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1 JOHDANTO
Oulun kaupunki ja Haukiputaan kunta ovat tehneet sopimuksen Oulun seudun yhteiseen yleiskaavaan
merkityn yhteissuunnittelualueen tavoitesuunnitelman laatimisesta. Suunnittelualue sijaitsee Oulun ja
Haukiputaan kuntarajan molemmin puolin.
Tavoitesuunnitelma on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka ohjaa kuntien yksityiskohtaisempaa
maankäytön suunnittelua. Tämä tavoitesuunnitelma ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen
oikeusvaikutteinen kaava.

Suunnittelualueen
likimääräinen sijainti

Seudullinen
sekä
kuntarajat
ylittävä
yhteissuunnittelu
on
väestön ja liikenteen kasvun
sekä niitä seuraavan palvelujen
mitoituksen vuoksi tarpeen.
Suunnittelualueen itäosassa Oulun puolella on samanaikaisesti
tavoitesuunnitelman
laatimisen
kanssa vireillä Ritaharjun pohjoisosan asemakaavoitus. Haukiputaan kunta tulee tavoitesuunnittelun päätyttyä laajentamaan ja
muuttamaan Kellon osayleiskaavaa.
Tavoitesuunnitelmassa määritellään yhteissuunnittelualueen kehittämistavoitteet, yhdyskuntarakenne,
viheralueverkosto, palveluiden sijoittaminen ja mitoitus osayleiskaavoitusta ja asemakaavoitusta varten.
Kartalla esitetään pääkäyttötarkoitukset, liikenneverkko, viheralue- ja ulkoiluverkko reitteineen, sekä
ohjeelliset teknisen huollon verkostot.
Suunnittelualue ulottuu meren rannalta Piimäperältä ja Holstinmutkasta Kellonväylää myötäillen
Holstinmäen eteläpuolitse Ritaharjun pohjoisosaan ja Kalimenkylän tuntumaan. Asemakaavoitetut alueet
on rajattu varsinaisen suunnittelualueen ulkopuolelle lukuun ottamatta Piimäperän asemakaavaa ja
Holstinmäen kaavan Kellonväylän puoleista reunaa, jossa on muutostarpeita.
Tavoitesuunnitelma-alueen pintaala on n. 720 ha, josta on Oulun
kaupungin aluetta 290 ha ja
Haukiputaan kunnan aluetta n. 430
ha. Suunnittelualueella asui v. 2006
Haukiputaan puolella 289 henkilöä
ja Oulun puolella 67 henkilöä.
Suunnittelualueella ovat voimassa
Oulun seudun yleiskaava 2020,
Oulun yleiskaava 2020 ja Haukiputaan Kellon osayleiskaava 2010,
joka on jo selkeästi vanhentunut.
Holstinmäen ja Herukan itäpuoliset
alueet sekä Holstinmutka ovat
asemakaavoittamattomia.
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Kuntien yhteisen tavoitesuunnitelman laatimiseen ryhdyttiin osittain siitä syystä, että seudun yleiskaavassa ei
päästy yksimielisyyteen valtatien (E75) varren maankäytöstä Haukiputaan kunnan puolella. Yhteissuunnittelualueeksi osoitettiin seudun yhteisessä yleiskaavassa myös kuntarajalla sijaitsevat Piimäperän – Holstinmutkan alueet ja Ritaharjun pohjoisosa, joilla oli tarkemman suunnittelun tarvetta.
Tavoitesuunnitelma tähtää etenkin Haukiputaan puolella valtatien itäpuolen asuntoaluevarausten osalta hyvin
pitkälle tulevaisuuteen. Suunnittelutyöryhmässä arvioitiin, että suunnitelman aikajänne ulottuu Haukiputaan
puolella noin vuoteen 2030, työn ohjelmointivaiheessa kaavaillun 2020 sijaan.

Tavoitesuunnitelmaa laatineeseen työryhmään ovat kuuluneet:
Oulun kaupunki:
Yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen (työohjelmavaiheessa)
Yleiskaavasuunnittelija, vs. yleiskaavapäällikkö Paula Korkala, pj
Suunnittelupäällikkö Jouni Kurttila
Liikenneinsinööri Erkki Martikainen
Kaavoitusarkkitehti, vs. yleiskaavasuunnittelija Antti Määttä
Kaavoitusarkkitehti Uki Lahtinen
Haukiputaan kunta
Kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa
Kaavasuunnittelija Janne Vierelä
Ympäristösihteeri Jussi Muilu
Oulun seudun ympäristövirasto
Ympäristötarkastaja Matti Tynjälä
Konsultit
Pääsuunnittelija AIRIX Ympäristö Oy
Arkkitehti Kristiina Strömmer, siht.
Arkkitehti Iikka Ranta, siht.
Fil. maist. Kimmo Vähäjylkkä (palvelurakenne)
Fil. maist. Sanna Tolonen (luontoselvitys)
Maisema-arkkitehti Terttu Kurttila
Ins. Keijo Verronen
Liikennesuunnittelu: Insinööritoimisto Liidea Oy/ Dipl. ins. Tuomo Vesajoki
Maaperä ja rakennettavuusselvitykset: Geobotnia/ Dipl. ins. Olli Nuutilainen

Työryhmä on kokoontunut 15 kertaa.

Suunnitelmakartat ovat piirtäneet suunnitteluavustajat Outi Ronkainen ja Tuija Junttila, sekä arkkit. yo
Hannele Kelavuori. Palvelurakennekartat on piirtänyt suunnitteluassistentti Anne Kemiläinen/Oulun
kaupunki, keskushallinto
Projektipankkia on ylläpitänyt kartoittaja Markku Nikula.
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3 LÄHTÖKOHDAT JA SELVITYKSET
3.1 Suunnittelutilanne ja selvitystarpeet
Suunnittelualueella ovat voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, Oulun seudun yleiskaava
2020, Oulun yleiskaava 2020 ja Haukiputaan Kellon osayleiskaava 2010, joka on jo selkeästi
vanhentunut. Asemakaavoitetut alueet on rajattu varsinaisen suunnittelualueen ulkopuolelle lukuun
ottamatta Piimäperän asemakaavaa ja Holstinmäen kaavan Kellonväylän puoleista reunaa, jossa on
muutostarpeita.

Maakuntakaavassa on osoitettu yhdyskuntarakenteen laajeneminen sormimaisesti valtatien vartta pitkin Kalimenojan tuntumaan asti. Meren rannalle ja Kalimenojalaaksoon on osoitettu seudulliset viheryhteystarpeet.
Kalimenkylä on näytetty erillisenä olevana kyläalueena.
Rantavyöhyke on maankohoamisrantaa. Rytikarin kohdalla on Natura-aluetta. Kehittämisvyöhykkeenä kk-5 on
näytetty valtateiden lähiympäristö.
Seudullinen moottorikelkkayhteys on
näytetty Kalimenojalaaksoa pitkin valtatien 4 itäpuolitse pohjoiseen, Kelloon
ja edelleen Virpiniemen kautta merelle.
Kevyen liikenteen yhteyksiä tulee
kehittää Haukiputaan kirkonkylän ja
Oulun välillä. Vanha Pohjanmaan
rantatien linjaus on esitetty
säilytettäväksi.

Oulun seudun yleiskaavassa on
myös osoitettu yhdyskuntarakenteen
laajeneminen valtatien suuntaan, nuolimerkinnällä. Holstinmutkan ja Piimäperän alueet on esitetty täydennysrakennettavaksi. Suunnittelualue on
osoitettu yhteissuunnittelualueena
(ys). Yhteissuunnittelualuemerkintä tarkoittaa, että ”Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa edellytetään tiivistä kuntien
välistä yhteistyötä ja hankkeiden yhteen
sovittamista. Alueen maankäyttö ratkaistaan seudun yleiskaavaa tarkemmalla
suunnitelmalla sovittaen yhteen kuntien
tavoitteet.”

Meren rannalle, Kalimenojalaaksoon, ja
Ritaharjun eteläosasta Pateniemen
saha-alueelle on osoitettu seudulliset
viheryhteydet (V ja MU). Muilta osin
suunnittelualue on metsätalousaluetta
(M). Kalimenkylältä pohjoiseen on
osoitettu viheryhteystarvenuoli. Lähin
palvelukeskus on osoitettu Ritaharjuun.
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Oulun yleiskaavassa Piimäperälle ja Kopsan alueelle on
osoitettu täydennysrakentamista. Piimäperän ranta-alueet
ja Pateniemen saha on osoitettu
laajalti virkistysalueena. Luontonsa puolesta arvokkain merenranta on osoitettu säilytettäväksi (/s).
Ritaharjun ensimmäisen
asemakaavavaiheen
pohjoispuoleiset alueet on
osoitettu maa- ja metsätalousalueena, jonka eteläosa
on yhdyskuntarakenteen
laajenemisaluetta.

Yhteissuunnittelualueelle on erityisesti Oulun puolelle tehty runsaasti suunnitelmia ja
perusselvityksiä, joista tärkeimpiä ovat:
-

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (2003)
Oulun seudun yleiskaava 2020 ja liikennejärjestelmäsuunnitelma (2003)
Oulun seudun yleiskaavan 2020 muutos ja laajennus (2006)
Kaupan suuryksiköiden sijoittuminen Oulun seudulla (2003)
Oulun yleiskaava 2020 (2004)
Ritaharjun tavoitesuunnitelma (2004)
Ritaharjun kaavarunko (2005)
Ritaharjun kaupallinen selvitys (2005)
Oulun kasvit Piimäperältä Pilpasuolle (2005)
Liikennemelun torjuntaohjelma Oulun kaupungin alueella (2002)
Pateniemen tavoitesuunnitelma (2006)
Kellon osayleiskaava 2010 (1992)
Ranta-alueen selvitys, Haukipudas (1990)
Haukiputaan vesihuollon yleissuunnitelma (2006)
Haukiputaan ja Oulun ajantasa-asemakaavat, suunnittelualueella Holstinmäen
asemakaava (1982, 2004)

Merkittäviä perusselvitysten tarkennustarpeita oli lähinnä maaperän, luonnonympäristön,
maiseman, kunnallistekniikan ja eräiden rakentamista rajoittavien tekijöiden, kuten tulva- ja
melualueiden, osalta. Kulttuurihistoriaan liittyen kartoitettiin ennen vuotta 1960
rakennettujen rakennusten sijainti.
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3.2 Selvitykset ja ympäristön kuvaus
3.2.1

Rakennettu ympäristö ja kulttuuriympäristö

Liitekartta 5

Suunnittelualueen itäosa on pääosin rakentamaton. Länsiosan rakennettu ympäristö
koostuu pääosin haja-asutusalueen pientaloista, vanhoista kyläalueista peltoineen ja
tiestöstä. Rakennuskanta on iältään hyvin vaihtelevaa. Suunnittelualueen eteläpuolella on
asemakaavoitettua asuinaluetta ja pohjoispuolella asemakaavoitettu teollisuus- ja
yritystoiminnan alue.
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistorialliset kohteet -julkaisu (1993) mainitsee alueelta ns. Taskisen pellot ja Kellon kartanon, sekä suunnittelualuerajauksen ulkopuolelta Kellon pienen
asemarakennuksen. Alueelta on kartoitettu ennen vuotta 1960 rakennetut rakennukset.
Ritaharjun alueelta mainittuja Kummunkankaan pyyntikuoppia ei lueta kiinteisiin muinaisjäännöksiin.
Kulttuurihistoriallisina kohteina huomioon otettavia ovat:
Haukiputaan puolella on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde Kellonkartano (Raamattuopisto) ja maisemakokonaisuutena mainitut Taskisen pellot.
Kellonkartanon kiinteistö on Suomen Raamattuopistosäätiön omistama. Rakennettu 1911, huvimaja
1906. Ollut huvilana vuoteen 1962 asti, jolloin se on myyty uskonnolliselle yhteisölle ja vihitty kirkoksi.
Rakennukset ovat leirikäytössä.

-

Yksi maamme vanhimmista maanteistä, Pohjanmaan rantatie, kulkee Pohjanlahden
ympäri Turusta Tukholmaan. Tien linjaus Pohjois-Pohjanmaalla on selvitetty ja säilyneisyys
inventoitu Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Oulun tiepiirin tilauksesta Wallenborgin tiekarttaa 1785
hyväksi käyttäen (P-PL 2000).

Vanhat rakennukset Pohjanmaan rantatien varressa ja peltojen äärellä.
-

Alla olevasta 1950-luvun peruskartasta selviää ajankohdan rakennuskanta ja edelleen viljeltävät
maisemallisesti arvokkaimmat peltoaukeat. Piimäperä ja Pateniemi ovat kuuluneet Haukiputaan
kuntaan vuoteen 1965 asti.
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Kuvassa on esitetty vihreällä ympyrällä ennen vuotta 1960 rakennetut rakennukset, jotka ovat säilyneet suunnittelualueella. Kellonkartano on esitetty punaisella.

Vanhaa rakennuskantaa
Holstinmutkan ja Piimäperän
alueelta.
Ylhäällä keskellä Kellonkartano.
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3.2.2

Yhdyskuntarakenne
Suunnittelualueen valtatien itäpuolinen osa on rakentamaton ja osoitettu seudun yleiskaavassa valtatien varressa nuolimerkinnällä yhdyskuntarakenteen laajenemissuunnaksi. Oulun
puolelle ollaan laatimassa asemakaavaa ja Haukiputaan Kalimenkylän asutus ulottuu suunnittelualueen tuntumaan. Valtatien länsipuolella Piimäperä ja Holstinmutka ovat vanhaa
kyläasutusaluetta.
Lähipalvelut haetaan Herukasta, Pateniemestä, Rajakylästä ja Linnanmaalta, sekä Haukiputaan Kellosta. Etäisyyttä kuntarajalta Oulun keskustaan on katuverkkoa pitkin noin 13,5 km ja
Haukiputaan keskustaan noin 8,5 km. Lähin uusi palvelukeskus on osoitettu Ritaharjuun.
Seudun yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeimmät viheryhteydet ovat merenranta ja Kalimenojan ympäristö.

3.2.3

Maisema, luonnonympäristö, maaperä ja rakennettavuus
Suunnittelualueen maaperä, maisemarakenne ja -kuva, sekä luonnonympäristö on selvitetty
kesällä 2007 ja esitetty erillisillä liitekartoilla, erillisraportissa ja valokuvaliitteessä. Liitekartat
1-4.

Luonnonympäristö
Suunnittelualueen luonnoltaan mielenkiintoisin ja arvokkain alue on merenranta. Osa Haukiputaan puolen merenrannasta kuuluu Natura-alueeseen. Toinen arvokas kokonaisuus on
Kalimenojan varsi.
Merenrannikon erikoispiirteitä on vähäsuolainen murtovesi ja maanouseminen, Oulun seudulla on noin 80-90 cm sadassa vuodessa. Maankohoamisen seurauksena meren alta
paljastuu uutta maata kasvillisuuden vallattavaksi (primäärisukkessio) ja rantojen maisema
muuttuu. Loivasta topografiasta johtuen paljastuvat rantavyöhykkeet ovat hyvin laajoja.
Rantakasvillisuuden kehitys näkyy vyöhykkeisyytenä nk. sukkessiosarjana. Kasvillisuus
muuttuu sukkessiosarjassa yleensä järjestyksessä: vesijättö/merenrantaniitty/ruovikkopensaikko- lepikko- koivikko- sekametsä- havumetsä.

Merenrantaniitty
suunnittelualueelta

Oulun Yleiskaavan 2020 viher- ja virkistysaluesuunnitelmassa suunnittelualueelle on esitetty
seuraavaa. Piimäperä on luonnontilaisena säilytettävää virkistysaluetta (V/S). Pohjantien
(E75) länsipuolinen tien varsi on virkistysaluetta (V). Herukkaojanlaaksoon, Kummunkankaalle sekä Siiposuon pohjoispuolelle on esitetty itä-länsisuuntainen viheryhteystarve. Luonnon monimuotoisuuden kannata erityisen tärkeiksi alueiksi on esitetty Kummunkangas ja
Siiposuo. Varpusuo on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU).
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Luontoarvojen kannalta huomioitavat alueet
Kalimenojan suisto
Kalimenojan suisto sijaitsee suunnittelualueen länsilaidassa. Haukiputaan puoleinen osa
ranta-alueesta kuuluu Natura-alueeseen Perämeren saaret (FI1300302). Kalimenoja on
sekä pohjoiseen että etelään mentäessä laajalla rannikkoalueella ainoa mereen laskeva
luonnonoja, jonka suu on ruoppaamaton ja suisto melko luonnontilainen. Kalimenojan
suiston rantaniityt ovat sekä maisemaltaan, laajuudeltaan, että kasvipeitteeltään erittäin
edustavia. Rantametsät ovat paikoin luhtaista ruoho- ja heinäkorpea, entistä laidunta. Rannat ovat olleet laitumina. Suistoalueen perinnebiotoopilla on tavattu uhanalaisia kasvilajeja.
Purossa on esiintynyt silmälläpidettäväksi luokiteltua pohjansirvikästä
Kalimenojan suisto, Kraaselin saari ja viereiset laajat peltoaukeat muodostavat linnustollisesti monipuolisen kokonaisuuden (sorsalintuja, kahlaajia, lokkilintuja). Suistoalue on
tärkeä linnuston muuton aikainen levähdyspaikka. Kokonaisuuteen liittyvät myös Taskisen
pellot, jotka ovat asukkailta saatujen tietojen mukaan merkittävä hanhien levähdys- ja
ruokailupaikka. Alue ei sovellu hyvin rakentamiseen. Mahdollinen rakentaminen harkittava
tarkoin ja sijoitettava Natura-alueen ulkopuolelle.

Piimäperä
Piimäperä on Herukkaojan suun ja Taskisenperän venesataman välinen yhtenäinen merenrantaniittyjen, -pajukkojen ja lepikkojen luonnehtima alue. Piimäperän alueella on edustettuna suhteellisen luonnontilainen kasvillisuussukkessiosarja. Alueella on matalakasvuisia merenrantaniittyjä, pajukkoja sekä merenrantalehtoja, jotka vaihettuvat kangasmetsiksi. Rantavyöhykkeellä on tavattu lukuisia uhanalaisia kasvilajeja.
Piimäperän niitty on erinomainen vesi- ja rantalintujen pesintä- ja muuttolevähdysalue, jolla
tavataan paljon ranta- ja pensaikkovyöhykkeen lintulajeja. Aluetta käytetään
maankohoamisrannan kasvillisuuden ja lajiston opetukseen. Oulun yleiskaavassa 2010 on
suojeluvaraukset Piimäperän alueelle sekä Natura 2000 -ohjelman kohteelle Perämeren
saaret. Pateniemen suuralueen viheraluesuunnitelmassa (2001) Piimäperä on luonnontilaisena säilytettävä virkistysalue, jonka luonnonarvot ovat huomattavat.
Alue ei sovellu hyvin rakentamiseen. Alue sopii hyvin virkistys ja opetuskäyttöön.

Kalimenojan suun laidunniitty
Kalimenojan suistossa, vesiuoman itärannalla, sijaitsee paikallisesti arvokas Kalimenojan
suun laidunniitty. Rantalaidun sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Kellonkartanon
vieressä merkittävänä maisemakokonaisuutena pidetyn Taskisen viljelyaukean laidalla.
Laidun on ollut pitkään käytössä. Niityn hoitoon kuuluu jokakeväinen kulotus. Arvoon vaikuttaa alueen arvokas kasvillisuus, uhanalaiset ja harvinaiset kasvit. Alue ei sovellu hyvin
rakentamiseen. Alue on luonnon monimuotoisuutta lisäävä kohde.

Herukkaoja
Pohjoisosassa Herukkaoja laskee kaupungin rajalla mereen. Herukkaojan vedenjuoksuuoman välitön lähiympäristö on luonnon monimuotoisuutta lisäävä kohde.

Kummunkangas
Kummunkangas on olennaisesti muusta ympäristöstä kohoavat havupuuvaltainen,
metsäisten selänteiden lakialue. Alue on maisemallisesti merkittävä kohde sekä luonnon
monimuotoisuutta lisäävä kohde.

Varpusuo
Varpusuo on ojittamaton ruoho- ja heinäkorpi, joka on kasvistollisesti arvokas alue. Alue on
luonnon monimuotoisuutta lisäävä kohde.

Kalimenojan varsi
On tärkeä seudullinen vihervyöhyke ja arvokas luontokohde. Luontoarvoja ei ole selvitetty
tämän suunnitelman yhteydessä. Luontoalueen rajaus on tehty Oulun seudun yleiskaavan
ja Kalimenojan eteläpuolisen selänteen lakialueen mukaan (vedenjakaja).

Yksittäiset uhanalaisten lajien esiintymät
Valtatien nro 4 vieressä, Kivisillan eteläpuolella, niityllä silmälläpidettävä ahonoidanlukko
(Botrychium multifidum) (NT). Alue on luonnon monimuotoisuutta lisäävä kohde.
Uhanlaisesiintymät tulee huomioida suunnittelussa.

10

Linnustosta
Merenrantaniityt ja matalikot sekä saaristo ovat
vesi- ja rantalinnuille erittäin merkittäviä muutonaikaisia levähdyspaikkoja. Alueen linnusto on
monipuolinen. Raamattuopiston pohjoispuolen
pellot ovat merkittävin hanhien kevätaikainen
kerääntymisalue Oulun pohjoispuolella. Arktisten
lintujen muuttoreitti kulkee alueen yli. Meri- ja
metsähanhien lisäksi alueella on tavattu kanadanhanhi, valkoposkihanhi, tundrahanhi ja
lyhytnokkahanhi. Kraaselissa pesivät ruskosuohaukat ja pöllöt saalistavat Kellonkartanon
ympäristön peltoaukeilla. Muita tavattuja lajeja
ovat mm. punajalkaviklo ja ristisorsa. (Saana
Meski 20.1.08). Oulun puolella Piimäperän
rantavyöhykkeellä tavattuja uhanalaisia lintulajeja ovat mm. tiltaltti, käenpiika ja pikkutikka.
Hankkeeseen tehtävää luontoselvitystä päätettiin
täydentää Kalimenojan rannan osalta mahdollisen
rantareitin paikan määrittämiseksi. Kalimenojan
kartoituksen tavoitteena oli tarkistaa alueen
luontoarvot. Alueelta havaittu ei uusia suunnittelussa huomioitavia arvokkaita luontokohteita.
Sopiva Kalimenojan ylityskohta on ojasuiston
pohjoisosassa olevan pikku saaren tienoilla.

