Vanha Hiukkavaara
Lähtökohdat ja suunnittelu

kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi

Hiukkavaara - Pohjois-Suomen suurin uusi kaupunginosa
Entinen puolustusvoimien alue. Maa-alue
siirtyi Oulun kaupungille vuonna 1999.
Hiukkavaara on Oulun kaupungin
merkittävin tulevaisuuden rakentamisen
ja investointien kohde.

Ritaharjun aluekeskus

Oulun kolmas aluekeskus, joka palvelee
tulevaisuudessa itäisen ja koillisen
kaupunginosan n. 40 000 asukasta.
Oulun keskusta

Hiukkavaaran
aluekeskus

Kaakkurin aluekeskus

Aluekeskus
Vanha Hiukkavaara

Oulun keskeinen kaupunkialue

Hiukkavaaran aluekeskus on n. 7 km
Oulun ydinkeskustasta.
Laajat ja monipuoliset kunnalliset,
kaupalliset ja
yksityiset palvelut sekä työpaikkoja
Hiukkavaarassa asukkaita
vuonna 2015
2 441
Hiukkavaara uusia asukkaita
väestösuunnitteen mukaisesti:
vuonna 2020 5 827
vuonna 2025 9 286
Väestökehityksen arvio kaavarungon
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mukaisesti vuonna 2035 20 000

Hiukkavaaran kaavarunko

Hiukkavaaran kaavarungon suunnittelu käynnistettiin
Oulun yleiskaavan 2020 pohjalta vuonna 2006.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hiukkavaaran kaavarungon
21.4.2008 ohjeellisena noudatettavaksi
asemakaavatyössä.
Alueen laajuus n. 1 500 ha.
Alue oli kaavoittamaton.

n. 20 000 asukkaalle
n. 10 000 asunnolle
n. 1 800 työpaikalle
Maanomistus pääosin Oulun kaupungilla.
Vanhan Hiukkavaaran alueella sijaitsee entinen
puolustusvoimien kasarmialue.
Entiset kasarmirakennukset ovat Kiinteistö Oy
Hiukkavaaran kasarmit ja Senaatti-kiinteistöjen
omistuksessa. Alueen entiset henkilökunnan asunnot
ovat asunto-osakeyhtiöitä.
Entisissä kasarmirakennuksissa on nykyisin mm.
yrityksiä, työtiloja, työskentelee taiteilijoita, harjoittelee
satoja bändejä ja harrastustiloja.
Entinen kasarmialue on kulttuurihistoriallisesti
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merkittävä kohde, joka huomioidaan alueen tulevassa
asemakaavoituksessa.
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Hiukkavaara asemakaavoitus, rakentuminen ja tontinluovutus
1 Kivikkokangas, kaavoitettu 2009 – 2011

n. 2 500 asukasta ja n. 1 050 asuntoa
Kunnallistekniikka lähes rakennettu, alueella asutaan
RESCA -ekokylän rakentaminen alkanut syksyllä 2013
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2 Kiulukangas, kaavoitettu 2010 – 2012
n. 1 200 asukasta ja n. 650 asuntoa
Kunnallistekniikka rakennetaan syksy 2013 Tontinluovutus käynnistynyt 8/2013 -
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3 Soittajankangas, Vaskikangas ja monitoimitalo, kaavoitettu 2011-2014
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n. 670 asuntoa, n. 1 700 asukasta
Asemakaava vahvistunut
Kunnallistekniikka rakennetaan syksy 2014Tontinluovutus käynnistynyt 02/2015 -
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4 Hiukkavaaran keskus, kaavoitettu 2011-2015
n. 3 900 asukasta, n. 2 100 asuntoa
Kunnallistekniikka rakentumassa
Monitoimitalo avataan 08/2017
Tavoitteellinen tontinluovutus syksy 2017-,
INURDECO –kehittämishanke

