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Maikkulan täydennysrakentamisen
tavoitesuunnitelman tausta ja tarkoitus
Laadittavan tavoitesuunnitelman lähtökohtana ovat
Oulun kaupunkistrategian ja Uuden Oulun
yleiskaavan tavoitteet yhdyskuntarakenteen
eheyttämisestä. Täydennysrakentamiselle pyritään
kasvattamaan asukkaiden määrää lähellä palveluita
sekä pienentämään investointi- ja käyttökustannusten
kasvua.
Täydennysrakentamisen tavoitesuunnitelman
tarkoituksena on:
– tunnistaa ja kartoittaa Maikkulan
suuralueen asemakaavoitetun alueen
täydennysrakentamispotentiaali.
– arvioida potentiaalisten
täydennysrakentamiskohteiden keskeiset
vaikutukset.
– muodostaa lähtökohtia kohdealueiden
asemakaavoitukselle ja muulle
yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle.
Tavoitesuunnitelma ei ole maankäyttö- ja
rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen
suunnitelma, vaan täydennysrakentaminen edellyttää
aina asemakaavan laadintaa.

Suunnittelualueen rajaus. Tavoitesuunnitelman suunnittelualue
muodostuu Maikkulan suuralueen Knuutilan, Maikkulan, Iinatin
ja Heikkilänkankaan kaupunginosista.

Yhteenveto täydennysrakentamisen
lähtökohdista
Tämä yhteenveto täydennysrakentamisen
lähtökohdista on osa tavoitesuunnitelman
analyysivaihetta.
Yhteenvetoon on koottu keskeisiä nykyisiä lähtökohtia
ja tietoja, jotka vaikuttavat täydennysrakentamisen
suunnitteluun sekä suunnitelmassa tarkasteltavien
kohdealueiden valintaan. Näitä tietoja ovat:
1. Väestökehitys ja -rakenne
2. Keskeiset julkiset ja yksityiset palvelut
3. Yleis- ja asemakaavatilanne
4. Yhdyskunta- ja asuntorakenne
5. Ajoneuvoliikenneyhteydet ja joukkoliikennereitit
6. Viher- ja virkistysalueet sekä kevyen liikenteen reitit
ja yhteystarpeet
7. Kunnallistekninen verkosto
8. Muut suunnitteluun vaikuttavat tekijät
Lähtötietoja hyödynnetään käynnistys- ja
analyysivaiheen osallistumisessa sekä
tavoitesuunnitelmaluonnoksessa tarkasteltavien
kohdealueiden valinnassa.

1. Väestökehitys- ja rakenne
Maikkulan täydennysrakentamisen tavoitesuunnitelman
suunnittelualueella asui vuoden 2016 lopussa 7 762
asukasta, mikä on 3,2 prosenttia koko Oulun väestöstä.
Suunnittelualueen väestö on vähentynyt 2000-luvulla noin
850 asukkaalla.
Suunnittelualueen väestö vastaa ikärakenteeltaan melko
hyvin koko Oulua, vaikka nuorten aikuisten (19-24) ja yli 75osuus on jonkin verran muuta kaupunkia alhaisempi.
Alueen väestörakenne on muuttunut 2000-luvulla, erityisesti
alle 6-vuotiaiden ja aikuisväestön määrä on vähentynyt.

Suunnittelualueen (vasemmalla) ja koko Oulun (oikealla)
väestön ikärakenne vuoden 2016 lopussa.

Suunnittelualueella oli vuoden 2016 lopussa 3517
asuntokuntaa. Asuntokuntien keskikoko oli 2,21 henkilöä
asuntokuntaa kohden. Vaikka alueen väestömäärä on
vähentynyt, on asuntokuntien määrä kasvanut noin 300
asuntokunnalla 2000-luvulla. Samanaikaisesti asuntokuntien
keskikoko on alentunut 2,67 henkilöstä asuntokuntaa
kohden nykyiseen. Nykyisin alueen asuntokunnista 70
prosenttia on yhden tai kahden henkilön asuntokuntia, kun
vuonna 2000 vastaava osuus oli 54 prosenttia.

Suunnittelualueen väestön kehitys 2000-luvulla
ikäryhmittäin.

2. Keskeiset julkiset ja yksityiset palvelut
Tavoitesuunnitelman suunnittelualueen keskeiset
julkiset palvelut ovat sijoittuneet Maikkulan
keskukseen. Koulun ja päiväkodin lisäksi keskuksessa
toimii Maikkulan monitoimitalo (kirjasto, kuntalaisten
olohuone), yksi päivittäistavarakauppa ja yksityisiä
muita palveluita (mm. parturi-kampaamo).
Tavoitesuunnitelman suunnittelualueella toimii tällä
hetkellä kaksi perusopetusta tarjoavaa koulua.
Maikkulan koululla perusopetusta annetaan
vuosiluokille 1-9 ja Knuutilankankaan koululla
vuosiluokille 1-6. Lisäksi Maikkulassa sijaitsevaa
Patamäen koulurakennusta käytetään tällä hetkellä
Metsokankaan koulun yhtenä yksikkönä.
Varhaiskasvatuspalveluja suunnittelualueella tarjoaa
tällä hetkellä kuusi kunnallista ja kolme yksityistä
päiväkotia.
Maikkulan keskuksen ulkopuolella alueella toimii
kaksi päivittäistavarakauppaa, toinen
Kontionkankaalla Maikkulassa ja toinen
Knuutilankankaalla. Lisäksi Maikkulan yrityskylän
alueella toimii työpaikkatoimintojen lisäksi yksittäisiä
erikoiskaupan myymälöitä.

