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1.

Sopimuksen taustaa ja tarkoitus

Oulun seudun kuntien yhteinen yleiskaava vahvistui seitsemän kunnan (Hailuoto, Haukipudas, Kempele,
Kiiminki, Muhos, Oulu, Oulunsalo) osalta vuonna 2005 ja myöhemmin seutuun liittyneiden kolmen kunnan
(Liminka, Lumijoki ja Tyrnävä) osalta vuonna 2007. Yleiskaavaprosessiin liittyi merkittävänä osana liikenne‐
järjestelmäsuunnittelu. Oulun seudun liikenne 2020 suunnitelma valmistui vuonna 2003. Suunnitelman
pohjalta laadittiin Oulun seudun liikenteen aiesopimus vuosille 2004 – 2007.
Oulun seudulla nähdään entistäkin tärkeämpänä maankäytön ja liikennejärjestelmäsuunnittelun tiivis vuo‐
rovaikutus. Tämän konkretisoimiseksi on päätetty laatia tämä Oulun seudun maankäytön ja liikenteen aie‐
sopimus. Aiesopimuksen keskeisenä tavoitteena on edistää seudullista maankäytön ja liikennejärjestelmän
vuorovaikutteista kehittämistä yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sopimuksen tavoitteena
on varmistaa sellaisten liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuminen, joilla on useita rahoit‐
tajia ja jotka vaikuttavat positiivisesti liikennejärjestelmän toimivuuteen. Aiesopimuksella sopijaosapuolet
sopivat Oulun seudun liikennejärjestelmän kehittämisestä kytkeytyneenä maankäytön toteuttamisohjel‐
maan (seutuMATO). Sopimuksella sovitaan liikennejärjestelmän kehittämisestä myös niiltä osin, joilla ei ole
suoraa kytkentää uusien asunto‐, työpaikka‐ ja palvelualueiden toteuttamiseen.
Aiesopimukseen sisältyvien liikennehankkeiden valtion rahoitusosuus tulee liikenne‐ ja viestintäministeriön,
Tiehallinnon, ratahallintokeskuksen, merenkulkulaitoksen ja lääninhallituksen (väylävirasto 2010 ‐) käyttöön
osoitettavasta rahoituksesta, josta lopullisesti päättää Eduskunta valtion talousarviota käsitellessään. Kun‐
nan rahoitusosuudesta päättää kukin kunta itse.
Kaikki aiesopimukseen kirjatut toimenpiteet pyritään toteuttamaan vuosien 2009 – 2012 aikana. Uusien
alueiden käyttöönoton viivästyessä niiden toteuttamiseen kytkettyjen liikennehankkeiden toteuttaminen
siirtyy.

2.

Sopijaosapuolet

Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolien välille:
- Oulun seutu
- Oulun kaupunki
- Haukiputaan kunta
- Kiimingin kunta
- Kempeleen kunta
- Oulunsalon kunta
- Muhoksen kunta
- Hailuodon kunta
- Limingan kunta
- Tyrnävän kunta
- Lumijoen kunta
- Pohjois‐Pohjanmaan liitto
- Oulun lääninhallitus
- Tiehallinto, Oulun tiepiiri
- Ratahallintokeskus
- Liikenne‐ ja viestintäministeriö
- Merenkulkulaitos
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3.

Maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen

Maankäytön ja liikennejärjestelmän tiiviillä vuorovaikutteisella suunnittelulla vähennetään liikkumistarvetta
ja vaihtoehtoisten liikennemuotojen (joukkoliikenne, kevytliikenne) osuutta lisätään (kuva 1). Vaikka asutus,
kaupalliset palvelualueet, ja työpaikka‐alueet laajenevat ja vapaa‐ajan liikkuminen kasvaa, maankäytön, lii‐
kenteen ja asumisen toimivuus turvataan ottaen huomioon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoite.
Yhdyskuntarakennetta eheyttään ja tiivistetään kaikin keinoin.

Kuva 1. Kohti kestävää kehitystä

Maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisen keskeinen tavoite on liikenteen kasvutrendin katkaiseminen.
Henkilöautoliikenteen kasvua on hillittävä ja henkilöliikenteen painopistettä on siirrettävä ympäristöä vähi‐
ten kuormittaviin liikennemuotoihin – kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen. Tavaraliikennettä tulee
tehostaa ja siinä tulee suosia meri‐ ja raideliikenteen käyttöä. Tämä ei ole mahdollista ilman määrätietoista
yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, rautateiden ja meriväylän kehittämistä, joukkoliikenteen edellytysten pa‐
rantamista sekä kevyenliikenteen olosuhteiden parantamista.

4

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS 2009‐
2012

Kuva 2. Tehdäänkö valintoja vai saneleeko kysyntä kehityksen suunnan (sama kuva esitetty myös liitteenä)

Liikennejärjestelmän kehittämisessä on kyse valinnoista (kuva 2). Jos jatketaan vallalla olevan autokeskeisen
liikennepolitiikan linjauksin, edetään kohti ympäristön sietokyvyn ylitystä. Väyläkapasiteettia lisätään aina
”tarpeen” vaatiessa ja yhdyskuntarakenne hajautuu jatkuvasti. Passiivisen liikennemäärien kasvuun alistuvan
politiikan seurauksena syntyvä yhdyskuntarakenne estää lopulta maankäytön ja liikenteen järkevän järjes‐
tämisen, joukkoliikenteen toimintaedellytykset heikkenevät ja liikenneonnettomuudet lisääntyvät.
Jos liikenteen kehityksen suunta halutaan muuttaa, on tehtävä määrätietoisia ja osin vaikeitakin poliittisia
ratkaisuja. Itseään toteuttavien liikennekasvuennusteiden tuottaminen sekä aikasäästöihin ja liikennemääri‐
en kasvuun perustuva pääteiden kapasiteetin kasvattaminen on lopetettava. Liikenteen ajoittaista ruuhkau‐
tumista on siedettävä. Joukkoliikenteen kulkumuoto osuuden lasku on pysäytettävä. Vain liikennetarvetta
vähentämällä voidaan luoda ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä liikennejärjestelmä ja yhdys‐
kuntarakenne.
Nykyisten keskusten rakentamista tuetaan kaikin keinoin. Asuntotuotanto pitää ohjata ensisijaisesti asema‐
kaava‐alueille ja toissijaisesti yleiskaavan asuntoalueille. Kaava‐alueiden ulkopuolinen rakentaminen on haja‐
rakentamista. Jos hajarakentamista sallitaan, rakentamisen pitäisi täydentää alueita, joissa palvelut ovat jo
olemassa.
Kaupan suuryksiköiden sijaintia ohjataan maakuntakaavan ja seudun yleiskaavan avulla. Suuryksiköiden si‐
jainti määritellään yhteisesti hyväksyttyjen liikenteellisten ja kaupallisten selvitysten sekä vaikutusten arvi‐
ointien perusteella. Lähipalvelujen ja päivittäistavarakaupan sijoittamisessa on tärkeää, että palvelut sijoittu‐
vat lähelle asutusta ja ovat saavutettavissa kevyen liikenteen keinoin.
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4.

