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1 Johdanto
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.
Selvityksen yhteydessä määriteltiin myös tärkeimmät kehittämistoimenpiteet, joista yksi koski täydennysrakentamisselvityksen laatimista asemakaavoitetulla alueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevista
täydennysrakentamiskohteista. Esiselvitys ja siinä esitetyt kehittämisperiaatteet merkittiin tiedoksi yhdyskuntalautakunnassa 21.4.2015.
Tämän 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.
Selvityksessä on tarkasteltu yhteensä 20 kohdealueen täydennysrakentamismahdollisuuksia. Kaikista täydennysrakentamiskohteista on laadittu kohdekortit, joissa on kuvattu alueiden nykyinen suunnittelutilanne,
olemassa olevat yhdyskuntatekniset verkostot sekä esitetty yleispiirteinen suunnitelma alueen maankäyttömahdollisuuksista. Suunnitelmien tarkoituksena on ollut osoittaa alueiden alustava rakenne ja asuntorakentamisen potentiaalinen mitoitus. Suunnitelmat ja niissä esitetyt ratkaisut tarkentuvat alueiden jatkosuunnittelussa.
Selvityksessä on lisäksi arvioitu kaikkien täydennysrakentamiskohteiden keskeiset vaikutukset sekä esitetty
arviointiin perustuen yhteenveto alueiden soveltuvuudesta täydennysrakentamiseen. 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.
Yhteenvedossa on esitetty arvioinnin johtopäätökset sekä suositukset parhaiten täydennysrakentamiseen
soveltuvien alueiden jatkosuunnittelulle ja asemakaavoitukselle.
Selvityksen pääsisällöistä on laadittu erillinen nelisivuinen tiivistelmä, jossa on esitetty kohdealueet ja selvityksen keskeiset johtopäätökset.
Selvityksessä ei ole tarkasteltu Oulunsalon keskustan täydennysrakentamismahdollisuuksia. Oulunsalon
keskustan uudistuminen ja täydennysrakentaminen tutkitaan tarkemmin yleissuunnitelmassa, jonka laadinta
on käynnistynyt vuonna 2016.
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Täydennysrakentamisselvitys on laadittu Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kaavoitusyksikössä. Kohdealueiden alustavien suunnitelmien laatimisesta on vastannut arkkitehtiharjoittelija Tuulimaria Luukkonen. Kohdealueiden arvioinnin suorittamisesta on vastannut Sweco Ympäristö Oy.

2 Tarkasteltavat täydennysrakentamiskohteet
2.1 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. Kohteet eroavat toisistaan merkittävästi sekä pintaalaltaan 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 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.
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2.2 Kohdekortit
1. PITKÄKANGAS - RUNKOTIE
Voimassa olevassa yleiskaavassa

Voimassa olevassa asemakaavassa

Aluerajaus ortokuvalla

Nykyiset verkostot ja maanomistus

Mitoitustiedot
Pitkäkankaan alueen pinta-ala on noin 1,2 ha ja Runkotien alueen pinta-ala on noin 0,7 ha.
Alueiden yhteispinta-ala on noin 1,9 ha. Suunnitelmassa korttelialueiden pinta-ala on 1,9 ha ja uutta kerrosalaa on Pitkäkankaan alueelle 2200 k-m2 ja Runkotien alueelle 1500 k-m2. Yhteensä rakennusoikeutta
on 3700 k-m2. Suunnitelmassa on 5 kappaletta AR-tontteja.
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Suunnitelma- ja havainnekuva

Tiivis kuvaus
Pitkäkangas ja Runkotie ovat metsäalueita Oulunsalon Pitkäkankaan koulun luoteispuolella. Pitkäkankaan
luoteisreuna rajautuu Runkotiehen, jonka kautta pääsee kulkemaan Pitkäkankaantielle, ja Runkotien alue
sijaitsee Runkotien ja Pitkäkankaantien risteyksessä. Pitkäkankaan läheisyydessä sijaitsee Pitkäkankaan
koulu, päiväkoti sekä jäähalli. Keskustaan on matkaa noin 2 kilometriä Pitkäkankaantien ja Karhuojantien
kautta. Runkotien varrella ja Pitkäkankaantien ja Runkotien risteyksessä sijaitsee linja-autopysäkit, joten
alue on saavutettavissa helposti julkisella liikenteellä.
Alueet on tällä hetkellä asemakaavoitettu maa- ja metsätalousalueeksi sekä virkistysalueeksi. Runkotien
alueen läpi kulkee vesijohto- ja viemäriverkosto sekä kaukolämpöputkia. Pitkäkankaan alue on yksityisessä
omistuksessa ja Runkotien alueen omistaa Oulun kaupunki
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2. KARHUKANGAS
Voimassa olevassa yleiskaavassa

Voimassa olevassa asemakaavassa

Aluerajaus ortokuvalla

Nykyiset verkostot ja maanomistus

Mitoitustiedot
Karhukankaan pinta-ala on noin 32 ha.
Suunnitelman korttelialueiden pinta-ala on 15,7 ha ja mitoitusarvion mukainen rakennusoikeus on noin
31400 k-m2. Suunnitelmassa uusia AO-tontteja on 132 kpl ja AP-alueita 5000 k-m2.
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Suunnitelma- ja havainnekuva

Tiivis kuvaus
Karhukangas sijaitsee Oulunsalon asemakaava-alueen ulkopuolella, asemakaavan pohjoisrajalla, Karhuojantien ja Pitkäkankaan alueiden välissä. Alue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Tällä hetkellä maat
ovat peltoina, metsinä tai hajarakennustontteina. Karhukankaan läpi kulkee vesi- ja jätevesijohtoja. Karhuojantie on ELYn hallinnoima tiealue. Karhukankaalta on sujuva yhteys Karhunojantien kautta keskustaan
ja matkaa sinne on noin 1,5 km. Karhunojantien varressa kulkee linja-autot. Alueita halkoo oja, jonka varsi
on suunnitelmissa osoitettu virkistysalueeksi. Ojan itäpuoliset osat liittyvät Pitkäkankaan alueeseen.
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3. PAHAJÄRVI I
Voimassa olevassa yleiskaavassa

Voimassa olevassa asemakaavassa

Aluerajaus ortokuvalla

Nykyiset verkostot ja maanomistus

Mitoitustiedot
Pahajärvi I:n pinta-ala on noin 12,5 ha. Suunnitelmassa korttelialueiden pinta-ala on 9,7 ha ja asumisen
kokonaisrakennusoikeus on 14600k-m2. AO-tontteja voisi olla mitoituslaskelman mukaan 49 kappaletta ja
AR-alueiden rakennusoikeus 4800 k-m2.
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Suunnitelma- ja havainnekuva

Tiivis kuvaus
Pahajärven alue on tällä hetkellä pääosin kaupungin omistamaa metsää Oulunsalon luoteisosassa, juuri
asemakaava-alueen ulkopuolella. Yleiskaavassa alue on määritelty asuinkäyttöön varattavaksi ja pitkällä
tähtäimellä toteutettavaksi alueeksi. Pahajärven alueen läpi kulkee kaukolämpöputki Niemenrantaan ja
eteläreunassa vesijohto. Maan omistaa Oulun kaupunki. Pahajärveltä on noin 2 kilometriä Oulunsalon
ydinkeskustaan ja Pitkäkankaan koululle ja päiväkodille alueelta on noin kilometri alueelle johtavaa Pitkäkankaantietä pitkin. Pahajärven alueelta on noin 600 metriä matkaa lähimmälle linja-autopysäkille Pitkäkankaan tien varteen. Alueen suunnittelussa on huomioitava Papinjärven vesitasapaino sekä yleiskaavallinen tievaraus (Automaatiotie).
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4. KARHUOJANTIEN VARSI
Voimassa olevassa yleiskaavassa

Voimassa olevassa asemakaavassa

Aluerajaus ortokuvalla

Nykyiset verkostot ja maanomistus

Mitoitustiedot
Karhuojantien varren yhteispinta-ala on noin 3,9 ha. Karhuojantien vasen puoli on noin 2,7 ha ja oikea
puoli 1,2 ha.
Suunnitelmassa korttelialueiden pinta-ala on 3,1 ha ja kokonaisrakennusoikeus on 6540k-m2. AOtontteja on 14 kappaletta ja yhtiömuotoisen rakentamisen (AR, AP) rakennusoikeus on 3740 k-m2.

14 / 96

Suunnitelma- ja havainnekuva:

Tiivis kuvaus
Karhuojantienvarsi koostuu neljästä Karhuojantien molemmin puolin lähekkäin olevasta alueesta. Maaalueet ovat tällä hetkellä rakentamatonta metsäistä aluetta, lukuun ottamatta koilliskulman yksityistonttia, jossa on tällä hetkellä huonokuntoinen pienrakennus metsämäisellä piha-alueella. Alueet omistaa
pääosin Oulun kaupunki ja pienrakennuksen tontin yksityinen omistaja. Karhuojantien varrelta on keskustaan reilu puoli kilometriä. Alueiden keskipaikkeilta löytyy kaksi linja-autopysäkkiä. Karhuojantien liikenteen melu on otettava huomioon suunnittelussa. Karhuojantie on ELY:n hallinnoima.
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5. PAPPILA
Voimassa olevassa yleiskaavassa

Voimassa olevassa asemakaavassa

Aluerajaus ortokuvalla

Nykyiset verkostot ja maanomistus

Mitoitustiedot
Pappilan yhteispinta-ala on noin 2,1 ha. Pappilan ympäristön alue on noin 1,5 ha ja tien toisella puolella
oleva pienempi alue on noin 0,6 ha.
Suunnitelmassa korttelialueiden pinta-ala on 2,1 ha, josta osa on osoitettavissa puistoksi. Asumisen kokonaisrakennusoikeus on 1960 k-m2. Lisäksi pappilan alueelle sijoittuu seitsemän kytkettyä asuinrakennusta sekä palvelutiloja.
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Suunnitelma- ja havainnekuva

Tiivis kuvaus
Pappilan alue sijaitsee molemmin puolin Pappilantietä Oulunsalon keskustan tuntumassa. Suunnittelualue
on osoitettu asemakaavassa kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueena (YK), maatalousalueena (MT) sekä erillispientalojen korttelialueena (AO). Alueen omistaa suurilta osin Oulun ev. lut.
seurakuntayhtymä. Koillispuolisella alueella sijaitsee vanha Pappilan päärakennus piharakennuksineen sekä
pihan takaa vanha vaalimisen arvoinen mäntymetsä. Alueelta on noin 500 metriä Oulunsalon keskustaalueelle Pappilantietä pitkin, joten palvelut ovat lähellä. Lähimmälle Karhunojantiellä sijaitsevalle linjaautopysäkille matkaa noin 100 metriä.
Pappilan tonttien läpi kulkee vesijohtoverkosto. Pappila on osoitettu suojelukohteena yleiskaavassa. Suunnitelmassa Pappilan alueelle on esitetty asumista ja palveluita yhdistävää rakentamista esimerkiksi erityisryhmille.
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6. RYYTIPUISTO
Voimassa olevassa yleiskaavassa

Voimassa olevassa asemakaavassa

Aluerajaus ortokuvalla

Nykyiset verkostot ja maanomistus

Mitoitustiedot
Ryytipuiston pinta-ala on noin 1,4 ha.
Suunnitelmassa korttelialueiden pinta-ala on 1,1 ha ja asumisen kokonaisrakennusoikeus on 2640 k-m2. AO
tontteja on 11 kappaletta.
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Suunnitelma- ja havainnekuva

Tiivis kuvaus
Ryytipuisto sijoittuu Maustetien ja Pappilantien risteämiskohtaan Karhuojantien läheisyyteen.
Ryytipuisto on asuinalueiden välissä kulkeva pitkänomainen puistoalue, joka ulottuu vanhaan Pappilaan
saakka. Alueen länsipuoli on Oulun ev. lut. seurakuntayhtymän omistuksessa ja itäpuoli on Oulun kaupungin omistuksessa. Ryytipuisto sijaitsee alle kilometrin etäisyydellä Oulunsalon ydinalueesta, jonne pääsee
sujuvasti joko Pappilantien, Maustetien tai Karhunojantien kautta. Lähimmälle Karhunojantien varrella sijaitsevalle linja-autopysäkille on matkaa alle 100 metriä. Alueen ytimeen tulee Pappilantieltä kaksi tonttikatua,
Minttukuja ja Muskottikuja, sekä Maustetien puolelta Kuminakuja.
Nykyisin Ryytipuisto toimii viher- ja virkistäytymisalueena, mutta siellä ei ole mitään erityisiä toimintoja ja
alueen läpi kulkee ainoastaan polku Muskottikujalta Maustetielle. Alueen läpi kulkee sähkölinja. Etelänurkassa ja luoteessa on vesijohto- ja jätevesiviemäreitä.
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7. ÖÖRNINTIE
Voimassa olevassa yleiskaavassa

Voimassa olevassa asemakaavassa

Aluerajaus ortokuvalla

Nykyiset verkostot ja maanomistus

Mitoitustiedot
Öörnintien pinta-ala on noin 1,5 ha.
Suunnitelmassa korttelialueiden pinta-ala on 1,5 ha ja asumisen kokonaisrakennusoikeus on 3200k-m2.
AO-tontteja on 4 kappaletta ja AR -alueiden rakennusoikeus on 2240 k-m2. Kulmatontilla sijaitsee palvelurakennus, jonka kerrosala on noin 1000 k-m2.
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Suunnitelma- ja havainnekuva

Tiivis kuvaus
Öörnintien alueella sijaitsee pienteollisuusrakennusten korttelialue (TY), lähivirkistysalue (VL) sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET). Nykyisellään tontilla on työpaikkarakentamista, asumisrakentamista. Alueella on sijainnut jo purettu varalämpökeskus.
Alueen tontit 1-3 omistaa yksityinen omistaja. Loppuosan suunnittelualueesta omistaa Oulun kaupunki.
Öörnintien maankäyttö on tällä hetkellä alikäytetty hyvään sijaintiinsa nähden. Alueen rakentamattomassa
kaakkoiskulmassa sijaitsee vinoittain kulkeva viherkumpu. Alueen sisällä kulkee vesijohtoja ja jätevesiviemäreitä, hulevesijohtoja, telejohtoja sekä kaukolämpöverkko, joka johtaa kahteen alueella olevaan asuinrakennukseen. Alueella kulkee myös sähköjohtoja ja alueella on pylväsmuuntaja. Öörnintie sijaitsee noin kilometrin päästä Oulunsalon keskustasta ja sen lähimmät linja-autopysäkit sijaitsevat noin 700 metrin päässä Karhunojantiellä.
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8. KOURA
Voimassa olevassa yleiskaavassa

Voimassa olevassa asemakaavassa

Aluerajaus ortokuvalla

Nykyiset verkostot ja maanomistus

Mitoitustiedot
Kouran pinta-ala on noin 11 ha.
Suunnitelmassa korttelialueiden pinta-alat on 6,5 ha ja asumisen kokonaisrakennusoikeus on noin 13000
k-m2. AO-tontteja on 42 kappaletta ja yhtiömuotoisen rakentamisen (AR- ja AKR-alueet) rakennusoikeus
on 4600 k-m.
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Suunnitelma- ja havainnekuva

Tiivis kuvaus
Kouran alue on tällä hetkellä alavaa peltoa, sen maanpinta on hieman alempana ympärillä olevaan asuinalueeseen nähden. Alueen suunnittelussa on huomioitava tulviminen ja rakentaminen voi edellyttää täyttöjä. Alueen rakennettavuudesta on laadittu selvitys (Geobotnia Oy, 2001). Kouraa rajaa koillisesta Hailuodontie, jolta tulee myös jonkin verran meluhaittaa. Yleiskaavassa alue on asuinkäyttöön varattu alue,
jota ei ole vielä toteutettu. Pelto on yksityisessä omistuksessa, mutta sen ympärillä olevat maa-alueet ovat
Oulun kaupungin omistuksessa.
Hailuodontie on ELYn hallinnoima. Kouralle saapuu Alapellontie, jota kautta on Oulunsalon ydinkeskustaan
matkaa hieman reilu kilometri. Lähin linja-autopysäkki sijaitsee Lentokentäntien varrella noin kilometrin
päässä Kouran alueelta. Alueen pohjoispuolella sijaitsee runkoviemärin pumppausasema.
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9. SUVITUULENTIE
Voimassa olevassa yleiskaavassa

Voimassa olevassa asemakaavassa

Aluerajaus ortokuvalla

Nykyiset verkostot ja maanomistus

Mitoitustiedot
Suvituulentien pinta-ala on noin 0,7 ha.
Suunnitelmassa korttelialueiden pinta-ala on 0,4 ha ja asumisen kokonaisrakennusoikeus on 960k-m2. AOtontteja on 4 kappaletta.

24 / 96

Suunnitelma- ja havainnekuva:

Tiivis kuvaus

Suvituulentie on puistomainen alue Kalasuolantien, Suvituulentien ja Merituulentien välissä. Tällä hetkellä
alue on asemakaavoitettu puistoksi, mutta sieltä löytyy vain hiekkakenttä ja viherkumpu, eikä siellä ole
varsinaista rakennettua puistoa. Alueen käyttöä rajoittaa sähkölinja, joka kulkee puiston läpi, sekä muuntamo puiston pohjoisreunassa. Puiston läpi kulkee myös optisia kaapeleita. Alueelta on lähimmälle linjaautopysäkille Karhunojantien varteen matkaa noin 200 metriä. Suvituulentien puiston omistaa tällä hetkellä
Oulun kaupunki.
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10. RAITAKUJA
Voimassa olevassa yleiskaavassa

Voimassa olevassa asemakaavassa

Aluerajaus ortokuvalla

Nykyiset verkostot ja maanomistus

Mitoitustiedot
Raitakujan Karhupuiston pinta-ala on noin 1,3 ha.
Suunnitelmassa korttelialueiden pinta-ala on 1,1 ha ja asumisen kokonaisrakennusoikeus on 2840k-m2.
AO-tontteja on 6 kappaletta ja AR -alueiden rakennusoikeus on 1400 k-m2.
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Suunnitelma- ja havainnekuva

Tiivis kuvaus

Raitakujan alue on Karhupuiston aluetta, joka on tällä hetkellä mäntymetsää. Karhupuistoon liittyy Raitakuja
sekä kaksi muuta katua, Pajukuja ja Metsälauhankuja. Alue on kaupungin omistuksessa, mutta osittain kaupungin lainhuuto puuttuu. Raitakujalta on hieman reilu kilometri Oulunsalon keskustaan. Raitakujan vierestä, Pitkäkankaantieltä, löytyvät linja-autopysäkit. Asemakaavassa alueelle on osoitettu Oulunsalon lentokentän sivukiitoradan meluraja, mutta sivukiitorata ei ole tällä hetkellä käytössä.
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11. PÄIVÄRINNANTIE
Voimassa olevassa yleiskaavassa

Voimassa olevassa asemakaavassa

Aluerajaus ortokuvalla

Nykyiset verkostot ja maanomistus

Mitoitustiedot
Päivärinnantien pinta-ala on noin 0,4 ha.
Suunnitelmassa korttelialueiden pinta-ala on 0,3 ha ja asumisen kokonaisrakennusoikeus on 720k-m2. AOtontteja on 3 kappaletta.

