisten tapahtumien keskiönä ympärivuotisesti.
Mustasaaren - Jaalakujan alueen huvilatontit eivät (OIY ry:n ja ODL:n tonttia lukuun ottamatta) sisälly asemakaavan muutosalueeseen. Asemakaavaluonnoksessa muut rky -alueeseen kuuluvat huvilatontit on erotettu viereisistä alueista puistovyöhykkeiden välityksellä. Huvipuistoalueen myötä Nallikarin toiminnallisesti aktiivinen alue suuntautuu Mustasalmen yli Hietasaaren Ponipihalle päin, jolloin ympäristökuvaltaan
osin eriluonteiset alueet kytkeytyvät ja lomittuvat toistensa suuntaan. Tämä tukee tavoitetta huvila-alueen
avaamiseksi julkiseen tai puolijulkiseen käyttöön.
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Nallikarin uimaranta kulkuväylineen on vastikään kunnostettu. Vanha rantapaviljonki on peruskorjattu
ravintolakäyttöön, asemakaavan tavoitteiden mukaisesti.
5.4.2

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Luonto- ja maisema-arvot kohdistuvat lähes luonnontilaisina säilyneiden Mustasalmen ja entisen Holstinsalmen rantavyöhykkeille sekä salmensuiden maankohoamisrannikoille. Nämä alavat ja tulvaherkät alueet
on asemakaavassa osoitettu pääosin vesi- ja lähivirkistysalueiksi eikä niihin ei kohdistu rakentamista tai
maankäyttöä, joka uhkaisi ympäristöarvojen säilymistä. Luonnonmukaisina säilytettävät alueet monipuolistavat ympäristöä ja toimivat rakennetun alueen vastapainona. Maisemallisesti merkittävät puuryhmät ja
yksittäispuut pyritään säilyttämään.

Näkymä keskustan (Meritullin) suunnasta

Näkymä meren (”Majakan”)suunnasta
Hietasaaren alue on maisemakuvaltaan metsäinen, mistä johtuen asemakaavan muutoksen maisemalliset
vaikutukset eivät muodostu merkittäviksi. Esimerkiksi 6 -kerroksinen kylpylähotelli Eden ei näy keskustan
suuntaan lainkaan, edes lehdettömänä vuodenaikana. Myös vaikutukset meren puoleiseen kaupunkisiluettiin jäävät vähäisiksi ja kylpylähotelli Edenin asema alueen merellisenä maamerkkinä säilyy. Pohton ja Edenin väliin sijoittuvan hotellirakennuksen kerrosluku on luonnosvaiheen jälkeen madaltunut, jolloin myös
sen maisemalliset vaikutukset ovat pienentyneet.
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Mustasalmen rantavyöhykkeet molemmin puolin salmea säilyvät lähivirkistysalueina (myös suunnitellun
huvipuiston kohdalla), joille saa asemakaavan mukaan rakentaa vain polkuja ja keveitä rakennelmia olevia
luonnonarvoja vaarantamatta (s-2). Myös salmen eteläpuolisessa Vaaskivenpuistossa olevat puurivit, luonnonniitty sekä kääpien kannalta potentiaalinen metsikkö on osoitettu samalla merkinnällä, joka turvaa
niiden säilymisen.
Lähivirkistysalueeksi osoitettua Holstinpuistoa on suunniteltu kehitettäväksi maltillisilla maisemanhoitotoimenpiteillä sekä polkuverkostoa täydentämällä, joten alue säilyttää nykyisen kaltaisen metsäisen luoteensa. Edenin ja Pohton viereinen rantapuisto säilyy pääosaltaan lähivirkistysalueena, mutta sitä on suunniteltu kehitettäväksi rakennetumpaan ja maisemakuvaltaan avoimempaan suuntaan mm. merinäköaloja
avartamalla.
Nykyiseltä paikaltaan siirrettävät palstaviljelytoiminnot (Hietasaari 1 ja 2 ) on suunniteltu keskitettäväksi
Vaaskiventien eteläpuolelle, nykyisen Hietasaari 3:n yhteyteen. Aluetta koskeva erillinen asemakaavan
muutos on tullut vireille vuoden 2014 lopulla. Alue on entistä peltoaluetta, joka on myöhemmin metsitetty. Alueen raivaaminen jälleen viljelykäyttöön palauttaa sen ympäristökuvaa 1900 -luvun alkupuolella vallinneen tilanteen suuntaan, jolloin huvilakulttuuri oli kukoistavimmillaan. Selvitysten mukaan alueella ei ole
merkittäviä luontoarvoja. Arvokkaat yksittäispuut ja puuryhmät on mahdollista ottaa alueen tarkemmassa
suunnittelussa huomioon. Muualla Hietasaaren alueella säilyy runsaasti metsäisiäkin alueita virkistyskäytössä.
5.4.3

Vaikutukset talouteen

Asemakaavan mahdollistama lisärakentaminen parantaa Nallikarin vetovoimaisuutta sekä vahvistaa sen
tunnettavuutta ja imagoa, millä on suuri merkitys matkailualueiden välisessä kilpailussa. Palvelutarjonnan
monipuolistumisen myötä lisääntyvä asiakaspohja parantaa saavutettavien synergiaetujen kautta kaikkien
alueen palvelutuottajien toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta. Alueen nykyiset toimijat ovat suhtautuneet positiivisesti uusin aluetta täydentäviin toimintoihin ja suunnitelleet myös omia investointejaan osin
siihen pohjaten. Alue kuuluu valmiiden katu- ja kunnallisteknisten verkostojen piiriin, joten asemakaavan
toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä infran kynnyskustannuksia.
Nykyisten toimintojen lisäksi alue tarjoaa erinomaisen toimintaympäristön myös uusille toiminnoille mm.
olemassa olevan majoituskapasiteetin ansiosta. Toisaalta esim. huvipuiston sijoittuminen tiiviisti muiden
toimintojen yhteyteen vahvistaa perhematkailun mahdollisuuksia nykyisestään ja kasvattaa alueen kävijämääriä, joka hyödyttää suoraan myös alueen muita toimijoita.
BusinessOulun (Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020) mukaan tällä hetkellä Oulun seudun matkailullisia vetovoimatekijöitä ovat kaupungin palvelut, ostoskohteet, tapahtumat ja Nallikari. Huvipuiston
sijaintipaikkavertailun (BusinessOulu / FCG) mukaan Nallikarin voidaan todeta vakiintuneen matkailukohteena ja vetovoimatekijänä. Kohteena se on jo kansainvälisesti tunnettu Pohjoisen Skandinavian alueella.
Alue on käynyt läpi useita stagnaatio- ja uudistumisvaiheita. Seuraavan uudistusvaiheen investoinnit voivat toteutuessaan olla kokonaisuutena yli 100mil.€. Alue kaipaa merkittäviä uusinvestointeja vahvistaakseen vetovoimaansa sekä menestyäkseen ja pärjätäkseen matkailukohteiden kilpailussa. Nallikari voi näin
ruokkia jatkossakin Oulun kaupunkiseudun matkailun kasvua.
Pellepyy Oy:n arvioiden mukaan teemahuvipuisto muodostaa merkittävän talouden moottorin alueelle.
Sen suora töllisyysvaikutus on sesonkikaudella n. 70 - 80 henkilöä (pääasiassa nuoria), jonka lisäksi sillä on
myös epäsuoria työllistäviä vaikutuksia. Huvipuiston toteutuminen mahdollistaa Ouluun myös muita matkailuinvestointeja, joten sen taloudelliset vaikutukset ovat huomattavat.
5.4.4

