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1 Tausta
Oulunsalon kunta on ollut yksi viidestä uuden Oulun muodostaneesta kunnasta. Kuntarakenteen
uudistumisen myötä Oulunsalosta on tullut yksi merkittävä ja edelleen kehitettävä Oulun paikalliskeskus.
Oulunsalon kunnan maankäytön suunnittelussa on painotettu viime vuosikymmeninä erityisesti
pientalovaltaisen asuinrakentamisen ja lentokentän läheisen AirportCity -työpaikka-alueen kehittämistä. Näiden lisäksi Oulunsalon keskusta on ollut kehittämistyön painopisteenä. Lentokentäntien uudistamisen ja kauppakeskus Kapteenin rakentamisen lisäksi keskusta-alueen kehityssuuntia on haettu arkkitehtuurikilpailuun perustuen. Keskusta-alueen uudistuminen ja kerrostalovaltainen asuinrakentaminen on kuitenkin käynnistynyt valitettavan hitaasti.
Uuden Oulun yleiskaavan tavoitteiden mukaan yhdyskuntarakennetta pyritään eheyttämään ja
kehittämään erityisesti kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennevyöhykkeillä. Yhdyskuntarakenteen tiivistämiselle ja täydentämisrakentamiselle pyritään kasvattamaan asukkaiden määrää lähellä palveluita sekä pienentämään investointi- ja käyttökulujen kasvua. Yhdyskuntarakenteen kehittäminen edellyttää maankäytön, palveluiden ja liikennejärjestelmän yhteensovittamista.
Oulunsalon maankäytön kehittämisen ja tehostamisen tulee toteutua paikallisia ominaispiirteitä ja
vahvuuksia korostaen. Kehittämisen taustalle tarvitaan näkemys sekä pitkän aikajänteen tavoitetilasta että sitä toteuttavista konkreettisista ensimmäisistä toimenpiteistä. Olemassa olevan kaupunkirakenteen kehittäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä eri osapuolten ja maanomistajien
kanssa. Nykyisessä tilanteessa on myös yhä tärkeämpää arvioida, millä ratkaisuilla rajalliset resurssit pystytään kohdentamaan mahdollisimman vaikuttavasti.
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2 Esiselvityksen tarkoitus
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden yleis- ja asemakaavayksiköt käynnistivät syksyllä 2014 esiselvitystyön Oulunsalon taajamarakenteen kehittämisestä.
Oulunsalon taajamarakenteen kehittämisen esiselvityksessä tarkastellaan Oulunsalon asemakaavoitettua ja asemakaavoitettavaksi tarkoitettavaa aluetta. Esiselvityksen yhteydessä on tehty analyysejä Oulunsalon maankäytön nyky- ja suunnittelutilanteesta.
Oulunsalon taajamarakenteen kehittämisen esiselvityksen tarkoituksena on:
1) muodostaa tavoitekuva yhdyskuntarakenteen kehittämisperiaatteista.
2) muodostaa kokonaiskuva Oulunsalon keskusta-alueen nykytilasta ja kehittämisedellytyksistä.
3) määritellä keskeiset ja tärkeimmät käynnistettävät toimenpiteet Oulunsalon keskustan ja taajamarakenteen kehittämiseksi
Esiselvityksen keskeinen tarkoitus on varmistaa lähivuosina käynnistyvien kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuus ja tarkoituksenmukaisuus, arvioida yleiskaavoihin liittyvät uudistamistarpeet sekä ohjata seuraavan maankäytön toteutusohjelman ja tavoitteellisen kaavoitusohjelman valmistelua Oulunsalon suuralueen osalta.
Esiselvitys laaditaan Oulunsalon maankäytön suunnittelua koskevaksi taustaselvitykseksi ja se ohjaa osaltaan Oulunsalon maankäytön kehittämistyötä sekä jatkosuunnittelutoimenpiteitä.
Esiselvityksen laadinnasta ovat vastanneet yleiskaavasuunnittelija Jouni Mäkäräinen ja kaavoitusarkkitehti Touko Linjama. Esiselvitys on laadittu yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden eri yksiköiden yhteistyönä ja työtä on ohjannut eri yksiköiden edustajista muodostunut ohjausryhmä.
Työn yhteydessä on käyty työneuvotteluja Oulunsalon keskusta-alueen maanomistajien ja Oulun
kaupungin palvelualueiden kanssa. Esiselvityksen laadinnan yhteydessä ei ole järjestetty avoimia
yleisö- tai tiedotustilaisuuksia. Oulunsalon maankäytön kehittämiseen liittyvä osallistuminen toteutetaan osana jatkotoimenpiteiden mukaisia suunnitteluprosesseja.

3. Oulunsalon maankäytön nyky- ja suunnittelutilanne
3.1 Maankäytön kehittämistä koskevat Uuden Oulun tavoitteet
Uuden Oulun perustamisen yhteydessä hyväksytyssä yhdistymissopimuksessa määriteltiin Uutta
Oulua ja sen maankäytön kehittämistä koskevia tavoitteita, jotka koskevat myös Oulunsalon taajamarakenteen kehittämistä.
Yhdistymisen visioksi määriteltiin: Uusi Oulu on pohjoisen kumppanuusverkoston menestyvä keskus. Se on elinvoimaltaan ja toimintakyvyltään vahva sekä alueeltaan moni-ilmeinen, viihtyisä ja
houkutteleva kestävän kehityksen verkostokaupunki.
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Vastaavasti yhdistymissopimuksen elinvoimaisen ja toimintakykyisen Oulun strategian yhteydessä
määriteltiin mm.: Kaikkien yhdistyvien kuntien alueiden elinvoiman säilymistä tuetaan. Oulun seudulla yhteisesti hyväksytyn linjauksen mukaisesti asuntotuotantoa ohjataan jatkossakin ensisijaisesti uuden kunnan asemakaava-alueille ja toissijaisesti yleiskaavan osoittamille kyläalueille.
Uuden Oulun yleiskaavan tavoitteet hyväksyttiin Oulun kaupunginhallituksessa 8.10.2012. Oulunsalon taajamarakenteen kannalta keskeisiä yleiskaava tavoitteita ovat mm.:
 Yhdyskuntarakennetta eheytetään ja kehitetään tukemaan hyvää, sujuvaa arkea ja kestäviä
valintoja.
 Maankäyttöä kehitetään erityisesti kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennevyöhykkeillä.
 Kaupunkialuetta elävöitetään ja vireytetään tiivistämällä keskeistä kaupunkialuetta ja monipuolistamalla kaikkien alueiden toimintoja.

