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JOHDANTO

Hiukkavaaran tavoitesuunnitelma on laadittu Oulun
yleiskaavan 2020 tausta-aineistoksi sekä ohjaamaan tulevaa asemakaavoitusta, palveluiden suunnittelua ja talousarvion investointiohjelman laatimista. Tavoitesuunnitelman maankäytön periaatteet saavat oikeusvaikutuksensa yleiskaavan hyväksymisen myötä.

Paula Korkala, sihteeri
Keskusvirasto / suunnittelupalvelut
Erkki Martikainen
Tekninen keskus / katu- ja viherpalvelut
Jaakko Mähönen
Tekninen keskus / maa ja mittaus
Anne Olsbo
Tekninen keskus / asemakaavoitus
Leena Kallioniemi
Tekninen keskus / asemakaavoitus
Pasi Petäjäjärvi
Puolustusvoimat/Pohj. maanpuol.al. esikunta
Eero Heikkinen
Puolustusvoimat/Oulun sotilasläänin esikunta
Juhani Karjalainen
Metsähallitus (26.3.2002 lähtien)

Hiukkavaaran valitseminen Oulun uudeksi kasvusuunnaksi perustuu yleiskaavan rakennemallivaiheen johtopäätöksiin, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyi keväällä 2001. Oulun kaupunki ja Suomen valtio tekivät kesäkuussa 1999 aluevaihtosopimuksen, jolla Hiukkavaaran
entisen harjoitusalueen maista siirtyi noin 1 700 ha kaupungin omistukseen. Tämän rakentamattoman alueen
saaminen kaupungin käyttöön mahdollisti uuden kasvusuunnan avaamisen koilliseen. Suunnittelualue sijaitsee Vaalantien ja Kuusamontien välisellä alueella Hiukkavaaran, Niileksen ja Sanginsuun kaupunginosissa ja
on pinta-alaltaan noin 3 130 ha.

Työryhmä on kokoontunut 13 kertaa. Puolustusvoimien ja kaupungin edustajien kesken on järjestetty neljä
neuvottelua. Joulukuussa 2001 järjestettiin ideointiseminaari, johon osallistui noin 25 henkeä suunnittelupalveluista, teknisestä keskuksesta ja ympäristövirastosta.
Suunnittelutyön aikana on neuvoteltu mm. Oulun Veden, Oulun Energian, Koskilinjat Oy:n ja liikuntaviraston edustajien kanssa. Suunnittelutyö on tehty keskusviraston suunnittelupalveluissa, josta siitä on vastannut
yleiskaavasuunnittelija Paula Korkala. Suunnitelmakartat on valmistanut suunnitteluavustaja Paula Norokytö
ja raportin on koonnut toimistosihteeri Pirjo Keinänen.

Kaupunginjohtaja asetti 10.4.2001 Hiukkavaara-työryhmän tehtävänään laatia Hiukkavaaran tavoitesuunnitelma, jossa määritellään rakentamiseen otettavan alueen
laajuus, liittyminen kaupunkirakenteeseen, alueen mitoitus, palvelut ja ohjelma jatkosuunnittelulle. Työ käynnistyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 18.6.2001.
Hiukkavaara-työryhmässä olivat jäseninä:

Oulussa 15.8.2002, tarkistettu 12.2.2003

Kristiina Anttonen, puheenjohtaja
Keskusvirasto / suunnittelupalvelut
Jouni Kurttila
Keskusvirasto / suunnittelupalvelut

Kaupunginhallitus 17.2.2003 (§ 87)
Kaupunginvaltuusto 17.3.2003 (§ 19)
Pyykösjärvi
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Kuva 1: Hiukkavaara sijaitsee
Oulun asumakuntavyöhykkeellä
Oulujoen pohjoispuolella.
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SUUNNITTELUTILANNE
selässä räjäytysalue ja Haukkasuolla epäsuoran tulen
maalialue. Oulun Sotilasläänin Esikunta siirtyi kaupungin keskustasta Hiukkavaaraan Pohjan Prikaatin lakkauttamisen jälkeen 1.1.1999.

2.1 Alueen historiaa
Hiukkavaaran kasarmialue on perustettu aikanaan aivan Oulun kaupungin reuna-alueelle Kajaaniin johtavan maantien pohjoispuolelle. Hiukkavaaran ympäristössä oli 50-luvun lopulla muutamia omakotitaloja Myllyojan pohjoispuolella. Haapalehdossa ja Korvensuoralla oli rakennuskaava-alueet, joilla oli muutamia kymmeniä omakotitaloja. Suunnittelualue oli suurimmalta
osaltaan Oulujoen kuntaan kuuluvaa metsätalousaluetta.

Raportin sisäkannessa on ote Oulun kaupungin mittausosaston laatimasta kartasta vuodelta 1962.

2.2 Kaavoitustilanne
Hiukkavaaran alueella on voimassa Oulun yleiskaava
2010, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut
18.3.1993. Kaupunginvaltuusto on päättänyt yleiskaavan tarkistamisesta 28.10.1997. Yleiskaavatyö on edennyt vaiheittain siten että johtopäätökset rakennemallivaiheesta tehtiin maaliskuussa 2001 ja yleiskaavan 2020
luonnos oli nähtävillä 12.11.-14.12.2001. Hiukkavaaraan
on luonnoksessa varattu aluekeskus, työpaikka-alue ja
pientalovaltaisia asuntoalueita noin 11 000 asukkaalle.
Yleiskaavaehdotukseen tullaan esittämään tavoitesuunnitelman mukainen kaupunkirakenne ja maankäytön
periaatteet.

Puolustusvoimien joukkojen sijoitustoimikunta, joka oli
perustettu v. 1950, teki ehdotuksen tykistörykmentin
sijoittamisesta Hiukkavaaraan ja jalkaväkiprikaatin sijoittamisesta Oulun kaupungin kasarmille. Tämä ehdotus loi pohjan maanhankinnalle Hiukkavaarasta, jossa
puolustusministeriöllä oli jo omistuksessaan ampumarata. Ampumarata oli perustettu vuonna 1928 ja saksalaiset paransivat sitä vuonna 1944. Se sijaitsi lähes nykyisen ampumaradan paikalla.
Ensimmäisessä vaiheessa vuosien 19521954 aikana
hankittiin vapaaehtoisin maakaupoin ja myös pakkolunastuksin ampumarata-alueeseen liittyen n. 840 ha ja
vuosikymmenen loppuun mennessä vielä lisää 130 ha.
Puolustusvoimien tavoitteena oli saada käyttöönsä noin
3 000 ha:n alue. Rakentaminen alkoi Hiukkavaarassa
tammikuussa 1955 yhden asuintalon, ruokalan ja kasarmin rakentamisella. Rakennukset valmistuivat runsaan
vuoden kuluttua. Rakentaminen jatkui Hiukkavaaran
kasarmilla keskeytyksettä vuoteen 1963. Tuolloin Pohjan Prikaati oli siirtynyt alueelle kokonaisuudessaan.

Oulun yleiskaavan 2020 rakennemalli on esitetty liitteessä 1.
Hiukkavaaran alueella ei ole asemakaavaa. Suunnittelualue rajoittuu luoteessa Korvensuoran ja lounaassa
Haapalehdon asemakaavoitettuihin asuntoalueisiin.
Vaalantien eteläpuolella ovat Kirkkokankaan ja Saarelan asemakaavoitetut alueet.

2.3 Nykyinen maanomistus ja
alueiden käyttö

Maanhankinnat jatkuivat 1960- ja 1970-luvuilla, kunnes puolustusministeriön omistuksessa oli kaikkiaan
2220 ha maata ja Hiukkavaaran alueen itäpuolella oli
vielä noin 1 000 ha:n käyttöoikeus. Näin puolustusvoimien käytössä oli majoittumiseen, harjoituksiin ja ammuntoihin alkuperäisen tavoitteen laajuinen alue.

Pääosan suunnittelualueesta omistaa Oulun kaupunki.
Vuonna 1999 Suomen valtio / Puolustusministeriö ja
Oulun kaupunki allekirjoittivat vaihtokirjan, jolla kaupunki sai ostaa Hiukkavaaran harjoitusalueelta 1 763
ha:n alueen ja Oulujokivarresta 1,6 ha:n suuruisen Soiluan tilan. Puolustusministeriön käyttöön Hiukkavaarassa jäi 608 ha:n alue. Murtoselän alueella puolustusministeriölle jäi 48 ha:n alue, jonka lisäksi kaupunki luovutti noin 115 ha:n alueen. Kaupunki omistaa laajan
yhtenäisen alueen Valkiaisjärventien molemmin puolin.
Lisäksi kaupunki omistaa noin 600 metrin levyisen rakentamattoman alueen Korvensuoran asuntoalueiden ja

Hiukkavaarassa oli varusmieskoulutusta vuoden 1998
loppuun saakka. Hiukkavaaran kasarmialue käsitti laajimmillaan majoituskasarmien ja esikunnan lisäksi sotilaskotirakennukset, huoltoalueen rakennuksineen, ampumaradat, kaksi varastoaluetta, ampuma- ja räjäytysalueen sekä esteradan. Rakennuksia ja rakennelmia oli
yli 300. Aallikkokankaalla oli ajoharjoittelualue, Sarvikankaalla linnoitusalue, Valkiaisjärvellä vesistökoulutusalue, Mustalammella vesiajoharjoituspaikka, Haapa2

Merkittävät rakennetut alueet ovat:
- esikuntatilat kasarmialueella
- huolto- ja varastoalue
- Häkin varastoalue
- ampumarata
- Murtoselän varastoalue

puolustusvoimien käytössä olevan alueen välissä. Valkiaisjärven ja Niilesjärven loma-asuntotontit ovat yksityisten omistuksessa. Samoin yksityisten omistamia ovat
Sanginjoentien molemmin puolin olevat maa- ja metsätalouskäytössä olevat tilat.
Hiukkavaaran kasarmialueelta on siirtynyt Kapiteeli
Oy:n hallintaan asuntoalue sekä kasarmialueen keskiosat. Puolustusministeriön hallintaan jäivät harjoitusalueiden lisäksi kasarmin huoltoalue, esikunta- ja sotilaskotirakennukset sekä yksi kasarmirakennus maa-alueineen. Vuoden 2002 alusta lähtien puolustusministeriön
rakentamaton maaomaisuus siirtyi Metsähallituksen
hallintaan. Puolustusvoimat jää alueelle käyttäjäksi, jota
Metsähallitus kuulee päättäessään alueiden käytöstä. Rakennetut alueet eli kasarmialue, Häkin varasto, ampumarata ja Murtoselän varastoalue, tulevat siirtymään Senaatti-kiinteistöjen hallintaan vuoden 2003 alusta.

Hiukkavaarassa on esikuntatoimintaa, reserviläisten
koulutukseen ja vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen liittyviä maastoharjoituksia, majoittumista ja
ampumatoimintaa. Puolustusvoimien ja Oulun kaupungin kesken on tehty suoja-aluesopimus ampuma- ja räjäytysharjoituksia varten. Oulun Sotilasläänin Esikunta
on merkittävä materiaalin varastoija varastoalueillaan.
Puolustusvoimien käytössä olevat alueet tulevat tämän
hetkisten suunnitelmien mukaan säilymään nykyisellään.
Kasarmialue ja Häkin varastoalue eivät aiheuta laajaalaisia käyttörajoituksia ympäristöön, mutta ampumarata ja Murtoselän varastoalue vaativat suojavyöhykkeet
ympärilleen. Ampumarataa käyttävät puolustusvoimien
lisäksi ampumaurheiluseurat. Radan suojavalleja on
korotettu kesällä 2001, mutta melumittauksia ei ole tehty sen jälkeen. Meluselvityksen tekeminen tulee olemaan
yksi toteuttamisohjelmaan sisältyvistä lisäselvityksistä.
Ajoittaisen ampumamelun (65 dB enimmäistaso) on arvioitu rajoittavan asuntorakentamista ja aktiivista virkistyskäyttöä vähintään 1 km:n etäisyydellä lähimmästä ampumapisteestä alla oleva kartan mukaisesti.