Vaikutukset terveyteen ja turvallisuuteen

Alueen monipuolistuessa sen käyttö lisääntyy ja se tarjoaa hyvät puitteet arkiliikunnalle sekä liikunnalliselle
ja terveelle elämäntavalle. Alue säilyttää pääosin avoimen luonteensa ja tarjoaa monipuolisia virkistäytymismahdollisuuksia ympäristöltään ja kulttuurihistorialtaan monipuolisella alueella. Mahdollisuus omatoimiseen kaupunkiviljelyyn Hietasaaren alueella säilyy uuden alueen käyttöönoton myötä.
Liikenneturvallisuutta on suunniteltu kehitettäväksi mm. rannan tuntumassa. Rannan suuntaisen kadun
osittainen katkaisu ja sen uusi linjaus parantaa etenkin kevyen liikenteen olosuhteita keskeisellä ranta-
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vyöhykkeellä. Eri liikennemuotojen rinnakkaiskäyttöön osoitettavan hidaskadun kautta on suunniteltu
sujuva yhteys nopealle pyöräilylle ja rullaluistelulle, jolloin se ei sekoitu uimarannan sisäiseen hitaaseen
liikenteeseen. Holstinsalmentielle on osoitettu kevyen liikenteen turvallisuutta parantava alikulkuvaraus
Hietasaarentien ali.
5.4.5

Vaikutukset sosiaalisiin oloihin

Esitettyjen mielipiteiden perusteella Hietasaaren alueeseen kohdistuu monipuolisia odotuksia ja tavoitteita. Alueen toimijoiden ohella myös useat kaupunkilaiset kokevat alueen tärkeäksi, etenkin ympäristön
ominaispiirteiden sekä yleisen virkistys- ja vapaa-ajankäytön osalta. Kaavaprosessiin sisältyvien osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyjen lisäksi hankkeen yhteydessä on laadittu sidosryhmäselvitys, jossa alueen nykyistä käyttöä sekä odotuksia alueen kehittämisestä on selvitelty tarkemmin. Sidosryhmäselvityksen
kuuluneiden kyselyiden sekä työpajan tarkoituksena on ollut nostaa esille mahdolliset kiistakysymykset ja
käynnistää vuoropuhelu niitä koskevien kompromissien löytämiseksi, ja siten edistää kaavahankkeen sosiaalista hyväksyntää. Suunnitteluhanke on ollut näkyvästi esillä myös julkisessa mediassa koko prosessin
ajan, joten osallisten näkemysten voi katsoa tulleen kattavasti esille.
Palautteen määrästä ja tavoitteiden osittaisesta ristiriitaisuudesta johtuen asemakaavan muutos edellyttää
näkemysten yhteensovittamista siten että suunnitellut että kehittämistoimenpiteet palvelevat eri osallistahoja ja kaupunkilaisia mahdollisimman kattavasti, mutta eivät ole ristiriidassa ympäristön arvojen säilyttämisen kanssa. Tavoitteena on mahdollistaa kaikkien nykyisten toimintojen jatkuminen Hietasaaren alueella
(koskee mm. palstaviljelyä) sekä täydentää sitä uusilla palvelutarjontaa monipuolistavilla toiminnoilla, jolloin tuloksena on toiminnallisesti ja sosiaalisesti monimuotoinen ja aktiivinen aluekokonaisuus.
5.4.6

Muut vaikutukset

Asuminen ja elinympäristö:
Nallikarin toiminnallisesta kehittämisestä aiheutuvien ympäristövaikutusten (liikenne ja melu) ei voi katsoa
suuntautuvan/ulottuvan häiritsevässä määrin viereisille asuntoalueille saakka. Huvipuistoa varten varatun
alueen etäisyys lähimmistä Toppilansaaren asuintonteista on yli 500, metriä. Suomen Tivolia koskevien
melumittausten mukaan keskimelulle asetetut ohjearvot alittuvat jo noin 100 metrin etäisyydellä laitteista.
Viereisen huvila-alueen tontit on varattu yleiseen tai yhteisöjen käyttöön, joten alue ei ole verrattavissa
yksityisluonteiseen loma-asumiseen. Pääosa huviloista toimii yhteisöjen käytössä ja toiminta rakentuu
erityyppisten kokoontumisten ja yhteistapahtumien ympärille, jolloin toiminta jo itsessään saattaa aiheuttaa vaikutuksia ympäristöönsä. Nallikarin alueen kehittäminen mahdollistaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan huvilaympäristön avaamisen toiminnallisesti julkiseen tai puolijulkiseen käyttöön, voimassa olevan
asemakaavan tavoitteiden mukaisesti
Nallikarin olevat ja sinne suunnitellut toiminnot vilkastuttavat suistoalueen aktiivista kaupunkielämää ja
korostavat alueen merkitystä osana keskustarakennetta. Alueen palvelut ovat suurelta osin myös kaupunkilaisia ja viereisten asuntoalueiden käytettävissä ja monipuolistavat osaltaan myös Toppilasalmen rannoille rakentuvaa asuntoaluetta. Tämän voi arvioida omalta osaltaan parantavan myös viereisten asuntoalueiden arvostusta.
Virkistys ja vapaa-aika:
Kehittyvien palveluiden myötä myös alueen monimuotoinen vapaa-ajankäyttö lisääntyy, joten suunnitellut
kehittämistoimenpiteet palvelevat samanaikaisesti paitsi matkailua niin myös kaikkia kaupunkilaisia. Alueen liikunta-, ulkoilu- ja virkistyskäyttö tehostuu lähitulevaisuudessa jo siitäkin syystä, että läheinen Toppilansalmen ympäristö rakentuu yhteensä lähes 10 000 asukaan asuntoalueeksi.
Alueella perinteisesti harjoitettu palstaviljelytoiminta soveltuu luontevalla tavalla Hietasaaren alueelle.
Nykyiset palstaviljelyalueet (Hietasaari 1 ja 2) sijaitsevat hyvin keskeisillä paikoilla, mistä johtuen näiden
alueiden maankäytön tehostaminen on perusteltua varaamalla ne toiminnoille, joille keskeiselle sijaintipaikalla on olennaista merkitystä. Niitä korvaava palstaviljelyalue on suunnitteilla kaava-alueen eteläpuolelle,
Hietasaaren palstaviljelyalue 3:n yhteyteen. Alue on vanhaa mutta metsittynyttä peltoaluetta, joten sen
viljelykuntoon palauttaminen edellyttää vähintään pari vuotta kestäviä raivaus-, muokkaus- ja maanparannustöitä. Uuden kaupunkiviljelyalueen myötä alueen virkistys- ja vapaa-ajankäyttö lisääntyy merkittävästi
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verrattuna nykytilanteeseen. Uuden alueen toteuttaminen on siten aikataulullisesti kytköksissä nykyiselle
alueelle suunnitellun uuden maankäytön kanssa. Ko. aluetta koskevaan asemakaavan muutokseen liittyvä
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä vuoden 2015 alussa.
Uimaranta-alueen kehittäminen sekä keskusleikkipuiston liittäminen siihen kiinteästi liittyväksi monipuolistaa ranta-alueen käyttömahdollisuuksia etisestään. Edenin eteläpuolisen ranta-alueen maisemallinen
kehittäminen aktivoi sen virkistyskäyttöä sekä mahdollistaa merellisiä näkymiä uusista majoitustiloista.
Holstinpuiston virkistyskäyttö lisääntyy reittiverkoston täydentämisen sekä maisemanhoidollisten toimenpiteiden myötä.
Alueen veneilyolosuhteita on mahdollista parantaa ensisijaisesti aallonmurtajan nokalle toteutettavilla
laiturijärjestelyillä, mikä edellyttää merkittäviä ruoppaustöitä. Toteutuessaan laituri mahdollistaa myös
suistoalueella liikennöivän vesibussin pysäkin Nallikariin. Edenin edustalle osoitettu rantautumispaikka
soveltuu rannan mataluudesta johtuen lähinnä pienveneiden käyttöön. Tavoitteena on pidetty myös Mustasalmen avaaminen vähintään pienveneilyn käyttöön. Tarvittavia ruoppaustöitä vaikeuttavat salmeen
liittyvien luontoarvojen huomioiminen.
Talviajan käyttömahdollisuudet mm. lähisaariin suuntautuvine latuverkostoineen paranevat, kun Toppilansalmen väylää ei enää jatkossa ole tarpeen pitää talvisin auki.

