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1.

Johdanto

Vanha Hiukkavaara on viides Hiukkavaaran kaavoitettavista
alueista. Vanhan Hiukkavaaran suunnittelu on käynnistetty
Hiukkavaaran kaavarungon 24.1.2008 antaminen lähtökohtien
tarkistamisella ja rakennemallin laadinnalla. Hiukkavaaran
kaavarunko on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.4.2008 §
36 noudatettavaksi ohjeellisena alueen asemakaavoituksessa.
Kaavarungossa on esitetty muun muassa alueen toiminnot,
mitoitus, luonne, liikenteen, katujen, ympäristön, liikunnan sekä
energiaja
vesihuollon
perusratkaisut.
Hiukkavaaran
kaavarungon tavoitteet tarkistetaan vastaamaan Uuden Oulun
yleiskaavan ja ympäröivien alueiden tavoitteita.
Suunnittelun tavoitteet
Alue on tärkeä osa koko Hiukkavaaran kaupunginosan
identiteettiä, ja se liittyy kiinteästi Hiukkavaaran keskukseen ja
sen palveluihin. Alueen suunnittelussa huomioidaan ja tuetaan
alueelle jo syntynyttä toimintaa. Suunnittelun tavoitteena on
luoda Vanhasta Hiukkavaarasta vahvan identiteetin omaava,
persoonallinen ja omaleimainen sekä moderni ja kestävän
kehityksen mukainen uusi asunto- ja työpaikka-alue.
Hiukkavaaran kaavarungon mukaan Hiukkavaaraan tulee noin
20 000 asukasta. Vanhaan Hiukkavaaraan on Hiukkavaaran
kaavarungossa osoitettu noin 2 000 asukasta ja noin 1 000
asuntoa. Tavoitteet tarkistetaan työn kuluessa.
Suunnittelualueelle on tehty kattavasti perusselvityksiä.
Suunnittelussa noudatetaan kaavarungossa, sen jälkeisissä
asemakaavoissa
ja
Integroivan
kaupunkikehittämisen
elinkaarimalli -kehittämishankkeessa (INURDECO) esitettyjä
kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita. Vanhan Hiukkavaaran
alueelle laaditaan kolme-neljä vaihtoehtoista alustavaa
kaavarunkoa vertailuineen. Kaavarungoista yksi tai useamman
yhdistelmä
valitaan
jatkotyöstettäväksi
lopulliseksi
rakennemalliksi. Rakennemallista laaditaan vaikutusten arviointi.
Alueen asemakaava laaditaan myöhemmin vaiheittain
rakennemallin pohjalta.

Kuva 1 Viistoilmakuva suunnittelualueelta
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Suunnittelualue

2.

Suunnittelualueen rajaus
Vanha Hiukkavaara sijaitsee n. 7 km Oulun kaupungin
keskustasta koilliseen. Suunnittelualueen alustava pinta-ala on
noin 159 ha. Suunnittelualueen rajaus on esitetty kuvassa 1.
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.
Vanha Hiukkavaara liittyy kiinteästi Hiukkavaaran keskukseen,
tulevaan Raitotiehen, Vaalantiehen ja ympäröiviin asuinalueisiin.
Suunnittelualueen nykytilanne
Vanhan
Hiukkavaaran
suunnittelualue
jakautuu
toiminnallisuudeltaan ja maisemakuvaltaan rakennettuun
ympäristöön ja metsäympäristöön. Rakennettu ympäristö
muodostuu Puolustusvoimien entisestä kasarmialueesta, jonka
rakennukset ovat pääosin 50-luvun lopusta ja 60-luvun alusta.
Kasarmialue jakautuu länsireunalla olevaan asuntoalueeseen,
keskellä olevaan varsinaiseen kasarmialueeseen ja itäreunalla
olevaan väljemmin rakennettuun huolto- ja varastoalueeseen.
Kasarmialueen keskellä on puistometsikkö, jonka läpi virtaa
Niilesjärvestä Oulujokeen laskeva Myllyoja. Suunnittelualueen
pohjois- ja eteläalue ovat metsäympäristöä. Alueen
länsireunalla
on
pääsähkölinja.
Valtaosalla
entisistä
Puolustusvoimien rakennuksista on uudet käyttäjät. Entisellä
kasarmialueella ja kantahenkilökunnan asuinalueella on mm.
asuntoja, yrityksiä, Puolustusvoimat, kirpputori, taiteilijoita,
bändien
harjoitustiloja
ja
harrastustoimintaa.
Entinen
kasarmialue ja kantahenkilökunnan asuntoalue rakennuksineen
muodostaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden.

Kuva 3 Suunnittelualue opaskartalla
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Kuva 2 Ilmakuva suunnittelualueelta

3.

Suunnittelun lähtöaineisto

Vanhan Hiukkavaaran suunnittelun lähtötietoina ovat toimineet
seuraavat raportit, selvitykset, opinnäytetyöt ja suunnitelmat.
Lähtötietoasiakirjojen jaottelu on esitetty sähköisen työtilan
mukaisesti. https://ottilat.ouka.fi/sites/hiukkavaara/
Alueidentiteetti
Hiukkavaaran aluebrändi, Työraportti 11.3.2011
Movense Oy
Hiukkavaaran alueidentiteetti, PowerPoint-esitys,
11.4.2011, Movense Oy
Hiukkavaaran alueidentiteetti, loppuraportti,,
15.4.2011, Movense Oy
Arkeologia
Oulun Hiukkavaaran keskusalueen arkeologinen
tarkastus, 4.8.2010, M. Sarkkinen, Pohjois-Pohjanmaan
museo
Diplomi- ja opinnäytetyöt
Asuntovaltainen maankäyttösuunnitelma LänsiHiukkavaaraan, 31.3.2010, Sami Mukkala, Oulun
yliopiston arkkitehtuurin osasto
Hiukkavaaran entisen kasarmin muutos- ja
täydennysrakentamisen ideasuunnitelma, 25.5.2010,
Riikka Ylimäki, Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto
Energia
Oulun Energia täydentää.
Hiukkavaaran keskus
Asemakaavan selostus, Kaavatunnus 564-2077,
18.12.2015, Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut
Hiukkavaaran keskuksen (564-2077) asemakaava ja
sen taustamateriaalit sekä liikenteen, katujen,
ympäristön, vesi-, energia-, sähkö- ja jätehuollon
yleissuunnitelmat, 22.9.2015, Oulun kaupunki,
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Ilmakuvat
Hiukkavaaran viistoilmakuva 2005
Ortoilmakuva 2000
Inurdeco (Integrative Urban Development Concept)
Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli,
Hiukkavaaran keskus, Kestävä pohjoinen
talvikaupunki, Oulun kaupunkisuunnittelu. sarja A
217 ISSN 0357-8194
Johtokartat
Johtokarttaote 1:6000 ja merkinnät, 26.5.2016
-

Kartat
-

Asemakaava 2077 kaavakartta 25.11.2015
Asemakaava 2077 pohjakartalla
Asemakaavakartta, suunnittelualue
Pohjakartta DWG
Kaavarunko Hiukkavaara
Kaavarunko Vanha Hiukkavaara
Maanomistuskartta Vanha Hiukkavaara
Opaskartta Vanha Hiukkavaara
Ote Oulun yleiskaavasta 2020
Pohjakartta 1:4000
Ote uuden Oulun yleiskaavasta

Hiukkavaaran kaavarunko
-

Hiukkavaaran kaavarunko sekä liikenteen, katujen,
ympäristön, vesi- ja energiahuollon yleissuunnittelu.
Kaavarunkoraportti 24.1.2008

Liikenne
Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran
kaavarungon vaikutusalueella,
toimenpidesuunnitelma, 2008, Oulun tekninen
keskus, Katu- ja viherpalvelut; Tiehallinto, Oulun
tiepiiri; Plaana Oy
Vaalantie Melusuojaukset, 23.9.2013, Ramboll Oy
Vaalantie Melusuojaukset, päivitys, 26.11.2013,
Ramboll Oy
Hiukkavaaran keskuksen Soittajankankaan
Vaskikankaan ja monitoimitalon asemakaava,
ympäristön ja kunnallistekniikan yleissuunnitelmat,
yleissuunnitelmaraportti, 17.12.2013, Oulun
kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Raitotie, Keskiäänitasot, 8.12.2014, Ramboll Oy
Vaalantie, Meluselvitys MT8300 (Vaalantie),
Liittymäjärjestelyt Yrjö Saarelan tien ja
Soittokunnantien kohdalla, POhjois-Pohjanmaan ELYkeskus, Oulun kaupunki, Ramboll Oy
Raitotie, Keskiäänitasot, 8.4.2015, Ramboll Oy
Raitotie, Melusuojaukset, 8.4. ja 15.4.2015, Ramboll
Oy
Hiukkavaaran keskus, Suunnitelmakartta 1:2000,
20.4.2015
Maankäyttö
Maankäytön analyysikartta 1:7500, 16.8.2016,
Arkkitehdit m3 Oy
Maaperä
Rakennettavuusselvitys 2011, Oulun kaupunki,
Hiukkavaaran keskus, asemakaava, 15.12.2011,
Oulun tekninen keskus, Katu- ja viherpalvelut, Pöyry
Oy
Maaperäselvitys, Maaperäolosuhteet ja alueen
rakennettavuus 1:4000,
Pohjatutkimuskartta 1:4000
-

Pohjatutkimusleikkaukset 15 kpl

Myllyoja
Myllyojan pienvesistöselvitys, raportti, 14.10.2011,
Oulun Vesi, Katu- ja Viherpalvelut, Ramboll Oy
Myllyojan pienvesistöselvitys, PowerPoint –esitys,
9.9.2011, Ramboll
Vesihuolto, suunnitelmakartta 1:2000, kokousluonnos
21.10.2014, Oulun Vesi, Pöyry Finland Oy
Myllyojan tulvaniitty, 14.11.2014, Pöyry Finland Oy
-

-

-

Oulun kaupungin leikkipuistot, leikkipuistojen
kehittämissuunnitelma,
Hiukkavaaran
suuralue
tavoite 2013
Oulun kaupungin koirapalvelut, Koirapalvelujen
kehittämissuunnitelma, Hiukkavaaran suuralue

Lisäksi kohteesta on lukuisia valokuvia.

Rakennushistoria
Oulun Hiukkavaaran kaavarunkoalueen
rakennussuojeluselvitys – Hiukkavaaran kasarmi,
2006, Oulun kaupunki, Asemakaavoitus, SR Mattila
Palviainen
Talvikaupunkisuunnittelu
Pyöräilyn ja jalankulun edistäminen talvikaupungissa
– esimerkkikohteena Hiukkavaaran keskus,
opinnäytetyö, Taavi Tervala, 2013, Oulun seudun
ammattikorkeakoulu, Rakennustekniikan
koulutusohjelma
Talvi kaupungissa - vuodenaika kaupunkisuunnittelun
lähtökohtana talvikaupunki-ilmiön kautta
tarkasteltuna, diplomityö, 2013, Essi Oikarinen,
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto
Talvikaupungin yleisten alueiden suunnitteluohje,
Esimerkkikohteena Hiukkavaaran keskus,
opinnäytetyö, 2015, Miia Kääntö, Oulun
ammattikorkeakoulu, Rakennustekniikan
koulutusohjelma
Talvikaupunkistrategia, Hiukkavaaran keskus, kestävä
pohjoinen talvikaupunki, 15.5.2014, Movense Oy,
Oulun kaupunkisuunnittelu, sarja B 46 ISSN 0357-8208
Lumitilojen mitoitus, Esimerkkikohteena
Hiukkavaaran keskus, 2014, Miika Venetvaara, Oulun
ammattikorkeakoulu, Rakennustekniikan
koulutusohjelma
Näkökulmia talvikaupungin suunnitteluun –
esimerkkikohteena Hiukkavaaran keskus, 25.2.2015,
Oulun kaupunkisuunnittelu. Sarja A 215 ISSN 03578194
Talviolosuhteiden huomioiminen
kaupunkisuunnittelussa, ohjevihko, 2015, Miia
Kääntö, Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut
Ympäristö
Vanha Hiukkavaara, Linnustoselvitys, 4.7.2016,
Plaana Oy, Natans Oy
Ympäristön nykytila – raporttiote, Destia Oy
Vanha Hiukkavaara, maisemalliset ja ympäristölliset
lähtökohdat, Destia
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Aluetta koskevat

4.

suunnitelmat
4.1. Maakuntakaava

000 k-m 2, josta Hiukkavaaran osuus enintään kolmannes.
Lisäksi alueelle on merkitty taajamatoimintojen alue. (A)merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja
muiden
työpaikka-alueiden
ym.
taajamatoimintojen
sijoittumisalue
ja
laajentumisalueita.
Alueella
kulkee
pääsähköjohto.

Ympäristöministeriön 2005 vahvistamassa Pohjois-Pohjanmaan
maakuntakaavassa
Hiukkavaara
on
merkitty
Oulun
kaupunkiseudun taajamatoimintojen ja puolustusvoimien
alueeksi
sekä
keskustatoimintojen
alakeskukseksi.
Puolustusvoimien alueen kehittämistarpeina ovat varasto- ja
ampuma-alueet suoja-alueineen. Hiukkavaara-Sanginjoki alue
on merkitty virkistysalueeksi. Alueelle tarvitaan seutua palveleva
vähittäiskaupan suuryksikkö, jolla tarkoitetaan hypermarketteja,
suuria supermarketteja ja kauppakeskuksia.

Kuva 5 Ote 1. vaihemaakuntakaavasta
Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava on tullut vireille
vuonna 2013. Siinä Hiukkavaaran kasarmialue on merkitty
maakunnallisesti
arvokkaaksi
rakennetuksi
kulttuuriympäristöksi.