28 / 96

Suunnitelma- ja havainnekuva

Tiivis kuvaus

Päivärinnantie on pienehkö puistoalue omakotitaloalueen välissä ja se on tällä hetkellä pääasiassa metsittynyttä aluetta. Puiston läntistä reunaa pitkin kulkee avo-ojaa varten varattu alueen osa. Päivärinnantien puisto on Oulun kaupungin omistuksessa. Päivärinnantieltä on Vihiluodontien kautta alle kilometrin matka Oulunsalon keskustaan. Alueelta on noin 400 metriä lähimmälle linja-autopysäkille Lentokentäntielle.

29 / 96

12. SANTANIEMI I-II
Voimassa olevassa yleiskaavassa

Voimassa olevassa asemakaavassa

Aluerajaus ortokuvalla

Nykyiset verkostot ja maanomistus

Mitoitustiedot
Santaniemi I:n pinta-ala on 7,4 ha ja Santaniemi II:n pinta-ala on 4,4 ha. Alueiden yhteispinta-ala on noin
11,8 ha.
Suunnitelmassa korttelialueiden pinta-ala on 9,1 ha ja asumisen kokonaisrakennusoikeuden mitoitusarvio
on 18200 k-m2. AO-tontteja on 34 kappaletta ja AR- ja AKR -alueiden rakennusoikeus on 11400 k-m2.
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Suunnitelma- ja havainnekuva

Tiivis kuvaus
Santaniemi I-II koostuu kahdesta vierekkäin olevasta pelto/metsä-alueesta Oulunsalon asemakaavan itäreunalla. Alue rajoittuu Kempeleen kuntaan, jonka puolella on teollisuusalueita. Santaniemi sijaitsee Oulunsalontien ja Lentokentäntien risteämiskohdassa. Yleiskaavassa sekä nykyisessä asemakaavassa alueen pohjoisosa on osoitettu työpaikka-alueeksi.
Santaniemi I-II:n maa-alueet ovat pääosin Oulun kaupungin omistuksessa, mutta pohjoiskulmassa sekä
eteläosassa on yksityisomisteista maata. Alueelta pääsee nopeasti reilun kilometrin päässä olevaan Oulunsalon keskustaan Lentokentäntien kautta. Lähin linja-autopysäkki löytyy noin 400 metrin päästä Lentokentäntien varrelta. Pohjoisosassa on vesi- ja jätevesijohdot.
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13. SANTANIEMI III
Voimassa olevassa yleiskaavassa

Voimassa olevassa asemakaavassa

Aluerajaus ortokuvalla

Nykyiset verkostot ja maanomistus

Mitoitustiedot
Santaniemi III:n pinta-ala on noin 10,1 ha.
Suunnitelmassa korttelialueiden pinta-ala on 2,7 ha ja asumisen kokonaisrakennusoikeus on 5400 k-m2.
AO-tontteja on 2 kappaletta ja AR -alueiden rakennusoikeus on 5000 k-m2.
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Suunnitelma- ja havainnekuva

Tiivis kuvaus

Santaniemi III:n alue sijoittuu Oulunsalontien ja Marjakujan väliin, Marjakujan pientaloalueen taakse. Alue
on pääasiassa yksityisomistuksessa, yhtä Oulun kaupungin kiinteistöä lukuun ottamatta. Suunnittelualueen
eteläosa on tällä hetkellä kaunista ja säilyttämisen arvoista mäntymetsää tai peltoa. Alueen keskikohdan
läpi kulkee optisia kaapeleita.
Santaniemi III:lta on Oulunsalon keskustaan noin 1,2 kilometriä ja lähimmälle linja-autopysäkille on matkaa
noin 700 metriä.
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14. LÄÄKÖNPELTO
Voimassa olevassa yleiskaavassa

Voimassa olevassa asemakaavassa

Aluerajaus ortokuvalla

Nykyiset verkostot ja maanomistus

Mitoitustiedot
Lääkönpellon pinta-ala on noin 2,3 ha.
Suunnitelmassa korttelialueiden pinta-ala on 1,8 ha ja asumisen kokonaisrakennusoikeus on 4760k-m2.
Rakentaminen on tuottajamuotoista.
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Suunnitelma- ja havainnekuva

Tiivis kuvaus
Lääkönpelto on peltoalue Oulunsalon kirkon eteläpuolella aivan kirkon tuntumassa. Yleiskaavassa alue on
maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Alueella on voimassa rakentamista mahdollistava toteutumaton asemakaava. Alue on yksityisomistuksessa. Lääkönpellolta on Oulunsalon keskusta-alueelle noin 700 metriä ja
lähimmälle linja-autopysäkille Lentokentäntien varteen noin 300 metriä. Lääkönpellon läpi kulkee vesijohto
ja luoteiskulmassa kaukolämpöputki. Alueen haasteena on kirkon läheisyys ja uuden asuinalueen sovittaminen maisemakuvaan. Alue on liitettävissä katuverkkoon Vattukujan kautta.
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15. JÄÄSKÖNTIE
Voimassa olevassa yleiskaavassa

Voimassa olevassa asemakaavassa

Aluerajaus ortokuvalla

Nykyiset verkostot ja maanomistus

Mitoitustiedot
Jääsköntien pinta-ala on noin 2,6 ha.
Suunnitelmassa korttelialueiden pinta-ala on 6754 m2 ja asumisen kokonaisrakennusoikeus on 3900 k-m2.
Suunnitelmassa on varaus julkiselle rakennukselle kirkon viereen.
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Suunnitelma- ja havainnekuva

Tiivis kuvaus
Jääsköntien alue sijaitsee Jääsköntien ja Kylänpuolentien risteyksessä ulottuen Oulunsalon kirkon vierelle.
Alueella on kaupungin maanomistusta, mutta myös vanha yksityisomistuksessa oleva rakennuspaikka lähiympäristöineen. Suunnittelualueella sijaitsee Oulunsalon museoalue. Kylänpuolentien varrella kiinteistö
on metsittynyt ryteiköksi, museon ja yksityisen tontin alueelta maata on hoidettu avoimena. Puistoalue on
lähinnä peltoa, jossa kasvaa siellä täällä koivuja. Sijainniltaan ja maisemallisesti Jääsköntien alue on keskeinen, sillä se sijoittuu Oulunsalon keskustan ja kirkon ympäristön maisemaan ja Lentokentäntien varteen.
Lähin linja-autopysäkki löytyy noin sadan metrin päästä Lentokentäntien varrelta. Tontilla kulkee kaksi optista kaapelia. Alueelle on sijoitettu tiivistä asuinrakentamista sekä julkisen rakentamisen varaus.
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16. VARIKKO
Voimassa olevassa yleiskaavassa

Voimassa olevassa asemakaavassa

Aluerajaus ortokuvalla

Nykyiset verkostot ja maanomistus

Mitoitustiedot
Varikon pinta-ala on noin 5,8 ha.
Suunnitelmassa korttelialueiden pinta-ala on 1,6 ha ja asumisen kokonaisrakennusoikeus on
2992 k-m2. Rakentaminen on yhtiömuotoista (AR, AP).
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Suunnitelma- ja havainnekuva

Tiivis kuvaus
Varikon alue sijaitsee Marjatien varrella, noin 1,2 kilometriä Oulunsalon keskustasta ja maisemallisesti avoimen alueen reunavyöhykkeellä. Lähimmälle lentokentäntien varrella sijaitsevalle linja-autopysäkille on matkaa noin 1,5 kilometriä. Alueella on sijainnut Oulunsalon kunnan varikko- ja varasto. Suunnittelualueella on
varastorakennuksia, viljankuivaamo ja puistoaluetta. Viljankuivaamon ja maa-alueen omistaa Oulunsalon
maamiesseura ry. Kuivaamosta aiheutuu ajoittain melua. Varikon alueen ja puistot omistaa kaupunki. Varikon läpi kulkee vesijohto- ja jätevesiviemäri sekä kaukolämpöputki. Kuivaamon eteläpuolella on jäteveden
saostusallas, joka rajoittaa alueen käyttöä. Liikenteellisesti alue on liitettävissä Marjatiehen ja kevyen liikenteen verkostoihin.
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17. KAUPPIAANTIE 34
Voimassa olevassa yleiskaavassa

Voimassa olevassa asemakaavassa

Aluerajaus ortokuvalla

Nykyiset verkostot ja maanomistus

Mitoitustiedot
Kauppiaantien pinta-ala on noin 1,3 ha.
Suunnitelmassa korttelialueiden pinta-ala on 1,0 ha ja asumisen kokonaisrakennusoikeus on 1900k-m2.
Lisäksi alueelle on osoitettu toimitilarakentamista (KTY) 3400k-m2.
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Suunnitelma- ja havainnekuva

Tiivis kuvaus

Kauppiaantie on yleiskaavassa suurilta osin osana Oulunsalon keskustatoimintojen aluetta ja sen läpi kulkee
virkistysaluereitti, johon olisi syytä varautua. Kauppiaantie rajautuu etelästä Kauppiaantiehen ja pohjoisesta
Lentokentäntiehen. Tällä hetkellä alueella on omakotitalotontti ja rakentamatonta viheraluetta. Läntisen
alueen omistaa Oulun kaupunki ja itäinen alue on yksityisessä omistuksessa. Kauppiaantie on aivan Oulunsalon ydinkeskustan tuntumassa. Matkaa keskustaan on noin 500 metriä. Lähin linja-autopysäkki löytyy
noin 400 metrin päästä Kauppiaantieltä. Kauppiaantie sijaitsee näkyvällä ja keskeisellä paikalla Oulunsalon
keskustaa Lentokentäntien varrella. Alueelle tulee vesijohtoliittymiä ja sen läpi kulkee hulevesiviemäri ja
kauppiaantien vieressä sijaitsee pumppaamo, joka täytyy ottaa suunnittelussa huomioon.
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18. KIRKKOSALMI II
Voimassa olevassa yleiskaavassa

Voimassa olevassa asemakaavassa

Aluerajaus ortokuvalla

Nykyiset verkostot ja maanomistus

Mitoitustiedot
Kouran pinta-ala on noin 13,2 ha.
Suunnitelmassa korttelialueiden pinta-ala on 10,7 ha ja asumisen kokonaisrakennusoikeus on 21400k-m2.
AO-tontteja on 107 kappaletta.
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Suunnitelma- ja havainnekuva

Tiivis kuvaus
Kirkkosalmen alue sijaitsee Oulunsalon asemakaava-alueen ulkopuolella, pohjois-reunassa noin kilometrin
päästä Oulunsalon keskustaa Kylänpuolentien varressa. Lähimmälle linja-autopysäkille on matkaa noin kilometri Kylänpuolentietä pitkin. Kylänpuolentie on ELY:n hallinnoima. Alue on tällä hetkellä yksityisten
omistamaa peltoa tai metsää. Alueen eteläpuolella sijaitsee Oulun Seudun Sähkö verkkopalvelu Oy:n o
sähköasema. Alueen läpi kulkee optisia kaapeleita. Alueen suunnittelussa on huomioitava sähköaseman
lisäksi lentomelualueet.
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19. KAPTEENINPUISTO
Voimassa olevassa yleiskaavassa

Voimassa olevassa asemakaavassa

Aluerajaus ortokuvalla

Nykyiset verkostot ja maanomistus

Mitoitustiedot
Kapteeninpuiston pinta-ala on noin 20 ha.
Suunnitelmassa korttelialueiden pinta-ala on 8,5 ha ja asumisen kokonaisrakennusoikeus on 23450 k-m2.
AR -alueiden rakennusoikeus on 8400 k-m2 ja AK -alueiden rakennusoikeus on 15050 k-m2 . Lisäksi Kapteeninpuiston läheisyyteen on osoitettu varauksia työpaikka- ja teollisuusrakentamiselle.
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Suunnitelma- ja havainnekuva

Tiivis kuvaus
Kapteeninpuiston alue sijaitsee Oulunsalon keskustan länsipuolella, Lentokentäntien varrella ja kauppakeskus Kapteenia vastapäätä. Alue rajoittuu länsireunaltaan Automaatiotiehen. Kapteeninpuiston alue on tällä
hetkellä suurelta osin asemakaavoittamatonta. Yleiskaavassa alueelle on osoitettu keskustatoimintojen
aluevarauksia, virkistysreittejä ja työpaikka-alueita. Kapteeninpuisto on pääsääntöisesti metsää tai peltoa,
lukuun ottamatta muutamia omakotitalotontteja sekä koirapuistoa ja hevostilaa alueen pohjoisosassa.
Kaupunki omistaa keskeiset maa-alueet lentokentäntien varren rakennuspaikkoja lukuun ottamatta. Alueen itäisessä reunassa on Oulunsalo -talo ja sitä vastapäätä Päiväkoti Kuovin talo. Linja-autopysäkit löytyvät Kapteeninpuiston länsireunasta Automaatiotieltä ja Lentokentäntien varrelta. Alue on keskeisellä sijainnilla Oulunsalon ydinkeskustan ja lentokentän välissä. Asuinrakentamista rajoittaa osittain lentomelu. Lentomelualueet kulkevat vinottain noin suunnittelualueen puolesta välistä.
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20. PELLONPÄÄ
Voimassa olevassa yleiskaavassa

Voimassa olevassa asemakaavassa

Aluerajaus ortokuvalla

Nykyiset verkostot ja maanomistus

Mitoitustiedot
Pellonpään alueen pinta-ala on noin 12,2 ha.
Suunnitelmassa korttelialueiden pinta-ala on 4,9 ha ja asumisen kokonaisrakennusoikeus on mitoitusarvion mukaan 9800k-m2. AO-tontteja on 35 kappaletta ja AR -alueiden rakennusoikeus on 2800 k-m2.
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Suunnitelma- ja havainnekuva

Tiivis kuvaus
Pellonpään alue sijaitsee Kapteeninpuiston takana, Automaatiotien itäisellä puolella. Alueella on tällä hetkellä peltoa ja metsää, jotka ovat Oulun kaupungin omistuksessa. Yleiskaavassa alue kuuluu virkistysalueeseen ja sen läpi kulkee kevyenliikenteen pääreitti. Pellonpään lounaisosassa on urheilualue, jossa on tällä
hetkellä kaksi jalkapallokenttää. Alueelle on aiemmin Oulunsalon kunnan toimesta kaavailtu lisäksi muun
muassa yleisurheilukenttää, uimahallia ja tenniskenttiä. Suunnitelmissa liikuntatoiminnoille on varattu aluevarauksia samalla kun muuta osa-aluetta on käytetty muuhun rakentamiseen. Alueen läpi kulkee sähköilmajohto koillisreunan läheltä. Lähimmälle Automaatiotiellä sijaitsevalle linja-autopysäkille on matkaa noin
600 metriä.
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3

Täydennysrakentamiskohteiden arviointi

3.1 Arvioinnin lähtökohdat
Arvioinnin lähtökohtana on käytetty täydennysrakentamiskohteista laadittuja kohdekortteja ja yleispiirteisiä
suunnitelmaluonnoksia. Suunnittelun lähtökohtana on ollut suhteellisen tehokas maankäyttö keskustan läheisillä alueilla. Yhdyskuntarakennetta pyritään tiivistämään erityisesti kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennevyöhykkeillä.
Arvioinnissa tarkastellaan kohdealueen sijaintia suhteessa olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja
palveluihin, sekä täydennysrakentamiskohteita ja niiden toteuttamisen vaikutuksia suhteessa joukkoliikennepalveluihin, jalankulun ja pyöräilyn olosuhteisiin, kaupungille käyttöönotosta aiheutuviin kustannuksiin,
kulttuurihistoriallisiin arvoihin, asemaan kaupunkikuvassa, ja alueiden merkitykseen lähivirkistysalueena tai
laajemman viherverkon osana. Arvioinnissa tarkastellaan yksittäisten vaikutusten lisäksi eri tekijöiden yhteisvaikutuksia elinympäristöjen laatuun, sekä alueiden käyttöönoton tarkoituksenmukaisuutta. Vaikka rakentaminen jonkin osatekijän kannalta tarkasteltuna olisi kannatettavaa, se saattaa jonkin toisen osatekijän
kannalta aiheuttaa ei-toivottuja ja negatiivisia vaikutuksia. Arvioinnissa esitetään tarvittaessa jatkosuunnittelua koskevia suosituksia ja huomioita.
Arvioinnin on laatinut Sweco Ympäristö Oy, jossa työstä ovat vastanneet arkkitehti, projektipäällikkö Kristiina Strömmer, ins. Keijo Verronen, DI Antti Tabell, DI Jussi Mettälä, DI Tommi Kiviniemi ja ins. Ville Pietarila.

3.2 Arviointikriteerit aihealueittain
Yhdyskunta- ja palvelurakenne
Yhdyskuntarakenteen osalta on tarkasteltu, kuinka alueet sijoittuvat osaksi nykyistä rakennetta joko rakennetta täydentäen tai laajentaen. Rakenteen kannalta edullista on myös liittyminen mahdollisimman suoraan
ja kustannustehokkaasti olemassa oleviin katu- ja kunnallisteknisiin verkostoihin.
Yhdyskunta- ja palvelurakennetta koskevien vaikutusten arvioinnissa keskeistä on ollut palveluiden saavutettavuus - lyhyt etäisyys ja turvalliset kevyen liikenteen yhteydet lähipalveluille, sekä hyvät joukko- ja ajoneuvoliikenteen yhteydet. Arvioinnisssa on painotettu sitä, että ainakin rivitalo- ja pienkerrostaloalueiden
tulisi sijoittua joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta erityisen edulliselle vyöhykkeelle. Palveluiden
saavutettavuuden osalta arviointi perustuu Oulunsalon keskuksen olemassa oleviin palveluihin ja joukkoliikenteen nykyisiin bussilinjoihin ja pysäkkeihin.
Kohdealueen arviointikortille on kirjattu etäisyydet tärkeimpiin lähipalveluihin mittaamalla ne katuverkkoa
pitkin Oulun seudun karttapalvelun mittaustyökalulla. Yhdyskunta- ja palvelurakenteen kannalta on hyvinä
pidetty alueita, joilta etäisyys perusopetusta tarjoavalle koululle on alle 2 kilometriä. Myös päiväkodin läheisyys on nähty eduksi. Muiden palveluiden osalta on tarkasteltu etäisyyttä Oulunsalon keskustaan ja joukkoliikennepysäkeille, sekä lähimmän päivittäistavarakaupan sijaintia. Joukkoliikennepalveluita voi pitää erityisen hyvinä, jos etäisyys alueelta Lentokentäntien joukkoliikenteen laatukäytävän pysäkille on alle 400 m, ja
hyvänä, jos etäisyys muiden bussireittien pysäkille on alle 400 m. Täydennysrakentamisella voidaan tukea
kaupallisten lähipalveluiden toiminta- ja kehittämisedellytyksiä lisääntyvän asukaspohjan myötä.
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Suhde muuhun alueidenkäytön suunnitteluun (yleiskaavaan ja asemakaavaan)
Yleiskaava ohjaa asemakaavan muuttamista, joten yleiskaavan mukaisuus yksinkertaistaa ja nopeuttaa alueen käyttöönottoa. Asemakaavan mukaisuus nopeuttaisi edelleen käyttöönottoa. Useimpien täydennysrakentamiseen esitettyjen alueiden käyttöönotto kuitenkin edellyttää asemakaavan muutosta.
Alueiden arvioinnissa on pidetty erittäin hyvänä ja rakentamista tukevana seikkana, jos täydennysrakentamisalue on Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaavassa osoitettu rakentamiseen ja rakentaminen ei ole
ristiriidassa yleiskaavan keskeisten periaatteiden ja rakenteen kanssa. Hyvä asiana on pidetty sitä, että lähialueen voimassa olevan asemakaavan suunnitteluperiaatteet on mahdollista ottaa huomioon alueen tarkemmassa suunnittelussa.
Virkistysalueet ja viherverkosto
Virkistysalueisiin ja viherverkostoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnin pohjana on käytetty voimassa olevia yleis- ja asemakaavoja ja Uuden Oulun yleiskaavatyöhön liittyvää VILMO-selvitystä (Oulun viheralueverkosto ja luonnon monimuotoisuus, 2014), joita on täydennetty ilmakuvatarkastelulla, sekä aluekohtaisella
virkistysalueita ja kaupunkikuvaa koskevilla havainnoilla.