Maankäytön toteuttamisohjelman ja liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet

Maankäytön toteuttamisohjelman tavoitteet:
•
•
•
•
•

Turvataan seudun valtakunnallisen kilpailukyvyn kannalta riittävä tonttituotanto sekä riittävä tonttien
luovutus.
Huolehditaan maanhankinnan ja kaavoituksen oikea‐aikaisuudesta ja riittävyydestä.
Ylläpidetään riittävää tonttitarjontaa hajarakentamisen vähentämiseksi.
Tuetaan sosiaalisesti ja alueellisesti tasapainoisten asuntomarkkinoiden toimivuutta sekä luodaan edel‐
lytykset hyvälle ja kohtuuhintaiselle, monipuoliselle asumiselle.
Pyritään kaikissa kehitysvaiheissa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään yhdyskuntara‐
kenteeseen, joka tukee kuntakeskusten elinvoimaa, palveluiden saavutettavuutta, virkistyskäyttöä sekä
joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen hyödyntämistä.

Liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liikenneväyliä ylläpidetään ja kehitetään elinkeinoelämän ja seudun asukkaiden tarpeet huomioon ot‐
taen
Tie‐ ja katuverkon päivittäinen liikennöitävyys turvataan koko seudulla
Ensisijaisesti keskitytään olevan verkon ylläpitoon ja sen kapasiteetin täysmittaiseen hyödyntämiseen
Uusia yhteyksiä toteutetaan uusien maa‐alueiden käyttöönoton edellyttämässä laajuudessa.
Keskustojen saavutettavuus turvataan kaikilla liikennemuodoilla
Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osuutta koko liikenteestä kasvatetaan
Liikennejärjestelmän kehittämisessä hyödynnetään telemaattisten järjestelmien kehittymisen antamat
mahdollisuudet, ’älykäs liikenne’.
Infrastruktuurin kehittämisessä otetaan huomioon tavaraliikenteen tarpeet, logistiikan toiminta‐
verkoston kehittäminen sekä informaatioteknologian mahdollistamat uudet toimintamallit
Eri kulkumuodoista koostuvien matkaketjujen sujuvuutta parannetaan
Liikenneturvallisuutta ja liikkumisen esteettömyyttä parannetaan
Tavaraterminaalit sijoitetaan logistisen järjestelmän kannalta optimaalisiin paikkoihin
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5.

Seudun yleiskaavan ja liikennejärjestelmän toteuttamisen periaatteet

Seudun yleiskaavassa ja liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on esitetty tavoitteita, jotka ohjaavat seudul‐
lista suunnittelua. Seudun toiminnassa tavoitteiden toteuttamiseen pyritään seuraavin periaattein:
Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen
• Pyritään rakenteeseen, jossa
o kävelyn ja pyöräilyn ja joukkoliikenteen lisäämiselle luodaan edellytykset
o raideliikenteen tulevaisuuden hyödyntämismahdollisuuksia henkilöliikenteessä ei suljeta pois
• Uudet alueet otetaan käyttöön siinä järjestyksessä, että ne täydentävät olevaa rakennetta ja tukevat
yhdyskuntateknistenverkostojen, erityisesti kaukolämmön hyödyntämistä
• Tiivistetään olemassa olevaa rakennetta.
• Seudun tavoitteena on, että asemakaava‐alueiden ja yleiskaavan asuntoalueiden ulkopuolelle sijoittu‐
van hajarakentamisen määrän pitää jäädä pienemmäksi kuin 10% omakoti‐ ja paritalotuotannosta.
Kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen käytettävyyden edistäminen
• Kaikissa maankäytön kehittämishankkeissa ja kaavahankkeissa arvioidaan yksityiskohtaisesti vaikutuk‐
set kaikkien kulkumuotojen käytettävyyteen
• Luodaan edellytykset mahdollisimman lyhyisiin ja laadukkaisiin kävely‐ ja pyöräily‐yhteyksiin asunto‐
alueilla ja asuntoalueilta palveluihin, bussipysäkeille ja seudullisille kevyen liikenteen väylille
Kuntakeskusten elinvoimaisuuden ja palvelujen alueellisen saavutettavuuden turvaaminen
• Uusien alueiden käyttöönoton vaikutus palveluverkon kehittämiseen otetaan huomioon seuraavista
näkökulmista
o
alueiden ja yhteyksien toteuttamisen on oltava taloudellista ja oikea‐aikaista
o
palvelujen on oltava hyvin saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla
• Keskustojen asukaspohjaa ja palveluja lisääviä toimenpiteitä tuetaan osoittamalla alueet, joiden raken‐
taminen tai tiivistäminen lisää keskustan elinvoimaa
Monipuolisen ja viihtyisä elinympäristön luominen
• Huolehditaan, että seudulla on jatkuvasti tarjolla erityyppisiä asuntoalueita

Maankäyttöä toteutetaan pääosin kunnissa. Kuntien maankäytön tehtäväksi jää iso osa yleiskaavassa ja
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta. Kunnissa maankäytön ja lii‐
kennejärjestelmäsuunnittelun tuloksekas yhteensovittaminen edellyttää mm. seuraavaa.
•
•
•
•
•

Hajarakentamisen määrän vuositavoite kunnissa on enintään 10% asuntojen kokonaistuotannosta. Lii‐
kennejärjestelmän näkökulmasta kaikesta hajarakentamisesta pitäisi luopua.
Kaikkiin kaavoihin sisällytetään kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen reitistöjen suunnittelu
Kaikissa kaavahankkeissa arvioidaan liikenteelliset vaikutukset ja mahdollisuudet kaikkien kulkumuoto‐
jen käyttämisen osalta
Uusia asuntoalueita toteutettaessa suunnitellut alikulut ja kevyen liikenteen väyliä rakennetaan sa‐
manaikaisesti kaavaa muutoinkin toteutettaessa.
Varataan asemakaavassa riittävä alue kaksoisraiteelle
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Kärkitehtävä 1