Kaupungin omistamat alueet ovat lähes kokonaan rakentamatonta metsätalousaluetta. Valkiaisjärven länsirannalle on kunnostettu uimaranta, joka on suosittu
matalan hiekkarannan ja järven hyvän vedenlaadun ansiosta. Vaalantien varrelta kaupungin omistamalta alueelta on vuokrattu yksi tontti yritystoimintaan.

2.4 Alueelle jäävä puolustusvoimien
toiminta
Puolustusvoimilla on tällä hetkellä käytössään Hiukkavaarassa noin 770 ha:n maa-alue ja n. 100 rakennusta.

Kuva 2: Ampumaradan arvioitu melualue

1680m

m
40
10

3

1180m

96
0m

Harjoitussuoja-alueesta on kaupungin ja puolustusvoimien välillä sopimus, jonka mukaan alueella voidaan
järjestää varusmies- ja reserviläiskoulutusta sekä maanpuolustuskoulutusta. Vuosittain harjoituksia arvioidaan
olevan alle kymmenen. Puolustusvoimilla on oikeus kieltää liikkuminen suoja-alueella harjoitusten aikana.

Vesistöjen räjähdysturvallisuutta on selvitetty vuonna
1999 maatutkalla, miinaharavalla ja sukeltamalla. Vuonna 2001 Valkiaisjärvi tarkistettiin vielä maatutkalla ja
Mustalammen rannat sukeltamalla. Vesistöistä on poistettu kaikki tutkaamalla havaitut kohteet. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ja Pääesikunnan materiaaliosasto ovat antaneet lausunnot vesistöjen turvallisuudesta.

Murtoselän varastoalueella säilytetään mm. räjähdysaineita, jonka takia sille on määritelty puolustusministeriön räjähdepäätökseen perustuvat suojavyöhykkeet.
Suunnittelualueelle ulottuvilla suojavyöhykkeillä A - C
ovat seuraavat rakentamisrajoitukset:

Kunnostustoimien jälkeen Hiukkavaaran maa-alueet ja
vesistöt on todettu sopiviksi asuin- ja virkistyskäyttöön.

2.5.2 Luonto- ja maisemaselvitys

A: Sairaalan, vanhainkodin, lastentarhan tai muun vastaavan laitoksen sijoittaminen kielletty.

Työn tavoitteena oli selvittää alueen maisemarakenne
ja arvokkaat luontoalueet ja -kohteet sekä saada suositukset rakentamiseen sopivista alueista ja luonnontilaisina säilytettävistä alueista. Selvitys on tehty konsulttityönä kesällä 2002. Sen tuloksia on kuvattu kohdassa
3.1 Luonnonympäristö.

B: Koulun tai asutustaajaman sijoittaminen kielletty.
C: Yksittäisen asuinrakennuksen, tehtaan, kokoontumispaikan tai -huoneiston, julkisen rakennuksen tai
palavan nesteen, palavan kaasun, myrkyllisen nesteen tai kaasun maanpäällisen yhteensä yli 100 m³:n
suuruisen varaston sijoittaminen kielletty.

2.5.3 Muinaisjäännösten kartoitus
Oulun yliopiston arkeologian laboratorio kartoitti Hiukkavaaran muinaisjäännökset syksyllä 2001. Alueelta tehtiin kuusi löytöä: varhaismetallikautinen asuinpaikka
Valkiaisjärven rannalta, esinelöytö Valkiaisenkankaalta
ja neljä varhaismetallikauden maarakennelöytöä. Valkiaisjärven rannalla, uimarannan eteläpuolella sijaitseva asuinpaikka on voimakkaan eroosion kuluttama ja
tuhoutumisvaarassa. Maarakennelöydöt sijaitsevat metsäalueilla moreeniharjanteilla, eivätkä ole välittömässä
tuhoutumisvaarassa.

Liitteessä 2 on esitetty nykyinen maanomistus ja alueiden käyttörajoitukset.

2.5 Laaditut selvitykset
2.5.1 Ympäristöselvitys
Kaupungin omistukseen siirtyneillä Hiukkavaaran harjoitusalueilla selvitettiin vuosina 1999 ja 2000 maaperän mahdollista likaantuneisuutta. Tutkimuksissa analysoitiin yhteensä 47 pisteen maanäytteet, josta selvitettiin mm. mineraaliöljy-, rasva-, raskasmetalli-, lyijy, sinkki-, arseeni- ja rikkipitoisuudet sekä haihtuvat hiilivedyt. Aalikkokankaan vanhalta ampumaradalta löytyi pintakerroksista kohonneita lyijypitoisuuksia. Valkiaisenkankaan jätetäytöstä havaittiin ohjearvon ylittävä sinkkipitoisuus ja Sarvikankaan varastokentällä lievästi kohonnut mineraaliöljypitoisuus.

Kiinteiden muinaisjäännösten löytöpaikat on esitetty
liitteessä 3.
Kiinteät muinaisjäännökset on rauhoitettu muinaismuistolailla (17.6.1963/295). Muinaisjäännösten sijaintipaikat otetaan huomioon alueiden käyttöä suunniteltaessa
ja ne tullaan merkitsemään sekä tavoitesuunnitelmaan
että yleiskaavaan.

2.5.4 Metsien virkistyskäytön
kehittämissuunnitelma

Alueet on kunnostettu niille laadittujen kunnostussuunnitelmien mukaan. Aalikkokankaalta on poistettu 1359
tonnia lyijypitoisia maita ja Valkiaisenkankaalta 170
tonnia sinkkipitoisia maita. Sarvikankaan öljypitoinen
maaperä on puhdistettu. Kunnostustoimenpiteet on tehty pääosin vuoden 2001 aikana.

Kehittämissuunnitelma on laadittu opinnäytetyönä
Oulun seudun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan
koulutusohjelmassa. Työhön sisältyvät asukaskysely ja
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yleisötilaisuus sekä toimenpide-ehdotukset. Ehdotettu
virkistyskäyttö keskittyy Valkiaisjärven ja Niilesjärven
ympäristöön, Kalimenojan varrelle ja Kalimenvaaran
ympäristöön.

- Luontopolku Valkiaisjärven ympäri
- Merkitty reitti Mustajärven ympäri
- Laavut/nuotiopaikat Mustalammen etelärannalle ja
Valkiaisjärven itärannalla Karikkoniemeen
- Merkitty reitti Niilesjärven etelä- ja itärannan Harakkasuon kautta Valkiaisjärven reitille
- Kaksi lintulavaa Niilesjärven rannalle
- Merkitty reitti Hönttämäesta Kalimenojan vartta pitkin jatkuen Haapaselän ja Kalimeenvaaran kautta
Sanginjoen ulkoilualueelle.
- Laavut/nuotiopaikat Nykäsensuolle Kalimenojan
varteen ja Kalimenvaaraan
- Eloonjäämispeleille on esitetty vaihtoehtoisina paikkoina joko Haapaselkää tai Kalimenvaaran soranottoalueita
- Maastopyöräilyä esitetään Sarvikankaalle ja Aalikkokankaalle.

Suunnitelman mukaan Valkiaisjärveä tulisi kehittää ensisijaisesti virkistyskohteena, jonka tärkeitä osia ovat
uimaranta, Harakkasuon luonnonsuojelualue ja järven
kiertävä luontopolku. Niilesjärveä esitetään kehitettäväksi lintujen tarkkailuun sopivana luontokohteena. Järven ympäristö esitetään säilytettäväksi mahdollisimman
luonnonmukaisena. Mustalampi esitetään säilytettäväksi
erämaisena virkistyskalastusalueena, joka sopii myös
liikuntaesteisille. Alueelle on esitetty luontopolkuja ja
virkistysreittejä, jotka liittyvät jo rakennettuun ulkoilureittiverkostoon.
Suunnitelmassa on esitetty seuraavat virkistysreitit ja
-kohteet:

Esitetyt virkistysreitit ja -kohteet sijoittuvat kaupungin
omistamille alueille. Ne tullaan ottamaan huomioon alueen maankäyttöä ja ympäristönhoitoa suunniteltaessa.
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III YMPÄRISTÖN KUVAUS
3.1 Luonnonympäristö

6

Kalimenojan varsi, joka on sekä maisemallisesti
että luonnonsuojelullisesti merkittävä kokonaisuus.
Luonnontilaiset puronvarsimetsät on luokiteltu
metsälain mukaisiksi tärkeiksi elinympäristöiksi.
7 Myllyoja, Niilesjärven laskuoja, joka kulkee koko
alueen läpi laskien Oulujokeen. Luonnontilaiset puronvarsimetsät on luokiteltu metsälain mukaisiksi
tärkeiksi elinympäristöiksi.
8 Isosuo, lähes luonnontilaisena säilynyt väli- ja rimpipintainen neva.
9 Haukkasuo, keski- ja itäosiltaan luonnontilainen
suo, jota on kuitenkin käytetty maalialueena.
10 Mertalampi, pieni rimpipinnan ympäröimä umpeenkasvava lampare.
11 Käärmekuusi, mutaationa syntynyt lonkero-oksainen puu, joka on suojeltu luonnonsuojelulain nojalla.

Maanpinnan korkeus vaihtelee Hiukkavaaran alueella
välillä +20 +40 mpy viettäen loivasti lounaaseen kohti
Oulujokea. Maisemarakenteessa päävedenjakajana erottuu harjanne, joka kulkee Valkiaisjärven ja Niilesjärven
välistä Hiukkavaaran kautta kohti Rannanperää. Sarvikangas, Kiviharju ja Hiukkavaara hahmottuvat maisemakuvassa havupeitteisinä selännemetsinä. Merkittävimpiä laaksopainanteita ovat Isosuo ja Haukkasuo sekä
Kalimenojan, Myllyojan, Kero-ojan ja Harakkaojan purolaaksot. Maisemarakenteen arvokkaimpia alueita ovat
järvet, ojittamattomat suoalueet, korkeimmat kankaat
sekä luonnontilaiset purouomat.
Hiukkavaaran maaperä on lähes koko alueella rakentamiseen hyvin soveltuvaa hiekkaa ja moreenia. Merkittäviä moreeniselänteitä ovat Kiviharjun-Mustikkakankaan alue Vaalantien varrella ja Sarvikangas Valkiaisjärventien varrella. Rakentamiseen huonosti sopivia pieniä silttialueita tai paksun (>1 m) turvekerroksen alueita on Vaalantien varrella ja Isosuolla. Laajat paksun turvekerroksen alueet ja silttialueet Valkiaisjärven itäpäässä
ja pohjoispuolella tulevat säilymään rakentamattomina
muistakin syistä.

Kasvillisuuskartoituksissa Hiukkavaaran alueelta on
tavattu 12 valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävän uhanalaisen kasvilajin esiintymää. Uhanalaisista
lajeista valtaosa esiintyy kosteikoilla, esiintymät keskittyvät Harakkasuon-Harakkalammen alueelle.
Uhanalaisten kasvilajien esiintymät, metsälain mukaiset tärkeät elinympäristöt, luonnonmuistomerkki, lehtomaiset metsät ja luonnontilaiset suoalueet on esitetty
liitteessä 4.

Arvokkaimmiksi luontoalueiksi on selvityksessä nostettu
seuraavat kokonaisuudet:
1

2
3
4
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3.2 Rakennettu ympäristö

Harakkasuon-Harakkalammen alue, joka on
kasvillisuudeltaan arvokkain alue. Harakkalammen
ympäristössä on v. 2001 perustettu 27 ha:n suuruinen luonnonsuojelualue, jolla esiintyy useita uhanalaisia kasvilajeja. Harakkalampi ympäristöineen
on metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö ja vesilain mukainen säilytettävä luontotyyppi.
Karikokankaat Valkiaisjärven itäpuolella ovat
maisemallisesti merkittävät.
Valkiaisjärvi, kirkasvetinen, karu ja laskuojaton
järvi, jonka eteläranta suositellaan säilytettävän rakentamattomana.
Niilesjärvi, ruskeavetinen ja rehevä järvi, jolla on
merkitystä mm. lintujen pesimäalueena. Järven itäpuolella on metsälain mukainen tärkeä elinympäristö.
Mustalampi, luonnontilaisten nevojen ja rämeiden
ympäröimä karu lampi, joka on maisemallisesti ja
kalastuksen kannalta merkittävä.