Luontoselvityksen suositukset maankäyttöön ja kaavoitukseen
Suunnittelualueen luontoarvoiltaan merkittävimmät alueet sijaitsevat merenrannalla
Perämeren saaret -Natura-alueen tuntumassa. Piimäperä voi olla luonnonsuojelulain
mukainen luontotyyppi, merenrantaniitty. Paikoin esiintyy uhanalaista tai muutoin
huomioitavaa lajistoa. Koko alueella esiintyy arvokasta linnustoa. Uhanalaisen lintulajiston
esiintymisen painopiste on merenrannassa.
Luonnon kannalta arvokkaat kohteet tulee huomioida suunnittelussa. Arvokkaiden kohteiden
uhanalaisesiintymien tuntumaan rakentamista suunniteltaessa vaikutukset tulee selvittää
tarkemmin asemakaavan yhteydessä. Alueella voisi muodostaa ekologisen käytävän
reittinä: Herukkaoja–Kummunkangas–Varpusuo.

Maaperä ja rakennettavuus
Suunnittelualueen länsiosan meren ranta-alue on maaperältään pääasiassa hietaa. Alueella
on myös pienialaisesti moreenia, hiekkaa ja hiesua. Suunnittelualueen keski- ja itäosissa
maaperä on pääosin moreenia, hiekkaa ja hietaa. Itäosassa on myös soraa ja turvepohjaisia
alueita.
Rakennettavuudeltaan muita alueita hieman heikompia ovat kartalla rajatut pehmeiköt sekä
hiekan alaiset pehmeiköt. Alueella ei kuitenkaan ole rakennettavuudeltaan erittäin huonoja
alueita tai maaperän kannalta rakentamiseen sopimattomia alueita. Pehmeiköt ovat pääosin
ohuita ja siten rakennettavissa massanvaihdoilla tms.
Uomien tulviminen ja meritulva tulee ottaa tarkemmassa suunnittelussa huomioon. PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksen mukaan (suull. Eero Nuortimo 23.5.07), kosteusvaurioille
alttiiden rakennusosien alin mahdollinen korkeus on + 2,20 (N60). Oulun seudulla on eri
kunnissa käytetty myös korkeutta + 2,35 (N60). Työryhmätyöskentelyssä sovittiin, että
korkeuskäyrää + 2,0 käytetään perusselvityksissä kuvaamaan tulvarajaa. Alueelta on
olemassa myös korkeuskäyrä + 1,50 (N60), joka perustuu puuttuvilta osin laskentaan.

3.2.4

Liikenne
Suunnittelualueen maantiet – Pohjantie, Haukiputaantie ja Kellonväylä – muodostavat
liikenneverkon rungon. Pohjantie on suunnittelualueella moottoritie, jonka kehittämistarvetta
ei alueella ole Kellon eritasoliittymää lukuun ottamatta. Pohjantietä tarkastellaan erillisessä
yleissuunnitelmassa, joka valmistuu vuoden 2008 aikana.
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Ajoneuvoliikenne
Suunnittelualueen liikenneverkolla ei ole merkittäviä toimivuusongelmia. Haukiputaantien
nopeustasoa on viime vuosina alennettu sekä fyysisten liittymäjärjestelyjen että nopeusrajoitusten kautta, jolloin liikennettä siirtyy koko ajan Haukiputaantieltä Pohjantielle.

Joukkoliikenne
Haukiputaantiellä on runsaasti sekä seutu- että paikallisliikenteen linjoja. Käytännössä tiellä
kulkee bussi viiden minuutin välein. Paikallisliikenteen linjat liikennöivät Kellon Kiviniemen ja
Oulun välillä sekä Haukiputaan Martinniemestä, Asemakylältä ja Santaholmasta Ouluun.
Seutuliikenne on Iistä Ouluun suuntautuvaa liikennettä.
Pohjantiellä (vt 4) liikennöi yksi paikallisliikenteen ja seutuliikenteen linja sekä Torniosta ja
Rovaniemeltä tulevaa kaukoliikennettä. Pohjantiellä ei kuitenkaan ole pysäkkejä. Pysäkkien
sijoittamista Kellon eritasoliittymään tutkitaan erillisessä em. Pohjantien
yleissuunnitelmassa.
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Kevytliikenne
Kevyen liikenteen pääreitti kulkee nykyisin Haukiputaantien varressa. Uutta korkealuokkaista rantareittiä Kiviniemeen on esitetty seudun kevyen liikenteen strategiassa.
Kellonväylän varressa ei ole kevyen liikenteen väylää. Vuonna 2007 valmistuneessa Oulun
seudun kevytliikennestrategiassa on määritelty, että kaikkien vilkkaiden seututeiden
yhteyteen toteutetaan erillinen kevyen liikenteen väylä. Kellonväylän yhteyteen väylä tulee
toteuttaa Pohjantien itäpuolen maankäytön kehittyessä.

Rautatieliikenne
Valtatien länsipuolella kulkeva rata halkaisee alueen pohjois-eteläsuunnassa. Alueella ei ole
asemaa tai lastausalueita. Haukiputaan puolella on kaksi tasoliittymää, jotka tultaneen aikaa
myöten korvaamaan yhdellä alikulkusillalla, joka palvelee myös kevyttä liikennettä ja
ulkoilureittejä (Tasoristeysten poistaminen rataosalla Oulu – Kemi, tarveselvitys. 1995).

3.2.5

Yhdyskuntatekniikka
Liitekartta 6
Teknisen huollon järjestelmistä vastaavat kuntien liikelaitokset ja verkkoyhtiöt: vesihuollosta
Oulun Vesi ja Haukiputaan Vesi, sähköverkosta Oulun Energia ja Haukiputaan Sähköosuuskunta.
Haukiputaan Holstinmutkan ranta-alueet, radan ja valtatien väli, sekä Kalimenkylä eivät ole
kunnallisen viemärin piirissä. Kellonväylän pohjoispuolella on yksityisillä maanomistajilla
vireillä hanke rautatien ja valtatien välisen alueen viemäröimiseksi. Oulun puolella Herukkaojan läheisyydessä on kiinteistöjä viemäröinnin ulkopuolella.
Oulun Vesi ja Haukiputaan vesi huolehtivat tulevaisuudessa yhteistyössä suunnittelualueen
vesihuollosta. Vesihuollon yleissuunnitelman mukaan Haukipudas luopuu Leton ja myöhemmin myös Ervastinrannan keskuspuhdistamosta, jolloin koko Haukiputaan ja oletettavasti
myös Iin jätevedet johdetaan Ouluun. Vedenjakelun osalta yhteistyön laajuus on auki
lähinnä Oulun käyttämän pintaveden vuoksi. Suunnitelmat, katso myös kohta 6.2.2.
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3.2.6

Maanomistus
Oulun puolella suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Kaupunki omistaa
joitakin rakentamattomia alueita Piimäperällä. Ritaharjussa kaupunki pyrkii hankkimaan
kaavarunkoalueen maat haltuunsa ennen asemakaavojen laatimista.
Haukiputaan puolella kunnan maanomistus on vähäistä Holstinmäen teollisuusaluetta
lukuun ottamatta. Osuuskauppa Arina on hankkinut maita valtatien 4 Kellon liittymän
ympäristöstä.

3.2.7

Väestö ja työpaikat
Suunnittelualue kuuluu Oulun seudun pohjoiseen vyöhykkeeseen (Haukipudas ja Kaijonharju-Linnanmaa), jossa ennusteen mukaan asuisi vuonna 2020 n. 20 % koko alueen väkimäärästä (47 100).
Ritaharjun kaupunginosan väestö tullee olemaan n. 9 000 – 9 500 asukasta. Suunnittelualueen väestö on tällä hetkellä yhteensä 365 henkeä ja vaikutusalueen väestö 5703 henkeä. Lapsiperheiden
määrä alueella tulee kasvamaan. Palvelujen tuotannossa tämä tulee merkitsemään julkisella sektorilla panostusta päivähoito- ja koulupalveluihin. Kaupallisiin palveluihin ikärakenteen jakaumalla on
myös jossain määrin merkitystä – ostovoima on suurin työssäkäyvällä aktiiviväestöllä.

3.2.8

Palvelut
Tässä osiossa tarkastellaan nykytilanteen lisäksi mahdollisuuksia tarjota palveluita suunnittelualueen tuleville asukkaille. Erityisen merkittäviä tältä kannalta ovat lähes päivittäin
käytettävät koulu- ja kauppapalvelut, sekä vapaa-ajan liikunta- ja virkistyspalvelut.
Julkisiin, kunnan järjestämiin palveluihin kuuluvat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, opetus- ja sivistystoimen palvelut sekä liikunta-, vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut. Viime vuosina yhä
suurempi osa perinteisesti julkisella sektorilla tuotetuista palveluista on tuotettu yksityisellä sektorilla, joka hankitaan kuntaan ostopalveluna. Palvelujen tuotannossa on siirrytty myös perinteisestä
lähipalvelujen tuotantomallista kuljetettuun tai etänä verkon kautta tuotettuun palveluun. Ns.
kolmannen sektorin merkityksen palvelujen tuottajana odotetaan lähitulevaisuudessa kasvavan.

Oheiseen karttaan on kuvattu suunnittelualueen ja sen lähialueiden (vaikutusalueen)
nykyiset julkisen sektorin palvelut ja tiedossa
olevat, tulevat palvelut.
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Koulupalvelut
Suunnittelualueen vaikutusalueella on useita 1-6 -luokat käsittäviä kouluja. Haukiputaan puolella
toimivat Kiviniemen koulu, Kellon koulu ja Hietalanmäen koulu (1-2 -luokat). Oulun kaupungin puolella toimivat Herukan koulu, Kuivasojan koulu (1-4 -luokat) Patelassa, Rajakylän koulu, Kuivasjärven koulu ja Oulun normaalikoulu Linnanmaalla. Lisäksi Kuivasrannan alueella toimii 1-2 -luokkien
koulu, jonka toiminnan on kaavailtu siirtyvän Ritaharjuun alueen rakentuessa. Ritaharjussa tulee
olemaan tarvetta 1-6 -luokkien opetukselle. Suunnittelualueen Oulun puolen oppilaiden perusopetus voitaneen järjestää ensisijaisesti Ritaharjussa ja toissijaisesti Herukassa. Ritaharjun koulun
lisäksi muita perusopetusta tarjoavia kouluja alueelle ei ole suunniteltu. Oulun palvelutuotannossa
ei ole varauduttu tarjoamaan palveluita Haukiputaan asukkaille.
Opetusta 7.-9. -luokille on suunnittelualueen läheisyydessä tällä hetkellä tarjolla Haukiputaan puolella Kellon koululla ja Oulun kaupungin puolella Pateniemen ja Rajakylän yläasteilla sekä Oulun normaalikoulussa Linnanmaalla. Ritaharjun tulevalle monitoimitalolle on
suunniteltu myös 7-9 -luokkien opetusta. Lukio-opetusta on tällä hetkellä Pateniemen lukiossa Rajakylässä ja Oulun normaalikoulun lukiossa Linnanmaalla.

Päivähoitopalvelut
Kunnallisia päivähoitopalveluja voi saada päiväkodeissa sekä perhepäivä- ja erityispäivähoidossa. Esiopetus on osa päivähoitotoimintaa ja sitä voidaan järjestää päiväkodeissa tai alkuopetuksen yhteydessä. Haukiputaalla on lähialueilla kolme päiväkotia (Kiviniemessä, Kellossa ja
Hietalanmäessä). Lisäksi alueella on perhepäivähoitajia. Oulun kaupungin puolella vaikutusalueen lähimmät päiväkodit sijaitsevat Herukassa (Herukkakankaalla ja Taskisenperällä). Lisäksi
päivähoitotiloja on Länsi- ja Itä-Patelassa sekä useassa toimitilassa Rajakylässä, Linnanmaalla,
Kaijonharjussa ja Kuivasjärvellä. Kuivasojan päiväkodin on jo kaavailtu siirtyvän Ritaharjuun.
Suunnittelualueella tulee syntymään tarvetta päivähoitopalveluille. Osa päivähoitoikäisistä
voitaneen kuljettaa Ritaharjuun, Herukkaan ja Hietalanmäkeen, mutta alueelle tarvitaan
vähintään perhepäivähoitopaikkoja.

Terveys- ja sosiaalipalvelut
Terveys- ja sosiaalipalveluihin kuuluvat ennaltaehkäisevän terveydenhuollon lisäksi mm.
sairaanhoitopalvelut, sosiaalinen tuki ja toimeentulopalvelut sekä vanhustenhuollon palvelut.
Myös päivähoito on osa sosiaalipalveluja.
Oulun kaupungin puolella lähimmät terveysasemat ovat Kaijonharjussa.ja Rajakylässä,
jossa on myös sosiaaliasema. Haukiputaalla terveyden- ja sairaanhoitopalvelut on keskitetty
pääterveysasemalle kuntakeskukseen. Oulun kaupungin palvelustrategiassa on esitetty
Rajakylään toteutettavaksi vanhustyöhön ja vammaispalveluihin keskittyvää Rajakylän
Hoivaa. Suunnittelualueen asukkaille sosiaalipalvelut voitaneen tarjota nykyisistä
palvelupisteistä.

Muut julkiset palvelut
Muita julkisen sektorin tarjoamia palveluja ovat mm. liikunta- ja vapaa-aikatoimen tarjoamat
palvelut sekä kulttuuripalvelut.
Haukiputaalla valtaosa liikunta- ja vapaa-aikatoimen palveluista sijaitsee kuntakeskuksessa.
Koulujen yhteydessä on sisäliikuntatiloja. Ulkoliikunta on keskittynyt Virpiniemen alueelle.
Epävirallisina reittiyhteyksinä on suunnittelualueen kautta ollut moottorikelkkayhteys
valtatien itäpuolitse pohjoiseen ja ratsastukseen käytetty metsätie Kalimenkylän talleilta
Aaltokankaan ratsastuskeskukseen. Suunnittelualueen ulkopuolella Kalimenkylästä
luoteeseen on ampumarata, jonka lähellä Kalimenojan toisella puolella on luontopolku ja
laavu. Ampumarata ei voine turvallisuus- ja meluhaittojen vuoksi toimia alueella enää
tavoitesuunnitelman toteuttamisen jälkeen.
Oulun kaupungin puolella liikuntatiloja on kaikkien koulujen yhteydessä. Lisäksi
Linnanmaalla sijaitsevat sekä liikunta- että jäähalli. Ulkoliikuntapaikkoja, kuten kuntoratoja ja
hiihtolatuja suunnittelualueen tuntumassa on melko kattavasti. Koulujen yhteydessä on
pallokenttiä ja luistinratoja. Pateniemessä sijaitsee urheilukeskus. Kaupunki on rakentanut
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lyhyehkön ratsastusreitin Kuivasjärvellä sijaitsevien kahden yksityisen ratsastuskoulun ja
yksityistallien yhteyteen. Pitempiin maastoratsastuksiin on käytetty Kalimenkylään johtavaa
metsätietä. Alueen neljä maneesia on toteutettu yksityisten yrittäjien toimesta. Ratsastus on
yksi nopeimmin kasvavia urheilulajeja - v 2006 harrastajia oli Suomessa 135.000.
Suunnittelu- ja vaikutusalueen itäpuolella kulkevalta moottorikelkkareitiltä on ollut yhteys
Haukiputaan puolella valtatien itäpuolitse pohjoiseen. Moottorikelkkayhteyttä merelle ei
suunnittelualueen kohdalta ole ollut.
Oulun kaupungin nuorisotiloista suunnittelualueen suunnalla sijaitsevat Kaijonharjun,
Kuivasjärven, Pateniemen ja Rajakylän nuorisotalot tai -huoneistot. Nuorisotalot tarjoavat
monipuolista ohjattua vapaa-ajantoimintaa ja harrastusmahdollisuuksia 7 - 17-vuotiaille
lapsille ja nuorille. Toimintamuotoja ovat mm. erilaiset kerhot, kurssit, leirit, retket ja
tapahtumat.
Kulttuuripalveluista tärkeimpiä lähipalveluja ovat lähikirjastot joita Haukiputaalla on Kellossa
ja Oulun kaupungin puolella Kaijonharjussa, Kuivasjärvellä, Pateniemessä ja Rajakylässä.
Suunnittelualueen asukkaille tarjottavat liikunta-, vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut kannattaa
keskittää Ritaharjuun, esimerkiksi monitoimitalon yhteyteen. Alueen voimakkaasti kasvavan
asukasmäärän vuoksi tarvetta on mm. liikuntapaikoille, lähikirjastolle sekä nuorten
harrastus- ja projektityötiloille. Osa palveluista voi sijaita kauppakeskuksissa ja muiden
kaupallisten tilojen yhteydessä. Oulun kaupungin toiminta- ja taloussuunnitelmassa on
esitetty Linnanmaan urheilukeskuksen ja uimahallin suunnittelun käynnistämistä.

Kaupalliset palvelut
Kaupalliset palvelut voidaan jakaa päivittäistavarakauppaan ja erikoiskauppaan sekä lisäksi
myyntipinta-alan ja -volyymin mukaisiin luokkiin. Oulun seudulla on laadittu vuonna 2003 selvitys
kaupan suuryksiköiden sijoittumisesta ja Ritaharjun alueella on laadittu vuonna 2005 kaupallinen
selvitys. Lisäksi kaupan yksiköiden sijoittumista on pohdittu laajasti Oulun seudun yleiskaavoituksen, maakuntakaavoituksen sekä merkittävien liikenne-, kaupallisten ja maankäyttöhankkeiden yhteydessä.
Oulun seutu on yksi maamme nopeammin kasvavista keskuksista, jossa ikärakenne on
muuta maata selvästi nuorekkaampi. Samanaikaisesti siis kasvavat vanhus- ja sosiaalipalvelujen tarve, mutta koulutus ja päivähoitopalvelujen tarpeet eivät olennaisesti vähene,
kuten monella muulla seutukunnalla. Väkiluvun kasvu ja kotitalouksien reaalitulojen kasvu
lisäävät merkittävästi ostovoimaa ja mahdollisuuksia kaupallisen palvelutarjonnan
lisäämiselle.
Suunnittelualue ja sen vaikutusalue ovat Oulun seudun keskeisiä kasvualueita niin asumisen kuin palvelujen tuotannon suhteen. Oulun kaupunki laajenee erityisesti valtatien 4
suuntaisesti etelässä Kaakkuri-Kempele suuntaan ja pohjoisessa Linnanmaa-RitaharjuHaukipudas -suuntaisesti.
Uuden Ritaharjun länsipuolelle sijoittuvan hypermarketin ympärillä on laskettu asuvan neljän
kilometrin säteellä 40.000 asukasta.

Vähittäiskauppa
Varsinaisella suunnittelualueella ei ole tällä hetkellä vähittäiskaupan palveluja. Haukiputaan
puolella on lähimmät vähittäiskaupan myymälät ovat Kellossa (mm. S-market). Oulun kaupungin
puolella on vaikutusalueella kaksi myymälää Herukassa. kauempana Pateniemessä ja
Kuivasjärvellä on molemmissa kaksi myymälää. Linnanmaalle on rakennettu S-ryhmän Prismamyymälä ja Euromarket-myymälä. Rajakylässä ja Kaijonharjussa on myös vähittäiskaupan
liikkeitä. Pateniemessä ja Kellossa on polttoaineiden jakeluasemat. Haukiputaan keskustaan ja
keskustan sisääntulotien varteen on suunnitteilla lähinnä uutta päivittäistavarakauppaa.
Tiedossa olevien suunnitelmien mukaan uutta vähittäiskaupan tilaa on tulossa
2
2
Ritaharjun keskukseen (lähikauppa 2500 k-m ) ja hypermarket (16000 k-m )
Ritaharjun lounaispuolelle, missä se palvelisi koko Oulun seudun pohjoisosaa ja
lisäksi ohikulkevaa liikennettä.
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Erikoiskauppa
Suunnittelualueen ympäristössä on hyvin vähän erikoiskaupan palveluja. Myöskään nykyisissä
lähimmissä alue- ja paikalliskeskuksissa ei ole kuin muutama erikoiskaupan liike. Palvelut on
haettu muualta Oulusta ja Haukiputaan kirkonkylältä.
Tilanne on muuttumassa radikaalisti, sillä Oulu-Haukipudas yhteissuunnittelualueen tuntumaan
on syntymässä yksi Pohjois-Suomen suurimmista erikoiskaupan alueista. Ensimmäisenä
alueelle on investoimassa Maskun kalustetalo, joka rakennuttaa Ritaharjun kaakkoiseen lohkoon
2
n. 25 000 k-m kattavan suurmyymälän. Ritaharjun luoteiseen sektoriin on tavoitteena rakentaa
2
65 000 – 70 000 k-m erikoiskaupan liiketilaa. Investoijia voivat olla esimerkiksi rauta-, sisustus-,
urheilu-, elektroniikka- ja puutarhakaupan suurimmat ketjut.

Raitotien varteen
rakentuva, lähiympäristön laajin
kaupallisten palvelujen alue

Oheiseen karttaan on kuvattu suunnittelualueen ja sen lähialueiden (vaikutusalueen) nykyiset julkisen sektorin palvelut ja
tiedossa olevat, tulevat palvelut.
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3.2.9

Rakentamista rajoittavat tekijät
Liitekartta 7
Rakentamista rajoittavat tekijät, kuten seudulliset viheryhteystarpeet, arvokkaat luonto- ja
maisema-alueet, liikenteen ja ampumaradan melualueet, voimalinjojen suoja-alueet,
pilaantunut maaperä ja meritulva-alueet on koottu erilliselle liitekartalle.
Lähivuosina laadittaneen koko Suomea käsittäviä arvioita ilmastonmuutoksen vaikutuksista
rakentamiseen. Luultavaa on, että rankkasateet lisääntyvät ja hulevedet voivat aiheuttaa
tulvavahinkoja uomien varsilla. Hulevesitulvauhan alaiset alueet tulee selvittää ja tulvien
ehkäisy tulee suunnitella tarkempien maankäyttösuunnitelmien laatimisen yhteydessä.
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4 TAVOITTEET
Suunnitelman tavoitteena on tarkentaa alueella voimassa olevien Oulun yleiskaavan
2020 ja Oulun seudun yleiskaavan maankäyttöä ja liikenneverkkoa ja sovittaa yhteen
kuntien tavoitteita alueen kehittämiseksi.
Kuntien erityistavoitteet on esitetty yhteistyösopimuksessa seuraavasti:
Oulun tavoitteet
- sujuvat liikenne- ja virkistysyhteydet, mm. kevyen liikenteen seutureitti Oulu – Haukipudas,
- Piimäperän alueen täydennysrakentamismahdollisuuksien selvittäminen,
Haukiputaan tavoitteet
- yhdyskuntarakenteen laajentaminen Kellon eritasoliittymän itäpuolelle,
- Kellonväylän ja E75 valtatien liittymän lähialueen liikenteellisen sijaintiedun ottaminen huomioon
maankäytön varauksissa ja alueen käyttötarkoituksen sekä mitoituksen tutkiminen,
Kuntien yhteiset tavoitteet
- kuntien raja-alueen yhteiseen vesihuoltoon varautuminen ja
- ylikunnallisten kuntapalveluiden toimivuus alueella.