3.2 Perustietoja Oulunsalon väestö- ja asuntorakenteesta
Oulunsalon suuralueella asui vuoden 2013 lopussa 9 874 asukasta. Koko Oulun väestörakenteeseen verrattuna Oulunsalo on väestörakenteeltaan nuori, ja lasten ja nuorten osuus väestöstä on
muuta kaupunkia korkeampi. Myös yli 75-vuotiaiden osuus on muuta kaupunkia alhaisempi.
Asuntotyyppirakenteeltaan Oulunsalo on pientalovaltainen ja asunnoista noin 60 % on erillispientai paritaloissa. Pientalojen lisäksi myös rivitaloasuntojen osuus (28 %) on muuta Oulua korkeampi ja vastaavasti kerrostaloasuntojen osuus (8 %) on alhainen. Taulukossa 1. on esitelty keskeisiä
Oulunsalon ja Oulun väestön ja asuntojen tunnuslukuja.
Taulukko 1. Oulunsalon ja Oulun väestöön ja asuntoihin liittyviä tunnuslukuja.
Oulunsalo

Oulu

9 874

193 798

Alle 6-vuotiaiden osuus

13,1

9,8

7-12 -vuotiaiden osuus

11,5

7,4

13-15 -vuotiaiden osuus

5,1

3,4

15-64 -vuotiaiden osuus

59,5

65,9

65-74 -vuotiaiden osuus

6,9

7,8

Yli 75 -vuotiaiden osuus

3,9

5,8

Keski-ikä (31.12.2012)

33,1

36,6

Asuntokuntien keskikoko (31.12.2013)

2,76

2,11

3878

101753

joista ok-taloissa (%)

59,6 %

30,4 %

joista rivitaloissa (%)

28,3 %

15,2 %

joista kerrostaloissa (%)

8,2 %

51,0 %

Työpaikat (31.12.2011)

2246

85259

Väestö (31.12.2013)

Asuntoja (31.12.2013)
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Oulunsalon asemakaavoitettu alue muodostuu keskustaajaman lisäksi Niemenrannan alueesta.
Oulunsalon asemakaavoitetulla alueella asuu 78 prosenttia oulunsalolaisista, eli noin 7 700 asukasta. Asunnoista 82 prosenttia on asemakaavoitetulla alueella.
Viimeisen kymmenen vuoden (2004–2013) aikana Oulunsaloon on rakennettu yhteensä 648 asuntoa, mikä on 17 prosenttia koko kunnan asuntokannasta. Kymmenen vuoden aikana rakennetuista asuinnoista 90 prosenttia on rakennettu asemakaavoitetuille alueille. Asunnoista hieman yli
puolet, eli 366 on ollut erillispientaloja, kun rivitaloasuntoja on ollut 167 ja kerrostaloasuntoja 115.
Näissä asunnoissa asui vuoden 2013 lopussa 1980 asukasta, eli 20 prosenttia koko Oulunsalon
asukkaista. Samalla ajanjaksolla Oulunsalon väestömäärä kasvoi 1130 asukkaalla, mikä kuvastaa
uudisrakentamisen keskeistä merkitystä Oulunsalon väestönkasvussa. Pientalovaltaisille asuinalueille tyypillisesti asuntojen vanhetessa asuntokuntien keskikoko laskee ja asumisväljyys kasvaa.

Kuva 1. Oulunsalon asemakaavoitettu alue ja vuosina 2004-2013 valmistuneet asuinrakennukset.
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3.3 Oulunsalon taajaman yleiskaavatilanne
Oulunsalon keskeisellä taajama-alueella on pääosin voimassa Oulunsalon keskeisten alueiden
yleiskaava 2030. Yleiskaava on hyväksytty Oulunsalon kunnanvaltuustossa 12.6.2006.
Keskeisten alueiden yleiskaavassa on määritelty Oulunsalon maankäytön perusperiaatteet vuoteen 2030 saakka. Yleiskaavaratkaisun myötä Oulunsalon taajamarakenteen painopiste siirtyi Hailuodontien ja Karhuojan suuntaan ja Niemenranta kehittyi uudeksi Oulunsalon asuinalueeksi.
Yleiskaavan periaatteiden mukaan Niemenranta kuroutuu vähitellen yhteen Pitkäkankaan ja muun
Oulunsalon keskustaajaman kanssa. Yleiskaavassa Niemenrannan länsipuolelle Säikkärantaan
osoitettiin laajat asuinaluevaraukset. Keskeisten alueiden yleiskaavassa osoitettiin myös laajat
Lentoaseman ympäristön yritystoimintojen aluevaraukset sekä uuden Lentoasemantien varaus
tehtyihin pääsuuntaselvitykseen ja aluevaraussuunnitelmaan perustuen.