3.2.1 Hiukkavaaran kasarmialue
Suunnittelualueesta on rakennettua vain Hiukkavaaran
kasarmialue. Sillä on runsaasti rakennuskantaa, joka on
peräisin pääasiassa 50-luvun lopulta ja 60-luvun alusta.
Kasarmialue jakautuu länsireunalla olevaan asuntoalueeseen, keskellä olevaan varsinaiseen kasarmialueeseen
ja itäreunalla olevaan väljemmin rakennettuun huoltoja varastoalueeseen. Asuntoalueen ja kasarmialueen
välillä on puistometsikkö, jonka läpi virtaa Niilesjärvestä Oulujokeen laskeva Myllyoja. Koko kasarmialue
rakennuksineen muodostaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden, mikä tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.
Asuntoalueella on kuusi kolmikerroksista kivirakenteista asuinkerrostaloa, joissa on jokaisessa on 24 asuntoa.
6

Rakennukset ovat asuinkäytössä edelleenkin. Asuinkerrostalot sijaitsevat väljästi puistomaisessa mäntymetsässä ja niiden läheisyydessä on jalkapallo- ja tenniskentät. Asuntoalueen eteläreunassa on tyhjillään oleva entinen kauppa. Asuntoalueella toimii tällä hetkellä päiväkoti.

Huoltoalueella, joka on puolustusvoimien käytössä, on
huolto- ja varastorakennuksia, kalustohalleja ja -katoksia, viestiasema ja linkkimasto sekä pohjoisosassa mm
öljysäiliöitä.

Raportin kannessa on valokuva asuntoalueelta.
Kasarmialueella on esikuntatilat ja sotilaskodin käsittävä yksikerroksinen toimitilarakennus, kaksikerroksinen
entinen ruokala, viisi kivikasarmia sekä pienempiä varasto-, huolto- ja kalustorakennuksia. Ruokalassa toimii tällä hetkellä kirpputori ja kasarmirakennuksista on
vuokrattu tiloja yritysten käyttöön. Kasarmialueella on
sisäinen katuverkko ja laajoja pysäköintialueita sekä
entisiä harjoittelualueita.

Kuva 5: Valkiaisjärven loma-asutusta 60-luvulta

3.2.2 Loma-asuntoalueet
Valkiaisjärven ja Niilesjärven rannoilla on vanhaa lomaasutusta, joka on syntynyt pääosin 60-luvun loppupuolella. Valkiaisjärven pohjois- ja länsirannalla on yhtenäinen 25 loma-asunnon nauha kapeilla ja pitkillä tonteilla. Niilesjärven pohjoisrannalla on 13 loma-asuntoa
neljässä ryhmässä. Kummankaan järven rannoilla ei ole
asema- tai rantakaavaa. Voimassa olevassa yleiskaavassa loma-asutukseen on osoitettu jo rakennetut alueet.
Valkiaisjärven ja Niilesjärven loma-asunnoille johtaa
asfaltoitu hyväkuntoinen tie, jota käytetään myös pyöräily- ja rullaluistelureittinä.

Kuva 3: Entisiä kasarmirakennuksia, joiden muuttamista
asuin- ja työtilaksi tutkitaan

3.2.3 Virkistysreitit
Hiukkavaara on suosittua ulkoilualuetta, jossa on myös
rakennettuja reittejä. Korvensuoran asuntoalueiden itäpuolitse ja Haapalehdon pohjoispuolitse kulkee valaistu latu/kuntorata, joka jatkuu latuna Vaalantien vartta ja
voimalinjaa pitkin entiselle hiihtomajalle. Kasarmin
pohjoispuolella puolustusvoimien alueella on 3 km:n pituinen valaistu latu/kuntorata. Seudullisen moottorikelkkareitin lähtöpiste on Valkiaisjärventien alkupäässä.
Moottorikelkkareitti kulkee Kiviharjun ja Isosuon kautta
jatkuen pohjoiseen Niilesjärven itäpuolelta.

Kuva 4: Entinen ruokala, joka sopii esim. palvelutiloiksi
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3.2.4 Ympäröivät asuntoalueet

Loma-asunnoille ja uimarannalle johtava Valkiaisjärventie liittyy Vaalantiehen Oulujoen hautausmaan kohdalla. Alueen itäosassa Vaalantiehen liittyy Sanginjoentie
(mt 8331), joka johtaa ulkoilu- ja virkistysalueille. Poikkimaantiestä on rakennettu noin 100 metrin osuus Vaalantien eteläpuolelle.

Suunnittelualue rajoittuu etelä- ja länsireunoiltaan oleviin asuntoalueisiin. Vaalantien eteläpuolella ovat 90luvulla rakennetut Saarelan ja Kirkkokankaan pientaloalueet sekä Myllyojan asuntoalue, jossa on monipuoliset palvelut. Haapalehdon pientaloalue Vaalantien pohjoispuolella on rakennettu pääosin 70-luvulla ja Korvensuoran asuntoalueet 80- ja 90-luvuilla. Asuntoalueilla on hyvät julkiset ja yksityiset lähipalvelut. Alaasteen kouluja on Saarelassa, Kirkkokankaalla, Myllyojalla ja Korvensuoralla. Lähimmät yläasteen koulu ja
lukio ovat Laanilassa. Päiväkoteja on lähialueilla yhteensä seitsemän. Myllyojan keskuksessa on ala-asteen
lisäksi päivittäistavarakauppoja, kirjasto, sosiaali- ja terveysasema, nuorisotilat ja pallokenttä. Myös Haapalehdossa ja Korvensuoralla on päivittäistavarakaupat.

3.2.6 Yhdyskuntatekniikka
Alueen länsireunassa on leveä johtoaukea, jossa on kolme suurjännitelinjaa: Oulun Energian 110 kV:n linja ja
Fingrid Oy:n 220 kV:n sekä 110 kV:n linjat. Suunnittelualueen poikki Vaalantientien varrella ja kasarmialueen päältä kulkee lisäksi Fingrid Oy:n 110 kV:n linja.
Valkiaisjärventien varrella suurjännitelinjan vieressä on
noin 100 metrin korkuinen linkkimasto, jossa on sekä
radio- että teleoperaattoreiden laitteita. Masto on rakennettu vuonna 1997 puolustusvoimien hallinnassa olleelle
alueelle.

Hiukkavaaran ja sen lähialueiden nykyiset palvelut on
esitetty liitteessä 5.

3.2.5 Tie- ja katuverkko

Alueen eteläreunassa Vaalantien varressa ovat Oulun
Veden päävesijohto- ja pääviemärilinjat. Oulun Energian kaukolämpöverkko ulottuu kasarmin asuntoalueelle.

Suunnittelualuetta sivuavat yleiset tiet Vaalantie (mt
8300) ja Kuusamontie (vt 20) sekä pääkatuluokkainen
Parkkisenkankaantie. Vaalantieltä on liittymä Hiukkavaaran kasarmialueelle, jolla on sisäinen katuverkko.

Teknisen huollon verkostot on esitetty liitteessä 10.
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IV SUUNNITTELUTAVOITTEET
4.1 Kaupungin tavoitteet

Oulun kaupunki on osallistunut ympäristöministeriön
rahoittamaan Tiima-projektiin (tiivis ja matala asuntoalue), jolla on etsitty kaupunkimaisen pientalorakentamisen ja asumisen tapaa ja mittakaavaa.

4.1.1 Kaupunkirakenne

Hiukkavaarassa on mahdollista noudattaa seuraavia tiiviin ja matalan rakentamisen periaatteita:

Hiukkavaara valittiin kaupunkirakenteen merkittäväksi
kasvusuunnaksi Oulun yleiskaavan 2020 rakennemallivaiheen johtopäätöksenä. Hiukkavaaraan suunnitellaan
noin 11 000 asukkaan kaupunginosa, jossa varaudutaan
myös myöhempiin laajennustarpeisiin. Hiukkavaaraan
varataan lähipalveluiden lisäksi tilaa Oulun kolmannelle aluekeskukselle, joka tulee palvelemaan koillisten
kaupunginosien asukkaita. Aluekeskuksen rakentuminen
jatkuu suunnittelukauden jälkeenkin. Puolustusvoimien toimintamahdollisuudet Hiukkavaarassa säilytetään.

-

Kaupungin pääkatuverkkoa on tavoitteena täydentää
siten, että Poikkimaantie jatkuu sillan välityksellä Vaalantielle ja siitä edelleen entisen kasarmialueen itä- ja
pohjoispuolitse Parkkisenkankaantielle ja Kuusamontielle suunniteltuun eritasoliittymään.

on valittu sijainniltaan keskeinen alue
alueelle suunnitellaan kaiken kokoisia asuntoja
limitetään kerrostalo- ja pientaloasumista
alueelle sijoitetaan hallintamuodoltaan erilaisia asuntoja
työtiloja sijoitetaan myös asuntojen yhteyteen
järjestetään alueen asukkaille yhteisiä tiloja
muodostetaan jalankulkuvyöhykkeitä
minimoidaan katutila
vältetään suoria asuntokatuja
vältetään laajoja pysäköintikenttiä.

Hiukkavaarasta on tavoitteena luoda Ouluun kaupunkimaisen pientaloasutuksen alue, joka tarjoaa asukkailleen hyvät aluekeskustason palvelut, viihtyisän ja vaihtelevan pientalovaltaisen ympäristön ja hyvät virkistysja ulkoilumahdollisuudet lähiympäristössä. Kaupungin
keskustaan järjestetään hyvät kevyen liikenteen reitit
sekä sujuvat joukkoliikenneyhteydet. Valkiaisjärven,
Niilesjärven ja Oulujoen ympäristöön varataan virkistysalueita ja -kohteita.

Viher- ja virkistysalueiden suunnittelussa noudatetaan
viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelmaa. Hiukkavaaraan varataan riittävät vapaa-alueet sisempää ja ulompaa viherkehää varten, viherkäytävä Myllyojan varteen
ja hyvät yhteydet Sanginjoen ulkoilualueille sekä muille seudullisille ulkoilu- ja virkistysalueille.

4.1.2 Asuntotuotanto

Kaupungin tavoitteena on säilyttää Hiukkavaaran kasarmialueilla oleva noin 30 000 kem²:n rakennuskanta.
Asuntoalue halutaan säilyttää ensisijaisesti asumiskäytössä. Kasarmialueella esitetään tutkittavaksi rakennusten soveltuvuutta asuin- ja/tai liike-toimistokäyttöön.

Oulun yleiskaavan 2020 luonnoksen mukaan kaupungissa on tuotettava noin 25 000 uutta asunt oa vuoteen
2020 mennessä. Tavoitteena on muuttaa nykyistä asuntotyyppijakautumaa pientalopainotteisemmaksi (omakoti-, rivi- ja pienkerrostalot). Asuntotuotannossa pientalojen osuutta tullaan nostamaan, jolloin uusista asunnoista on pientaloissa 26 %, rivitaloissa 28 % ja kerrostaloissa 46 %. Yleiskaavaluonnoksen mukaan Hiukkavaaran asuntotuotantotavoite on 5 000 asuntoa, joista
1750 on pientaloissa, 1500 rivitaloissa ja 1750 kerrostaloissa.

4.2 Valtion tavoitteet
4.2.1 Puolustusvoimat
Puolustusvoimien tavoitteena on nykyisen toiminnan
jatkuminen alueella tulevaisuudessakin. Toimintaansa
varten se tarvitsee edellytykset esikunnan, varastoinnin
ja sotilaallisten harjoitusten häiriöttömälle toteuttamiselle.

Pientalojen osuuden kasvattaminen perustuu Oulun asukasbarometri -tutkimuksen tuloksiin ja niiden pohjalta
tehtyihin johtopäätöksiin. Asunto-ohjelmassa 2002 2006 painotusta on jo siirretty pientalojen rakentamiseen.
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Puolustusvoimat tarvitsee Hiukkavaaran kasarmin ja
varastoalueiden välille tieyhteyden, jonka kautta huolto- ja täydennysliikenne yhdistelmäajoneuvoilla on
mahdollista. Lisäksi se tarvitsee toimintansa vaatimat
turvaetäisyydet rakennettaviin asuntoalueisiin.

eella Metsähallituksen tavoitteet ovat yhdensuuntaiset
puolustusvoimien ilmaisemien tavoitteiden kanssa.
Metsähallitus harjoittaa Hiukkavaaran alueella myös
muut tavoitteet huomioon ottavaa metsätaloutta.