Kuntien luottamushenkilöiden ja johtavien virkamiesten tavoiteseminaariin liittyen
tavoitteista on kunnissa keskusteltu seuraavasti
Haukiputaan kunta on käsitellyt suunnittelutavoitteita kunnanhallituksen kokouksissa 12.11. ja
26.11.2007. Keskustelujen mukaan:
-

-

-

-

-

Kunnan tavoite on, että Holstinmäki ja Kellonväylän eritasoliittymän ympäristö rakentuvat
pohjoisen suunnan yritystoiminnan ja kaupallisten palvelujen keskittymäksi.
Kunnan tavoite ei tässä vaiheessa ole asuinrakentamisen lisääminen valtatien itäpuolelle.
Valtatien ja liittymän sijainti etäällä nykyisestä rakenteesta luo paineita, jotka ovat maankäytön
eheyttämis- ja tiivistämistavoitteiden vastaisia. Jo hyväksytyt yleiskaavojen mukaiset
kasvusuunnat riittävät asuinrakentamiselle ainakin vuoteen 2020. Tämän jälkeen vasta
saattaa olla tarvetta Kellonväylän liittymän itäpuolisille asuinalueille, jotka vaativat oman
palveluverkostonsa. Kellon yleiskaavan uusi tavoitevuosi olisi 2025 jota ennakoivat
maankäyttövaraukset tulisi myös nyt laadittavassa tavoitesuunnitelmassa osoittaa.
Vaikka asuinrakentamisen varaukset osoitettaisiin valtatien itäpuolella reservialueina, on
kaupallisille ja yritystoiminnan varauksille selkeä tarve. Holstinmäen yritysalue ja Kellonväylän
risteys yhdessä tulevat muodostamaan pohjoisen suunnan yrityskeskittymän, jossa on tilaa ja
väljyyttä laajentua mm. erittäin hyvän liikenteellisen sijaintinsa turvin. On selvää, että myös
paljon tilaa vaativille kaupallisille toiminnoille ja mahdolliselle kauppakeskukselle tulee
olemaan tarvetta osoittaa varauksia eritasoliittymän ympäristöön.
Tarvitaan väljiä, mahdollistavia tavoitesuunnitelman kaavamerkintöjä, joita tarkennetaan
yleiskaavalla ja tehdään riittävät selvitykset ja vaikutusten arvioinnit niin kuin viranomaiset
edellyttävät. Näillä tämän vaiheen varauksilla ei vaikeuteta eikä estetä sen enempää Oulun
puolen suunnitelmia kuin kuntien rakenteiden yhteensovittamista ja toimivaa liikenneverkkoa.
Tavoitesuunnitelmalla tulee tukea Kellon yleiskaavan uudistamista ja varautumista 2020
jälkeisiin maankäyttötarpeisiin osoittamalla eritasoliittymän itäpuolen todelliset kaupalliset
mahdollisuudet ennakkoon niitä rajoittamatta. Mittavampaan asuinrakentamiseen uutena 2025
tavoitevuoden kasvusuuntana varaudutaan reservialuemerkinnöillä, koska seudun
yleiskaavan tavoitevuosi on 2020. Työpaikka-aluevaraukset keskitetään risteyksen
koillispuolelle.
Holstinmäen-Piimäperän suunnalla esitetään nykyiseen asutukseen ja tieverkostoon
tukeutuvaa, maankäyttöä tiivistävää uutta pientalovaltaista asutusta. Kopsan-Lehmisuontien
pientalovaraus on mahdollista toteuttaa vain kuntien yhteisellä asemakaavoituksella.

Kuntien tavoiteseminaarissa esiteltyjä Oulun kaupungin tavoitteita ja näkökantoja olivat:
-

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen
MRL 5§:n mukaiset yleiset tavoitteet yhdyskuntarakenteen ja -rakentamisen taloudellisuudesta, luonnonvarojen säästeliäästä käytöstä, yhdyskuntien toimivuudesta, palvelujen
saatavuudesta ja liikenteen tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä, erityisesti joukkoliiken-
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teen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksistä. Tavoitteeseen liittyen Haukiputaan toiminnot
sijaitsevat kokonaan Pohjantien länsipuolella. Jos yhdyskuntarakenne laajentuu, hajautuminen
voimistuu, syntyy uusia yhdyskuntatekniikan investointitarpeita, ylläpidettävä infrastruktuuri laajenee ja
syntyy uusia palvelutarpeita (koulut, päiväkodit jne.)

-

-

Ritaharjun alueesta on mahdollista kehittyä mittava vähittäiskaupan keskus. Kellonväylän
ympäristö sopii liikenne- ja logististen palveluiden sijaintipaikaksi.
Oulun näkökannalta ei haluta kilpailua Ritaharjuun rakentuvan kauppakeskuksen tai muiden
lähialueiden kaupallisten palveluiden kanssa. Oulu ei toivo seudun kuntien kilpailua samoista
kaupallisista toimijoista.
Kellon liittymään ei saa rakentaa erillistä päivittäistavaramyymälää. Alueelle voi sijoittaa
liikennepalveluaseman tai tilaa vievää kauppaa. Asuinalueet voi osoittaa reservialueina, joiden
toteuttaminen tapahtuu vuoden 2020 jälkeen. Pohjantien itäpuolelle tulee rakentaa näitä
asukkaita varten lähikauppa.

Kuten kuntien tavoitteenasettelusta on pääteltävissä, täyttä yksimielisyyttä Kellon liittymän ympäristön kaupallisten palveluiden laadusta ja määrästä ei kuntapäättäjien tavoiteseminaarissa
saavutettu.

Tavoitteena ja rakenteellisina lähtökohtina on edellä mainittujen lisäksi:
-

-

-

-

Valtatien itäpuolella tavoitteena on Oulun asuntotuotantotavoitteiden täyttäminen ja seudun
yleiskaavan sormimaisen rakenteen vahvistaminen tiiviillä maankäytöllä, joka tukee toimivan
ja kilpailukykyisen joukkoliikenteen järjestämistä. Lähialueiden nykyinen maankäyttö (mm.
yliopisto) antaa mahdollisuuksia luoda tämän kasvusuunnan pientaloalueelle hyvät
joukkoliikenneyhteydet.
Tavoitteena on tärkeiden seudullisten vihervyöhykkeiden ja virkistäytymiseen käytettävien
reittien säilyttäminen, täydentäminen ja monipuolistaminen Kalimenojan varressa ja Ritaharjun
itäpuolella, sekä virkistysyhteydet Pateniemen saha-alueelle, Virpiniemeen ja Kalimenkylältä
pohjoiseen.
Yhdystien osoittaminen Ritaharjun alueelta pohjoiseen, niin, että Kellon risteyksen kautta
pääsee liittymään valtatielle.
Varaus mahdolliselle kehätielle valtatien 4 Kellon liittymästä Punaisenladonkankaan suuntaan
varataan Kalimenkylän pohjoispuolitse.
Valtatien länsipuolella tavoitteena on parantaa kevytliikenneyhteyttä myös Haukiputaan kirkonkylän suuntaan.
Selvityksissä havaittujen merkittävien luonto- ja maisema-arvojen huomioon ottaminen suunnittelussa.
Tulvasuojelun ja uomien tulvimisen huomioon ottaminen.
Rakentamista rajoittavien tekijöiden, kuten uhanalaisten lajien, arvokkaiden luontokohteiden ja
maisemallisesti arvokkaiden peltojen, ajoneuvoliikenteen ja rautatien melualueiden jne. huomioon
ottaminen.
Kunnallisten vesihuoltoyhtiöiden tavoitteena on rakentaa siirtoviemäri Leton puhdistamolta
Taskilan puhdistamolle

Suunnittelutyötyhmän keskustelujen ja viranomaiskeskustelujen kautta tavoitteiksi
ovat muodostuneet
Oulun kaupungin tavoite on käyttää alue mahdollisimman tehokkaasti rakentamiseen.
Asukastavoitteena valtatien itäpuolella Haukiputaan puolella on noin 3000-4000, mikä on arvioitu
riittäväksi asukaspohjaksi uudelle peruskoululle. Erillisen lähikaupan toteutuminen lähipalvelukortteliin
(muualle kuin liikenteeseen tukeutuvalle alueelle) vaatinee n. 4000 asukasta.
Haukiputaan kunnan tavoitteina on valtatien rinnakkaistieyhteyden osoittaminen Ritaharjusta Kellon
liittymän suuntaan ja erityisesti Kellonväylän ja valtatien 4 (E75) liittymän ympäristön käyttäminen
liikenteeseen tukeutuviin kaupallisiin palveluihin ja työpaikkarakentamiseen. Kunnat eivät ole saavuttaneet täyttä yksimielisyyttä palveluiden laadusta ja määrästä.
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Tavoite- ja luonnosvaiheessa postitse ja puhelimitse / suullisesti on saatu
seuraavansuuntaisia kannanottoja osallisilta:
Kannanotot ja niiden huomioon ottaminen suunnittelussa on esitetty tarkemmin erillisessä liitteessä.
-

Osuuskauppa Arina on lähettänyt Haukiputaan kunnalle kirjeen, jossa he pitävät liittymän ympäristöä sijainniltaan ainutlaatuisen hyvänä erilaisia kaupan tarpeita silmälläpitäen. Arinan
mukaan tulevaisuuden kaupallisia hankkeita ei ole tarpeen rajata liian ahtailla kaavamerkinnöillä.

-

Maanomistaja esittää radan ja valtatien välistä aluetta Kellonväylän pohjoispuolella nykyistä
laajemmin asuinalueeksi.
Ratsastuskoulujen ja yksityistallien maastoratsastukseen Aaltokangas-Kalimenkylä –välillä
käyttämät metsätie/-polkuyhteydet tulee säilyttää tai korvata vastaavilla, riittävän etäällä asutuksesta olevilla yhteyksillä ratsastuskoulujen ja muiden ratsutallien toimintamahdollisuuksien
turvaamiseksi. Kaupungin rakentama maastoreitti ei yksin riitä koska se on niin lyhyt.

-

-

Kellonkartanon viereisen Halosen hevostilan omistajan mukaan suunnitellut kevytliikenneyhteydet risteävät hevosreittien kanssa ja häiritsevät muutenkin nykyistä asutusta.
Vähäojanvarren asukkaan mukaan esitetyistä ulkoilureiteistä ei ole haittaa, jos Vähäojan ja reitin
varteen jätetään riittävä metsävyöhyke. Kalimenkylän eteläpuolen ohitustievaraus on liian lähellä
kylän asutusta Vähäojanpellon kohdalla.

-

Kellonkartanon toimintaa pyörittävän yhdistyksen mukaan viereiset pellot tulee säilyttää rakentamattomana ja varata Kellonkartanon toiminnalle laajenemisaluetta.

-

Lähialueen asukkaan mielestä MA-peltojen tuntumassa ja meren rannalla on runsaasti
arvokasta linnustoa. Uutta asumista ei tälle alueelle.

Yleisötilaisuus 18.10.07:

-

Kellon eteläosaan tulee osoittaa paljon uutta asutusta. Kellonväylän Oulun puoli tulee kaavoittaa
nopeutetussa aikataulussa. Ritaharjun pohjoispuolelle, Haukiputaan kunnan alueelle, tulee
osoittaa paljon uutta asutusta, koska näin toimitaan Oulun muilla raja-alueilla Kempeleen ja
Kiimingin suunnissa.

-

Kunnallistekniikan rakentamista tulee kiirehtiä ja viemäröinti tarvitaan pikaisesti
Pohjantien ja Kellonväylän risteykseen tulee toteuttaa Ideapark-tyyppinen kauppakeskus

-

Kalimenojan vedenlaatu on heikentynyt

-

Paloaseman paikka tulisi osoittaa muuntoaseman viereen tai vastapäätä Kellonväylälle
Kellon ampumaradasta on haittaa asutukselle.

-

-

Osallisten tulee nähdä tarkempia visioita ja valmiit rakennemallit ennen luonnoksen laatimista.
Valittua rakennemallia tulee esitellä yleisötilaisuudessa.

Yleisötilaisuus 2.4.2008. Paikalla olleet kuntalaiset esittivät mm.:
- Tiedusteltiin luonnoksen pohjana käytetyn rakennemallin valintaa ja valinnan perusteita.
- Esitettiin, että Haukiputaan puolella tulee asemakaavoittaa Pohjantien länsipuoli ennen itäpuolta,
koska länsipuolelle on tehty runsaasti suunnittelutarveratkaisuja.
- Kysyttiin järjestetäänkö Piimäperän täydennysrakennettaville alueille uudet kulkuyhteydet vai
hyödynnetäänkö olemassa olevia yhteyksiä.
- Kysyttiin mahdollisuutta ylikunnalliseen palvelutuotantoon ja vesihuoltoon.
- Pohdittiin uusien kaupallisten palveluiden tarvetta.
- Tiedusteltiin Kalimenkylän uusien liikenneyhteyksien toteuttamisaikataulua.
- Suoraan konsultille esitettiin Kellonkartanon alueen laajentamista, virkistysalueeksi näytetyn
olevan omakotitalon alueen liittämistä AP-alueeseen ja tarvetta osoittaa rakentamisen alle jäävää
ratsastusreittiä korvaava yhteys myös jatkosuunnittelussa välille Aaltokankaan ratsastuskoulut –
kaupungin rakentama maastoratsastuslenkki – Kalimenkylä.
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5 VAIHTOEHDOT
5.1 Rakennemallivaihtoehdot ja niiden vertailu
Arvioitaviksi rakennemalleiksi muodostettiin alustavien vaihtoehtojen pohjalta, työryhmätyöskentelyn, osallisille järjestetyn yleisötilaisuuden ja viranomaisneuvottelun jälkeen mallit 1 ja 2.
Malli 1 on asuinrakentamisen osalta tehokkaampi ja siinä on isompi palvelualuevaraus Kellon liittymän
tuntumassa. Malli 2 poikkeaa edellisestä huomattavasti merenrannan rakentamisalueen rajauksen ja
Kellon liittymän palveluvarauksen koon osalta. Ritaharjun asemakaavoitettava pohjoisosa on tässä
mallissa esitetty Ritaharjun kaavarungon mukaisena. Valtatien itä- ja länsipuolen rakennemallit eivät
ole toisistaan riippuvaisia. Mallien kuvailu ja vertailu on esitetty tarkemmin liitteessä 2, ja palvelurakenne erillisessä selvityksessä.
Mallien muodostamisperiaatteena kuntien päätavoitteiden lisäksi olivat erityisesti seuraavat asiat:
- Malleissa on pyritty siihen, että etäisyys bussipysäkille olisi mahdollisimman lyhyt.
Erityisesti mallissa 1 on ollut tavoitteena saada pääkokoojatien lähiympäristöön
mahdollisimman paljon asukkaita.
- Tavoitteena on tärkeiden seudullisten vihervyöhykkeiden ja virkistäytymiseen käytettävien reittien säilyttäminen, täydentäminen ja monipuolistaminen Kalimenojan varressa ja Ritaharjun itäpuolella, sekä virkistysyhteydet Pateniemen saha-alueelle, Virpiniemeen ja Kalimenkylältä
pohjoiseen.
- Molemmissa malleissa jätettiin tilaa toteuttaa mahdollinen kehätie Punaisenladonkankaan
suuntaan niin, että ohitustie taipuu tarvittaessa nuoskeasti sekä Kalimenkylän pohjoisettä eteläpuolitse. Tievarauksen sijainti ratkaistiin luonnosvaiheessa.
- Kellon liittymän kaupallisten palveluiden on ajateltu muodostuvan lähinnä liikennepalveluasemasta ja paljon tilaa vievän tavaran kaupasta, sekä matkailupalveluista tai tehtaanmyymäläkeskittymästä. Palvelukonseptit on selostettu tarkemmin erillisraportissa.
- Rakennetta täydennetään rantavyöhykkeellä suhteellisen laajoilla pientaloalueilla. Tulvasuojelussa käytetään hyväksi rannan tuntumaan osoitettua uutta seudullista kevytliikennereittiä ja/tai
katuja (tulvapenger). Haukiputaan puolella uutta rakentamista on osoitettu täydentämään ja
tiivistämään Holstinmutkan ympäristöä.
- Maisemapellot ulottuvat laajalta Taskisenpeltojen alueelta Kellonkartanon ja Halosen
hevostilan itäpuolelle. Peltojen länsipuoli jätetään maaseutumaiseksi.
- Meritulva ja uomien tulviminen (Herukkaoja, Vähäoja) otetaan suunnittelussa huomioon.

Malli 1
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Malli 2

5.2 Rakennemallin valinta
Kuntien yhteisessä seminaarissa (13.12.2007) keskustelu kulminoitui erityisesti Haukiputaan puolelle Kellon liittymän kaakkoisneljänneksessä varattuun liikenteeseen tukeutuvien kaupallisten palveluiden laatuun ja määrään. Seminaarin osanottajat eivät päässeet
yksimielisyyteen kaupallisten palvelujen mitoituksesta.
Tavoitesuunnitelmaluonnos päätettiin työryhmässä laatia niin, että valtatien itäpuolella
käytetään tieverkon osalta hyväksi nykyistä Kalimenkyläntietä, mikä parantaa vaiheittain
toteuttamisen mahdollisuuksia, ja merenrannalla käytetään olevaa tieverkkoa hyödyntävää
ja luontoarvot paremmin huomioon ottavaa mallia 2 hieman muutettuna. PiimäperänHolstinmutkan puolella rakentamisen määrä ja asukasmäärän kasvu jää niin vähäiseksi,
että luovuttiin ajatuksesta tehdä alueelle uusi kokoojakatu ja liittymä suoraan Kellonväylän
liittymästä. Nämä ratkaisut vastaavat kuntien tavoitteita omilla alueillaan.
Ritaharjun pohjoisosassa tavoitesuunnitelma on sovitettu asemakaavaluonnosvaihtoehtoon,
joka istuu liikenneverkkonsa ja aluerajauksiensa osalta yhteen rakennemallien kanssa ja
toteuttaa rakenteensa puolesta seudun yleiskaavan ja maakuntakaavan tavoitteita.
Rakennemalli rajaa olevan Kalimenkylän asutuksen omaksi kokonaisuudekseen varsinaisen
suunnittelualueen ulkopuolelle luontevasti Vähäojaa ja sen maastopainannetta noudattaen.
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6 TAVOITESUUNNITELMA
6.1 Mitoitus ja palvelut
Asuminen
Suunnittelualueen itäosa
Oulun puolella paraikaa laadittavana olevassa Ritaharjun pohjoisosan asemakaavaluonnoksessa on tiiviisti rakennetuille pientaloille (AO, AP, ARK) varattuja alueita yhteensä noin 103 ha
(luku sisältää tonttikadut ja sisäiset puistot). Alueen asukasmääräksi on arvioitu yli 3000 henkeä.
Alue tukeutuu palveluiden osalta pääosin Ritaharjun keskukseen. Lähipalvelukeskukselle, jossa
on päiväkoti, koulu ja päivittäistavarakauppa, on väestöpohjana pidetty 3000 henkeä (Korvenkylä-Välikylä –tavoitesuunnitelma 2007). Luonnoksessa on varattu aluetta lähipalveluille.
Haukiputaan puolella voi uuden n. 88 ha alueen ja Kalimenkylän yhteenlasketuksi asukasmääräksi arvioida noin 3500 henkeä. Riittäväksi asukaspohjaksi uudelle peruskoululle on
arvioitu n. 3000 – 4000 asukasta.
Mitoituslaskelma
Asemakaavaluonnosalueella esim. asukasmäärä 3200 tarkoittaa noin 32 henkeä / ha, mitä voi pitää
tehokkaan AP-alueen mitoituslukuna. Ritaharjun asemakaavaluonnosalueen pohjoispuolella on uutta
reservialueena asumiseen varattua aluetta noin 88 ha, mikä tarkoittaisi Oulun puolen mitoitusperiaatteilla noin 2800 asukasta. Haukiputaalla on rakennettu väljemmin kuin Oulussa, joten 2500 lienee
lähempänä totuutta. Palvelumitoitukseen vaikuttaa lisäksi itäpuolella sijaitseva Kalimenkylä
mahdollisine laajenemis- ja tiivistämisalueineen. Likimääräisellä kyläalueen rajauksella ja mitoituksella
n. 7-8 h /ha (1/4 Ritaharjun asemakaavan mitoitusluvusta), tämän laajuudeltaan noin 130 ha alueen
asukasluvuksi saadaan 910 - 1050 henkeä. Törmintien Kellonväylän, radan, valtatien ja Kalimenojan
rajaamalla alueella asunee olevien rakennusten määrästä päätellen n. 50 henkeä. Tiivistettävien
alueiden yhteenlaskettu mitoitusluku on siis noin 960 – 1100 henkeä. Haukiputaan valtatien itäpuolen
uusien alueiden kanssa yhteen laskettuna nämä tarkoittaisivat yhteensä noin 3450-3600 asukasta.

