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Raitiotievaraus

Liittyminen julkisen liikenteen verkkoon 1:10 000

LIITTYMINEN KAUPUNKIRAKENTEESEEN
3 LIIKENTEEN JA JOUKKOLIIKENTEEN RATKAISUT

4 VIHERRAKENTAMISEN PERIAATTEET

Asemakeskuksessa kohtaavat kaikki Oulun nykyiset liikenne- ja liikkumismuodot:
junaliikenne, linja-autojen kauko-, seutu- ja paikallisliikenne, citybussit, mutta
myös pyöräilijät, jalankulkijat ja henkilöautot. Tulevaisuudessa mahdollisesti
myös raitiovaunut?

”Tervahauta 2020” on urbaani pohjoinen kaupunkipuisto, joka yhdistää
ainutlaatuisen pohjoisen luonnon Oulun sykkivään kaupunkikulttuuriin ja
kaupunkiluontoon. Oulujoen suisto ja Perämereen laskevat joet ovat symbolisia
Oululle. Ratapihan alueella uudet kaupunkipurot ja niiden ympärille muodostuvat
oleskelu- ja virkistyskeitaat ovat paitsi muistuma vesistön merkityksestä kaupungille,
mutta ne myös puhdistavat katto- ja kansivesiä, lieventävät lämpösaarekeilmiötä
ja tuovat kaupunkiluontoa julkisiin kaupunkitiloihin.

Radan ylittävä uusi yhteys Hallituskadulta Tehtaankadulle mahdollistaa ensisijaisesti
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteydet areenalle, asemakeskukseen ja edelleen
Raksilan puolelle. Radan ylittävä yhteys mahdollistaa mm. taksien saattoliikenteen
areenalle. Tulevaisuudessa sähkökäyttöiset citybussit sekä mahdollinen raitiotie
voidaan ohjata radan ylittävälle reitille.
Suunnitelmassa on esitetty Ratakadun kaventamista siten, että jalankulun
ja pyöräilyn väyliä levennetään. Samalla aikaansaadaan lisää tilaa linjaautopysäkeille, saattoliikenteelle ja lyhytaikaiselle pysäköinnille kadun varressa.
Hallituskatu voisi tulevaisuudessa muuttua Kivisydämen rampista alkaen
kävelykaduksi, jolla kuitenkin sallittaisiin joukkoliikenne ja taksien saattoliikenne.
Radan alittavaa tunnelia kehitetään pienimuotoisesti siten, että yhteys palvelee
myös jatkossa matkustajia laitureille siirryttäessä ja vaihtoehtoisena reittinä
kevyelle liikenteelle sekä huollolle. Vaihtoehtoisesti tunnelista voitaisiin kehittää
nopean pyöräilyn reitti tukemaan Oululle tyypillistä talvipyöräilyä.
Bussiterminaali toteutetaan radan itäpuolelle tiiviinä kansirakenteen alaisena
viiden bussipaikan peruutusterminaalina. Terminaalin yhteydessä on matkustajien
odotustilat sekä tilat matkahuollon rahtiliikenteelle.
Pysäköinti on sijoitettu osin kahteen maanalaiseen tasoon toisiinsa liittyvästi
areena-alueen etelä- ja pohjoisosaan. Suunnitelmassa pysäköinti on esitetty
yhteen tasoon, mutta pysäköinti voidaan toteuttaa tarpeen mukaan myös
kaksitasoisena. Areena vaatii varsin paljon tilaa huoltoliikenteelle ja huoltotiloja
sijaitsee jäähallin katsomotilojen alla ja areena-alueen eteläosassa.

Kilpailualueelta kaupungin keskustaan, Raksilaan ja etelässä Kaupunginojan
suuntaan laskevat purot kaskadeineen ovat näkyvä elementti maisemassa. Nykyistä
laajempi Postiaukio toimii suunnitelmassa viihtyisänä tapahtumapaikkana.
Aukiolta on yhteys sekä asemarakennukseen että radan alittavaan tunneliin.
Aukiolle on luotu aurinkoisia ja tuulelta suojaisia oleskelupaikkoja ja tiloja
kahviloiden terasseille.
Pääsosin kansille sijoittuva viherrakentaminen toteutetaan paikallisella
luonnonkasvillisuudella,
joka
yhdistyy
Perämeren
tornista
näkyvän
saaristomaiseman kasvillisuuteen. Puuistutukset koostuvat männyistä, tervalepistä,
sulkaharmaalepistä ja pihlajista.
Liikuntakeskus/klubirakennuksen katolla kukkivat paikalliset ketokasvit.
Ratakatuun liittyvässä pengerryksessä kasvavat aina ikivihreät puolukat ja
mustikat. Aukioiden kasvialtaisiin istutetaan visakoivuja ja suopursuja.
Hulevesiä kokoavan kivipuron kosteikoissa kasvavat merenrannan heinät,
rantakukat, harmaalehtiset pajut ja tyrnit. Puron varrelle sijoitetaan kivipenkkejä
oleiluun ja levähtämiseen.
Viheralueiden ja aukioiden pintamateriaalit ovat korkealaatuista paikallista
graniittia. Puiston alueella vaaleat ja ohuet kiviraidat yhdistävät areenan,
asemakeskuksen ja hybriditornin jalankulkijavirrat suistomaan hengessä.

Asemakeskus muodostaa liikenteellisen solmukohdan, jossa vaihtojärjestelyt eri
liikennemuotojen välillä ovat sujuvia ja yhteys kaupungin ydinkeskustaan lyhyt.
Oulun 2020 kaupunkistrategian mukaan lentoasemalta tarvitaan nykyistä
sujuvampia jatkoyhteyksiä ja liityntäkuljetuksia lähialueiden matkailukeskuksiin
sekä bussi- ja juna-asemalle.
Nyt tehtävät ratkaisut tukevat ajatusta 2030 luvun Oulusta jossa keskusta-alue
nojautuu voimakkaasti julkiseen ja kevyeen liikenteeseen ja josta on tehokas
raideyhteys lentoasemalle ja ympäröivään maailmaan.
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