VILMO-selvitys, luonnon ja maiseman suositukset maankäytölle.
Arkiliikunta ja lähivirkistysmahdollisuudet ovat viime vuosikymmenen aikana kohonneet yhtenä teemana
tutkitusti asukkaiden terveyden, kaupunkiluontokokemusten ja hyvinvoinnin lähteeksi ja suunnittelun lähtökohdaksi. Arkiliikunnasta merkittävä osa tapahtuu kevyen liikenteen reiteillä ja yhteydet niiltä virkistysmetsiin ovat tärkeitä. Jopa lyhytaikainen luonnossa käynti tuottaa terveys- ja hyvinvointihyötyjä, mikä tulisi
huomioida ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin yhteydessä (Tourula & Rautio 2014). Terveysvaikutukset, kuten esimerkiksi verenpaineen ja stressihormonitason lasku, ovat erityisen merkittäviä silloin kun
lähivirkistysalueen sisältä ei ole suoraa näköyhteyttä kaupunkimaiseen ympäristöön (Korpela & Ylèn 2009,
Hauru ym. 2012).
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VILMO-selvityksessä viherverkon osina onkin hyödynnetty laajahkoja metsäalueita, joiden säilymisestä riittävän laajoina tulee huolehtia myös yhdyskuntarakennetta tiivistettäessä. Myös pienillä metsiköillä saattaa
olla suuri merkitys lähivirkistyksen kannalta silloin kun puusto ja aluskasvillisuus on kaunis, edustava ja hyvässä kasvuiässä (esimerkiksi varttunut männikkö tai hoidettu sekametsä) ja alueelle on rakennettu reittejä
tai sille on syntynyt polustoa käytön seurauksena.
Alueiden arvioinnissa erityisen merkittävänä on pidetty, että täydennysrakentaminen ei katkaise yleiskaavan
ja VILMO-selvityksen tärkeitä runkoreittejä tai kavenna huomattavasti niihin liittyviä viheralueita tai –
yhteyksiä. Tärkeää on myös säilyttää pienempiä hyväpuustoisia ja selvästi virkistykseen, leikkiin tai arkiliikuntaan käytettyjä metsiköitä. Urheilualueille ja niille suuntautuville reiteille on tarpeen jättää riittävästi tilaa, kuitenkaan ylimitoittamatta urheilualuevarauksia.
Yksi merkittävä kustannustekijä on myös virkistysalueiden toteuttaminen ja kunnossapito Oulunsalon keskeisillä alueilla, vaikka sitä ei tässä yhteydessä tarkemmin arvioida. Kaupungille edullisin tapa on käyttää virkistykseen hyväpuustoisia alueita, etenkin männiköitä, jotka pienen siistimisen ja polkujen kunnostamisen
jälkeen ovat vähäisin kustannuksin otettavissa virkistyskäyttöön. Virkistysalueen rakentaminen on peltoalueella huomattavasti kalliimpaa. Yleisenä osa-alueiden jatkokehittämistä koskevana suosituksena onkin käyttää avoimet alueet tehokkaaseen rakentamiseen ja säästää tarvittava määrä hyväpuustoisia alueita lähivirkistykseen.
Kaupunkikuva ja maisema
Kaupunkikuvan kannalta tärkeinä tekijöinä arvioinnissa on huomioitu maiseman solmukohdat, maamerkit ja
kauniit näkymät, sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kaavalla suojeltavaksi tai säilytettäväksi osoitetut rakennetut kohteet, katumiljööt ja puustoltaan edustavat alueet, kuten vanhat männiköt.
Arvioinnissa on kiinnitetty huomiota myös täydennysrakentamisen myötä mahdollisiin syntyviin kaupunkikuvallisiin ristiriitoihin, joita on vaarana syntyä esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden lähiympäristössä tai ahtailla alueilla, joilla erilaiset rakennustyypit tulevat hyvin lähelle toisiaan. Tämän tyyppiset kohteet vaatisivat erityisen korkeatasoista suunnittelua ja toteuttamista onnistuakseen kaupunkikuvan
kannalta tyydyttävällä tavalla.
Liikenne
Kaikki kohteet ovat hyviä täydennysrakentamisen kannalta. Ne sijaitsevat lähellä ja pyöräilyetäisyyden päässä nykyisistä palveluista, ja ovat omiaan myös säilyttämään ja parantamaan joukkoliikenteen palveluja. Liikenteen osalta tarkastellaan vaikutuksia nykytilanteeseen, kuten kohdealueen liittymistä olemassa olevaan
katu- ja kevyen liikenteen verkkoon ja siitä johtuvia lisärakentamistarpeita, sekä lähialueille mahdollisesti
aiheutuvia haittoja, kuten läpiajon huomattavaa lisääntymistä asuinalueilla.
Vaikutukset koko Oulunsalon liikennejärjestelmään ovat vähäisiä johtuen asemakaava-alueen sisällä olevien
kohdealueiden suhteellisen pienestä koosta ja rakentamisen määrästä verrattuna ympäröiviin alueisiin.
Muutamat laajat alueet, kuten Koura ja Kempeleen kunnan rajalla oleva Santaniemi I-II synnyttävät enemmän liikennettä ja liittyvät yleisiin teihin, mikä tulee ottaa huomioon liittymien, kokoojakatuyhteyksien,
joukkoliikennepalveluiden ja turvallisten kevyen liikenteen yhteyksien tarkemmassa suunnittelussa.
Toteuttaminen ja taloudellisuus
Kaupungille aiheutuvia kustannuksia on tarkasteltu arvioimalla aluekohtaisten suunnitelmien pohjalta osaalueiden kunnallistekniikan ja katuverkoston toteuttamiskustannukset, sekä huomiot rakentamisen olemassa olevaan verkostoon aiheuttamista muutostarpeista. Kohdealueittain lasketut kustannukset on esitetty

50 / 96

liitteen 1 yhteenvedossa, missä kustannukset on suhteutettu suunnitelmaluonnoksissa esitettyyn alustavaan
mitoitukseen.
Kaukolämpöverkoston laajentamisen rakentamiskustannuksia ei ole tässä yhteydessä arvioitu, vaan alueet
on nykyisen kaukolämpöverkon perusteella jaettu alueisiin, joilla alustavan tarkastelun perusteella olisi tai ei
ole edellytyksiä kaukolämmön käyttöön. Kaukolämpöverkon rakentaminen ja rakentamisen kannattavuus
tutkitaan osana yksityiskohtaisempaa suunnittelua.
Maanhankinnasta tai asemakaavojen muutoksista aiheutuvia kuluja ei ole arvioitu. Kaupungin nykyisin
omistamat alueet ovat luonnollisesti nopeimmin käyttöönotettavissa.
Mahdolliset muut rakentamisen rajoitteet
Rakentamisen rajoitteina on tarkasteltu ajoneuvoliikenteen ja lentoliikenteen meluhaittoja ja maaperän soveltuvuutta rakentamiseen, sekä alueen mahdollista alavuutta, joka voi aiheuttaa ongelmia hulevesien johtamisessa. Lähtötietoina liikennemelun osalta on käytetty olemassa olevia Oulun kaupungin ja PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksen selvityksiä.
Maaperätietoina arvioinnissa on käytetty GTKn tietokantoja. Useimmat kohdealueet sijaitsevat rakentamisen kannalta erittäin hyvillä harjujakson hiekkaperäisillä alueilla, ja loputkin suhteellisen hyvillä hieno hieta
tai hiesualueilla.

Ote maaperäkartasta © GTK. Vihreä=hiekka (Hk), keltainen=hieta (Ht), punavioletti= hieno hieta (HHt), sinivioletti=hiesu (Hs), kellanruskea=moreeni (Mr). Pintamaan laatu on osoitettu pallomerkinnöillä.
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Liikennemelualueet 55 dBA. Vihreä vinoviivoitus, teoreettinen 55 dBA melualue, ennuste vuodelle
2040, © POPELY paikkatietoaineisto; ruskea viivoitus, maastomalliin perustuva 55 dBA melualue v.
2011, © POPELY paikkatietoaineisto; sininen vinoviivoitus ja uloin aaltoviivarajaus, lentomelualue
55 dB Lden, © Oulun kaupunki ja Finavia.
Muut huomiot tai suositukset
Suosituksina jatkosuunnittelua varten on esitetty esimerkiksi lisäselvitystarpeita, täydentäviä kevyen liikenteen yhteyksiä, huomioita säilyttämisen arvoisesta puustosta ja asemakaavan suunnitteluperiaatteista.
Arvioinnin yhteenveto
Täydennysrakentamiskohteiden arvioinnin yhteenvetoon on koottu arvio alueen soveltumisesta täydennysrakentamiseen ja asuinrakentamiseen. Sanallisen arvion lisäksi alueille on annettu pisteytys viisiportaisella
(1-5) asteikolla. Arvioinnissa yhden pisteen alueet suositellaan jätettäväksi rakentamisen ulkopuolelle. Kahden pisteen alueita ei suositella rakentamiseen alueiden nykytilan, arvojen tai rajoitteiden vuoksi. Kolmen
pisteen alueet on mahdollista ottaa täydennysrakentamiseen, vaikka ne eivät ole esimerkiksi sijaintinsa,
maanomistuksen tai muun ominaisuutensa kannalta edullisimpia alueita. Kolmen pisteen alueina on osoitettu myös alueita, jotka eivät sovellu esitetyssä laajuudessa asuinrakentamiseen tai alueille soveltuvaa
maankäyttömuotoa tulisi edelleen selvittää tarkemmin. Neljän ja viiden pisteen alueet ovat joko hyvin tai
erittäin hyvin täydennysrakentamiseen soveltuvia. Arviointi sekä aluekohtaiset suositukset on esitetty aluekortin yhteydessä.
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3.3 Täydennysrakentamiskohteiden arviointi
1. PITKÄKANGAS – RUNKOTIE - osa-alueet 1a ja 1b
Suunnitelmaluonnos- ja havainnekuva

Osa-alue 1a

Osa-alue 1b

ARVIOINTI
Yhdyskunta- ja palvelurakenne
Molemmat osa-alueet sijaitsevat yhdyskuntarakenteen täydentämistä ja tiivistämistä, sekä palveluiden saavutettavuutta ajatellen hyvällä alueella, koulun ja päiväkodin välittömässä läheisyydessä. Etäisyys Pitkäkankaan
koululle ja päiväkodille osa-alueilta 1a ja 1b on n. 300-500 m, kauppaan n. 350-500 m ja Oulunsalon keskustaan n. 2 km. Pyörätiet koululle, päiväkodille, kauppaan ja keskustaan ovat olemassa. Linja-autopysäkit sijaitsevat n. 30-230 m etäisyydellä alueilta Runkotien varrella ja Pitkäkankaantien ja Runkotien risteyksessä. Lisärakentaminen tukee lähipalveluiden (mm. kauppa) toimintaedellytyksiä.
Suhde yleiskaavaan ja asemakaavaan
Alueet ovat yleiskaavassa virkistysaluetta (VL) ja ne on asemakaavoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M) sekä
virkistysalueeksi (VL). Alueen 1b länsireunassa kulkee yleiskaavan pääulkoilureitti.
Virkistysalueet ja viherverkosto
Alueet ovat osa VILMOn runkovirkistysalueita ja niiden välitse kulkee tärkeä viheryhteys Papinjärven pohjoispuolelle ja järven koillispuolen ”kehitettävälle tärkeälle viheralueverkoston osalle”. Erityisesti alueella 1b kasvaa
varttunutta mäntymetsää ja alueella on käytön myötä syntynyttä vapaamuotoista polustoa. Yleiskaavan mukainen rakennettu suoralinjainen ulkoilureitti keskustasta koulun ohi luoteeseen sijaitsee alueen 1b ja rakennettujen kortteleiden välissä, ja jää pitkästi asutuksen sisään. Rakentaminen pienehkölle osalle viheraluetta on
kuitenkin mahdollista viherverkkokokonaisuutta vaarantamatta. Viheryhteyden merkittävyydestä johtuen
muilla verkon osilla tulisi turvata leveämpien virkistysalueen osien säilyminen.
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Kaupunkikuva ja maisema
Alueet ovat osa suhteellisen laajaa Pitkäkankaan luode-kaakko -suuntaista metsäistä aluetta, jolla on selkeä
viher- ja virkistysalueen leima. Alueilla ja niiden lähiympäristössä on hyvä puusto (mäntymetsää), joten virkistysalueen kunnostaminen ja ylläpito on edullista. Metsäisen näkymän säilyttäminen kokoojakadulta katsottuna on tärkeää jaksottamassa katuympäristöä ja osoittamassa merkittävää viheryhteyttä.
Alue 1a on erittäin kapea ja rakentamiseen käytettävissä olevaa aluetta kaventaa Runkotien puoleiseen reunaan toteutettu kunnallistekninen verkosto. Kapea kaistale hahmottuu pientalojen takapiha-alueeksi. Rivitalojen rakentaminen välittömästi oleviin omakotitalotontteihin rajautuen ilman vihervyöhykettä ei ole maisemallisesti hyvä ratkaisu ja vaatisi onnistuakseen ympäristön ja sen piirteet aivan erityisellä tavalla huomioon ottavaa suunnittelua.
Liikenne
Liittyminen Runkotiehen on luonteva. Ei lisää merkittävästi läpiajoa asuinalueilla. Kevyen liikenteen verkosto
riittävä, esitetty rakentaminen ei aiheuta täydennystarpeita.
Toteuttaminen ja taloudellisuus
Pitkäkankaantien puoleisen alueen (1a) omistaa Oulun kaupunki ja Runkotien varressa oleva alue (1b) on
yksityisessä omistuksessa. Alueen 1a kautta kulkee vesijohto-, viemäri- ja kaukolämpöverkosto, joista viimemainittu on osalla aluetta ristiriidassa suunnitelmaluonnoksen kanssa. Alueet ovat liitettävissä kaukolämpöverkostoon. Alueella on ilmajohtoja.
Arvio katuverkon ja yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksista 1a
 viemärit (160 M) 120 jm, vesijohdot (110 M) 120 jm, yhteensopivuus olemassa oleviin verkostoihin,
yhteensä n. 14 000 €
 Ei synny katurakentamista
 Ilmakaapelia ei tarvitse siirtää
Arvio katuverkon ja yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksista 1b
 viemärit (160 M) 190 jm, vesijohdot (110 M) 190 jm, yhteensopivuus olemassa oleviin verkostoihin,
yhteensä n. 24 000 €
 Ei synny katurakentamista
 Kaukolämpölinjan siirto, n. 150 jm. Yhteensä n. 28 000€.
 Ilmakaapelia ei tarvitse siirtää
Mahdolliset muut rakentamisen rajoitteet
Alueella ei ole merkittävää lento- tai ajoneuvoliikenteen melua. Maaperä on hiekkaa (Hk), joka sopii hyvin
rakentamiseen.
Muut huomiot tai suositukset
Asemakaavassa esitettyä suunnitteluperiaatetta jättää tonttikatujen päistä yhteys virkistysalueelle, olisi hyvä
noudattaa alueen 1a tarkemmassa suunnittelussa. Suunnitelmaluonnoksessa esitetty rakentaminen tukkii
yhteyden Närekujan päästä laajalle virkistysalueelle, mikä huonontaa yhteyttä.
Aluetta 1b uudelleen muotoilemalla voitaisiin säästää virkistyskäytön myötä syntynyttä polustoa.
Yhteenveto
Alueet sijaitsevat yhdyskuntarakenteen tiivistämisen kannalta hyvällä alueella lähellä koulu-, kauppa ja päiväkotipalveluita. Tarvittavat kevytliikenneväylät ovat olemassa.
Alueet sijaitsevat hyväpuustoisella tärkeällä viher- ja virkistysvyöhykkeellä. Osa-alue 1a sijaitsee kaupungin
omistamalla maalla, mutta alue on kapea ja sen käyttöönotto vaatisi kaukolämpölinjan siirtämistä. Suunnittelu
näin kapealle alueelle olisi vaativa tehtävä. Rakentaminen saattaa tuottaa kaupunkikuvan kannalta ristiriitaista
ympäristöä. Osa-alue 1b on osa luontaista viher- ja virkistysaluetta ja metsä on ulkoiluun sopivaa. Rakentaminen pienehkölle osalle viheraluetta on mahdollista viherverkkokokonaisuutta vaarantamatta.
Alue 1a ei sovellu täydennysrakentamiseen (1 piste). Alue 1b on hyvin täydennysrakentamiseen soveltuva alue
(4 piste).
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2. KARHUKANGAS
Suunnitelmaluonnos- ja havainnekuva