Lähipalveluille on varattu aluetta kokoojateiden liittymän tuntumassa. Perhepäivähoito voi
toimia myös asuinalueella. Kaupallisten palvelujen alueelle tulee luultavasti ainakin ABCtyyppinen liikennepalveluasema. ABC-konseptiin kuuluu pieni vähittäiskauppa, jonka on
mahdollista toimia myös lähikauppana.
Koulupalveluiden ja muidenkin palveluiden mitoitus tarkentuu yleiskaavalla, jossa otetaan
huomioon rakentamisen vaiheistus ja selvitetään kuntayhteistyön mahdollisuudet. Eduskunta on hyväksynyt kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta lain, joka velvoittaa kunnat
yhteistoimintaan tai kuntaliitoksiin palvelujen järjestämiseksi. Kuntien Paras-hankkeen
etenemisen, kuntien syvenevän yhteistyön tai kuntaliitoksen myötä jotakin yhteistyötä ja
yhteisiä palveluita voi ennakoida syntyvän myös tälle raja-alueelle.
Suunnittelualueen länsiosa
Piimäperällä ja Holstinmutkassa on nyt väljää omakotiasutusta. Oulun puolella uutta asuinaluetta on noin 18,5 ha (noin 180 uutta rivi- tai pientaloasuntoa, 10 asuntoa/ha) ja
Haukiputaalla 15,2 ha (väljää pientaloaluetta, n. 4 asuntoa/ha). Alueet tukeutuvat
lähipalveluiden osalta Kellon keskustaan ja Herukan-Pateniemen palveluihin. Lähin alaasteen koulu on Hietalanmäellä. Ritaharjun palvelut ovat käytännössä automatkan päässä.
Kaupallisista palveluista ja niiden aikaansaamista asiakas- ja liikennemääristä
Oulun seutu on yksi maamme nopeammin kasvavista keskuksista, jossa ikärakenne on muuta
maata selvästi nuorekkaampi. Väkiluvun kasvu ja kotitalouksien reaalitulojen kasvu lisäävät merkittävästi ostovoimaa ja mahdollisuuksia kaupallisen palvelutarjonnan lisäämiselle. Oulun kaupungin selvitysten mukaan uuden Ritaharjun länsipuolelle sijoittuvan hypermarketin ympärillä on
laskettu asuvan neljän kilometrin säteellä 40.000 asukasta ja vastaavasti Kellonväylän mahdollisen kaupallisten palvelujen keskittymän ympärillä 20.000 asukasta. Tämän vaikutusalueen ulkopuolelle jää merkittävä Kiviniemen alue, johon saattaa myös kohdistua merkittäviä vaikutuksia.
Kellonväylän liittymän palveluiden sisältö on vielä avoin, mutta selvää on, että sen täytyy tukeutua lähiasukkaiden lisäksi valtatien matkailijavirtaan.
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Mitoituslaskelma
Palveluille on varattu K-1 -aluetta n. 21,5 ha. Mikäli alueelle toteutetaan ABC-tyyppinen liikenteen
palveluasema (n. 6 ha), jää tilaa vievälle kaupalle, tehtaanmyymälä–outlet –keskittymälle tai muille
valtatien liikenteeseen tukeutuville palveluille noin 15.5 ha, joka aluetehokkuudella 0,4 tarkoittaisi
2
2
kerrosalana n. 62 000 m . Mitoitusluvulla 1 ap/50-100 k-m tämä tarkoittaisi noin 620 -1240 autopaikkaa,
eli noin 1,5-3,2 ha paikoitusaluetta, jolloin alueen sisäisille pääväylille, kevyen liikenteen järjestelyille ja
aluetta jäsennöiville istutuksille jäisi pinta-alaa noin 6-7,5 ha.
Työpaikka-aluetta, jolle voi sijoittaa myös matkailupalvelualuetta (TP/P) on varattu yhteensä 36,9 ha. Alue
pitää sisällään mm. sisäiset virkistysalueet, kevytliikenneyhteydet ja tekniset varaukset ja se tullaan jakamaan katuverkolla kortteleihin. Lopulliseksi korttelipinta-alaksi voisi arvioida n. 2/3 kokonaispinta-alasta, eli n.
2
24,6 ha, mikä tehokkuudella 0,4 tarkoittaisi kerrosalana n. 98 000 k-m ja noin 1600-1950 autopaikkaa (1ap/
2
50-60 k-m ). Kellonväylän pohjoispuolella olevasta 5,43 ha laajuisesta Toimitilojen ja yritystoiminnan
alueesta vähintään 0,4 ha käytettäneen tieverkkoon, jolloin vastaavalla tehokkuudella kerrosalaa olisi noin
2
20000 k-m ja autopaikkoja 330-400 kpl.

Taulukko 1.
Asiakas- ja liikennemääräarvio suunnittelualueella, valtatien Kellon liittymän itäpuolella.

Liikennemäärä/vrk
ABC ajon/vrk
(40
%
kävijöistä
paikallisia,
muut
poikkeava valtatieltä)

Kaupallinen
alue, ajon/vrk

1150 ajon/vrk
(vt 4 poikkeavia noin
800 ajoneuvoa/vrk)

2500 ajon/vrk
(Osa käy myös
ABC:llä)

Asiakasmäärä/ hlö/vrk
1600 hlö/vrk

Työpaikka-alue TP/P, ajon/vrk
Toimisto
Logistiikka
(Painotus
2/3 (Painotus
1/3
maankäytöstä, eli maankäytöstä, eli
n. 65000 neliötä)
n. 33000 neliötä)
1950 ajon/vrk
250 ajon/vrk

4900 hlö/vrk
(Osa käy myös
ABC:llä)

Asiakas- ja liikennemääriä ja niiden vaikutuksia on arvioitu tarkemmin liitteessä 3.
Suunnittelualueelle sekä sen vaikutusalueelle ja Oulun seudulle muodostuva palvelurakenne ja mahdollisuudet kaupallisten palveluiden sijoittamiseen on selostettu tarkemmin erillisessä raportissa.
Suunnitellut vähittäiskauppapalvelut tulevat vastaamaan erinomaisesti Ritaharjun ja lähiympäristön
tulevan väestön tarpeisiin. Hypermarketin ja liikenneaseman ohella on tärkeää, että asutuksen lomassa on lähimyymälä tai kioski. Ritaharjun lounaispuolelle suunnitellun hypermarketin sijainti
vähentää liikennöintitarvetta Ouluun. Ennen kaupan rakentamista todennäköisimmät asiointipaikat
ovat Linnanmaan Prisma ja Euromarket sekä Haukiputaan kuntakeskus.
Mikäli erikoiskaupan investoinnit toteutuvat suunnitellun mukaisesti ovat suunnittelualueen asukkaiden tarvitsemat erikoiskaupan palvelut läheltä hyvin kattavasti saatavilla. Osa erikoiskaupan
palveluista tullaan kuitenkin jatkossakin hankkimaan Oulun keskustasta ja muista seudun
kaupan keskuksista.
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6.2 Maankäyttö
6.2.1

Kokonaisrakenne
Yhteissuunnittelualueen itäosa ja valtatien 4 länsipuolelle jäävä osa ovat luonteeltaan hyvin
erilaisia. Itäosa on pääosin rakentamatonta metsää, jolla on ollut lähinnä virkistyskäyttöä.
Tätä aluetta käytetään kaupungin tavoitteiden mukaisesti tehokkaaseen pientalovaltaiseen
rakentamiseen ja Haukiputaan puolella valtatien liikenteeseen tukeutuville palveluille ja
yritystoiminnalle, sekä asumisen reservialueeksi. Maankäyttö noudattaa ylemmänasteisten
kaavojen osoittamaa sormimaista rakennetta.
Länsiosa muodostuu entistä Piimäperän–Holstinmutkan kyläalueista Haukiputaantien länsipuolella ja asemakaava-alueista Haukiputaantien ja radan välisillä alueilla. Tavoitesuunnitelman maankäyttö eheyttää nykyisellään hajanaista rakennetta. Holstinmäen eteläpuolella saadaan Kellonväylän ja teollisuusalueen väliin jäävä metsätalousmaa yritystoiminnan käyttöön.
Liikennejärjestelyt ovat vaikuttaneet merkittävästi alueen rakenteeseen. Valtatien itäpuolella mahdollinen kehätievaraus on suunnattu Kalimenkylän ja voimalinjan pohjoispuolitse
kohti Alakyläntietä ja Punaisenladonkangasta. Suunnittelualueen sisäinen pohjois-eteläsuuntainen pääkokoojatie - joka on samalla valtatien 4 rinnakkaisväylä – on linjattu niin, että
se yhtyy Ritaharjun pohjoisosan asemakaava-alueen jälkeen mahdollisimman suoraan
nykyiseen Kalimenkyläntiehen. Rinnakkaisväylän ja valtatien väli on osoitettu valtatien
liikenteeseen tukeutuville kaupallisille palveluille.
Alueen suhde lähiympäristön palveluihin on kuvattu tarkemmin erillisessä selvityksessä.
Ritaharjun palvelujen mitoitus perustuu Oulussa asuvaan väestöön. Haukiputaan asuntotuotannon laajentaminen Pohjantien itäpuolelle edellyttää erillisten lähipalveluiden muodostamista. Kuntien palvelurakenneuudistus edellyttänee jonkinlaista yhteistyötä palvelutuotannossa.
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6.2.2

Toiminnot
Asumisen alueet
Valtatien itäpuoli tullaan käyttämään tehokkaaseen rakentamiseen, länsipuolella tiivistetään olevaa rakennetta mahdollisuuksien mukaan, ympäristön asettamissa puitteissa. Suunnittelualueelle valtatien itäpuolelle muodostuu lopputilanteessa noin 6700 asukkaan asuinalue palveluineen. Suunnittelualueen länsiosan asukasmääräksi voi vastaavasti arvioida noin 680 henkeä.
Asumisen alueita ovat:
AP
= Pientalovaltainen asuntoalue
Alue on tarkoitettu erillispientaloille ja rivitaloille. Pääkokoojateiden lähiympäristössä
suunnittelutavoitteena on joukkoliikennettä tukeva tehokas rakentaminen, kuten
esimerkiksi yhtiömuotoiset pientalot ja rivitalot.
Merkintää on käytetty yleismerkintänä uusilla ja nykyisillä asuinalueilla. Alue sisältää
myös asuinalueen sisäiset virkistysalueet, katu- ja kevytliikenneverkon ja varaukset
tekniselle huollolle.
AP-1 = Pientalovaltainen asuntoalue.
Maisemapeltojen muusta rakenteesta erottama täydennysrakennettava kyläalue.
Alueella on käytössä olevia maatalousrakennuksia.
Merkintää on käytetty Kellonkartanon ja maisemapeltojen eteläpuolisella kyläalueella,
jossa on esimerkiksi harrastehevostalleja.
A res = Pientalovaltainen asuntoalue.
Varaus asuinalueille, jotka toteutuvat AP-alueiden rakentamisen jälkeen.
Pääkokoojateiden lähiympäristössä suunnittelutavoitteena on joukkoliikennettä tukeva
tehokas rakentaminen, kuten esimerkiksi yhtiömuotoiset pientalot ja rivitalot.
Merkintää on käytetty valtatien itäpuolella Haukiputaan kunnan puolella. Kunnan
tavoitteena ei ole toteuttaa alueita ennen Oulun kaupungin merkittäviä uusia
asuinalueita, Ritaharjua ja Hiukkavaaraa. Reservialueelle ei tule myöntää uusia
rakennuslupia tai myönteisiä suunnittelutarveratkaisuja ennen oikeusvaikutteisen
kaavan laatimista.
ATY
= Työpaikka- ja asuntoalue.
Täydennysrakennettava asunto- ja pienyritystoiminnan alue. Alueelle saa sijoittaa
pienimuotoista ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta yritystoimintaa.
Merkintää on käytetty Kellonväylän eteläpuolella alueilla joilla on pienyritystoimintaa ja
tiivistämismahdollisuuksia.
Lisäksi suunnitelmakartalla on osoitettu ruskealla katkoviivalla oleva kyläalue tai yhdyskuntarakenteen mahdollinen täydennysrakentamis- ja laajenemisalue. Näitä ovat suunnittelualueen ulkopuolelle jäävä Kalimenkylä, jota lienee mahdollista tulevaisuudessa
tiivistää. Toinen alue on Törmintien ympäristö radan ja valtatien välissä. Törmintiellä on
osoitettu vain olemassa oleva asutus eikä asutusta ole tarkoitus laajentaa. Alueen kehittäminen ei ole mahdollista ennen kuin sinne toteutetaan turvalliset ajo- ja kevytliikenneyhteydet ja rautatien tasoristeykset poistetaan käytöstä. Käytettävissä oleva valtatien ja
rautatien melualueiden välinen kaista on hyvin pieni. Koska tavoitteena ei ollut asumisen lisääminen tälle alueelle, jää rautatien melu- ja tärinähaittojen selvittäminen tehtäväksi asema- tai yleiskaavoituksen yhteydessä. Rautatieliikenteen kasvusuuntauksen
johdosta ei liene mahdollista käyttää myönteisiä suunnittelutarveratkaisuja aluerajauksen perusteena.

Rakentamiseen osoitettua peltoaluetta Piimäperällä.
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Palvelujen alueet
Suunnittelualueella ei ole nykyisin mitään palveluja. Valtatien itäpuolen tehokkaasti rakennettavia asuinalueita varten on osoitettu kaksi lähipalvelujen aluetta,
toinen Oulun puolelle ja toinen Haukiputaalle. Päivähoitopalveluita voidaan tarjota
lisäksi asuinalueella perhepäivähoitona.
Kaupallisille palveluille on Haukiputaan puolelle osoitettu mittava varaus K-1 merkinnällä. Alue sijaitsee liikenteellisesti erittäin edullisesti valtatien Kellon liittymän kaakkoisneljänneksessä, Ritaharjun puoleisen valtatien rinnakkaistien ja mahdollisen
Oulun pohjoisen kehätien varressa. Alueella käytetty kaavamerkintä ei viittaa vähittäiskaupan suuryksikön rakentamismahdollisuuteen, mutta ei toisaalta sitä kielläkään,
joten esimerkiksi outlet-kaupan keskittymän rakentaminen alueelle olisi mahdollista.

PL-1

K-1

Palveluiden aluemerkintöjä ovat
= Lähipalvelujen alue.
Alue on tarkoitettu lähinnä asukkaiden julkisia ja yksityisiä palveluita kuten koulua,
päiväkotia ja päivittäistavarakauppaa varten.
= Kaupallisten palveluiden alue.
Alue on varattu erityisesti liikenteeseen tukeutuville kaupallisille palveluille, kuten liikennepalveluille, paljon tilaa vaativalle erikoiskaupalle ja tehtaanmyymäläkeskittymälle,
sekä muille hyvistä liikenneyhteyksistä riippuvaisille palveluille. Alueelle saa sijoittaa
liikennepalveluaseman yhteyteen pienimuotoista päivittäistavarakauppaa.
Vaikutukset seudun kauppapalveluihin tulee selvittää tarkemmin yleis- tai asemakaavoitusvaiheessa. Toiminnan ja toteuttamisen laadun tulee vastata Oulun seudun kaupunkirakenteen ja joukkoliikenteen laatukäytävälle asetettavia tavoitteita.

KTY-1 = Toimitilojen ja yritystoiminnan alue.
Alue on tarkoitettu lähinnä toimitiloille ja niiden yhteyteen soveltuville palveluille.
Ympäristö asettaa mahdollisen teollisuustoiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.
Merkintää on käytetty Holstinmäen teollisuusalueen eteläosassa. Osa alueesta on
KTY- merkinnällä jo asemakaavassa.
PY

= Julkisten palvelujen ja hallinnon alue.
Merkinnällä on osoitettu seurakuntien leirikeskuksena toimiva Kellonkartano, joka
on vihitty myös kirkoksi.

Kellonväylää Holstinmäellä. Tien pohjoispuolelle, kuvassa vasemmalle, tulee Holstinmäen
teollisuusalueen laajennuksena toimitiloille ja
yritystoiminnalle varattua aluetta.

Työpaikka-alueet
Työpaikka-alueita ovat:
TP/R
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= Työpaikka-alue, jolle voi sijoittaa myös matkailupalveluita.
Alue on tarkoitettu liikenteeseen tukeutuville työpaikoille ja matkailupalveluille.
Toiminnan ja toteuttamisen laadun tulee vastata Oulun seudun kaupunkirakenteen ja joukkoliikenteen laatukäytävälle asetettavia tavoitteita
Työpaikka-alueet on osoitettu liikenteellisesti erittäin edullisesti valtatien Kellon
liittymän koillisneljännekseen, Alakyläntielle johtavan kehätievarauksen varteen.
Haukiputaan nykyiset asemakaavalla varatut työpaikka-alueet alkavat olla täyteen
rakennettuja.

Työpaikka-alueena ovat käytettävissä myös Holstinmäen työpaikka-alueeseen
liittyvät toimitilojen ja yritystoiminnan alueet (KTY-1). Alue on tarkoitettu lähinnä
toimitiloille ja niiden yhteyteen soveltuville palveluille. Ympäristö asettaa mahdollisen teollisuustoiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.

Rakentamisrajoitukset
Rakentamista rajoittavat tekijät, kuten
arvokkaat luonto- ja maisema-alueet,
seudulliset viheryhteystarpeet, melualueet, voimalinjojen suoja-alueet, pilaantunut maaperä ja tulva-alueet meren rannalla sekä uomien ympäristön
kevättulvaherkkyys on otettu huomioon suunnittelussa. Melualueelle
voidaan rakentaa vain, jos tehdään
riittävät melusuojaustoimenpiteet
myös ulko-oleskelutilojen osalta.
Alavalla ja tasaisella alueella saattaa erityisesti uomien
Tämä on mahdollista tehdä kustanläheisyydessä olla kevättulvaongelmia. Kuva Piimäperäntieltä.
nustehokkaasti silloin kun rakennetaan riittävän tiiviisti.
Meritulva-alueeksi määriteltiin suunnittelun alussa korkeuskäyrä + 2,0 (N60). Koska asuinalueen ja rannan väliin toteutetaan pyörätie, joka rajoittaa tulvan leviämistä, ja etäisyys rannalle on suuri, on suunnitelmakartalla osoitettu tulvavaaran alainen alue noin 1,5 ja 2,0 m
(N60) käyrän väliin.

Virkistysalueet ja -reitit
Alueet
Päävihervyöhykkeet ovat meren ranta, Herukkaojan varsi ja Kalimenojan varsi josta on
yhteydet Liikasen ja Hiukkavaaran suuntaan. Viimeksi mainitulta on lisäksi tärkeät pohjoisetelä –suuntaiset vyöhykkeet Ritaharjun itäpuolitse Kuivasjärven ohi (Kempeleenlahden
reitti) ja myös Kalimenkylältä pohjoiseen Kiiminkiä kohti.
Asuinalueisiin liittyvät virkistysalueet on
merkitty VL ja VLK –merkinnöillä.
Luonnonmukaisina hoidettavat virkistysalueet on merkitty V-merkinnällä.
Muilta osin virkistykseen käytetyt
alueet ovat maa- ja metsätalouskäytössä (MU, MU-1). Alueille saa
rakentaa virkistykseen käytettäviä
reittejä ja rakennelmia, kunhan
luontoarvot otetaan suunnittelussa ja
rakentamisessa huomioon.
Virkistäytymiseen käytettäviä reittejä
on osoitettu lisäksi Herukkaojan V –
alueille ja meren rannan V/s -alueille
(yhteydet meren rantaan, luontokohteet) ja suojaviheralueille (EV, esim.
moottorikelkkareitit).

Herukkaojan vartta Piimäperällä
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Virkistysalueita ovat:
V

= Lähivirkistysalue.
Asemakaava-alueisiin liittyvä, luonnonmukaisena hoidettava alue.

VL

= Lähivirkistysalue.
Asemakaava-alueisiin liittyvä, virkistysalueena hoidettava alue.

VLK

= Asuntoalueen lähipuisto.
Varaus asukkaiden kohtaamispaikalle ja lähileikkialueelle.
Merkintää on käytetty asuinalueisiin nähden keskeisillä paikoilla esimerkiksi
koulujen lähellä.

V/s

= Virkistysalue.
Virkistysalue, jolla on erityisiä luontoarvoja. Alue säilytetään mahdollisimman
luonnontilaisena. Aluetta käytetään virkistykseen ja ulkoiluun sekä opetuskäyttöön
siten, etteivät alueen luonnonolosuhteet muutu. Luontoarvoja mahdollisesti vaarantavaan toimintaan on saatava MRL 128 §:n mukainen maisematyölupa.
Merkintää on käytetty Piimäperän ja Holstinmutkan maankohoamisrannalla, sekä
Varpusuolla.

MU

= Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.
Indeksillä 1 on eroteltu Kalimenojan laaksoalue seuraavasti:
Kalimenojan seudullisesti merkittävä viheryhteysvyöhyke. Alueella on myös
luontoarvoja, jotka tulee selvittää tarkemman kaavoituksen yhteydessä. Alueella
on sallittu virkistys- ja ulkoilukäyttöä palveleva rakentaminen siten, että alueen
luontoarvot otetaan huomioon.

Reitistöt
Seudun latuverkoston tavoitteena pidetään yhtenäistä reittiä Kempeleen Honkasesta Iinatin,
Hiukkavaaran, Hönttämäen ja Kuivasjärven/ Ahvenojan kautta Ritaharjuun ja edelleen aina
Virpiniemeen saakka. Valittu rakennemalli ja sen pohjalta laadittu tavoitesuunnitelma eivät
sulje pois reitin kehittämismahdollisuutta. Reitti sijoittuu hyvin uusien asukkaiden tavoitettavaksi ja päivittäiseen liikuntaan käytettäväksi.
Latuna käytettävissä oleva pääulkoilureitti kulkee asuinalueiden ja Kalimenkylän välistä
Kalimenojan varteen ja edelleen Virpiniemen suuntaan Törmintien ylikulun kautta. Reitiltä on
poikittaisyhteydet Pateniemen sahan suuntaan ja Ahvenojan alueen pohjoispuolitse itään.
Reitti on hyvin asukkaiden tavoitettavissa ilman että joudutaan ylittämään vilkasliikenteisiä
teitä tai ojia. Reittiä täydentävät itä-länsisuuntaiset yhteydet, esimerkiksi Herukkaojan vartta
myötäillen. Nämä yhteydet sopivat vaikkapa sauvakävelyyn ja yhdysladuksi pääreitin
suuntaan. Kalimenojan vartta tullaan käyttämään seudullisena virkistysyhteytenä, joten
virkistysreittien tulee olla monipuoliset ja aluevarauksen riittävä.
Muita suunnittelualueen reittejä ovat moottorikelkkareitti ja ratsastus-hevosreitti. Seudullinen
moottorikelkkareitti johdetaan alueen kautta meren rantaan suunnitelmassa esitetyllä tavalla
pääosin Kalimeentien ja Kelonväylän varressa hyödyntäen Kellon eritasoliittymän pohjoispuolella sijaitsevaa nykyistä siltaa. Reitin länsipää on sovitettu suhteellisen ahtaaseen paikkaan.
Reitin toteuttamisedellytykset on selvitettävä jatkosuunnittelussa. Hevosreitti kulkee Aaltokankaalle rakennetulta maastoradalta ja ratsastuskouluilta Kalimenkylän hevostalleille.
Ratsastusreitti jatkuu Kalimenojan pohjoispuolelle ja ali-/ylikulkujen kautta länteen, mahdollisesti
Virpiniemeen ja sen seudulliseen eläinurheilukeskukseen asti. Reitti tukee merkittävästi
Aaltokankaan yksityisten ratsastuskoulujen yritystoimintaa.