Yhdyskuntarakenteen kehittäminen kaavoitusyhteistyöllä
Seudun yleiskaavasuunnittelua ja siihen liittyvää liikennejärjestelmäsuunnittelua sovitetaan yhteen maan‐
käytön toteuttamisohjelmassa, jossa osoitetaan asunto‐, työpaikka ja palvelurakentamisen määrä, sijainti ja
toteutuksen ajoitus.
Seudun yleiskaavan toteutumisen ohjaamisen välineenä ovat kuntien yleiskaavoista ja merkittävistä asema‐
kaavoista sekä muista suunnitelmista annetut lausunnot, jotka seuturakennetiimi valmistelee seutuhallituk‐
selle. Seuturakennetiimin edustaja osallistuu kuntien yleiskaavojen ja merkittävien asemakaavojen ja mui‐
den suunnitelmien viranomaisneuvotteluihin ja tarvittaessa myös muihin suunnittelukokouksiin.
Seudullisen yleiskaavoituksen kehittäminen edellyttää erilaisia selvityksiä. Selvitystyön tarpeita varten pe‐
rustetaan seudun yhteinen tietopankki, jossa on mm. seudun kartta‐aineisto sekä maankäytön toteuttamis‐
ohjelmatyössä kerätty palveluja koskeva tieto.
Maankäytön suunnittelulla voidaan merkittävästi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Liikenneturvallisuusvisi‐
on mukaan tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua
vakavasti liikenteessä. Liikenneturvallisuuden kannalta on erittäin tärkeä pohtia huolellisesti ja pitkäjäntei‐
sesti, miten toiminnot sijoittuvat. Koska kaavoitus luo edellytykset toimintojen sijainnille, niiden tarvitsemil‐
le yhteyksille ja hyvälle elinympäristölle, liikennesuunnittelu ei ole kestävällä pohjalla ilman kytkentää
maankäytön suunnitteluun ja vaikutusten ennakointiin.

Kärkitehtävä 2
Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön lisääminen
Kävelyn ja pyöräilyn toimintaedellytyksiä kehitetään seudun kevyen liikenteen strategian pohjalta. Seudulli‐
sen kevyen liikenteen verkon kehittämiseksi tarvitaan yhteinen tahtotila ja eritasoista suunnittelua. Kytken‐
nän kuntien maankäytön suunnitteluun sekä liikenneväylien hoitoon ja ylläpitoon tulee olla vahva. Oulun
seudun kevyen liikenteen pääverkko muodostaa seudun kevyen liikenteen rungon ja lähtökohdan kunta‐
kohtaisille suunnitelmille. Kuntien kevyen liikenteen verkon kehittämisessä etusijalla ovat seudulliseen ke‐
vyen liikenteen verkkoon kuuluvat väylät.
Kevyenliikenteen kokonaisvaltaisen kehittämisen keskeisempiä tehtäviä aiesopimuskaudella ovat:
o
o
o
o
o
o
o

kevyen liikenteen verkon täydentäminen ja olemassa olevan väylästön parantaminen
kevyen liikenteen hallinnan kehittäminen
liikenneturvallisuuden parantaminen
eri liikkujaryhmien tarpeiden huomioon ottaminen
matkaketjujen toimivuuden parantaminen
esteettömyyden edistäminen
hoidon ja ylläpidon kehittäminen

Joukkoliikenteen käyttöä pyritään lisäämään niin, että sen kulkumuoto‐osuus kasvaa. Joukkoliikenteen pal‐
velutasoa parannetaan ja matkustamisen hinnoittelussa suositaan joukkoliikenteen vakiokäyttöä.
Joukkoliikennejärjestelmän kehittämisen keskeisimpiä tehtäviä ovat Oulun seudun joukkoliikenneorganisaa‐
tion (toimivaltainen viranomainen) perustaminen, liikenteen kilpailuttamisstrategian ja palvelutasotavoit‐
teiden määrittäminen sekä joukkoliikennejärjestelmän kehittämisohjelman laatiminen, toteuttaminen ja
seuranta.
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Kehittämisohjelmassa käsiteltäviä asioita ovat
o
o
o
o
o
o
o
o

kilpailuttamisstrategian laatiminen
palvelutasotavoitteiden asettaminen
linjaston tarkistaminen
lippujärjestelmän kehittäminen ja sopimusten uudistaminen
terminaaliverkon ja pysäkkien kehittäminen seudun terminaaliverkon kehittämissuunnitelman
pohjalta
joukkoliikenteen hallinnan kehittäminen
raideliikenneselvityksen laatiminen
cityliikenteen linjaston laajentamisselvitys.