ARVIOINTI
Yhdyskunta- ja palvelurakenne
Alue on laaja asemakaavan laajennusalue. Se sijaitsee yhdyskuntarakenteen täydentämistä ja tiivistämistä, sekä palveluiden saavutettavuutta ajatellen hyvällä alueella, koulun ja päiväkodin läheisyydessä, melko
lähellä Oulunsalon keskustaa.
Etäisyys Pitkäkankaan koululle, päiväkodille ja kaupalle on noin 450 - 900 m ja keskustaan n. 1,5-2 km.
Kevyt liikenne liittyisi koululle, päiväkodille ja keskustaan suuntautuville kevytliikenneväylille osittain vähäliikenteisten katujen kautta. Alueen itäpäässä Karhuojantien varressa on valmis pyörätie. Alueen länsija itäosalta on etäisyyttä nykyisille bussipysäkeille alle 400 m.
Suhde yleiskaavaan ja asemakaavaan
Alueet ovat yleiskaavassa asumisen reservialuetta (A res) ja lähivirkistysaluetta (VL).
Yleiskaavassa alueelle on osoitettu suunnittelutarveratkaisuun perustuvia lisärakennuspaikkoja, jotka on käytännössä rakennettu.
Alueen itäosalle on osoitettu suojeltuja tai suojeltavaksi ehdotettuja vanhoja tilakeskuksia. Pasko-ojan tuntumaan on osoitettu luode-kaakko-suuntainen ohjeellinen uusi katu, ja pohjoisosaan karjatilan suojaetäisyyssuositusalue, joka ei kuitenkaan ulotu suunnitelmaluonnoksen alueelle. Alue on asemakaavoittamaton, eteläosan asemakaavan reuna-alueen maa-ja metsätalousalueita lukuun ottamatta.
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Virkistysalueet ja viherverkosto
Alueen lounais-kaakkoispuolitse on VILMOn suosituksissa ja voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu
tärkeä virkistysalue ja Papinjärven pohjoispuolen ja meren rannan välinen viheryhteys, sekä siitä Pitkäkankaan kulun ja Papinjärven itäpuolen suuntaan erkaneva viheryhteys.
Kaupunkikuva ja maisema
Alue on tällä hetkellä peltojen, maatilojen, hajarakennuspaikkojen ja metsäisten vyöhykkeiden mosaiikki. Maiseman ja kaupunkikuvan kannalta säilyttämisen arvoisia ovat entiset maatilojen talouskeskukset rakennuksineen ja maamerkkipuineen. Karvolankujan päässä on vanhoja rakennuksia ja niihin liittyen maiseman kannalta
säilyttämisen arvoisia mäntyjä ja ylikasvanut kuusiaita, joka antaa illuusion tiheästä metsästä. Kokonaisuus olisi
hyvä huomioida tarkemmassa suunnittelussa kaupunkikuvan ja kulttuuriympäristön kannalta paikallisesti
arvokkaana.
Aluetta halkova Pasko-oja ei juurikaan näy maisemassa. Ojalla ei nykyisessä muodossaan ole merkittävää
virkistyksellistä tai kaupunkikuvallista arvoa, mutta se on maiseman kannalta kehittämisen arvoinen kohde.
Liikenne
Yleiskaavassa alueen koillislaidalle on varattu asumisen reservialueille johtava uusi Karhuojantien suuntainen kokoojakatu. Suunnitelmaluonnoksessa alue on ojan viereistä virkistysaluetta, joten varaus katuyhteydelle on edelleen mahdollinen. Alueen lounaisosan erillinen pientaloalue liittyy kokoojakatuun pientaloalueen kautta ja lisää näin läpiajoa olemassa olevalla alueella.
Toteuttaminen ja taloudellisuus
Alue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Alueen läpi kulkee vesijohto.
Arvio katuverkon ja yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksista
 viemärit (200 M) 210 jm,(160 M) 1640 jm , vesijohdot (63 M) 910 jm; (110 M) 1130 jm, paineviemäri
(110 M) 960 jm, JV-pumppaamo 2 kpl , Johtojen siirtotarpeita 670 jm yhteensä n. 326 000 €
 tonttikadut 900 jm, kokoojakadut 710 jm, kevyen liikenteen väylä 710 jm, Poppelikujan perusparannus 150 jm, liittymäjärjestelyt Yhteensä n. 1 322 000 €.
 Kaukolämmön rakentamisen kannattavuuden alueelle arvioi kaukolämmön tuottaja
 Ilmakaapelin mahdollinen siirto n. 140 jm ei aiheuta lisäkustannuksia, koska kaapelit on joka tapauksessa
uusittava alueen käyttöönoton yhteydessä.
Mahdolliset muut rakentamisen rajoitteet
Alueella ei ole ajoneuvoliikenteen tai lentoliikenteen meluhaittoja. Maaperä on hiekkaa (Hk), joka sopii
hyvin rakentamiseen. Yksityinen maanomistus rajoittaa lähitulevaisuuden rakentamismahdollisuuksia.
Muut huomiot tai suositukset
Yleiskaavalla suojeltavaksi esitettyjen entisten maatilan talouskeskusten ja olemassa olevien omakotitalojen sekä uuden rakentamisen väliin tulisi jättää tilaa suojavyöhykkeelle tai suojapuustolle maisemallisista
ja kaupunkikuvallisista syistä.
Alueen sisäisinä virkistysalueina kannattaa jatkosuunnittelussa hyödyntää olemassa olevia metsäisiä vyöhykkeitä Pasko-ojan lähiympäristön lisäksi. Alueen jatkosuunnittelussa voisi tutkia myös vaihtoehtoa,
jossa rakentaminen sijoittuisi yhden kokoojakadun varteen. Koska alue on kokonaisuutena laaja, on toteuttaminen syytä tehdä vaiheittain.
Yhteenveto
Aluekokonaisuus on laaja ja sijaitsee yhdyskuntarakenteellisesti hyvällä paikalla. Alueen itäosa on lähellä
keskustaa.
Alue soveltuu hyvin täydennysrakentamiseen (4 pistettä).
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3. PAHAJÄRVI I
Suunnitelmaluonnos- ja havainnekuva

ARVIOINTI
Yhdyskunta- ja palvelurakenne
Kyseessä on asemakaavan laajennus. Alue sijaitsee yhdyskuntarakenteen täydentämistä ja tiivistämistä,
sekä palveluiden saavutettavuutta ajatellen suhteellisen hyvällä alueella. Pitkäkankaan koululle, päiväkodille ja kauppaan on matkaa noin 1-1,3 km ja keskustaan noin 2,3-3 km. Kevyt liikenne koululle, päiväkodille ja keskustaan kulkisi Pitkäkankaantien olemassa olevia kevytliikenneväyliä pitkin. Etäisyys Pitkäkankaantien bussipysäkille on alueen itäosasta noin 600-800 m, ellei bussilinjaa jatketa, tai osoiteta uutta
linjaa tulevaisuudessa mahdollisesti rakennettavalle Automaatiotielle. Lisärakentaminen parantaa lähipalveluiden toimintaedellytyksiä.
Alue sijaitsee yhdyskuntarakenteen kannalta hieman syrjempänä kuin muut selvitysalueet. Alue on kuitenkin laaja kaupungin omistama alue ja sopinee sellaisena parhaiten pientaloalueeksi.
Suhde yleiskaavaan ja asemakaavaan
Yleiskaavan mukainen asumisen reservialue (A res). Alueella ei ole asemakaavaa, kapeaa viereisen asemakaavan lähivirkistysaluetta (VL) lukuun ottamatta.
Virkistysalueet ja viherverkosto
Alueen etelä-kaakkoispuolitse on VILMOn suosituksissa ja voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu
tärkeä virkistysalue, sekä Papinjärven pohjoispuolen ja meren rannan välinen viheryhteys. Alue on muilta
osin käytettävissä rakentamiseen, kun edellä mainitut viheryhteydet turvataan.
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Kaupunkikuva ja maisema
Alue on metsäinen ja maisematila on suljettu, lukuun ottamatta pohjoisreunan peltoja ja paria pientaloa.
Alueella ei ole erityisiä kaupunkikuvallisia tai maisemallisia arvoja. Suunnitelmaluonnoksessa on jätetty
noin pientalotontin levyinen vihervyöhyke vasten olevia omakotitaloja, mikä lievittää maisemavaikutuksia. Kaupunkikuvan tai maiseman kannalta ei ole estettä rakentamiseen.
Liikenne
Pitkäkankaantien kokoojakadun liikenne lisääntyy, tonttikatujen liikenteeseen rakentaminen ei vaikuta.
Yleiskaavassa alueen länsipuolitse kiertää uusi kokoojakatu, Automaatiotie. Jos Automaatiotietä ei toteuteta, bussipysäkit jäävät Pitkäkankaantien varteen yli 600 m etäisyydelle alueesta. Tällöin rivitalot kannattaisi rakentaa alueen keskustan puoleiselle osalle ja toteuttaa kauemmas keskustasta tehokasta pientalorakentamista. Kyseinen pääkatu edistäisi myös muuta täydennysrakentamista, parantaisi liikenneturvallisuutta vähentämällä alueen sisäistä läpiajoliikennettä ja antaisi mahdollisuuden joukkoliikenteen paremmalle järjestämiselle, mahdollistaisi tehokkaamman ja monipuolisemman rakentamisen eikä kustannuksiltaankaan ilmeisesti olisi kuitenkaan kohtuuton nähtävissä oleviin hyötyihin verrattuna.
Toteuttaminen ja taloudellisuus
Alue on pääosin kaupungin omistuksessa, muutamia pohjoisosan palstoja lukuun ottamatta. Alueen läpi
kulkee kaukolämpölinja ja se on liitettävissä kaukolämpöverkostoon.
Arvio katuverkon ja yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksista
 viemärit (160 M) 750 jm, vesijohdot (110 M) 950 jm, paineviemäri (110 M) 480 jm, JV-pumppaamo 1
kpl . Yhteensä n. 144 000 €
 tonttikadut 675 jm, kokoojakadut 375 jm, kevyen liikenteen väylä 375 jm. Yhteensä n. 770 000 €.
 Kaukolämmön rakentaminen n. 600 jm, siirto n. 420 jm. Yhteensä n. 188 000 €.
 alueella ei ilmakaapeleita
Mahdolliset muut rakentamisen rajoitteet
Alueella ei ole ajoneuvoliikenteen tai lentoliikenteen meluhaittoja. Maaperä on hiekkaa (Hk), joka sopii
hyvin rakentamiseen. Alueella saattaa olla kuivatustarpeita. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että
Papinjärven valuma-alue sijaitsee suhteellisen lähellä.
Muut huomiot tai suositukset
Jatkosuunnittelussa kannattaa nykyinen kaukolämpöjohto pitää paikoillaan, koska kyseessä on merkittävä kustannustekijä.
Yhteenveto
Aluekokonaisuus on laaja, mutta sijaitsee jo suhteellisen kaukana palveluista, keskustasta ja bussipysäkeistä. Kaupungin tulisi päättää Automaatiotien jatkon toteuttamisesta ennen kaavoitusta. Olemassa
olevien omakotitalojen ja uuden rakentamisen väliin on jätetty tilaa suojapuustolle, mikä vähentää rakentamisen vaikutuksia oleviin asuinalueisiin.
Alue soveltuu hyvin täydennysrakentamiseen (4 pistettä).
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4. KARHUOJANTIEN VARSI
Suunnitelmaluonnos- ja havainnekuva

Osa-alue 4a

Osa-alue 4c

Osa-alue 4b

Osa-alue 4d

ARVIOINTI
Yhdyskunta- ja palvelurakenne
Karhuojantie (vanha maantie) ja Pellonpääntie/Pappilantie jakavat alueen neljään osaan. Aluerypäs sijaitsee lähellä keskustaa, jonne on matkaa vain noin 0,6-1,1 km. Etäisyys Pitkäkankaan koululle, päiväkodille
ja kauppaan on n. 0,5- 0,9. Karhuojantien ja sitä risteävän Pellonpääntien/Pappilantien varressa on olemassa pyörätie. Bussipysäkit sijaitsevat alle 400 m etäisyydellä. Aluekokonaisuus on yhdyskuntarakenteen tiivistämisen kannalta hyvä ja lähellä keskustaa, mutta pirstoutunut ja sisältää lähivirkistysalueita.
Suhde yleiskaavaan ja asemakaavaan
Osa-alue 4a on yleiskaavan mukaista lähivirkistysaluetta, joka yhdistyy kapean viheralueen kautta Pitkäkankaan suuntaan. Pienialaiset osa-alueet 4 b-d sisältyvät yleiskaavassa asuinalueisiin (A). Asemakaavassa kaikki osa-alueet ovat lähivirkistysaluetta (VL) ja liittymään on osoitettu kiertoliittymä.
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Virkistysalueet- ja viherverkosto
VILMOn suosituskartassa ja voimassa olevassa yleiskaavassa alueryppään luoteisneljännes (4a) on osoitettu tärkeäksi virkistysalueeksi. Kyseinen alue jatkuu kapeahkona virkistysvyöhykkeenä Pitkäkankaan
koulun suuntaan ja alueelle pääsy on helppoa tonttikatujen päistä. Alue on osa lähiasukkaiden lähivirkistysaluetta ja toimii puistoksi rakentamattakin esimerkiksi lasten seikkailualueena. Muiden osa-alueiden
(4b-d) virkistysarvo ja asema viherverkossa on vähäisempi.
Kaupunkikuva ja maisema
Osa-alueet muodostavat maisemakuvan kannalta erikoisen metsäisen jakson vilkkaasti liikennöidyn Karhuojantien varteen. Eri osa-alueiden männiköiden kaupunkikuvallinen arvo vanhan maantien maisemakuvassa on suuri. Suositeltavaa on, että ainakin osa tienvarsimänniköistä säilytettäisiin maisemakuvallisista ja historiallisista syistä.
Liikenne
Alueelta on valmis kevyen liikenteen reitti keskustaan ja koululle. Alueet ovat liitettävissä tonttikatujen
kautta Karhuojantiehen. Asemakaavan mukaisen kiertoliittymän toteuttaminen olisi tärkeä liikenneturvallisuuden kannalta katkaisemaan pitkä tieosuus.
Toteuttaminen ja taloudellisuus
Alueet 4a, 4b ja 4d ovat kokonaan, sekä alue 4 c osittain kaupungin omistuksessa.
Arvio katuverkon ja yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksista
 viemärit (160 M) 230 jm, vesijohdot (40 M) 50 jm (63 M) 200 jm; (110 M) 170 jm, kadunalitus 60 jm,
Johtojen siirtotarpeita 190 jm yhteensä n. 51 000 €
 tonttikadut 200 jm , liittymäjärjestelyt yhteensä n. 148 000 €.
 Lähin kaukolämpö Pellonpääntiellä tai Metsäpolulla.
 Ilmakaapelin mahdollinen siirto n. 195 jm
Mahdolliset muut rakentamisen rajoitteet
Karhuojantien liikennemelu ulottuu rakentamiseen esitetylle alueelle noin 40 m etäisyydelle tien keskilinjasta. Liikennemelu tulee ottaa jatkosuunnittelussa huomioon. Maaperä on hiekkaa (Hk), joka sopii hyvin
rakentamiseen.
Muut huomiot tai suositukset
Karhuojantien varren männikköjä on syytä osoittaa mahdollisuuksien mukaan säilytettäväksi tarkemmassa suunnittelussa maisemakuvallisista ja- historiallisista syistä Karhuojantien erikoisen mäntymetsäisen
erikoislaadun säilyttämiseksi. Keskeisen sijaintinsa vuoksi alueita 4b - d voisi hyödyntää vaihtoehtoisesti
palvelurakentamisessa, jota liikennemelu ei häiritse samassa määrin kuin asumista.
Yhteenveto
Aluekokonaisuus sijaitsee yhdyskuntarakenteellisesti hyvällä paikalla ja on pääosin kaupungin omistama.
Osa-aluetta 4a ei suositella rakennettavaksi, koska se on viherverkon tärkeä osa, ja rakentaminen vaikuttaisi haitallisesti lähivirkistysmahdollisuuksiin. Muilla osa-alueilla ei ole yhtä suurta merkitystä viherverkon
kannalta.
Vanhan tienvarsipuuston säilyttäminen maisemakuvan kannalta tärkeiltä osin vaikuttaa tarkemmassa
suunnittelussa rakentamisen sijoittumiseen ja mahdollisesti myös määrään.

Osa-aluetta 4a ei suositella täydennysrakentamiskohteeksi (2 pistettä). Muut osa-alueet (4b-4d) soveltuvat hyvin täydennysrakentamiseen (4 pistettä).
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5. PAPPILA
Suunnitelmaluonnos- ja havainnekuva

Osa-alue 5a

Osa-alue 5b

ARVIOINTI
Yhdyskunta- ja palvelurakenne
Alueet sijaitsevat yhdyskuntarakenteen täydentämistä ja tiivistämistä, sekä palveluiden saavutettavuutta
ajatellen hyvällä alueella. Pitkäkankaan koululle ja päiväkodille on matkaa noin 1km, keskustaan noin 0,60,8 km, lähimmille bussipysäkeille noin 250 m ja Lentokentäntien Oulunsalon keskustan pysäkeille pyöräteitä pitkin noin 600 m.
Suhde yleiskaavaan ja asemakaavaan
Yleiskaavassa nämä pienialaiset alueet sisältyvät asuinalueisiin (A). Asemakaavassa pappilan alue (5a) on
varattu kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten (YK) ja yleisten rakennusten (Y) korttelialueeksi ja pohjoisosaltaan puistoksi (P, Ryytipuisto). Osa-alue 5b on asemakaavassa maatalousaluetta (MT) ja
alueelle on Rauhanyhdistyksen puolelle osoitettu toteuttamatta jäänyt katuyhteys Karhuojantien ja Pappilantien välille Merenheimontien kautta.
Virkistysalueet ja viherverkosto
Pappilan puoleista aluetta (5a) ja sen pohjoispuolista Pippurikujaa ja sen lähiympäristöä käytetään lähivirkistysalueena, Alue on puustoltaan komeaa vanhaa mäntymetsää. Rauhanyhdistyksen eteläpuolella
sijaitsevan osa-alueen (5b) virkistyskäyttömahdollisuudet ovat suhteellisen vähäiset. Alueen eteläosassa
on pientaloalueeseen rajautuvaa suojapuustoa.
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Kaupunkikuva ja maisema
Vanha pappila ja sitä ympäröivä komea mäntymetsä muodostavat vanhan maantien maisemakuvassa
kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävän kokonaisuuden, joka tulee säilyttää.
Rauhanyhdistyksen viereisellä osa-alueella (5b) ei ole tämäntyyppisiä arvoja, eivätkä kaupunkikuvalliset
tai maisemalliset arvot estä rakentamista.
Liikenne
Esitetty rakentaminen voi tukeutua Pappilantiehen.
Toteuttaminen ja taloudellisuus
Alueet omistaa pääosin Oulun ev. lut seurakuntayhtymä.
Arvio katuverkon ja yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksista
 viemärit (160 M) 100 jm, Johtojen siirtotarpeita 140 jm yhteensä n. 10 000 €
 ei synny katurakentamista
 lähin kaukolämpö n. 400 m Öörnintiellä
 Alueilla ei ilmajohtoja
Mahdolliset muut rakentamisen rajoitteet
Liikennemelu ei rajoita rakentamista. Maaperä on hiekkaa (Hk), joka sopii hyvin rakentamiseen.
Muut huomiot tai suositukset
Rauhanyhdistyksen viereisellä osa-alueella (5b) on suositeltavaa osoittaa kevytliikenneyhteys keskustan
suuntaan Merenheimontien kautta ja jättää suunnitelmaluonnoksessa esitetyllä tavalla olemassa olevaa
suojapuustoa Ruustinnantien asutuksen puolelle.
Yhteenveto
Aluekokonaisuus sijaitsee yhdyskuntarakenteen täydentämisen ja tiivistämisen kannalta hyvällä paikalla.
Vanhan pappilan osa-aluetta (5a) ei tule osoittaa merkittävään tai tavanomaiseen täydennysrakentamiseen kulttuurihistoriallisten, kaupunkikuvallisten ja maisemallisten arvojen vuoksi. Tällä osa-alueella on
myös erityistä merkitystä lähivirkistysalueena.
Rauhanyhdistyksen puoleinen osa-alue (5b) on käytettävissä rakentamiseen. Alueella ei ole maisemallisia,
kaupunkikuvallisia tai virkistyksellisiä erityisarvoja.