Erityisalueet ja suojaviheralueet
Erityisalueina on merkitty sähköasemat (EN) ja suojaviheralueet (EV) liikennemelualueille
asuntoalueiden kohdalle.

Kulttuurihistorialliset kohteet ja alueet
Kulttuurihistoriallisina kohteina on suunnitelmakartalle merkitty Kellonkartano ja Pohjanmaan rantatie. Myös maisemapellot (MA) kuuluvat Kellonkartanon miljööseen.
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Vanhan Pohjanmaan rantatien säilynyttä linjausta Holstinmutkan alueella.
Vähäliikenteistä tietä voitaneen käyttää myös kevyen liikenteen reittinä, maakuntakaavan
tavoitteiden mukaisesti.

Toimiviin maatiloihin liittyviä maisemallisesti arvokkaita peltoja Kellonkartanon itäpuolella.
Taustalla näkyvää Holstinmutkan alueen rakennetta tiivistetään vanhan tien ympäristössä. Uusi
istutettava pellon reunavyöhyke on varattu tavoitesuunnitelmaan virkistysaluemerkinnällä (V), koska
aluetta käytetään myös virkistystarkoitukseen.

Luonto- ja maisemakohteet
Haukiputaan rantavyöhyke ja rantamatalikko on Natura-aluetta (S-1). Muut arvokkaimmat
luontoalueet on esitetty pystyviivarasterimerkinnällä ”Alue, jolla on säilytettäviä ympäristöarvoja”. Näitä ovat Luonto- ja maisemaselvityksissä arvokkaaksi todetut alueet, kuten
maankohoamisranta, Herukkaojan ympäristö, Kalimenojan laakso ja suojeltavien lajien
elinympäristöt. Lisäksi kartalla on esitetty kohdemerkintänä Uhanalaisten kasvien
esiintymät. Niiden tarkka laajuus ei ole tiedossa.

Merinäkymä Rapakarintien
päästä, Natura-alueelta.
Paikkaa käytetään venevalkamana. Oikealla näkyvät
Rapakarin ja Kraaselin saaret.
Kuva on otettu työryhmän
tutustumisretkellä.
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6.3 Yhdyskuntatekniikka
Vesihuolto
Suunnittelualueen vesihuolto järjestetään Oulun Veden ja Haukiputaan Veden yhteistyönä.
Leton jätevedenpuhdistamon jätevedet – noin kolmannes Haukiputaan jätevesistä –
johdetaan vuoteen 2015 mennessä puhdistettavaksi Taskilan puhdistamolle. Vesihuollon
yleissuunnitelman mukaan Haukipudas luopuu myöhemmin myös Ervastinrannan keskuspuhdistamosta, jolloin koko Haukiputaan ja oletettavasti myös Iin jätevedet johdetaan Ouluun. Uusi siirtoviemäriosuus on tarkoitus rakentaa Kellon keskustan Raappanan jätevedenpumppaamolta Kalimenojan itäpuolta Holstinmutkan ja Piimäperän rannan tuntumassa
Pateniemen keskustan 600 mm viettoviemäriin.
Tavoitteena on, että siirtoviemäri linjataan niin, että se palvelee myös Holtinmutkan ja Piimäperän alueen viemäröintiä mahdollisimman laajasti. Siirtoviemärin sijoittamisessa on otettava huomioon myös taloudelliset, tekniset ja ympäristönsuojelun näkökohdat. Kunnallistekniset suunnitelmat eivät ole vielä tässä vaiheessa edenneet niin pitkälle, että sitä olisi
voinut merkitä tavoitesuunnitelmaluonnokseen, mutta lopullisessa suunnitelmakartassa
linjaus esitetään varauksena.
Myös Ritaharjun pohjoisosan suunnittelussa varaudutaan johtamaan Kalimenkylän suunnan
uudisasutuksen jätevedet Oulun veden verkoston kautta Ritaharjusta Taskilaan. Vedenjakelun osalta yhteistyön laajuus on auki lähinnä Oulun käyttämän pintaveden vuoksi. Ritaharjun
pohjoisosaan suunnitellaan varmistava vesijohtoyhteys Haukiputaan Kalimenkylän asutusta
ajatellen, vaikkei päivittäistä vedenjakelua tätä kautta hoidettaisikaan.

Energiahuolto
Sähköverkoston osalta tavoitesuunnitelmakartalla esitetään ainoastaan nykyiset ja alustavasti kaavaillut uudet voimalinjat ja voima-asemat. Uudet 110 kV:n voimalinjat on esitetty
Haukiputaan puolella olevalta voima-asemalta etelään valtatien länsipuolelle ja tien itäpuolella pohjoiseen, lähelle valtatietä niin, että esitettyä uutta työpaikka-aluetta ei pirstottaisi
uudella voimalinjalla.
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6.4 Liikenne
Liikenneverkko
Liikenneverkko täydentyy moottoritien itäpuolisen maankäytön kehittymisen myötä. Kellonväylän ja
Raitotien yhdistää uusi pääkokooja, jonka avulla palvelut kummallakin puolella kuntarajaa ovat
saavutettavissa. Pitkällä tähtäimellä jätetään mahdollisuus toteuttaa Kellon eritasoliittymästä uusi
maantieyhteys Kalimenkylän pohjoispuolitse Alakyläntielle ja edelleen Kuusamontielle. Haukiputaantien rannanpuoleisella alueella kokoojateitä kehitetään siten, että autoliikenne hakeutuu mahdollisimman suoraan Haukiputaantielle. Joukkoliikenne voi hyödyntää osin myös tonttikatuja.

Liikenne-ennuste
vuodelle 2030.
Ennusteessa on oletettu Patniemen tavoitesuunnitelma, Ritaharjun lounaispuolen
ja Kellon liittymän kaupallisten
palvelujen
alueet toteutuneiksi.

Liikenteen toimivuus suunnittelualueella on esitetyin ratkaisuin hyvä. Kellon eritasoliittymän
välityskyky riittää hyvin suunnitelmassa esitetylle kaavamerkinnälle.
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Joukkoliikenne
Asutus sijoittuu pääosin siten, että kaikille uusillekin alueille saadaan Oulun seudulla
nykyään hyväksytyn palvelutason mukaiset joukkoliikennepalvelut. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelmassa asetettu
kävelymatkaetäisyystavoite (max 600 m, pientaloalue) on toteutettavissa lähes kaikilla
alueilla ja liikennetarjonta on arkisin vähintään kaksi vuoroa tunnissa. Viikonloppuisin ja
kesäkaudella tarjonta voi olla yksi vuoro tunnissa joillakin alueilla. Kuvassa on kuvattu
esimerkinomaisesti pysäkkien sijoittelu ja niiden saavutettavuus. Saavutettavuuskuvasta
nähdään, että kävelyetäisyystavoite (linnuntietä 400, vastaa 400…600 metriä maastossa)
tavoite täyttyy hyvin.

Joukkoliikenteen saavutettavuus
Haukiputaantien vaikutusalueelle sijoittuva uusi asutus saa joukkoliikennepalvelunsa
nykyisistä Haukiputaantien linjoista, joista yksi tai kaksi linjaa (nykyisin yksi linja) voidaan
ajaa rakenteen sisään. Pateniemen sahan alueen rakentuessa ja tuodessa lisää matkustajapotentiaalia voidaan palvelutason parantamiseen panostaa jopa enemmänkin.
Pohjantien itäpuolisten alueiden joukkoliikennepalvelut tarjotaan Kellonväylää Kellon
suunnasta ja/tai Pohjantietä Haukiputaalta tulevilla linjoilla ja/tai itse alueelta lähtevällä
liikenteellä. Kellon eritasoliittymään toteutettavat pysäkit antavat mahdollisuuden hyödyntää
myös Pohjantietä ajettavaa liikennettä. Oheisessa kuvassa on esitetty esimerkinomaisesti
yksi mahdollinen linjastoratkaisu.
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Kevytliikenne
Kevyen liikenteen reitit täydentyvät ja muodostavat yhdessä joukkoliikennejärjestelyjen
kanssa toimivan kokonaisuuden. Uusilla kokoojateillä kevyenliikenteen väylä toteutetaan
erillisenä. Pääkokoojateillä väylä toteutetaan molemmille puolille. Kellonväylän varten
kevyenliikenteen väylä tehdään eteläpuolelle ja varmistetaan riittävät kytkennät
eritasoliittymään toteutettaville bussipysäkeille.
Pohjantietä poikittavan kevyenliikenteen kysyntä kasvaa kauttaaltaan. Suunnitelmassa on
esitetty poikittaisyhteyksiä kattavasti koko suunnittelualueelle.
Uusia kevyen liikenteen alikulkuja on osoitettu Haukiputaan puolelle Kellonväylän ali,
Törmintien tasoylikäytävää korvaamaan ja valtatien Kellon liittymään, liittymän eteläpuolelle.
Viimeksi mainittu toteuttaa tavoitteena olevia nopeita joukkoliikennepalveluita ja se toteutettaneen viimeistään liittymän kaakkoisneljänneksen palveluiden rakentamisen yhteydessä.
Molempien kuntien puolella toteutetaan Haukiputaantien yleissuunnitelman mukaiset uudet
alikulut ja lisäksi yksi alikulku Haukiputaalle, Kellonväylän liittymän pohjoispuolelle.
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6.5 Vaikutusten arviointi
Arvioinnissa on keskitytty tärkeimpiin, kaupunkirakenteeseen, luonnonympäristöön, rakennettuun
ympäristöön, palveluiden saatavuuteen, liikenteeseen, virkistysalueverkkoon, sekä kuntatalouteen
kohdistuviin vaikutuksiin. Arvioitavien asioiden merkittävyyttä ei ole laitettu arvojärjestykseen.
Arviointi pohjautuu käytettävissä oleviin lähtötietoihin, perusselvityksiin, suunnittelutavoitteisiin ja
aluetta koskeviin muihin erillisselvityksiin sekä suunnitelmiin, joita ovat mm. seudun yleiskaava ja
maakuntakaava. Arvioinnissa on otettu huomioon osallisilta saatu palaute. Arviointia on täydennetty luonnoksen nähtävilläoloaikana saatujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta.

Vaikutuksia kuvataan sanallisesti. Plusmerkki (+) kuvaa myönteistä ja miinusmerkki (-) kielteistä tai
haitallista vaikutusta ja nolla (0) tilannetta, jossa hankkeella ei ole odotettavissa merkittävää vaikutusta.
Kysymysmerkki (?) kuvaa tilannetta, jossa ei tiedetä hankkeen aiheuttaman vaikutuksen laatua.
Vaikutukset palveluihin on kuvattu tarkemmin erillisessä raportissa.
Kaupunkirakenne, rakennettu ympäristö ja kulttuuriympäristö
Suunnitelma toteuttaa Oulun yleiskaavan, seudun yleiskaavan ja maakuntakaavan tavoitetta valtatien suuntaisena jatkuvasta kaupunkirakenteesta ja tukee seudullisesti tärkeiden viheryhteyksien, seudullisen pyörätieverkon (rantareitti) ja monipuolisten reitistöjen toteuttamista. (+)
Suunnitelma tarjoaa uusia asuinalueita melko kohtuullisella etäisyydellä Oulusta. Kuntarajalta on
katuverkkoa pitkin noin 13.5 km Oulun keskustaan ja n. 8,5 km Haukiputaan kuntakeskustaan
(+). Alueelta on järjestettävissä suhteellisen hyvät joukkoliikennepalvelut muihin tällä etäisyydellä
sijaitseviin pientaloalueisiin verrattuna (+). Suunnitelmalla osoitetaan rinnakkaistieyhteys Ritaharjusta Kellonväylälle, mikä parantaa joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksia ja mahdollistaa
joustavan liikkumisen Ritaharjun suunnasta pohjoiseen valtatielle (+).
Suunnitelmalla varataan työpaikka- ja matkailupalvelualueita liikenteellisesti hyvältä paikalta
Haukiputaan kunnan tuleviin tarpeisiin. Alueet tuovat merkittävän lisän myös koko Oulun
seudun työpaikkatarjontaan ja vahvistavat matkailupalvelutarjontaa. (+)
Suunnitelma toteuttaa Oulun kaupungin alueelle asettamat asukastavoitteet alueen itäosassa (+).
Valtatien itäpuolen rakentamisen määrä Haukiputaan puolella mahdollistanee peruskoulun toteuttamisen alueelle, jos asuinalueet rakennetaan lähes yhtä tehokkaasti kuin Ritaharjun asemakaavaalueella. (+?) Haukiputaan kunnalla ei ollut tavoitetta suunnitella lähitulevaisuudessa asuntoalueita
valtatien itäpuolelle, mutta suunnitelma varaa asuinaluereserviä pitkälle tulevaisuudessa rakennettavaksi (+?). Vaarana voi olla, että näille reservialueille annettaisiin myönteisiä suunnittelutarveratkaisuja, jotka haittaavat alueen suunnittelua ja tehokasta rakentamista (- ?)
Täydentää olevaa asutusta Holstinmutkan ympäristössä ja mahdollistaa rakenteen tiivistämisen Piimäperällä (+).
Suunnitelmassa on varattu alueet valtatien itäpuolen asukkaiden lähipalveluille (PL-1, peruskoulu, päivähoito, lähikauppa) (+). Nämä palvelut sijaitsevat kävely- tai pyöräilyetäisyydellä uusista asuinalueista (+). Kellon liittymän itäpuolelle sijoittuvien kaupallisten palvelujen
toiminnallisesta sisällöstä ja mitoituksesta ei ole varmuutta (?). Lähivirkistysalueet ja ulkoilureitit ovat asukkaiden lähellä hyvin saavutettavissa, mikä lisännee liikuntaharrastusta (+).
Kulttuurihistoriallisesti arvokas Kellokartanon ja Taskisen peltojen muodostama kokonaisuus säilyy ja Pohjanmaan rantatien linjaus säilytetään (+). Maankäyttö säilyy vanhan asutuksen alueella
nykyisellään, joten on hyvät mahdollisuudet säilyttää ennen vuotta 1960 rakennetut talot (+).

Palvelut
Lähipalvelut
Valtatien itäpuoli. Kun asuinalueet ja niihin liittyvät PL-1 -alueet toteutetaan Ritaharjun pohjoisosassa ja Haukiputaalla järkevästi vaiheistaen, ovat lähipalvelut, kuten peruskoulu, päivähoito ja lähikauppa asukkaiden hyvin saavutettavissa (+). Palveluiden kerääminen samalle
alueelle ja liikenteellisesti keskeiselle paikalle nopeuttaa ja helpottaa asukkaiden asioimista (+).
Kaupan läheisyys saattaa houkutella lapsia poistumaan koulun alueelta työpäivän aikana (?).
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Laaja kaupallisten palvelujen alue ja siihen liittyvä liikennepalveluasema saattavat vaikuttaa negatiivisesti lähikaupan toimintamahdollisuuksiin. Vaikutukset riippuvat siitä kuinka paljon päivittäistavaran myyntialaa liikennepalveluasemalle tulee. (-?) Jos erillistä lähikauppaa ei synny, liikennepalveluaseman kauppa toimisi lähikauppana ja asukkaiden kauppamatka pitenisi jonkin verran rakentamisen sijoittumisesta riippuen noin 300-600 m (- 0). Tämä vaatisi erityisen huolellista ja
turvallisuusnäkökohdat huomioon ottavaa kevyen liikenteen yhteyksien suunnittelua laajalla
kaupallisille palveluille varatulla alueella (?).
Valtatien länsipuolella, Piimäperän ja Holstinmutkan alueella, palvelut joutuu hakemaan
huomattavasti kauempaa sekä Oulun että Haukiputaan puolella (-).
Kauimmaisista Haukiputaan puolelle osoitetuista uusista asuinpaikoista on Kellon
koululle ja kauppoihin matkaa tieverkkoa pitkin noin 2,9 km (Hietalanmäen 1-2 luokat
sisältävälle koululle 1,5 km) ja Herukan Saleen 2,7 km. Kellon liittymän kaakkoisneljännekseen kaavaillulle kauppapaikalle on matkaa n. 3 km.
Oulun puolella vastaavasti palveluista kauimpana sijaitsevilta rakennettavilta alueilta
Risuniityn koululle on n. 3,1 km katuverkkoa pitkin ja Herukan Sale - lähikaupalle 1,7
km. Pääosa uusista alueista on lähempänä koulua.
Uusi Ritaharjun länsipuolelle, suunnittelualueen ulkopuolelle sijoittuva hypermarket tarjonnee parannusta Oulun pohjoispuolen päivittäistavaratarjontaan. Sen ympärillä on laskettu
asuvan neljän kilometrin säteellä 40.000 asukasta. Kellon liittymän kaupallisille palveluille
varatun alueen ympärillä neljän kilometrin säteellä asuu vain noin 20.000 asukasta, joten
kaupan konseptien tulisi tällä alueella perustua voimakkaasti myös ohiajavien matkailijoiden
palveluun (?).

Muut kaupalliset palvelut
KTY, TP/R
Haukiputaan puolella yritystoimintaa varten tehdyt aluevaraukset mahdollistavat yrityspalveluiden ja kaupallisten palveluiden (KTY) ja matkailupalveluiden (TP/R) sijoittumisen alueelle (+).
Tämä tuo synergiaetua myös vaikutusalueen oleville yrityksille, erityisesti Holstinmäellä (+).
K-1
Seudun yleiskaava ja maakuntakaava eivät sisällä luonnoksessa osoitettua kaupallisten
palveluiden aluetta (K-1) Kellon liittymän kaakkoisneljänneksessä, eikä näiden palveluiden
toteuttamisen vaikutuksia ole tarkasti selvitetty (í ?).
Vaikutuksia palvelurakenteeseen on arvioitu alustavasti rakennemallivaiheessa, erillisessä
raportissa. Raportti ei pidä sisällään kaupallisia palveluita koskevia laskelmia esimerkiksi
ostovoiman siirtymistä tai palveluiden aiheuttamista liikennemääristä, mikä on epävarmuustekijä (?). Liikennemääriä on alustavasti arvioitu liitteessä 3. Vaikutukset on edellytetty
selvitettäviksi tarkemmin yleis- tai asemakaavasuunnittelun yhteydessä, kun mahdollisen
hankkeen laadusta on selkeämpi käsitys (+ ?).
Alueen maankäyttömerkinnän (K-1, Kaupallisten palveluiden alue) mukaan se on varattu
erityisesti liikenteeseen tukeutuville kaupallisille palveluille, kuten liikennepalveluille, paljon tilaa
vaativalle erikoiskaupalle ja tehtaanmyymäläkeskittymälle, sekä muille hyvistä liikenneyhteyksistä riippuvaisille palveluille. Näistä palveluista voi ajatella olevan kysyntää kyseisellä paikalla.
Kunnatkin pääsivät palveluiden laadusta jonkinlaiseen yksimielisyyteen (+). Alueelle saa sijoittaa liikennepalveluaseman yhteyteen pienimuotoista päivittäistavarakauppaa, mikä on nykyään edellytys kannattavuudelle ja liikennepalveluasemakonseptin toimivuudelle (+). Päivittäistavarakaupan osuus on näin sen verran pieni, että se ei haitanne merkittävästi lähikaupan toimintamahdollisuuksia (0 ?). K-1 -merkinnällä ei suoranaisesti kielletä vähittäiskaupan
suuryksikön rakentamista, mutta ei sitä toisaalta mainitakaan, eikä pääkäyttötarkoituksen Kkirjain kaavamerkintänä pidä sisällään vähittäiskaupan suuryksikköä (?). Merkinnän selityksessä
on todettu, että vaikutukset seudun kauppapalveluihin tulee selvittää tarkemmin yleis- tai
asemakaavoitusvaiheessa (? 0).
Vaarana saattaa olla tilanne, jossa kaupallisten palveluiden alueelle tulisi jatkossa niin
merkittävästi päivittäistavarakaupan myyntiä, että se vaikuttaisi Kellon ja Kiviniemen
kauppojen kannattavuuteen ja ehkä kilpailisi Ritaharjun yrittäjien kanssa. (- ?) Selvää on,
ettei merkittävän päivittäistavarakaupan sijoittuminen liittymäalueelle ole perusteltua.
Merkintä ei kuitenkaan tätä mahdollista. (+) Toisaalta myös Ritaharjun länsipuolelle mah-
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dollisesti sijoittuva päivittäistavarakauppa vaikuttaa samansuuntaisesti Haukiputaan puolen
päivittäistavarakauppapalveluihin (- ?).
Erikoistavarakauppa ja tilaa vievän tavaran kauppa on tähän mennessä keskittynyt Oulussa
Oulujoen eteläpuolelle, vaikka asukkaita on suunnilleen saman verran joen pohjoispuolella.
Kellon liittymään varattu kaupallisten palveluiden alue voi yhdessä Ritaharjun lounaispuolen
palveluiden kanssa tasapainottaa tätä vääristymää (+).
Oulun pohjoiselle alueelle on suunnitteilla useita kaupallisia hankkeita, jotka vaikuttavat ratkaisevasti alueen maankäyttöön, liikenteeseen ja koko Oulun seudun tulevaisuuteen. Suunnitelluista
uusista kaupallisista palveluista lähes 90 % on Oulun pohjoisella alueella erikoiskauppaa (?). Laskelmat tarvittavasta kaupallisten palveluiden tarvitsemasta lisäpinta-alasta ovat muuttuneet muutaman vuoden aikana (?). Kaupallisten palveluiden määrän kasvu on nyt nopeaa ja kokonaisuutena
saatetaan liikkua kannattavuuden rajoilla. Vaarana on, että jokin kauppakeskuksista ei kannata (-).
Epävarmuustekijöinä kokonaisuuteen saattavat vaikuttaa megatrendeistä mm. väestön
ikääntyminen, energian saatavuus ja hinnan nousu, nuoren työikäisen väestön muutto ulkomailta Oulun seudulle (lisää kulutusta) sekä lisäksi rajut suhdannevaihtelut (?). Ilmastonmuutos ja sen hillitsemiseksi kaavailtavat toimet saattavat rajoittaa tulevaisuudessa merkittävästi energiankulutusta. Tämä voi muuttaa autoliikenteen varaan rakentuvien kauppakeskusten tilanteen aivan uudenlaiseksi. Nämä epävarmuustekijät koskevat luonnollisesti myös muita seudulle kaavailtavia tai jo rakennettuja kauppakeskuksia, joiden toiminta on suunniteltu yksityisautoilun varaan. (?)
Asuinalueiden toteuduttua kyseinen kauppapaikka on hyvien julkisen liikenteen yhteyksien piirissä (+). Tämän tyyppinen kaupallinen toiminta perustuu kuitenkin yksityisautoiluun ja ohiajavaan
matkailijavirtaan, kuten muutkin vastaavat laajat kauppapaikkahankkeet Oulun ydinkeskustan
ulkopuolella. Esimerkiksi tilaa vievää tavaraa ei käytännössä haeta linja-autolla, mutta outletmyynnin osalta asialla saattaa olla merkitystä (0 +). Asumisen vyöhyke laajennee edelleen valtatien varressa tavoitesuunnitelman ohjevuoden jälkeenkin. Jos katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen, tämän kaupallisten palveluiden alueen sijainti paranee.
Haukiputaan suunnitteluvalmiudesta johtuen ei ole kovin todennäköistä, että Raitotien liittymän ja Kellon liittymän palvelualueet kilpailisivat juuri samoista toimijoista ja tällä hetkellä
vireillä olevista kauppahankkeista, niin kuin pelätään (? -). Kaupalliset hankkeet kilpailevat
kuitenkin seudun asukkaiden ja ohiajavien matkailijoiden kokonaisostovoimasta vaikka myyntituotteet olisivat paljon tilaa vaativia tai toiminta outlet-tyyppistä sesonkituotteiden poistomyyntiä.