4.2.3 Kapiteeli Oy

4.2.2 Metsähallitus

Kapiteeli Oy:n tavoitteena on huolehtia hallussaan olevista kiinteistöistä ja kehittää puolustusvoimilta vapautunutta aluetta uusiin käyttötarkoituksiin. Kapiteeli Oy
on tehnyt kaupungille vuonna 1999 esityksen asemakaavoituksen käynnistämisestä kasarmialueella.

Alueen haltijana Metsähallitus käyttää valtiolle kuuluvaa puhevaltaa. Toimintatavoitteissaan metsähallitus
ottaa huomioon puolustusvoimien tarpeet sekä pyrkii
turvaamaan sen toimintaedellytykset. Hiukkavaaran alu-
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V TAVOITESUUNNITELMAN MAANKÄYTTÖ
5.1 Kokonaisrakenne

Koska kaupunki on sitoutunut turvaamaan puolustusvoimien nykyiset toimintaedellytykset Hiukkavaarassa,
todettiin kaupunkirakennetarkastelun pohjalta parhaaksi
ratkaisuksi Hukkavaaran alueen kasvattaminen Vaalantien suuntaisena rakenteena.

Kaupunkirakennetarkastelussa on etsitty suunnittelualueelle alueelle optimaalista kaupunkirakennetta, joka noudattaa luonto- ja maisemaselvityksen suosituksia. Tarkastelussa on kartoitettu rakentamiseen sopivat alueet
ja tutkittu niiden liittämistä olevaan kaupunkirakenteeseen sekä pääkatuverkkoon. Kaupunkirakennetarkastelun taustalla on ollut myös viher- ja virkistysaluesuunnitelma.

Kaupunkirakennetarkastelu on esitetty liitteessä 6.

5.2 Mitoitus

Vaalantien ja Korvensuoran asuntoalueiden välille muodostui kaupunkirakennetarkastelussa kaksi suuraluetta,
joita erottaa Myllyojan laakson vihervyöhyke. Korvensuoran asuntoalueiden ja Hiukkavaaran välissä toinen
selkeä vihervyöhyke tullaan säilyttämään. Se turvaa
yhteydet Myllyojan ja Haapalehdon asuntoalueilta Kalimenojan varrelle. Valkiaisjärven ja Niilesjärven rakentamattomat ranta-alueet varataan Hiukkavaaran tulevien asukkaiden lähivirkistysalueiksi, jotka liittyvät Sanginjoen laajoihin ulkoilualueisiin. Aluekeskuksen luontevaksi paikaksi osoittautui Poikkimaantien jatkeen ja
entisen kasarmin välinen alue. Poikkimaantietä jatketaan pääkatutasoisena väylänä Parkkisenkankaantielle
ja edelleen Kuusamontielle. Hiukkavaaran alueelle ei
haluta ohjata läpikulkuliikennettä, mutta sinne on tarpeen järjestää hyvät ajoneuvoyhteydet ja kevyen liikenteen yhteydet ympäröiviltä asuntoalueilta. Liikenneverkkotarkastelussa tutkittiin myös ajoneuvoliikenteen yhteystarpeita Talvikankaan asuntoalueen ja Ylikiimingintien suunnasta. Yhteyksiä ei pidetty toimivina, koska ne
olisivat tuoneet läpiajoliikennettä asuntoalueille.

Yleiskaavan mitoituksen mukaan Hiukkavaaraan varataan alueita noin 5 000 asuntoa ja 11 000 asukasta sekä
aluekeskusta ja noin 1 000 työpaikkaa varten vuoteen
2020 mennessä.
Yleiskaavaluonnoksen mukainen asuntojakautuma
Hiukkavaarassa:
AK
AR
AP

1 750 asuntoa (35 %)
1 500 asuntoa (30 %)
1 750 asuntoa (35 %)

Tavoitesuunnitelmassa asuntojakautumaa on tarkennettu
jaottelemalla pientalot ja kerrostalot kahteen ryhmään
ja määrittelemällä ko. alueille asuntotiheydet. Mitoitusperusteina on käytetty samoja arvoja kuin yleiskaavan
rakennemallivaiheessa, eli vuonna 2020 asumisväljyys
on 50 kem²/asukas ja asuntokunnan keskikoko on AKja AKR-alueilla 1,5 henkeä, AR-alueilla 1,9 henkeä ja
AP- sekä AO-alueilla 3,0 henkeä.

Tavoitesuunnitelman mukainen asuntojakautuma:
Kerrostalot AK III-IV
Pienkerrostalot AKR II
Rivitalot AR I-II
Pientalot AP I-II
Omakotitalot AO I-II

750 asuntoa
1000 asuntoa
1500 asuntoa
1000 asuntoa
750 asuntoa

Käytettävällä asuntotyyppijakautumalla keskimääräiseksi aluetehokkuudeksi muodostuu ea=0.16 ja keskimääräiseksi asuntotiheydeksi 16,7 asuntoa / ha.

(15 %)
(20 %)
(30 %)
(20 %)
(15 %)

(e=0.30,
(e=0.20,
(e=0.13,
(e=0.13,
(e=0.09,

40 asuntoa/ha)
21,1 asuntoa/ha)
13,7 asuntoa/ha)
8,7 asuntoa/ha)
6,0 asuntoa/ha)

Maa-alan tarve eri asuntotyypeillä:
AK III-IV
noin
9 ha
AKR II
noin 48 ha
AR I-II
noin 110 ha
AP I-II
noin 115 ha
AO I-II
noin 125 ha
Yhteensä
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noin 417 ha

5.3 Maankäyttövaihtoehdot ja
niiden vertailu

- Asuntoalueita erottavat viherakselit Markkuun ryhmäpuutarhan kohdalta suoraan pohjoiseen ja Kiviharjun-Sarvikankaan kautta Myllyojan laaksoon
- Kiviharju ja Sarvikangas laajemmin virkistysalueena kuin B:ssä.

Alueelle laadittiin alkuvaiheessa kaksi vaihtoehtoista
luonnosta, jotka nimettiin Nauhamalliksi ja Kaarimalliksi. Nimi kuvaa lähinnä pääkadun linjausperiaatetta
ja tiiviimmän asutuksen sekä palveluiden sijoitusta.
Molemmat vaihtoehdot pohjautuivat luonto- ja maisemaselvityksen suosituksiin. Liikenneverkkotarkastelujen pohjana olivat yleiskaavaan liittyvät liikenne-ennusteet vuodelle 2020. Maankäyttöluonnoksissa keskityttiin alueen kokonaisrakenteen ja sopivan kokoisten asuntoalueiden muodostamiseen, palvelujen sijoittamiseen,
viheralueverkkoon ja pääliikenneverkkoon. Vaihtoehdot
poikkesivat toisistaan pääkadun linjauksen, palvelualueiden laajuuden ja sijainnin, asuntoalueiden sijoittumisen ja viherverkon osalta. Alueen halkaiseva 110 kW:n
sähkölinja oli esitetty siirrettäväksi Vaalantien varteen
molemmissa vaihtoehdoissa. Niilesjärven ja Valkiaisjärven ranta-alueet oli molemmissa vaihtoehdoissa varattu virkistyskäyttöön nykyisen loma-asutuksen ulkopuolisilta osiltaan.

Työryhmän jäsenet arvioivat maankäyttövaihtoehtoja
vertailulomakkeen avulla. Vaihtoehtoja esiteltiin myös
kaupungin ja puolustusvoimien kesken käydyssä neuvottelussa. Työryhmän suorittaman vertailun ja käytyjen neuvottelujen perusteella jatkosuunnittelun pohjaksi valittiin Nauhamalli B tarkistettuna siten, että pääkadun linjaus on kehämäinen ja aluekeskus sijoitetaan
kehän sisäpuolelle kuten vaihtoehto D:ssä. Valittu ratkaisu edellyttää kaupungilta maanhankintaa Vaalantien
ja Sanginjoentien kulmasta.
Maankäyttövaihtoehtojen vertailun yhteenveto on esitetty viereisellä sivulla.

5.4 Aluevaraukset
5.4.1 Asumisen alueet

Nauhamallin B periaatteet:
- Vaalantien suuntainen rakenne, asuntoalueet ulottuvat Sanginjoentielle saakka
- Pääkatu linjaukseltaan suorahko, linjaus kasarmialueen itäreunaa pitkin
- Palvelut pääosin kasarmialueen eteläpuolella
- Julkisten palvelujen painopiste pääkadun itäpuolella urheilukeskukseen ja Myllyojan viherakseliin liittyen
- Viherakselit Markkuun ryhmäpuutarhan viereisen
maisemapellon ja Saarelan asuntoalueen itäreunan
kohdalla
- Kiviharjun mäkialue on varattu osittain rakentamiseen, Sarvikankaan mäkialue pääosin virkistysalueena
- Niilesjärven ja Valkiaisjärven ranta-alueet varattu
yleiseen virkistyskäyttöön.

Hiukkavaaraan suunnitellaan kaupunkimaisen pientaloasumisen alue, jolla suositaan tiivistä ja matalaa rakentamista. Hiukkavaara tulee muodostumaan viidestä asuntoalueesta, jotka sijoittuvat nauhamaisesti Vaalantien
varrelle:
-

Hiukkavaaran keskus palveluineen
Hirsikankaan alue vastapäätä Saarelaa
Sarvikankaan alue Valkiaisentien varrella
Kivikkokankaan alue
Mustikkakankaan alue

Asumiseen on varattu alueita yhteensä noin 435 ha, josta jo rakennettua on 15 ha kasarmialueella. Kerrostaloalueita on varattu noin 20 ha, pienkerrostaloalueita noin
45 ha, rivitaloalueita 105 ha, pientaloalueita 120 ha ja
omakotialueita 145 ha.

Kaarimallin D periaatteet:
- Rakenne ja liikenneverkko perustuvat kehämäiseen
pääkatuun Poikkimaantien sillalta Parkkisenkankaantielle
- Palvelut keskitetty kehän sisäpuolelle
- Kasarmialueen eteläpuolella julkisia ja yksityisiä
palveluja, kaupan suuryksikkö ja työpaikka-alue
- Koulu ja urheilukeskus sijoitettu kehän sisäpuolelle
- Asuntoalueet säteittäisesti kehämäiseen pääkatuun
nähden, tiiviimpi pienkerrostalo- ja rivitaloasutus on
sijoitettu kehää myötäillen

Aluevaraukset on esitetty talotyypeittäin jaoteltuna,
mutta kaikilla alueilla on sekoittuneena eri talotyyppejä. Kaavamääräyksissä on esitetty suosituksia rakennusten kerrosluvuista ja työtilojen ja lähipalveluiden sijoittamisesta asuntoalueille. Hiukkavaaran asuntojakautuma on voimakkaasti pientalopainotteinen: 65 % asunnoista on erillispientaloissa, pientaloissa tai rivitaloissa.
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MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN B JA D VERTAILUN YHTEENVETO
Vertailtavat ominaisuudet

Vaihtoehto%
Nauhamalli 13.2.2002

Vaihtoehto'
Kaarimalli 13.2.2002

Kaupunkirakenne:
- liittyminen nyk. kaupunkirakenteeseen
- alueen kokonaisrakenne
* Vaalantien varsi parempi
* Keskustaa ja pääkatua tutkittava
- liittyminen kasarmialueeseen
* pv:n alue jäsentymätön
- kaupunkikuva
* Yhdistelmä B:stä ja D:stä

 * hyvää tiivis keskeinen osa







 * Valkiaisjärven irrallinen alue huono



Palveluiden saavutettavuus:
- yhteydet aluekeskukseen
- yhteydet kouluihin
- etäisyydet lähipalveluihin

* pääkatu jakaa palvelut
* muuten ei merkittäviä eroja

Asuntoalueet:
- sijoittuminen maisemarakenteessa
- osa-alueiden koko ja kesk. yhteydet
- asuntotyyppien vaihtelevuus
- alueiden muunneltavuus

* ei merkittäviä eroja

* vaikuttaa paremmalta
Virkistysalueet:
- viheralueverkon toimivuus
- viheralueiden sijoitus ja laajuus
- yhteydet asuntokortteleista
- järvien saavutettavuus
- ulkoilureitti- /latuverkon toimivuus

* parempi, lähempänä asuntoja
*hyvää laajuus, yhteydet, toimivuus

 * Kiviharju liittyy paremmin viheral.