Osa-alue 5b on erittäin hyvin täydennysrakentamiseen soveltuva (5 pistettä). Osa-aluetta 5a ei suositella
merkittävään tai tavanomaiseen täydennysrakentamiseen vanhan Pappilan kulttuuriympäristöarvojen,
maisemallisesti arvokkaan puuston ja lähivirkistysarvojen vuoksi (2 pistettä).
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6. RYYTIPUISTO
Suunnitelmaluonnos- ja havainnekuva

ARVIOINTI
Yhdyskunta- ja palvelurakenne
Alue sijaitsee yhdyskuntarakenteen täydentämistä ja tiivistämistä, sekä palveluiden saavutettavuutta ajatellen hyvällä alueella. Pitkäkankaan koululle ja päiväkodille on matkaa noin 1km, kaupalle n. 0,85 km,
keskustaan noin 1,1 km ja lähimmille bussipysäkeille noin 100-200 m ja keskustan pysäkeille pyöräteitä
pitkin noin 1,2 km.
Suhde yleiskaavaan ja asemakaavaan
Alue on yleiskaavassa lähivirkistysaluetta (VL) ja asemakaavassa puistoa (P, Ryytipuisto). Asemakaava on
suunniteltu ulkoasyöttöperiaatteella ja kortteleiden keskelle on osoitettu lähivirkistysalue.
Virkistysalueet ja viherverkosto
Alueella on merkitystä lähikortteleiden virkistysalueena, mutta ei isoa merkitystä laajemman viherverkon
osana. Alueen kautta olisi kuitenkin hyvä osoittaa pääviherverkostoa täydentävä, virkistysalueita yhteen
nitova viheryhteys Kouran alueelta Pitkäkankaan suuntaan. Puusto on sekametsää.
Kaupunkikuva ja maisema
Alue jää omakotialueiden sisään. Se ei sijaitse kaupunkikuvan kannalta merkittävällä alueella. Alueen
puusto on suhteellisen vaatimatonta, eikä ole verrattavissa muilta lähialueilta löytyvään mäntymetsään.
Alueen etelälaidalle on suunnitelmaluonnoksessa osoitettu suojapuustovyöhyke, joka yhdistyy kapeahkoon puistoalueeseen ja parantaa sen käyttömahdollisuuksia.
Liikenne
Ajoneuvoliikenne on liitettävissä katuverkkoon Minttukujan kautta. Alueen jalankulkuyhteydet keskustan
suuntaan ovat takaperoiset.
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Toteuttaminen ja taloudellisuus
Alueen länsiosa on Oulun ev. lut. seurakuntayhtymän ja itäosa Oulun kaupungin omistuksessa.
Arvio katuverkon ja yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksista
 viemärit (225 M) 70 jm, (160 M) 100 jm, (110 M) 40 jm vesijohdot (40 M) 40 jm; (63 M) 100 jm; (75 M)
70 jm, Johtojen siirtotarpeita 90 jm m yhteensä n. 26 000 €
 tonttikadut Mintunkujan jatko 90 jm, Yhteensä n. 51 000 €.
 Lähin kaukolämpö 500 m.
 Ilmakaapelin mahdollinen siirto n. 200 jm
Mahdolliset muut rakentamisen rajoitteet
Liikennemelu ei rajoita rakentamista. Maaperä on hiekkaa (Hk), joka sopii hyvin rakentamiseen.
Muut huomiot tai suositukset
Alueelle on tarpeen osoittaa jalankulku- ja viheryhteys Kouran ja Maustetien suunnasta Pappilantielle
täydentämään virkistysyhteyksiä Kouran ja Pitkäkankaan välillä. Täydennysrakentamisen laajuutta tulee
vielä tarkastella tässä yhteydessä.
Yhteenveto
Yhdyskuntarakenteen täydentämisen ja tiivistämisen kannalta suhteellisen hyvä alue, jolla ei ole rakentamisen estäviä erityisiä kaupunkikuvallisia tai maisemallisia arvoja. Alueella on virkistysarvoa lähiympäristön asukkaiden kannalta, sekä Kouran alueen ja Pappilantien välisten jalankulku- ja virkistysyhteyksien
täydentämiseksi. Merkittävä osa alueesta on Oulun ev. lut. seurakuntayhtymän omistuksessa.

Alue soveltuu suhteellisen hyvin täydennysrakentamiseen, ei kuitenkaan aivan esitetyssä laajuudessa (4
pistettä).
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7. ÖÖRNINTIE
Suunnitelmaluonnos- ja havainnekuva

ARVIOINTI
Yhdyskunta- ja palvelurakenne
Alue sijaitsee yhdyskuntarakenteen täydentämistä ja tiivistämistä, sekä palveluiden saavutettavuutta ajatellen erittäin hyvällä alueella. Kirkonkylän koululle on matkaa noin 1 km, keskustan päiväkoteihin (Kuovi
ja Saloila) n. 1,15 km, Pitkäkankaan koululle ja päiväkodille noin 0,95-1,5 km, keskustaan noin 0,8 km ja
bussipysäkeille Lentokentäntien tai Karhuojantien varteen noin 750 m pyöräteitä pitkin.
Suhde yleiskaavaan ja asemakaavaan
Yleiskaavassa alue on varattu työpaikoille (TP) ja tekniselle huollolle (ET, lämpölaitos, purettu), sekä lähivirkistykseen (VL). Asemakaavan merkinnät vastaavat yleiskaavan merkintöjä niin, että yleiskaavan työpaikka-alue on osoitettu asemakaavassa teollisuusrakennusten alueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Korttelialueiden välissä oleva metsäinen harjanne on molemmissa kaavamuodoissa osoitettu lähivirkistykseen.
Virkistysalueet ja viherverkosto
VILMO-selvityksen suosituksissa on yleiskaavan mukaisesti osoitettu, alueen halkaisevaa metsäistä harjannetta yhteyden osana hyödyntäen, tärkeä viheryhteys Kouran länsipuolitse kohti keskustaa ja kirkolle
johtavaa alikulkua. Harjanteella on jossakin määrin merkitystä lähivirkistyksen kannalta.
Kaupunkikuva ja maisema
Alue on vajaakäytössä. Lämpölaitoksen alue on nyt käyttämätön joutomaa ja alueen ilme on sekava.
Alueella on pienehkö varasto-myymälähalli ja myös asuinrakennuksia. Metsäinen harjanne on maisemassa mielenkiintoinen elementti ja erottaa lämpölaitoksen alueen asuinrakennuksista ja myymälähallista.
Liikenne
Esitetty rakentaminen tukeutuu olemassa oleviin katuihin ja kevyen liikenteen väyliin, eikä lisää merkittävästi läpiajoa.
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Toteuttaminen ja taloudellisuus
Pientalot ja myymälä-varastohalli sijaitsevat yksityisen maalla. Lämpölaitoksen alue ja metsäharjanne
ovat kaupungin maalla.
Arvio katuverkon ja yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksista
 viemärit (160 M) 90 jm, vesijohdot (110 M) 120 jm, johtojen siirtotarpeita 150 jm yhteensä n. 14 000 €
 ei synny katurakentamista
 Kaukolämpö tulee Vuokelinkujalta
 Ilmakaapelin mahdollinen siirto n. 135 jm
Mahdollinen VILMOn suositusten mukainen ulkoilu-/viheryhteys johtuu yleisistä tarpeista, eikä sitä lasketa alueen osalta kustannustekijäksi.
Mahdolliset muut rakentamisen rajoitteet
Liikennemelu ei rajoita rakentamista. Maaperä on hiekkaa (Hk), joka sopii hyvin rakentamiseen. Alueen
pohjoisosassa maaperä saattaa vähäisellä alueella olla hiesua (Hs).
Muut huomiot tai suositukset
Yksittäiset asuinalueen sisäiset vajaakäytöllä olevat teollisuusalueet on perusteltua muuttaa asuntoalueiksi.
Yhteenveto
Yhdyskuntarakenteen täydentämisen ja tiivistämisen kannalta hyvä alue, jolla ei ole rakentamisen estäviä
erityisiä kaupunkikuvallisia tai maisemallisia arvoja. Kaupungin omistama alueen osa on nyt käyttämätön
ja otettavissa nopeastikin täydennysrakentamiseen. Muilta osin neuvottelut yksityisten maanomistajien
kanssa vaikuttavat tarkempaan suunnitteluun ja toteuttamisaikatauluun. Suositeltavaa on, että metsäistä
harjannetta säästetään suunnitelmaluonnoksessa esitettyä enemmän osana laajempaa viherverkkoa ja
maisemallisista syistä tasaisesta ympäristöstä poikkeavana viherverkoston osana.

Alue soveltuu erittäin hyvin täydennysrakentamiseen (5 pistettä).
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8. KOURA
Suunnitelmaluonnos- ja havainnekuva

ARVIOINTI
Yhdyskunta- ja palvelurakenne
Alue sijaitsee yhdyskuntarakenteen täydentämistä ja tiivistämistä, sekä palveluiden saavutettavuutta
ajatellen hyvällä alueella. Etäisyys Pitkäkankaan koululle ja päiväkodille n. 1,2-1,5 km ja Kirkonkylän koululle 1,2-1,6 km. Kouralle johtaa Alapellontie, jota kautta on Oulunsalon ydinkeskustaan matkaa hieman
reilu kilometri. Lähin kaukoliikenteen linja-autopysäkki sijaitsee Lentokentäntien varrella noin kilometrin
päässä Kouran alueelta. Lähimmälle paikallisliikenteen pysäkille on n. 300-600 m.
Suhde yleiskaavaan ja asemakaavaan
Yleiskaavassa alue on asumisen reservialuetta (A res) ja länsi-pohjoisosaltaan lähivirkistysaluetta (VL).
Asemakaavassa alue on maa- ja metsätalousaluetta (MT), jota asutuksen puolelta reunustavat kapeahkot
lähivirkistys- ja suojaviheralueet (VL, EV).
Virkistysalueet ja viherverkosto
VILMOn suosituksissa on esitetty erittäin tärkeä viheryhteys alueen länsiosan kautta. Yhteys sisältää virkistysaluetta, mikä on huomioitu suunnitelmaluonnoksessa. Alueella kasvaa viheryhteyden toteuttamisen
kannalta tärkeää puustoa, myös asemakaavan maatalousalueen länsipäässä.
Kaupunkikuva ja maisema
Kouran alue on nyt alavaa peltoa ja lännen-lounaan puolella vähäiseltä osalta metsää/metsittynyttä entistä peltoa. Alueen maanpinta on hieman alempana ympärillä olevaan asuinalueeseen nähden. Maatalousalue on Hailuodontieltä katsoen maisemakuvaa rikastuttava peltoaukea, mutta pidemmän päälle
asutuksen sisään jäänyt alue ei voine säilyä aktiiviviljelyksessä.
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Liikenne
Liittyminen Alapellontien tonttikatuun on keskustaan suuntautuvana luonteva jos alueelle rakennetaan
ainoastaan pientaloja, mutta tämä lisää läpiajoa asuinalueilla. Tehokkaampi AKR-rakentaminen edellyttäisi suorempaa yhteyttä Hailuodontielle. Oleva katuverkko ei kuitenkaan tue sellaisen järjestämistä. Mikäli seudulliselle maantielle ei saada uusia liittymiä, olisi liikenteellisesti suositeltavampaa viereisten alueiden kaltainen pientalorakentaminen.
Toteuttaminen ja taloudellisuus
Pelto on yksityisessä omistuksessa, mutta sen ympärillä olevat maa-alueet ovat Oulun kaupungin omistuksessa.
Hailuodontie on ELYn hallinnoima.
Arvio katuverkon ja yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksista
 viemärit (160 M) 830 jm, vesijohdot (63 M) 350 jm; (110 M) 530 jm, yhteensopivuus olemassa oleviin
verkostoihin, yhteensä n. 97 000 €
 tonttikadut 580 jm, kokoojakadut 260 jm, ei kevyen liikenteen väylää. Yhteensä n. 561 000 €.
 Nykyinen kaukolämpölinja loppuu Alapellontielle n. 100m ennen uuden kokoajakadun alkua. Mikäli
rakennetaan, n. 940 jm. Yhteensä n. 172 000€.
 Alue nykyisellä pellolla, ei siirrettäviä ilmakaapeleita.
Mahdolliset muut rakentamisen rajoitteet
Alue on melualuetta noin 70 m etäisyydelle Hailuodontien keskilinjasta. Maaperä on hiesua (Hs). Alueen
alavuus ja mahdollinen tulvaherkkyys tulee ottaa huomioon tarkemmassa suunnittelussa.
Muut huomiot tai suositukset
Myös eteläpuolella olevien pientalotonttien puolelle on hyvä osoittaa suojavyöhyke, koska tällä alueella
on jo olemassa kapeahko puustovyöhyke.
Alavan alueen hiesuinen maaperä ja alavuudesta johtuva hulevesien johtaminen ja meritulvan mahdollinen nouseminen Hailuodontien rumpujen kautta edellyttää lisäselvityksiä ja tarkempaa suunnittelua.
Yhteenveto
Alue on laaja ja yhtenäinen, melko lähellä keskustaa sijaitseva asutuksen sisälle jäänyt alue, joka on tarkoituksenmukaista käyttää rakentamiseen, koska maatalouden kehittämisedellytykset asutuksen keskellä
ovat suhteellisen huonot.
Mikäli alueelle rakennetaan myös rivi- ja pienkerrostaloja, tulee ajoneuvoliikenteen liittymistä uuteen
kokoojakatuun tutkia tarkemmin ja keskustella lisäksi mahdollisuuksista saada ajoneuvoliittymä Hailuodontielle. Bussiyhteyksien kehittämistä Hailuodontien puolelta kannattaisi tutkia maantien merenpuolen rakentamiseen liittyen, mutta se lienee hyvin haastavaa vähäisestä asukasmäärästä johtuen.
Alueen liikennemelu, maaperä, alavuus ja mahdollinen tulvaherkkyys tulee ottaa huomioon tarkemmassa
suunnittelussa.
Yksityinen maanomistus rajoittaa lähitulevaisuuden rakentamismahdollisuuksia.
Alue soveltuu hyvin täydennysrakentamiseen (4 pistettä).
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9. SUVITUULENTIE
Suunnitelmaluonnos- ja havainnekuva

ARVIOINTI
Yhdyskunta- ja palvelurakenne
Alue sijaitsee yhdyskuntarakenteen täydentämistä ja tiivistämistä, sekä palveluiden saavutettavuutta ajatellen suhteellisen hyvällä alueella. Etäisyys Pitkäkankaan koululle ja päiväkodille n. 1,4 km ja Kirkonkylän
koululle 1,5 km. Oulunsalon ydinkeskustaan on matkaa noin 1,5-1,6 km. Lähimmälle paikallisliikenteen
pysäkille on n. 200-300 m ja Lentokentäntien pysäkeille n. 1,3 km.
Suhde yleiskaavaan ja asemakaavaan
Yleiskaavassa tämä pienialainen alue on varattu asumiseen (A). Asemakaavassa alue on puistoa (VP).
Virkistysalueet ja viherverkosto
Alueella on merkitystä paikallisena lähivirkistysalueena, mutta ei laajemman viherverkon osana. Alueen
keskiosa on avoin, reunoilla kasvaa sekametsää.
Kaupunkikuva ja maisema
Alue jää piiloon pientaloalueen sisälle. Alueen ilme on jonkin verran sekava.
Liikenne
Ajoneuvoliikenne tukeutuu oleviin tonttikatuihin. Kevyt liikenne voi käyttää vähäliikenteisiä tonttikatuja.
Läheisellä Karhuojantiellä on käytettävissä erillinen jalankulku-pyörätie.
Toteuttaminen ja taloudellisuus
Alue on kaupungin omistuksessa. Arvio katuverkon ja yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksista






viemärit (160 M) 100 jm, vesijohdot (63 M) 100 jm. Yhteensä n. 11 000 €
Kalasuolantien puolella liittyminen suoraan runkoviemäriin on mahdollista, Suvituulentien puolella
näin ei ole.
ei synny katurakentamista
kaukolämpöä ei lähistöllä
ilmakaapelin mahdollinen siirto n. 160 jm. Yhteensä n. 5 000 €
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Mahdolliset muut rakentamisen rajoitteet
Liikennemelu ei rajoita rakentamista. Maaperä on hiekkaa (Hk,), joka sopii hyvin rakentamiseen.
Muut huomiot tai suositukset
Suunnitelmaluonnoksessa alueella on neljä pientalotonttia ja keskiosa on jätetty puistoksi. Puistikko voisi
olla saavutettavissa myös Kalasuolantien puolelta, jos yksi tontti jätetään pois, tai alue suunnitellaan toisin, esimerkiksi paritaloille.
Yhteenveto
Alue on niin pieni, että sillä ei ole isoa merkitystä yhdyskuntarakenteen tiivistämisen kannalta, vaikka se
sijaitseekin yhdyskuntarakenteen täydentämisen ja palveluiden saavutettavuuden näkökulmasta suhteellisen hyvällä alueella, kaupungin maalla.
Alue soveltuu hyvin täydennysrakentamiseen (4 pistettä).
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10. RAITAKUJA
Suunnitelmaluonnos- ja havainnekuva

ARVIOINTI
Yhdyskunta- ja palvelurakenne
Alue sijaitsee yhdyskuntarakenteen täydentämistä ja tiivistämistä, sekä palveluiden saavutettavuutta ajatellen hyvällä alueella. Etäisyys Pitkäkankaan koululle ja päiväkodille n. 0,5-0,6 km ja Kirkonkylän koululle
1,8 km. Oulunsalon ydinkeskustaan matkaa noin 1,5-1,9 km. Lähimmälle paikallisliikenteen pysäkille on
noin 100-200 m ja Lentokentäntien pysäkeille noin 1,3 km. Lisärakentaminen tukee lähikaupan säilymistä
alueella.
Suhde yleiskaavaan ja asemakaavaan
Alue on yleiskaavassa lähivirkistysaluetta (VL) ja asemakaavassa puistoa, johon on osoitettu polkuverkostoa (VP, Karhupuisto). Asemakaava on suunniteltu ulkoasyöttöperiaatteella.
Virkistysalueet ja viherverkosto
Yleiskaavassa ja VILMO-selvityksessä alue on esitetty virkistysalueena. Alueella on hyväpuustoista mäntymetsää ja se on kunnostettu ulkoilumetsiköksi. Metsässä on runsaasti polkuja, joita käytetään ilmeisen
ahkerasti. Puistoa hyödyntävät Karhupuistoon rajautuvien ja muiden lähiympäristön rivitalojen asukaat.
Alueelle onkin syntynyt enemmän polkuja kuin asemakaavassa on osoitettu.
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Kaupunkikuva ja maisema
Alue on komea harvennettu puistometsä (mäntymetsä), joka jää pääteiltä katsottuna rivi- ja pientaloalueiden sisään. Karhupuisto on pohjoispuolelle toteutettujen rivitalojen ja virkistysalueenkäyttäjien kannalta kaupunkikuvallisesti merkittävä. Alueen kautta kulkevia polkureittejä käytetään laajemmaltikin oikoreittinä Pitkäkankaan palveluiden suuntaan, joten sillä on suhteellisen suuri merkitys päivittäin koetussa
asuinympäristössä.
Liikenne
Ajoneuvoliikenne voidaan hoitaa Raitakujan ja Pajukujan kautta. Rakentaminen lisää läpiajoa näillä tonttikaduilla.
Toteuttaminen ja taloudellisuus
Puistoalue on kaupungin omistuksessa.
Arvio katuverkon ja yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksista
 viemärit (160 M) 140 jm, vesijohdot (63 M) 200 jm. Yhteensä n. 17 000 €
 tonttikatu välille Raitakuja-Pajukuja 160 jm, hulevesiviemäri Raitakujan varteen 80 jm. Yhteensä n.
112 000 €.
 lähin kaukolämpö 350 m
 Ilmakaapelin siirto ei välttämätön
Mahdolliset muut rakentamisen rajoitteet
Liikennemelu ei rajoita rakentamista. Maaperä on hiekkaa (Hk), joka sopii hyvin rakentamiseen.
Muut huomiot tai suositukset
Suosituksena on, että asemakaavan ulkoasyöttöperiaatetta kunnioitetaan ja asuinkortteleiden keskellä
sijaitseva viheralue jätetään rakentamatta, koska rakenne palvelee hyvin lähiympäristön suhteellisen tehokkaasti rakennettua aluetta.
Yhteenveto
Alue sijaitsee yhdyskuntarakenteen täydentämisen ja palveluiden saavutettavuuden näkökulmasta hyvällä alueella, kaupungin maalla. Alueella on kuitenkin niin suuri virkistyksellinen ja maisemallinen merkitys
lähiympäristön asukkaille, että sen rakentamista ei voi suositella.