Liikenne
Ajoneuvoliikenteen verkosta muodostuu jatkuva ja vaiheittain toteuttamiseen sopiva. Uuden
moottoritien itäpuolinen rinnakkaisväylä mahdollistaa joustavan siirtymisen moottoritielle sekä
antaa mahdollisuuden hyvälle joukkoliikennetarjonnalle. (+) Liikenne-ennusteessa Kellon
eritasoliittymän kaakkoisneljänneksen liikennetuotos on n. 1200 autokäyntiä päivässä, joka
vastannee tilannetta, jossa alueella on tilaa vievä erikoiskauppa. Moottoritien välityskyky
suunnittelualueella on riittävä esitettyjen kaavaratkaisujen toteutuksen jälkeenkin. (+) Asiakas- ja
liikennemääriä ja niiden vaikutuksia on arvioitu liitteessä 3. Palveluiden sisältöä ei kuitenkaan ole tarkasti määritetty (?).Vaikutukset on edellytetty selvitettäviksi tarkemmin yleis- tai
asemakaavasuunnittelun yhteydessä, kun mahdollisen hankkeen laadusta on selkeämpi käsitys
(+ ?).
Lähtöoletuksena on, että alueelle toteutuisi liikennepalveluasema (tontti viheralueineen n. 6 ha)
ja lopulle n. 15,5 ha alueelle tilaa vievää kauppaa ja/tai tehtaanmyymälä-, outlet –myymäläkes2
kittymä. Aluevaraus mahdollistaisi tehokkuudella e=0,4 noin 62 000 k-m :n rakentamisen. Mitoi2
tusluvulla 1 ap/50-100 k-m tämä tarkoittaisi noin 620 -1240 autopaikkaa, eli noin 1,5-3,2 ha
paikoitusaluetta, jolloin alueen sisäisille pääväylille, kevyen liikenteen järjestelyille ja aluetta
jäsennöiville istutuksille jäisi pinta-alaa noin 6-7,5 ha.
Tämän kokoinen palvelukeskittymä lisää selvästi liikennettä Kellon liittymässä. Toisaalta liikenteen kasvu riippuu lopullisesta palvelukonseptista - kauppa tarvitsee katteensa ja tuotto yhtä
asiointikertaa kohden saattaa vaihdella eri tyyppisissä myymälöissä (?). Lähtöajatuksena on,
että palvelut suunnataan erityisesti muutoinkin ohiajavia matkailijoita ja Oulun pohjoispuolen
asukkaita varten, jolloin itse valtatien liikennemääriin ei tulisi suuria muutoksia (0?).

Suunnitelma antaa mahdollisuudet toteuttaa korkealuokkainen kevyen liikenteen verkosto,
jossa viherkäytäviä hyödyntäen yhteyksistä saadaan monin paikoin jopa autoliikenteen
väyliä suoremmat ja nopeammat yhteydet palveluihin. (+)
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Suunnitelmassa on otettu huomioon mahdollisuus toteuttaa Oulun keskustasta Virpiniemeen kaavailtu suora ja nopea kevyen liikenteen rantareitti. (+)
Piimäperän, Holstinmäen ja Herukan alueiden täydennysrakentaminen parantaa entisestään Haukiputaantien joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Käytännössä joukkoliikenteen
palvelutaso on niin hyvä, että jopa autoton asuminen on alueella mahdollista. Pohjantien
itäpuolisilla alueilla rakennemalli antaa mahdollisuuksia toteuttaa erittäin hyvän joukkoliikenteen palvelutason Kellonväylän ja Raitotien välisen pääkokoojan vaikutusalueelle. (+)
Suunnitelma parantaa rautatieliikenteen ja radan sekä valtatien välisen alueen asukkaiden
turvallisuutta, koska siinä esitetään nykyisten tasoristeysten korvaamista alikulkusillalla. (+)
Käytännössä alikulkusillan rakentaminen ei ole missään toteuttamisohjelmissa, joten se saattaa lykkääntyä hyvinkin kauas tulevaisuuteen (-?). Rautatien sijainti mahdollistaa henkilöliikenteen alueelle, jos tällaista lähijunaliikennettä Oulun seudulla joskus kehitetään (+?)

Virkistysalueverkko
Suunnitelma tukee Oulun seudun yleiskaavan ja Oulun yleiskaavan mukaisen seudullisen ja paikallisen virkistysalueverkon toteuttamista (+). Pääulkoilureitti/latureitti on hyvin uusien asukkaiden saavutettavissa (+). Rannan tuntumaan osoitettu seudullinen kevytliikennereitti ja muut virkistysalueille osoitetut jalankulku-pyörätiet täydentävät reitistöä ja ovat käytettävissä esimerkiksi
sauvakävelyyn ja rullaluisteluun. Virkistysreitistöä on monipuolistettu, mm. osoitettu ratsastuskoulujen toimintaa tukeva yhteys Kalimenkylä-Ritoharju, sekä moottorikelkkayhteys merelle (+).
Moottorikelkkareittiyhteyden toteuttaminen Piimäperän asutuksen lomaan saattaa aiheuttaa
häiriötä (- ?).

Luonnonympäristö ja maisema
Alueen länsiosa (luontoarvoiltaan arvokkaampi osa-alue)
Suunnitelman toteuttaminen ei vaikuta heikentävästi Natura-alueen arvoihin (0). Rakentaminen
ei ulotu merkittävästi merenrannan luontoarvoiltaan ja maisemaltaan arvokkaalle alueelle (0 -).
Yksi uhanalaisesiintymä sijaitsee asumiseen osoitetulla alueella, joten sen säilyminen nykyisellä
paikallaan on epävarmaa (-). Linnuston levähdys- ja ruokailualueena tärkeät pellot reunavyöhykkeineen jätetään pääosin rakentamisen ulkopuolelle. Rakentamiseen on osoitettu jonkin verran
Holstinmutkan puoleista peltoaluetta (- ?). Alueelle muodostetaan uusi reunavyöhyke. (0+)
Suunnittelualue on maankohoamisrannikkoa, jota koskevat valtakunnalliset maankäyttötavoitteet. Suunnitelma ei ole ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa (0). Rantareitti kulkee
osalla aluetta luonnonympäristön kannalta arvokkaalla alueella (-?). Reitti on sovitettu luoteispäässä kulkemaan perinnemaisemakohteen (hoidettujen niittyjen) ja tavanomaisten viljelypeltojen välistä. Reitin linjausta on Oulun puolella parannettu luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen
(+). Reittiä käytetään osalla alueesta myös tulvasuojaukseen. Nämä tekijät vaativat reitin huolellista suunnittelua ja toteutusta (?).
Maisemallisesti seudullisesti arvokkaat pellot säilyvät avoimina ja viljeltyinä Holstinmutkan alueella (+). Maisemaltaan arvokkaita niittyjä/peltoja käytetään rakentamiseen Oulun puolella, mutta
kohteiden arvo on lähinnä paikallinen ja huomattavasti Haukiputaan peltoja vähäisempi (- 0). Herukkaojan lähiympäristö jätetään rakentamisesta vapaaksi vihervyöhykkeeksi (+).
Alueen itäosa (luontoarvoiltaan vähemmän arvokas osa-alue)
Kalimenojan ympäristö säilytetään ulkoilu- ja metsätalouskäytössä vedenjakajan tienoilta rantaan
asti (+). Kummunkangas käytetään pääosin rakentamiseen (-). Kankaan varttunutta metsää on
mahdollisuus säilyttää vähän asuinalueen sisäisessä puistossa. Suhteellisen tehokas rakentaminen vähentää luonnonympäristöä erittäin merkittävästi. Metsätalouteen ja ulkoiluun nykyisellään
käytetty alue muuttuu asuinalueeksi (-). Jatkosuunnittelussa tulisi huolehtia, että vaikutusalueen
osallisten virkistäytymiseen osoitetaan korvaavat yhteydet. Varpusuon säilyttäminen lienee mahdollista jos suon vesitaloudesta huolehditaan (+?).
Valtatien varressa työpaikka- ja kaupallisten palveluiden alueen toiminnan ja toteuttamisen laadun
tulee vastata Oulun seudun yleiskaavan mukaiselle kaupunkirakenteen laatukäytävälle asetettavia
tavoitteita. Toteutuakseen näiden asioiden selvittäminen ja ohjaus vaatii kunnalta tiukkaa otetta (+
?). Ritaharjun tiiviin asutuksen tuominen valtatien melualueelle edellyttää kunnollisten melusuojausten rakentamista. Nykyiset metsäiset tienäkymät voimalinjat ja meluvallit, sekä muu rakentaminen muuttavat valtatienäkymiä (- ?).
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Muut rakentamista rajoittavat tekijät
Rakentamista rajoittavat tekijät, kuten arvokkaat luonto- ja maisema-alueet, seudulliset
viheryhteystarpeet, melualueet, voimalinjojen suoja-alueet, pilaantunut maaperä ja tulvaalueet on koottu erilliselle liitekartalle ja otettu huomioon suunnittelussa (+). Valtatien
varressa Ritaharjun pohjoisosassa on paljon asuinrakentamista tiemelualueella. Kyseinen
alue rakennetaan kuitenkin melko tiiviisti, joten tarvittavat melusuojaukset voidaan tehdä
kustannustehokkaasti (- 0). Uutta asumista on osoitettu jonkin verran tulvauhan alaiselle
korkeusasemaltaan alle + 2,0 m alueelle oleviin rakennuspaikkoihin liittyen. Asuinalueen ja
rannan väliin toteutetaan pyörätie, joka rajoittaa tulvan leviämistä, ja etäisyys rannalle on
suuri, joten tulvavaara ei liene merkittävä. (- ?)

Kuntatalous
Molemmissa kunnissa rakentaminen on riittävän tehokasta kunnallisteknisten verkostojen,
tiestön ja palveluiden toteuttamisen kannalta katsottuna (+). Tieverkon osalta kynnyskustannuksia syntyy erityisesti kevyen liikenteen ja ulkoilureittien alikulkujen johdosta (-). Edellä
mainituista osa sisältyy Haukiputaantien kehittämissuunnitelmiin ja ne ovat tarpeen jo
olevan asutuksen palvelemiseksi (0?).
Kellon liittymän kaupallisten palveluiden alueen toteuttamiseen liittyen on tarpeen toteuttaa
kevytliikenneyhteys Kellonväylän varressa Haukiputaantien varren kevytliikenneväylälle,
vaikka oleva asutus ei sitä tässä vaiheessa edellytä (-). Edellä mainitut Kellonväylään
liittyvät valtatien ylikulku ja ramppien alikulut tullee toteuttaa joka tapauksessa seudun
joukkoliikennestrategian (nopeat yhteydet) toteuttamiseksi (0).
Uusia ali- ja ylikulkuja on suunnittelualueella Oulun puolella yhteensä 3 kpl ja Haukiputaalla
yhteensä 12 kpl. Haukiputaan puolella näistä kaksi liittyy Kalimenkylän ohittavaan seudulliseen maantievaraukseen ja kolme valtatien eritasoliittymään ja sen joukkoliikennepalveluiden
järjestämiseen. Uusia radan alituksia on kolme, joista yksi Törmintiellä ja kaksi Kellonväylän
olevan maantiealikulkusillan aukossa (moottorikelkkareitti). Kellonväylällä on yksi ja Haukiputaantiellä on kolme uutta kevyen liikenteen alikulkua.
Kellonväylän eteläpuolen kevytliikenneyhteyden pituus on noin 1,9 km, josta n. 0,5 km liittyy
myös valtatien eritasoliittymän joukkoliikennepalveluiden järjestämiseen.

Molemmissa kunnissa uudet asukkaat tuovat verotuloja, mutta lisäävät samalla myös palveluiden tarvetta ja tätä kautta kustannuksia (+?). Rakentamisen vaiheistamisella voidaan vaikuttaa palvelukysyntään ja kustannuksiin. (+)
Haukiputaan puolella yritystoimintaa varten tehdyt aluevaraukset (KTY, TP/R, K-1) mahdollistavat merkittävien toimijoiden sijoittumisen alueelle, mikä lisää kunnan ja seudun verotuloja (+).
Tämä tuo synergiaetua myös vaikutusalueen oleville yrityksille, erityisesti Holstinmäellä.
Asuinalueiden toteuttaminen Oulun puolella aiheuttaa kunnallisia palveluinvestointeja, jotka
on jo osittain otettu huomioon Ritaharjun keskuksen palveluvarauksissa (-). Asumisen reservialueiden toteuttaminen edellyttää merkittäviä kunnallisia palveluinvestointeja Haukiputaan
puolella. Kustannukset realisoitunevat vuoden 2030 jälkeen (- ?).

Kalimenkylän ja sen lähiympäristön erityiskysymykset
Suunnitelman toteutumisen myötä kylän asukkaiden palvelut paranevat vähitellen asumisen reservialueiden toteutumisen yhteydessä. Ensiksi toteutunevat valtatien rinnakkaisyhteys bussiyhteyksineen ja kaupallisten palveluiden alue valtatien lähellä. (+) Muut palvelut parantunevat
vuoden 2030 jälkeen (+ ?). Kylä on säilytetty omana kokonaisuutenaan ja samalla on turvattu
virkistysyhteydet Kalimenojan laaksossa (+). Nykyinen kylä on osoitettu yhdyskuntarakenteen
mahdollisena laajenemisalueena, mikä mahdollistaa alueen suunnitelmallisen tiivistämisen ja
laajentamisen. Kylää ja sen lähiympäristöä ei voi tiivistää suunnittelutarveratkaisujen kautta. (+).
Nykyinen asuinyhteisö tulee muuttumaan merkittävästi uusien asukkaiden myötä (?). Kalimenojan laakson ja Vähäojan ympäristön luontoarvoja ei ole selvitetty (?).

40

7 VUOROVAIKUTUS JA PÄÄTÖKSENTEKO
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 7.-21.6.2007
Osallisille on pidetty Herukan koululla tavoitevaiheen tiedotustilaisuus 18.10.2007 ja
luonnosvaiheen yleisötilaisuus 2.4.2008.
Viranomaisneuvottelut on pidetty 31.10.2007 ja 23.4.2008
Lausunnot on pyydetty 17.3.2008
Luonnos oli nähtävillä 19.3.–21.4.2008
Tavoite-, rakennemalli- ja luonnosvaiheessa saadut osallisten mielipiteet ja niiden mahdollinen huomioon ottaminen on kuvattu liitteessä 1. Mielipiteet ovat olleet pääasiassa
suullisia.
Kuntien keskinäinen vuorovaikutus on tapahtunut työryhmässä ja kuntien yhteisessä
seminaarissa 13.12.1007.
Suunnitelman käsittely kunnissa
Haukiputaan kunnanhallitus päätti 4.2.2008 olla asettamatta luonnosta nähtäville siitä syystä
että luonnos ei täytä kunnan asettamia tavoitteita kaupallisten palveluiden laadun osalta.
Kunnanhallitus käsitteli palauttamaansa tavoitesuunnitelman luonnosta uudelleen
11.2.2008, ja hyväksyi luonnoksen nähtäville pienin muutoksin. K-1 -alueen kaavamerkintään lisättiin lause: ”Alueelle saa sijoittaa liikennepalveluaseman yhteyteen pienimuotoista
päivittäistavarakauppaa.”
Oulun kaupunginhallitus päätti luonnoksen hyväksymisestä nähtäville 11.3.2008
Suunnitelmasta pyydettiin luonnoksen nähtävilläoloaikana viranomaisten lausunnot. Myös
muiden osallisten mielipiteet käsiteltiin luonnosvaiheessa. Luonnos täydennettiin
kesäkuussa 2008 lopulliseksi tavoitesuunnitelmaksi saatu palaute huomioon ottaen.
Kunnat käsittelevät tavoitesuunnitelman hyväksymistä elokuussa 2008. Lopullista
suunnitelmaa ei aseteta nähtäville.
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8 JATKOSUUNNITTELU
Kunnat jatkavat suunnittelua teknisillä yleissuunnitelmilla ja omilla yleis- ja asemakaavoillaan tavoitesuunnitelman suuntaviivojen mukaisesti. Haukiputaan kunta ryhtyy
laatimaan Kellon eteläosan osayleiskaavaa ja Oulun kaupunki laatii asemakaavoja
maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesti.

8.1 Ohjeita jatkosuunnittelulle
Jatkosuunnitteluohjeet koskevat selvitystarpeita, suunnitteluperiaatteita ja yhteystarpeita.

Selvitystarpeet
Kellon eritasoliittymän kaakkoisneljännekseen on osoitettu kaupallisten palveluiden alue. Kaupalliset palvelut on syytä jatkosuunnittelussa profiloida siten, että tuetaan kuntien yhtenäisen
kauppapalveluverkon muodostamista. Tämän jälkeen pystytään selvittämään palveluiden toteuttamisen vaikutukset seudun kauppapalveluihin ja kevytliikenneväylän toteuttamistarve Kellonväylän varteen. Kaupalliset vaikutukset tulee arvioida kokonaisuutena ja ottaa huomioon myös
Ritaportin suunnittelussa. Oulun seudulla saattaa olla tarvetta laajemmankin kaupallisten vaikutusten arvioinnin tarvetta vireillä oleviin hankkeisiin ja ostovoiman muutoksiin liittyen.
Kellonväylältä itään johtavan kehäväylän tarve selvitetään seudun yleiskaavoituksessa ja
liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Kehäväylän vaikutukset selvitetään väylän suunnittelun
yhteydessä. Kellonväylän kevytliikenneyhteyden eritasojärjestelyt sisältyvät Vt-4:n yleissuunnitelmaan, jonka yhteydessä tutkitaan kevytliikenneväylä ja alikulut. Pääliikenneverkon
ja eritasoliittymän suunnittelu edellyttää yhteistyötä kuntien ja Tiehallinnon välillä.
Moottorikelkkailureittien toteuttamisedellytykset tulee selvittää tavoitesuunnitelmaa yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä.
Ratahallintokeskus edellyttää, että jatkotyönä tehtävän asema- tai yleiskaavoituksen yhteydessä selvitetään radan melu- ja tärinävaikutukset ja otetaan ne huomioon maankäyttöä
tarkemmin suunniteltaessa. Selvitystä ei pidetty tavoitesuunnittelussa välttämättömänä,
koska uutta asumista ei ole osoitettu rautatien välittömään lähiympäristöön. Lähin uusi alue
on työpaikka- ja asuntoalue Oulun kaupungin puolella.
Piimäperän ja Holstinmutkan kulttuuriympäristö, vanhat kylämiljööt raitteineen, rakennuksineen ja peltoalueineen tulee ottaa huomioon ja pyrkiä säilyttämään. Kulttuurihistoriallisesti
merkittävät kohteet tulee inventoida jatkosuunnittelun yhteydessä. Apuna kohteiden tunnistamisessa voi käyttää tavoitesuunnitelman yhteydessä laadittua karttaa, josta ilmenevät
ennen vuotta 1960 rakennetut kohteet.
Luontoselvitykset on laadittu ainoastaan alueelle, joka alun perin osoitettiin suunnittelualueeksi (seudun yhteisen yleiskaavan mukainen yhteissuunnittelualue). Maankäytön laajennuttua itään, on luontoselvityksiä täydennettävä tarkemman suunnittelun yhteydessä.
Samassa yhteydessä tulee selvittää tarkemmin luontoarvot Kalimenojan laaksoalueella.
(MU-1= Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Kalimenojan
seudullisesti merkittävä viheryhteysvyöhyke. Alueella on myös luontoarvoja, jotka tulee
selvittää tarkemman kaavoituksen yhteydessä. Alueella on sallittu virkistys- ja ulkoilukäyttöä
palveleva rakentaminen siten, että alueen luontoarvot otetaan huomioon.)