8
Hiukkavaaran keskus
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Alueiden 1-6 kaavoitetaan ensin,
jonka jälkeen vasta osa-alueet 7-9
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Vanha Hiukkavaara, kaavoitus käynnistynyt 2015
n. 2 000 asukasta ja n. 1 000 asuntoa
Sarvikangas
Ei aikataulutettu
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Hiukkavaaran alueidentiteetti, Visiokehitys 2011

HIUKKAVAARA
Ihmisen kokoinen, kestävä ja edellä kulkeva pohjoinen talvikaupunki
Yhdessä toimiva

Palvelut lähellä
Living Lab -kehitysympäristö

Matala kynnys
Ikäriippumaton

Rohkea kokeilija ja
uudistaja

Itselähtöinen
Vuodenaikojen
synergia

Välittävä

Energiatehokas
Lumikaupungin
arkkitehtuuri
Luontoa kunnioittava
Pohjoisen
pallonpuoliskon
esikuva

Pohjoisen luonnon
monimuotoisuus

Oulun kaupunki / Movense Oy5

Hiukkavaara – Kestävän kehityksen arvot
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Vanha Hiukkavaara - Suunnittelualue
Vanha Hiukkavaara sijaitsee n. 6 km Oulun
kaupungin keskustasta koilliseen.
Suunnittelualueen alustava pinta-ala on noin 159
ha.
Vanhan Hiukkavaaran ydin muodostuu
Puolustusvoimien vanhoista rakennuksista, joista
valtaosalla on uudet käyttäjät ja metsäisestä
ympäristöstä. Asuntoalueen ja kasarmialueen
välillä on puistometsikkö, jonka läpi virtaa
Niilesjärvestä Oulujokeen laskeva Myllyoja.
Suunnittelualeen länsipuolella kulkee
voimajohtoalue .
Vanha Hiukkavaara rajoittuu idässä Raitotiehen,
Puolustusvoimien alueeseen ja tulevaan
Hiukkavaaran keskukseen sekä etelässä
Raitotiehen ja Hiukkavaaran keskukseen,
Soittajankankaan alueeseen ja Vaalantiehen sekä
lännessä Vaalantiehen, voimajohtoalueeseen,
Kirkkokankaaseen ja Haapalehtoon sekä
pohjoisessa Raitotiehen ja Kiulukankaaseen.
Suunnittelualue Vaalantien länsipuolella ulotetaan
Vaalantien alueeseen siten, että liittymä ja
alikulkuratkaisut tulevat kokonaisuudessaan
suunnitelluksi.
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Vanha Hiukkavaara - Uuden Oulun yleiskaava
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Vanha Hiukkavaara
Kaavarunko 24.1.2008
Hiukkavaaran kaavarungon
suunnittelu käynnistettiin Oulun
yleiskaavan 2020 pohjalta vuonna
2006. Kaupunginvaltuusto hyväksyi
Hiukkavaaran kaavarungon
21.4.2008 ohjeellisena
noudatettavaksi asemakaavatyössä.

Kaavarungossa on periaatteellisessa
tasolla alueen toiminnot mitoitus,
luonne sekä liikenteen, katujen,
ympäristön, liikunnan sekä energiaja vesihuollon suunnittelu.

Vanha Hiukkavaara - Maanomistus

Maa-alueiden ja kiinteistöjen omistus/hallinta:
- Senaatti-kiinteistöt
- Kiinteistö Oy Hiukkavaaran kasarmit
- Kruunuasunnot Oy
- As Oy Hiukkavaaran kasarmit I-VI.
- Oulun kaupunki
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Vanha Hiukkavaara - Kulttuurihistoria
Rakennussuojeluselvitys 21.12.2006
Arvokkaita alueita Oulussa 2015
Uuden Oulun yleiskaava 2016
- paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (vireillä)
- maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
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Vanha Hiukkavaara - Analyysikartta
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Kaavarungon tarkistaminen ja rakennemalli – Tavoitteet