4.2. Uuden Oulun yleiskaava

Kuva 4 Ote maakuntakaavasta 2005
Pohjois-Pohjanmaan
maakuntakaavan
uudistaminen
on
aloitettu 2010. 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty
maakuntavaltuustossa
2.12.2013
ja
vahvistettu
Ympäristöministeriössä 23.11.2015. Siinä Hiukkavaara on
osoitettu Oulun aluekeskuksen keskustatoimintojen alueeksi (C3). Merkinnällä osoitetaan Oulun kaupungin suuralueen tai
useamman kaupunginosan keskusalue, johon sijoittuu
keskustahakuisia palveluja sekä asumista. Kohdemerkinnällä
osoitetun keskustatoimintojen alueen sijainti ja laajuus on
määriteltävä yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa siten, että
alue muodostaa toiminnallisesti yhtenäisen keskustahakuisiin
toimintoihin painottuvan kokonaisuuden. Alueelle saa sijoittaa
merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä.
Suuryksiköiden enimmäismitoitus kerrosalaneliömetreinä (k-m
2): - Kaakkuri, Ritaharju ja Hiukkavaara yhteensä enintään 150
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Uuden Oulun yleiskaava on tullut vireille uuden Oulun
muodostavien viiden kunnan päätöksillä vuonna 2011.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan kokouksessaan
18.4.2016.
Uuden Oulun yleiskaavassa Hiukkavaara on kaupungin tärkein
yhdyskuntarakenteen laajentamisalue ja pientalovaltaisen
asuntotuotannon aluekohde tulevina vuosikymmeninä. Alueen
kehittäminen tapahtuu kaavarungon ja asemakaavojen
mukaisesti vaiheittain pitkän aikavälin kuluessa. Hiukkavaaran
keskuksessa tulee varautua erittäin pitkällä aikavälillä
raitioliikenteeseen. Seudullisten ja alueellisten palvelujen
aluekeskuksina on yleiskaavassa osoitettu Ritaharju, Kaakkuri ja
Hiukkavaara. Aluekeskuksiin saa sijoittaa merkitykseltään
seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. Hiukkavaarassa
keskustatoimintojen alue on osoitettu ulottumaan Vaalantien
varteen.
ALUEKESKUS, KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE (C-1). Alue
varataan
useampaa
suuraluetta
palveleville
keskustatoiminnoille, kuten kaupalle, julkisille ja yksityisille
palveluille, hallinnolle, keskustaan soveltuvalle asumiselle ja

ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille työpaikkatoiminnoille.
Alueelle saa sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan
suuryksiköitä.
Alueelle
sijoittuvien
vähittäiskaupan
suuryksiköiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla Kaakkurin
aluekeskuksessa
enintään
50
000,
Hiukkavaaran
aluekeskuksessa 30 000 ja Ritaharjun aluekeskuksessa 70 000
kerrosneliömetriä.
RAKENNUSPERINNÖN,
KULTTUURIYMPÄRISTÖN
JA
KAUPUNKIKUVAN KANNALTA PAIKALLISESTI ARVOKAS ALUE.
Merkinnällä on osoitettu Oulun keskeisen alueen arvokkaat
alueet.
Rakennusperintöä
vaalitaan
pitämällä
alue
tarkoituksenmukaisessa
käytössä.
Alueella
oleva
rakennustaiteellisesti
tai
kulttuurihistoriallisesti
arvokas
rakennuskanta säilytetään. Alueelle rakennettaessa tai aluetta
muilla tavoin muutettaessa huolehditaan sen erityisten arvojen
säilymisestä.
KERROSTALOVALTAINEN ASUNTOALUE (AK). Alue varataan
pääasiassa asuinkerrostaloille. Alueelle saa sijoittaa myös
asuinpientaloja sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia
palvelu- ja työpaikkatoimintoja.
TIIVIS PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE (AP-t). Alue
varataan
kaupunkimaiselle
pientaloasumiselle
kuten
yhtiömuotoisille ja kytketyille pientaloille, rivitaloille ja
pienkerrostaloille. Alueelle saa lisäksi sijoittaa ympäristöhäiriöitä
aiheuttamattomia
palveluja
työpaikkatoimintoja.
Asemakaavoituksella
tulee
edistää
kaupunkimaista
pientalorakentamista, viihtyisyyttä ja asuinympäristön laatua.
TYÖPAIKKA-ALUE
(TP).
Alue
varataan
monipuolisille
työpaikkatoiminnoille, kuten toimistoille, palveluille ja sellaiselle
teollisuustoiminnalle, josta ei aiheudu ympäristöön merkittävää
melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa. Vähäinen
asuminen on alueella sallittua. Asemakaavoituksella tulee
edistää hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisän ympäristön
muodostumista
PÄÄSÄHKÖLINJA (110/220/400 kV). Alueen länsipuolella kulkee
pääsähkölinja.

Kuva 6 Ote Uuden Oulun yleiskaavasta
4.3. Hiukkavaaran kaavarunko
Hiukkavaaran kaavarungon suunnittelu käynnistettiin Oulun
yleiskaavan 2020 pohjalta ja se valmistui 2008. Hiukkavaaran
kaavarungossa on esitetty yleispiirteisellä tasolla asunto- ja
muiden alueiden laajuus ja sijainti sekä liikenteen, katujen,
ympäristö
ja
kunnallistekniikan
yleissuunnitelmat.
Kaavarunkoalueen laajuus on 1 462 ha.
Hiukkavaara on Oulun kaupungin merkittävin tulevaisuuden
rakentamisen ja investoinnin kohde, jonne suunnitellaan
ympäristöltään ja talotyyppijakaumaltaan monipuolinen,
kestävän kehityksen mukainen kaupunkimaisten pientalojen
kaupunginosa n. 20 000 asukkaalle, n. 9 800 asunnolle ja n. 1
800 työpaikalle. Hiukkavaaraan suunnitellaan Oulun kaupungin
kolmas aluekeskus, jonne tulee kattavat ja hyvät palvelut.
Hiukkavaaran kaavarunko koostuu seitsemästä osa-alueesta,
joista tämän suunnittelutyön alueena on Vanha Hiukkavaara.
Vanhaan Hiukkavaaraan on kaavarungossa osoitettu n. 2 000

asukasta, n. 1 000 asuntoa ja työpaikkoja. Vanhan Hiukkavaaran
laajuus on 159 ha.
Kaavarungon
mukaisille
asuntoalueelle
on
osoitettu
monipuolista
asuntorakentamista.
Rakentamisen
kaupunkimaisuus tiivistyy, mitä lähempänä keskusta ollaan.
Palvelut sijaitsevat aluekeskuksessa ja lähipalvelukeskuksessa.
Lisäksi on osoitettu kullekin asuntoalueelle tilavaraukset
julkisille tai yksityisille palveluille alueiden solmukohtiin.
Kaavarungossa keskukseen on osoitettu myös liiketiloja ja
työpaikkoja.
Hiukkavaaran kaavarungon suunnittelun lähtökohtana ovat
olleet hyvät joukkoliikenteen ja ajoneuvoliikenteen yhteydet
alueen
sisällä
sekä
olevaan
ja
suunniteltuun
kaupunkirakenteeseen. Hiukkavaaran rakentumisen edellytys on
Poikkimaantien sillan rakentaminen. Liikenneverkon rungon
muodostavat pääväylät Raitotie ja Vaalantie. Hiukkavaaran
alueen sisäinen kevyen liikenteen verkosto ja ulkoilureitistö
alueen sisällä sekä sen liittyminen olevaan ja tulevaan
kaupunkirakenteeseen sekä kaupungin keskustaan tulee
olemaan hyvin kattava. Hiukkavaaran alueen kevyt liikenne
tukeutuu Vaalantien ja Parkkisenkankaantien suuntaisiin kevyen
liikenteen pääreitteihin.
Hiukkavaaran
alueen
viheralueverkoston
suunnittelun
tavoitteena on ollut taata luonnon ja maiseman merkittävien
ominaispiirteiden säilyminen sekä tarjota Hiukkavaaran tuleville
asukkaille
hyvät
virkistysja
ulkoilumahdollisuudet,
ulkoilureittien ja liikuntapaikkojen hyvä saavutettavuus,
kattavuus ja monipuolisuus. Liikuntapaikat ja ulkoilureitit on
sijoitettu asutuksen välittömään läheisyyteen. Hiukkavaaran
kaavarungon
yhteydessä
on
tutkittu
hulevesien
luonnonmukaisen käsittelyn periaatteet, joita noudatetaan
jatkosuunnittelussa.
Hiukkavaaran kaavarunkoraportissa 24.1.2008 on esitetty
alueen suunnittelun periaatteet ja toimintojen varaukset.

4.4. Asemakaava
Suunnittelualue on pääosin asemakaavoittamaton. Vaalantien
osalla on voimassa asemakaavat 564-1472, hyväksytty
22.8.1997 ja 564-973, vahvistettu 17.2.1982

terveyskeskus, sosiaali- ja terveystoimen palveluita,
sakraalitilat,
uimahalli,
harjoitusjäähalli,
yksityinen
palloiluhalli, kuntokeskuksia, urheilukenttiä, liikunnallinen
monitoimipuisto, palveluasumista, monimuotoista asumista
sekä koirapuisto. Asemakaavaehdotuksen luonnoksessa
suunnittelualueen
pinta-ala
on
n.
115
hehtaaria.
Rakennusoikeutta kaava-alueelle muodostuu asumiseen noin
180 000 kem2 ja palveluille noin 45 000 kem2, yhteensä noin
225 000 kem2.
Hiukkavaaran keskuksen kaupunkirakenne on selkeä ja
kaupunkimainen.
Se
eroaa
selkeästi
rakenteeltaan
pienimittakaavaisemmista
Hiukkavaaran
asuntoalueista.
Kaupunkirakenteen tehokkain ja kaupunkimaisin alue sijoittuu
keskuksen ytimeen, pää- saapumissuunnista näkyvimmälle
paikalle, jossa se luo selkeän kaupunkikuvallisen rajan.
Pohjoisessa aluetta rajaa puolustusvoimien harjoitusalue,
idässä tuleva Sarvikankaan asuntoalue ja etelässä
Soittajankankaan ja Vaskikankaan asuntoalueet. Vanhan
Hiukkavaaran alue liittyy kiinteästi Hiukkavaaran keskukseen
Raitotien ylittävän sillan ja alikulkujen välityksellä. Raitotie
kulkee leikkauksessa Hiukkavaaran keskuksen ytimen
kohdalla,
kahden
kiertoliittymän
välisellä
alueella.
Monitoimitalon itäpuolella on laajat urheilualueet ja niiden
eteläpuolella urheilutoimintojen alue.

Kuva 8 Suunnittelualue asemakaavalla
4.5. Hiukkavaaran keskus
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Hiukkavaara on Oulun lähitulevaisuuden merkittävin
uudisrakentamisalue. Hiukkavaaran keskuksessa sijoittuu
Oulun kolmas aluekeskus palveluineen. Hiukkavaaran
keskuksen
asemakaava-alue
koostuu
asumiselle
ja
aluekeskustason palveluille tarkoitetuista korttelialueista,
yleisistä katu- ja liikennealueista sekä urheilu-, virkistys- ja
viheralueista. Asemakaavan tavoitteena on ollut muodostaa
Hiukkavaaran keskustaan aluekeskus yhdessä kerrostalo- ja
kaupunkipientaloalueen kanssa, joka noudattaa kestävän
kehityksen periaatteita. Keskeisinä lähtökohtina ovat olleet
tehokas maankäyttö, korttelialueiden selkeä rajautuminen,
hyvät liikenteelliset yhteydet olevaan ja tulevaan
kaupunkirakenteeseen sekä monipuolinen asuntotuotanto ja
kaupunkimainen asuminen.
Osa-alueista A1 ja A2 ovat kerrostalovaltaisempia
asuinalueita, joiden reunoilla on erillistaloja tai kytkettyjä
pientaloja on (AP) ja pientaloja (AO). Myllyojan varteen
sijoittuva osa-alue A3 on selkeästi pienipiirteisempi ja
muodostuu erillistaloista tai kytketyistä pientaloista on (AP).
Asemakaavassa on osoitettu alueet yksityisille ja kunnallisille
palveluille; mm. kaupallisia palveluita (päivittäistavarakauppa
ja
erikoistavarakauppa),
toimistotiloja,
kirjasto,