*noudattaa maiseman muotoja

 *uhanalaiset kasvit säilyvät paremm.



*Vaalantien varsi parempi

*pääkadun linjaus parempi
* liikenteellisesti selkeämpi
 *keskuksen kl-verkkoa parannettava



* ei oleellisia eroja
* molemmissa tyydyttävä palvelutaso









Luonnonarvot:
- sopeutuminen maisemarakenteeseen
- arvokkaiden luontoalueiden säilyminen
- maaperän rakennettavuus

Liikenneverkko:
- pääkadun toimivuus
- kokoojakatuverkon toimivuus
- kevyen liikenteen verkko
- liikenneturvallisuus

Joukkoliikenne:
- uusien/vanhojen linjojen määrä
- reittien kattavuus (% asukkaista
< 500m)
- suurin etäisyys asunnosta reitille

Toteuttamismahdollisuudet
- vaiheittainen tot.mahdollisuus
- puolustusvoim. toimintaedellytykset

* kaupungin kannalta ei juuri eroja
*pv:n kannalta parempi

Toteuttamiskustannuksia:
- maanhankinta
- pää- ja kokoojakatuverkko
- sisäiset verkostot
- Poikkimaantien silta

* 10,80 M
* 13,63 M
* 70,13 M

- asuinrakennukset

*574,70 M

(430 ha)

* 6,0 M
* 15,64 M
* 65,93 M

* 5,04 M

(240 ha)

* 5,04 M
*556,53 M

YHTEENSÄ PÄÄKOHDITTAIN
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Hiukkavaaran keskuksessa on alueen tiivein asutus,
pääasiassa kerrostalo- ja pienkerrostaloalueita. Kasarmin asuntoalue ja Kapiteeli Oy:n omistama osa kasarmialueesta on osoitettu kerrostalovaltaiseksi alueeksi,
jota täydennysrakennettaessa oleva rakennuskanta ja
ympäristön arvot tulee säilyttää (AK/s). Kasarmialueelle
voidaan sijoittaa myös työpaikkoja ja alueen lähipalveluja. Kasarmialueen ja tulevan aluekeskuksen välille on
osoitettu uusia kerros- ja pienkerrostaloalueita, jotka
sijaitsevat palvelujen vieressä ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Myllyojan pohjoispuolelle on
osoitettu laaja asuinpientalojen alue ja pienempi rivitaloalue. Niiden käyttöönotto edellyttää kehämäisen pääkadun rakentamista valmiiksi. Hiukkavaaran keskuksessa on tiheä kevyen liikenteen verkko ja turvalliset yhteydet Vaalantien ja pääkadun alitse. Keskuksen palveluja asuntoalueet tulee suunnitella jalankulkupainotteisiksi. Hiukkavaaran keskuksen alue on mitoitettu noin 2
300 asukkaalle, jolloin entisten kasarmien on oletettu
muuttuvan pääosin asuinkäyttöön. Myllyojan eteläpuoliselle alueelle tulee asukkaita noin 1 600 henkeä ja pohjoispuoliselle pientaloalueelle noin 800 henkeä.

ulottuu tien itäpuolella entisen asfalttiaseman kohdalla.
Sarvikangas tarjoaa mahdollisuuden rinnerakentamiseen
ja tiiviiseen kaupunkimaiseen pientalorakentamiseen.
Alue on mitoitettu yhtensä noin 1 200 asukkaalle.
Kivikkokankaan pientaloalue sijaitsee Vaalantien varrella Kiviharju-nimisen mäkialueen ympärillä. Kivikkokangas on suunniteltu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi,
jossa on rivitaloja, asuinpientaloja ja erillispientaloja.
Harjun lakialue on säilytetään rakentamattomana lähivirkistysalueena. Kivikkokankaalta on liittymä Vaalantielle nykyisen Sangintien kohdalla ja lisäksi kokoojakatuyhteys aluekeskukseen. Kivikkokankaalla on mahdollisuudet rinnerakentamiseen harjun etelä- ja länsirinteillä. Kivikkokankaan molemmin puolin on viherakselit, joita pitkin on hyvät kevyen liikenteen yhteydet ja
ulkoilureitit sekä pohjoispuolen virkistysalueille että
Oulujoen rantaan. Alue on noin 1,5 km:n etäisyydellä
Hukkavaaran keskuksen palveluista, viereiseen lähikeskukseen on etäisyyttä alle 1 km. Kivikkokankaan alue
on mitoitettu noin 2 000 asukkaalle, joista 700 sijoittuu
pääkokoojan pohjoispuolelle ja 1 300 eteläpuolelle.
Kivikkokankaan aluetta on myöhemmin mahdollista
laajentaa koilliseen, mikä tulee ottaa huomioon asemakaavoituksessa ja katuverkon suunnittelussa.

Hiukkavaaran keskuksen rakentaminen voidaan aloittaa kasarmialueen täydennysrakentamisella Hiukkavaaran nykyiseen liittymään tukeutuen. Alueen laajempi rakentaminen edellyttää Poikkimaantien sillan toteuttamista.

Mustikkakangas on laajin Hiukkavaaran osa-alueista,
se on mitoitettu noin 3 400 asukkaalle. Se tulisi ottaa
käyttöön viimeisenä Hiukkavaaran osa-alueista. Mustikkakangas sijoittuu Vaalantien ja Sanginjoentien kulmaukseen, rakennettava alue ulottuu pohjoisessa lähelle Isosuota. Pientalovaltainen alue on mitoitettu siten,
että väestöpohja riittäisi ylläpitämään lähikeskuksen
palvelut. Lähikeskus on esitetty alueen keskelle Vaalantieltä tulevan kokoojakadun varrelle. Sen ympärillä on
pienkerrostalo- ja rivitaloasutusta. Pääkokoojan pohjoispuolelle on esitetty laajat erillispientalojen alueet, joilta on kuitenkin enintään 1 km:n etäisyys lähikeskukseen. Oulujokeen laskevan Kero-ojan varsi on osoitettu lähivirkistysalueeksi, koska ojan säilyttäminen on
tärkeää alueen vesitasapainon takia.

Korvensuoran kaupunginosaan Parkkisenkankaantien
varrelle on osoitettu uusi asuinpientalojen alue (AP).
Alueen asukasmäärä (noin 700 henkeä) ei ole mukana
Hiukkavaaran mitoituksessa. Alue on edullinen täydennysrakentamiskohde, mutta se voidaan ottaa käyttöön
vasta 110 kV:n voimalinjan siirtämisen jälkeen.
Hirsikankaan alue sijaitsee pääkadun itäpuolella aluekeskusta vastapäätä rajoittuen itäreunaltaan Oulujoelta
Myllyojan laaksoon ulottuvaan viherakseliin. Hirsikankaalla on monipuolinen talotyyppijakautuma. Reunoilla Myllyojan ja Vaalantien varrella ovat pientaloalueet,
viherakselin varrella rivitaloalueet ja keskellä, vastapäätä
aluekeskusta pienkerrostaloja. Alue on mitoitettu yhteensä 2 400 asukkaalle, joista noin 1 100 sijoittuu pohjoisosaan uuden Valkiaisjärventien varrella oleville alueille ja noin 1 300 eteläosaan. Tiheän kevyen liikenteen
verkon ja viherakselin ansiosta alueelta on hyvät yhteydet palveluihin ja virkistysalueille.

Osa-alueiden tulevat asukasmäärät ja suositeltava toteuttamisjärjestys on esitetty liitteessä 7.

5.4.2 Palvelujen alueet
Hukkavaaran suunnittelussa on varauduttu kaupungin
kolmannen aluekeskuksen sijoittamiseen Poikkimaantien jatkeen varrelle. Se tulisi pitkällä aikavälillä palvelemaan koillisten kaupunginosien asukkaita. Keskus
toimii aluksi paikalliskeskustasoisena, mutta voi kehittyä vuoden 2020 jälkeen aluekeskukseksi. Maankäyttösuunnitelman aluevaraukset on tehty lopputilannetta varten.

Sarvikankaan pientaloalue sijaitsee keskuksen pohjoispuolella Valkiaisjärventien varrella. Asuinpientaloja erillispientaloalueet sijoittuvat Sarvikankaan lounaisja luoteisrinteille. Lakialueen rakkakivikko tulee säilyttää rakentamattomana. Korkeimmalle rakentaminen
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mahdollisuuksia, etenkin Hiukkavaarantien eteläpuolisella lähes rakentamattomalla osalla. Uusi toimitilarakennusten alue sijaitsee Poikkimaantien jatkeen ja Vaalantien kulmassa, joka on osittain melualuetta. Työpaikka-alueet on tarkoitettu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille toiminnoille. Työpaikka-alueet ja palvelujen alueet on mitoitettu yhteensä noin 1 000 työpaikalle. Mitoituksessa työpaikkaväljyytenä on käytetty 60 kem²/
työpaikka. Kaavamääräyksessä on suositus hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisän ympäristön muodostamisesta,
koska uusi työpaikka-alue on Hiukkavaaran sisääntulon yhteydessä näkyvällä paikalla.

Aluekeskukseen on suunniteltu sijoittuvan seuraavat
palvelut:
- yhtenäisperuskoulu: ala-aste 300 opp. ja yläaste 350
opp.
- kaksi päiväkotia: 90 ja 72 paikkaa
- sosiaali- ja terveysasema
- vanhusten palvelukeskus
- kirjasto/nuorisotila, asukastilat
- kaupan suuryksikkö (>2000 kem²)
- tilaa vievä kauppa
- muut kaupalliset palvelut
- varaus seurakuntatiloille
- varaus huoltoasemalle
- pieni urheilukeskus
- keskusleikkipuisto
- väestönsuojatilat
Aluekeskuksen palvelut sijoittuvat kaavarungossa palvelujen ja hallinnon alueille (P), kaupallisten palvelujen alueille (KM), julkisten palvelujen ja hallinnon alueelle (Y), toimitilarakennusten alueille (KTY) sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle (VU) ja keskusleikkipuiston alueelle (VK-1).
Mustikkakankaalle on suunniteltu lähikeskus, jonka
asukaspohja on noin 3 200 henkeä. Tavoitteena on ollut
saada riittävä väestöpohja päivittäistavaraliikettä varten.
Keskus voi palvella myös Kivikkokankaan asukkaita,
joilla on lyhyempi matka lähikeskukseen kuin aluekeskukseen.

Kuva 6: Esikunta toimitilarakennusten alueella on puistomaisessa ympäristössä.

Lähikeskukseen on suunniteltu sijoittuvan seuraat palvelut:
- ala-aste
- kaksi päiväkotia: 72 ja 54 paikkaa
- päivittäistavaraliike
- muut kaupalliset palvelut
- nuorisotilat koulun yhteydessä

5.4.4 Virkistysalueet ja -kohteet
Hiukkavaaraan on varattu Viher- ja virkistysaluesuunnitelman mukaan tilaa suuralueen keskusleikki-/teemapuistolle, pienelle urheilukeskukselle sekä asuntoaluekohtaisille leikkipuistoille.
Keskusleikkipuisto (VK-1) on sijoitettu Myllyojan viherakselin varrelle kehämäisen pääkadun ulkopuolelle.
Näin suurimmalle osalle asukkaista voidaan järjestää
pääkatua risteämätön yhteys keskusleikkipuistoon, josta on hyvät yhteydet järvien ympärillä oleville virkistys- ja ulkoilualueille. Keskusleikkipuistoon ja Myllyojan varrelle voidaan sijoittaa teemoiltaan erilaisia osia,
joiden suunnittelu on eräs tavoitesuunnitelman jatkotöistä.

Yksittäisiä lähipalveluja voi edellisten lisäksi sijoittua
asuntoalueille. Niille ei ole esitetty tässä vaiheessa aluevarauksia. Kivikkokankaalle, Sarvikankaalle tai Hirsikankaalle voidaan sijoittaa päivähoitotiloja, ala-asteen
luokkia, lähikioski sekä nuorisotiloja ja pallokenttä koulun yhteyteen. Kaikille asuntoalueille rakennetaan korttelileikkipuisto. Lähipalveluiden määrä ja sijoitus ratkaistaan tarkemmin jatkosuunnittelussa.