Liikenne ja pysäköinti:
Liikennejärjestelyt liittävät Nallikarin alueen toimivalla tavalla eri saapumissuuntiin päin ja alue on eri liikennemuodoilla hyvin saavutettavissa. Alueelle on sujuva ajoyhteys E4 -tieltä saakka ja nykyinen katuverkko mahdollistaa toimivat julkisen liikenteen järjestelyt. Lyhyistä välimatkoista johtuen alue on hyvien kävely- ja pyöräily-yhteyksien päässä keskustasta ja ympäröiviltä asuntoalueilta. Alueelle on sovitettavissa käytön vaatimat pysäköintialueet henkilö- ja linja-autoille sekä polkupyörille.
Holstinsalmentien ja Hietasaarentien välityskykyä on arvioitu liikenteen yleissuunnitelman yhteydessä.
Selvityksen mukaan kiertoliittymäksi suunniteltu Holstinsalmentien liittymä toimii erinomaisesti vuoden
2030 ennustetilanteessakin, jossa on huomioitu myös uusien toimintojen aiheuttama liikenne. Suunnitellun huvipuiston aiheuttaman liikenteen osuus on arviolta noin 15-20 % kesäaikaisesta kokonaisliikennemäärästä.
Toppilasaarentie mahdollistaa toimivan joukkoliikenteen yhteyden Nallikariin ja muodostaa erityistilanteissa vaihtoehtoisen reitin pois alueelta. Toppilansaaren ja Toppilanasalmen asemakaavoitukseen yhteydessä
on mm. kadun linjauksilla pyritty huolehtimaa, ettei yhteydestä normaalitilanteessa muodostu niin houkuttelevaa, että liikenne aiheuttaisi olennaisia häiriöitä asumiselle. Mikäli tarvetta ilmenee, läpiajoliikennettä on mahdollista hillitä myös katurakenteellisin keinoin, hidastein, nopeusrajoituksin sekä läpiajokielloin.
Satamaliikenteeltä vapautunut raidealue siltoineen on mahdollista osoittaa kevyen liikenteen käyttöön.
Toimintojen keskittäminen Nallikarin ydinalueelle mahdollistaa myös keskitetyn pysäköintiratkaisun, jolloin autopaikkojen yhteiskäyttömahdollisuus vähentää niiden kokonaistarvetta sekä mahdollistaa pysäköintialueiden yhtenäisen toteutustavan ympäristön mittakaavaan ja luonteeseen sovittaen. Asemakaavamääräyksen mukaan rakennusluvassa tulee osoittaa tonteille myös toiminnan edellyttämä määrä polkupyöräpaikkoja.
Hietasaarentien-Holstinsalmentien liittymä on suunniteltu muutettavaksi kiertoliittymäksi. Liittymän toimivuustarkastelun mukaan liittymän välityskyky on hyvä ja se toimii erinomaisesti myös harvinaisemmissa
erikoistilanteissa. Tarkastelussa on huomioitu koko alueen synnyttämä liikenne vuoden 2030 ennustetilanteessa. Suurimman osan vuotta Nallikarin liikenne on verrattain vähäistä.
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Kulttuurihistoria:
Hietasaaren huvila-alue sisältyy valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointiin RKY 2009. RKY -aluerajaus on osoitettu asemakaavassa valtioneuvoston päätöksen mukaisena
(rky2000). Museoviraston, Suomen kuntaliiton ja ympäristöministeriön laatimassa muistiossa
YM3/533/2009 on selkiytetty ko. alueiden arvojen huomioon ottamista alueiden käytön lähtökohtana.
Muistion mukaan:
- on tärkeää, ettei alueilla tapahdu muutoksia tai rakentamista, joka on olennaisesti ristiriidassa niidenkulttuuriympäristöarvojen kanssa
- säilyttämisen ja muutosten laajuus ja sisältö ratkaistaan kaavoituksen kautta
- erityisesti laaja-alaisissa kohteissa aluerajauksen sisällä olevien yksittäisten rakennusten tai ympäristön
osien säilyttämistarve arvioidaan tapauskohtaisesti
- yleis- ja asemakaavoituksessa aluerajauksia on usein tarpeen täsmentää suunnittelutarkkuuden kasvaessa
- rky -alueilla on syytä kiinnittää erityistä huomioita kaavojen lähtötietojen ja perusselvitysten riittävyyteen
ja ajantasaisuuteen. Arviointi auttaa ratkaisemaan mm. mahdollisen täydennysrakentamisen sijainnin sekä
mittakaavan ja rakentamistavan.
Mustasaarentien - Jaalakujan huvila-asutuksen lisäksi Hietasaaren RKY -aluerajaukseen sisältyy mm. osa
Holstinsalmentien pohjoispuoleisesta puistosta sekä puolet Vellamontien varren palstaviljelyalueesta, joten aluerajausta on perusteltua täsmentää asemakaavan muutoksen yhteydessä. Luontevan rajauksen
alueen pohjoissivulla muodostaa nykyinen Holstinsalmentie. Länsipuolisten toimintojen sekä huvila-alueen
välille on asemakaavassa osoitettu puistovyöhyke. Eriluonteisia osa-alueita erottavat / jäsentävät puistovyöhykkeet toimivat tällöin luontevana rajauksena arvokkaalle huvila-alueelle. Ratkaisua tukee mm. laaditun rakennushistoriaselvityksen johtopäätöksissä esitetty näkemys: ”Pihapiirit ja vanhat, väljien tonttien
rajat muodostavat mahdolliselle täydennysrakentamiselle luonnollisen rajauksen”.
Varsinaiseen asemakaavan muutosalueen sisältyy kolme huvilatonttia, Mustasaarentie 9 ja 11 sekä Pauhapolku 6, jotka on mahdollista säilyttää. Laaditun rakennushistoriaselvityksen mukaan kulttuurihistoriallisesti arvokasta Mustasalmentie 9:n huvilaa, koskevat rakennussuojelumerkinnät on esitetty asemakaavan
muutoksessa nykyistä vastaavina. Myös Pauhapolku 6:n huvila on osoitettu rakennussuojelumerkinnöin.
Museoviraston ilmoituksen mukaan ko. kaava-asia kuuluu niihin asioihin, joita maakuntamuseo hoitaa
täysin valtuuksin yhteistoimintasopimuksen perusteella eikä Museovirastoa tarvitse kuulla ko. asiassa.
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Pohjois-Pohjanmaan museo on todennut kannanottonaan, että kaavaehdotuksen mukaiset toiminnot ovat
hyväksyttävissä ja huvipuiston sijoittuminen pääosin Mustasalmen pohjoispuoleiselle alueelle on mahdollista. Museolta pyydetään myös virallinen lausunto asemakaavaehdotuksesta.
Muilta osin Mustasaarentien – Jaalakujan huvila-alueelle ei kohdistu muutostarpeita, joten se ei sisälly
asemakaavan muutosalueeseen ja sitä koskevat asemakaavan suojelumerkinnät säilyvät ennallaan. Suojelumääräysten päivittäminen asemakaavan muutoksella on perusteltua tehdä osana laajempaa aluetta,
koko Hietasaaren huvila-aluekokonaisuutta koskevan inventoinnin ja arvotuksen pohjalta. Kevyen liikenteen yhteyksiä kehittämällä huvila-alue on mahdollista avata nykyistä selvemmin myös kaupunkilaisten ja
matkailijoiden käyttöön (esim. kesäkahvila ja galleriatoiminta).
Rantaravintolaa ja ”majakkarakennusta” koskevat suojelumerkinnät on päivitetty nykyisin käytössä olevien
asemakaavamerkintöjen mukaisiksi. Sr-20 merkintä varmistaa rakennusten ulkoasun olennaisten piirteiden
säilymisen, mutta mahdollistaa sisätilojen toiminnallisen kehittämisen muuttuvia tarpeita vastaavasti.
Em. perustein asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen
kanssa. Alueelle ei myöskään sijoitu toimintoja, jotka olisivat esteenä hakea suistoalueelle kansallisen kaupunkipuiston statusta, mikäli se todettaisiin perustelluksi. Asemakaavaan liittyvien määräysten mukaan
huvi- ja viihdepalvelujen alueet tulee suunnitella ja toteuttaa ympäristöön sopeutuviksi ja puistomaisen
viihtyisiksi.
5.5 Ympäristön häiriötekijät
Asemakaavan muutoksen pohjaksi on tehty liikenne- ja huvipuistomelua koskevat selvitykset. Asemakaavaratkaisu perustuu päiväajan keskimelulle asetettuihin melun enimmäisohjearvoihin (55 dB(A). Hetkellisille maksimiäänitasoille (esim. kiljahdukset huvipuistolaitteissa) ei ohjearvoja ole asetettu.
Laskennallisen ympäristömeluselvityksen mukaan liikennemelun vaikutukset rajoittuvat katujen varsille
eivätkä ulotu korttelialueille saakka, myöskään vuoden 2030 ennustetilanteessa.
Suomen Tivolia koskevien maastossa tehtyjen käytännön melumittausten mukaan keskimelulle asetettu
enimmäisohjearvo alittuu jo noin 50-100 metrin etäisyydellä huvipuistolaitteista, mikä tukee laskennallisen
ympäristömeluselvityksen tuloksia. Koske Toppilansaaren asuntoalue sijaitsee vähintään 500 metrin etäisyydellä suunnitellusta huvipuistoalueesta, voidaan arvioida että pysyvää asutusta ei altistu ohjearvot ylittävälle huvipuistomelulle. Myös viereisille huvilatonteille päin muodostuu riittävä suojaetäisyys, kun huvipuistolaitteet sijoitetaan asemakaavaehdotuksessa tarkemmin määritetylle alueelle, Vellamontien varrelle
Mustasalmen pohjoispuolella. Hietasaaren huvilatontit on asemakaavassa varattu yleiseen tai yhteisöjen
käyttöön, jolloin niiden omakin toiminta perustuu yhteiseen vapaa-ajanviettoon sekä erilaisiin tapahtumiin.
Huvipuistoalueen yleissuunnitelmaa ja asemakaavaehdotusta vastaavaksi päivitetyn ympäristömeluselvityksen 16.6.2015 mukaan päiväajan keskimelulle asetetut enimmäisohjearvot ylittyvät kahdessa kohteessa.
Mustasaarentie 9:ssä sijaitsee Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ry:n omistama huvila, joka käyttö lähivuosina muuttuu. ODL:n esityksestä huvilapihapiiri on asemakaavaluonnosvaiheen jälkeen liitetty asemakaavan muutosalueeseen ja osoitettu palvelutoimintojen korttelialueeksi, jolloin melun keskimelun enimmäisohjearvo 55 dB(A) ei sitä koske. Pauhalpolku 6 toimii tällä hetkellä yhdistyspohjaisessa kesäkäytössä.
Mikäli huvipuistotoiminnot laajentuvat salmen eteläpuolelle varatulle laajennusalueelle, huvilan nykyistä
toimintaa varte on mahdollista osoittaa korvaava paikka muualta Hietasaaren alueella.
Asemakaavaan liitetyn määräyksen mukaan toiminta (P ja PV -korttelialueilla) ei saa aiheuttaa ympäristöönsä kohtuutonta rasitusta ja toiminnan aiheuttamat meluvaikutukset tulee ottaa huomioon rakennusten, laitteiden, melunsuojarakenteiden ja istutusten sijoittelussa.
Reunaehdot huvipuistotoimintaa koskeville toiminta-ajoille (päiväaikainen toiminta) ja meluvaikutuksille
on mahdollista määritellään yksityiskohtaisesti toiminnan edellyttämässä ympäristöluvassa. Rakennusten
sijoittelua, rakenteellista melunsuojausta, aitaamista ym. koskevat yksityiskohdat ratkaistaan rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.
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Pysäköintialueet tulee jäsennellä alueen puistomaiseen ympäristöön soveltuviksi. Huvi- ja viihdepalvelujen
alueilla rakennukset, rakenteet ja laitteet tulee suunnitella ympäristön ja maiseman arvot huomioiden ja
piha-alueiltaan puistomaisen viihtyisiksi. Alueen metsäisestä luonteesta johtuen rakennushankkeiden maisemalliset vaikutukset rajoittuvat niiden lähiympäristöön. Matkailupalvelu- ja huvila-alueen välille sijoittuva metsäinen puistovyöhyke erottaa erityyppiset alueet toisistaan, jolloin asemakaavan toteuttaminen ei
vaaranna huvila-alueen arvojen säilymistä.
5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset
Asemakaavassa on annettu rakentamistapaa koskevia määräyksiä (nal), joissa korostetaan alueen luonto-,
maisema ja kulttuuriarvojen huomioon ottamista sekä rakentamisen sopeuttamista osaksi ympäristökokonaisuutta.
P ja PV -korttelialueilla toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta rasitusta ympäristölle ja toiminnan aiheuttamat meluvaikutukset tulee ottaa huomioon rakennusten, laitteiden, melusuojarakenteiden ja istutusten
sijoittelussa. Varsinaisia huvipuistolaitteita saa sijoittaa korttelin 8 tontille 2 ja muilta osin alue tulee toteuttaa huvilaympäristön mittakaavaan sopeutuvaksi ja kauttaaltaan puistomaisen viihtyisäksi.
Rakennusluvassa tulee esittää toiminnan kannalta tarvittava määrä auto- ja polkupyöräpaikkoja. Pysäköintialueet tulee jäsennellä alueen puistomaiseen ympäristöön sopivan kokoisiksi yksiköiksi mm. istutuksin.
Merenrannan läheisyydestä ja tulvavaarasta johtuen kosteudelle alttiiden rakenteiden vähimmäiskorkeuden tulee uudisrakennuksissa olla vähintään + 3.50 (N2000), mikä vastaa laadittavana olevan rakennusjärjestyksen tavoitetta.
5.7 Nimistö
Katujen ja puistojen nimistö säilyy ennallaan. Mustasaarentieltä meren rantaan suuntautuva kevyen liikenteen akseli on nimetty Mustasaarenraitiksi (Yhdyskuntajaosto 16.4.2015).