Suunnitteluperiaatteet ja -tarpeet
Tavoitesuunnitelman alueidenkäyttötarkoitusmerkinnöissä on muutamia tarkempaa maankäytön
suunnittelua koskevia ohjeita: AP-merkintään sisältyy ohje: ”Pääkokoojateiden lähiympäristössä
suunnittelutavoitteena on joukkoliikennettä tukeva tehokas rakentaminen, kuten esimerkiksi
yhtiömuotoiset pientalot ja rivitalot.” Valtatien varren kauppa-, työpaikka- ja matkailupalvelualueiden
maankäyttömerkintöihin sisältyy ohje: ”Toiminnan ja toteuttamisen laadun tulee vastata Oulun
seudun yhteisen yleiskaavan mukaisen Oulun seudun kaupunkirakenteen laatukäytävälle
asetettavia tavoitteita.” Haukiputaan puolella Kalimenkyläntien varressa oleva entinen kaatopaikka
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on esitetty suunnitelmassa puhdistettavaksi ja kunnostettavaksi käyttötarkoituksen vaatimalla
tavalla.
Ritaharjun pohjoisosan asemakaavaluonnoksessa on osoitettu Herukkaojan yläjuoksulle
allas hulevesien viivyttämiseksi ja Herukkaojan virtaaman tasaamiseksi (entinen Santajärven alue valtatien länsipuolella). Herukkaojan lähiympäristöön on lisäksi osoitettu ulkoiluyhteys ja pienellä osalla myös ohjeellinen moottorikelkkailureitti. Ojan varsi on olevasta
maankäytöstä johtuen paikoin ahdas ja se on luontoselvityksessä todettu arvokkaaksi
alueeksi. Näistä syistä Herukkaoja ympäristöineen muodostaa jatkosuunnittelua vaativan
kokonaisuuden. Myös hulevesien johtaminen Kalimenojan suuntaan vaatii jatkosuunnittelua. Hulevesitulvauhan alaiset alueet tulee selvittää ja tulvien ehkäisy tulee suunnitella
myös muiden uomien varressa tarkempien maankäyttösuunnitelmien laatimisen yhteydessä. Ilmastonmuutoksen vaikutuksista rakentamiseen laadittaneen koko Suomea
käsittäviä, suunnittelussa huomioon otettavia arvioita lähivuosina.
Piimäperän ja Holstinmutkan maankohoamisranta-alueella on mahdollista virkistys- ja ulkoilukäyttöä palveleva rakentaminen siten, etteivät luonnonolosuhteet muutu. Alueelle on osoitettu kevyen
liikenteen reitti, ulkoilureitti-siirtoviemäri, ohjeellinen moottorikelkkailuyhteys merelle, sekä lintutornivaraus. Näiden rakenteiden sijainti tulee suunnitella tarkemmin asemakaava- tai toteutussuunnittelun yhteydessä ja kartoittaa sitä varten arvokkaat kohteet - kuten esimerkiksi uhanalaisten
kasvien esiintymien laajuus - riittävällä tarkkuudella. Virkistysreitin toteuttamiseksi Oulusta Kellon
Kiviniemeen ja edelleen Virpiniemeen tulisi laatia kuntien yhteinen yleissuunnitelma.
Kunnalliset vesihuolto- ja energialaitokset suunnittelevat tekniset verkostot yhteistyössä. Haukiputaan jätevesiä varaudutaan laaditun yleissuunnitelman mukaan johtamaan Taskilan jätevedenpuhdistamoon vuoteen 2015 mennessä. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tehdään aluevaraus Kellosta Pateniemeen kulkevalle siirtoviemärille. Siirtoviemärilinja on alustavasti osoitettu
tavoitesuunnitelmassa merenrannan kevytliikennereitin yhteyteen. Oulun Vesi varautuu myös
Kalimenkylän suunnan uudisasutuksen jätevesien johtamiseen Oulun viemäriverkostoon.
Vedenjakelun osalta yhteistyön laajuus selvitetään jatkossa erikseen.

Yhteystarpeet
Tavoitesuunnitelman kohde ja viivamerkinnöissä on esitetty uusia jatkosuunnittelussa huomioon
otettavia tavoitteellisia ulkoilu- ym. reittiyhteyksiä suunnittelualueelta Pateniemen sahan alueelle
ja merenrantaan, Virpiniemeen, Haukiputaan kirkonkylän suuntaan, sekä Oulun keskustan
suuntaan merenrantaa pitkin.
Tavoitesuunnitelman kuulemisten yhteydessä tuli esille nykyisin runsaasti käytetyn ratsastusyhteyden säilyttämistoive ja ratsastus-hevosreitin tarve Aaltokankaan ratsastuskoulujen ja yksityistallien,
kaupungin rakentaman maastoratsastuslenkin ja Kalimenkylän tallien välillä. Tavoitesuunnitelmassa tämä reitti on osoitettu varauksena reilusti suunnittelualueen ulkopuolelle, olevalle ja helposti
käyttöön otettavalle metsäpolulle. Reitti tulisi suunnitella ja toteuttaa.
Ohjeellisena esitetylle moottorikelkkailureitille on yhä syytä etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja.
Tavoitesuunnitelman mukainen, länsiosaltaan Herukkaojan varteen esitetty reitti on
luontoarvot ja nykyinen maankäyttö huomioon ottaen ahdas. Se haluttiin kuitenkin säilyttää
tavoitesuunnitelmassa yhtenä vaihtoehtona.

Oulussa 18.6.2008
AIRIX Ympäristö Oy

Kristiina Strömmer, arkkitehti
YKS 260, ARK 790

Iikka Ranta, arkkitehti
YKS 298
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Liite 1

Osallisten tavoite- ja luonnosvaiheessa postitse ja puhelimitse / suullisesti
esittämä palaute ja sen huomioon ottaminen
Tavoite- ja rakennemallivaihe
-

Osuuskauppa Arina on lähettänyt Haukiputaan kunnalle kirjeen, jossa he pitävät liittymän ympäristöä sijainniltaan ainutlaatuisen hyvänä erilaisia kaupan tarpeita silmälläpitäen. Arinan
mukaan tulevaisuuden kaupallisia hankkeita ei ole tarpeen rajata liian ahtailla kaavamerkinnöillä.

-

Maanomistaja esittää radan ja valtatien välistä aluetta Kellonväylän pohjoispuolella nykyistä
laajemmin asuin-/työpaikka-alueeksi. Alue tullaan viemäröimään yksityisen toimesta.
Maanomistaja on myöhemmin tarkentanut, että tavoitteena on nimenomaan asutuksen
lisääminen alueelle – ei työpaikka-alueen. (Valtatien ja rautatien melualueet, sekä vaaralliset
rautatien tasoylitykset estänevät käytännössä maankäytön lisäämisen alueelle.)

-

Ratsastuskoulujen ja yksityistallien maastoratsastukseen Aaltokangas-Kalimenkylä –välillä
käyttämät metsätie/-polkuyhteydet tulee säilyttää tai korvata vastaavilla, riittävän etäällä
asutuksesta olevilla yhteyksillä ratsastusyritysten toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi.
Kaupungin rakentama maastoreitti ei yksin riitä koska se on niin lyhyt. Reittiä käytetään myös
yhteytenä Kalimenkylän talleilta ratsastuskeskukseen sekä maastoradalle. (Korvaavia reittejä on
alustavasti etsitty oleviin polkuihin tukeutuen. Reitti vaatisi jatkosuunnittelua ja paikoittain pohjan
vahvistamista.)

-

Kellonkartanon viereisen Halosen hevostilan omistaja huomautti, että suunnitellut kevytliikenneyhteydet menevät osittain ristiin tilan hevosreittien kanssa. Reitit häiritsevät muutenkin nykyistä
asutusta. (Rantaa myötäilevä Virpiniemeen suuntautuva kevytliikennereitti sekä yhteys siltä
Haukiputaan kirkonkylän suuntaan ovat tärkeitä suunnittelutavoitteita. Muutetaan tarvittaessa
hevosreittejä ja tarkennetaan kevytliikenneyhteyttä luonnosvaiheessa.)

-

Kalimenkylän Vähäojanvarren asukkaan mukaan esitetyistä ulkoilureiteistä ei ole haittaa, jos
Vähäojan ja reitin varteen jätetään riittävä metsävyöhyke. Vaihtoehdossa 1 Kalimenkylän eteläpuolen ohitustievaraus on huomauttajan mukaan liian lähellä kylän asutusta Vähäojanpellon
kohdalla. (Luonnosvaiheessa voidaan tarkistaa suojavyöhykkeen riittävyys ja mahdollisesti
jonkin verran tarkentaa reittien/ohitustien linjauksia.)

-

Kellonkartanon toimintaa pyörittävän yhdistyksen mukaan viereiset pellot tulee säilyttää rakentamattomana. Kellonkartanon toiminnan laajenemiseen tulisi varautua tavoitesuunnitelmassa.
(Varattu PY-aluetta, jolle pystyy tarvittaessa suunnittelemaan erillisen uudisrakennuksen.
Kulttuurihistoriallisesti arvokas kokonaisuus tulee säilyttää.)

-

MA-peltojen tuntumassa ja meren rannalla on runsaasti arvokasta linnustoa. Uutta asumista ei
tälle alueelle. (Maisemallisesti arvokkaat pellot ja merenranta on pyritty pitämään rakentamisesta vapaana. Uutta asumista on osoitettu jonkin verran olevaa rakennetta täydentämään.)

Yleisötilaisuudessa 18.10.07 saatiin seuraavansuuntaisia kannanottoja:
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-

Kellon eteläosaan tulee osoittaa paljon uutta asutusta. Kellonväylän Oulun puoli tulee kaavoittaa
nopeutetussa aikataulussa. Ritaharjun pohjoispuolelle, Haukiputaan kunnan alueelle, tulee
osoittaa paljon uutta asutusta, koska näin toimitaan Oulun muilla raja-alueilla Kempeleen ja
Kiimingin suunnissa. (Ritaharjun pohjoispuolelle ei ole ollut tarvetta esittää uutta asutusta seudun
yleiskaavassa, koska Haukiputaan olemassa oleva ja täydennettävä yhdyskuntarakenne sijoittuu
kokonaisuudessa Pohjantien länsipuolelle. Olevan yhdyskuntarakenteen täydentäminen tukee
joukkoliikennettä, kuntatekniikan rakentamisen taloudellisuutta ja palveluverkon säilymistä.
Ritaharjun pohjoispuolelle ollaan osoittamassa lisää asutusta, mutta sen toteuttaminen saattaa
tapahtua tavoitesuunnitelman ohjevuoden 2030 jälkeen. Oulun puolella yhdyskuntarakenteen
toteuttaminen perustuu pitkäjänteiseen suunnitteluun. Alueiden suunnittelun ja käyttöönoton
ajoitus esitetään maankäytön toteuttamisohjelmassa. Uusimman ohjelmaan mukaan Piimäperällä
tai Ritaharjun pohjoisosassa ei ole asuntotuotantoa vuoteen 2013 mennessä. Ritaharjun
pohjoisosan rakentaminen voi jatkua vielä v. 2020 jälkeen.)

-

Kunnallistekniikan rakentamista tulee kiirehtiä ja viemäröinti tarvitaan pikaisesti

-

Pohjantien ja Kellonväylän risteykseen tulee toteuttaa Ideapark-tyyppinen kauppakeskus
Kalimenojan vedenlaatu on heikentynyt

-

Paloaseman paikka tulisi osoittaa muuntoaseman viereen tai vastapäätä Kellonväylälle

-

Kellon ampumaradasta on haittaa asutukselle. (Keskusteluissa on todettu, että ampumarataa ei
voi nykypaikallaan enää kehittää, ampumarataa ei ole enää esitetty rakennemalleissa ja se
poistunee ennen kuin Ritaharjun pohjoispuolelle Haukiputaalle osoitetut alueet rakennetaan)

-

Osallisten tulee nähdä tarkempia visioita ja valmiit rakennemallit ennen luonnoksen laatimista.
Valittua rakennemallia tulee esitellä yleisötilaisuudessa.
(Tavoitesuunnitelma ei ole maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama kaava, mutta Oulun ja
Haukiputaan raja-alueen suunnittelussa sovelletaan maankäytön suunnittelussa yleisesti
noudatettuja vuorovaikutuskäytäntöjä. Kuntalaiset voivat esittää mielipiteensä nähtäville
asetettavasta tavoitesuunnitelman luonnoksesta. Lisäksi kuntalaiset voivat osallistua
tavalliseen tapaan myöhemmin tapahtuvaan kaavoitukseen.)

Luonnosvaihe
Luonnosvaiheessa pidettiin yleisötilaisuus ja vastattiin osallisten kirjallisina jättämiin lausuntoihin ja
mielipiteisiin.
Yleisötilaisuudessa 2.4.2008 paikalla olleet kuntalaiset esittivät mm.:
- Tiedusteltiin luonnoksen pohjana käytetyn rakennemallin valintaa ja valinnan perusteita.
-

Esitettiin, että Haukiputaan puolella tulee asemakaavoittaa Pohjantien länsipuoli ennen
itäpuolta, koska länsipuolelle on tehty runsaasti suunnittelutarveratkaisuja.
Kysyttiin järjestetäänkö Piimäperän täydennysrakennettaville alueille uudet kulkuyhteydet vai
hyödynnetäänkö olemassa olevia yhteyksiä. Kysyttiin mahdollisuutta ylikunnalliseen
palvelutuotantoon ja vesihuoltoon.

-

Tiedusteltiin Kalimenkylän uusien liikenneyhteyksien toteuttamisaikataulua
Pohdittiin uusien kaupallisten palveluiden tarvetta

-

Suoraan konsultille tilaisuudessa esitettiin
- Kellonkartanon alueen laajentamista,
-

virkistysalueeksi näytetyn olevan omakotitalon alueen liittämistä AP-alueeseen ja
tarvetta osoittaa rakentamisen alle jäävää ratsastusreittiä korvaava yhteys myös
jatkosuunnittelussa välille Aaltokankaan ratsastuskoulut – kaupungin rakentama
maastoratsastuslenkki – Kalimenkylä

Nähtävilläoloaikana saadut kirjalliset lausunnot ja mielipiteet sekä niistä annetut vastineet on
koottu erilliseksi raportiksi, Yhteissuunnittelualue Oulu–Haukipudas, Tavoitesuunnitelman
luonnoksen palaute ja vastineet (Oulun kaupunki Keskushallinto & Haukiputaan kunta
hallintopalvelut)
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Liite 2

Rakennemallien sisältö ja arviointi
Malli 1

Valtatien itäpuoli, Ritaharju
-

-

-

-

-
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Ritaharjun asuntoalue laajenee yli kuntarajan ja nykyisen Kalimenkyläntien. Asuntoalue on
yhtenäinen valtatien suuntaan rakentuva kokonaisuus uuden Kalimenkyläntien linjauksen
eteläpuolella. Tien pohjoispuolelle on osoitettu laajalti työpaikka- ja matkailupalvelurakentamista
mikä parantaa Haukiputaan kunnan tonttitarjontaa. Seudullisesti tärkeä Kalimenojan
virkistysvyöhyke säilyy leveähkönä.
Ritaharjun pohjoisosa tiivistetään mahdollisimman tehokkaasti pääkokoojatien varteen,
bussiyhteydet/-etäisyydet huomioon ottaen. Tiivistämisen avulla voitaneen asukasmäärästä
tinkimättä luopua Ritaharjun kaavarungon itäisestä erillisestä alueesta, joka hajauttaa
rakennetta(+?).
Pääkokoojatie on selvästi kauempana valtatiestä kuin mallissa 2. Rakentamista on osoitettu
reilusti myös kokoojatien länsipuolelle, mikä lyhentää tonttikatuja ja etäisyyttä bussipysäkeille.
Joukkoliikenne on erittäin hyvin järjestettävissä ja etäisyys bussipysäkeille on kohtuullinen.
Rakenne mahdollistanee joidenkin pitkänmatkan bussien koukkaamisen Ritaharjun kautta.
Ritaharjun toinen pohjois-eteläsuuntainen kokoojatie rakentuu itäpuolen reservialueen myötä.
Kummunkangas käytetään pääosin rakentamiseen. Kummunkankaan metsää voi säilyä
asuinalueen sisäisenä puistona.
Rakentaminen ulottuu pienehköltä osin luontoselvityksessä mainituille arvokkaille alueille
Varpusuon eteläpuolella ja Kalimenojan varressa, missä TP-res –alue ylittää Kalimenojan
vedenjakajan.
Valtatien Kellon liittymän kaakkoissektoriin on osoitettu aluetta kaupallisille palveluille suhteellisen
laajalla P-2? -merkinnällä (liikennepalveluasema, tehtaanmyymälöitä, Outlet-keskittymä).
Liikennepalveluaseman yhteyteen on mahdollista toteuttaa pieni kauppa, joka palvelee myös
lähialueen asukkaita. Liikennepalveluaseman päivittäistavarakaupan osuus voidaan rajata
esimerkiksi korkeintaan 400 k-m2.
P-2?:n parina tien pohjoispuolella työpaikkarakentamista ja/tai matkailupalveluita. Matkailupalvelut
voidaan räätälöidä esimerkiksi lapinmatkalaisia silmällä pitäen. Myös elämyspalvelut ovat
mahdollisia.

-

Liittymän koillislohkoon on varattu alueita ja laajenemisalue työpaikoille, jotka hyötyvät nopeista
yhteyksistä ja hyvästä logistiikasta.
Rakennemallissa ei ole varattu aluetta päivittäistavarakaupan suuryksikölle. Kaupallinen
rakentaminen on pitkälti erikoistavarakauppaa.
Vaihtoehto muodostanee Kalimenkylän ja tiivistetyn Ritaharjun pohjoisosan kanssa
väestöpohjaltaan riittävän pohjan lähipalveluille. Lähipalvelut (koulu, päiväkoti) on osoitettu
punaisella res-symbolilla Ritaharjun pääkokoojatien ja Kalimenkylän (ohitus)tien liittymän
tuntumaan.

Valtatien länsipuoli, Piimäperä-Holstinmutka- Holstinmäki
-

-

-

-

Oulun puolella rakennettavien alueiden määrä on pyritty maksimoimaan. Rakentaminen ulottuu
reilusti luontoselvityksessä mainituille arvokkaille alueille.
Uhanalaisten kasvilajien esiintymät jäävät yhtä lukuun ottamatta rakennettavan alueen meren
puolelle.
Uusi kokoojatie rakennetaan Kellonväylän jatkeena Pateniemen suuntaan. Esimerkiksi
liikenneympyrä Haukiputaantielle hieman nykyisen tielinjan itäpuolelle niin että sen länsipuolelle
saadaan lisätilaa.) Rakenne tukee Pateniemen kehittämistä tehokkaana rantarakentamisen
alueena ja parantaa joukkoliikennepalveluita.
Rannan seudullinen kevytliikenneyhteys rajaa asuinaluetta.
Oulun puolella rakentaminen sijoittuu suhteellisen laajasti tulva-alueelle. Uusi asemakaava-alue
on kokonaan uuden kokoojatien luoteispuolella, joten siitä saadaan yhtenäinen kokonaisuus.
Rakentaminen vaatii alueiden korottamista. Rannan kevytliikenneyhteys ja korotetaan
tulvasuojaksi.
Haukiputaan puolella rakentaminen tiivistää ja täydentää Holstinmutkan lähiympäristöä.
Rakentamisella muodostetaan reunavyöhyke maisemapelloille. Peltoa hyödynnetään uusien
kevytliikennereittien maisemana.
Maisemapellon länsipuolella on ainoastaan maltillista täydennysrakentamista, joten maalaiskylän
tunnelma, väljyys ja hevostallit voivat säilyä.
Herukan pohjoispuolella Kellonväylän – Haukiputaantien kaakkoiskulmauksessa on
täydennettävää AP-aluetta. Entiselle maatilalle jätetään reviiri.
Kellonväylän pohjoispuolelle on osoitettu monikäyttöinen P-3 –alue, jossa voi olla esimerkiksi
uutta toimistotilaa ja työpaikkoja.

Malli 2
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Valtatien itäpuoli, Ritaharju
-

-

-

-

-

-

-

Ritaharjun pohjoisosa rakennetaan suoraan kaavarungon mukaisena, itä-länsisuuntaisen tieorren
länsipään suuntausta lukuun ottamatta. Kaupalliseen rakentamiseen on varattu huomattavasti
vähemmän aluetta kuin vaihtoehdossa 1. Valtatien Kellonväylän liittymään on kaavailtu
liikennepalveluasemaa, jonka ympärille syntyy muuta, lähinnä ohikulkevaa liikennettä palvelevaa
kaupallista toimintaa. Alueesta ei muodostu sellaista Oulun seudun Outlet -kaupan keskusta kuin
vaihtoehdossa 1. Liittymän läheisyyteen ei myöskään rakenneta matkailupalvelutoimintaa.
Työpaikka-alueita on liittymän läheisyyteen varattu selvästi vaihto-ehtoa 1 vähemmän,
reservialueina. Haukiputaan puolen rakennettavat alueet on kaupallisia palveluita lukuun
ottamatta osoitettu reservialueina, jotka toteutettaneen Oulun kaupungin muiden kasvualueiden
jälkeen.
Kaupalliset palvelut on osoitettu P-1? –merkinnällä. Liikennepalveluaseman
päivittäistavarakaupan osuus rajataan jatkosuunnittelussa, esimerkiksi korkeintaan 200 k-m2.
Rakennemallissa ei ole varattu aluetta päivittäistavarakaupan suuryksikölle.
Kaavarungon itäisimmän, ”irrallisen” asuinalueen myötä rakenne leviää ja joukkoliikennepalvelut
saattavat jäädä vaihtoehtoa 1 heikommiksi erityisesti alueen itäreunalla. Nykyisten kauniiden
virkistys/ulkoilureittien ympäristö muuttuu molemmin puolin rakennetuksi ja ulkoilupolku ja
ajoneuvoliikenne risteävät.
Ritaharjun pääkokoojatie suuntautuu kaavarungon mukaisesti lähelle valtatietä. Tieyhteys
Haukiputaan puolelle rakennettaneen vasta A-res -alueen toteutuessa. Myös itäisempi kokoojatie
Kalimenkyläntielle rakentuu reservialueiden myötä.
Jos reservialueet eivät toteudu, on asuinrakentamisen määrä huomattavasti alhaisempi kuin
vaihtoehdossa 1. Jos reservialueet rakennetaan, Ritaharjun asuntoalue laajenee yli kuntarajan ja
nykyisen Kalimenkyläntien.
Asumisen reservialueita on molemmin puolin nykyistä Kalimenkyläntietä. Alueet voidaan
tarvittaessa yhdistää tekemällä Kalimenkylälle uusi tie eteläisen ohikulkutievarauksen kohdalle.
Pääkokoojatien varressa on vähemmän asuinaluetta/asuntoja kuin vaihtoehdossa 1, mikä saattaa
vaikuttaa joukkoliikenteen kannattavuuteen ja vuoroväleihin. Joukkoliikenne on muuten
suhteellisen hyvin järjestettävissä ja etäisyys bussipysäkeille on pääosin kohtuullinen. Malli
mahdollistanee myös joidenkin pitkänmatkan bussien koukkaamisen tämän kautta.
Ritaharjun pohjoispuolella kuntarajaa on ylitetty rakentamisella, mikä vaatii kunnilta yhteistyötä
asemakaavoituksessa.
Jos res-alueet rakennetaan, vaihtoehto muodostanee Kalimenkylän ja Ritaharjun pohjoisosan
kanssa väestöltään riittävän pohjan lähipalveluille. Lähipalveluiden sijainti (koulu, päiväkoti) on
osoitettu punaisella res-symbolilla Ritaharjun pääkokoojatien ja nykyisen Kalimenkyläntien
liittymän pohjoispuolelle.
Seudullisesti tärkeä Kalimenojan virkistysvyöhyke säilyy leveänä. Osa Kummunkankaan
metsiköstä säilynee. Rakentaminen viedään hyvin lähelle Varpusuota.