Kärkitehtävä 3

Liikenneverkon liikennöitävyyden turvaaminen
Liikenneverkon liikennöitävyyden turvaamisessa on keskeisimmällä tilalla hoito ja ylläpito. Oulun seudun lii‐
kennejärjestelmälle asetettujen liikenteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi kehitetään liikenneverkon lii‐
kenteen hallintaa. Liikenteen hallinnalla varmistetaan liikennejärjestelmän toimintakykyä ja liikkumisen tur‐
vallisuutta kaikissa olosuhteissa. Liikenteen hallinnan keinoin edistetään liikennejärjestelmän käytön tehok‐
kuutta, kuten liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, yhteiskuntataloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä.
Liikenteen hallinnan avulla nykyisen liikenneverkon kapasiteetti hyödynnetään mahdollisimman tehokkaas‐
ti.
Liikennekeskuksen pohjalta kehitettävällä seudullisella liikenteenhallintakeskuksella tulee olemaan keskei‐
nen rooli tieliikenteen hallinnan operatiivisena toimijana Oulun seudun tieverkolla ja katuverkolla. Oulun
seudulla liikennekeskuksen toimintaa kehitetään eri toimijoiden yhteistyönä. Liikennekeskuksen kehittämi‐
sen edellytyksenä on ajantasainen, riittävä ja luotettava tieto liikennetilanteesta ja liikenneolosuhteista.
Päätiet ja pääkadut
Kiireellisintä on kehittää Oulun seudun tärkeintä pääväylää, valtatietä 4. Oulun seutu pyrkii edistämään tien
kehittämistä välillä Oulu – Kemi, Oulun kohdalla sekä välillä Oulu ‐ Jyväskylä. Oulu – Kemi välillä tavoitteena
on tien sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen lisäämällä ohituskaistoja. Oulun seudun kohdalla tavoit‐
teena on nopean joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen, eritasoliittymien toimivuuden pa‐
rantaminen ottaen huomioon maankäytön ja erikoiskuljetusten tarpeet sekä älykkään liikenteen mahdolli‐
suuksien hyödyntäminen.
Valtatietä 22 kehitetään tuoreen yleissuunnitelman pohjalta. Tavoitteena on liikenteen sujuvuuden paran‐
taminen Joutsentien ja Oulunlahdentien välisellä osuudella. Kiireellisintä on Poikkimaantien liittymän kehit‐
täminen ja tien kapasiteetin lisääminen Joutsentien ja Poikkimaantien välillä liittyen Poikkimaantien jatka‐
miseen sekä Oulunlahdentien (mt 815) liittymän kehittäminen.
Valtatietä 20 on tavoitteena kehittää kaksiajorataiseksi tieksi Kiiminkiin asti. Kiireellisintä on toisen ajoradan
jatkaminen Ylikiimingintien liittymään sekä Kiimingin kuntakeskuksen kohdalla mt 848 liittymän valo‐ohjaus.
Valtatien 8 liittymiä kehitetään Limingan alueella.
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Maanteiden 847 (Limingantie) ja 816 (Lentokentäntie) liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta kehitetään liit‐
tymien liikennevalo‐ohjauksella neljän liittymän osalta.
Poikkimaantie jatketaan Oulujoen yli Hiukkavaaraan. Kadun jatkaminen joen yli on välttämätöntä Hiukka‐
vaaran uuden asuntoalueen käyttöönottamiseksi. Hiukkavaaran alueen rakentaminen alkaa vuonna 2012.
Radat ja asemat
Seinäjoki – Oulu ‐radan kehittämistavoitteena on kaksoisraide koko välille voimakkaasti kasvavan tavaralii‐
kenteen toimivuuden varmistamiseksi sekä henkilöjunaliikenteen nopeuden nostamiseksi. Tavoitteena on
henkilöliikenteen osalta matka‐ajan lyhentäminen Oulun ja Helsingin välillä nykyisestä kuudesta tunnista
noin 4,5 tuntiin. Oulun seutu edistää osaltaan tavoitteen toteuttamista tekemällä aktiivista työtä hankkeen
rahoituksen varmistamiseksi. Seudulla varmistetaan kaikissa kaavoissa kaksoisraiteen toteuttamisedellytyk‐
set. Raideliikenteen kehittämisedellytyksiä palvelemaan Oulun seudun sisäistä liikkumista selvitellään.
Junaliikenteen toimintaa tuetaan järjestämällä hyvät liityntäyhteydet kaikista seudun kunnista aiesopimus‐
kaudella valmistuvaan Oulun matkakeskukseen.
Yhdistettyjen kuljetusten terminaalin saavutettavuus päätieverkolta turvataan. Pyritään kaikin keinoin vai‐
kuttamaan yhdistettyjen kuljetusten lisäämiseen.
Satama ja meriväylä
Oulun satamasta kehitetään Perämeren johtava yleissatama. Sataman ympärivuotinen käyttö turvataan. Sa‐
tamaan johtavaa väylää syvennetään 11, 12 tai 13 metrin syvyyteen, vastaamaan Pohjois‐Suomen liikenne‐
tarpeita.
Lentoasema
Oulun lentoasemaa kehitetään palvelemaan kasvavia matkustajamääriä. Lentoaseman kehittämisellä luo‐
daan edellytyksiä kansainvälisen liikenteen kasvulle. Aiesopimuskaudella lentoaseman matkustajakapasi‐
teettia kasvatetaan toteuttamalla kehittämissuunnitelman ensimmäinen toteutusvaihe.
Liikenteenhallintakeskus
Liikenteen hallinnan toimintaa viedään suuntaan, jossa operatiivisia toimintoja on keskitetty fyysisesti yh‐
teiseen Oulun seudun liikenteenhallintakeskukseen, Liikennehallintakeskuksessa kaikilla toimijoilla on pääsy
yhteisiin tilannetietoihin ja ennusteisiin. Liikenteenhallintakeskus hyödyntää kaikkia alueen liikenteenhallin‐
tajärjestelmiä.
Toimintojen keskittäminen tuo hyötyjä resurssien yhteiskäytön, parempien tilannetietojen sekä osaamisen
kehittymisen myötä. Oulun seudun liikenteenhallintakeskus toimii läheisessä yhteistyössä myös RHK:n oh‐
jaus‐ ja infokeskusten sekä ilma‐ ja vesiliikenteen ohjauskeskusten kanssa.
Logistiikka
Oulusta kehitetään valtakunnallinen logistiikkakeskus. Logistisia palveluja kehitetään Oritkarissa, Ruskossa
ja lentoaseman alueella.
Oulun seudun kuntien logistiikkayhteistyötä lisätään kuljetus‐ ja varastointikustannusten vähentämiseksi.
Oulun keskustan huoltoliikennejärjestelmää kehitetään.
Liikenneturvallisuus ja liikkumisen esteettömyys
Kunnissa tehdään aktiivista liikenneturvallisuustyötä Oulun seutuorganisaation tukemana. Liikenneturvalli‐
suussuunnitelmat pidetään ajan tasalla ja liikenneturvallisuutta parannetaan suunnitelmissa esitetyillä pie‐
nillä toimenpiteillä.
Liikkumisen esteettömyyteen kiinnitetään aktiivisesti huomiota kaikessa liikennejärjestelmän kehittämiseen
liittyvässä toiminnassa.
Ympäristö
Melusuojauksia toteutetaan resurssien sallimissa puitteissa vanhoilla asuntoalueilla. Uusien alueiden suun‐
nittelussa pyritään välttämään melulle altistumista.
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6.

Toimenpideohjelma

Oulun seudun yleiskaavassa ja Oulun seudun liikenne 2020 ‐suunnitelmassa on esitetty seudun maankäytön
ja liikennejärjestelmän pitkän tähtäimen kehittämisen suuntaviivat vuoteen 2020.
Oulun seudun maankäytön toteuttamisohjelmassa (seutuMATO) määritellään uusien asuntoalueiden käyt‐
töönottoajat.
Tämän aiesopimuksen toimenpideohjelmassa esitetään seutuMATO huomioon ottaen maankäytön kehit‐
tämistä, kaavoitusta ja liikennejärjestelmän kehittämistä koskevat, sopimuksen tekohetkellä tiedossa olevat
toimenpiteet vuosille 2009 – 2012
Kärkihankeiksi on nostettu seuraavat:
Seudun yleiskaavan tarkistus
o
o
o

maankäytön ja kaavoituksen tietopankin perustaminen
yleiskaavan tarkistamista palvelevien selvitysten laatiminen mm. seudun kauppapaikkaselvitys
maankäytön toteuttamisohjelman (seutuMATO) ajan tasalla pitäminen

Seinäjoki – Oulu rata
o

Rahoituksen varmistaminen, jotta saadaan
o kaksoisraide vaiheittain koko välille
o tasoristeykset pois
o henkilöjunien huippunopeus 200 km/h
o tavaraliikenteessä 100 km/h nopeus 25 tonnin akselipainolla

Valtatie 4 Oulu ‐ Kemi
Oulun kohta
o yleissuunnitelman vaiheen 1 toimenpiteiden toteuttaminen
o nopean joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen
o eritasoliittymien (Kempeleen, Zatelliitin, Ouluntullin, Kaakkuri, Lintulan, Oulun, Laanilan,
Iskon, Linnanmaan ja Pateniemen) parantaminen ottaen huomioon joukkoliikenteen ja
erikoiskuljetusten tarpeet sekä maankäytön ratkaisut mukaan lukien kaupalliset hankkeet,
jotka perustuvat hyväksyttyihin kaavoihin sekä tehtyihin liikenteellisiin ja kaupallisiin selvi‐
tyksiin
o telemaattiset ratkaisut
Pohjois‐Ii – Maksniemi
o rahoituksen varmistaminen ohituskaistien saamiseksi koko välille
Oulun satama
o

länsilaiturin hankesuunnitelman laatiminen, maa‐alueen riittävyyden turvaaminen (konttikentän
laajentaminen, sisääntulotien uusi linjaus), meriväylän leventäminen ja syventäminen