6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Asemakaavan muutokseen pohjautuva havainnekuva sekä sitä täydentävät näkymäkuvat havainnollistavat
alueen toteutuksen arkkitehtonisia ja ympäristöllisiä tavoitteita. Myös ideakilpailun voittaneen ehdotuksen
2
(wawe ) havainneaineisto sekä toimijakohtaiset korttelisuunnitelmat toimivat toteutuksen viiteaineistona.
Asemakaavan muutoksen pohjaksi laadittu liikenteen yleissuunnitelmaluonnos muodostaa lähtökohdan
katujen rakennussuunnittelulle.
6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Tonttikohtaiset toteuttamissopimukset maanvuokrausehtoineen valmistellaan asemakaavaehdotuksen
valmistuttua. Toteuttamissopimusten tulee olla allekirjoitettuna ennen asemakaavan muutoksen hyväksymiskäsittelyä.
Rakentamishankkeet voivat käynnistyä asemakaavan muutoksen tultua voimaan. Alueen toteutus tapahtuu vaiheittain, yleisten taloussuhdanteiden, matkailupalvelujen kysynnän sekä toimijakohtaisten tavoitteiden mukaisessa aikataulussa.
Suunnitellun huvipuiston sijoittuminen alueelle edellyttää maanvuokrasopimuksen laatimista sitä koskevine tontinluovutusehtoineen sekä huvipuistotoiminnan edellyttämää ympäristölupamenettelyä. Huvipuistoalueen tarkempi käyttö, rakentamisen määrä, sijoittuminen ja toteutustapa ratkaistaan yksityiskohtaisesti rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.
Tarvittavien väylien ja verkostojen toteuttaminen pyritään varmistamaan asemakaavan muutoksen tultua
voimaan. Korttelialueisiin kiinteästi liittyvät yleiset alueet suunnitellaan ja toteutetaan yksityisten rakennushankkeiden aikatauluihin sovittaen.