Kuva 2a.Oulunsalon keskeisellä taajama-alueella on voimassa keskeisten alueiden yleiskaava 2030.
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Keskeisten alueiden yleiskaavan lisäksi Oulunsalon keskeisellä taajama-alueella on voimassa Karhuojan osayleiskaava, joka hyväksyttiin Oulunsalon kunnanvaltuustossa 27.3.2006. Karhuojan
osayleiskaavassa asuinrakentamista on ohjattu rakennuspaikkakohtaisesti. Osayleiskaavan toteutumisen myötä alueelle on 2000-luvulla rakennettu runsaasti erillispientaloja ja nykytilanteessa
taajamoituneen alueen maankäytön tehostaminen on hyvin vaikeaa.
Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaavassa on edellä mainittujen alueiden lisäksi osoitettu varsin laajoja asuinaluevarauksia Keskipiirin ja Varjakan alueille. Osa näistä alueista on muutettu virkistysalueiksi ja lomarakentamisen alueiksi vuonna 2012 hyväksytyssä Varjakan osayleiskaavassa.
Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaava on ohjannut Oulunsalon alueen asemakaavoitusta
2000-luvulla. Yleiskaavan mukaisesti asemakaavoitettu alue on laajentunut Niemenrannan lisäksi
mm. Kirkkosalmen alueelle. Kuvissa 2a ja 2b on esitetty Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaavan toteutuminen sekä sen mukaiset asumiselle varatut reservialueet. Asuinalueiden lisäksi yleiskaavassa on runsaasti toteutumattomia työpaikka-aluevarauksia Lentoaseman lähialueella, Santaniemessä ja Niemenrannassa.

Kuva 2b. Teemakartta voimassa olevan yleiskaavan toteutumisesta.
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3.4 Oulunsalon asemakaavatilanne
Oulunsalon asemakaavoitetut alueet sijaitsevat Oulunsalon keskustan ympärillä, Pitkäkankaalla ja
Niemenrannassa. Oulunsalon keskustan alueella on voimassa osia 67 eri asemakaavasta. Niemenrannan alueelle on laadittu viisi eri asemakaavaa vuosina 2005-2013. Yhteensä asemakaavoitettu
ala on noin 7,15 km² ja vastaa noin 9 prosenttia Oulunsalon maa-alueesta. Asemakaavoitetut alueet on esitetty kuvassa 3.
Oulunsalon keskustan rakentumisvaiheet on nähtävissä voimassa olevien kaavojen perusteella.
Keskustan ja lähialueiden rakentamista ohjannut ensimmäinen rakennuskaava laadittiin 1960luvun lopussa ja vahvistettiin vuonna 1970. Keskustaa ympäröivillä pientalovaltaisilla alueilla ovat
voimassa paljolti vielä 1970-luvulla laaditut kaavat esimerkiksi Päällystän, Santaniemen ja Öörnin
alueilla. 1980-luvulta on voimassa mm. Pitkäkankaan ja Tetrilän suunnan aloitusalueet sekä laajalti
keskustan yleisiä teitä koskevat asemakaavat. Teiden liittymäjärjestelyjä on sittemmin tarkennettu
asemakaavamuutoksin.
Ennen vuosituhannen vaihdetta, 1990-luvulla Pitkäkankaan ja Vihiluodon suunnan kaavat täydentyivät ja asemakaavaa laajennettiin Karhuojan suunnassa. Lentokentäntien varren toimistorakentamisen asemakaavoitus käynnistyi myös 1990-luvulla, ja asemakaavaa laajennettiin edelleen
2000-luvulla. Vuosituhannen vaihteen jälkeen asemakaavoilla pyrittiin olemassa olevan rakenteen
tiivistämiseen ja hallittuun laajentumiseen mm. Kirkkopellon ja Kirkkosalmen sekä Pellonpään alueilla. Toisaalta pientalovaltainen rakentaminen ja asemakaava-alueen laajeneminen keskittyi vuodesta 2005 pääosin Niemenrantaan.

Kuva 3. Oulunsalon keskustaajaman voimassa olevat asemakaavat

11 / 24

3.5 Oulunsalon kunnan laatimat keskeiset kehittämissuunnitelmat
Oulunsalon kunta on toteuttanut viimeisten vuosikymmenien aikana idea- ja arkkitehtuurikilpailuja sekä laatinut kehittämissuunnitelmia, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet Oulunsalon taajamarakenteen kehittämiseen.
Lentokentäntien pohjoismainen ideakilpailu toteutettiin vuonna 1995. Kilpailun voitti ehdotus
”Liito ja sukellus”, joka toimi pohjana Lentokentäntien tiesuunnittelulle ja keskusta-alueen kehittämiselle. Työ mahdollisti keskustan kehittämisen Lentoasemantien molemmilla puolilla ja kevyen
liikenteen ylikulkuratkaisun lisäksi työssä esitettiin nykyisen Kapteenin sijainnille kirjasto. Lentokentäntien parannus ja kaivantoon toteutettu ”sukellus” valmistuivat vuonna 2003.

Kuva 4. Lentokentäntien voittanut ehdotus ”Liito ja sukellus” (Antti Huttunen, Jyrki Kauhanen, Arja
Sippola, Heimo Liikamaa, Juhani Niva ja Jorma Leskinen).
Lentoaseman ympäristön maankäyttösuunnitelma laadittiin vuonna 2003 (Arkkitehtitoimisto
A-konsultit). Suunnitelmassa tutkittiin lentoaseman ja kuntakeskuksen välisen alueen rakentamista. Suunnitelman taustalla oli Lentoasemantien varteen käynnistynyt ICT-sektorin toimitilarakentaminen ja lentoaseman alueen suunnittelu uuden Lentoasemantien linjaus huomioon ottaen.
Suunnitelma muodosti lentoaseman ympäristöön lentokenttäkaupungin 6000:lle työntekijälle ja
rakentamista suunnitelmassa oli osoitettu liki 300 000 k-m².
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Kuva 5. Havainnekuva lentoaseman ympäristön maankäyttösuunnitelmasta (A-Konsultit).
Keskustan arkkitehtikilpailussa vuonna 2006 etsittiin kokonaisratkaisua kuntakeskuksen aseman
täydentämiseksi ja vahvistamiseksi kunnantalon ja Lentokentäntien ympäristöön. Kutsukilpailun
voittanut ehdotus ”toreilta pihoille” kehitti koko suunnittelualueella eteenpäin kunnantalokorttelin tilallisia ajatuksia. Taajamakuvallisesti ratkaisu pyrki pienimittakaavaisuuteen ja ”oulunkoululaisen” arkkitehtuurin huomioon ottamiseen. Lentokentäntien pohjoispuolinen asemakaava ja rakennettu kerrostalokortteli ovat perustuneet kilpailun voittaneen ehdotuksen periaatteille.