Keskuksen läpi kulkee kaksi kokoojakatua, etelässä
Hiukkavaarankatu ja pohjoisessa tuleva Valkiaisjärventie.
Näiden katujen väliselle alueelle jää Hiukkavaaran keskuksen
ydin, joka on kävelyaluetta, monitoimitalon, urheilun ja
asumisen alue sekä asumisen alue. Keskuksessa sijaitsee
monitoimitalo. Kokoojaväylien eteläinen alue ja pohjoinen
alue
ovat
pääosin
asumiselle
varattuja
alueita.
Hiukkavaarankadun ja Valkiaisjärventien yhdistää keskuksen
ytimen ja monitoimitalon väliin jäävä hidaskatu, joka on
tarkoitettu kevyelle liikenteelle ja joukkoliikenteelle.
Asemakaava-alue rajautuu ympäröivistä alueista keskustaa
kiertävän viherkehän välityksellä, joka yhdistää keskuksen
vihersormien
välityksellä
laajaan
ympäröivään
virkistysalueeseen sekä sitä rajaaviin asuntoalueisiin. Kaikki
kevyen liikenteen reitit kulkevat kohti keskusta, ja keskuksen
läpi on reitti, joka mahdollistaa talvisin mm. hiihtämisen
keskuksen läpi. Asemakaava-alueen pohjoisosaan sijoittuu
laaja Myllyojan virkistysalue, joka kunnostetaan, ja sen
varrella kulkevat reitit yhdistetään Hiukkavaaran laajaan
virkistysreitistöön.
Asemakaava-alueelle sijoittuu kaikkiaan noin 2050 asuntoa ja
noin 3900 asukasta. Asunnoista kerrostaloissa (AK, AKR) on
noin 1400 asuntoa, asuinpientaloissa (AP) noin 550 asuntoa
(rivitaloja, kytkettyjä pientaloja ja erillisiä pientaloja), ja
omakotitaloja on noin 100. Mitoituksen lähtökohtana on
omakotitaloille
150-200
kerrosneliömetriä
ja
4
asukasta/asunto, asuinpientaloille 110 kerrosneliömetriä ja
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2,5 asukasta/asunto sekä kerrostaloille 75 kerrosneliömetriä
ja 1,5 asukasta/asunto
/ 1 800 kpl (osa Vanhan
Työpaikkoja 55 000 kem2
Hiukkavaaran puolelle)
Kaupallisia palveluita 25 000 kem2
päivittäistavarakauppa 8 000 kem2
erikoistavarakauppa 17 000 kem2
Kirjasto 1 000 kem2
Hyvinvointikeskus 5 000 kem2
terveyskeskus 2 000 kem2
sosiaali- ja terveystoimen palveluita 3 000 kem2
Liikuntapalvelut 25 000 kem2
uimahalli 5 000 km2
harjoitusjäähalli 6 000 kem2
yksityinen palloiluhalli ja kuntokeskuksia 14 000
kem2
urheilukenttiä
liikunnallinen monitoimipuisto
Sakraalitilat 2 100 kem2
Palveluasumista
Kaksi palvelutilavarausta asuntoalueille kunnallisille tai
yksityisille palveluille
Koirapuisto
Kaupunkiviljelyalue
Yleissuunnitelmaraportti sisältää kattavan lähtötieto- ja
suunnitteluaineiston Hiukkavaaran keskuksen osalta, joka
osittain
vaikuttaa
myös
Vanhan
Hiukkavaaran
suunnitteluratkaisuihin.
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5.

Maankäytön lähtötiedot ja
tavoitteet
5.1. Kulttuurihistoria

Maakuntakaava
Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa Hiukkavaaran
kasarmialue on merkitty maakunnallisesti arvokkaaksi alueeksi.
Alueen inventointi ja arvottaminen on tehty maakuntakaavan
selvitysaineistoon kuuluvassa Pohjois-Pohjanmaan rakennettu
kulttuuriympäristö 2015 -selvityksessä. Alue sisältää kohteet
ruokala H2, asuinkerrostalot, esikunta H1, hevostalli ja
ajoneuvovarastot, kasarmi K3, poliklinikka H13 sekä kasarmit
K1, K2, K4 ja K5.
Selvityksen mukaan Hiukkavaaran kasarmialue on
merkittävä
osa
Pohjois-Pohjanmaan
historiaa
ja
pohjoissuomalaisittain ainutlaatuinen ja rakennuskannaltaan
edustava korpivaruskunta-alue. Alueen pääosin funktionalismia
edustavien rakennusten mittakaava on sopusoinnussa
ympäröivän metsäisen maiseman kanssa.
Funktionalistiset
rakennukset ovat pääosin säilyttäneet luonteensa, vaikka niihin
on kohdistunut vuosien aikana käytön vaatimia korjauksia ja
laajennuksia. Hiukkavaaran kasarmin merkitys perustuu
rakennusten ja ympäristön muodostamaan hyvin säilyneeseen
kasarmikokonaisuuteen,
joka
on
Pohjois-Pohjanmaalla
ainutlaatuinen. Alueen merkittävimmät rakennukset ovat
ensimmäinen miehistökasarmi K3, entinen hevostalli (H13)
varastoineen sekä poliklinikka (H13) ja ruokalan (H2)
vanhimmat osat. Miehistökasarmit osallistuvat merkittävällä
tavalla
keskusaukion
tilanmuodostukseen
ja
ovat
kokonaisuuden kannalta oleellisia.
Kasarmialueen muodostaman kokonaisuuden lisäksi
yksittäiset kohteet ruokala H2, asuinkerrostalot, hevostalli ja
ajoneuvovarastot, kasarmi K3 ja poliklinikka on selvityksessä
arvotettu maakunnallisesti arvokkaiksi. Esikunta H1 sekä
Kasarmit K1, K2, K4 ja K5 on arvotettu paikallisesti arvokkaiksi.
Yleiskaava
Uuden Oulun yleiskaavassa alue on merkitty rakennusperinnön,
kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta paikallisesti
arvokkaaksi alueeksi. Yleiskaavan tavoitteena on, että
rakennusperintöä
vaalitaan
pitämällä
alue
tarkoituksenmukaisessa
käytössä.
Alueella
oleva
rakennustaiteellisesti
tai
kulttuurihistoriallisesti
arvokas
rakennuskanta säilytetään. Alueelle rakennettaessa tai aluetta
muilla tavoin muutettaessa huolehditaan sen erityisten arvojen
säilymisestä.
Rakennussuojeluselvitys (21.12.2016)
Rakennussuojeluselvityksessä
on
esitetty
Hiukkavaaran
kasarmialueen
rakennusten
ja
niiden
muodostamien
ympäristökokonaisuuksien historia, nykytila ja arvottaminen.
Hiukkavaaran kasarmialue on merkittävä osa Oulun historiaa

sekä
pohjoissuomalaisittain
ainutlaatuinen
ja
rakennuskannaltaan edustava korpivaruskunta. Hiukkavaaran
alue jakautuu alkuperäisen toiminnan perusteella osa-alueisiin,
kolmeen
ympäristökokonaisuuteen:
asuinalueeseen,
kasarmialueeseen ja varasto- ja huoltorakennusten alueeseen.
Alueen ydin on aukio, jota kasarmi, esikunta ja ruokala rajaavat.
Kasarmirakennukset on rakennettu 1955–1968. Alueelta
tehdyssä rakennushistoriaselvityksessä rakennuksille on annettu
eritasoisia suojelusuosituksia. Hiukkavaaran kasarmialueen
rakennukset ovat valtakunnallisesti melko tavanomaisia, mutta
niillä ympäristöineen on erityistä kulttuurihistoriallista arvoa
kokonaisuutena.
Suojelusuosituksissa
on
painotettu
kokonaistarkastelua,
koska
kasarmialueen
erityislaatu
muotoutuu ensisijaisesti rakennusten välisten suhteiden, ei
niinkään
yksittäisten
rakennusten
varaan.
Alueen
rakennuskannan julkisivukorjauksia ja ulkoalueiden mahdollisia
muutoksia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon rakennusten
ja
aluekokonaisuuden
kulttuurihistorialliset
arvot
ja
ominaispiirteet. Myllyojan ympäristöä tulee suunnitella
kokonaisuuden kannalta merkittävänä viheralueena.
Arvokkaimmat rakennukset tulisi suojella siten, että niiden
julkisivut säilyvät ilman muutoksia ja lisäyksiä ja korjaukset
tehdään kulttuurihistorialliset arvot huomioiden. Tällaisia
rakennuksia ovat ensimmäisenä rakennettu kasarmi, hevostalli
ja
sen
pihapiirin
muodostavat
varastokatokset
ja
poliklinikkarakennus. Muiden suojelusuosituksen saaneiden
rakennusten ensisijainen suojeluperuste on niiden osuus
ympäristökokonaisuudessaan. Niille on tässä selvityksessä
esitetty rajattua tai lievempää suojeluastetta. Esikuntaa ja
ruokalaa suositellaan suojeltavaksi osittain. Kasarmeja, lukuun
ottamatta ensimmäistä kasarmia, ja asuintaloja suositellaan
suojeltavaksi vähäisemmällä suojeluasteella, joka mahdollistaa
joustavasti rakennusten tulevan käytön esimerkiksi asuintaloina.
Hevostallia ja siihen liittyviä varastokatoksia lukuun ottamatta
varasto- ja huoltorakennusten alueelle tai sen rakennuksille ei
ole tehty suojelusuositusta.
Kasarmeissa on tällä hetkellä pienyrittäjätoimintaa, taiteilijoiden
ateljeetiloja,
muusikoiden
harjoitustiloja
ja
erilaisia
harrastetiloja. Sotilaskodin tiloissa toimii mm. kirpputori,
miehistösauna on moottoripyöräkerhon kerhotilana. Osa
rakennuksista on varastona.
Myllyojan pohjoispuolelle sijoittuvat asuinkerrostalot (6 kpl) on
rakennettu vuosina 1954–1964. Asunnot ovat edelleen
asuinkäytössä. Alueella toimii päiväkoti.

Kasarmialue on maakunnallisesti ja paikallisesti arvokas
kokonaisuus. Alueen säilymiseksi rakennuksista tulisi laatia
kuntokartoitus, jossa tutkitaan edellytykset rakennusten
tulevalle käytölle.
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Kulttuurihistorialliset tavoitteet Hiukkavaaran
kaavarungossa
Hiukkavaaran kaavarungon selvitysaineistona on ollut
kulttuurihistorian osalta vuoden 2006 Rakennussuojeluselvitys.
Hiukkavaaran kaavarungon tavoitteena on ollut, että
rakennussuojeluselvityksessä esitetyt suositukset otetaan
huomioon asemakaavoituksessa.
Tavoitteiden tarkistaminen
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5.2. Arkeologia
Hiukkavaaran kaavarunko ja Hiukkavaaran keskus
Hiukkavaaran
kaavarungon
selvitysaineistoon
sisältyy
Hiukkavaaran suunnittelualueen muinaisjäännösten kartoitus
27.2.2002. Alueella tehtiin kuusi muinaismuistolöytöä.
Hiukkavaaran keskuksen asemakaavan, sekä liikenteen,
ympäristön, vesi- ja energiahuollon yleissuunnitteluun on
kesällä 2010 tehty arkeologinen tarkastus, jossa tarkastettiin
alueelle sijoittuvat muinaismuistolöydöt. Hiukkavaaran
keskuksen alueella on arkeologisen tarkastuksen mukaan
esihistoriallisia
kohteita.
Hirsikankaalla
sijaitsee
varhaismetallikautinen keittokuoppa ja kaksi mahdollista
asuinpaikkakuoppaa,
joiden
rauhoitusluokka
on
II.
Sarvikankaalla
on
siirtolohkareessa
ajoittamaton
kalliomaalaus, joka kuuluu myös rauhoitusluokkaan II.
Sarvikankaalla on myös rauhoitusluokkaan III kuuluva Struven
ketjun piste. Kohteet sijoittuvat viheralueille ja ne on otettu
huomioon mm. reittien suunnittelussa.
Tavoitteiden tarkistaminen
Vanhan
Hiukkavaaran
suunnittelualueelle
arkeologisia muinaismuistokohteita.

ei

sijoitu

Kuva 11 Ote arkeologisesta tarkastuksesta

10

5.3. Maaperä
Hiukkavaaran kaavarunko
Hiukkavaaran kaavarungon selvitysaineistoon sisältyy
rakennettavuusselvitys 6.2.2007, jota on täydennetty
31.8.2007.
Tutkimustulosten
perusteella
Hiukkavaaran
kaavarunkoalue voidaan jakaa rakennettavuuden kannalta
kahteen erilaiseen alueeseen. Alue 1 on rakentamiseen hyvin
ja kohtuullisen hyvin soveltuva alue, joka sisältää
moreenialueet, ns. vanhojen hiekkojen alueen ja hiekkaalueet. Alue 2 on rakentamiseen välttävästi soveltuva alue,
joka sisältää silttialueet ja soistuneet turvealueet.
Selvityksessä
esitetty
jako
on
yleispiirteinen,
ja
rakennettavuusselvityksiä on täydennettävä suunnittelun
tarkentuessa.
Hiukkavaaran keskus
Hiukkavaaran keskuksen asemakaavan, sekä liikenteen,
ympäristön,
vesija
energiahuollon
yleissuunnittelun
selvitysaineistona
on
toiminut
rakennettavuusselvitys
15.12.2011. Alue rajautuu lännestä Kirkkokankaan ja Saarelan
asuntoalueisiin,
luoteesta
Hiukkavaaran
vanhaan
kasarmialueeseen, pohjoisesta ja idästä viher-, virkistys- ja
metsätalousalueisiin ja etelästä Kivikkokankaan alueeseen.
Kasarmialue sekä sen pohjoispuolella sähkölinjan puoleinen osa
ei ole sisällytetty selvitykseen. Pohjanäytteitä on tutkimuskartan
mukaan otettu suunnittelualueelta vain muutama.
Hiukkavaaran
alueen
maastolle
ovat
tyypillisiä
moreeniharjanteet
ja
niiden
väliset
alavat
alueet.
Moreeniharjanteista Sarvikankaalla, alueen itäosassa, maanpinta
on yleisesti tasovälillä +30…+45 ja eteläreunalla Kiviharjulla
+25…+28. Em. moreeniharjanteiden pohjoispuolella maanpinta
on tasaista, pääosin tasovälillä +21…+26. Maanpinta viettää
yleisesti lounaaseen, kohti Oulujokea.
Rakennettavuuden suhteen kasarmialueen eteläpuoli kuuluu II
Hk –alueeseen. Alue soveltuu hyvin rakentamiseen. Pinnassa on
löyhä 0,5...1 m paksu hiekkainen kerros, paikallisesti löyhän
pintakerroksen paksuus voi olla 1,5...2 m. Pintamaakerros on
routivaa
silttistä
hiekkaa...routimatonta
hiekkaa.
Pintamaakerrosten
alla
lajitteet
vaihtelevat
silttisestä
hiekasta...hiekkamoreeniin. Pohjamaa on pääosin tiiviissä tilassa,
paikoitellen voi esiintyä ohuehkoja löyhiä...keskitiivitä hiekkaisia
välikerroksia. Rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti.
Pinnassa olevat löyhät maakerrokset tulee tiivistää tai korvata
hyvin tiivistettävällä kitkamaatäytöllä.
Kasarmialueen pohjoispuoli on Raitotien varresta IVB Hk-Si –
aluetta. Alue soveltuu kohtuullisesti...välttävästi rakentamiseen.
Pohjamaassa on 1...2,5 m paksu löyhä hienojakoinen välikerros
3...6,5 metrin syvyydessä. Löyhän kerroksen päällä on
hiekkaa...hiekkamoreenia 2...4 m, joka on pintaosassa löyhässä
tilassa. Rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti
massanvaihdolle. Löyhä kerrostuma tulee poistaa rakennusten
alta ja korvata hyvin tiivistettävällä kitkamaatäytöllä.
Vaihtoehtoisesti
pohjamaa
voidaan
esikuormittaa
painopenkereellä tai perustaa rakennus paaluille. Alueella, jossa

