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OULUNSALON ASEMAKAAVOITETUN ALUEEN
TÄYDENNYSRAKENTAMINEN
Selvitys potentiaalisista täydennysrakentamiskohteista
Selvityksen tarkoitus
Oulun kaupunkistrategian 2020 ja Uuden Oulun yleiskaavan tavoitteiden mukaan yhdyskuntarakennetta
eheytetään täydennysrakentamisen avulla. Yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä ja täydentämisrakentamisella pyritään kasvattamaan asukkaiden määrää lähellä palveluita sekä pienentämään investointi- ja käyttökulujen kasvua.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden laatima esiselvitys Oulunsalon taajamarakenteen kehittämisestä valmistui keväällä 2015. Esiselvityksessä määriteltiin Oulunsalon yhdyskuntarakenteen kehittämisperiaatteet,
joista yksi koski Oulunsalon asemakaavoitetun alueen täydennysrakentamista. Oulunsalon nykyisellä asemakaavoitetulla alueella on löydettävissä useita täydennysrakentamiselle soveltuvia kohteita myös keskustan ulkopuolelta. Useat kohteista soveltuvat erityisesti tuottajamuotoiselle asuntotuotannolle, mutta täydennysrakentamisella voidaan monipuolistaa myös pientalotonttien tarjontaa.
Oulunsalon asemakaavoitetun alueen täydennysrakentamisselvityksen tarkoituksena on:
 tunnistaa ja kartoittaa Oulunsalon asemakaavoitetun alueen täydennysrakentamispotentiaali
 arvioida potentiaalisten täydennysrakentamiskohteiden keskeiset vaikutukset
 muodostaa lähtökohtia kohdealueiden asemakaavoitukselle ja muulle yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle.

Tarkastellut täydennysrakentamiskohteet
Selvityksen yhteydessä on tarkasteltu yhteensä 20 täydennysrakentamiskohdetta. Tarkasteltavat täydennysrakentamiskohteet on valittu yhdyskuntarakenteellisen sijainnin perusteella. Suurin osa kohteista sijaitsee
Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaavassa asuinrakentamiseen osoitetulle alueille, mutta osa kohteista
sijoittuu yleiskaavan työpaikka- tai virkistysalueille. Keskustan alueelle on käynnistetty yleissuunnitelman
laadinta, jonka yhteydessä tutkitaan keskustan asuntorakentamismahdollisuudet.
Kohteet eroavat toisistaan merkittävästi sekä pinta-alaltaan että mitoitukseltaan. Osa kohteista sijoittuu
asemakaavoitetun alueen sisälle olemassa olevaan yhdyskuntatekniseen verkostoon tukeutuen, jolloin niiden rakentaminen ei edellytä esimerkiksi uusien katujen rakentamista. Osa kohteista vastaavasti sijoittuu
asemakaavoitetun alueen reunoille, jolloin ne laajentavat asemakaavoitettua aluetta. Nämä alueet ovat pinta-alaltaan suurempia ja niiden toteuttaminen edellyttäisi myös uuden yhdyskuntateknisen verkoston rakentamista.

Selvityksessä tarkastellut täydennysrakentamiskohteet.
Selvityksessä kaikista kohdealueista on laadittu kohdekortit. Kussakin kohdekortissa on kuvattu kohdealueiden yleis- ja asemakaavatilanne, ortokuva alueesta, nykyiset verkostot ja maanomistus, alustava suunnitelma kohdealueen maankäyttöratkaisuista ja sen mukaiset mitoitustiedot sekä tiivis aluekuvaus kustakin
kohdealueesta. Kohteiden suunniteltu maankäyttö on pääosin asumista.

4. Karhuojantien varsi

16. Varikko

Esimerkkejä täydennysrakentamiskohteista
Selvityksessä tarkastellut kohteet eroavat toisistaan mm. laajuudeltaan ja mitoitukseltaan.
Osa kohteista, kuten Karhuojantien varren (4)
alueet, muodostuisivat muutamista yhtiömuotoisista rivitaloista. Varikon (16) alueelle tarkastelussa on sijoitettu sekä pientalo- että rivitalorakentamista. Pitkäkankaan reuna-alueelle
sijoittuva Pahajärvi I (3) on taas esimerkki pientaloalueesta, josta pääosa tonteista luovutettaisiin omakotirakentajille.

3. Pahajärvi I

Täydennysrakentamiskohteiden arviointi ja soveltuvuus
Selvityksessä on arvioitu kaikkien tarkasteltujen täydennysrakentamiskohteiden keskeiset vaikutukset sekä
esitetty arviointiin perustuen yhteenveto alueiden soveltuvuudesta täydennysrakentamiseen.
Tehdyn arvioinnin mukaan suurin osa tarkastelluista alueista soveltuu täydennysrakentamiseen. Arvioinnissa
on tunnistettu myös alueita, joita ei suositella täydennysrakennettaviksi. Osa alueista edellyttää myös lisäselvityksiä tai yleiskaavatasoista suunnittelua.
Soveltuvuus täydennysrakentamiseen on kuvattu viisiportaisella asteikolla. Arvioinnissa on tarkasteltu alueiden suhdetta nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja palveluihin, virkistysalueisiin ja viherverkkoon, kaupunkikuvaan ja maisemaan sekä liikenteeseen. Arvioinnissa on lisäksi esitetty alueiden alustavat kunnallistekniikan ja katuverkoston toteuttamiskustannukset sekä maankäytölle mahdollisia rajoituksia synnyttäviä
tekijöitä.

Tarkasteltujen kohteiden arvioitu soveltuvuus täydennysrakentamiseen.

Suositukset jatkosuunnittelulle
Selvityksessä on esitetty ne täydennysrakentamiskohteet, joiden jatkosuunnittelu olisi mm. kunnallisteknisten kustannusten ja maanomistustilanteen vuoksi tarkoituksenmukaista käynnistää ensimmäisenä. Kaikki
tarkastellut ja täydennysrakentamiselle soveltuvat alueet muodostavat kokonaisuutena suuren asuntorakentamispotentiaalin (noin 2800-4000 asukasta). Kaikkien alueiden toteuttaminen ja rakentaminen ajoittuisi
siten pitkälle, vuosikymmenten pituiselle ajanjaksolle.
Selvityksessä ensimmäisenä käynnistettäviksi jatkosuunniteltaviksi täydennysrakentamiskohteiksi on esitetty:




Pieniä täydennysrakentamiskohteita, joiden asemakaavoitus voidaan käynnistää. Karhuojantien varren
alueet (4 b,c,d), Pappilan eteläpuolinen alue (5b,) Öörnintien itäosa (7) ja Suvituulentie (9).
Pientalovaltaisia täydennysrakentamiskohteita, joiden asemakaavoitus tulee ohjelmoida osana maankäytön toteuttamisohjelmaa (MATO). Pahajärvi I (3), Varikko (16).
Lisäselvityksiä vaativat kohteet, joiden maankäytön käyttötarkoitusta, rakentamisen laajuutta tai vaiheittamista tulee selvittää tarkemmin jatkosuunnittelun keinoin. Ryytipuisto (6), Santaniemi I-II (12), Jääsköntien länsiosa (15), Kauppiaantie 34 (17) ja Kapteeninpuisto (19).

Laadittua täydennysrakentamisselvitystä ja täydennysrakentamisen edistymistä tulee seurata vuosittain lisäselvitysten valmistuminen ja maanomistusolosuhteissa tapahtuvat muutokset huomioon ottaen.
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