Lentoasema
o

laajennuksen ensimmäisen vaiheen toteuttaminen: matkustajaterminaalin ja asematason laajen‐
nukset, maaliikennejärjestelyt ja rahtitoiminnan tilat

Oulun keskusta
o
o
o
o

keskitetyn pysäköintiratkaisun tekeminen
kortteleiden kehittäminen
kävelyalueen laajentaminen
huolto‐ ja jakeluliikenteen järjestelyjen kehittäminen (Citylogistiikka)
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Joukkoliikennejärjestelmä
o
o
o
o
o
o
o

seudullisen joukkoliikenneorganisaation perustaminen
joukkoliikenteen kehittämisohjelman laatiminen
kilpailuttamisstrategian laatiminen
palvelutasotavoitteiden asettaminen ja linjaston tarkistaminen
lippujärjestelmän kehittäminen ja sopimusten uudistaminen
terminaaliverkon ja pysäkkien kehittäminen seudun terminaaliverkon kehittämissuunnitelman
pohjalta
cityliikenteen linjaston laajentaminen.

Liikenneturvallisuus
o

asukkaiden liikkumisasenteisiin vaikutetaan toteuttamalla erilaisia liikennekampanjoita

Kevyen liikenteen järjestelmä
o
o
o

kuntakohtaisten kevyen liikenteen suunnitelmien laatiminen
kevyen liikenteen väylien hoitoluokituksen yhdenmukaistaminen seudulla
kevyen liikenteen ohjaussuunnitelmien laatiminen.

Hailuodon liikenneyhteyden kehittäminen
o

toteutetaan kaavallinen ja liikenteellinen valmius yhteyden kehittämiseen

Poikkimaantien jatkaminen
o

siltayhteys toteutetaan

Älykästä liikennettä Oulun seudulla
o

liikenteen hallinnan operatiiviset toiminnot keskitetään fyysisesti yhteiseen Oulun seudun liiken‐
teenhallintakeskukseen

Yksityiskohtainen toimenpideohjelma on sopimuksen liitteenä. Toimenpiteittäin on sovittu alustavasti to‐
teuttamisen vastuutahot sekä ajoitus. Sopijaosapuolet sitoutuvat toimenpiteiden edistämiseen omien toi‐
mivaltojensa ja rahoitusraamiensa puitteissa.

7.

Toteuttaminen ja seuranta

Toteuttaminen
Seuturakennetiimi ja liikennejärjestelmätyöryhmä
Seudullista yhteistyötä kaavoituksessa, maankäytön ja liikenteen suunnittelussa jatketaan. Yhteistyön foo‐
rumeina käytetään seuturakennetiimiä ja liikennejärjestelmätyöryhmää. Liikennejärjestelmätyöryhmän pu‐
heenjohtaja ja sihteeri osallistuvat seuturakennetiimin toimintaan ja seuturakennetiimistä seutusuunnitteli‐
ja sekä kolme kuntaedustajaa osallistuvat liikennejärjestelmätyöryhmän toimintaan.
Seuturakennetiimi käsittelee seudun maankäytön toteuttamisohjelman mukaiset kaavoitusasiat valmistel‐
len niistä lausunnot tarpeen mukaan. Liikennejärjestelmätyöryhmä vastaa lausunnoissa liikenneasioista.

12

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS 2009‐
2012
Joukkoliikennetyöryhmä
Joukkoliikennejärjestelmän kehittämisestä vastaa seudun joukkoliikennetyöryhmä. Kussakin kunnassa tulee
lisäksi toimimaan aktiivinen kuljetustyöryhmä, jonka toiminnasta vastaa kuntaan nimetty joukkoliikennevas‐
taava.
Joukkoliikennetyöryhmä ottaa kantaa kaavoitushankkeisiin liikennejärjestelmätyöryhmän kautta.
Liikenneturvallisuustyöryhmä
Liikenneturvallisuustyöstä vastaa seudun liikenneturvallisuustyöryhmä. Kussakin kunnassa tulee lisäksi toi‐
mimaan aktiivinen liikenneturvallisuustyöryhmä, jonka toiminnasta vastaa kuntaan nimetty liikenneturvalli‐
suusvastaava.
Liikenteenhallintatyöryhmä
Liikenteenhallintatyöryhmä vastaa liikennemallijärjestelmän päivittämisestä ja ylläpidosta.
Logistiikkatyöryhmä
Oulun logistiikkatyöryhmän toiminta käynnistetään uudelleen. Logistiikkatyöryhmä vastaa Oulun seudulle
vuonna 2006 määritellyn Oulun seudun logistiikkastrategian toteuttamisesta strategiassa esitettyjen hanke‐
korien toteuttamisen kautta.
Seuranta
Yhteistilaisuus
Seuturakennetiimi, liikennejärjestelmätyöryhmä, joukkoliikennetyöryhmä, liikenneturvallisuustyöryhmä, lii‐
kenteenhallintatyöryhmä ja logistiikkatyöryhmä pitävät yhteistilaisuuden kerran vuodessa alkusyksystä. Ti‐
laisuudessa käsitellään aiesopimuksen toteutumisen tilanne sekä keskustellaan valmisteltujen esitysten
pohjalta seudun keskeisistä maankäyttöön, kaavoitukseen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvistä
asioista ja teemoista. Tilaisuudesta laaditaan muistio, jossa sovitaan seutuhallitukselle raportoitavista asiois‐
ta.
Raportointi
Seuturakennetiimi ja tekninen tiimi (liikennejärjestelmätyöryhmä valmistelee) raportoivat yhteisesti aieso‐
pimuksen toteutumistilanteesta seutuhallitukselle kerran vuodessa talousarvion valmistelun yhteydessä.
Seutuhallitukselle tehdään tällöin esitys seuraavan vuoden toimenpiteistä, joihin seudun rahoitusta tarvi‐
taan. Sopimuksen muutostarpeet voivat koskea toimenpiteiden aikataulutarkistuksia sekä uusien hankkei‐
den mukaan ottamista sopimukseen.

8.

Sopimuksen voimassaolo

Sopimus uusitaan neljän vuoden välein.

13

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS 2009‐
2012

9.