löyhä hienojakoinen kerros on syvimmillään, on perustamistapa
lähinnä paalutus. Samoin raskaat ja painumille arat rakennukset
perustetaan paaluille.
Alueella pohjavesi on yleisesti 0,1...1,4 m syvyydessä.
Pohjaveden korkeustaso vaihtelee 0,5...1 m vuodenajasta ja
sadannasta riippuen. Alueella kunnallistekniikan rakentaminen
on
yleensä
mahdollista
ilman
erityisiä
pohjanvahvistustoimenpiteitä.
Tavoitteiden tarkistaminen
Suunnittelualueen kaikilla alueilla on tehtävä tonttikohtaiset
pohjatutkimukset lopullisen perustamistavan ja mahdollisesti
tarvittavien
pohjanvahvistustoimenpiteiden
laadun
ja
laajuuden selvittämistä varten.

Kuva 12 Ote rakennettavuusselvityksestä
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5.4. Mitoitus
Hiukkavaaran kaavarunko
Hiukkavaaran
kaavarungossa
2008
on
esitetty
mitoitustavoitteet suunnittelualueen asumiselle sekä liike- ja
toimitilarakentamiselle.
Koko
Hiukkavaaran
kaavarunkoalueelle on varattu alueita noin 20 000 asukkaalle,
noin 9 800 asunnolle ja noin 1 800 työpaikalle. Asuntojakauma
on esitetty jakamalla kerrostalot, pienkerrostalot, rivitalot,
pientalot ja omakotitalot ryhmiin asuntotyypin ja kerrosluvun
mukaan. Kaavarunkoa varten on laadittu periaatteellisia
kaavioita asuntotyyppien mitoituksesta hehtaarille. Kaavioissa
on esitetty asuntojen lukumäärä, asunnon koko, kerrosalat,
tehokkuudet, pysäköintipaikat ja tonttien keskikoko. Liike- ja
toimistorakennusten
mitoituksessa
on
käytetty
työpaikkaväljyytenä Oulun yleiskaavan 2020 tavoitteita
60kem²/työpaikka.
Vanhan
Hiukkavaaran
alueelle
on
kaavarungon
mitoitusluonnoksessa sijoitettu noin 1000 asuntoa ja noin 2000
asukasta.
Asuntojakaumassa
asuinkerrostaloja
ja
asuinpienkerrostaloja on noin 26%, rivitaloja noin 50%,
pientaloja noin 12% ja omakotitaloja noin 12 %.
Asuntoalueiden pinta-ala tonttikatuineen ja puistoineen on
noin 46 ha. Lisäksi entisellä kasarmialueella jo rakennetun
alueen laajuus on noin 20 ha.
Vanhan Hiukkavaaran alueelle on osoitettu päiväkotivaraukset
yksityisille ja julkisille päiväkodeille 3-5 kpl sekä tarvittavat
tilavaraukset yksityisille ja julkisille palveluille. Lisäksi
Vanhan Hiukkavaaran alueelle on osoitettu varaus
huoltoasemalle.
Hiukkavaaran keskus
Hiukkavaaran keskuksen asemakaava-alueen toiminnallinen
mitoitus perustuu Hiukkavaaran kaavarungossa esitettyyn
Hiukkavaaran ja sen osa-alueiden tavoitemitoitukseen.
Asuntojakauma
on
kerrostalopainotteinen
noudattaen
pääpiirteissään maankäytön toteutusohjelmassa (2014-2018)
esitettyä jakaumaa.
Tavoitteiden tarkistaminen
Mitoitustavoitteet tarkentuvat jatkotyöskentelyssä. Alueen
mitoituksen lähtökohtana ovat Hiukkavaaran kaavarungossa
esitetty Hiukkavaaran ja sen osa-alueiden tavoitemitoitus.
Mitoituksen
lähtökohtana
on
myös
maankäytön
toteutusohjelma.
Kaavarunkovaihtoehtojen
laadinnassa
tarkastellaan erilaisia mitoitusvaihtoehtoja.

Kuva 13 Suunnittelualueen mitoitusluonnos, Hiukkavaaran kaavarunko 2008
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Kuva 14 Asuntomitoitustaulukko,
Hiukkavaaran kaavarunko 2008.
Suunnittelualuetta koskeva sarake
korostettu punaisella
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5.5. Maanomistus
Suunnittelualueen maan ja kiinteistöjen omistajia sekä haltijoita
ovat Oulun kaupunki, Senaatti-Kiinteistöt ja Sponda
Oyj/Kiinteistö Oy Hiukkavaaran kasarmit, Kruunuasunnot ja
Asunto-osakeyhtiöt Hiukkavaara I-VI.
Hiukkavaaran kaavarunko
Hiukkavaaran
kaavarungossa
on
esitetty
seuraavat
maanomistajien tavoitteet alueen kehittämiselle:
Puolustusvoimat: Pohjoisen Maanpuolustusalueen Esikunnan ja
Oulun Sotilasläänin Esikunnan tavoitteena on puolustusvoimien
nykyisen toiminnan jatkuminen alueella. Toiminta edellyttää
esikunnan, varastoinnin ja harjoitusten häiriötöntä toteutusta
sekä kasarmin ja varastoalueiden välistä tieyhteyttä
yhdistelmäajoneuvoille. Lisäksi toimintaa varten tarvitaan
turvaetäisyydet rakennettaviin asuntoalueisiin. Tavoitteena on
myös ampumaradan toiminnan jatkuminen.
Senaatti-kiinteistöt: Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on
puolustusvoimien
toiminnan
turvaaminen
alueella,
ja
puolustusvoimilta vapautuvien alueiden kaavoittaminen
alueelle sopivana asuin- ja liikerakentamisena.
Kiinteistö Oy Hiukkavaaran kasarmi (c/o Sponda): Tavoitteena
on,
että
alue
kaavoitetaan
asuinkerrostalojen
uudisrakentamiseen soveltuvaksi alueeksi.
Kruunuasunnot Oy: Tavoitteena on osoittaa kasarmin
asuntoalueen rakentamattomalle alueelle lisärakentamista
asuinkerrostalojen rakentamiseen. Myllyojaa tulisi hyödyntää
alueen erityispiirteenä.
Tavoitteiden tarkistaminen
Puolustusvoimat:
Senaatti-kiinteistöt:
Kiinteistö Oy Hiukkavaaran kasarmit (c/o Sponda:
Kruunuasunnot Oy:

Kuva 15 Maanomistuskartta 20.4.2016
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6.

Ympäristön nykytila

Vanhan Hiukkavaaran alueelle on laadittu perusselvityksenä
erillinen luonto- ja maisemaselvitys 16.9.2015. Tavoitteena on
selvityksen pohjalta ottaa maankäytön suunnittelussa
huomioon alueen arvokkaat elinympäristöt sekä topografialtaan
ja maisemaltaan edustavimmat alueet. Tähän selostukseen on
koottu keskeisiä tietoja perusselvityksestä. Muun kirjallisen
lähtöaineiston
lisäksi
kohteeseen
on
perehdytty
maastokäynneillä.
Maisema
Vanhan Hiukkavaaran alueen topografia on tasaista ja
loivapiirteistä. Alueen hallitseva maalaji on karkea hieta. Maasto
viettää tasaisesti itä-länsisuunnassa kohti lännessä sijaitsevaa
Oulujokea. Suunnittelualueen korkeimman kohdan muodostaa
kasarmialueen kaakkoisosassa oleva linkkimaston alue (+26,5 m
mpy), joka on syntynyt ihmisen toiminnasta. Korkeusasemaltaan
matalin alue on Myllyojan uoma ympäristöineen (+19,65 m
mpy). Maanpinnan korkeus vaihtelee selvitysalueella välillä
+19–37 m mpy.

länsireunan asuntoalue, keskellä sijaitseva kasarmialue ja
itäreunalle sijoittuva väljemmin rakennettu huolto- ja
varastoalue. Myllyoja lähiympäristöineen muodostaa keskeisen
viheryhteyden kerrostalo- ja kasarmialueen välissä.

Muita viheryhteyksiä ovat voimalinjan alla kulkeva pohjois-etelä
-suuntainen yhteys sekä kasarmialuetta rajaavat itä-länsi suuntaiset viheryhteydet.

tasaisuuden vuoksi hyvin kauaksi. Avoin maasto on myös
helposti hyvin tuulinen erityisesti talvella.

Maiseman
solmukohtana
toimii
kasarmiajoilta
oleva
keskusaukio, jota rakennukset ja puustoiset viheriöt rajaavat.
Kasarmin rakennukset eivät muodosta julkisivultaan hierarkkisia
pisteitä alueelle, sillä niiden arkkitehtuuri on kauttaaltaan varsin
yhtenäistä.
Kasarmialueen puistomaisessa ympäristössä on useita
suurehkoja mäntyjä, jotka erottuvat yksittäisinä maisemapuina
lähimaisemassa. Suuret männyt näkyvät vahvasti kasarmialueen
maisemakuvassa
ja
luovat
alueelle
identiteettiä
korpivaruskuntana.

Kuva 5. Ulkoilureitti voimalinjan ja kasarmialueen välillä.
VILMO:n viheralueverkosto ja luonnon monimuotoisuus selvityksen mukaan Myllyojan varsi muodostaa merkittävän
virkistysyhteyden ja merkittävä ekologisen yhteyden.

Kuva 7. Voimajohtopylväät hallitsevat avointa maisemaa.
Linjan suuntaisesti ja poikki kulkee useita eritasoisia
ulkoilureittejä ja polkuja.
Suunnittelualueella on lisäksi toinen pitkä pohjoiseteläsuuntainen maastokäytävä, vanha, vesakoituva voimalinjaalue. Kasarmin ympäristössä on jonkin verran hoitamattomia,
vesakoituvia alueita.

Kuva 3. Komeat männyt korostuvat keskusaukion avoimessa
maisemassa. Kuvassa tykit ja muistomerkki.

Kuva 8. Vesakoituvaa vanhan
kasarmialueen pohjoispuolella.

Kuva 1. Linkkimaston alue on Vanhan Hiukkavaaran korkein
maastokohta

voimalinjan

aluetta

Kuva 6. Ote VILMO:n kartasta, jossa näkyy oranssilla viivalla
virkistysalue ja katkoviivalla sen tarve sekä sinisellä katkoviivalla
Kuva 4 Aikaisemmasta tielinjasta muistuttava koivukujanne
keskusaukion pohjoispuolella.

Kuva 2. Ekologisesti ja virkistyksellisesti merkittävän
Myllyojan uoman ympäristöä kasarmialueella.
Alue jakautuu maisemakuvaltaan ja toiminnallisuudeltaan
kahteen
osaan;
rakennettuun
kasarmiympäristöön
ja
metsäiseen ympäristöön. Rakennetun ympäristön osia ovat

Alueen metsät ovat talousmetsiä tai varuskunnan käytössä
olleita.
Maisemallisesti
metsät
vaihtelevat
pääosin
puoliavoimesta näkymiltään suljettuun, alueen itäreunalla on
lisäksi pienialainen avosuo. Virkistyskäytöltään merkittäviä
metsiköitä on ulkoilureitin ja Haapalehdon asuinalueen välisellä
alueella sekä kasarmialueen eteläosassa. Varuskunta-alueen
itäpuolella on lisäksi suurehko siirtolohkare.

ekologinen yhteys. Yhteydet ja tarpeet ovat sekä Myllyojan että
voimalinjan suuntaiset.
Nykyisen luonnontilaisen alueen ja tulevan uuden asuinalueen
tärkeimmät ekosysteemipalvelut ovat arvokkaat elinympäristöt,
ulkoilu, liikunta, veden pidätys sekä marjastus ja sienestys.
Alueella on myös maisemallisina häiriöinä tulkittavia
elementtejä. Niinä voidaan pitää alueen länsiosaa reunustavaa
laajaa voimalinja-aluetta, joka muodostaa leveän ja pitkän
avoimen maisematilan, jossa pylväät näkyvät maaston
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Luonto
Alueella ei ole luonnontilaisia tai liki luonnontilaisia metsiä.
Tuoreilla kankailla (VMT) on yleisesti soistumia, joissa suovarvut,
erityisesti suopursu, korvaavat metsävarvut. Kangasmetsän
painanteisiin on syntynyt ohutturpeisia rämeitä ja aivan
paikallisesti ojien varteen vaatimattomia pusikon luonteisia
korpia.
Paitsi suot, myös tuoreet metsät on ojitettu melkein kokonaan.
Suunnittelualueen etelä- ja itäreunassa on entisiä metsittyneitä
peltoja. Niille kehittyy ruohoisia seka- tai lehtimetsiä.
Kuivahkoja kangasmetsiä on vain Nykäsenkankaalla ja hiukan
rakennetun
Vanhan
Hiukkavaaran
pohjoispuolella.
Karukkokankaita ei alueella ole.

vähäpuustoinen, luhtainen suo. Se on luonnontilaisen kaltainen
ja kokonaispinta-alaltaan alle kaksi hehtaaria. Epävarmaksi
tämän selvityksen yhteydessä jää, voisiko suon pohjoispuolinen,
hyvin märkä, soistunut niitty olla vanha paisuntaniitty, jolloin se
voitaisiin luokitella niittytalouden perinnebiotoopiksi.