Kuva 6. Havainnekuva keskustakilpailun voittaneesta ehdotuksesta (Arkkitehdit m3).
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3.6 Uuden Oulun aikana laaditut maankäyttöön liittyvät selvitykset
Osana uuden Oulun yleiskaavatyötä laadittiin vuonna 2012 Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon,
Yli-Iin ja Ylikiimingin täydennysrakentamis- ja taajamakuvaselvitys. Työssä tutkittiin mahdollisuuksia tiivistää yhdyskuntarakennetta taajamien keskustojen ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien
äärellä. Oulunsalon osalta tarkastelu rajattiin koskemaan erityisesti noin kilometrin vyöhykkeelle
Lentokentäntiestä sijoittuvia alueita. Työn yhteydessä ei tarkasteltu yksityiskohtaisesti Oulunsalon
keskusta-alueen kehittämismahdollisuuksia ja selvitys noudatti voimassa olevan yleiskaavan periaatteita.
Täydennysrakentamis- ja taajamakuvaselvityksessä Oulunsalosta tarkasteltiin viittä aluekokonaisuutta (Kapteeninpuisto, Kirkkosalmi II, Kempeleentien ympäristö, Salonranta, Tuomaanpelto).
Selvityksen laadinnan aikana valmistunut uusi lentomeluselvitys loi rajoitteita esitettyjen Kapteeninpuiston ja Kirkkosalmi II:n alueiden asuinrakentamisen toteuttamiselle. Työn yhteydessä
tarkastellut alueet olivat varsin laajoja eikä työn yhteydessä tarkasteltu pienempiä täydennysrakentamiskohteita. Työn yhteydessä tunnistettiin myös taajamakuvan kehittämisen kannalta keskeisiä kohteita Lentokentäntien ja Hailuodontien risteysalueella ja lentoaseman läheisyydessä.

Kuva 7. Oulunsalon lisä- ja täydennysrakentamismahdollisuuksia täydennys- ja taajamarakenneselvityksen mukaan (Arkkitehtiasema Oy).
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Oulun työpaikka-alueet 2013 -selvityksessä määriteltiin eri työpaikka-alueita koskevat määrälliset ja laadulliset tavoitteet sekä kuvattiin Oulun keskeiset työpaikka-alueet. Selvityksen mukaan
AirportCityn alue on kansallisen ja kansainvälisen lentoliikenteen portti Ouluun ja PohjoisSuomeen. Alueelle sijoittuu lentokenttätoimintaa tukevaa ja palvelevaa yritystoimintaa tai toimintoja, joita hyödyttää lentokentän läheisyys.
Oulun viheralueverkosto ja luonnon monimuotoisuus (VILMO) -suunnitelma valmistui vuonna 2014 Uuden Oulun yleiskaavatyöhön liittyvänä erillissuunnitelmana. Siinä muodostettiin viheralueverkosto ja tunnistettiin tärkeimmät maiseman ja luonnon arvot yleiskaavoitusta varten. Työn
yhteydessä tarkasteltiin tarkemmin myös Oulunsalon keskeistä taajama-aluetta. Selvityksessä
tunnistettiin neljä viheralueverkoston kannalta tärkeää aluekokonaisuutta, jotka muodostavat Oulunsalon viheralueverkoston päärakenteen. Kirkonpuiston, Viljapuisto-Koulupuiston, PapinjärviPitkäkangas-Pellonpään ja Kempeleenlahden lisäksi työssä korostui erityisesti viheryhteys Papinjärven ja Kempeleenlahden välillä.
Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmistumassa kevään 2015 aikana. Liikennejärjestelmätyön yhteydessä on määritelty myös Oulunsalon liikennejärjestelmän kehittämisen
pääperiaatteita. Liikennejärjestelmätyössä on painotettu kestävän liikkumisen edistämistä ja liikkumisen palvelutason määräytymistä liikkumisvyöhykkeittäin. Oulunsalossa se tarkoittaa, että
taajaman sisäiset työ- ja koulumatkat taittuvat useimmiten kevyellä liikenteellä. Nopea ja hyvätasoinen joukkoliikenne palvelee työmatkustajia ja joukkoliikennettä kehitetään henkilöautolle
kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on määritelty, että Lentokentäntie toimii myös seudullisena pyöräilyn pääreittinä ja joukkoliikenteen laatukäytävänä. Liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteena on myös parantaa lentoaseman saavutettavuutta. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa saavutettavuutta esitetään toteutettavaksi parantamalla nykyistä bussiliikennettä vuorotarjontaa lisäämällä ja vuoroja nopeuttamalla sekä liityntäyhteyksiä kehittämällä.
Tulevaisuuden maankäytön suunnitelmissa tulee varautua raideliikenteeseen, eli pikaraitiotiehen
keskustasta lentoasemalle.
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4 Keskustan kehittämisedellytykset ja -tavoitteet
4.1