Allekirjoitukset

Oulussa 12.11.2009

Oulun seutu

Oulun kaupunki

Haukiputaan kunta

Kiimingin kunta

Kempeleen kunta

Oulunsalon kunta

Muhoksen kunta

Hailuodon kunta

Limingan kunta

Lumijoen kunta

Tyrnävän kunta
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Pohjois‐Pohjanmaan liitto

Liikenne‐ ja viestintäministeriö

Tiehallinto, Oulun tiepiiri

Ratahallintokeskus

Oulun lääninhallitus

Merenkulkulaitos
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Liitteet:

Toimenpideohjelma 2009 – 2012 (kts. liitetaulukot)
Kuva, tehdäänkö valintoja vai saneleeko kysyntä kehityksen suunnan
Kommentteja aiesopimukseen

16

x

x

x
x

x

Asemakylä-Sipilä (2009-2011)
-kevyen liikenteen alikulku Kimingintien alitse

Holma-Haapajärvi (2010-2014)
- katuyhteyden rakentaminen Rannantieltä Konetielle

Kellon keskusta (2009-2012)
-kevyen liikenteen alikulku mt 847 alitse Nikintien liittymän eteläpuolelle
-joukkoliikenne pysäkkien uudelleen sijoittelu alikulun yhteyteen

Kiviniemi-Hätälä (2010-2013)
-Kiviniemi-Virpiniemi kevyen liikenteen väylä + alikulut

Ojanperänkangas ja Okkosenranta -2010
- joukkoliikenteen tarjonnan ulottaminen asuntoalueelle
- joukkoliikenteen pysäkkien rakentaminen

Liminka

Hieta-aho (2011-2020)
- Ylikiimingintien liittymäjärjestelyt / vt 20

Kiiminki

Linnakangas (2008-2015)
- Tahkoseläntien jatkaminen välille Linnakaarto-Kokkokankaantie
- joukkoliikenteen reittimuutos ja pysäkkien rakentaminen

Kempele

x
x

Nro Oul Hai Hau

Rahoittajatahot

Haapakangas III (2007-2010)
-Haukiväylän ja Haapatien liittymäjärjestelyt
-kevyen liikenteen alikulku Haukiväylän alitse

Haukipudas

Kärkitehtävä 1. Yhdyskuntarakenteen kehittäminen kaavoitusyhteistyöllä

Nimi

OULUN SEUDUN LIIKENNE 2020, AIESOPIMUS
Toimenpiteet kärkitehtävittäin

Ii

x
x

x
x

Kem Kii Muh Osa Lim Lum Tyr

x

x

x
x

x

x
x

12.11.2009

Yli SEU PPL TIE LÄÄ RHK FIN MER LVM

Muhos

x
x
x
x

Lassilanranta (2010-2017)
- liittymän kanavointi
- kevyen liikenteen alikulun rakentaminen Hailuodontien ali
- joukkoliikenteen reittimuutoksia
- joukkoliikennepysäkkien rakentaminen kevyen liikenteen alikulun yhteyteen

x
x

x

Laidunhirvelä, Isosuontie (2010-2020)
- kevyen liikenteen väylä Kirkkotien varteen välille Sepäntie - Ollilantie
- kevyen liikenteen väylä Muhostien eteläpuolelle Kotimetsään saakka

Murto 2012-2020
- kevyen liikenteen yhteys kuntakeskukseen

Länsi-Toppila, Toppilansaari, Ranta-Toppila
- Toppilansaaren silta
- kevyen liikenteen alikulkukäytävä Tevahovintie /Koskelantie
- kevyen liikenteen alikulkukäytävä Satamatie / Koskelantie
- kevyen liikenteen alikulkukäytävä radan alitse Alippila / Toppila
- cityliikenne kts. Joukkoliikenteen suunnitteluhankkeet

Oulu

Lumijoki

Hailuoto

x
x

Eskolanpelto (2008-2010)
Kevyen liikenteen yhteys Tupoksentielle
-Kevyen
- kevyen liikenteen väylä jatkaminen välille Ahintie-Puujaakola

Tyrnävä

x

x

Kem Kii Muh Osa Lim Lum Tyr

Niemenranta I - IV, Niemenväli, Karhuoja yk ( -2020)
- Karhuojantien kevyen liikenteen alikulku

Ii

x
x

x
x
x
x

Nro Oul Hai Hau

Hylkykari ja Varjakka ( -2020)
- Toimenpideselvityksen laatiminen Hailuodontielle välille keskipiiri-Riuttu
- kevyen liikenteen väylä Varjakantien varteen

Oulunsalo

Rättilä (2008-2011)
- kevyen liikenteen väylä Leppiniementien varteen

Nimi

OULUN SEUDUN LIIKENNE 2020, AIESOPIMUS
Toimenpiteet kärkitehtävittäin

x

x

x

x

12.11.2009

x

Yli SEU PPL TIE LÄÄ RHK FIN MER LVM

x

Kivikkokangas
- kevyen liikenteen alikulkukäytävä ja liittymäjärjestelyt Vaalantie alitse

- seudullisen joukkoliikenneorganisaation perustaminen
- joukkoliikenteen kehittämisohjelman laatiminen
- jokkoliikenteen kilpailuttamisstrategian laatiminen
- joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden määrittäminen
- raideliikenneselvitys
- cityliikenteen laajentamisselvitys

Suunnitteluhankkeet: Joukkoliikenne

- Kuntakohtaisten kevytliikennesuunnitelmien laatiminen
- verkon täydentäminen
- liikenteen ohjaus ja reittiopastus
- pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet
- matkakejujen toimivuuden parantaminen
- esteettömyyden edistäminen
- kevyen liikenteen väylien hoitoluokituksen yhdenmukaistaminen seudulla
- toimenpideajat ja laatuvaatimukset
- mobiilipalvelujen kehittäminen
- liikenteenohjaussuunnitelmat
- "sallittu mopoille" - reitit
-kevyen liikenteen väylät

Suunnitteluhankkeet: Kevytliikenne

Kärkitehtävä 2 Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön lisääminen

- seudullinen kauppapaikkaselvitys
- seudun kuntien yleiskaavojen yhdistelmän laatiminen
- seudun yleiskaavan tarkistamisen valmistelu
- seudun yleiskaavoituksen tietopankin perustaminen
- Punaisenladonkangas, osalyleiskaavan laatimeinen
- aluevaraussuunnitelma kehäyhteydelle vt 4, Kellon eritasoliittymä - vt 20

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

Ritaharju
- Raitotien parantaminen välillä Haukiputaantie - Ruskontie
- Ritaharjun liittymät ja alikäytävät Raitotiellä
- katuyhetys Ritaportti- Ritaharjun keskus

Suunnitelmat

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

Nro Oul Hai Hau

Nimi
- Pitkämöljäntie - Hietasaarentie kevyen liikenteen alikulku

OULUN SEUDUN LIIKENNE 2020, AIESOPIMUS
Toimenpiteet kärkitehtävittäin

x
x
x
x
x

Ii

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Kem Kii Muh Osa Lim Lum Tyr

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

12.11.2009

x

x
x
x
x

Yli SEU PPL TIE LÄÄ RHK FIN MER LVM

x

x

x
x

SP, Oulu -Muhos
- Rantatien kunnostaminen
- kevyen liikenteen väylä Turkansaari - Pikkarala

x

x

x

AP, Oulun keskusta-Linnanmaa-Ritaharju
- Vilkunapuiston kevyen liikenteen alikulku Tervahovintie