Aluetta ei suositella täydennysrakentamiselle (2 pistettä).
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11. PÄIVÄRINNANTIE
Suunnitelmaluonnos- ja havainnekuva

ARVIOINTI
Yhdyskunta- ja palvelurakenne
Alue sijaitsee yhdyskuntarakenteen täydentämistä ja tiivistämistä, sekä palveluiden saavutettavuutta ajatellen hyvällä alueella. Etäisyys Kirkonkylän koululle ja Saloilan päiväkodille on noin 1,2 km ja Oulunsalon
ydinkeskustaan noin 1,2 km. Etäisyys Lentokentäntien pysäkeille noin 650-700 m.
Suhde yleiskaavaan ja asemakaavaan
Yleiskaavassa tämä pienialainen alue on asuinaluetta (A) ja asemakaavassa lähivirkistysaluetta (VL).
Virkistysalueet ja viherverkosto
Alueella on merkitystä lähivirkistysalueena, mutta ei laajemman viherverkon osana. Alueen itäosassa on
hoidettua mäntyvaltaista metsää ja polku; länsiosan ojanvarsi on avointa niittyä.
Kaupunkikuva ja maisema
Alueella on maisemallista merkitystä lähiasukkaiden kannalta. Alueen itäosassa on mäntyvaltaista metsää, joka yhtyy kauniisti viereisten omakotitonttien reunapuustoon.
Alue jää kuitenkin piiloon pientaloalueen sisälle, joten sillä ei ole laajempaa merkitystä kaupunkikuvan
kannalta.
Liikenne
Ajoneuvoliikenne ja jalankulku voidaan hoitaa nykyisten vähäliikenteisten tonttikatujen kautta.
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Toteuttaminen ja taloudellisuus
Alue on kaupungin omistama.
Arvio katuverkon ja yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksista
 viemärit (110 M) 15 jm, vesijohdot (40 M) 15 jm. Yhteensä n. 1 000 €
 ei synny katurakentamista, hulevesi Päivärinnantiellä
 kaukolämpö Kurtintieltä
Mahdolliset muut rakentamisen rajoitteet
Vaikka Hailuodontie on lähellä, ei liikennemelu rajoita rakentamista. Maaperä on hiekkaa (Hk), joka sopii
hyvin rakentamiseen.
Muut huomiot tai suositukset
Alueen länsiosan iso avo-oja tulee huomioida suunnittelussa.
Yhteenveto
Alue on niin pieni, että sillä ei ole juurikaan merkitystä yhdyskuntarakenteen tiivistämisen kannalta, vaikka se sijaitseekin yhdyskuntarakenteen täydentämisen ja palveluiden saavutettavuuden näkökulmasta
hyvällä alueella, kaupungin maalla. Alueella on kaunis metsikkö ja viehättävä polku, ja se soveltuu hyvin
lähivirkistykseen.

Aluetta ei suositella täydennysrakentamiselle (2 pistettä).
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12. SANTANIEMI I-II (Kempeleentien itäpuoli)
Suunnitelmaluonnos- ja havainnekuva

Santaniemi I-II

ARVIOINTI
Yhdyskunta- ja palvelurakenne
Alue sijaitsee Kempeleentien itäpuolella Oulun ja Kempeleen rajalla, työmatkaliiketeen ja joukkoliikenteen
solmukohdassa. Se on erinomaisesti saavutettavissa myös henkilöautolla. Sijainti on yhdyskuntarakenteen
kannalta asuinalueena ongelmallinen, koska vilkkaasti liikennöidyt maantiet erottavat sen Oulunsalon keskustasta. Etäisyys koululle ja päiväkodille on kohtuullinen. Koululle ja päiväkodille on matkaa noin 1,6-2 km,
etäisyys päivittäistavarakauppaan on lähimmillään noin 1,2 km, ja etäisyys Lentokentäntien varren bussipysäkeille on enimmillään noin 400-700 metriä, riippuen asuinrakentamisen ja sitä varten tarvittavan alikulun sijainnista.
Suhde yleiskaavaan ja asemakaavaan
Alue on yleiskaavassa kokonaan työpaikka-aluetta (TP), jonka eteläpuolella on varaus lentokentälle johtavalle ohitustielle.
Alue on asemakaavassa pohjoisosiltaan teollisuusaluetta. Eteläosassa ei ole asemakaavaa.
Virkistysalueet ja viherverkosto
Alue ei ole osa VILMO-verkostoa, eikä sillä nykytilassaan teiden estevaikutuksen johdosta ole virkistysarvoa.
Kaupunkikuva ja maisema
Alue on pääosin peltoa tai metsittynyttä peltoa, eikä sillä nykytilassaan ole erityistä kaupunkikuvallista tai
maisema-arvoa. Puusto rajaa tiemaisemaa alueen eteläosassa. Alue sijaitsee kuitenkin kaupunkikuvallisesti
merkittävällä paikalla Oulunsalon keskuksen rajalla. Aluetta idässä rajaava Salmioja oli Oulunsalon saaren
muinaista rantaa 1700-luvulle asti. Ojan ympäristöä voisi jatkosuunnittelussa käsitellä niin, että tämä historiallisesti mielenkiintoinen seikka kävisi jotenkin ilmi.
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Liikenne
Kyseessä on liikenteellisesti keskeinen ja näkyvä paikka, jota ei tulisi ainakaan yksinomaan osoittaa asumiseen. Alueen kaavoitukseen liittyen tulee tehdä laajempi liikenneverkollinen tarkastelu, joka koskee erityisesti jalankulku- ja pyörätieyhteyksiä keskustan suuntaan, sekä suunnitella liikennejärjestelyt yhteistyössä
ELY:n ja Kempeleen kanssa, mm. Hailuodontien kiertoliittymän muutostarpeet huomioiden.
Rakentaminen edellyttää uutta liittymää Kempeleentielle ja asuinrakentaminen vähintään yhtä uutta kevyen
liikenteen alikulkua, joka yhdistyisi olemassa oleviin pyöräteihin. Todennäköisesti tarvitaan jalankulku- ja
pyörätien alikäytävät sekä Oulunsalontien (Kempeleen suunta) että Lentokentäntien ali.
Alue on liitettävissä kuntarajan yli Kempeleen työpaikka-alueisiin. Alueen eteläpuolella on varaus lentokentän ohitustielle. Liittymäjärjestelyjä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös mahdollisuus Vihikarin liittämiseen samaan liittymään Kempeleen puolen asemakaavasta poiketen.
Toteuttaminen ja taloudellisuus
Pääosa alueesta on kaupungin omistuksessa myytyjä teollisuustontteja ja alueen eteläosaa lukuun ottamatta.
Arvio katuverkon ja yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksista
 viemärit (160 M) 630 jm, vesijohdot (63 M) 150 jm; (110 M) 590 jm, paineviemäri (110 M) 420 jm, JVpumppaamo 1 kpl. Yhteensä n. 123 000 €
 tonttikadut 630 jm , kokoojakadut 215 jm, kevyen liikenteen väylä 215 jm, liittymäjärjestelyt, alikulkukäytävä (1 kpl). Yhteensä n. 941 000 €.
 kaukolämpö Lentokentäntien varressa. Kaukolämmön mahdollinen rakentaminen n. 845 jm. Yhteensä n. 155
000 €.
Mahdolliset muut rakentamisen rajoitteet
Vilkkaasti liikennöidyt maantiet aiheuttavat estevaikutuksen kevyelle liikenteelle. Jos alueelle sijoitetaan
asuntoja, on vähintään yhden alikulun toteuttaminen tarpeen ennen rakentamista. Lentokentäntien, Kempeleentien ja mahdollisen tulevan keskustan ohitustien liikennemelu rajoittaa asuntorakentamista suurella
osalla aluetta. Lentoliikenteen melu ei rajoita rakentamista.
Maaperä on hiesua (Hs). Salmioja saattaa tulvia.
Muut huomiot tai suositukset
Alue voisi erittäin edullisen ja näkyvän sijaintinsa johdosta sopia paremmin työpaikka- ja toimitilarakentamiseen kuin asumiseen. Alueen jatkosuunnittelun tulee tapahtua yhteistyössä Kempeleen kunnan kanssa.
Yhteenveto
Alue ei liikenteellisen sijaintinsa ja ajoneuvoliikenteen melun sekä estevaikutusten puolesta sovellu kokonaisuudessaan asuntoalueeksi. Työpaikka- ja toimitilarakentamiseen tämä liikenteen kannalta keskeinen ja
kaupunkikuvassa erittäin näkyvä alue sopisi erinomaisesti.
Isohkot liikenteelliset investoinnit edellyttävät selvästi tehokkaampaa rakentamista kuin suunnitelmaluonnoksessa on esitetty. Alueen toteuttaminen edellyttää kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen tarkempaa
suunnittelua.
Aluetta ei suositella asuntopainotteiseen täydennysrakentamiseen esitetyssä laajuudessa (3 pistettä).
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13. SANTANIEMI III (Kempeleentien länsipuoli)
Suunnitelmaluonnos- ja havainnekuva

Santaniemi III

ARVIOINTI
Yhdyskunta- ja palvelurakenne
Alue sijaitsee Kempeleentien länsireunalla ja rajautuu etelässä Lentokentäntien tievaraukseen ja Kempeleen rajalla olevaan Salmiojaan. Sijainti on palveluiden läheisyydestä johtuen asumista ajatellen suhteellisen hyvä. Etäisyys koululle ja päiväkodille on noin 1,5 km ja Oulunsalon keskustaan ja lähimpään päivittäistavarakauppaan on noin 1,5 km. Etäisyys Lentokentäntien bussipysäkeille on enintään noin 300-700
metriä.
Suhde yleiskaavaan ja asemakaavaan
Alue on yleiskaavassa lähivirkistysaluetta (VL) ja suunnitelmaluonnoksen ulkopuolisella osalla vähäiseltä
osin eteläosastaan työpaikka-aluetta (TP). Alueen kautta on osoitettu kevyen liikenteen reitti keskustan
suunnasta Kempeleentien pyörätielle, kohti Kempeleen urheilu- ja koulukeskusta. Ulkoiluyhteydeksi soveltuvaa reittiä tälle välille ei ole toteutettu.
Alueella ei ole asemakaavaa. Alue rajautuu asemakaavan pientalotontteihin ja pienialaisiin puistoihin.
Virkistysalueet ja viherverkosto
Alue on osoitettu yleiskaavassa ja VILMOn suosituksessa virkistysalueeksi, kohti Kempelettä suuntautuvana viheralueen osana. Alueelle ei ole VILMOssa esitetty ulkoilun runkoreittejä.
Kaupunkikuva ja maisema
Komea puusto rajaa tiemaisemaa. Kempeleeseen johtava tie on vilkkaasti liikennöity päätie. Alueelle voisi
sopia joko puuston säilyttäminen tai kaupunkimaisen tehokas rakentaminen, joista jälkimmäinen on ristiriidassa yleiskaavaan nykyisen viherverkoston kanssa. Alue on suhteellisen kapea ja osittain liikennemelualuetta. Rakentaminen edellyttää kaupunkikuvan ja naapuruston hyvin huomioon ottavaa suunnittelua.
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Liikenne
Alueen itäreunalla Kempeleentien varressa on jalankulku-pyörätie, jolta on tarpeen järjestää jatkoyhteys
Oulunsalon keskustaan. Ajoneuvoliikenne tukeutuu uuteen kokoojakatuliittymään Kempeleentielle.
Toteuttaminen ja taloudellisuus
Suunnitelmaluonnoksessa esitetty alue sijaitsee kokonaan yksityisen maalla. Suunnitelmaluonnoksen
eteläpuolisella osalla yksi palsta on kaupungin omistuksessa.
Arvio katuverkon ja yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksista
 viemärit (160 M) 210 jm, vesijohdot (63 M) 90 jm; (110 M) 160 jm, paineviemäri (110 M) 50 jm, JVpumppaamo alueen 12 kustannuksissa. Yhteensä n. 27 000 €
 kokoojakadut 180 jm, kevyen liikenteen väylä 180 jm, liittymäjärjestelyt huomioitu alue 12 Yhteensä
n. 185 000 €.
 kaukolämpö alueen 12 rakentamisen jälkeen alueelta 12. Kaukolämmön mahdollinen rakentaminen
n. 180 jm. Yhteensä n. 33 000 €.
 hulevedet Kempeleentien varteen
Mahdolliset muut rakentamisen rajoitteet
Alue on melko kapea liikennemelu huomioon ottaen. Liikennemelu rajoittaa asuntorakentamista laajalla
osalla aluetta. Mahdollisessa jatkosuunnittelussa meluntorjuntaan on syytä kiinnittää huomiota.
Maaperä on hiekkaa (Hk), ja sopii hyvin rakentamiseen. Suunnitelmaluonnoksen ulkopuolisella eteläosalla maaperä on hiekkaa (Hk) ja hiesua (Hs).
Muut huomiot tai suositukset
Metsä on viereisen omakotialueen suojavyöhyke liikennemelua vastaan, mihin tulee jatkosuunnittelussa
kiinnittää huomiota.
Yhteenveto
Alue sijaitsee yhdyskuntarakenteellisesti melko hyvällä alueella, mutta on kokonaan yksityisen maata, ja
pääosin Kempeleentien liikennemelualuetta. Tämä komeapuustoinen alue on VILMO-selvityksessä ja
yleiskaavassa osoitettu lähivirkistykseen.

Suunnitteluun liittyvien rajoitteiden ja haastavan ympäristön vuoksi alueen osoittaminen asuntorakentamiselle edellyttää tarkempaa suunnittelua (3 pistettä).
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14. LÄÄKÖNPELTO
Suunnitelmaluonnos- ja havainnekuva

ARVIOINTI
Yhdyskunta- ja palvelurakenne
Alue sijaitsee yhdyskuntarakenteen täydentämistä ja tiivistämistä, sekä palveluiden saavutettavuutta ajatellen erittäin hyvällä alueella, aivan keskustan tuntumassa. Koulu-, päiväkoti- ja kauppapalvelut sijaitsevat 600-800 metrin etäisyydellä ja Lentokentäntien pysäkit noin 450-500 metrin etäisyydellä alueesta.
Suhde yleiskaavaan ja asemakaavaan
Alue on yleiskaavassa maatalousaluetta (M), asemakaavassa pientalo-ja rivitaloaluetta (AO, AR).
Virkistysalueet ja viherverkosto
Peltoalueella ei ole nykyisellään merkitystä virkistyskäytön kannalta, eikä aluetta ole kaavailtu laajemman
virkistysverkon osaksi yleiskaavassa. VILMO-suunnitelmassa alue on osoitettu tärkeänä viheralueverkoston osana yhtenä kokonaisuutena kirkon ympäristön ja hautausmaan kanssa. VILMO-suunnitelman tärkeä viheryhteys on osoitettu kirkon länsipuolelta, joten se ei suoranaisesti kosketa aluetta.
Kaupunkikuva ja maisema
Kirkon ympäristö on kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittävä alue. Kirkon vierestä on nyt miellyttävä
avoin näkymä peltoaukealle. Kyseessä on haasteellinen suunnittelukohde kirkollisten rakennusten ja
hautausmaan läheisyydestä johtuen. Kirkon ja peltoaukean välitse kulkevien määrä on kuitenkin vähäinen, joten maisema ei ole päivittäin suuren asukasmäärän kokemuspiirissä.
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Liikenne
Alueen käyttöönotto lisää sekä ajoneuvoliikennettä että kevyttä liikennettä kirkon ympäristössä. Jalankulku- ja pyöräily-yhteydet tulee suunnitelmaluonnoksessa huomioida paremmin sekä keskusten että
Santaniemen suuntaan. Seurakunnan tilavaraukset mm. pysäköintiin tulee tarkistaa tarkemman suunnittelun yhteydessä.
Alueen liittyminen katuverkkoon tapahtuu kirkon takaa Vattukujan kautta.
Toteuttaminen ja taloudellisuus
Alue on yksityisomistuksessa.
Arvio katuverkon ja yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksista
 viemärit (160 M) 260 jm, vesijohdot (63 M) 100 jm; (110 M) 330 jm, johtojen siirtotarpeita 270 jm
yhteensä n. 39 000 €
 tonttikadut 550 jm . Yhteensä n. 240 000 €.
 kaukolämpö Kirkkotieltä (yhdistäminen 40 m) Kaukolämmön mahdollinen rakentaminen n. 420 jm. Yhteensä n. 77 000 €.
Mahdolliset muut rakentamisen rajoitteet
Liikennemelu ei rajoita rakentamista. Maaperä on hiekkaa (Hk), joka sopii hyvin rakentamiseen. Alueen
eteläpuolella sijaitseva maatila ja sen aiheuttamat rajoitukset tulee ottaa suunnittelussa huomioon.
Muut huomiot tai suositukset
Suunnitelmaluonnoksessa maankäyttöä on tehostettu verrattuna asemakaavaan, mikä on esityksenä
hyvä näin keskeisellä alueella. Kirkolta avautuva näkymä asettaa erittäin korkeat vaatimukset suunnittelun ja toteutuksen laadulle ja ympäristön huomioon ottamiselle.
Nykyisin asemakaavoitettu, mutta rakentamaton alue on kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa.
Edullisesti sijaitseva, mutta suunnittelutehtävänä haastava alue olisi suositeltavaa toteuttaa tuottajamuotoisena rakentamisena.
Yhteenveto
Kyseessä on laaja ja yhdyskuntarakenteen tiivistämisen kannalta erittäin hyvä alue keskustan tuntumassa.
Alueen pellot ovat jääneet asutuksen sisään. Alue on erittäin haasteellinen suunnittelukohde kirkollisten
rakennusten ja hautausmaan läheisyydestä johtuen.