Nykytilanne ja kehittämisedellytykset

Oulunsalon ensimmäisessä rakennuskaavassa 1970-luvun alussa määritettiin keskustan sijainti nykyisen Lentokentäntien ja Kylänpuolentien risteykseen. Reilun 2000 asukkaan kuntakeskus osoitettiin kaavassa Kauppiaantien ympärille nykyisen kunnantalon ja Kylänpuolentien väliselle alueelle. Vanhan keskustan asemakaavoja on sittemmin tarkistettu pääosin 1980- ja 1990-luvuilla.
Lentokentäntien pohjoispuolella rakentaminen painottui tuotannolliseen ja toimitilarakentamiseen 1980- ja 1990-luvuilla. Pohjoispuolisen keskustan kaupallinen asema vahvistui vasta 2000luvulla Lentokentäntien liikennejärjestelyjen valmistuttua vuonna 2003 ja kauppakeskus Kapteenin
avauduttua vuonna 2005. Lentokentäntien pohjoispuolelle kaavoitettiin laadittuihin kehittämissuunnitelmiin perustuen asuinkerrostaloja 2010-luvun vaihteessa kahdessa kaavamuutoshankkeessa. Muutoin keskustan lähiympäristön asuinrakentaminen on matalaa ja pientalovaltaista perustuen paljolti 1970- ja 80-lukujen kaavoissa määritettyyn tilanteeseen. Poikkeuksena on keskustan kaakkoispuolella sijaitseva Kirkkopellon kerrostalovaltainen täydennysrakentamisalue.
Oulunsalon keskus on jakaantunut toiminnoiltaan Lentokentäntien molemmille puolille. Keskuksen reunoilla on kaupallisen palveluiden yksiköt, ja näiden välissä pienimuotoisempia liike- ja palvelutiloja. Julkisista palveluista keskusta tukevat terveysasema, Kauppakeskus Kapteeni sekä keskustan reunoilla sijaitsevat Kirkonkylän koulu sekä Oulunsalo-talossa toimiva lukio. Lummintiellä
Lentokentäntien ylityksen ja Kapteenin välissä sijaitsee ns. suunnittelukylä eli rivi pienehköjä toimitilarakennuksia. Lummintien loppupäässä Kapteenin ympäristöön on muodostunut joukko yritys- ja tuotantokäytössä olevia rakennuksia.

Kuva 8. Oulunsalon keskustan nykyiset toiminnot.
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Liikenteellisesti Oulunsalon keskus perustuu Kylänpuolentien, Kauppiaantien, Karhuojantien,
Lummintien ja Pappilantien muodostamaan ulkosyöttöiseen liikenneverkkoon. Keskustaa kehitettäessä katuverkon sujuvuus ja risteysjärjestelyjen välityskyky on varmistettava. Keskustan kehittämisen yhteydessä on myös syytä selvittää katuverkoston selkeyttä ja toimivuutta parantavia toimia. Kevyen liikenteen osalta suurimmat rajoitteet liittyvät Lentokentäntien estevaikutukseen.
Vuonna 2003 valmistunut Lentokentäntien parannushanke ”sukellus” mahdollistaa Lentokentäntien ylittämisen tasossa, mutta samalla lukitsi muut vaihtoehdot tiealueen ylittämiseksi keskuksen
kohdalla. Mikäli Lentokentäntien liikenteellinen rooli muuttuu tulevaisuudessa, tulee tiealuetta ja
sen ylitysmahdollisuuksia kehittää keskusta eheyttäväksi. Muutoin keskustan alueella on pääosin
toimiva kevyen liikenteen verkosto.
Oulunsalon keskustan merkittävin kulttuuriympäristö muodostuu kunnantalon ympäristöön. Kunnantalo on suojeltu rakennusperintölailla. Muita rakennetun ympäristön kannalta merkittäviä kohteita ovat museoalue sekä yksittäiset vanhat rakennukset keskusta-alueella. Oulunsalolle leimallista uudempaa rakennuskantaa on 1980- ja 1990-luvun alun paikallista regionalismia tai postmodernia tyylisuuntaa edustava rakennuskanta. Vahvimmillaan tämä rakennustyyli ilmenee Kunnantalossa ja sen ympäristössä. Uudemman ajan maamerkkinä toimii kauppakeskus Kapteeni mainospylväineen. Keskustan kaupunkikuvan eheyttämistarvetta on Lummintien ympäristössä sekä
vanhan keskuksen alueen laajoilla jäsentymättömillä pysäköintialueilla. Vanhan keskuksen alueella
on lisäksi tyhjillään olevia rakennuksia.
Maanomistus on keskusta-alueella jakautunutta. Keskustan kehittäminen ei ole mahdollista pelkästään kaupungin toimin. Parhaat edellytykset kaupungin omille kehittämistoimille on Kauppiaantien ja Lentokentäntien välisellä alueella, jossa kaupungilla on omaa maanomistusta.
Esiselvityksen yhteydessä on järjestetty työneuvotteluja keskustan keskeisten maanomistajien
kanssa. Keskusteluilla on pyritty selvittämään maanomistajilta lähtökohtia keskuksen kehittämistyölle. Lentokentäntien pohjoispuolen kehittäminen edellyttänee useamman maanomistajan yhteistyötä. Vanhan keskuksen alueella kehittäminen maanomistajakohtaisesti on helpompaa. Käydyissä keskusteluissa maanomistajat suhtautuivat lähtökohtaisesti myönteisesti keskusta-alueen
kehittämiseen. Keskustelujen perusteella on mahdollista suunnata toimenpiteitä sellaisille alueille,
joilla maanomistajilla on toiveita kehittämisen selvittämiseksi.

4.2

Keskustan tärkeimmät kehittämistavoitteet

Oulunsalon keskusta muodostaa koko Oulunsalon elinvoiman kannalta tärkeän ympäristön. Keskustaa tulee kehittää myös ympäristön viihtyisyyden parantamiseksi ja palveluiden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Oulunsalon keskustan kehittämistä voidaan lisäksi tukea muun taajamarakenteen tiivistämisellä erityisesti jalankulkuetäisyydellä keskustan palveluista. Keskustan kehittäminen edellyttää pitkäjänteisyyttä, koska kehittäminen on mahdollista toteuttaa vain vaiheittain ja
yhteistyössä alueen toimijoiden ja maanomistajien kanssa.

17 / 24

Oulunsalon keskustan kehittämisen tärkeimpiä tavoitteita ovat:







Oulunsalon elinvoimaisuuden säilyttäminen
Palveluiden toimintaedellytysten turvaaminen ja parantaminen sekä niiden sijoittuminen
keskustan kehittämistä tukevasti
Kerrostalovaltaisen asuntotuotannon lisääminen keskustassa
Vajaakäyttöisten alueiden rakentaminen pitkällä aikavälillä
Paikallisten ominaispiirteiden ja tarpeiden tunnistaminen sekä niiden hyödyntäminen
suunnittelussa
Kaupunkikuvan sekä liikenne- ja jalankulkuympäristöjen toimivuuden parantaminen.