Suunnittelun tavoitteena on luoda Vanhasta Hiukkavaarasta vahvan identiteetin omaava,
persoonallinen ja omaleimainen sekä moderni ja kestävän kehityksen mukainen uusi asunto-, palveluja työpaikka-alue.
Hiukkavaaran kaavarungon mukaan Hiukkavaaraan tulee noin 20 000 asukasta. Vanhaan Hiukkavaaran
on osoitettu noin 2 000 asukasta ja noin 1 000 asuntoa.
Suunnittelussa kiinnitetään huomiota erityisesti:
- alueen kokonaisratkaisun toimivuus ja suhde tulevaan kaupunkirakenteeseen sekä luonnonoloihin
- alueen identiteetti, kaupunkirakenteellinen kokonaisidea ja omaleimaisuus
- kestävän kehityksen mukainen kaupunkisuunnittelu
- toimintojen monipuolisuus, sekoittuminen ja saavutettavuus
- tilojen elämyksellisyys, korttelimiljööt, katutilat, viherverkosto, puistot ja aukiot
- kevyenliikenteen ja ulkoilureittien toimivuus ja hyvä saavutettavuus
- maisema- ja ympäristösuunnittelu
- ratkaisun kehittämiskelpoisuus ja palveluiden vaiheittainen toteutettavuus
- liikenteellinen toimivuus, esteettömyys, turvallisuus ja taloudellisuus
- joukkoliikenteen toimivuus ja saavutettavuus
Alueelle laaditaan kolme vaihtoehtoista alustavaa kaavarunkoa vertailuineen. Kaavarungoista yksi tai
useamman yhdistelmä valitaan jatkotyöstettäväksi lopulliseksi rakennemalliksi. Rakennemallista
laaditaan vaikutusten arviointi. Alueen asemakaava laaditaan myöhemmin vaiheittain rakennemallin
pohjalta.
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Kaavarungon tarkistaminen ja rakennemalli – Tavoitteista
Hiukkavaaran kaavarungossa asumista noin 2000 asukasta ja 1000 asuntoa
Palveluvarauksina alueelle osoitetaan yksityisiä ja kunnallisia palveluita mm:
-

kaupallisia palveluita
- Hiukkavaaran keskukseen tai Vanhan Hiukkavaaran alueelle kaupan suuryksikkö min 2 500
kem2

-

palveluvarauksia 2 kpl 1 200 kem2 yksityisille tai kunnallisille palveluille, mm. päiväkodeille

-

huoltoasema 1 kortteli

-

energian tuotantotila 1 kortteli

-

työpaikkoja; toimisto- ja liiketiloja

-

asumisen yhteyteen etätyö-, harraste-, yhteis- ja kiinteistöhuollon tiloja

-

poliisin tiloja (entinen sotilaskoti)
puolustusvoimien tiloja (entinen sotilaskoti)

-

leikkipaikka/puisto 1000 – 1500 m2

-

koirien koulutuskenttä 2000 m2
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Vanha Hiukkavaara – aikataulu ja osallistaminen
Vanhan Hiukkavaaran kaavarungon tarkistaminen ja
rakennemalli sekä liikenteen, katujen, ympäristön,
liikunnan, vesi-, energia- ja jätehuollon alustava
suunnittelu
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 23.822.9.2016 mielipiteitä varten
- Vaihtoehtoiset kaavarunkomallit 1/2017
- Rakennemalli loppuvuodesta 2017
- Asemakaavat vaiheittain rakennemallin
valmistumisen jälkeen
Työpaja kuntalaisille 27.10.2016
Hiukkis –ryhmä ilmoittaudu
http://www.ouka.fi/oulu/hiukkavaara/osallistuminen
Uutiskirje tilaa
http://www.ouka.fi/oulu/hiukkavaara/uutiskirje
Lisätietoja
http://www.ouka.fi/oulu/hiukkavaara
www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/suunnitelmat-jahankkeet
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