5.4.3 Toimitilarakennusten alueet

Pieni urheilukeskus (VU), jolle on varattu noin 5 ha:n
alue, sijoittuu yhtenäiskoulun pohjoispuolelle. Alueelle
on suunnitteilla mm. pallokenttä/luistinrata, pelikentät/
kaukalo, muita suorituspaikkoja sekä puku- ja huoltotilat. Urheikukeskuksen sijoittamisella koulun läheisyyteen mahdollistetaan liikuntatilojen ja -alueiden teho-

Toimitilarakennusten alueita (KTY) on varattu yhteensä noin 37 ha erilaisia työpaikkatoimintoja varten. Niistä on osittain rakennettuja, puolustusvoimien käytössä
olevia alueita noin 30 ha. Alueilla on lisärakentamis15

kas käyttö. Urheilukeskus on Myllyojan viherakselin
varrella, josta on hyvät latu- ja ulkoilureittiyhteydet laajemmille virkistysalueille. Pääkadulle on esitetty urheilukeskuksen ja keskusleikkipuiston välille alikäytävä,
jonka kautta on ohjattu yksi kevyen liikenteen pääväylistä ja tärkeä ulkoilureitti/latu.

ojan laakso muodostavat kaupungin viheraluejärjestelmän ulkokehän. Korvensuoran asuntoalueiden länsipuolinen leveä lähivirkistysalue ja Myllyojan laakso muodostavat pääviherkäytävät. Mustikkakankaan ja Kivikkoharjun välinen vihervyöhyke on jatkoa Oulujoen eteläpuolelta tulevalle viherkäytävälle.

Kaikille asuntoalueille on varattu leikkikentät (VK)
keskeisille paikoille. Leikkikenttien yhteyteen suositellaan rakennettavaksi nurmi- tai sorapintaiset pelikentät
luonnonympäristöstä riippuen. Korttelialueille tulee lisäksi suunnitella lähileikkipaikkoja.

Ulkoilureitit/ladut on suunniteltu uudelleen siten, että
pääreitit ovat yhteys Haapalehdosta Kalimeenojan laaksoon, Myllyojan varren reitti ja Oulujoelta alikulun kautta Aallikkokankaalle nouseva reitti, joita yhdistää Aallikkokankaalle suunniteltu poikittaisyhteys. Kaikilta
Hiukkavaaran asuntoalueilta ja myös Vaalantien eteläpuolisilta asuntoalueilta on järjestettävissä latuyhteys
näille pääreiteille.

Valkiaisjärven rannalla olevaa uimarantaa (VV) on laajennettu etelään. Sen käyttö tulee lisääntymän huomattavasti Hiukkavaaran rakentuessa, joten laajentaminen
ja kunnostaminen on välttämätöntä.

Moottorikelkkareitti muuttuu siten, että nykyinen Valkiaisjärventien ja Isosuon välinen osuus jää pois käytöstä. Taukopiste siirtyy Sanginjoentien varrelle, johon
tulee myös Ouluntullista suunniteltu kaupungin kiertävä kehäreitti. Moottorikelkkareitti jatkuu pohjoiseen
nykyistä linjausta pitkin.

Oulujoelle Soiluanrantaan Saarelansaaren yläpuolelle
on osoitettu pienvenesatama, joka on tarkoitettu pääasiassa Hiukkavaaran asukkaille. Satamaan on esitetty
kevyen liikenteen yhteys viherakselia pitkin. Saarelan
itäosan suunnittelun yhteydessä venesatamaan tulee järjestää myös ajoneuvoyhteys.

Virkistysalueet ja -reitit on esitetty liitteessä 8.

Sanginjoentien varren maa- ja metsätalousalueet, Niiles- ja Valkiaisjärvien lähivirkistysalueet ja Kalimeen-

Kuva 7: Valkiaisjärven uimaranta
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5.4.5 Loma-asuntoalueet

-

Valkiaisjärven ja Niilesjärven rannoilla on esitetty säilytettäväksi nykyinen loma-asutus. Valkiaisjärven pohjois- ja länsirannalla on 25 loma-asuntoa yhtenäisenä
nauhana. Niilesjärven pohjoisrannalla 13 loma-asuntoa
neljässä ryhmässä. Kaavamääräyksen mukaan rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kaksikerroksisen lomaasunnon ja talousrakennuksia, joiden kerrosala saa olla
enintään 4 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin
enintään 150 kem². Aluevaraus ja kaavamääräys ovat
yleiskaavaluonnoksen mukaisia.

-

5.4.6 Suojelualueet ja -kohteet

Kiinteät muinaisjäännökset sijoittuvat virkistys- tai maaja metsätalousalueille ja ne on kaikki esitetty säilytettäviksi. Hirsikankaalla ja Kiviharjussa asutus tulee lähelle löydöksiä, joten asemakaavoituksessa on vielä harkittava viheralueen laajuutta ja löydöksen suojaamistarvetta. Uimarannan laajentamistarve edellyttänee löydöksen tutkimista ennen alueen rakentamista.

Valkiaisjärven itäpäässä sijaitseva Harakkalammen luonnonsuojelualue on perustettu Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätöksellä 13.7.2001. Se on varattu
luonnonsuojelualueeksi (SL). Alueen pinta-ala on noin
27 ha, johon sisältyy myös Harakkalampi. Suojelupäätöksessä on esitetty alueen käyttöön liittyvät yleiset rajoitukset ja alueella sallittavat toimenpiteet. Alueella saa
hoitaa ja ylläpitää mm. luontoon tutustumista varten
rakennuksia, rakennelmia, teitä ja polkuja sekä latuverkostoa ja voimalinjoja. Harakkalammen luonnonsuojelualueella on seuraavien valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten kasvien esiintymiä: lettosara, vesikämmekkä, kaitakämmekkä, suovalkku, lettorikko, nevaimarre, kiiltosirppisammal ja sammalpiennarsieni.
Hiukkavaaran metsien virkistyskäytön kehittämissuunnitelmassa Valkiaisjärven ympäri on esitetty rakennettavaksi luontopolku, joka kulkisi suojelualueen kohdalla järven rantaa pitkin. Karikkoniemeen on esitetty rakennettavaksi nuotiopaikka/laavu.

5.4.7 Maa- ja metsätalousalueet
Alueen itäosan metsät on osoitettu maa- ja metsätalousalueiksi, joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Ne
liittyvät sekä Hiukkavaaran lähivirkistysalueisiin että
Sanginjoen ulkoilualueisiin. Metsänhoidossa tulee ottaa huomioon alueen virkistyskäyttö ja maisemalliset
arvot. MU-alueille on esitetty uudistetut latuverkko- ja
moottorikelkkareitit. Reittien suunnittelussa tulee ottaa
huomioon alueiden kulutuskestävyys. Etenkin Aalikkokangas on pahoin kulunut ja vaatii kunnostamista ja selkeiden reittien muodostamista alueelle.
Puolustusvoimien käyttöön varattu alue on esitetty merkinällä M/EP. Aluevaraukseen sisältyvät Häkin varasto
ja ampumaradat. Kasarmialueen pohjoispuolella on esitetty säilytettäväksi nykyinen valaistu kuntorata/latu.
Puolustusvoimien käyttöön vuokrattu harjoitussuojaalue on esitetty merkitty maankäyttökartalla katkoviivalla, mutta sille ei ole esitetty varsinaista aluevarausta.
Samalla periaatteella on osoitettu Murtoselän varastoalueen suojavyöhyke B, jonka sisäpuolelle ei saa sijoittaa koulua tai asutustaajamaa. Suojavyöhyke ulottuu
suunnittelualueen koilliskulmaan.

Luonnonsuojelukohteena on merkitty luonnonsuojelulailla rauhoitettu käärmekuusi Sanginjoentien varrella.
Muut luonnonolosuhteiltaan arvokkaat alueet on esitetty aluerajauksella Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue. Kaavamääräyksellä on säädetty niiden
elinolosuhteisen säilyttämisestä yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa kuten asemakaavoituksessa, ulkoilureittien suunnittelussa ja metsänhoidossa. Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiksi alueiksi on merkitty
luonto- ja maisemaselvityksen suosituksen mukaisesti:
-

Myllyojan luonnontilaiset puronvarsimetsät, jotka
on luokiteltu metsälain mukaisiksi tärkeiksi elinympäristöiksi.
Isosuo, lähes luonnontilaisena säilynyt väli- ja rimpipintainen neva.
Mertalampi, pieni rimpipinnan ympäröimä umpeen
kasvava lampare.
Mustalammen ympäristö ojittamattomine soineen
Niilesjärven itäpään luonnontilainen sarakorpi, joka
on luokiteltu metsälain mukaiseksi tärkeäksi elinympäristöksi
Uhanalaisten kasvilajien esiintymispaikat Isosuon
länsipuolella ja ampumaradan länsipuolella.

Kalimenojan luonnontilaiset puronvarsimetsät, jotka on luokiteltu metsälain mukaisiksi tärkeiksi elinympäristöiksi. Kalimenojan varsi on sekä maisemallisesti että luonnonsuojelullisesti merkittävä kokonaisuus
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5.5 Liikenneverkko

Asuntoalueilla on Vaalantien suuntainen kokoojakatu,
joka on tärkeä joukkoliikennereitti ja alueen sisäinen
yhteys aluekeskukseen. Kultakin kolmelta Vaalantien
varren asuntoalueelta on myös suora liittymä Vaalantiehen. Asuntoalueilla on suosittu verkkomaista rakennetta, joka ei kuitenkaan suosi läpikulkuliikennettä.

5.5.1 Autoliikenne
Autojen pääliikenneverkon rungon muodostavat aluetta sivuavat yleiset tiet Vaalantie (mt 8300) ja Kuusamontie (vt 20) sekä pääkadut Parkkisenkankaantie ja
uutena rakennettava Poikkimaantien jatke Oulujoen yli
Kajaanintieltä Vaalantielle ja jatkuen siitä aina Kuusamontielle Raitotien liittymään asti. Poikkimaantie rakennetaan korkeatasoisena alueen sisäisenä pääkatuna,
jolla on 60 km/t nopeusrajoitus. Poikkimaantielle on
esitetty kiertoliittymät Vaalantielle ja uudelle Valkeisjärventielle. Aluekeskuksen kohdalle Poikkimaantielle
on suunniteltu valo-ohjattu liittymä. Myös Hiukkavaaran nykyiseen pääliittymään Vaalantielle Puntarikankaantien kohdalle on esitetty kiertoliittymä.

Valkiaisjärven uimarannalle ja loma-asunnoille on suora yhteys Hiukkavaaran tulevan keskuksen kautta. Valkiaisjärventie säilyy nykyisellä paikallaan Sarvikankaalta eteenpäin.
Vuoden 2020 liikenne-ennusteen mukaan Poikkimaantien sillalla on noin 15000 autoa/vrk ja Poikkimaantien
jatkeella välillä Hiukkavaaran uusi kokoojakatu  Parkkisenkankaantie 4000  7000 autoa/vrk. Vaalantien liikennemääräksi Puntarikankaantien länsipuolella on ennustettu 9000 autoa/vrk. Vaalantien suuntaisella Hiukkavaaran uudella kokoojaväylällä ennen Poikkimaantien liittymää on enimmillään 7000 autoa/vrk.

4570 ajoneuvoa / vrk v. 2020

3360
26490

9180

5910
26640
4890

18870
16080

7370

4570

14590

17590

8820
3600
6910
7310
9370

15540

6470
4010
3120
870
3490

Kuva 8: Ennustetut liikennemäärät v. 2020.
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Mikäli Vaalantien varteen saadaan seudullisen liikenteen lisätarjontaa, parantaa se osaltaan Hiukkavaaran
joukkoliikennepalveluja.
Tavoitteelliset joukkoliikennereitit on esitetty liitteessä
9.