42

564-1976 Asemakaavan muutos 13.11.2015

6.3 Toteutuksen seuranta
Suunnittelun ohjauksesta rakennuslupavaiheessa vastaa rakennusvalvontavirasto. Rakennushankkeiden
käynnistysvaiheessa järjestetään aloituskokous, johon osallistuvat rakennusvalvonnan ja asemakaavoituksen edustajat sekä hankkeen rakennuttaja suunnittelijoineen.
Asemakaavamääräyksen mukaan RKY 2009 -alueeseen kohdistuvan rakennusluvan yhteydessä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Oulussa 13. päivänä marraskuuta 2015

Mikko Törmänen

Timo Lajunen

asemakaavapäällikkö

kaavoitusarkkitehti

Näkymä Nallikarintieltä
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Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta

564 Oulu
Täyttämispvm
13.11.2015
Hietasaaren kaupunginosan korttelin 3 ja 9 osaa, kortteleita 4, 5, 6 ja 8 sekä katu-, virkistys-,
Kaavan nimi
rautatie-, vesi- sekä retkeily- ja loma-alueita koskeva asemakaavan muutos.
Hyväksymispvm
Ehdotuspvm
13.11.2015
Hyväksyjä
Vireilletulosta ilm. pvm
25.08.2009
Hyväksymispykälä
Kunnan kaavatunnus
564-1976
Generoitu
kaavatunnus
Kaava-alueen
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
95,4613
pinta-ala [ha]
Maanalaisten
tilojen pinta-ala
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]
95,4613
[ha]

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
95,4613

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
73830
0,08

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0000

Kerrosalan muut. [km² +/-]
32039

11,3078
2,8976

11,8
3,0

15400
12600

0,14
0,43

11,3078
-3,7376

15400
-8700

2,8958

3,0

8100

0,28

2,8958

8100

33,5843
4,5618
13,8831

35,2
4,8
14,5

580
37000
150

0,00
0,81
0,00

-0,3987
-16,6827
7,2411

-1076
18165
150

26,3309

27,6

Maanalaiset
tilat
Yhteensä
Rakennussuojelu
Yhteensä

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

-0,6257
Kerrosala [kPinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
m²]

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]
4
1

Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
P
PV
Y yhteensä
YO
YU
C yhteensä
K yhteensä
KL
K-4
T yhteensä
V yhteensä
VP
VL
VK
VV
VU-2
R yhteensä
R
RA
RM
RV
RM-1
L yhteensä
Kadut
LR
LP
LPA
LPA-4
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
W

Pinta-ala
[ha]
95,4613

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0000

Kerrosalan muut. [km² +/-]
32039
15400
6900
8500
-8700
-12000
3300

11,3078
2,5281
8,7797
2,8976

11,8
22,4
77,6
3,0

15400
6900
8500
12600

0,14
0,27
0,10
0,43

2,8976

100,0

12600

0,43

11,3078
2,5281
8,7797
-3,7376
-4,0163
0,2787

2,8958
0,4422
2,4536

3,0
15,3
84,7

8100
900
7200

0,28
0,20
0,29

2,8958
0,4422
2,4536

8100
900
7200

33,5843
0,6327
21,6517
0,6045
10,2962
0,3992
4,5618

35,2
1,9
64,5
1,8
30,7
1,2
4,8

580

0,00

-1076

300

0,00

130
150
37000

0,00
0,04
0,81

2,1397

46,9

18000

0,84

2,4221
13,8831
9,0231

53,1
14,5
65,0

19000
150
150

0,78
0,00
0,00

0,4942
1,2940
3,0718

3,6
9,3
22,1

-0,3987
-4,1327
8,5343
-0,1031
-1,8171
-2,8801
-16,6827
-11,8099
-2,2250
0,2386
-1,9886
-0,8978
7,2411
3,3353
-0,5103
0,4942
0,8501
3,0718

26,3309
26,3309

27,6
100,0

-0,6257
-0,6257

Rakennussuojelu
Yhteensä
Asemakaava

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
73830
0,08

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]
4
1
4
1

300
-950
-426
18165
-4300
17050
-585
6000
150
150

Päivitetty 5.6.2015

Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma
Hietasaaren kaupunginosan kortteleiden 3 ja 9 osaa, kortteleita 4-6 ja 8 sekä katu,
virkistys-, rautatie-, vesi- sekä retkeily- ja loma-alueita koskeva asemakaavan
muutos sekä liikenteen, katujen ja ympäristön suunnittelu
(Holstinsalmentie, Vellamontie, Nallikarinranta)
Kaavatunnus 564-1976
Dnro 1666/2007
Projektinumero 100050

Asemakaavan muutosalue
Arvioitu lähilue, jolle hankkeella saattaa olla vaikutuksia

Kiinteistöjen isännöitsijöitä pyydetään tiedottamaan asukkaille ja toimitilojen haltijoille asemakaavan
vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta.