Kuva 12. Kasarmialueen puusto koostuu pääosin männyistä ja
koivuista.

Kuva 10. Suunnittelualueen mäntyvaltaista metsämaastoa.

Kuva 11. Uutta suoralinjaista ojitusta alueen eteläosassa.
Maasto on rakennettua ympäristöä ja muutamia kuivahkoja
kankaita lukuun ottamatta luontaisesti melko kosteaa.

Alueelta ei ole havaittu luonnonsuojelu- tai vesilain tarkoittamia
suojeltavia luontotyyppejä, ei uhanalaisia luontotyyppejä eikä
uhanalaisia eliöitä. Alueen itärajalla on metsälakikohde eli
metsälain tarkoittama erityisen arvokas elinympäristö,
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ovat

Analyysikartalla on esitetty suunnittelualueen maisemalliset ja
toiminnalliset yleispiirteet; maiseman äärialueet, rakennettu
ympäristö, metsät, maisemallisesti merkittävä kasvillisuus,
tärkeimmät viher- ja ekologiset yhteydet, luontoarvot sekä
maisemavauriot.

Alueen pohjoisosassa oleva ojittamaton isovarpuräme on
Kiulukankaan asuinalueen rakentumisen jälkeen kahta puolin
ojitettu, jonka vuoksi rämeen vesitalous tuskin tulee pysymään
tulevaisuudessa ennallaan ja suo tulee kuivumaan.
Isovarpurämeen uhanalaisluokitus on silmälläpidettävä (NT,
Etelä-Suomen alue luontotyyppiarvioinneissa).

Mänty on hiekkaisten maiden yleisin puu. Mäntyä esiintyy myös
tuoreissa metsissä mustikan seuralaisena. Alueelta löytyy lisäksi
kuusikoita, sekametsiä ja pienialaisia lehtimetsiä.

Kuva 9. Alueen luontotyypit, lähde Vanhan Hiukkavaaran
luonto- ja maisemaselvitys, s. 20.

erilaisissa ympäristöissä viihtyviä lajeja alueella
viherpeippo, punatulkku, punavarpunen ja leppälintu.

Kesällä 2016 on alueelle tehty linnustoselvitys. Selvityksen
mukaan alueen linnusto on runsas, mutta koostuu pääosin
tavanomaisista metsän ja rakennetun ympäristön lajeista.
Linnustollisesti parhaita paikkoja on Myllyojan varsi
kokonaisuudessaan, Myllyojan varren entinen, kosteapohjainen
niitty selvitysalueen itäosassa, sekä Nykäsenkankaan varttunut
kuusivaltainen sekametsä. Havaituista ja uhanalaisista lajeista
rakennetussa
ympäristössä
viihtyvät
haarapääsky
ja
tervapääsky, kosteikkoalueilla viihtyy taivaanvuohi, ja vanhoissa
metsissä hömötiainen ja töyhtötiainen. Muita merkittäviä,

Kuva
13.
Vanhan
ympäristön nykytila

Hiukkavaaran

suunnittelualueen

Viheralueiden toiminnot
Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittämissuunnitelmassa on
esitetty tavoitteet Hiukkavaaran suuralueen leikkipuistojen
toteuttamisen
suhteen.
Suunnitelmassa
on
Vanhan
Hiukkavaaran alueelle esitetty kaksi rakennettavaa leikkipaikkaa,
Heinikorpi/ Aittaniityn leikkipaikka ja Vanhan Hiukkavaaran
leikkipaikka.
Tarvearvio
perustuu
Oulun
maankäytön
toteuttamisohjelmaan MATO 2014–2023.

Kuva
14:
Ote
Oulun
kehittämissuunnitelmasta

kaupungin

leikkipuistojen

Hiukkavaaran suuralueella on laadittu koirapalvelujen
kehittämissuunnitelma. Suuralueella on ennustettu olevan 1072
koiraa vuoteen 2030 mennessä. Vanhan Hiukkavaaran alueelle
on suunnitelmassa esitetty sijoitettavaksi koirankoulutuskenttä.
Sen tarkempi sijoitus esitetään asemakaavassa.

Suunnitelman tavoitteet
Hiukkavaaran kaavarunkoraportissa 24.1.2008 on mainittu
luonnon kannalta merkittävät kohteet ja lisäselvitystarpeina
mm. luonto- ja maisemaselvitysten saattaminen ajan tasalle.
Täydentävistä selvityksistä viimeisin on laadittu 16.9.2015.
Suunnittelutyölle on v. 2008 kaavarunkotyössä
seuraavat ympäristölliset tavoitteet:







maisemalliset ja ympäristölliset ongelma-alueet
kunnostetaan
metsäalueita hoidetaan virkistyskäytön näkökulmasta
Hiukkavaaran
alueelle
sijoitetaan
yksi
keskusleikkipuisto
ja
osa-alueille
pienemmät
leikkipuistot

Viheralueverkoston suunnittelun tavoitteeksi on myös asetettu
luonnon ja maiseman merkittävien ominaispiirteiden säilyminen
sekä hyvien virkistys- ja liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen
tuleville asukkaille, näiden hyvä saavutettavuus, kattavuus ja
monipuolisuus. Liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien tulee olla
lähellä asutusta, kouluja, päiväkoteja ja aluekeskuksia.
Hiukkavaaran ulkoiluverkosto palvelee käytännössä kaikkien
koillisten kaupunginosien virkistys- ja ulkoilupalveluja.

Nämä tavoitteet tarkennettuna Vanhan Hiukkavaaran alueelle
ovat seuraavat:

päävirkistysja
ulkoiluyhteydet
sijoittuvat
suunnittelualueen pohjoisosaan, Myllyojan varteen
sekä voimalinjan varteen. Alueella on myös
virkistyskäyttöön soveltuvia metsäalueita, jotka
tarkentuvat suunnittelun edetessä

merkittävimmät rakentamisen ulkopuolelle jätettävät
maisema- ja luonnonalueet ovat Myllyojan laakso ja
puronvarsilehto, suunnittelualueen itärajan avosuo ja
mahdollisesti pohjoisosan isovarpuräme. Suoalueiden
säilymisen edellytykset tarkentuvat suunnittelun
edetessä.

maisemallisiksi ongelma-alueiksi voidaan luonnehtia
vesakoituvia alueita sekä entisiä että nykyisiä
voimalinjakäytäviä

metsäalueiden hoidon tavoitteet ja toimenpiteet
tarkentuvat suunnittelutyön edetessä

suunnittelualueelle sijoitetaan 2 leikkipuistoa

Kuva 15: Kasarmialueen maisema- ja kaupunkikuvalle ovat
leimallisia pitkät, horisontaaliset rakennusmassat ja näiden
vastapainona vertikaaliset, jylhät männiköt sekä erilaiset aukiot.

Vanha Hiukkavaara on tärkeä osa koko Hiukkavaaran
kaupunginosan
identiteettiä.
Luonnon,
maiseman
ja
kaupunkikuvan kannalta merkittävimpiä ominaispiirteitä
edustavat Myllyoja, arvokkaat suoalueet sekä kasarmialueen
ympäristö.
Kasarmialueen erityispiirteitä ja miljöötä tulee
soveltuvin osin säilyttää myös alueen tuleville asukkaille ja
käyttäjille.
Toteutettavassa maisema- ja ympäristörakentamisessa voi
korostaa alueen historiaa ja sotilaallista ilmettä, mutta myös
rikkoa suoraviivaisia muotoja pehmentävin elementein,
esimerkiksi
maastonmuotoilulla
ja
istutuksilla
sekä
detaljiratkaisuilla. Aukiot voivat säilyä avoimina tiloina, mutta
niiden käyttötarkoitus muuttuu kaupunkirakenteen tarpeiden
mukaan. Alueen historia voi tuottaa tilallisia ja toiminnallisia
elämyksiä tuleville käytäjille.

Suosituksena voidaan pitää virkistyksen mahdollistavan
viheralueen sijaintia enintään 300 metrin tai 5 minuutin
kävelymatkan päässä kodista, erityisen tärkeää tämä on lasten
ja
liikuntarajoitteisten
kannalta.
Lähivirkistysalueen
minimikokona voidaan pitää 1,5 hehtaaria.

Kuva 16: Puukujanteet ovat osa kasarmin miljöötä.

asetettu

turvataan hyvät virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet
maiseman ja luonnon kannalta merkittävät alueet
jätetään rakentamisen ulkopuolelle
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Lähtötiedot, liikenne

7.

Vanhan Hiukkavaaran suunnittelun lähtötietoina ovat toimineet
seuraavat raportit, selvitykset, opinnäytetyöt ja suunnitelmat.
Lähtötietoasiakirjojen jaottelu on esitetty sähköisen työtilan
mukaisesti. https://ottilat.ouka.fi/sites/hiukkavaara/
-

-

-

-

-

-

Hiukkavaaran kaavarunko sekä liikenteen,
ympäristön, vesi- ja energiahuollon yleissuunnittelu,
24.1.2008
Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran
kaavarungon vaikutusalueella,
toimenpidesuunnitelma, 2008, Oulun tekninen
keskus, Katu- ja viherpalvelut; Tiehallinto, Oulun
tiepiiri; Plaana Oy
Vaalantie Melusuojaukset, 23.9.2013, Ramboll Oy
Vaalantie Melusuojaukset, päivitys, 26.11.2013,
Ramboll Oy
Hiukkavaaran keskuksen (564-2077) asemakaava ja
sen taustamateriaalit sekä liikenteen, katujen,
ympäristön, vesi-, energia-, sähkö- ja jätehuollon
yleissuunnitelmat 22.9.2015, Oulun kaupunki,
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Hiukkavaaran keskuksen Soittajankankaan
Vaskikankaan ja monitoimitalon asemakaava,
ympäristön ja kunnallistekniikan yleissuunnitelmat,
yleissuunnitelmaraportti, 17.12.2013, Oulun
kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Vaalantie, Meluselvitys MT8300 (Vaalantie),
Liittymäjärjestelyt Yrjö Saarelan tien ja
Soittokunnantien kohdalla, POhjois-Pohjanmaan ELYkeskus, Oulun kaupunki, Ramboll Oy
Raitotie, Keskiäänitasot, 8.12.2014, Ramboll Oy
Raitotie, Keskiäänitasot, 8.4.2015, Ramboll Oy
Raitotie, Melusuojaukset, 8.4. ja 15.4.2015, Ramboll
Oy
Meluselvitys Vanha Hiukkavaara, 18.11.2016, Ramboll
Oy
Hiukkavaaran keskus, Suunnitelmakartta 1:2000,
20.4.2015
Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030
ja laaditut liikenne-ennustemallit, 2015
Oulun yleiskaavan liitteet 10-13, 15.1.2016

Vaalantien kehittäminen Oulun Hiukkavaaran kaavarungon
vaikutusalueella, toimenpidesuunnitelma
perustuu vuoden 2008 Hiukkavaaran kaavarunkoon
Haapalehdontien liittymässä sivusuunnille
kääntymiskaistat
Puntarikankaantien liittymään kiertoliittymä +
alikulku
Pappilantielle kanavointi + alikulku
Raitotien liittymään kiertoliittymä, jossa kaikissa
suunnissa ”vapaa oikea” + alikulut (4 kpl)
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Hiukkavaaran melumallinnus 2008 kaavarunkovaiheessa.

Vanhan Hiukkavaaran kaavarunkotarkastelu Hiukkavaaran
keskuksen asemakaavatyön yhteydessä 26.11.2012.

Kaavarunko 2008.
Raitotien yleissuunnitelma
Raitotielle esitetty kävelyn ja pyöräilyn risteämiskohdat
alikuluilla (5 kpl) välillä Vaalantie-Haukkasuo
ajoneuvoliikenteelle osoitettu kiertoliittymät (3 kpl) ja
yksi kanavoitu liittymä (pohjoisosa) sekä yksi varaus
mahdolliselle liittymälle lähellä Kiulukangasta
Meluselvitykset ja liikenne-ennusteet
Vaalantien ja Raitotien varrelle tulee tehdä melusuojaus.
Melusuojaukset tehdään rakenteellisina tai valleina. Keskustaalueen melusuojaus toteutetaan rakenteellisena, muiden
alueiden melusuojauksen tapa tarkentuu asemakaavoituksen
yhteydessä. Meluselvityksien ja yleisen liikennemallin
ennusteissa suuriakin eroavaisuuksia alueen liikenneverkolla.
Ero johtuu Oulun liikennemallin kehittämisestä ja siitä, että
alueella on haluttu pitäytyä varmuuden vuoksi suuremmissa
liikennemäärissä. Vanhan Hiukkavaaran alueen asukasmääränä
yleisessä liikennemallissa on käytetty noin 2000 asukasta ja
Hiukkavaaran keskuksen noin 4000 asukasta. (lähde: Ramboll)

Hiukkavaaran
tarkistettu
Päiväaikainen keskiäänitaso.

melumallinnus

18.11.2016

Ote Uuden Oulun yleiskaavasta

Yleiskaavan liite 11: pääpyörätieverkko sekä alustava jatkoesitys
pyörätieverkon luokittelusuunnitelman mukaan.
Vanhan Hiukkavaaran alueen pyöräilyn pääreittien
tavoitteellinen verkko.
Oulun kaupungin liikennemallin mukainen liikenne-ennuste
2030 sekä alueelle laadituissa meluselvityksissä käytetyt
ennusteet (vihreällä, mikäli poikkeaa yleisestä liikenneennusteesta).