5.5.3 Kevyt liikenne
Tavoitesuunnitelmassa on esitetty kevyen liikenteen
pääverkko. Hiukkavaaran keskuksen jatkosuunnittelussa otetaan kevyt liikenne erityisesti huomioon.
Kevyt liikenne järjestetään eritasoon pääliikenneväylillä eli Poikkimaantiellä ja Vaalantiellä. Uusia kevyen liikenteen alikäytäviä on tavoitesuunnitelmassa 16 kappaletta. Poikkimaantien sillalla on kevyen liikenteen
väylä toispuoleisesti sillan länsireunalla.

Kuva 9: Poikkimaantien ja Vaalantien risteys, johon on
esitetty kiertoliittymä.

Kaupunkirakennetarkastelussa on esitetty pitkän aikavälin tilavarauksena kaksi kevyen liikenteen jokisiltaa,
joista toinen johtaa Kirkkokankaalta Kastelliin Puntarikankaantien jatkeen kohdalla ja toinen Markkuusta
Maikkulaan Saarelan itäpuolella.

Poikkimaantien jatkeet ja silta ovat Maikkulan, Kirkkokankaan ja Saarelan vahvistettujen asemakaavojen
välisellä asemakaavoittamattomalla alueella. Poikkimaantien sillan toteuttaminen edellyttää sillan yleissuunnitelman laatimista ja sen pohjalta tehtävää asemakaavaa.

5.6 Yhdyskuntatekninen huolto

Suunnittelualueen ulkopuolella Vaalantien eteläpuolella on esitetty ainoastaan ohjeellinen kevyen liikenteen
verkko. Vaalantien eteläpuolisen alueen liikenneverkot
tulee tutkia tarkemmin Saarelan itäosan kaavarunkotyön
yhteydessä.

Teknistä huoltoa varten on esitetty aluevaraukset (ET)
Hiukkavaaran sähköasemalle sekä uudelle telemastolle. Sähköasema (50x70 m) on sijoitettu Hirsikankaan ja
Kivikkoharjun asuntoalueiden väliselle viherakselille.
Asemalle rakennetaan uusi 110 kV:n voimalinja, jonka
jatkamiseen Kiimingin suuntaan on varauduttu ohjeellisella linjauksella. Kasarmialueen ylittänyt 110 kV:n
linja on esitetty siirrettäväksi Vaalantien varrelle. Hirsikankaan asuntoalueelta Valkiaisentien varrelta poistuvalle telemastolle on esitetty uusi sijoituspaikka Sarvikankaan koillispuolelta. Masto sijoittuu mäkialueen suojaan eikä estä ympäröivän alueen virkistyskäyttöä.

5.5.2 Joukkoliikenne
Hiukkavaaraan on suunniteltu yksi uusi paikallisliikenteen linja-autolinja, lisäksi nykyisin Saarelaan päättyvät kaksi linjaa jatketaan Hiukkavaaraan. Linja 2 käy
Hiukkavaaran keskuksessa ja suuntautuu Hintan ja Tuiran kautta keskustaan. Linjan 6 päätepysäkki siirtyy
Mustikkakankaalle, linja kulkee Erkkolan sillan kautta
keskustaan. Uuden linjan päätepysäkki on Mustikkakankaalla ja uusi linja suuntautuu keskustaan Poikkimaantien sillan kautta.

Uudet asuntoalueet tullaan liittämään vesijohto-, viemäri- ja kaukolämpöverkostoihin. Verkostojen uudet runkolinjat noudattavat pääosin katuverkkoa. Viinivaarasta Ouluun suunnitellulle pohjavesijohdolle on tilavaraus Korvensuoran asuntoalueiden viereisellä viherakselilla.

Joukkoliikenteen palvelutaso voidaan muodostaa vuorotiheyksillä mitattuna hyväksi. Joukkoliikenteen käyttämät kokoojakadut sijaitsevat siten, että myös Hiukkavaaran pientaloalueilla kävelyetäisyydet jäävät alle 0,5
kilometrin eräitä reuna-alueita lukuun ottamatta.

Teknisen huollon verkostot on esitetty liitteessä 10.
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VI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
6.1 Vaikutukset kaupunkirakenteeseen

Nykyisten asukkaiden ulkoilumahdollisuudet Vaalantien
pohjoispuolella siirtyvät etäämmälle, kun uusia alueita
otetaan asumiskäyttöön. Toisaalta liikuntamahdollisuudet yleensä paranevat urheilukeskuksen, palloilukenttien ja koulujen liikuntatilojen sekä uusien ulkoilureittien/latujen ja Valkiaisjärvelle suunniteltujen virkistyskohteiden rakentamisen ansiosta. Koillisten kaupunginosien asukkailla on muutaman kilometrin etäisyydellä
käytössään kaupungin laajimmat ulkoilu- ja virkistysalueet.

Hiukkavaara laajentaa kaupunkirakennetta itään pitkin
Vaalantien vartta. Rakennetun alueen reuna siirtyy lähes 4 km nykyistä etäämmälle. Hiukkavaara sijoittuu
asumakuntavyöhykkeelle ja muuttaa osaltaan asutuksen
painopistettä etäämmälle keskustasta. Se tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden voimakkaaseen pientalotuotantoon,
jonka osuutta kaupungissa halutaan nostaa. Hiukkavaara ja Saarelan alue muodostavat vastapainon Oulujoen
eteläpuolella olevalle Maikkulan kaupunginosalle. Hiukkavaaran käyttöönoton edellytyksenä on Poikkimaantien sillan rakentaminen. Nauhamainen rakenne muodostuu pitkäksi, mutta tarjoaa laajentamismahdollisuuksia koilliseen kaupungin jo omistamille alueille. Puolustusvoimien käytössä oleva alue ja sillä harjoitettava
toiminta edellyttävät laajat suoja-alueet ympärilleen.
Kaupunkirakenteeseen muodostuvat katkoksesta johtuvat ongelmat on pyritty ratkaisemaan mahdollisimman
hyvin.

Latuyhteys entiseltä hiihtomajalta Hiukkavaaraan ja
edelleen Hönttämäkeen katkeaa Hirsikankaan ja Hiukkavaaran keskuksen kohdalla. Korvaava yhteys on osoitettu Aalikkokankaan, Niiles- ja Valkiaisjärvien ja Kalimenojan kautta. Yhteys Oulujoelle säilyy nykyisen alikäytävän kautta. Haapalehdon kohdalla latureitti voidaan säilyttää sähkölinjan alla ja se tulee jatkumaan alikäytävän kautta Hönttämäkeen ja Kalimeenojan laaksoon. Moottorikelkkareitti poistuu väliltä Valkiaisjärventie-Isosuo. Taukopaikka ja lähtöpiste siirtyvät Sanginjoentien varrelle, johon liittyy Ouluntullista suunniteltu
reitti.

Nauhamainen kaupunkirakenteen laajentaminen on joustava erilaisten toteutusaikataulujen ja kaupunkirakenteen muutosten suhteen. Esimerkiksi Mustikkakankaan
alue voidaan jättää rakentamatta, jos ennakoitu asuntotuotantotarve pienenee väestökehityksen seurauksena.

6.3 Vaikutukset rakennettuun
ympäristöön

6.2 Vaikutukset palveluiden
saatavuuteen

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön jäävät vähäisiksi. Merkittävää rakennettua ympäristöä on vain kasarmialueella, joka nyt on osittain käyttämättömänä. Kasarmialue muodostaa omaleimaisen ja arvokkaan kokonaisuuden, joka halutaan säilyttää. Myös kasarmialueen
puistomaiset metsät kuuluvat säilytettävään kokonaisuuteen. Osa rakennuksista on edelleen puolustusvoimien
käytössä ja ne säilynevät nykyisellään. Asuntoalueen
kerrostalot halutaan säilyttää asuinkäytössä, lisärakentamismahdollisuuksia tullaan tutkimaan asemakaavoituksen yhteydessä. Puolustusvoimien käytöstä poistuneen kasarmialueen kehittämisen lähtökohtana tulee olla
rakennusten säilyttäminen. Jatkosuunnittelussa tutkitaan
tarkemmin rakennusten soveltumista asuinkäyttöön.

Hiukkavaaran paikallis-/aluekeskus tulee valmistuttuaan
parantamaan kaikkien koillisten kaupunginosien palveluja. Yläasteen koulu, kirjasto, sosiaali- ja terveysasema, vanhusten palvelukeskus sekä urheilukeskus ja keskusleikkipuisto tarjoavat lisäpalveluja myös nykyisten
asuntoalueiden asukkaille. Yksityisten palveluiden ja
kaupan suuryksikön sijoittuminen Hiukkavaaraan voi
vaikuttaa lähialueiden palveluihin. Myllyojalla on tällä
hetkellä riittävä väestöpohja nykyisten palveluiden säilymiselle.
Alueelliset palvelut, kuten päiväkodit ja ala-asteen koulut, säilyvät nykyisillä asuntoalueilla. Uusille alueille
palveluja järjestetään asukasmäärän kasvun ja koko alueen palveluverkon kapasiteetin mukaan.

6.4 Vaikutukset luonnonympäristöön
Vaikutukset luonnonympäristöön ovat huomattavat, koska pääosa alueesta on ollut rakentamatonta, joskin ih20

man asteisia kokoojakatuja. Alueiden tarkempi suunnittelu toteutuu asemakaavoissa. Lähtökohtana on erityisesti kevyen liikenteen turvallisuuden huomioiminen
väylä- ja aluesuunnittelussa.

misen toiminnan muokkaamaa. Uudet asuntoalueet on
pyritty sijoittamaan maisemarakenteeseen sopeuttaen.
Lakialueet, selänteet ja laaksot on säilytetty rakentamattomina. Kaikkia paikallisesti merkittäviä maisemaalueita ei kuitenkaan ole voitu esittää virkistys- tai metsätalousalueiksi.

Poikkimaantien siltayhteys pyrkii lisäämään liikennettä Oulujoen eteläpuolisilla pääkaduilla. Kajaanintien
osalta on tarpeen tehdä ennakoiva liikenneturvallisuustarkastelu Oulun liikenneturvallisuussuunnitelman yhteydessä. Yleiskaavan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tulee lisäksi kiinnittää huomioita toimenpiteisiin,
joilla Poikkimaantien toimivuus jo rakennetulla osuudella voidaan turvata ja siten ohjata liikennettä korkeampitasoisille pääväylille.

Luonnon kannalta merkittävät, suojeluarvoja omaavat
alueet (mm. Isosuo, Myllyojan varsi) on säilytetty rakentamattomina ja määrätty rauhoitettavaksi käsittelyltä. Uhanalaisten kasvilajien esiintymät on säilytetty rakentamattomina. Kivikkokankaan pohjoisreunalla on
asemakaavoitusvaiheessa tarkennettava korttelialueen
rajausta uhanalaisen kasvin esiintymän laajuuden perusteella. Rakentaminen tulee aiheuttamaan muutoksia
alueen pintavesien kertymään ja valumiin. Myllyojan
ja Kero-ojan merkittävät laaksoalueet on varattu viheralueiksi, joihin asuntoalueiden sadevedet tulee ohjata.

Meluntorjunta pääväylien varren asuntoalueilla on mahdollista huomioida alusta alkaen, koska on kysymys
uudesta rakentamisesta. Rakenteellista suojausta tarvitaan Poikkimaantien osalta koko matkalla lukuun ottamatta Hiukkavaaran keskustan palvelukortteleita. Samoin suojattavia kohteita on Vaalantiellä välillä Kuusamontie  Saarela.

Rakentamiseen varatut alueet ovat maaperältään hyviä
tai erinomaisia lukuun ottamatta pientä silttialuetta Kivikkokankaan länsireunalla ja kapeaa paksun turvekerroksen aluetta Mustikkakankaan keskellä. Muodostuvien
ylijäämämassojen määrä ja maaperän kunnostustarve
arvioidaan Hiukkavaarassa tavanomaista pienemmiksi.

6.6 Taloudelliset vaikutukset

6.5 Liikenteelliset vaikutukset

Taloudellisista vaikutuksista on selvitetty alueiden rakentamiskustannuksia ja käyttökustannuksia, liikennekustannukset eivät sisälly laskelmiin. Kustannuslaskennassa on käytetty samaa Ave-kaavatalousohjelmaa kuin
yleiskaavan rakennemallien vertailussa. Rakentamiskustannukset sisältävät asuntorakentamisen, julkisten ja
yksityisten palvelujen rakentamisen, alueiden kytkentäkustannukset oleviin verkostoihin ja sisäisten verkostojen rakentamiskustannukset.