Suunnittelun etenemistä voi seurata www-sivulta:
www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/suunnitelmat-ja-hankkeet

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen asemakaavoituksessa on tullut vireille asemakaavan muuttaminen Hietasaaren Nallikarin alueella. Asemakaavan muutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen tiedote osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä vaikutusten arvioinnista asemakaavoituksessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä on mahdollista jättää kirjallinen mielipide.

SUUNNITTELU- JA VAIKUTUSALUE
Etusivun karttaan on rajattu alustava asemakaavan
muutosalue sekä alue, jolle hankkeella saattaa olla
huomattavia vaikutuksia.
Suunnittelualue sijaitsee Hietasaaren kaupunginosassa n. 2 km kaupungin keskustasta luoteeseen,
Hietasaarentien, Mustasalmen, merenrannan ja Toppilansaaren asuntoalueen rajaamalla alueella. Toppilansaaren asuntoalueen puolella alueita erottaa metsäinen Holstinpuisto. Keskustan suuntaan alue liittyy
Hietasaarentien sekä kevyen liikenteen siltojen välityksellä.
Nallikarin aluekokonaisuus muodostaa seudullisestikin tärkeän matkailu- ja virkistyspalvelualueen, jolla
on myös huomattavia luonto-, maisema- ja kulttuuriarvoja osana Oulujoen suistoaluetta. Luontoarvot
keskittyvät pääosin Musta- ja Holstinsalmen sekä
meren ranta-alueille. Hietasaaren huvila-alue on todettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi
kulttuuriympäristöksi (RKY 2009).

Ote voimassa olevasta asemakaavasta

SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE
Oulun yleiskaavassa 2020 alue on osoitettu pääosin
matkailupalvelujen alueeksi. Merenrantavyöhyke ja
Toppilansaaren asuntoalueen puoleinen metsäalue
on osoitettu yleiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön
sekä Mustasalmen äärellä sijaitseva huvila-alue yhteisöjen loma- ja vapaa-ajan käyttöön. Suunnittelualue kokonaisuudessaan sisältyy rakennusperinnön,
kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaaseen Oulujoen suistoalueeseen.
Uuden Oulun yleiskaavassa alueiden välisiä rajauksia tarkennetaan käynnissä oleva asemakaavahanke
ja sen tueksi laaditut selvitykset huomioiden. Yleiskaavaehdotus valmistuu nähtäville kesän 2015 aikana.
Suunnittelualueella on voimassa useita eri aikoina
vahvistettuja asemakaavoja ja pääosa alueesta on
toteutettu asemakaavan mukaisesti. Merkittävimmät
ja ympäristön kannalta näkyvimmät rakennuskohteet ovat kylpylähotelli Eden, Pohto sekä Nallisport.
Alueen luoteisosassa toimii valtakunnallisesti merkittävä Nallikarin leirintäalue. Keskeinen merenrantavyöhyke on uimarantakäytössä. Osa itäpuolisen
Mustasaarentien - Jaalakujan alueen vanhoista huviloista on asemakaavassa suojeltu.

MITÄ ON TEKEILLÄ
Nallikarin alueella on todettu olevan sekä tarvetta
että erinomaisia mahdollisuuksia nykyisten matkailu-, koulutus-, liikunta-, virkistys- ja ulkoilutoimintojen kehittämiseen ja monipuolistamiseen sekä ympäristön ja kaupunkikuvan kohentamiseen. Myös
alueen keskeiset toimijat ovat esittäneet toiminnallisia ja ympäristöllisiä tavoitteitaan alueen kehittämiseksi. Eden sekä Pohto ovat tehneet virallisen aloitteen asemakaavan muuttamiseksi omien tonttiensa
osalta. Kaupunginhallitus on myöntänyt Nallikariin
suunnitteluvarauksen huvipuistoa (Pellepyy Oy),
lasten vauhtipuistoa (Vauhtipuisto Oy) sekä kesäteatteritoimintaa (Meri Oulu LTO Oy) varten. Oulun
kaupunki ja alueen tontinhaltijat ovat allekirjoittaneet asemakaavan muutosta koskevan yhteistoimintasopimuksen. Asemakaavaehdotuksen valmistuttua
osapuolet neuvottelevat toteuttamisen varmistavan
sopimukset maanvuokraehtoineen.
SUUNNITTELUTYÖN ORGANISOINTI
Tekninen lautakunta on päättänyt käynnistää Holstinsalmentien, Hietasaarentien ja Mustasalmen rajaaman alueen kehittämissuunnittelun 9.10.2007
(§607). Monipuolisista kehittämistavoitteista johtuen
hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on valmistunut
toiminnallis-maankäytöllinen yleissuunnitelma, jonka
pohjalta Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen asemakaavoitus laatii asemakaavan muutoksen rakennushankkeiden mukaisessa aikataulussa. Suunnittelutyötä ohjaamaan on perustettu ohjausryhmä, jossa
on kaupungin ao. toimialojen lisäksi myös alueen
tontinhaltijoiden edustus.
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Asemakaavan muutoksen pohjaksi on laadittu kattavat perusselvitykset, joitta on tarvittavin osin täydennetty kaavoitusprosessin kuluessa. Työn kuluessa arvioidaan asemakaavan muutoksen toiminnallisia vaikutuksia matkailun, virkistyksen, ulkoilun,
asumisen sekä liikenteen ja liikenneturvallisuuden
näkökulmasta. Asemakaavan toteutuksen ja rakentamisen vaikutuksia arvioidaan erityisesti luonnonolosuhteiden, maiseman, kaupunkikuvan, kulttuurihistorian ja melun kannalta. Keskeiset vaikutukset
kirjataan asemakaavan selostukseen.
OSALLISET JA VUOROVAIKUTUS
Kaavahankkeessa osallisia ovat maanomistajat ja
ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa
käsitellään. Osallisille ja kunnan jäsenille varataan
mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai
suullisesti mielipiteensä asiasta.
Käynnistysvaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville vähintään kahden viikon ajaksi, jolloin osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä
sen riittävyydestä. Nähtävillä olosta ilmoitetaan sanomalehdessä ja virallisella ilmoitustaululla. Oas on
ollut nähtävillä 1.9. – 15.9.2009.