AP, Hiukkavaara - Keskusta
- Oulujoen rantareitti

Lintulammentie
- alikulku Lintulammentien ali Kihokkipuistossa

Mt 813 Lumijoente

x

AP, Kokkokangas (Kempele) - Värttö (Oulu)
- kevyen liikenteen väylä välille Ouluntulli - Iinatintie
- kevyen liikenteen alikulkukäytävät ja liittymäjärjestelyt Joutsentie - Merikotkantie

AP, Marjaniemi - Hailuoto
- kevyen liikenteen väylä välille Ailasto-kirkonkylä

AP, Toppila -Virpiniemi
- kevyen liikenteen rantareitti välille Toppila -Kellon Kiviniemi
x

x

SP, Haukipudas - Oulu
- kevyen liikenteen alikulkukäytävät ja liittymäjärjestelyt Koskelantie / Oulunseläntie
- kevyenliikenteen väylä välille Huvipolku-Keiskanmutka (Mt 8460)

x

x

x

x

SP, Haukipudas - Kiiminki
- kevyen liikenteen väylä välille Kiiminki -Alakylä

Alueellinen pääreitti (AP), Oulu (Hintta) -Muhos, Oulujoen pohjoispuoli
- kkevyen liik
liikenteen
t
väylä
ä lä Markkuu
M kk - Sanginsuu
S
i

x

SP, Liminka - Kempele
- kevyen liikenteen väylä välille Liminka - Tupos

12.11.2009

Yli SEU PPL TIE LÄÄ RHK FIN MER LVM

x

x

Kem Kii Muh Osa Lim Lum Tyr

SP, Ylikiiminki - Oulu (Korvenkylä)
- Vesala - Ylikiiminki kk, Toritie-Lavatie kevyen liikenteen väylä

Ii

x

x

Nro Oul Hai Hau

Seudullinen pääreitti (SP), Oulunsalo, lentoasema - Oulu
- väli Karhuojantie - Vänrikintie

Kevyen liikenteen pääverkon täydentäminen yhteysväleittäin

Nimi

OULUN SEUDUN LIIKENNE 2020, AIESOPIMUS
Toimenpiteet kärkitehtävittäin

x
x

x
x

Vt 8, Oulu - Kokkola
- Lumijoentien liittymän liikennevalo-ohjaus
- Kurkitien liitymän kanavointi ja liikennevalo-ohjaus

Vt 20, Oulu - Kuusamo
- Purontien kevyen liikenteen alikulku ja liittymäjärjestelyt
- liikennevalot Kuusamontien ja mt 848 risteykseen
Vt 4
Oulun kohta
- Yleissuunnitelman vaiheen 1 toimenpiteet
- Eritasoliittymien kapasiteetti
- Bussipysäkit eritasoliittymiin
- Liikenteen telematiikka
- Melusuojaukset
Alatemmes - Haaransilta
- tien leventäminen (10,5 m)
Vt 22, Oulu - Kajaani
Oulun alue
- Joutsentie - Oululahdentie, 2+2 kaideratkaisu ja Poikkimaantien liittymän parantaminen
- Poikkimaantie -Oululahdentie, 2+2 kaideratkaisu ja Oulunlahdentien liittymän parantaminen
- Iinatin eritasoliittymän rampit
- Sääskensuontien liikennevalot
Muhoksen alue
- liittymäjärjestelyjen kehittäminen vt 22 Koivikon kohdalla
- kevyen liikenteen yhteyden rakentaminen Vt 22 pohjoispuolelle Koivikon kohdalle
- kevyen liikenteen alikulku vt 22 alitse Koivikon kohdalle

Päätiet

Kärkitehtävä 3 Liikenneverkon liikennöitävyyden turvaaminen

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

Palveluliikennejärjestelmä
- palveluliikenteiden toteuttaminen
- Matkapalvelukeskuksen (MPK) toiminta seudulliseksi

x
x

x
x

x

x
x

x

Kem Kii Muh Osa Lim Lum Tyr

Joukkoliikenteen käytön lisääminen
Joukkoliikenteen hoito
- terminaaliverkon ja pysäkkien kehittäminen kehittämissuunnitelman pohjalta
- lippusopimusten uudistaminen
x
x

Ii

x

x
x

Nro Oul Hai Hau

Tupostie, Tyrnävä
kevyen liikenteen väylä Tupostien varteen

Nimi
- väylä välille Värminkoskentie-Iivarinpolku ja alikulku radan alitse

OULUN SEUDUN LIIKENNE 2020, AIESOPIMUS
Toimenpiteet kärkitehtävittäin

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

12.11.2009

x

Yli SEU PPL TIE LÄÄ RHK FIN MER LVM

- Rataosa Seinäjoki - Oulu, Oulu-Vartius
- radan palvelutason parantaminen
- Kokkola-Ylivieska kaksoisraide (PPP-Hanke)
- Ylivieska-Vartius, välityskyvyn lisääminen, hankkeen edistäminen
- Oulu - Vartius / Iisalmi rataosa
- Iinatintien tasoristeyksen poistaminen
- Seinäjoki - Oulu asemien kehittämissuunnitelma

Radat ja asemat

Oulun keskustan liikennejärjestelmä
- maanalaisten pysäköintitilojen rakentaminen
- kävelyalueen laajentaminen
- huolto ja jakeluliikennejärjestelyjen kehittäminen
- bussipysäkkien kehittäminen
Tyrnävän keskusta
- kiertoliittymän rakentaminen Tupostien ja Muhostien risteykseen

Kellolahdentie , Haukipudas
- yleissuunnitelman laatiminen

Mt 815 Lentokentäntie
- Vihiluodontien liikennevalot ja kanavointi
- Teppolantien liikennevalot ja kanavointi

Mt 8131, Limingan taajamajärjestelyt

Katuyhteys Limingantulli - Poikkimaantie

x

x
x
x
x

x
x

x

x

Rautatienkatu välillä Saaristonkatu - Asemakatu
- kaistakapasiteetin lisääminen ja liittymäjärjestelyt

Limingantullin liikennejärjestelyt

x
x

Mt 847, Haukiputaantie, Limingantie, Eteläsuomentie
- Perkkiöntie (Vasaraperä) liittymän valo-ohjaus
- Palokankaantien liittymän valo-ohjaus

x

x
x

x

x
x

x

x
x

12.11.2009

x
x

x
x
x

Yli SEU PPL TIE LÄÄ RHK FIN MER LVM

x
x

x

Kem Kii Muh Osa Lim Lum Tyr

Poikkimaantie
- Poikkimaantien jatke, sillan ja katuyhteyden rakentaminen
- kapasiteetin lisääminen välillä Limingantulli - vt 4 (Mt815)