5 Yhdyskuntarakenteen kehittämisperiaatteet
5.1

Oulun tavoitteet ja Oulunsalon yhdyskuntarakenne

Oulunsalon nykyinen taajamarakenne on muodostunut 40 vuoden aikana vaiheittaisen asemakaavoituksen ja yhdyskuntarakenteen laajentumisen myötä. Oulunsalon yhdyskuntarakenne on
laajentunut luonnonolosuhteiden ja lentokentän luomien reunaehtojen puitteissa, kun meri, lentokentän melualueet ja keskustaajaman eteläpuoliset alavat ja rakennettavuudeltaan heikkopohjaiset maat ovat ohjanneet kasvua yhä enemmän Hailuodontien suuntaan. Uusi Oulu ei ole muuttanut eikä muuta näitä yhdyskuntarakenteen kehittämisen merkittäviä peruslähtökohtia. Sen sijaan Uusi Oulu väistämättä vaikuttaa siihen, millä periaatteilla ja miten Oulunsalon yhdyskuntarakennetta seuraavina vuosikymmeninä kehitetään.
Oulun maankäyttöä koskevia strategisia tavoitteita on määritelty yhdistymissopimuksessa, Oulun
kaupunkistrategissa ja parhaillaan laadittavassa Uuden Oulun yleiskaavassa. Näiden koko Oulua
koskevien tavoitteiden mukaan Oulunsalon yhdyskuntarakenteen kehittämisessä korostuvat mm.
seuraavat keskeiset tekijät, jotka tulee ottaa huomioon Oulunsalon yhdyskuntarakenteen kehittämisessä:







Elinvoiman säilyminen
Asemakaava-alueiden ensisijaisuus asuntotuotannossa
Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja täydennysrakentaminen
Maankäytön kehittäminen erityisesti kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennevyöhykkeillä
Keskusta-alueen kehittäminen ja monipuolistaminen paikallisia ominaispiirteitä ja vahvuuksia korostaen
Lentoaseman kehittäminen ja sen saavutettavuuden parantaminen.
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Kokonaisuutena Uuden Oulun määrittelemien tavoitteiden toteutuminen edellyttää, että Oulunsalossa on tulevaisuudessa riittävästi kaavoitettua tonttireserviä alueen luonnolliseen kysyntään
nähden niin asumiseen kuin muihinkin käyttötarkoituksiin.
Esiselvityksen yhteydessä on analysoitu Oulunsalon nykyistä yhdyskuntarakennetta sekä laadittu
tarkasteluja Oulunsalon asumiseen varattujen alueiden kaavavarannosta sekä täydennysrakentamismahdollisuuksista. Tehtyjen tarkastelujen perusteella voidaan todeta, että keskeisten alueiden
yleiskaavassa 2030 osoitetut laajentumisalueet ovat varsin laajoja Oulunsalon väestösuunnitteen
mukainen asukasmäärän kasvu ja pientalorakentamisen kysyntä huomioon ottaen. Vastaavasti
Oulunsalon keskustan kehittämisellä ja asemakaavoitetun alueen täydennysrakentamisella voidaan varsin hyvin vastata tuottajamuotoiseen rivi- ja kerrostaloasuntojen kysyntään.