Alue soveltuu hyvin täydennysrakentamiseen (4 pistettä).
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15. JÄÄSKÖNTIE
Suunnitelmaluonnos- ja havainnekuva

ARVIOINTI
Yhdyskunta- ja palvelurakenne
Alue sijaitsee yhdyskuntarakenteen täydentämistä ja tiivistämistä, sekä palveluiden saavutettavuutta ajatellen erittäin hyvällä alueella, aivan keskustan tuntumassa. Koulu-, päiväkoti- ja kauppapalvelut sijaitsevat
100-300 metrin etäisyydellä ja Lentokentäntien pysäkit noin 150-200-metrin etäisyydellä asumiseen kaavaillulta alueen osalta.
Suhde yleiskaavaan ja asemakaavaan
Yleiskaavassa on varaus julkiselle rakentamiselle (PY), joka sisältää myös museon alueen. Asemakaavassa
alue on kokonaan varattu julkiselle rakentamiselle (YM ja Y), sekä kevyen liikenteen pääväylälle ja alikululle.
Virkistysalueet ja viherverkosto
Alueen kautta on osoitettu VILMO-suunnitelman tärkeä viheryhteys museon ja kirkon välistä.
Kaupunkikuva ja maisema
Kyseessä on kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokas ympäristö. Kirkon ja sen edustan sankarihautausmaan muodostaman kokonaisuuden ja kotiseutumuseon välillä on kulttuuriympäristön kokemi-
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sen kannalta tärkeä näkymäakseli. Myös näkymät Vihiluodontien ja Lentokentäntien vilkkailta kevyen liikenteen pääreiteiltä, sekä Jääsköntieltä kirkon ja kotiseutumuseon suuntaan ovat merkittäviä. Kylänpuolentien
puolella olevan alueen osan ja museon välissä on suojapuustoa, jota säilyttämällä ja uudistamalla alueen
länsiosaa on mahdollista ottaa rakentamiskäyttöön maisema-arvoja vaarantamatta.
Alue sijaitsee myös muuten kaupunkikuvallisesti erittäin tärkeällä alueella ja sijaitsee joukkoliikenteen laatukäytävän varressa.
Liikenne
Alueen liikenne tukeutuu olemassa olevaan katuverkostoon Jääsköntien kautta.
Toteuttaminen ja taloudellisuus
Alueella on sekä kaupungin että yksityisen maata.
Arvio katuverkon ja yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksista





viemärit (400 B/k) 90 jm,(160 M) 140 jm vesijohdot (110 M) 140 jm, (280 M) 110 jm, Johtojen siirtotarpeita 60 jm yhteensä n. 70 000€
ei synny katurakentamista
kaukolämpö Kirkkotiellä

Mahdolliset muut rakentamisen rajoitteet
Alue on pääosin tieliikenteen melualuetta, mutta rakentamalla Lentokentäntien varteen voidaan vähentää
etelä-kaakkoon suuntautuville piha-alueille kantautuvaa liikennemelua. Lentomelu ei rajoita rakentamista.
Maaperä on hiekkaa (Hk) ja hienoa hietaa (HHt), ja muutenkin rakentamiseen sopivaa.
Muut huomiot tai suositukset
Länsiosan rakentaminen edellyttää korkeatasoista ja ympäristön erityispiirteet huomioon ottavaa ratkaisua
kaupunkikuvallisen sijaintinsa ja museoympäristön läheisyyden vuoksi.
Yhteenveto
Alue sijaitsee yhdyskuntarakenteen täydentämistä ja tiivistämistä, sekä palveluiden saavutettavuutta ajatellen erittäin hyvällä alueella, aivan keskustan tuntumassa.

Länsiosaan osoitettu alue soveltuu erittäin hyvin täydennysrakentamiseen (5 pistettä).
Alueen itäosaa kirkon ja museon välissä ei suositella kaupunkikuvallisten ja maisemallisten arvojen vuoksi
rakennettavaksi (1 piste).
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16. VARIKKO
Suunnitelmaluonnos- ja havainnekuva

ARVIOINTI
Yhdyskunta- ja palvelurakenne
Alue sijaitsee palvelujen saavutettavuuden kannalta hyvällä alueella. Koululle ja päiväkodille on matkaa noin
800-900 m, keskustaan ja kaupalle noin kilometri ja Lentokentäntien varren lähimmille bussipysäkeille noin
700-800 m.
Suhde yleiskaavaan ja asemakaavaan
Alue on yleiskaavassa pääosin työpaikka-aluetta (TP), jonka länsireunalle on osoitettu kapeahko lähivirkistysalue (VL) ja kevyen liikenteen yhteys etelän suuntaan. Asemakaavassa alueen länsireuna on osoitettu
lähivirkistysalueeksi, jonka kautta on osoitettu etelään suuntautuva reittiyhteys.
Virkistysalueet ja viherverkosto
VILMO-selvityksessä alueen länsiosan metsävyöhykkeen kautta on osoitettu virkistyksen runkoreitti taajaman keskeisiltä alueilta etelän suuntaan. Tätä yleis- ja asemakaavassakin osoitettua kevyelle liikenteelle ja
ulkoiluun tarkoitettua reittiä ei ole toteutettu alueen kohdalla.
Alueen länsireunalla on tiheä metsä, jolla nykytilanteessa ei liene kovin suurta merkitystä virkistyksen kannalta. Suunnitellusti toteutettuna yhteys on kuitenkin erittäin merkittävä ja sille tulee jättää tilaa alueen
länsiosan metsävyöhykkeelle, jota suunnitelmaluonnoksessa onkin säilytetty.
Kaupunkikuva ja maisema
Näkymä itäpuolen erittäin laajaan peltomaisemaan varikkoalueen kadunvarsipuuston läpi on komea. Länsireunassa on tiheä metsikkövyöhyke, joka on maisemallisesti miellyttävä. Metsikköä kannattaisi hoitaa jo
nyt, tulevan ulkoilureitin ympäristönä. Itse varikkoalueella ei ole kuitenkaan kaupunkikuvallista tai maisemallista erityisarvoa ja sitä voidaan käyttää rakentamiseen. Vaikka etäisyys keskustaan on lyhyt, alue tuntuu
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syrjäiseltä, koska se sijaitsee pitkähkön tonttikadun päässä, entisellä Oulunsalon kunnan varasto- ja varikkoalueella, laajan peltoalueen kupeessa.
Liikenne
Esitetty rakentaminen voi tukeutua Marjatiehen. Liikenne lisää jonkin verran läpiajoa asuinalueella.
Puistoalueen kautta pohjoiseen, kirkon suuntaan, on toteutettu aluetta palveleva kevyen liikenteen yhteys.
Länteen, koulun, päiväkodin ja kaupan suuntaan, kevyenliikenteen oikoreittinä voidaan käyttää Marjatietä ja
muita suhteellisen vähäliikenteisiä tonttikatuja. Nykytilanteessa Marjatie saattaisi leveytensä ja suoruutensa
johdosta houkutella ajamaan lujaa ja olla vaarallinen kevyelle liiketeelle. Marjatielle on jo laadittu katusuunnitelma, jossa katu uusitaan ja sen varteen tulee erillinen kevyen liikenteen väylä.
Toteuttaminen ja taloudellisuus
Alue on kaupungin omistuksessa.
Arvio katuverkon ja yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksista
 vesijohto (63 M) 60 jm. Johtojen siirtotarpeita 260 jm. Yhteensä n. 5 000 €
 tonttikatu nykyisen sorapintaisen kadun tilalle 180 jm. Yhteensä n. 114 000 €.
 Marjatien uusimista ja sen varren kevyen liikenteen väylän rakentamista ei ole laskettu kustannuksiksi nykyisen asuinalueen kohdalla, koska kadun perusparannus on tarpeen jo nykyisen maankäytön johdosta.
 kaukolämpö Marjatien varressa. Kaukolämmön mahdollinen rakentaminen n. 240 jm. Yhteensä n. 44 000 €.
 hulevesiputki Marjatien linjaan n. 60 jm. Yhteensä n. 8 000 €
 Ilmakaapelin mahdollinen siirto n. 125 jm.
Mahdolliset muut rakentamisen rajoitteet
Alueen eteläpuolella oleva viljankuivaamo aiheuttaa syksyisin melua alueelle. Kuivaamon eteläpuolinen
jäteveden saostusallas saattaa aiheuttaa hajuhaittoja. Myös laaja aktiiviviljelyksessä oleva peltoalue saattaa
ajoittain aiheuttaa melu-, pöly- ja hajuhaittoja asumiselle maaperän muokkauksesta ja mahdollisesta kasvinsuojeluaineiden sekä lietelannan käytöstä johtuen.
Alueeseen ei kohdistu liikenteen meluhaittoja. Maaperä on alueen pohjoisosassa hiesua (Hs), jonka päällä
on hienoa hietaa (HHt). Suunnitelmaluonnosalueen eteläosassa maaperä on hiekkaa (Hk). Alue sopii maaperän laadun kannalta rakentamiseen, mutta on syytä selvittää onko varikkoalueella pilaantunutta maata.
Muut huomiot tai suositukset
Yleiskaavassa osoitetun, vielä toteuttamattoman virkistyksen runkoreitin ympärille tulee jättää riittävästi
suojametsää. Reitti tulee suunnitella asemakaavan muutoksen ja laajennuksen yhteydessä. Peltoalueen
puolelle tulee jättää suojapuustoa.
Yhteenveto
Alue sijaitsee palvelujen saavutettavuuden kannalta hyvällä alueella kaupungin omistamalla maalla, eikä
alue ole sijaintinsa vuoksi soveltuva kehittyväksi työpaikka-alueeksi. Lisääntyvä liikenne Marjatiellä aiheuttaa jonkin verran haittaa nykyiselle asutukselle. Myös viereisten laajojen peltoalueiden tehomaatalous, kuivaamo ja jäteveden saostusallas saattavat aiheuttaa haittoja asumiselle. Mahdollinen maaperän pilaantuneisuus tulee tarkistaa. Jos nämä asiat pystytään jatkosuunnittelussa ratkaisemaan, on alue tulevaisuudessa
soveltuva asuntorakentamiselle.
Alueen maankäytön muutoksia tulisi tarkastella laajempana kokonaisuutena.
Alue soveltuu hyvin täydennysrakentamiseen (4 pistettä).
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17. KAUPPIAANTIE 34
Suunnitelmaluonnos- ja havainnekuva

ARVIOINTI
Yhdyskunta- ja palvelurakenne
Alue sijaitsee palveluiden saavutettavuuden kannalta erittäin keskeisellä paikalla Lentokentäntien tuntumassa. Liikennöinti järjestyy olemassa olevan kokoojakadun (Kauppiaantie) kautta. Kauppiaantien varteen
on rakennettu keskustaan suuntautuva jalankulku-pyörätie. Alueen toteuttamiseen on hyvät kunnallistekniset valmiudet.
Etäisyys lähimmälle koululle ja päiväkodille on 700 m, kauppaan 600 m, keskustaan 700-800 m ja Lentokentäntien bussipysäkeille n. 300-500 m. Lisärakentaminen tukee keskustan palveluiden toimintaedellytyksiä.
Suhde yleiskaavaan ja asemakaavaan
Alue on yleiskaavassa keskustatoimintojen aluetta (C) ja lähivirkistysaluetta (VL), jonka kautta on osoitettu
ulkoilureitti Lentokentäntien alikulkuineen Pitkäkankaan suunnasta keskustan länsiosiin.
Asemakaavassa alueen itäosassa on kaksi pientalotonttia merkinnällä AO-3 ja länsiosassa on lähivirkistysaluetta (VL). Virkistysalue rajautuu lännessä toimitilatonttiin (KTY-1), jonka länsiosassa olevalle metsittyneelle alueelle voidaan asemakaavalla toteuttaa lisää toimitilarakentamista tai pysäköintialuetta asemakaavan
rakennusoikeuden puitteissa.
Yleiskaavan mukainen ulkoilureitti on osoitettu alikulusta ohjeellisena pyörätienä (pp).
Virkistysalueet ja viherverkosto
Liikennemelun vuoksi alueen nykyinen virkistysarvo on vähäinen. Alueen kautta ei ole VILMOssa osoitettu
virkistyksen runkoreittejä. Kuitenkin VILMO-selvityksessä alueen länsipää on osa yhtenäisenä jatkuvaa viheralueiden ketjua, joten tarve ja mahdollisuudet reitin toteuttamiseen tulisi ratkaista yleiskaavatasoisesti
samanaikaisesti Lentokentäntien pohjoispuolen (Kapteeninpuiston alue) suunnittelun kanssa.

85 / 96

Kaupunkikuva ja maisema
Alue sijaitsee kaupunkikuvallisesti erittäin näkyvällä ja tärkeällä paikalla, joukkoliikenteen laatukäytävän
varressa.
Alueelle on rakennettu yksi pientalo, toinen tontti on toteuttamatta. Alueen länsiosa on metsittynyttä peltoa. Asemakaavan mukaista Lentokentäntien alikulkua ja pyöräteitä ei ole toteutettu. Nykyisellään alueen
kaupunkikuvallinen arvo on vähäinen, ja se paranisi rakentamisen myötä.
Liikenne
Alueen tonttiliittymät rakentuvat Kauppiaantielle. Tarvittavat kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteydet
ovat hyvät, ja muu liikenteellinen saavutettavuus on erinomainen.
Toteuttaminen ja taloudellisuus
Alue on rakennettua pientalotonttia lukuun ottamatta kaupungin omistuksessa.
Arvio katuverkon ja yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksista
 viemärit (160 M) 40 jm, vesijohdot (110 M) 40 jm. Yhteensä n. 5 000 €
 ei synny katurakentamista
 sadevesiviemäri Kauppiaantiellä
 kaukolämpö Lentokentäntiellä
Mahdolliset muut rakentamisen rajoitteet
Ajoneuvoliikenteen ja lentoliikenteen aiheuttama melu synnyttää rajoitteita asuntorakentamiselle, mikä
haittaa merkittävästi asuntorakentamista. Eri liikennemelumuotojen yhteisvaikutus tulee ottaa jatkosuunnittelussa huomioon. Suunnitelmaluonnoksessa toimitilarakentaminen on sijoitettu suojaamaan alueelle kaavailtuja asuntoja tiemelulta. Lisäksi asuntojen ulkotilat voidaan suunnata eteläkaakkoon, poispäin tieliikenteen melulähteestä ja suunnitella rakenteet hyvin ääntä eristäviksi.
Alueen soveltuvuutta asuntorakentamiselle ja melun ohjearvojen ylittymistä tulee selvittää tarkemmin yksityiskohtaisemmassa jatkosuunnittelussa.
Maaperä on hiekkaa (Hk), ja sopii hyvin rakentamiseen.
Muut huomiot tai suositukset
Erittäin näkyvä paikka antaa hyvät mahdollisuudet suunnitelmaluonnoksesskina esitettyyn toimitilarakentamiseen.
Yhteenveto
Kaupunkikuvallisista syistä ja yhdyskuntarakenteen kannalta alue olisi erittäin hyvä ottaa rakentamiskäyttöön. Toimitilarakentamisessa tämä saattaisi olla haluttu maamerkin paikka. Asuntorakentaminen on mahdollista vain jos melukysymykset pystytään ratkaisemaan vaatimusten mukaisesti.

Alue soveltuu erinomaisesti toimitilarakentamiseen. Alueen sijainnin vuoksi asuntorakentaminen edellyttää
tarkempaa suunnittelua ja meluselvityksiä (3 pistettä).
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18. KIRKKOSALMI II
Suunnitelmaluonnos- ja havainnekuva

ARVIOINTI
Yhdyskunta- ja palvelurakenne
Laaja alue sijaitsee taajaman eteläosassa, palvelujen saavutettavuuden kannalta suhteellisen hyvällä alueella, mutta kaukana joukkoliikenteen pysäkeistä. Koululle ja päiväkodille on matkaa noin 800-1100 m, keskustaan ja kaupalle noin 1-1,3 km ja Lentokentäntien varren lähimmille bussipysäkeille noin 1-1,3 km. Alueelle
johtavan Kylänpuolentien varteen on toteutettu jalankulku- ja pyörätie.
Suhde yleiskaavaan ja asemakaavaan
Yleiskaavassa alue on asumiseen tarkoitettua reservialuetta (A res) ja maa- ja metsätalousaluetta (M). Alueen eteläpuolelle on osoitettu ohitustievaraus lentokentälle.
Alue sijaitsee asemakaavan ulkopuolella, asemakaava-alueeseen rajautuen.
Virkistysalueet ja viherverkosto
Alue ei sisällä VILMOn virkistysalueita tai virkistyksen runkoreittejä. Pienialaisilla metsiköillä ja pelloilla ei ole
nykytilanteessa suurta merkitystä lähivirkistyksen kannalta, mutta metsiköillä on paikallista virkistysmerkitystä, mikäli pellot rakennetaan asuinalueeksi.
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Kaupunkikuva ja maisema
Maisema muodostuu metsiköistä ja pienialaisista pelloista. Alue on laajan peltoaukean reunalla.
Liikenne
Alueen katuverkko liittyy Kylänpuolentiehen Raparperikujan kohdalla. Alueen joukkoliikennettä tulisi kehittää, sillä nykyiset bussipysäkit jäävät lähimmillään n. kilometrin päähän.
Toteuttaminen ja taloudellisuus
Alue on kokonaan yksityisten maanomistajien omistuksessa.
Arvio katuverkon ja yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksista





viemärit (200 M) 100 jm,(160 M) 1590 jm, vesijohdot (63 M) 1200 jm; (110 M) 400 jm, (160 M) 100 jm.
Yhteensä n. 194 000 €
tonttikadut 1000 jm , kokoojakadut 440 jm, kevyen liikenteen väylä 440 jm. Yhteensä n. 997 000 €.
kaukolämpö 450 m Kylänpuolentien varressa
Ilmakaapelin mahdollinen siirto n. 260 jm.

Mahdolliset muut rakentamisen rajoitteet
Alueen lounaisreuna sivuaa lentoliikenteen melualuetta. Alueen eteläpuolella on sähköasema ja sen läpi
kulkee optisia kaapeleita. Alue on suhteellisen tasainen ojitettu peltoalue, jonka kuivatukseen tulee asuinrakentamisen suunnittelussa kiinnittää huomiota. Pohjoisosalla on kuivatuskanava. Viljelyn jatkuminen eteläpuolisella laajalla peltoalueella voi haitata asumista (lietelannan levittäminen, kasvinsuojeluaineet, pöly,
melu). Edellä mainitut tekijät tulee ottaa jatkosuunnittelussa tarkemmin huomioon.
Maaperä on pääosin hienoa hietaa (HHt) ja hiesua (Hs). Perustamisolosuhteet tulee selvittää tarkemmin.
Muut huomiot tai suositukset
Alueelta tulisi tarkemmassa suunnittelussa varata viher- ja kevytliikenneyhteyksiä itään (Kirkkosalmenpuiston suuntaan), sekä pohjoiseen (oikotienä Lentokentäntienvarren bussipysäkeille), viereisten asemakaavaalueiden antamien mahdollisuuksien pohjalta. Katujen päätteeksi tulisi tämän johdosta tarkemmassa suunnittelussa varata rakentamisesta vapaata aluetta. Alueen pienialaisia metsiköitä/metsittyneitä peltoja kannattaa hyödyntää virkistysalueina.
Yhteenveto
Alue sopii hyvin pientalorakentamiseen. Asemakaavasuunnittelussa kannattaa ottaa huomioon yhteydet
viereisille asemakaava-alueille ja keskustan suuntaan. Käyttöönottoa haittaa ja hidastaa se, että alue on
kokonaan yksityisten maanomistajien omistuksessa.