Ii

x

x

Nro Oul Hai Hau

- Kt 86 liittymän kanavointi

Nimi

OULUN SEUDUN LIIKENNE 2020, AIESOPIMUS
Toimenpiteet kärkitehtävittäin

x
x

Liikenteen hallinta

Logistiikka

- liikennetutkimuksen toteuttaminen
- liikennemallijärjestelmän päivittäminen

x

x

12.11.2009

x

x

x
x

x

Yli SEU PPL TIE LÄÄ RHK FIN MER LVM

x
x

Kem Kii Muh Osa Lim Lum Tyr

Oulun seudun logistiikkastrategian toteuttamisen käynnistäminen
- logistiikkatyöryhmän toiminnan käynistäminen
- kuntien logistiikkayhteistyömahdollisuuksien selvittäminen

Ii

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Nro Oul Hai Hau

- lentoasman laajennus, vaihe 1
- Lentoaseman liityntäliikenteen kehittäminen

Lentoasema

- Oritkarin konttikentän laajennus
- Vihreäsaaren bulk-laiturin muutokset
- Oritkarin raiteet (ylläpito)
- Nuottasaaren laiturin kunnostus
- Vihreäsaaren kulunvalvontajärjestelmän kehittäminen
- Vihreäsaaren valaistuksen uusiminen
- Huoltoruoppaus ja väylän levennys
- Tuuran telakointi
- Bulk-terminaalin laivapaikka, kenttäalueet, purku- ja lastauslaitteet ja raiteet
- Meriväylän syventäminen (11/12/13 m)

Satama ja meriväylä

Nimi
- Matkakeskus
- asematunneli, Oulun kaupungin osuus
- liityntäliikenteiden kehittäminen Oulun matkakeskukseen

OULUN SEUDUN LIIKENNE 2020, AIESOPIMUS
Toimenpiteet kärkitehtävittäin

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS 2009‐
2012
Kuva. Tehdäänkö valintoja vai saneleeko kysyntä kehityksen suunnan
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KOMMENTTEJA AIESOPIMUKSEEN
Seuraavassa on esitetty neljän aiesopimustahon (Ratahallintokeskus, Kiimingin
kunta, Muhoksen kunta ja Limingan kunta) kommentit sopimukseen. Kommentit on
sovittu laitettavaksi aiesopimuksen liitteeksi otettavaksi huomioon liikennejärjestelmän kehittämistyössä.
Ratahallintokeskus
RHK ei allekirjoita seuraavaa tavoitetta:
– Seinäjoki – Oulu-radan kehittämistavoitteena on kaksoisraide koko
välille voimakkaasti kasvavan tavaraliikenteen varmistamiseksi sekä
henkilöjunaliikenteen nopeuden nostamiseksi.
Sen sijaan kehittämistavoitteena tulee esittää nykyisen Seinäjoki – Oulu palvelutason parantamishankkeen toteuttaminen vaikutuksineen. Tässä vaiheessa on tärkeää varautua kuntien maankäytössä mahdolliseen kaksoisraiteeseen tulevaisuudessa. Tällainen etenemistapa palvelee sekä radanpitäjää että Oulun seudun kuntia aiesopimuskaudella.
Seinäjoki–Oulu-radan palvelutason parantaminen on käynnissä tavoitteena rataosan välityskyvyn parantaminen, henkilöliikenteen osittainen nopeuden nosto tasolle 160 – 200 km/h ja tavaraliikenteen akselipainojen korotus 25 tonniin nopeudella 80 – 100 km/h. Lisäksi erillisenä PPP-hankkeena rakennetaan Kokkola–
Ylivieska-välin kaksoisraide. Seinäjoki–Oulu-kaksoisraiteen edellyttämien aluevarausten esittäminen kaavoissa on tärkeää rataverkon kehittämismahdollisuuksien
turvaamiseksi tulevaisuudessa. Seinäjoki–Oulu-radan henkilöjunien nopeustavoite
on 160–200 km/h pitkällä aikavälillä. Raideliikenneselvityksen laatiminen on tärkeä
askel
junaliikenteen
mahdollisuuksien
selvittämiseksi
seudun
liikennejärjestelmässä.
Toteutusohjelma, s. 11:
• Seinäjoki – Oulu rata
• varmistetaan palvelutason parantamishankkeen II vaiheen rahoitus
• varaudutaan kaavoituksessa ja pitkän aikavälin suunnittelussa kaksoisraiteeseen ko. rataosalla
Muhoksen kunta
Aiesopimus hyväksytään lisäyksellä: lisätään kevyen liikenteen väylä välille Oulun
kaupungin raja – Päivärinne - Laukan silta
Kiimingin kunta
Kiimingin kunta haluaa aiesopimuksen lisättäväksi seuraavaa
• valtatien 20 rakentaminen nelikaistaiseksi Kalimenjoen ja Kiiminkijoen välille alikulkukäytävineen
• Välikylän Yrityspuiston kohdan liikenneyhteyksien järjestäminen
• kevyenliikenteen turvallisuutta edellyttävät toimenpiteet:
– Hannukseen alikulku
18
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–

kevyen liikenteen väylä välille Kiiminki – Alakylä hankkeen ulottaminen myös Kuivasjärventien alkupäähän

Limingan kunta
Kunnanhallitus hyväksyy aiesopimuksen seuraavilla reunaehdoilla:
- Kärkitehtävien kohtaan 3 tulee lisätä logistiikka-kohtaan myös Limingan Ankkurilahden kehittäminen logistiikkakeskuksena
- Toimenpidekohtaan 11 erikseen maininta Liminka – Oulu – Ii kaksoisraiteesta ja seudullisen henkilöstöraideliikenteen kehittämisestä
- Kevyenliikenteen väylä Tupos – Liminka nopeutus, koska seudullinen kevyenliikenteen yhteys katkeaa välillä Oulu – Lumijoki. Kevyen
liikenteen verkoston yhtenäisyys mahdollistaa myös turvallisen työpaikka liikenteen polkupyörällä.
Edelleen kunnanhallitus toteaa lausunnossa seuraavaa:
- Kun peilataan asetettuja tavoitteita konkreettiseen toimenpideohjelmaan, on todettava että pitkälle tulevaisuuteen suuntaavia uusia linjauksia tai avauksia raportissa ei ole. Toteuttamisohjelmassa on
pääosin nykyisten akuuttien ongelmien ratkaisemiseen liittyviä hankkeita, jotka tukevat henkilöautoliikenteen kasvua.
- Strategisena kysymyksenä tavoitteeksi tulisi nostaa lähijunaliikenteen käynnistäminen 2010 –luvulla Oulun seudulla ja lähijunaliikenteen edellyttämien kehittämistoimenpiteiden aloittaminen. Nykyinen
bussiliikenteeseen perustuva kehitys ei yksin tue asetettuja tavoitteita. Lähijunaliikenteen kehittäminen välillä Raahe – Liminka – Oulu –
Ii toisi uudenlaisia mahdollisuuksia seudun liikenteen ja rakenteen
kestävään kehittämiseen
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