Joukkoliikenne
Oulun kaupungin joukkoliikennesuunnittelijoiden mukaan
Hiukkavaaran
alueen
joukkoliikennereittejä
ei
ole
kaavarunkotyön 2008 jälkeen vielä tarkemmin suunniteltu
Poikkimaantien sillan ja Raitotien rakentumisen jälkeiseen
tilanteeseen. Kaavarunkovaiheessa on suunniteltu, että linjat
kulkevat Hiukkavaarankadun ja Raitotien liittymästä etelän
suuntaan joko Poikkimaantien tai Vaalantien kautta Oulun
keskustaan. Lisäksi alueelle olisi tulossa vähintään yksi uusi linja,
joka ajaisi Valkiaisjärventien ja Raitotien liittymästä Raitotietä
pohjoiseen ja ajaisi Haapalehdotien kautta Oulun keskustaan
Alueelle on ideoitu myös Hiukkavaaran sisäistä citybussiliikennettä.

Kävely ja pyöräily
Vuoden 2016 loppuun mennessä valmistuu Oulun seudun
pyöräteiden luokittelutyö. Aiemmissa suunnitelmissa ja
yleiskaavaa
varten
tehdyissä
selvityksissä
Vanhaan
Hiukkavaaran suuntautuu Oulunsuusta (uuden jokisillan kautta)
sekä Poikkimaantien vartta pitkin pyöräilyn erityiset
laatukäytävät, joka jatkuvat Hiukkavaaran alueella muuna
pyöräilyn pääreittinä.
Pyöräteiden luokittelussa alustava esitys pyöräilyn
pääreiteistä (2 kpl) Hiukkavaaran keskukseen saakka

Hiukkavaaran liikunta- ja kuntoreitit sekä kävely- ja pyörätiet.
Hiukkavaaran keskuksen YS 2015.

Oulun
yleiskaavassa
Hiukkavaaran
alue
kuuluu
kaupunkirakenteen tiivistämisvyöhykkeeseen, jolla erityisesti
tuetaan joukkoliikenteen kehittymistä raitiotieliikenteeksi.
Yleiskaavan liitteessä 13 on esitetty ohjeellinen raitiotievaraus
Oulun keskustasta Hiukkavaaran keskukseen. Vanhan
Hiukkavaaran suunnittelussa tulee huomioida sujuvien ja
suorien
joukkoliikenneyhteyksien
mahdollistaminen
Hiukkavaaran keskuksesta Oulun keskustan suuntaan

Alueella kulkevat joukkoliikennereitit talvella 2015-16..

Ote yleiskaavan liitteestä 13.

19

Joukkoliikenteen
pysäkkien
saavutettavuustarkastelu
kaavarunkovaiheessa 2008. Kävelyetäisyytenä on käytetty 400m
(linnuntietä).
Oheisessa kuvassa on esitetty esimerkinomaisesti yksi
mahdollinen linjastoratkaisu koskien kaavarunkoaluetta ja sen
lähialueita. Saavutettavuuskuvasta nähdään, että alueelle
asetettu kävelyetäisyystavoite (linnuntietä 400, vastaa 400…600
metriä
maastossa)
täyttyy
hyvin.
Kerrostaloalueilla
kävelyetäisyystavoite on 150 m linnuntietä. Tämäkin tavoite on
täytettävissä aika hyvin. Kaavarungon kaikille alueille on
mahdollista toteuttaa arkipäivisin puolen tunnin vuorovälillä
hoidettava
joukkoliikennetarjonta
nykyperiaatteella
eli
lipputuloilla katettuna. Hiukkavaaran keskuksesta vuorotarjonta
on vähintään neljä vuoroa tunnissa kaupungin keskustaan.
Tavoite on hoitaa yhteydet Poikkimaantien sillan kautta (lähde:
Hiukkavaaran kaavarunko 2008).
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Joukkoliikenteen
nykyiset
pysäkit
sekä
Raitotielle
katusuunnitelmassa
osoitetut
pysäkit
sekä
niiden
saavutettavuus 400m kävelyetäisyydeltä.

Alustavat joukkoliikennelinjat kaavarunkovaiheessa 2008.

Olemassaoleva ympäröivien alueiden
liikennekytkennät Vanhaan Hiukkavaaraan

kaavoitus

Ympäröivän kaupunkirakenteen liikenteelliset ”pakkopisteet”
Vanhan Hiukkavaaran alueen liikennejärjestelyjen suunnittelulle.
ja

Eräs selkeä lähtökohta Vanhan Hiukkavaaran alueen
liikenneverkon
muodostamiselle
ja
sen
kytkemiselle
ympäröivään kaupunkirakenteeseen on ympäröivien alueiden
kaavoitus- ja katuverkkotilanne sekä joukkoliikennereitit.
Kaavarunkovaiheessa
on
lisäksi
asetettu
tavoitteeksi
Hiukkavaaran alueen pääkatuverkko, jonka mukaan alueen
liikennevirtoja
palvelevat
ensisijaisesti
Vaalantie
ja
Raitotie/Poikkimaantie.

Muuta huomioitavaa
lähtöaineistoissa liikenne- ja
katusuunnittelussa
Talvikaupunkisuunnittelu
Pyöräilyn ja jalankulun edistäminen talvikaupungissa
– esimerkkikohteena Hiukkavaaran keskus,
opinnäytetyö, Taavi Tervala, 2013, Oulun seudun
ammattikorkeakoulu, Rakennustekniikan
koulutusohjelma
Talvikaupunkistrategia, Hiukkavaaran keskus, kestävä
pohjoinen talvikaupunki, 15.5.2014, Movense Oy,
Oulun kaupunkisuunnittelu, sarja B 46 ISSN 0357-8208
Lumitilojen mitoitus, Esimerkkikohteena
Hiukkavaaran keskus, 2014, Miika Venetvaara, Oulun
ammattikorkeakoulu, Rakennustekniikan
koulutusohjelma
Näkökulmia talvikaupungin suunnitteluun –
esimerkkikohteena Hiukkavaaran keskus, 25.2.2015,

-

Oulun kaupunkisuunnittelu. Sarja A 215 ISSN 03578194
Talviolosuhteiden huomioiminen
kaupunkisuunnittelussa, ohjevihko, 2015, Miia
Kääntö, Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut

Johtokartat
Johtokarttaote 1:6000 ja merknnät, 26.5.2016
Maaperä
Rakennettavuusselvitys 2011, Oulun kaupunki,
Hiukkavaaran keskus, asemakaava, 15.12.2011,
Oulun tekninen keskus, Katu- ja viherpalvelut, Pöyry
Oy
Maaperäselvitys, Maaperäolosuhteet ja alueen
rakennettavuus 1:4000,
Pohjatutkimuskartta 1:4000
Pohjatutkimusleikkaukset 15 kpl
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Liikunta ja ulkoilu

8.

Erilaisia liikuntapalveluita Vanhan Hiukkavaaran alueella
on vähän. Alueelta on latuyhteys Haapalehdon kautta
Kivikkokangas-Rannanperä-reitille.
kasarmirakennusten

läheisyydestä

Lisäksi
kulkee

vanha

varuskunnan kuntoreitti, joka ei ole ollut käytössä vuosiin.
Lisäksi alueella on pieni kivituhkapintainen pallokenttä,
joka

jäädytetään

talvisin.

Vanhassa

Hiukkavaarassa

sijaitsee myös yksityinen skeittihalli, joka on paikallisen
skeittiseura

Oulun

Rullalautailijoiden

vuokraama

ja

ylläpitämä.
Vanhan

Hiukkavaaran

ympäristössä

on

erinomaiset

kuntoreitit, joiden saavutettavuus Vanhan Hiukkavaaran
alueelta tulee varmistaa. Sähkölinjan reunassa kulkevalta
reitiltä tulisi saada yhteys Hiukkavaaran keskukseen,
jolloin myös alueen eteläosissa asuvilla kuntalaisilla olisi
hyvät yhteydet pääreitistöön. Hiukkavaaran keskuksessa
on aluevaraukset monipuolisille liikuntapalveluille (mm.
uimahalli, jäähalli, liikuntahalli). Lisäksi keskuksessa on
keinonurmipintainen

pallokenttä

yleisurheilun

suorituspaikkoineen. Raitotien eli niin sanotun kehätien
valmistuttua Hiukkavaarasta on hyvät kulkuyhteydet
pääkeskustasoisiin liikuntapalveluihin.
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9.

Vesihuolto

Alueen nykyinen vesijohto- ja viemäriverkko tullaan
pääosin uusimaan. Kaikki verkosto-osuudet eivät näy
Oulun Veden johtokartalla.
Vesijohtoverkosto liitetään Raitotien varteen
rakennettavaan runkovesijohtoon, nykyinen
vesijohtoyhteys Ylä-Haapalehdon kautta Myllyojalle
säilyy. Poikkimaantien siltaan rakenteilla olevan
vesijohdon kautta muodostetaan uusi vesijohtoyhteys
Oulujoen eteläpuolelle, sen myötä Hiukkavaaran alueen
verkoston painetaso ja veden toimitusvarmuus paranee.
Jätevedet johdetaan Myllyojalla sijaitsevaan
runkoviemäriin, joka uusitaan v. 2017 jolloin putkikokoa
kasvatetaan.
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10. Kaukolämpö
Energiakaavan tavoitteita
Nykyinen Kaukolämpöverkko

Suunnittelun lähtökohdat

Alueen länsipuolelle on rakennettu kaukolämmön runkolinja,
joka
palvelee
koko
hiukkavaaran
aluetta.
Vanhalla
kasarmialueella
on
jokin
verran
käytössä
olevaa
kaukolämpöverkostoa kuva1.
Alueen itäpuolelle Raitotien varteen rakennetaan runkolinja,
joka tulee osittain palvelemaan Vanhahiukkavaaran alueita.

Alueen suunnittelun lähtökohtana on Vaalantien varressa oleva
DN400 runkolinja, josta alue tulee pääosin saaman
lämpöenergian.

Kaavassa tulisi pystyä jakamaan alueita eri energia muodoille,
jolloin rakennettavien verkkojen käyttö olisi mahdollisimman
tehokasta.
Suunnittelussa
pitäisi
pystyä
optimoimaan
verkkojen
mitoitukset,
siten
että
päällekkäistä
rakentaminen
minimoitaisiin. Voidaanko kaavoituksella ohjata mitä lämmitys
energiamuotoa rakennukset alueella käyttävät?

Alueelle on myös tehty varaus kahdesta 45 MW
varalämpövoimalasta.
joiden
tarkoitus
on
varmistaa
tulevaisuudessa lämmitysenergian riittävyys. Voimaloiden
typpiä ei voida tässä vaiheessa päättää, mutta kaavoituksessa
tulee varautua siihen, että tontille pystytään tekemään kaksi
raskastapolttoöljyä käytävää lämpövoimalaa, kuva1.

Kaavan
suunnittelussa
pitää
pyrkiä
huomioimaan
tulevaisuudenenergia
ratkaisut
ja
rakennusmääräykset
mahdollisimman tarkasti. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa,
mutta sen tiedämme, että lämmitysenergiaa tullaan
tarvitsemaan myös tulevaisuudessa.

Voimalaitos tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle Vaalantien
varressa olevaa kaukolämmön runkolinjaa, koska ison
runkolinjan sijoittaminen asuin alueelle on hankalaa ja toisaalta
linja maksaa noin 1000 -1500 euroa/m. Lämpövoimala
riippumatta tyypistä on suuri rasite asuin alueille, joka tulee
ottaa huomioon. Tyypillisesti Voimalat ovat sijoitettu teollisuus
valtaisille alueille, mutta maastonmuotoilulla ym. kaava
järjestelyillä saadaan se sijoitettua myös asuinalueelle.

Kuva1, Vanhanhiukkavaaran nykyinen kaukolämpöverkko

Epävarmuus ja uudet energiatehokkuus määräykset tekevät
Lämpö- ja painehäviöiden optimoinnista haasteellista, joten
Oulun Energia Lämpöpalvelut panostavat tällä hetkellä uuteen
matemaattiseen
simulointimalliin
ja
ohjelmaan,
jolla
tulevaisuuden skenaarioita voidaan tarkemmin simuloida.

Pientalovaltaisilla
alueilla
kaukolämpöverkon
laajennus
investoinnit ovat haasteellisia kilpailutilanteen takia, joten voi
olla mahdollista, että kaukolämpöverkko ei kata koko aluetta
Kaukolämpöverkko tullaan kuitenkin suunnittelemaan alueella
mahdollisimman kattavaksi. Järkevällä massoittelulla voidaan
vaikuttaa
energiatehokkuuteen
ja
kaukolämpöverkon
laajuuteen.
Kaukolämpöverkoston laajuus vaikuttaa tällä hetkellä tonttien
kysyntään,
joka
otetaan
huomioon
suunnittelussa.
Rankennusten lämmitysenergian käyttöprofiili on muuttunut
uusien rakennusmääräyksien takia, joka vaikeuttaa uusien
verkostojen mitoitusta.