5.2

Yhdyskuntarakenteen kehittämisperiaatteet

Esiselvityksen yhteydessä on määritelty keskeiset Oulunsalon yhdyskuntarakenteen kehittämisperiaatteet, jotka ohjaavat strategisina linjauksina Oulunsalon maankäytön kehittämistä ja toimenpiteitä. Kehittämisperiaatteet on esitetty karttakuvassa 9.
1. Keskustan kehittäminen ja kerrostalovaltaisen asuinrakentamisen lisääminen
Oulunsalon keskusta muodostaa koko Oulunsalon vetovoiman ja elinvoimaisuuden kannalta
tärkeän ympäristön. Keskusta-alueella sijaitsevat myös oulunsalolaisten arkipäivän kannalta
keskeiset julkiset ja yksityiset palvelut.
Oulunsalon keskusta-aluetta tulee kehittää toiminnallisena kokonaisuutena, jossa on kaupallisten ja julkisten palveluiden lisäksi myös muita keskustahakuisia palveluja, asuntoja ja työpaikkoja. Nykytilanteessa keskusta-aluetta tulee pyrkiä kehittämään erityisesti asuinrakentamisen keinoin. Oulunsalon kerrostaloasuntojen osuus on varsin matala ja keskusta-alueen
maankäyttöä on nykytilanteessa mahdollista tiivistää maankäytön muutoksin ja aiempien
suunnitelmien toteuttamiskelpoisuutta parantamalla. Samanaikaisesti keskustan kehittämisessä tulee turvata myös kaupallisten ja julkisten palveluiden toiminta- ja kehittämismahdollisuudet.
2. Oulunsalon asemakaavoitetun alueen täydennysrakentaminen
Käynnissä olevassa Uuden Oulun yleiskaavassa on korostettu yhdyskuntarakenteen eheyttämistä täydennysrakentamisen avulla. Täydennysrakentamisella tarkoitetaan rakentamista nykyisen yhdyskuntarakenteen sisään tai sen välittömään läheisyyteen. Täydennysrakentamista
voidaan toteuttaa mm. rakentamalla uusia rakennuksia nykyisiin kortteleihin, lisäämällä kerroksia nykyisiin rakennuksiin, uudistamalla rakennuskantaa sekä tehostamalla nykyistä maankäyttöä esimerkiksi katujen varsilla tai harkitusti nykyisillä viheralueilla.
Oulunsalon nykyisellä asemakaavoitetulla alueella on löydettävissä useita täydennysrakentamiselle soveltuvia kohteita myös keskustan ulkopuolelta. Useat kohteista soveltuvat erityisesti
tuottajamuotoiselle asuntotuotannolle, mutta täydennysrakentamisella voidaan monipuolistaa
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myös pientalotonttien tarjontaa. Oulunsalossa täydennysrakentamista on tarkoituksenmukaista kohdistaa erityisesti Lentokentäntien ja muiden joukkoliikennereittien sekä olemassa olevien palveluiden läheisyyteen. Keskeisesti sijaitsevilla täydennysrakentamisalueilla voidaan tukea keskustan elinvoimaisuutta.
3. Niemenrannan alueen vaiheittainen toteuttaminen
Niemenrannan alue on ollut viimeisten vuosien aikana Oulunsalon merkittävin kasvusuunta.
Niemenrannan asemakaavoitetulla alueella asui vuoden 2013 lopussa noin 900 asukasta. Alueen asemakaavoissa on tällä hetkellä noin 150 rakentamatonta erillispientalotonttia sekä kaavavarantoa noin 200 rivitaloasunnolle. Näiden toteutuminen lisäisi alueen väestön määrän
noin kaksinkertaiseksi nykytilanteeseen nähden.
Niemenrannan alue on jatkossakin keskeinen Oulunsalon kasvusuunta, mutta alueen toteuttaminen ja tontinluovutus tulee vaiheistaa perusopetuksen koulutilojen kapasiteettia vastaavaksi.
4. Yhdyskuntarakenteen harkittu laajentaminen
Oulunsalon alueella voimassa olevassa keskeisten alueiden yleiskaavassa on osoitettu varsin
runsaasti yhdyskuntarakennetta laajentavia aluevarauksia pääosin pientalovaltaiselle asuntotuotannolle. Alueet mahdollistaisivat uusia asuinalueita jopa 5000-7000 asukkaalle.
Oulunsalon pitkän aikavälin kasvu ja asuinrakentamisen pientalovaltaisuus edellyttää jatkossakin yhdyskuntarakenteen laajentumista, mutta se tulisi toteuttaa harkiten. Ensisijaisesti uudet alueet tulisi toteuttaa yhdyskuntarakenteellisesti edullisille alueille ja nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen kiinnittyen. Yhdyskuntarakenteen laajentumisella tulisi tukea myös joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksia erityisesti Pitkäkankaan ja Niemenrannan alueilla. Tulevaisuudessa korostuu myös tarve näiden alueiden yhdistämiseksi katuverkolla, mikä tulisi ottaa
huomioon yhdyskuntarakenteen laajentamisessa.
5. Lentoasemakaupungin kehittäminen työpaikka-alueena
Oulun lentoasema muodostaa selkeän vahvuuden ja mahdollisuuden Oulunsalon kehittämiselle. Lentoaseman toimintojen ja saavutettavuuden kehittäminen palvelee myös sen ympäristön kehittämistä merkittävänä työpaikka-alueena. Oulun työpaikkaselvityksen mukaan alueelle
sijoittuu lentokenttätoimintaa tukevaa ja palvelevaa yritystoimintaa tai toimintoja, joita hyödyttää lentokentän läheisyys.
Lentoaseman lähialueita on syytä jatkossakin kehittää erityisesti työpaikka-alueena sen toimintoja ja yritystoimintaa monipuolistaen, koska lentoasema rajoittaa sen lähialueiden muuta
maankäyttöä merkittävästi. Aluetta tulisi kehittää myös teollisuudelle ja pienemmille yrityksille
soveltuvaksi, kuitenkin siten, että Lentokentäntien välitöntä ympäristöä kehitetään jatkossakin
koko Oulun seudun tärkeänä lähestymisnäkymänä.
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6. Karhuojan alueen rakentamisen ohjaaminen osayleiskaavaan perustuen
Karhuojan osayleiskaava-alueen rakentaminen ja suunnittelutarveharkinta on perustunut alueella voimassa olevaan osayleiskaavan, jossa rakentamista on ohjattu rakennuspaikkakohtaisesti. Osayleiskaavan toteutumisen myötä alue on taajamoitunut. Rakenteen täydentäminen
asemakaavoituksen avulla on myös pääosalla alueesta vaikeaa ja kuntatalouden kannalta epätarkoituksenmukaista lähitulevaisuudessa. Alueen rakentamisen ohjaus perustuu jatkossa
edelleenkin voimassa olevaan osayleiskaavaan ja suunnittelutarveharkintaan.
Voimassa olevassa keskeisten alueiden yleiskaavassa 2030 on Karhuojan alueen lisäksi osoitettu Heikolan, Keskipiirin ja Varjakan kylämäisille alueille A-res aluevarauksia. Yleiskaavan
suosittelusuositusten mukaan alueiden rakentaminen tapahtuisi asemakaavoituksen nojalla.
Nykytilanteessa myöskään näiden alueiden asemakaavoitusta ei voida pitää kuntatalouden
kannalta perusteltuna lähitulevaisuudessa lukuun ottamatta Keskipiirin koulun läheistä ydinaluetta.

Kuva 9. Oulunsalon yhdyskuntarakenteen kehittämisperiaatteet karttakuvalle esitettynä.
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6 Tärkeimmät kehittämistoimenpiteet
6.1

Yleiskaavallinen tarkastelu täydennysrakentamisesta

Esiselvityksen ja sen yhteydessä tehtyjen tarkastelujen perusteella voidaan todeta, että Oulunsalon taajaman alueella voimassa oleva keskeisten alueiden yleiskaava 2030 on pääosiltaan ajantasainen eikä sen uudistamiselle kokonaisuutena ole erityistä tarvetta lähivuosina. Yleiskaavan
keskeiset päivitystarpeet liittyvät täydennysrakentamisen edistämiseen sekä Finavia Oyj:n tarpeisiin lentoasematoimintojen kehittämiseksi. Lentoasematoimintojen kehittäminen voidaan ratkaista tarvittaessa omana osayleiskaavana. Täydennysrakentamista voidaan vastaavasti edistää yleiskaavallisella selvityksellä, mikä luo perusteita myös täydennysrakennuskohteiden asemakaavoitukselle ja muulle yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle.
Kehittämistoimenpide

Keskeinen sisältö ja tarkoitus

Aikataulu

Yleiskaavallinen tarkastelu täydennysrakentamisesta

Selvitys asemakaavoitetulla alueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevista täydennysrakentamiskohteista. Selvityksessä arvioidaan kohteiden
keskeiset vaikutukset eri tekijöihin alueiden ideasuunnitelmiin pohjautuen.