Alue soveltuu hyvin täydennysrakentamiseen (4 pistettä).
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19. KAPTEENINPUISTO
Suunnitelmaluonnos- ja havainnekuva

Kapteeninpuisto

Kapteeninpuisto on rajattu suunnitelmakartalle punaisella pistekatkoviivalla.

ARVIOINTI
Yhdyskunta- ja palvelurakenne
Alue on laaja ja sijaitsee yhdyskuntarakenteen täydentämistä ja tiivistämistä, sekä palveluiden saavutettavuutta ajatellen erittäin hyvällä alueella, aivan keskustan ja Kapteeni-kauppakeskuksen tuntumassa. Lisärakentaminen tukee keskustan palveluiden toimintaedellytyksiä. Alue on mitoitukseltaan suuri Oulunsalon
kerrostaloasumisen kysyntään nähden.
Lentokentäntienvarren bussipysäkit ovat noin 50-700 metrin etäisyydellä asumiseen kaavailluista alueista.
Etäämmälle Lentokentäntiestä osoitettuja työpaikka-alueita palvelee myös Automaatiotien bussiliikenne.
Koulu- ja kauppapalvelut sijaitsevat välittömästi alueen itäpään tuntumassa. Keskustaan on matkaa noin
500-1000 m.
Suhde yleiskaavaan ja asemakaavaan
Yleiskaavassa länsiosa on työpaikka-aluetta (TP) ja itäosa Lentokentäntien varressa keskustatoimintojen
aluetta (C), joiden välitse on osoitettu viheryhteys. Alueella ei ole asemakaavaa.
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Virkistysalueet ja viherverkosto
VILMO-suunnitelmassa alueen pohjois-koillisreunalle on osoitettu tärkeä viheryhteys.
Alueen sisäistä tietä käytetään nykyään ulkoilureittinä. Metsiä ei ole kunnostettu ulkoilumetsäksi, mutta
niitä kannattaa hyödyntää myös tässä tarkoituksessa. Alueella olevaa koirapuistoa ollaan siirtämässä länteen päin, pois alueen keskiosista. Lentoliikenteen meluhaitoista johtuen voisi osa asumiseen sopimatonta
aluetta olla myös laajemmin eläinurheilukäytössä. Pohjoisosan kautta tulee järjestää tärkeä viheryhteys
Papinjärven ja Pitkäkankaan suunnasta Oulunsalotalon läheltä Oulunsalon keskustan ViljapuistoKoulupuisto-alueelle.
Kaupunkikuva ja maisema
Nykyisessä tilassaan alue on maisemakuvaltaan jonkin verran epämääräinen. Metsät antavat jatkossa tukea
niin rakentamiselle kuin virkistysvyöhykkeiden kehittämisellekin.
Liikenne
Alueen käyttöönotto vaatii uuden katuverkon, joka tukeutuu Karhuojantiehen ja Automaatiotiehen.
Toteuttaminen ja taloudellisuus
Alueen asumiseen soveltuvat osat ovat merkittävältä osin kaupungin omistuksessa, mutta kaupungin
maanomistuksen sisällä on useita yksityisen palstoja ja rakennuspaikkoja.
Arvio katuverkon ja yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksista
 viemärit (200 M) 610 jm,(160 M) 390 jm, vesijohdot (63 M) 910 jm; (110 M) 560 jm, paineviemäri (110
M) 170 jm, JV-pumppaamo 1 kpl, Johtojen siirtotarpeita 810 jm yhteensä n. 185 000 €
 kokoojakadut 1075 jm, kevyen liikenteen väylä 990 jm. Yhteensä n. 1 087 000 €.
 Kaukolämmön mahdollinen rakentaminen n. 1075 jm. Yhteensä n. 198 000 €.
 Ilmakaapelin mahdollinen siirto n. 750 jm.
Mahdolliset muut rakentamisen rajoitteet
Alueen eteläosalla on Lentokentäntien 55 dB melualuetta ja länsiosalla lentoliikenteen meluhaitoista johtuen asumiseen sopimatonta aluetta. Lentoliikenteen meluvaikutukset tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja
asemakaavamääräyksissä siitä huolimatta, että asuinrakentamista ei osoitettaisi laskennalliselle lentoliikenteen melualueelle.
Maaperä on hiekkaa (Hk) ja hienoa hietaa (HHt) ja sopii hyvin rakentamiseen. Osalla alueesta on lisäkuivatustarpeita.
Muut huomiot tai suositukset
Alueen parhaat metsiköt tulisi osoittaa lähivirkistysalueiksi.
Yhteenveto
Alue on laaja ja sijaitsee yhdyskuntarakenteen täydentämistä ja tiivistämistä, sekä palveluiden saavutettavuutta ajatellen erittäin hyvällä alueella, aivan keskustan ja Kapteeni-kauppakeskuksen tuntumassa. Kaupungin maanomistus edistää osalla aluetta toteuttamismahdollisuuksia.
Alue tulisi suunnitella vaiheittain toteutettavaksi.
Alue soveltuu erittäin hyvin täydennysrakentamiseen (5 pistettä).
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20. PELLONPÄÄ
Suunnitelmaluonnos- ja havainnekuva
.

Pellonpää

Pellonpään alue on rajattu suunnitelmakartalle punaisella pistekatkoviivalla

ARVIOINTI
Yhdyskunta- ja palvelurakenne
Kapteeninpuiston jatkeena oleva Pellonpään alue sijaitsee yhdyskuntarakenteen täydentämistä ja tiivistämistä, sekä palveluiden saavutettavuutta ajatellen melko hyvällä alueella.
Lähimmät koulu ja kauppapalvelut sijaitsevat Pitkäkankaalla noin 500 metrin etäisyydellä alueen pohjoisosasta. Keskustaan on matkaa noin 1,5-1,8 km. Kauppakeskus Kapteeniin on matkaa noin 1,2 km.
Lentokentäntienvarren bussipysäkit ovat noin kilometrin etäisyydellä asumiseen kaavaillusta osasta, mutta
Automaatiotien bussipysäkki on noin 300-500 m etäisyydellä.
Suhde yleiskaavaan ja asemakaavaan
Alue on yleiskaavassa lähivirkistysaluetta ja asemakaavassa se on varattu sekä lähivirkistykseen (VL) että
urheiluun (VU). Alueen läpi on osoitettu molemmissa kaavamuodoissa reittejä kevyelle liikenteelle ja ulkoilulle. Asemakaavassa alueen eteläosassa on lisäksi rivitaloille varattu kortteli (AR-1)
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Virkistysalueet ja viherverkosto
VILMO-suunnitelmassa alueen läpi on osoitettu tärkeä viheryhteyden runkoreitti ja se on osoitettu osana
tärkeää Papinjärvi – Pitkäkangas – Pellonpää – aluekokonaisuutta. Alueeseen rajautuen on jo toteutettu
jalkapallokenttä ja suunnitelmaluonnoksessa on osoitettu rakentamattomia alueita urheilutoimintojen laajentamiseen. Alueelle on vuonna 2004 valmistunut Oulunsalon urheilupuiston yleissuunnitelma, jossa on
varauduttu merkittävään uuteen liikuntapaikkarakentamiseen. Alueen ottaminen asuinrakentamiselle estäisi
suunnitellun laajan urheilupuistoalueen toteuttamisen pitkälläkin aikajänteellä. Liikuntapaikkarakentamista,
lähiliikunnan tarpeita ja eri liikuntalajien harrastajamäärissä tapahtuvia muutoksia koskevat tiedot on hyvä
päivittää Oulunsalon urheilupuiston pitkän aikajänteen suunnittelua varten.
Kaupunkikuva ja maisema
Alue on osin peltoa, jota rajaavat luoteessa selvärajainen metsä, koillisessa nykyinen omakotialue ja lounaassa jalkapallokenttä. Osa alueesta on metsää. Alueella on maisemallista merkitystä lähialueen asukkaille,
vaikka se sijaitseekin nykyisen yhdyskunta- ja palvelurakenteen suhteen syrjässä.
Liikenne
Alueen käyttöönotto vaatii uuden katuverkon, joka tukeutuu Pellonpääntiehen. Uusi kaava-alueen osa lisäisi Pellonpääntien - ja suunnitelmaluonnoksessa esitetyssä muodossa myös Tiluskujan - läpiajoliikennettä.
Liikuntatoimintojen aluevarauksille on pääsy myös Peltovainiontien kautta.
Toteuttaminen ja taloudellisuus
Alue on kokonaan kaupungin omistuksessa.
Arvio katuverkon ja yhdyskuntatekniikan rakentamisen kustannuksista
 viemärit (160 M) 640 jm, vesijohdot (63 M) 290 jm; (110 M) 510 jm, paineviemäri (110 M) 70 jm, JVpumppaamo 1 kpl, Johtojen siirtotarpeita 100jm yhteensä n. 111 000 €
 tonttikadut 450 jm, kokoojakadut 520 jm, kevyen liikenteen väylä 520 jm. Yhteensä n. 791 000 €.
 Kaukolämmön mahdollinen rakentaminen n. 970 jm. Yhteensä n. 178 000 €.
 Ilmakaapelin mahdollinen siirto n. 320 jm.
Mahdolliset muut rakentamisen rajoitteet
Alue on rajattu siten, että asumiseen varattu alue jää lentoliikenteen melualueen ulkopuolelle. Maaperä on
hiekkaa (Hk) ja se sopii hyvin rakentamiseen.
Muut huomiot tai suositukset
Lentoliikenteen meluvaikutukset tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja asemakaavamääräyksissä siitä
huolimatta, että asuinrakentamista ei osoiteta laskennalliselle lentoliikenteen melualueelle. Alueen jatkosuunnitelussa tulee kiinnittää huomiota alueen katuverkon toteuttamiseen sekä alueen liittymiseen nykyisiin verkostoihin.
Yhteenveto
Alue soveltuu hyvin pientalovaltaiseksi täydennysrakentamiskohteeksi yhdyskuntarakenteellisen sijainnin
vuoksi, mutta ennen alueen tarkempaa suunnittelua tulee liikuntapaikkarakentamisen tarve Oulunsalossa
selvittää pitkällä aikajänteellä. Alueelle laaditussa suunnitelmaluonnoksessa esitetyt liikuntapaikkavaraukset
mahdollistavat edelleen merkittävää liikuntapaikkarakentamista.
Alueen tuleva maankäyttö ja täydennysrakentamisen laajuus tulee tarkastella kokonaisuutena Oulunsalon
taajama-alueen yleiskaavaa tarkistettaessa (3 pistettä).

92 / 96

3 Yhteenveto ja suositukset
3.1 Täydennysrakentamiskohteiden soveltuvuus
Selvityksessä on tarkasteltu yhteensä 20 kohdealueen täydennysrakentamismahdollisuuksia. Kaikista täydennysrakentamiskohteista on laadittu kohdekortit, joissa on kuvattu alueiden nykyinen suunnittelutilanne,
olemassa olevat yhdyskuntatekniset verkostot ja maanomistus sekä esitetty yleispiirteinen suunnitelma alueen maankäyttömahdollisuuksista. Selvityksessä on lisäksi arvioitu kaikkien täydennysrakentamiskohteiden
keskeiset vaikutukset sekä esitetty arviointiin perustuen yhteenveto alueiden soveltuvuudesta täydennysrakentamiseen. Arviointi on tehty asuntorakentamisen näkökulmasta.
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.
Alueiden soveltuvuus täydennysrakentamiseen tehdyn arvioinnin perusteella on esitetty yhteenvetokartassa. Koska osa tarkastelluista kohteista muodostui kahdesta tai useammasta pienemmästä alueesta, voivat
arviot näiden osa-alueiden soveltuvuudesta vaihdella toisistaan.
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3.2 Suositukset täydennysrakentamisen jatkosuunnittelulle
Selvityksessä on tarkasteltu täydennysrakentamiskohteita sekä arvioitu niiden soveltuvuutta. Arvioinnin perusteella Oulunsalossa on useita täydennysrakentamiseen soveltuvia alueita. Täydennysrakentamiskohteiden jatkosuunnittelu- ja asemakaavoitusjärjestys tulee priorisoida maanomistuksen, toteuttamisedellytysten
ja kustannusten sekä Oulunsalon asuntotarpeen mukaisesti. Selvityksessä tarkastellut alueet eroavat toisistaan asuntorakenteen, sijainnin, maanomistuksen, alustavien toteuttamiskustannusten ja laajuuden suhteen. 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.
Seuraavassa on esitetty ne täydennysrakentamiskohteet, joiden jatkosuunnittelu olisi tarkoituksenmukaista
käynnistää ensimmäisenä.
1. Pienet täydennysrakentamiskohteet, joiden asemakaavoitus voidaan käynnistää. Nämä kohteet
sijaitsevat keskeisesti nykyisessä yhdyskuntarakenteessa eikä niiden rakentamisesta synny merkittäviä
kunnallistekniikan investointikustannuksia. Alueiden rakentamisesta ei synny myöskään merkittäviä vaikutuksia julkisten palveluiden kysyntään. Pieniä täydennysrakentamiskohteita ovat:
 Karhuojantien varren alueet (4b, 4c, 4d)
 Pappilan eteläpuolinen alue (5b)
 Öörnintien itäosa (7)
 Suvituulentie (9).
2. Pientalovaltaiset täydennysrakentamiskohteet, joiden asemakaavoitus tulee ohjelmoida osana
maankäytön toteuttamisohjelmaa (MATO). Näissä kohteissa rakentaminen on pääasiassa pientalovaltaista. Alueiden suuremman laajuuden vuoksi täydennysrakentaminen ja asemakaavoituksen käynnistäminen tulee arvioida osana joka toinen vuosi laadittavaa Oulun maankäytön toteuttamisohjelmaa.
Samalla voidaan tarkastella alueiden rakentamisen vaikutukset julkisten palveluiden kysyntään sekä
kunnallistekniikan investointitarpeisiin. Pientalovaltaisia täydennysrakentamiskohteita ovat:
 Pahajärvi I (3)
 Varikko (16).
3. Lisäselvityksiä vaativat kohteet, joiden maankäytön käyttötarkoitusta, rakentamisen laajuutta tai vaiheittamista tulee selvittää tarkemmin jatkosuunnittelun keinoin. Alueiden täydennysrakentaminen ja
asemakaavoituksen käynnistäminen tulee ohjelmoida selvitysten valmistuttua.
 Ryytipuisto (6). Täydennysrakentaminen selvityksessä esitettyä pienemmässä laajuudessa tulee
tutkia.
 Santaniemi I-II (12). Lisäselvityksin tulee ratkaista, mikä on alueen tuleva käyttötarkoitus ja missä määrin aluetta käytetään työpaikka- ja asuinrakentamiseen.
 Jääsköntien länsiosa (15). Asuntorakentamisen laajuus ja volyymi tulee tutkia osana Oulunsalon
keskustan yleissuunnittelua.
 Kauppiaantie 34 (17). Alueen maankäyttö ja asuntorakentamisen mahdollisuudet tulee tutkia
osana Oulunsalon keskustan yleissuunnittelua.
 Kapteeninpuisto (19). Lisäselvityksissä tulee tutkia, millaisissa vaiheissa alue on toteutettavissa
ja voidaanko alueen pohjoisosaa hyödyntää täydennysrakentamisessa ennen eteläosan rakentamista.
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Täydennysrakentamisselvityksessä ei ole tarkasteltu Oulunsalon ydinkeskustan aluetta, jonka uudistuminen ja täydennysrakentaminen on tärkeää koko Oulunsalon elinvoimaisuuden kannalta. Keskustan
alueelle on käynnistetty yleissuunnitelman laadinta, jonka yhteydessä tutkitaan keskustan asuntorakentamisen mahdollisuudet. Ydinkeskustassa rakentamisen tulee olla tehokkaampaa ja Oulunsalon asuntotarjontaa monipuolistavaa kerrostalorakentamista.
Laadittua täydennysrakentamisselvitystä ja täydennysrakentamisen edistymistä tulee seurata vuosittain
lisäselvitysten valmistuminen ja maanomistusolosuhteissa tapahtuvat muutokset huomioon ottaen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pitkäkangas-Runkotie
Karhukangas
Pahajärvi
Karhuojantien varsi
Pappila
Ryytipuisto
Öörnintie
Koura
Suvituulentie
Raitakuja
Päivärinnantie
Santaniemi I-II
Santaniemi III
Lääkönpelto
Jääsköntie
Varikko
Kauppiaantie 34
Kirkkosalmi II
Kapteeninpuisto
Pellonpää
Yhteensä

Nimi

1,9
32
12,5
3,9
2,1
1,4
1,5
11
0,7
1,3
0,4
11,8
10,1
2,3
2,6
5,8
1,3
13,2
20
12,2
148

Pinta-ala
(ha)

1,9
15,7
9,7
3,1
0,6
1,06
1,1
6,5
0,42
1,1
0,3
9,1
2,7
1,8
0,4
1,6
1
10,7
8,5
4,9
82,18

Korttelialueiden
pinta-ala
(ha)
3700
5000
4800
3740
1960
0
2240
4600
0
1400
0
11400
5000
4760
3900
2992
1900
0
23450
2800
83642

Tuottajamuotoisen asumisen
rakennusoikeus
(k-m2)
0
132
49
14
0
11
4
42
4
6
3
34
2
0
0
0
0
107
0
35
443

AO-tontit
(lkm)
3700
31400
14600
6540
1960
2640
3200
13000
960
2840
720
18200
5400
4760
3900
2992
1900
21400
23450
9800
173362

Kokonaisrakennusoikeus (k-m2)
74
496
243
117
39
33
57
218
12
46
9
330
106
95
78
60
38
321
469
161
3002

Asukasmääräarvio, min.
106
671
333
163
56
44
80
299
16
64
12
462
151
136
111
85
54
428
670
220
4161

Asukasmääräarvio maks.
0
1434
1027
181
0
90
0
711
0
153
0
809
155
375
0
178
0
1408
565
941
8027

Rakennettava
katupituus (m)
0
698
370
0
0
0
0
247
0
0
0
200
155
0
0
0
0
420
565
518
3173

0
736
657
181
0
90
0
464
0
153
0
609
0
375
0
178
0
988
0
423
4854

Kokoojakadut Tonttikadut
(m)
(m)
66000
1648000
1102000
199000
10000
77000
14000
830000
16000
129000
1000
1219000
245000
356000
70000
171000
5000
1191000
1470000
1080000
9899000

Arvio,
kunnallistekniset
investoinnit (€)

Kunnallistekniset
investoinnit (€)
/asumisen
rakennusoikeus
18
52
75
30
5
29
4
64
17
45
1
67
45
75
18
57
3
56
63
110
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Liite. Tietoja tarkasteltujen täydennysrakentamiskohteista ja kunnallistekniikan rakentamisen kustannusarvioista.