Kuva2, Vasraperän lämpövoimala
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11. Sähköverkko
Suurjännitevoimalinjat
Suunnittelualueen
itäpuolella
kulkee
kolme
suurjännitevoimalinjaa, joista yksi on Oulun Energia Siirto ja
Jakelu Oy:n omistama ja kaksi ovat Fingridin omistamaa (kuva
1). Suunnittelualueen lounaispuolella Vaalantien varrella kulkee
nykyään yksi Fingridin omistuksessa oleva suurjännitevoimalinja
(kuva 1). Sen viereen rakentuu tulevaisuudessa Oulun Energia
Siirto
ja
Jakelu
Oy:n
suurjännitevoimalinja.
Suurjännitevoimalinjojen poikkileikkaukset ja rakennusrajat
näkyvät kuvissa 2 ja 3.
Pien- ja keskijänniteverkko
Suunnittelualueella on nykyisin 2000-luvulla rakennettua
kaapeliverkkoa, jota pyritään mahdollisuuksien mukaan
hyödyntämään rakennettaessa kaavoitettavan alueen uutta
sähköverkkoa (kuva 4). Uudet pien- ja keskijännitekaapelit
asennetaan
katujen
rakentamisen
yhteydessä
yhteisjohtokartoissa
tarkemmin
sovittaviin
paikkoihin.
Jakokaapit
sijoitetaan
tonttialueiden
ulkopuolelle
pääsääntöisesti tonttien välisten rajojen kohdalle.
Muuntamot
Uudet muuntamot toteutetaan AO, AP, AR ja AK alueilla
erillisinä rakenteina puisto- tai muille yleisille alueille.
Muuntamot ovat pääsääntöisesti peltirakenteisia. Tällainen
rakenne vaatii vähintään kahdeksan metrin suojaetäisyyden
palavista rakenteista ja huoltomahdollisuuden kaikilta sivuilta.
Peltirakenteisen muuntamon aluevaraus kaavassa on 21 x 21
metriä.
Palomääräysten
tms.
niin
vaatiessa
betoninen
puistomuuntamorakenne on myös mahdollinen. Se ei vaadi
erillistä suoja-aluetta kaavamerkintänä. Muuntamon ovien
puoleiselle sivulle on jäätävä vähintään kolme metriä
huoltotilaa. Lisäksi muuntamon viereen on päästävä tarvittaessa
liikkumaan nosturi- ja kuorma-autolla myös sen jälkeen kun
alue on rakennettu valmiiksi.
AL ja AK- alueilla, joissa muuta tilaa ei ole käytettävissä,
muuntamot sijoitetaan korttelialueille ja ovat rasitteena
tonteilla. Muuntamot ovat näillä alueilla betonirakenteisia ja
niiden koko on n. 2,5 x 4 metriä. Muuntamot on mahdollista
sijoittaa mm. katosten yhteyteen.

Kuva 17: Vanhan Hiukkavaaran alueen suurjännitevoimalinjat (tilanne 2016).
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Kuva 18: Vanhan Hiukkavaaran itäpuolella olevien suurjännitevoimalinjojen poikkileikkaus ja rakennusrajat.
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Kuva 19: Vanhan Hiukkavaaran lounaispuolella olevien suurjännitevoimalinjojen poikkileikkaus ja rakennusrajat.

Kuva 20: Vanhan Hiukkavaaran alueen keskijänniteverkko (tilanne 2016).
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12. Muut selvitykset,

opinnäytetyöt ja raportit
1.1. INURDECO
INURDECO (Integrative urban development concept) oli
yhteishanke, jossa Oulun kaupunki, Hartela-Forum Oy,
Skanska Talonrakennus Oy, Sonell Oy ja Oulun yliopisto
kehittivät monistettavissa olevia vuorovaikutteisia kestävän ja
energisoivan talvikaupungin suunnittelukäytäntöjä ja työkaluja. Kokoavana viitekehyksenä on ollut pohjoisiin
olosuhteisiin suunniteltava ja rakennettava Hiukkavaaran
kaupunginosa,
joka
toimii
kaupunkisuunnittelun
ja
rakentamisen testiympäristönä, jossa yritykset voivat testata
tuotteitaan. Integroivalla kaupunkikehitystyöllä tarkoitetaan
toimintatapaa, joka mahdollistaa keskinäisen oppimisen ja
uusien ratkaisujen löytämisen. Yritysten tavoitteena on ollut
oman liiketoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen.
Hankkeen toimintamallin mukaisesti Oulun kaupunki kehitti
talvikaupungin suunnittelua, kaupunkisuunnitteluprosessiaan,
maapolitiikkaansa,
toteutti
kumppanuuskaavoitusta,
tontinluovutusmenettelyä ja virtuaalista vuorovaikutusta.
Hankkeessa luotiin käytännöt, joilla Oulun kaupunki kehittää
Hiukkavaarasta kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen Living
Labin.
Yrityskumppanit
olivat
mukana
jo
ennen
asemakaavaprosessin käynnistymistä, ja yhteistyö jatkuu
käytön elinkaaren loppuun saakka. Hankkeen tuloksena
syntyvä energisoiva asemakaava on toimintamallina ja
työkaluna monistettavissa kansallisesti ja kansainvälisesti
pohjoisilla alueilla.
Hiukkavaaran
keskuksen
energisoivalla
asemakaavalla
tarkoitetaan niitä Hiukkavaaran kaavarungon ja Hiukkavaaran
keskuksen
asemakaavaprosessissa
syntyneitä
kestävän
kehityksen arvoja, joilla on ekologisia, sosiaalisia,
kulttuurillisia ja taloudellisia vaikutuksia. Nämä tavoitteet
ovat syntyneet Oulun kaupungin strategisista tavoitteista,
syventyneet Hiukkavaaran asemakaavoissa ja erityisesti
huomioitu
hankkeen
suunnittelun
kohteena
olleessa
Hiukkavaaran keskuksen asemakaavassa. Erityisenä teemana
on ollut osallisuus ja sitouttaminen asemakaavoitusprosessiin
sen alusta asti. Hiukkavaaran keskuksen kaavoitusprosessin
aikana
asemakaavan
sisältöä,
määräyksiä,
tontinluovutusehtoja ja rakentamistapaohjeita on laadittu
siten, että turvataan alueen kehittyminen tulevaisuudessa
sekä
säästetään
rakentamisen
kustannuksissa
käyttäjälähtöisyys ja paikalliset olosuhteet huomioiden.
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Kuva 21 Kestävän kaupunkisuunnittelun tavoitteet, ote INURDECO-loppuraportista

1.2. Talvikaupunkisuunnittelu
Näkökulmia talvikaupungin suunnitteluun –
esimerkkikohteena Hiukkavaaran keskus, 25.2.2015, Oulun
kaupunkisuunnittelu. Sarja A 215 ISSN 0357-8194
Raportti tarjoaa ideoita ja ajatuksia kaupunkisuunnitteluun
pohjoisen olosuhteissa. Ohjeet on erityisesti tarkoitettu
kaavoittajien ja kaupunkisuunnittelijoiden työn tueksi, mutta
ohjeet kattavat suunnittelun eri tasot laajasti. Raportin
tavoitteena on herättää suunnittelija uudella tavalla
ajattelemaan ja ottamaan huomioon talviolosuhteet osana
kokonaisvaltaista suunnittelua. Suunnitteluohjeisto voi toimia
innoittajana ja ideapankkina. Talvikaupunkinäkökulma voi olla
hedelmällinen
lähestymistapa
pohjoisten
kaupunkien
suunnitteluun. Ohjeena ovat olleet maailmalla aiemmin
laaditut ohjeistot, tutkimukset ja kirjallisuus. INURDECOhankkeen aikana tehdyt opinnäytetyöt ja muut selvitykset
talvikaupungin määrittelystä ja lumitilamitoituksista ovat
olleet myös osa tämän raportin lähdeaineistoa. Ohjeita on
pyritty mitoittamaan Oulun ja Hiukkavaaran olosuhteisiin
sopiviksi.

Talvikaupungin yleisten alueiden suunnitteluohje,
Esimerkkikohteena Hiukkavaaran keskus, opinnäytetyö,
2015, Miia Kääntö, Oulun ammattikorkeakoulu,
Rakennustekniikan koulutusohjelma
Opinnäytetyössä on koottu yhteen hyviä talviset olosuhteet
huomioivan
kaupunkisuunnittelun
periaatteita.
Esimerkkikohteena on Oulun Hiukkavaara, josta rakennetaan
kestävä
pohjoinen
talvikaupunki.
Hiukkavaaran
asemakaavoitusvaiheen poikkileikkausten lumitiloja on
arvioitu erilaisten ohjeiden ja lumitaselaskelmien avulla.
Laskelmien perusteella lumitilaa on varattu hyvin katualueelle
ja lunta saa sataa runsaasti ennen lumitilojen täyttymistä.
Suunnittelun tavoitteena on mitoittaa riittävät lumitilat niin,
ettei lunta tarvitse kuljettaa vastaanottopaikoille. Riittävien
lumitilojen lisäksi huomiota kiinnitetään siihen, miten lunta
kasataan niin, että lumivallit pysyvät tarpeeksi matalina
näkemien turvaamiseksi. Lumeen liittyvien tekijöiden ohella
suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota kuivatuksen
toimivuuteen ja kestäviin katurakenteisiin. Hulevesien
käsittely niiden syntypaikalla on ensisijainen tavoite
hulevesien
muodostumisen
ehkäisemisen
jälkeen.
Katurakenteiden tulee kestää talvisten olosuhteiden lisäksi
hyvin kunnossapitoa. Erityisesti on huomioitu Oulun kaupungin
omat ohjeistukset ja verrattu niitä muiden kaupunkien
ohjeisiin.
Talviolosuhteiden huomioiminen kaupunkisuunnittelussa,
ohjevihko, 2015, Miia Kääntö, Oulun kaupunki, Yhdyskuntaja ympäristöpalvelut
Tähän ohjeeseen on koottu tiivistetysti talviset olosuhteet
huomioivan kaupunkisuunnittelun periaatteita. Pääajatuksena
on uusien alueiden suunnittelu niin, että katualueilla ja muilla
yleisillä alueilla on varattu tarpeeksi tilaa lumen
varastoinnille,
jottei
lunta
tarvitse
kuljettaa
vastaanottopaikoille.

Kuva 22 Näkökulmia talvikaupungin suunnitteluun -raportin
kansi

Talvikaupunkistrategia, Hiukkavaaran keskus, kestävä
pohjoinen talvikaupunki, 15.5.2014, Movense Oy, Oulun
kaupunkisuunnittelu, sarja B 46 ISSN 0357-8208
Oulussa laadittiin Hiukkavaaran kehittämisen tueksi 2014
Suomen ensimmäinen talvikaupunkistrategia, joka osaltaan
ohjaa alueen imagon rakentumista. Talvikaupunkistrategian
lähtökohtana on se, että Oulu on pohjoinen kaupunki, jossa on
pitkä, usein luminen, talvi pimeine talvikuukausineen, mutta
myös paljon talveen liittyvää potentiaalia. Tällä tarkoitetaan
vuodenaikojen synergiaa (neljä erilaista vuodenaikaa) ja
lumikaupungin arkkitehtuuria – talvista kaupunkielämää sekä
huonon sään sisätiloja. Talven huomioiva kaupunki toimii myös
lumettomina vuodenaikoina ja mahdollistaa sen lisäksi monen
muun asian tapahtumisen. Nämä lähtökohdat on huomioitava
kaikessa
suunnittelussa
ja
toteutuksessa.
Kestävä
talvikaupunki on myös kestävä palvelukaupunki, joka
edellyttää kaikkien tahojen sitoutumista ja yhteistyötä alusta
saakka. Hiukkavaaran tavoitteena on olla myös pohjoisen
pallonpuoliskon esikuva, monen vuodenajan kaupunki, jossa

on kehitetty talviosaamista ja talvikunnossapitoa ja jossa
yhdistyy urbaanin kaupungin palvelut ja pohjoinen
luontokokemus. Oulussa talvi voidaan jakaa kahteen osaan:
loppusyksyn ns. pimeätalveen ja alkuvuoden lumitalveen, joka
jatkuu valoisana kevättalvena.
Talvikaupunkistrategia on jaettu viiteen osaan:
• Viestintä – talven tarina
• Ihminen – talvielämää pohjoisessa talvikaupungissa
• Talven suunnittelu, käyttö ja ylläpito
•
Talvitapahtumat
ja
–elämykset
–
talvimatkailun
kehittäminen
• Talvi elinvoimaistajana – osaaminen, kokeilut ja
kehittäminen ja uusi liiketoiminta

Kuva 23 Talvikaupunkistrategia-loppuraportin kansi

Taavi Tervala, 2013, Oulun seudun ammattikorkeakoulu,
Rakennustekniikan koulutusohjelma
Opinnäytetyössä tutkittiin talvisen pyöräilyn ja jalankulun
edistämiseksi
tehtäviä
toimenpiteitä
suunnittelun,
toteutuksen ja kunnossapidon suhteen. Työssä vertailtiin
erilaisia mitoituksia ja kunnossapidon käytäntöjä, esimerkkejä
toteutetuista ratkaisuista sekä liikkumisen turvallisuuteen
liittyviä tekijöitä. Tapauskohteena tutkittiin Hiukkavaaran
keskuksen
kevyen
liikenteen
verkkoa
ja
sen
talvikunnossapidon haasteita.
Talvi kaupungissa - vuodenaika kaupunkisuunnittelun
lähtökohtana talvikaupunki-ilmiön kautta tarkasteltuna,
diplomityö, 2013, Essi Oikarinen, Oulun yliopiston
arkkitehtuurin osasto
Diplomityössä
tutkittiin
talvikaupunki-ilmiötä
ja
suunnitteluideologioita. Tavoitteena oli määritellä ilmiön
kehitysvaiheet ja keskeiset tekijät sekä nostaa esiin
talvikaupunkisuunnittelun keskeisiä teemoja. Diplomityö toimi
taustana
talvikaupunkistrategialle.
Temaattisessa
tarkastelussa jaotellaan esiteltyjä talvikaupunkiratkaisuja
neljän
ympäristöulottuvuuden
–
toiminnallisuuden,
rakenteellisuuden, havaitsemisen ja merkitysten – kautta.
Tarkastelu tuo esille, kuinka talvikaupunkisuunnittelun
perustaksi nimettyjen negatiiviselta suojelun ja positiiviselle
altistamisen käsitteet tulevat eri tavoin esille ympäristön eri
olemuspuolien kautta tarkasteltuna ja niiden haluttavuus
muuttuu ympäristön eri osa-alueilla. Lopuksi peilataan
temaattisen tarkastelun kautta syntyneitä havaintoja
esimerkiksi käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta ja
kaupungista.
1.