9/2015-3/2016

Selvityksessä arvioidaan, toteuttavatko kohdealueet
yleiskaavallisia tavoitteita sekä muodostetaan lähtökohdat alueiden asemakaavoitukselle.

6.2

Keskustan kehittäminen ja yleissuunnitelman laatiminen

Esiselvityksen yhteydessä tehdyt tarkastelut ja käydyt maanomistajakeskustelut antavat perusteet
keskustan systemaattiselle kehittämistyölle. Keskustan maankäytön, toimintojen ja liikenteen yhteensovittamista tulee jatkaa erillisessä yleissuunnitelmatyössä. Tarkempaa suunnittelua ja asemakaavoitusta ohjaava suunnitelma laaditaan vuorovaikutuksessa alueen maanomistajien kanssa.
Kehittämistoimenpide

Keskeinen sisältö ja tarkoitus

Aikataulu

Keskustan kehittämisen
yleissuunnitelman laatiminen

Oulunsalon keskustan kehittämisen yleissuunnitelmassa muodostetaan mm. eri toimintojen sijoittumista, kaupunkikuvaa ja liikenneverkkoa koskevat
periaatteet. Yleissuunnitelma ohjaa tarkempaa
suunnittelua ja asemakaavoitusta. Kaavamuutoksia
voidaan käynnistää rinnakkain yleissuunnitelmatyön
kanssa.

9/2015-5/2016
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6.3

Asuinalueiden asemakaavoitus ja täydennysrakentaminen

Esiselvityksen perusteella nykyisen asemakaavoitetun alueen täydennysrakentamisella ja harkitulla
yhdyskuntarakenteen laajentamisella voidaan varsin hyvin vastata tavoiteltavaan asuntotuotantoon Oulunsalon alueella. Lähiajan merkittävin yhdyskuntarakenteen laajennusalue on Oulunsalonranta. Alueen ensimmäisellä Salonrannan asemakaavalla voidaan turvata lähiajan riittävä tonttitarjonta palveluiden kannalta kestävästi ja nykyistä rakennetta täydentävällä tavalla.
Asemakaavoituksella tulee edistää asemakaavoitetun alueen täydennysrakentamista. Täydennysrakentamisen luonteen vuoksi kaavoituksen tulee olla systemaattista ja jatkuvaa, jotta sillä saavutetaan yhdyskuntarakennetta eheyttäviä ja palveluita tukevia vaikutuksia.
Kehittämistoimenpide

Keskeinen sisältö ja tarkoitus

Aikataulu

Asuinalueiden asemakaavoitus ja täydennysrakentaminen

1) Oulunsalonrannan alueen asemakaavan laadinta

5/201512/2016

2) Käynnistetään systemaattinen täydennysrakentamiskohteiden asemakaavoitus. Asemakaavojen tavoitteena on mahdollistaa kerrostalotuotanto keskusta-alueella kysynnän mukaisesti sekä muualle asemakaava-alueelle noin 20 tuottajamuotoisen asunnon rakentaminen vuosittain.

6.4

1/2016-

Työpaikka-alueiden kehittäminen

Esiselvityksen perusteella voimassa oleva yleiskaava ja asemakaava tonttivarantoineen mahdollistavat työpaikkatoimintojen kehittämisen Oulunsalossa. Työpaikka- ja yritystonttien kysyntää vastaava tonttivaranto tulee varmistaa asemakaavoituksen keinoin. Työpaikkatoiminnot keskittyvät
tulevaisuudessakin Lentokentäntien ja Lentoaseman läheisyyteen.
Lentokentän lähialuetta tulee kehittää jatkossa erityisesti lentoaseman läheisyydestä hyötyvälle
yritystoiminnalle. Lähitulevaisuudessa (2-4 vuoden kuluttua) on syytä myös arvioida, tulisiko Lentoaseman lähialueiden maankäytön kehittämiseksi käynnistää erillinen kehittämissuunnitelmatyö
eri toimijoiden yhteistyönä.
Kehittämistoimenpide

Keskeinen sisältö ja tarkoitus

Aikataulu

Työpaikka-alueiden kehittäminen

Työpaikkatoimintojen kysyntää vastaavan
tonttivarannon varmistaminen asemakaavoituksella Oulunsalon lentoaseman ympäristössä ja muualla Oulunsalon taajamassa.

Jatkuva
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6.5

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Laaditun esiselvityksen yhteydessä ei ole järjestetty avoimia keskustelutilaisuuksia Oulunsalon
taajamarakenteen kehittämiseen liittyen. Esiselvityksen sisältöjen jalostamiseksi sekä keskustan
kehittämisen ja täydennysrakentamisen edistämiseksi tarvitaan avointa vuorovaikutusta.
Keväällä 2015 järjestetään avoin kaksivaiheinen ideointityöpaja kaikille kiinnostuneille Oulunsalon
taajaman kehittämisestä. Lisäksi jatkossa laadittavien selvityksien ja suunnitelmien yhteydessä
varmistetaan tarkoituksenmukaiset osallistumismahdollisuudet niin asukkaille kuin eri sidosryhmille.
Kehittämistoimenpide

Keskeinen sisältö ja tarkoitus

Aikataulu

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaksivaiheisen ja kahtena iltana toteutettavan ideointityöpajan toteuttaminen Oulunsalon taajaman kehittämisestä.

5/2015

Monipuoliset osallistumismahdollisuudet
osana laadittavia muita selvityksiä ja suunnitelmia.

Jatkuva