6.5.1 Liikenneverkon toimivuus ja
saavutettavuus
Hiukkavaaran alue sijoittuu edullisesti pääkatuverkkoon
nähden. Poikkimaantien yhteyden rakentaminen on
kuitenkin edellytys uudelle rakentamiselle, koska nykyisten Oulujoen siltojen kapasiteetti on jo nykyisellään lähes täydessä käytössä. Alueelle sijoittuvat uudet
palvelut ovat pääväyliltä hyvin viereistenkin kaupunginosien saavutettavissa. Lopputilanteessa valtaosa Poikkimaantien sillan liikenteestä on Hiukkavaaran alueen
synnyttämää. Toisaalta yleisen tieverkon toimivuus esitetyillä järjestelyillä on turvattu, eikä muita pääkatuyhteyksiä ole tarpeen ulottaa alueelle tai sen läpi.

Rakentamis- ja käyttökustannuksiin sisältyvät:
- maanhankinta
- kunnallistekniikka
- tie- ja katuverkko
- vesihuoltoverkko
- energia ja tietoliikenne
- kaukolämpöverkko
- sähköverkko
- puhelin- ja kaapeli-tv-verkko
- kaupungin palvelut
- yksityinen rakentaminen
- asuinrakennukset
- muut palvelut

6.5.2 Liikenneturvallisuus ja ympäristö
Liikenneturvallisuus yleiskaavatasoisessa verkkosuunnittelussa riippuu paljolti siitä, miten väylähierarkia toteutuu. Hiukkavaarassa ovat selkeitä pääväyliä Vaalantie ja Poikkimaantie. Muut suunnitelmassa esitetyt väylät ovat kokoojakatuluokkaa, joille ei sallita suoria tonttiliittymiä. Alueiden sisällä tulee olemaan lisäksi alem-

Verkostojen kytkentäkustannukset on määritelty alustavien yleissuunnitelmien perusteella. Sisäisten verkos21

tojen kustannukset on laskettu korttelityyppien perusteella. Palveluiden rakentamiskustannukset perustuvat
asukasmäärien pohjalta arvioituihin kerrosalatarpeisiin.
Yksikköhinnat on tarkistettu vastaamaan kevään 2002
kustannustasoa. Maaperän rakennettavuuden vaihtelut
on otettu huomioon rakentamiskustannuksissa. Hiukkavaaran alueen osuudeksi Poikkimaantien sillan rakentamiskustannuksista on laskettu 50 %, sosiaali- ja terveysaseman, vanhusten palvelukeskuksen ja kirjaston

HIUKKAVAARA
Maanhankinta
Kunnallistekniikka
Energia ja tietoliikenne
Kaupungin palvelurakennukset ja
alueet
Yksityinen rakentaminen

YHTEENSÄ
KAUPUNGIN KUSTANNUKSET
MUIDEN KUSTANNUKSET

kustannuksista 70 % ja urheilukeskuksen osuudesta 70
%.
Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto rakentamis- ja käyttökustannuksista ja kokonaiskustannuksista
eroteltuna kaupungin ja muiden toteuttajien kustannuksiin. Kaupungin kustannukset sisältävät myös liikelaitosten kustannukset.

Rakenta- Käyttökusmiskustan- tannukset
(5 %, 40 v.)
nukset
(m )
(m )

Kokonaiskustannukset

Kustannuk- Kustannuk2
set / k-m
set / asunto

(m )

%

( )

( )

10,8
57,6
21,6

10,6
12,9

10,8
68,2
34,5

1,2
7,7
3,9

19
121
61

2 100
13 500
6 800

32,4
589,6

8,5
143,3

41,0
732,9

4,6
82,6

73
1298

8 100
145 500

712

175

887,4

100

1571

176 000

122,4
589,6

32,0
143,3

154,4
732,9

17
83

273
1298

30 662
145 338

Kuva 10: Hiukkavaaran alueen rakentamis- ja käyttökustannukset

Alueen rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 712
m, mistä kaupungin ja liikelaitosten osuus on noin 122
m (17 %). Asuinrakennukset muodostavat suurimman
osan yksityisen rakentamisen 590 m:n kustannuksista.
Hiukkavaarassa rakentamisen kokonaiskustannukset
uutta asuntoa kohti ovat noin 150 000 , josta kaupungin ja liikelaitosten osuus on noin 25 900 .

sia 40 vuoden ajalta muunnettuna nykyarvoon 5 %:n
korolla. Alueen kokonaiskustannukset ovat 887 m, josta
kaupungin osuus on 154 m. Kokonaiskustannukset
uutta asuntoa kohti ovat noin 176 000  ja asuntoneliötä
kohti noin 1 570 .
Yleiskaavan rakennemallivaiheessa arvioitiin Hiukkavaaran kokonaiskustannuksiksi ilman liikennekustannuksia noin 1,08 mmk/ asunto (181 600 ) ja 9 000 mk/
asuntoneliö (1 515 ). Tavoitesuunnitelman kustannusarviossa on päästy hieman alhaisempiin toteuttamiskustannuksiin, vaikka laskennassa on käytetty vuoden 2002
yksikköhintoja, jotka ovat korkeammat. Taloudellisten
vaikutusten arviointi osoittaa, että Hiukkavaaran alue
on kaupungille edullinen kasvusuunta.

Kaupungin ja liikelaitosten investointien arvioidaan
ajoittuvan vuosille 2004-2019, jolloin keskimääräinen
vuotuinen investointi olisi noin 7,6 m. Maanhankintakustannukset muodostuvat pääasiassa Mustikkakankaan
alueesta, joka on toteuttamisjärjestyksessä viimeinen
alue. Tie- ja katuverkon ja vesihuollon rakentamiskustannukset jakautuvat suhteellisen tasaisesti koko toteuttamisjaksolle, koska Hiukkavaaran käyttöönotto ei aiheuta suuria kytkentäkustannuksia. Liikenneverkossa
suurin yksittäinen investointi on Poikkimaantien silta,
jonka kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 5 m. Kaupungin talous- ja toimintasuunnitelmassa 2002-2004 on
esitetty 840 000  Poikkimaantien sillan rakentamisen
käynnistämiseen vuonna 2004.
Kokonaiskustannuksiin on laskettu rakentamiskustannukset ja käyttökustannukset ilman liikennekustannuk22

VII TOTEUTTAMINEN
7.1 Tarvittavat lisäselvitykset

kaava. Suunnittelu tulee aloittaa vuonna 2003 ja siitä
vastaa tekninen keskus.

Tavoitesuunnitelmassa on teetettyjen ympäristöselvitysten perusteella keskitytty kaupunkirakenteen tutkimiseen, käyttöön otettavan alueen laajuuden määrittelemiseen, alueen kokonaisrakenteen ja pääkatuverkon
suunnitteluun sekä tarvittavien palveluiden määrittelemiseen. Suunnittelua tulee jatkaa tarkemmalla tasolla.
Asemakaavoituksen ja muun jatkosuunnittelun tueksi
tulee tehdä seuraavat, kiireellisyysjärjestyksessä esitetyt selvitykset ja suunnitelmat:

5 Viher- ja virkistysaluesuunnitelma
Hiukkavaaran viheralueille ja sen pohjoispuolisille laajoille virkistys- ja ulkoilualueille tulee laatia yleissuunnitelmatasoinen kehittämissuunnitelma, joka toimii yksityiskohtaisten viherrakentamissuunnitelmien ohjeena.
Kehittämissuunnitelmassa määritellään eri alueiden rakentamis- ja hoitotavat, reittien ja virkistyskohteiden
sijoitus ja rakentaminen sekä arvokkaiden luonnonalueiden hoito ja suojelu. Suunnittelutyöstä vastaa viheraluejärjestelmän laatimisen ohjaustyöryhmä.

1 Ampumaradan meluselvitys

6 Suurjännitelinjojen muutokset

Hiukkavaaran ampumamelun leviämisestä ei ole käytettävissä ajankohtaista tietoa. Radan suojavalleja on
korotettu kesällä 2001. Melualueen laajuus vaikuttaa
oleellisesti Talvikankaan II-vaiheen asemakaavoitukseen, joka on merkitty kaavoitusohjelmaan vuodelle
2003. Meluselvitys tulee tehdä syksyllä 2002 tai keväällä
2003, jotta sen tulokset ovat käytettävissä asemakaavaa
laadittaessa. Selvitys jouduttaneen teettämään konsulttityönä, tilaajina toimivat tekninen keskus ja suunnittelupalvelut.

Hiukkavaaran rakentaminen edellyttää nykyisen 110
kV:n voimalinjan siirtämisen sekä uuden linjan ja sähköaseman rakentamista. Siirrettävän linjan omistaa Fingrid Oy, uuden linjan rakennuttaja on Oulun Energia.
Uudet linjat pylväsratkaisuineen tulee suunnitella yhteistyössä, koska ne tulevat sijoittumaan hyvin näkyvälle
paikalle Vaalantien varrelle. Samalla tulee suunnitella
tarkemmin Hiukkavaarasta pohjoiseen nyt ohjeellisena
esitetyn 110 kV:n sähkölinjan linjaus.

2 Kasarmialueen kehittämisvaihtoehdot

7 Ekologisen kaupunkirakentamisen koealue

Kapiteeli Oy:n omistaman kasarmialueen suunnittelua
jatketaan tavoitesuunnitelman periaatteiden mukaan.
Kehittämissuunnitelmassa tulee tutkia olevan rakennuskannan soveltuminen eri käyttötarkoituksiin ja alueelle
sopivan täydennysrakentamisen määrä. Suunnittelusta
vastaa tekninen keskus/asemakaavoitus.

Hiukkavaaraan on mahdollista luoda ekologisen kaupunkirakentamisen kokeilualueita, jollaisia Oulussa ei toistaiseksi ole. Uudisalueet sijoittuvat lähes kokonaan rakentamattomalle alueelle, josta on tehty luonto- ja maisemaselvitys ja jonka kaupunkirakenne ja asuntoalueet
on pyritty suunnittelemaan siten, että alueen luonnonolosuhteita muutetaan mahdollisimman vähän. Jatkossa tulisi selvittää ekologisen kaupunkirakentamisen mahdollisuuksia hankkimalla lisätietoa mm. seuraavista asioista:

3 Saarelan itäosan kaavarunko
Saarelan asuntoalueen ja Markkuun ryhmäpuutarhan
väliselle alueelle tulee laatia asemakaavoitusta ohjaava
kaavarunko, jossa ratkaistaan alueen maankäytön periaatteet ja liikenneverkko. Suunnittelu tehdään yhteistyössä teknisen keskuksen ja suunnittelupalvelujen kesken.

-

4 Poikkimaantien silta

-

Poikkimaantien sillasta tulee tehdä yleissuunnitelma.
Sen perusteella sillan vaikutusalueelle laaditaan asema-

-
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ekologiset ratkaisut asuntorakentamisessa
energiankulutuksen, päästöjen ja jätteiden minimoiminen
luonnonmukainen viheralueiden rakentaminen ja
hoito
sade- ja sulamisvesien käsittely ja hyödyntäminen alueella
ekologiset ratkaisut katurakentamisessa.

Selvityksen pohjalta voidaan päättää, halutaanko Hiukkavaarasta tai sen osasta tehdä ekologisen kaupunkirakentamisen koealue. Jos kokeiluun ryhdytään, tulee alueelle laatia sopiva kriteeristö, jonka pohjalta kaikkien
rakennustoimenpiteiden ekologisuutta arvioidaan lupavaiheessa.

7.2 Toteuttamisohjelman laatiminen
Tavoitesuunnitelmassa on esitetty suositus asuntoalueiden toteuttamisjärjestyksestä. Jatkossa Hiukkavaaran
alueelle tulee tehdä tarkempi toteuttamisohjelma ja aikataulu, joissa asuntoalueille tulevat talotyyppijakautumat, asukasmäärät ja palvelut määritellään tarkemmin. Hiukkavaaran rakentamisaikataulu tulee ottaa pohdittavaksi seuraavaa maankäytön toteuttamisohjelmaa
ja asunto-ohjelmaa laadittaessa.
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