Luonnosvaihe
Asemakaavan muutosluonnos asetetaan julkisesti
nähtäville vähintään kahden viikon ajaksi. Osallisilla
ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta nähtävillä olon aikana.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan osallisille kirjeitse sekä
sanomalehdessä ja virallisella ilmoitustaululla. Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 17.5 –
17.6.2013, jolloin on järjestetty avoin tiedotus- ja
keskustelutilaisuus.
Ehdotusvaihe
Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti
nähtäville neljän viikon ajaksi. Osallisilla ja kunnan
jäsenillä on mahdollisuus esittää muistutus kaupunginhallitukselle kaavaehdotuksesta. Nähtävillä olosta
ilmoitetaan osallisille kirjeitse sekä sanomalehdessä
ja virallisella ilmoitustaululla.
Ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista on
osallisilla mahdollisuus esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja
arviointisuunnitelman riittävyydestä.
Hyväksymisvaihe
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto yhdyskuntalautakunnan ja kaupunginhallituksen esityksestä.
Vuorovaikutus viranomaisten kanssa
Vuorovaikutus viranomaisten kanssa kaavatyön aikana tapahtuu neuvotteluin ja lausunnoin.
Palauteosoite
Kirjalliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja asemakaavan muutosluonnoksesta sekä
muistutukset asemakaavan muutosehdotuksesta
toimitetaan postiosoitteeseen: KIRJAAMO PL 27
90015 OULUN KAUPUNKI tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@ouka.fi. Mielipiteissä ja muistutuksissa on syytä mainita kaavan tunnus 564-1976.
Katu- ja ympäristösuunnittelu
Katu- ja ympäristösuunnitelmat asetetaan erikseen
nähtäville.
ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA TIEDOTETAAN
SEURAAVIA OSAPUOLIA:
Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan museo
Oulun seudun ympäristötoimi
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Oulun kihlakunnan poliisilaitos
Rakennusvalvonta
Konsernipalvelut
Liikuntatoimi
Kulttuuritoimi
BusinessOulu
Oulun Satama
Oulun Matkailu Oy
Nallikari Lomakylä - Camping
Oulun Tilakeskus
Oulun Vesi
Oulun Energia, sähkönsiirto / kaukolämpö
Teleoperaattorit

Hietasaaren - Toppilansaaren asukasyhdistys ry
Oulun Luonnonsuojeluyhdistys ry
Yhdyskuntasuunnittelun seura ry
Oulun kestävän kehityksen seura ry
Oulun kaupungin vammaisneuvosto
Nallikarin matkailuyhdistys ry
Oulun kaupungin rakennussuojelutyöryhmä
Tuiran alueellinen yhteistyöryhmä
Oulun Hietasaaren palstaviljelijät ry
Voimistelu- ja urheiluseura Oulun Tarmo
Pellepyy Oy
Vauhtipuisto Oy
Antti Vuolteenaho
Lähiympäristön kiinteistönomistajat ja asukkaat
(taloyhtiöissä asukkaille tiedottamisesta vastaa
isännöitsijä)
OULUN KAUPUNGIN STRATEGIA
Nallikarin kehittäminen noudattaa Oulun kaupungin
strategisia tavoitteita keskeisen kaupunkialueen
elinvoimaisuudesta ja vetovoimaisuudesta, elävästä
ja monimuotoisesta kaupunkikulttuurista sekä olemassa olevan infrastruktuurin ja palveluverkoston
hyödyntämisestä. Matkailun kehittämissuunnitelmassa 2020 Nallikarin on nostettu yhdeksi keskeisimmistä kehittämiskohteista.
TAVOITEAIKATAULU
Asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville
syksyllä 2015 ja asemakaavan muutos pyritään
saamaan hyväksymiskäsittelyyn loppuvuoden aikana.

YHTEYSHENKILÖT
Asemakaavoitus:
Kaavoitusarkkitehti Timo Lajunen
Puhelin: 044-703 2416
Suunnitteluavustaja Irma Hyry
Puhelin: 044-703 2426
asiakaspalvelu 050 316 6850
asemakaavoitus.teke@ouka.fi
Kadut ja liikenne
Liikenneinsinööri Jorma Heikkinen
Puhelin: 044-703 2112
Puistot ja viheralueet
Maisema-arkkitehti Johanna Jylhä
Puhelin: 044-703 2117
Postiosoite:
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asemakaavoitus
PL 32, 90015 OULUN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Solistinkatu 2
www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/
etunimi.sukunimi@ouka.fi

Blom 2007.(C)Copyright2007, Pictometry International Corp.
Viistoilmakuva uimaranta-alueelta vuodelta 2006 (näkymä pohjoisesta)

Suunnittelun etenemistä voi seurata www –sivuilta: www.ouka.fi/oulu/nallikari
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3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka sisäpuolelta asemakaavamerkinnät
ja -määräykset poistetaan.
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9

P

11

PV

Huvi- ja viihdepalveluiden korttelialue.

20

YU

Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

22-3

K-4

Palvelurakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle saadaan rakentaa tutkimus-, opetus- ja
kehitystoimintaa palvelevia liike- ja toimistotiloja. Alueelle saadaan sijoittaa myös julkisia ja
yksityisiä lähipalveluita.

23

KL

Liikerakennusten korttelialue.

33

VP

Puisto.

34

VL

Lähivirkistysalue.

35

VK

Leikkipuisto.

36-2

VU-2

Urheilu- ja virkistyspalvelualue, jolle saadaan rakentaa luontoon tukeutuvaa harrastustoimintaa
palvelevia rakennuksia ja laitteita.

38

VV

Uimaranta-alue.

41

RM

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.

41-1

RM-1

52

LP

57

LPA

57-4

81

LPA-4
W

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, jolle saadaan rakentaa kylpylä sekä siihen
liittyviä majoitus- ja ravintolatiloja.

Yleinen pysäköintialue.

Autopaikkojen korttelialue.

Autopaikkojen korttelialue. Korttelialueen kautta saadaan järjestää ajoyhteys siihen rajoittuville
korttelialueille.

Vesialue.

82

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

83-1

Kaupunginosan raja.

84

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

85-1

Eri asemakaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.

86-1

Ohjeellinen eri asemakaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.

89-1

Ohjeellinen tontin raja.

91-1

Kaupunginosan numero, joka ei vahvistu.

92-1

Kaupunginosan nimi.

93

4

Korttelin numero.
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95

HOLSTINS

96

19000

98-1

3 as

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Merkintä osoittaa rakennusalalle sallittujen asuntojen lukumäärän.

100

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

113

Rakennusala.

113-103

115-1

kt

m-1

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa katoksen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa pääkäyttötarkoitusta häiritsemätöntä myymälä-, toimisto-,
harrastus- tai työtilaa maantasokerrokseen.

127-1

Rakennukseen jätettävä kulkuaukko, jonka paikka on ohjeellinen.

127-2

Rakennukseen jätettävä kulkuaukko. Luku osoittaa kulkuaukon vähimmäiskorkeuden metreinä.

133-104

pe

Ohjeellinen pelialueeksi varattu alueen osa.

134

Istutettava alueen osa.

134-101

Ohjeellinen istutettava alueen osa.

135-1

Istutettava puurivi.

135-3

Säilytettävää puustoa.

135-4

Alueen osa, jolle on istutettava puita ja pensaita.

135-5

Säilytettävä ja täydennettävä puurivi.

135-6

Säilytettävä puu.

135-102

Ohjeellinen alueen osa, jolle on istutettava puita ja pensaita.

136

Katu.

137

Katuaukio/tori.

137-2

(150 m2)

Katuaukio/tori, jolle saa sijoittaa alueen käyttöä tukevia pienehköjä rakennuksia ja rakennelmia
luvun osoittamassa laajuudessa.