Valtatien länsipuoli, Piimäperä - Holstinmutka - Holstinmäki
-

-

-
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Oulun puolella uudisrakentaminen sijoittuu pääosin nykyisen Piimäperäntien itäpuolelle. Tie- ja/tai
rannan pyörätie korotetaan tulvasuojaksi. Rakentaminen vaatii laajahkon alueen korottamista.
Vaihtoehdossa 1 rakentamisen määrä on hieman suurempi, mutta ero ei ole oleellinen.
Kokoojatie on osoitettu Oravaisenkujan kautta Pateniemen suuntaan. Joukkoliikennepalveluita on
mahdollista parantaa.
Seudullinen kevytliikenneyhteys rakennetaan asutusta myötäilevänä ja sitä käytetään myös
tulvasuojelussa.
Herukkaojan vartta on käytetty ulkoilureittiyhteytenä mereltä valtatien itäpuolelle. Reitti ei sovellu
hiihtoyhteydeksi, mutta on käytettävissä esimerkiksi sauvakävelyyn.
Rakentaminen ulottuu pienehköltä osin luontoselvityksessä mainituille arvokkaille alueille.
Uhanalaisten kasvilajien esiintymät jäävät yhtä lukuun ottamatta rakennettavan alueen meren
puolelle.
Haukiputaan puolella rakentaminen tiivistää ja täydentää Holstinmutkan lähiympäristöä.
Rakentamisella muodostetaan reunavyöhyke maisemapelloille. Peltoa hyödynnetään uusien
kevytliikennereittien maisemana.
Maisemapellon länsipuolella on ainoastaan maltillista täydennysrakentamista, joten maalaiskylän
tunnelma, väljyys ja hevostallit voivat säilyä.

Herukan pohjoispuolella Kellonväylän – Haukiputaantien kaakkoiskulmaus on osoitettu
AP-alueeksi, entinen maatila mukaan lukien.
Kellonväylän pohjoispuolelle on osoitettu monikäyttöinen P-3 –alue, jossa voi olla
esimerkiksi uutta toimistotilaa ja työpaikkoja.

Rakennemallien vaikutuksia arvioitiin tässä vaiheessa tarkemmin vain kaupallisten
palveluiden osalta.

Palveluiden saatavuus ja kaupalliset palvelut
Rakennemallivaihtoehtojen sisällöissä on merkittäviä eroja, jotka vaikuttavat ratkaisevasti
mm. seudun ostovirtoihin ja asiointiliikenteeseen. Mallien välinen vertailu on periaatteellinen
ja vaatii jatkossa erillistä tarkempaa kaupallisten ja liikennevaikutusten arviointia.
Rakennemallien merkintöjen selitystä ei enää suunnitteluaikataulusta johtuen päivitetty
vastaamaan täysin kaupallisen selvityksen palveluiden sisältöä, vaan siirryttiin suoraan
luonnosvaiheeseen. Oheinen vertailutaulukko kuvaa siis rakennemallien kehittämismahdollisuuksia.

Rakennemalli 1
Palvelut
kaupallinen painoarvo
Oulun seudulla

Rakennemalli 2

x malli ei muuta merkittävästi
x mallissa syntyy merkittävä
Oulun seudun
erikoiskaupan keskus Oulun
erikoiskaupan asemaa
pohjoiselle alueelle

vaikutus liikennevirtoihin x asiointiliikenne Kellonväylän x asiointiliikennettä alueelle
on melko vähän,
liittymän ja Oulun välillä
ohikulkuliikenteestä osa
kasvaa merkittävästi,
pysähtyy alueelle
palvelut pysäyttävät suuren
osan ohikulkuliikenteestä
matkailullinen merkitys

kilpailutilanne ja -kyky
Oulun seudulla

x alueesta muodostuu Oulun
”matkailuportti” Lapista
palaaville ja ”pohjoisen
portti” Lappiin matkaaville,
hyvän saavutettavuuden
ansiosta matkailupalvelujen
myynti seudulla kasvaa
x alueen rakentuminen lisää
Oulun pohjoisten ja
eteläisten keskusten sekä
keskustan välistä kilpailua.
Oulun valtakunnallinen
kilpailukyky vahvistuu

x matkailullinen merkitys on
melko vähäinen

x Ritaharjun palvelun merkitys
korostuu, Oulun eteläiset
osat vahvistuvat suhteessa
pohjoiseen

työllisyys

x tuotannollisten sekä palvelu- x tuotannollisten ja
palvelutyöpaikkojen määrä
ja matkailutyöpaikkojen
kasvaa jonkin verran
määrä kasvaa merkittävästi

investointien määrä

x alueen rakentuminen voi
houkutella investointeja
seudun ulkopuolelta

x alueen rakentuminen voi
houkutella investointeja
seudulta

Rakennemallissa 1 on kaupallisten ja muiden palvelujen tarjonnan sekä alueen kilpailukyvyn
kannalta houkuttelevampi vaihtoehto. Oulun seudun matkailutarjontaa voidaan tuoda
houkuttelevammin ja koordinoidusti esille niille, jotka tällä hetkellä kulkevat Lapin
matkailukeskuksiin. Malli 1 tuo myös selvää vastapainoa Oulun eteläisten osien
kaupalliselle rakentumiselle. Toisaalta alueiden välinen kilpailu Oulun seudun sisällä kasvaa
ja taloudellisen taantuman aikana rakennemalli 2 on turvallisempi vaihtoehto.
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Liikenne
Yhteystarpeet ovat molemmissa vaihtoehdoissa samansuuntaiset. Kellonväylän varren
kauppapalvelut ovat laajemmat mallissa 1, mikä tarkoittaa isompia liikennemääriä sekä
ajoneuvoliikenteen että kevyen liikenteen osalta. Myös malli 2 tarvitsee kevytliikenneyhteyden Kellonväylän varteen. Yhteyden kallein osa – kevytliikennereitin eritasoratkaisut
valtatien ja sen ramppien kohdalla – tulee joka tapauksessa toteuttaa Oulun seudun julkisen
liikenteen kehittämisstrategiaan liittyen.

Virkistysalueverkko
Tärkeimmät vyöhykkeet – merenranta, Kalimenojan laaksoalue, poikittaisyhteydet – ja
virkistysreitit ovat toteutettavissa molemmissa vaihtoehdoissa.

Kuntatalous
Vaihtoehdoissa ei ole kunnallisteknisten kustannusten osalta erityisen merkittäviä eroja.
Uuden tieverkon pituus on vaihtoehdossa 1 pidempi Piimäperän puolella kuin
vaihtoehdossa 2, mutta toisaalta kyseisessä vaihtoehdossa on myös enemmän
asuinaluetta.
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Valtatien Kellon liittymän itäpuolen palveluihin liittyvät
asiakas- ja liikennemäärät

Liite 3

Asiakasmäärä- ja liikenneselvitys
Liikenne-ennuste
Vuonna 2006 laaditun yleissuunnitelman yhteydessä laadittiin liikenne-ennusta. Ennusteen
mukaan liikennemäärät valtatiellä 4 ovat vuonna 2030 Oulun päässä noin 24 000 ajoneuvoa
vuorokaudessa ja Haukiputaan puolella noin 15 400 – 17 200 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Alueen houkuttelevuus
Suunnittelualueen liikennemääriin vaikuttaa alueen houkuttelevuus ja rakentuminen. Alueelle
ensimmäisinä sijoittuvat toiminnot vaikuttavat muiden mahdollisten kaupallisten
palveluntarjoajien sijoittumispäätökseen.
Merkittävä osa kaupallisen alueen vaikutuksista kohdistuu sen lähialueelle, mutta mitä
suuremmista kaupan yksiköstä on kyse, sitä laajemmalle maantieteelliselle alueelle niiden
vaikutukset ulottuvat.
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Alue sijoittuu Oulun seudun markkina-alueelle, jossa on jo valmiiksi runsas tarjonta
kaupallisista palveluista. Oulun keskustan palvelut ovat lyhyen ajomatkan päässä alueelta.
Alue on hyvien liikenneyhteyksien päässä, alueelle pääsee moottoritietä
pitkin ja uudelle alueelle on mahdollista toteuttaa toimivat liikennejärjestelyt.
Alueen läpi kulkee pendelöintivirta vt 4 vaikutusalueelta Oulun työpaikkatarjonnan luokse.
Pendelöintiin liittyy yleisesti päivittäistavaroiden hankinta matkan varrella olevasta
kauppapaikasta. Päivittäistavarakaupan puute voi vähentää alueen kiinnostusta kaupallisena
kohteena.
Liikennejärjestelyiden puolesta alueella on hyvät edellytykset toteuttaa toimivat liikenteelliset
ratkaisut. Mikäli alueen liittymä- ja pysäköintijärjestelyt toteutetaan niin, että alueella
liikkumisen on sujuvaa ja liikkuminen mielletään helpoksi, niin on mahdollista, että alue
muodostuu vetovoimaiseksi ja sitä kautta liikennevirrat alueelle kasvavat.

Alueen vaikutus liikenteeseen
Uuden kaupallisen alueen vaikutus vt 4 liikennemääriin voi olla aluksi erittäin suuri. Voidaan
olettaa, että alueen rakentuessa liikennemäärät kasvavat päätieverkon liikenteen kasvua
nopeammin. Esim. Lempäälässä vt 3:n varrella sijaitsevan Ideaparkin kauppakeskuksen
arvioidaan lisänneen vt 3:n liikennettä Ideaparkin kohdalla jopa 7 %.
Yleisellä tasolla voidaan tässä tapauksessa arvioida, että hyvällä liikepaikalla alueen
houkuttelevuus ja sitä kautta alueelle jakautuva liikennemäärä on noin luokkaa 0,04–0,08
ajoneuvoa/kaupallinen neliömetri arkitalvivuorokaudessa. Tämän kohteen laskelmat on
laadittu 0,04 kertoimella. Liikenteen kasvusta suurin osa sijoittuu valtatielle 4.
Kaupalliselle alueelle liikenne suuntautuu lähinnä valtatietä 4 pitkin, Oulun suunnan ollessa
vilkkain. Muut pääreitit alueelle ovat Haukiputaan keskustan suunnasta tuleva liikenne.
Taulukossa on arvioitu liikenne- ja asiakasmääriä kaavoitettavalla alueella.
Taulukko 2. Asiakas- ja liikennemääräarvio suunnittelualueella, valtatien Kellon liittymän itäpuolella.

Liikennemäärä/vrk
ABC ajon/vrk
Kaupallinen
(40
%
kävijöistä alue, ajon/vrk
paikallisia,
muut
poikkeava valtatieltä)

Työpaikka-alue, ajon/vrk
Toimisto
Logistiikka
(Painotus
2/3 (Painotus
maankäytöstä, eli n. maankäytöstä,
65000 neliötä)
33000 neliötä)

1950 ajon/vrk
2500 ajon/vrk
1150 ajon/vrk
(vt 4 poikkeavia noin 800 (Osa käy myös
ABC:llä)
ajoneuvoa/vrk)

Asiakasmäärä/ hlö/vrk
1600 hlö/vrk
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4900 hlö/vrk
(Osa käy myös
ABC:llä)

250 ajon/vrk

eli

1/3
n.

Liikenteen jakautuminen eri vuorokauden aikoihin
Kaupan alaan voimakkaimmin vaikuttava megatrendi on väestön ikääntyminen ja erityisesti
sen myötä tapahtuva suurten ikäluokkien eläköityminen. Aikaisempaa suurempi osuus
väestöstä on eläkeläisiä, jolla on vaikutusta paitsi asiakasmääriin myös ostojen
ajoittumiseen.
Alueen liikennemäärien jakautumisessa vuorokauden aikojen mukaan voidaan ennustaa,
että asiakasmäärissä ei ole tulevaisuudessa selkeitä ruuhkahuippuja, vaan asiakasmäärä
jakautuu tasaisemmin kaupan aukioloaikojen mukaan.
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Alueiden käyttötarkoitukset

AP
AP-1
ATY
A-res
K-1

KTY-1
PL-1
PY
TP/R

V
V/s

VL
EN

PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.
Alue on tarkoitettu erillispientaloille ja rivitaloille. Pääkokoojateiden lähiympäristössä suunnittelutavoitteena on joukkoliikennettä tukeva tehokas rakentaminen, kuten
esimerkiksi yhtiömuotoiset pientalot ja rivitalot.
PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.
Maisemapeltojen muusta rakenteesta erottama täydennysrakennettava kyläalue.
Alueella on käytössä olevia maatalousrakennuksia.
TYÖPAIKKA- JA ASUNTOALUE.
Täydennysrakennettava asunto- ja pienyritystoiminnan alue. Alueelle saa sijoittaa
pienimuotoista ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta yritystoimintaa.
PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.
Varaus asuinalueille, jotka toteutuvat AP-alueiden rakentamisen jälkeen. Pääkokoojateiden lähiympäristössä suunnittelutavoitteena on joukkoliikennettä tukeva
tehokas rakentaminen, kuten esimerkiksi yhtiömuotoiset pientalot ja rivitalot.
KAUPALLISTEN PALVELUIDEN ALUE.
Alue on varattu erityisesti liikenteeseen tukeutuville kaupallisille palveluille, kuten
liikennepalveluille, paljon tilaa vaativalle erikoiskaupalle ja tehtaanmyymäläkeskittymälle, sekä muille hyvistä liikenneyhteyksistä riippuvaisille palveluille. Alueelle saa
sijoittaa liikennepalveluaseman yhteyteen pienimuotoista päivittäistavarakauppaa.
Vaikutukset seudun kauppapalveluihin tulee selvittää tarkemmin yleis- tai asemakaavoitusvaiheessa. Toiminnan ja toteuttamisen laadun tulee vastata Oulun seudun kaupunkirakenteen laatukäytävälle asetettavia tavoitteita.
TOIMITILOJEN JA YRITYSTOIMINNAN ALUE.
Alue on tarkoitettu lähinnä toimitiloille ja niiden yhteyteen soveltuville palveluille.
Ympäristö asettaa mahdollisen teollisuustoiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.
LÄHIPALVELUJEN ALUE.
Alue on tarkoitettu lähinnä asukkaiden julkisia ja yksityisiä palveluita kuten
koulua, päiväkotia ja päivittäistavarakauppaa varten.
JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE.
Kellonkartano.

TYÖPAIKKA-ALUE, JOLLE VOI SIJOITTAA MYÖS MATKAILUPALVELUITA.
Alue on tarkoitettu liikenteeseen tukeutuville työpaikoille ja matkailupalveluille.
Toiminnan ja toteuttamisen laadun tulee vastata Oulun seudun kaupunkirakenteen
laatukäytävälle asetettavia tavoitteita.

VIRKISTYSALUE.
Asemakaava-alueisiin liittyvä, luonnonmukaisena hoidettava alue.
VIRKISTYSALUE.
Virkistysalue, jolla on erityisiä luontoarvoja. Alue säilytetään mahdollisimman luonnontilaisena. Aluetta käytetään virkistykseen ja ulkoiluun sekä opetuskäyttöön.
Alueella on sallittu virkistys- ja ulkoilukäyttöä palveleva rakentaminen siten,
etteivät alueen luonnonolosuhteet muutu. Luontoarvoja mahdollisesti vaarantavaan
toimintaan on saatava MRL 128 §:n mukainen maisematyölupa.
LÄHIVIRKISTYSALUE.
Asemakaava-alueisiin liittyvä, virkistysalueena hoidettava alue.
ENERGIAHUOLLON ALUE.

EV
S-1
M
MT
MA
MU

MU-1

W
AP/TY

SUOJAVIHERALUE.
Asuinalueen ja asumista häiritsevän kohteen välinen vihervyöhyke. Alueelle voidaan
toteuttaa melusuojauksia ja sitä voidaan käyttää ulkoilumuotoihin, jotka eivät
häiriinny merkittävästi melusta.
SUOJELUALUE.
Natura-alue.

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE.
Rautatien ja valtatien välissä sijaitseva metsätalousalueena hoidettava alue.

MAATALOUSALUE.

MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE.
Seudullisesti arvokkaat maisemapellot, ns. Taskisen pellot.

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA
ON ERITYISTÄ ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA.
Asuinalueen välittömässä läheisyydessä sijaitseva, luonnonmukaisena hoidettava
metsätalousalue.

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA
ON ERITYISTÄ ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA.
Kalimenojan seudullisesti merkittävä viheryhteysvyöhyke. Alueella on myös luontoarvoja, jotka tulee selvittää tarkemman kaavoituksen yhteydessä. Alueella on sallittu virkistys- ja ulkoilukäyttöä palveleva rakentaminen siten, että alueen luontoarvot otetaan huomioon.
VESIALUE.

SUUNNITTELUALUEEN ULKOPUOLINEN MAANKÄYTTÖ.
Kirjaintunnukset osoittavat olevan tai mahdollisen uuden maankäyttömuodon.
Merkintä havainnollistaa alueen ja sen lähiympäristön rakennetta.

Erityisominaisuudet ja kehittämistavoitteet, sekä kohde- ja viivamerkinnät
OLEVA KYLÄALUE TAI YHDYSKUNTARAKENTEEN MAHDOLLINEN
TÄYDENNYSRAKENTAMIS- JA LAAJENEMISALUE.

nat

NATURA 2000 VERKOSTOON KUULUVA ALUE.
Perämeren saaret (FI 1300302).

ALIKULKU.
me

MELUNTORJUNTATARVE.
Tieliikenteen ja rautatieliikenteen likimääräinen 55 dBA päivämelualue. Ennuste
vuodelle 2030.
Rautatieliikenteen melu- ja tärinäalueet tulee selvittää yksityiskohtaisemman
maankäyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä.
TERVEYSHAITAN POISTAMISTARVE.
Entinen kaatopaikka, ampumarata, tai vastaava. Alue on puhdistettava ja
kunnostettava käyttötarkoituksen vaatimalla tavalla.
TULVAUHAN ALAISET ALUEET.
+1,5 ja +2,0 m korkeuskäyrien perusteella arvioitu likimääräinen tulvauhan
alaisen alueen raja. Tulvauhka on otettava huomioon rakentamisessa ja olevien
rakennusten korjaushankkeiden yhteydessä.

ALUE, JOLLA ON SÄILYTETTÄVIÄ YMPÄRISTÖARVOJA.
Luonto- ja maisemaselvityksissä arvokkaaksi todetut alueet, kuten
maankohoamisranta, Herukkaojan ympäristö, Kalimenojan laakso ja suojeltavien
lajien elinympäristöt. Alue säilytetään mahdollisimman luonnontilaisena. Aluetta
voidaan käyttää virkistykseen ja ulkoiluun sekä opetuskäyttöön. Alueella on sallittu
virkistys- ja ulkoilukäyttöä palveleva rakentaminen siten, etteivät alueen luonnonolosuhteet muutu. Luontoarvoja mahdollisesti vaarantavaan toimintaan on saatava
MRL 128 §:n mukainen maisematyölupa.
UHANALAISTEN KASVIEN ESIINTYMÄ.
Esiintymän tarkka laajuus ei ole tiedossa.
SUOJELUKOHDE.
Kellonkartano.
SÄILYTETTÄVÄ TIELINJAUS.
Pohjanmaan rantatie Wallenborgin tiekartan v. 1785 mukaan.

VLK

ASUNTOALUEEN LÄHIPUISTO.
Varaus asukkaiden kohtaamispaikalle ja lähileikkialueelle.

VIRKISTYSKOHDE.
Lintutorni, laavu tai vastaava virkistyskohde .
VENESATAMA/VENEVALKAMA.
MOOTTORI- TAI

MOOTTORILIIKENNETIE.

SEUTUTIE / PÄÄKATU.
KOKOOJAKATU.

TIEVARAUS.
Sijainniltaan ohjeellinen tie- tai kokoojakatuyhteys.
jl
KATUYHTEYS, JOKA PALVELEE VAIN JOUKKOLIIKENNETTÄ.
PÄÄRATA.
KEVYEN LIIKENTEEN REITTI.
Kokoojateihin liittyvät kevyen liikenteen reitit rakennetaan pääsääntöisesti
tien molemmin puolin.
j

KEVYEN LIIKENTEEN REITTI JA VARAUS SIIRTOVIEMÄRILLE.
ULKOILUREITTI.
MUU REITTI.
Rakennettu maastorata tai muu hevosreittivaraus.
OHJEELLINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI.
Reitin toteuttamisedellytykset tulee selvittää yksityiskohtaisemman maankäyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä.
YHTEYSTARVE.
Tieyhteyteen tai reittiin liittyvä yhteystarve.
JOHTO TAI LINJA.
z Sähkölinja tai linjavaraus 110 kV voimalinjalle suoja-alueineen.

OLEVAN HEVOSTILAN SUOJA-ALUE.
Harrastehevosia, ohjeellinen suoja-alue r=100 m.

KUNNAN RAJA
SUUNNITTELUALUEEN RAJA.