Lumitilojen mitoitus, Esimerkkikohteena Hiukkavaaran
keskus, 2014, Miika Venetvaara, Oulun
ammattikorkeakoulu, Rakennustekniikan koulutusohjelma
Tässä
opinnäytetyössä
tarkoituksena
oli
kehittää
mitoitustyökalu lumitilojen mitoitukseen kaduille, tonteille,
kortteleille ja aukioille. Esimerkkikohteena oli Hiukkavaaran
keskus, josta rakentuu tulevaisuudessa uusi aluekeskus Oulun
kaupunkiin. Kunnollisella lumitilojen suunnittelulla voidaan
saada
aikaan
merkittäviä
säästöjä
nimenomaan
kuljetuskustannusten osalta. Tavoitteena oli mitoittaa lumelle
tarvittavat tilat aurattavilta alueilta siten, ettei lunta tarvitse
kuljettaa lumen vastaanottopaikoille. Esimerkkimitoitukset
tehtiin tonttikadulle, kokoojakadulle, omakotitalotontille,
rivitalokorttelille, kerrostalokorttelille sekä aukiolle. Työn
lopputuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa uusien
asuinalueiden suunnittelussa. Vaikka mitoitukset tehtiin Oulun
alueen lumimäärien perusteella, voidaan tuloksia käyttää
myös muualla Suomessa ottamalla huomioon paikalliset
talviolosuhteet.
Pyöräilyn ja jalankulun edistäminen talvikaupungissa –
esimerkkikohteena Hiukkavaaran keskus, opinnäytetyö,

Kuva 24 Talvikaupunkiteemat. Diplomityö, Essi Oikarinen
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1.3. Alueidentiteetti

Alueella on tavoiteltu ekologista ja luontoa lähellä olevaa
asumistapaa ja käytetty puuta rakennusmateriaalina.

Hiukkavaara, kokemukset ja lähtökohdat, identiteetin ja
imagon ainekset, konsepti ja strategiset valinnat -työssä
Hiukkavaaran
alueidentiteetin
muutosajureiksi
nimettiin
globalisaatio ja kansainvälistyminen, teknologinen kehitys,
väestön ikääntyminen, ilmastonmuutos, vapaa-ajan nouseva
rooli, monitoimikaupunki uudet yritysideat sekä käyttäjät.
Hiukkavaaran
keskuksen
alueidentiteetin
katsotaan
muodostuvan vanhan kasarmin fyysisen ympäristön ohella sen
sisältämistä useista toiminnoista (kirpputori, bänditilat,
elämysajan yritykset jne), luonnosta, kalastuksesta ja
metsästyksestä sekä ulkoilusta ja liikunnasta. Hiukkavaaran
visio on kiteytetty lauseeseen ”Ihmisen kokoinen, kestävä ja
edellä kulkeva pohjoinen talvikaupunki.”

ruutukaavaan. Idea rakennusten erilaisten käyttötarkoitusten
ja luonteiden mukaan muodostuvista kortteleista pohjautuu
kasarmialueen asemakaavalliseen perusratkaisuun, jossa
huolto-, varasto- asuin- tai muut rakennukset sijoitettiin
niiden käyttötarkoituksen mukaan kukin omaan rivistöönsä.
Kasarmikorttelit rakentuvat vaiheittain Länsi-Hiukkavaaran
keskustaksi uusien rakennusten painottuessa erilaisiin pienten
ja keskisuurten yritysten työpaikkatiloihin ja asukkaiden
harrastetiloihin. Asuin- ja työtilat sekoittuvat myös asumiseen
painottuvissa kortteleissa työtilojen käyttötarkoitusten
mukaan.

Ihmisen kokoinen tarkoittaa itselähtöistä ja -organisoituvaa,
välittävää
ja
yhdessä
toimivaa,
matalan
kynnyksen
monitoimikaupunkia, jossa käyttäjät ovat kaupunginosan
keskiössä. Kestävä ja edellä kulkeva tarkoittaa kestävän
kehityksen edistämistä ja erityisesti Hiukkavaaran living labia,
energiatehokasta kaupunginosaa sekä rohkeaa kokeilua ja
uudistumista. Pohjoinen talvikaupunki koostuu vuodenaikojen
synergiasta, lumikaupungin arkkitehtuurista, pohjoisen
pallonpuoliskon
esikuvasta
sekä
pohjoisen
luonnon
monimuotoisuudesta. Liikkuminen Hiukkavaarassa tarkoittaa
luonnollista tapaa liikkua, erilaisten reittien tarjontaa,
ennakoivaa kunnossapitoa sekä kaupunkiliikennettä palveluna.

Kuva 26 Diplomityön havainnekuva, Sami Mukkala
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1.4. Diplomi-, opinnäyte- ja harjoitustyöt
Asuntovaltainen maankäyttösuunnitelma LänsiHiukkavaaraan, 31.3.2010, Sami Mukkala, Oulun yliopiston
arkkitehtuurin osasto
Diplomityössä kasarmialuetta on kehitetty asuntopainotteisella
maankäyttösuunnitelmalla.
Kasarmialuetta
on
pidetty
suunniteltavan alueen toiminnallisena keskuksena, johon mm
alueen palvelut tukeutuvat. Uutta rakentamista alueelle
esitetään 21 000 kem2, mikä tarkoittaa 1650 asuntoa sekä n 100
työpaikkaa. Rakennuskanta koostuu omakoti-, pari-, rivi-,
kerros- ja yhdistetyistä pientaloista sekä palvelurakentamisesta.
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Hiukkavaaran entisen kasarmin muutos- ja
täydennysrakentamisen ideasuunnitelma, 25.5.2010, Riikka
Ylimäki, Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto
Diplomityössä on tutkittu kasarmin vapautuneiden tilojen
uusia käyttöjä sekä täydennetty olevaa rakennuskantaa tukien
alueelle itsenäisesti syntynyttä toimintaa työpaikkavaltaisena
sekoittuneiden toimintojen alueena. Työssä on haettu
uudenlaisia
ratkaisuja
tulevaisuuden
työpaikkaja
asuinalueelle kestävän kaupunkisuunnittelun periaatteiden ja
tavoitteiden mukaisesti. Lisärakentamisen määrän ja luonteen
on haluttu tukevan alueen jo olemassa olevia positiivisia
imagotekijöitä:
luontoa,
arvokasta
olemassa
olevaa
rakennuskantaa, innovatiivista nykyisten toimijoiden luomaa
ilmapiiriä ja yritystoimintaa. Aluesuunnitelma koostuu useasta
erilaisesta tyyppitalosta ja –korttelista, jotka kaikki liittyvät
olevan rakennuskannan muodostamaan suorakulmaiseen

Kuva 27 Diplomityön havainnekuva, Riikka Ylimäki
Vanha Hiukkavaara, Eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu kurssi, kevät 2013, Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto
Kurssin
tavoitteena
oli
tarkastella
eheyttävää
yhdyskuntasuunnittelua Vanhan Hiukkavaaran suunnittelussa.
Kurssilla tarkasteltavia teemoja olivat alueen sosiaalinen,
taloudellinen ja ekologinen eheys. Kurssilla opiskelijaryhmät
analysoivat
suunnittelualueen
lähtökohtia
annettujen
teemojen mukaisesti ja laativat analyysin pohjalta
ideasuunnitelmia alueen täydennys- ja uudisrakentamiselle.
Tarkasteluissa huomioitiin Vanha Hiukkavaara myös osana
laajempaa yhdyskuntarakennetta. Esimerkiksi sosiaalisen

eheyden tarkastelussa pohdittiin, kuinka Vanhan Hiukkavaaran
alueen rakentamisella voitaisiin tasapainottaa ympäröivien
asuinalueiden sosiaalista rakennetta ja vastata eri
väestöryhmien asumis- ja palvelutarpeisiin koko kaupungin
näkökulmasta.
Nykyisellään
kasarmialue
on
sotilaskäyttöhistoriansa
vuoksi
eristäytynyt
muusta
ympäristöstä sekä fyysisesti että mielikuvien tasolla.
Harjoitustöissä
pohdittiin
erityisesti
kasarmialueen
integroimista
ympäröivään
yhdyskuntarakenteeseen
annettujen teemojen mukaisesti.
Harjoitustöiden tuloksena todettiin, että alueen nykyinen
harrasteja
yritystoiminta
on
tärkeää
huomioida
jatkosuunnittelussa alueen sosiaalisen ja taloudellisen
eheyden edistämiseksi. Vanha Hiukkavaara ei ole tyypillinen
asuinalue, sillä asukkaiden lisäksi alueella on paljon muitakin
toimijoita, kuten yrittäjiä, taitelijoita ja yhdistyksiä.
Monimuotoisilla toiminnoilla on vaikutusta myös alueen
imagoon. Vuokralaisena toimijoilla ei kuitenkaan ole yhtä
suurta mahdollisuutta vaikuttaa alueen kehittämiseen kuin
kiinteistönomistajilla.
Harjoitustöissä
ehdotettiin
jatkosuunnittelussa tehtäväksi nykyisten toimijoiden tarpeita,
toiminnan luonnetta ja vaikutuksia koskevat selvitykset, sekä
kiinnittämään
erityistä
huomiota
vuorovaikutteiseen
suunnitteluun.
Asemakaavoituksen työkalut energiatehokkaaseen
rakennettuun ympäristöön: Case Hiukkavaaran ekokylä,
21.5.2014, Jenni Pitko, Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin
tiedekunta
Diplomityö on syntynyt osana INURDECO-kehittämishanketta.
Työ käsittelee asemakaavaprosessin mahdollisuuksia edistää
energiatehokkuutta rakennetun ympäristön suunnittelussa ja
rakentamisessa. Työssä on tarkasteltu asemakaavaprosessiin
liittyviä työkaluja, joilla voidaan tunnistaa energiatehokkaita
suunnitteluratkaisuja, rajoittaa energiatehokkuuden kannalta
epäsuotuisan
ympäristön
syntymistä,
mahdollistaa
energiatehokas
elämäntapa
suunnittelualueella,
luoda
edellytyksiä tulevalle energiankulutuksen tehostamiselle sekä
edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä rakennusten
lämmön- ja sähkönkulutuksessa. Tutkimusaineistona on neljä
suomalaista aluetta, joiden asemakaavoille on asetettu
energiatehokkuuteen pyrkiviä tavoitteita. Työn tuloksena on,
että asemakaavoituksen työkalut voivat luonteeltaan olla
toisaalta energiatehokkaan elämäntavan mahdollistavia,
toisaalta luonteeltaan rakentajaa sitovia ja rajoittavia.
Diplomityön loppuosa koostuu ekokylän suunnitelmasta ja
asemakaavasta, joka sijoittuu Hiukkavaaran keskukseen.
Ekokylän asemakaavassa on käytetty pääasiassa työkaluja,
jotka luovat energiatehokkaan elämäntavan mahdollistavaa
ympäristöä. Asemakaavassa on käytetty toisaalta myös
joitakin rakentajaa sitovia, luonteeltaan rajoittavia työkaluja.

Kuva 28 Korttelitason energiatehokkaat suunnitteluratkaisut.
Diplomityö, Jenni Pitko.
Ilmastovaikutusten arviointi korttelitason suunnitelmassa,
Hanna Kosunen, 21.5.2014, Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin
tiedekunta
Diplomityö on syntynyt osana INURDECO-kehittämishanketta.
Työ
käsittelee
ilmastovaikutusten
arviointityökalujen
soveltamista
korttelitason
mittakaavassa
tapahtuvaan
suunnitteluun. Työssä arvioitiin Hiukkavaaran keskukseen
sijoittuvaa korttelisuunnitelmaa kolmella yleisesti saatavilla
olevalla arviointityökalulla ja kehitettiin suunnitelmaa
arviointitulosten pohjalta. Työn tuloksena on, että
korttelitason suunnitelman arviointiin sopivat kriteerit ovat
erilaiset alue- ja rakennustason suunnitteluun verrattuna.
Muiden suunnittelutasojen vaikutukset on kuitenkin tärkeää
huomioida korttelitason suunnittelussa. Arviointitulosten
perusteella kehitetyssä korttelisuunnitelmassa on pyritty
vahvistamaan
ylempien
suunnittelutasojen
positiivisia
ilmastovaikutuksia ja kompensoimaan negatiivisia. Lisäksi on
pyritty
mahdollistamaan
ilmastovaikutukset
huomioiva
suunnittelu rakennussuunnittelun tasolla.

Kuva 29 Korttelisuunnitelman kehittäminen. Diplomityö, Hanna
Kosunen.
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