140-1

pp

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

140-2

pp

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

141-2

pp/h

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

141-101

pp/h

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

142-1

pp/t

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu.
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146

hk

Hidaskatu.

147

ajo

Ajoyhteys.

147-3

si

147-101

ajo

Silta.

Ohjeellinen ajoyhteys.

148

h

Alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa.

148-101

h

Ohjeellinen alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa.

150

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

151

p

Pysäköimispaikka.

151-101

p

Ohjeellinen pysäköimispaikka.

154-2

j

Viemäriä varten varattu alueen osa.

157

y

Kadun tai liikennealueen ylittävä kevyen liikenteen yhteys.

yu
4.2

157-1

157-104

a

159

163

Kadun tai liikennealueen ylittävä jalankululle tarkoitettu tila, jota ei lueta kerrosalaan. Luku
osoittaa vähimmäisalikulkukorkeuden.

Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys, jonka sijainti on ohjeellinen.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

1ap/65m2

Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.

164-1

4 ap

Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa tonttia varten on rakennettava.

165

(33)

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

165-1

a

165-2

a 100%

165-6

LPA (8,30,31)

169-2

s-2

Luonnonmukaisena hoidettava alueen osa, jolle saa rakentaa polkuja ja keveitä rakennelmia
olemassa olevia luonnonarvoja vaarantamatta.

169-5

s-5

Suojeltava alueen osa. Piha-alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ominaispiirteet tulee
säilyttää ja aluetta on hoidettava siten, että maiseman luonne ei olennaisesti muutu.

169-9

171-20

Korttelialuetta varten on asemakaavassa osoitettu autopaikkoja korttelialueen ulkopuolelta.

Korttelialuetta varten vaadituista autopaikoista on korttelialueen ulkopuolelle osoitettu
prosenttiluvun ilmoittama osa.

Pysäköintiä varten varatulla korttelialueella suluissa olevat numerot osoittavat korttelit tai
korttelialueet, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, jonka arvot tulee säilyttää. RKY on
Museoviraston laatima valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittama inventointi
(valtioneuvoston päätös 22.12.2009).

sr-20

Suojeltava rakennus. Rakennus on korjaus- ja muutostöiden yhteydessä korjattava sen
kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot säilyttäen. Julkisivukorjauksissa tulee käyttää
alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. Sisätiloissa voidaan tehdä toiminnan vaatimia
muutoksia. Korjaus- ja muutostoimenpiteistä tulee pyytää maakuntamuseon/museoviraston
lausunto.
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174-1

Muuntajan vaara-alue.

190-11

Vesialueen osa, jolle saadaan rakentaa venesatamaan liittyviä rakenteita ja laitureita.

200-138

nal -merkinnällä varustetuilla korttelialueilla on noudatettava seuraavia määräyksiä:
Rakennukset ympäristöineen on sopeutettava arvokkaaseen suisto- ja merenrantamaisemaan
sekä suunniteltava arkkitehtuuriltaan paikan arvon mukaisiksi. Rakennustoimenpiteillä ei saa
vaarantaa ympäristön olennaisten ominaispiirteiden, luonto-, maisema- ja kulttuurihistoriallisten
arvojen säilymistä. Rakennussuunnittelijan tulee täyttää vaativan ympäristön edellyttämät
kelpoisuusvaatimukset. RKY2009 -alueelle kohdistuvan hankkeen yhteydessä tulee pyytää
museoviranomaisen lausunto ennen rakennusluvan myöntämistä.
Kortteliin 8 ja 30 saa sijoittaa huvipuistotoimintoja. Huvipuistolaitteita saa sijoittaa korttelin 8
tontille 2, jota rajaava aita ei saa olla näkymiä täysin peittävä. Korttelin 8 tontille 3 sekä kortteliin
30 sijoitettavat toiminnot, rakennukset ja rakenteet tulee suunnitella huvilaympäristön
mittakaavaan sopeutuviksi ja piha-alueet tulee toteuttaa kauttaaltaan puistomaisen viihtyisiksi.
Kortteli 30 tulee liittää toiminnalliseksi osaksi korttelin 8 aluekokonaisuutta siten että
korttelialueelle sallitaan vain huolto- ja pelastusajoyhteys. Kortteleiden väliset kevyen liikenteen
siltayhteydet on toteutettava Mustasalmen veneilyn mahdollistava alikulkukorkeus huomioiden.
Korttelin 8 tontille 2 saa rakentaa näköalatornin, korttelialueelle osoitetun rakennusoikeuden
lisäksi. Tornin korkeus ja rakenne tulee sovittaa merenrantamaisemaan ja ympäristöön
sopeutuvaksi, sitä koskevia suunnitelmia tulee havainnollistaa rakennuslupavaiheessa
esitettävin mallinnus- ja näkymäkuvin ja suunnitelmista tulee pyytää kaupunkikuvatyöryhmän
lausunto.
P ja PV -korttelialueilla rakennukset, rakenteet ja laitteet tulee suunnitella ympäristön arvot ja
maiseman luonne huomioiden. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta rasitusta ympäristölle.
Toiminnan aiheuttamat meluvaikutukset tulee huomioida rakennusten ulkoseinärakenteiden,
laitteiden, melunsuojausten ja istutusten suunnittelussa. Reunaehdot huvipuistotoiminnasta
aiheutuville meluvaikutuksille määritellään ympäristöluvassa.
Kosteudelle alttiiden rakenteiden vähimmäiskorkeuden tulee lämmitettävissä
uudisrakennuksissa olla + 3,50 (N2000) ja kylmissä rakennuksissa +3,25. Rakennukset
piha-alueineen on suunniteltava ja toteutettava liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja
hahmottamisen kannalta esteettömiksi. Tonttien, katujen ja puistojen väliset tasaukset
sovitetaan toisiinsa maanpinnan muotoilun ja istutusten avulla.
Rakennusluvassa on esitettävä toiminnan kannalta tarpeellinen määrä auto- ja
polkupyöräpaikkoja. P ja PV -korttelialueita palvelevat autopaikat on rakennettava
korttelialueiden vaiheittaista toteutusta vastaavassa aikataulussa. LPA ja LPA-4 -alueiden
autopaikat tulee toteuttaa rinnakkaiskäyttöperiaatteella toimiviksi, jolloin niiden tulee olla
nimikoimattomia. Pysäköintialueet tulee jäsennellä pintamateriaalein, saarekkein ja istutuksin
ympäristön mittakaava ja kaupunkikuva huomioiden.
Korttelialueen osat joita ei käytetä rakentamiseen, ajoteinä tai pysäköintiin on rakennettava ja
hoidettava puistomaisessa kunnossa. Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä koko tonttia
koskeva vihersuunnittelijan laatima pihajärjestely- ja istutussuunnitelma, joka on toteutettava
rakentamisen yhteydessä.
Lähivirkistys- ja uimaranta-alueille osoitetuille rakennusaloille saa rakentaa virkistystä, veneilyä,
liikuntaa ja luontoon tukeutuvaa harrastustoimintaa palvelevia rakennuksia, joiden
käyttötarkoitus ei saa olla ristiriidassa alueen yleisen virkistyskäytön kanssa. Rakennusten tulee
olla yksikerroksisia ja puulla verhoiltuja.
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TONTTIJAKOMERKINNÄT:

2.

Sitovan tonttijaon mukainen tontti.