3. Yleis- ja asemakaavatilanne
Yleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa Uuden Oulun
yleiskaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.4.2016.
Täydennysrakentaminen ja yhdyskuntarakenteen
tiivistäminen ovat Uuden Oulun yleiskaavan
keskeisistä tavoitteita.
Yleiskaavassa Maikkulan keskus on
keskustatoimintojen aluetta (C-3, paikalliskeskus),
jonka ympäristöön on osoitettu kerrostalovaltaisia
asuntoalueita. Valtaosin suunnittelualueen
asuntoalueet on yleiskaavassa tarkoitettu pientalovaltaisiksi (AP). Lisäksi yleiskaavassa on
osoitettu mm. keskeiset virkistysalueet (V),
Kainuuntien ja Kangaskontion väliset työpaikkaalueet (TP), Maikkulan yrityskylän palvelujen ja
kaupan alue (P-1) ja Oulujoen varteen sijoittuvat
maisemalliset arvokkaat peltoalueet (MA) ja maaja metsätalousalueet (M).

Ote Uuden Oulun yleiskaavasta.

3. Yleis- ja asemakaavatilanne
Asemakaava ja rakentamattomat tontit
Suurin osa suunnittelualueesta on
asemakaavoitettu. Alueen asemakaavat on
tehty vaiheittain, ja pääosa alueen
asemakaavoista on laadittu 1970- ja 1980luvuilla.
Alueen asemakaavat ovat pääosin toteutuneet.
Alueella on yksittäisiä rakentamattomia
asemakaavatontteja, joista lukumäärällisesti
suurin osa on varattu asuntorakentamiseen.
Maikkulan keskuksessa on lisäksi yksittäisiä
rakentamattomia liike- ja julkisten palveluiden
tontteja.
Suunnittelualueella on parhaillaan vireillä
kolme asemakaavan muutosta.
Knuutilankankaan asemakaavan muutoksissa
päivittäistavarakaupan palvelut siirtyisivät
Poikkimaantien varteen ja nykyinen
liikerakennuksen tontti muuttuisi
asuntorakentamiselle.

Suunnittelualue on pääosin asemakaavoitettu. Karttaan on myös
lisätty rakentamattomat asemakaavatontit sekä vireillä olevat
asemakaavamuutokset (5/2018).

4. Yhdyskunta- ja asuntorakenne
Tavoitesuunnitelman suunnittelualue muodostuu pääosin
1980- ja 1990-luvuilla rakennetuista pientaloalueista. Alueen
aiempi Oulujoen kunnan aikana muodostunut
asuntorakentaminen on sijoittunut Kajaanintien varteen ja
yksittäisille pientaloalueille Patamäessä.
Knuutilan ja Maikkulan kaupunginosat sijoittuvat Oulujoen ja
Kainuuntien väliselle alueelle. Alueen palvelukeskus,
tärkeimmät julkiset palvelut ja kerrostalorakentaminen on
sijoittunut Maikkulan keskuksen yhteyteen. Liikenteeltään
ulkosyöttöinen keskus on rakentunut Maikkulanraitin varrelle
ja Maikkulanraitti yhdistyy koko asuntoalueen tavoittavaan ja
rakenteen sisäiseen kevyen liikenteen verkostoon.
Iinatin kaupunginosa kytkeytyy Maikkulaan Kainuuntien
ylittävän Iinatinsillan kautta ja Heikkilänkangas jatkaa
nauhamaista rakennetta edelleen Kainuuntien eteläpuolella.
Heikkilänkankaalta etäisyyttä Maikkulan keskukseen kertyy
jo 3-4 kilometriä.
Maikkulan alueen työpaikka- ja teollisuusrakentaminen on
keskittynyt Kainuuntien varteen sekä Iinatin yrityskylän
alueelle. Valion tuotantorakennukset muodostavat alueen
merkittävimmän työpaikkakokonaisuuden.

Suunnittelualueen rakennukset rakennusvuoden mukaan.

4. Yhdyskunta- ja asuntorakenne
Asuntorakenne
Tavoitesuunnitelman suunnittelualueella oli vuoden
2016 lopussa yhteensä 3720 asuntoa. Suunnittelualue
on asuntorakenteeltaan pientalovaltainen. Asunnoista
39 prosenttia on erillispientaloissa, 26 prosenttia
rivitaloissa ja 34 kerrostaloissa. Suurin osa (63
prosenttia) asunnoista on omistusasuntoja. Vuokraasuntojen osuus on 29 prosenttia ja
asumisoikeusasuntojen 4 prosenttia.
Pientalovaltaisuus näkyy myös asuntojen
huoneistotyyppijakaumassa. Asunnoista 42 prosenttia
on 4 h + k tai suurempia. Kaksioiden osuus on 31
prosenttia, kolmioita on 21 prosenttia ja yksiköitä 6
prosenttia asunnoista.

Suunnittelualueen asuinrakennukset talotyypin mukaan.

5. Nykyiset liikenneyhteydet ja
joukkoliikennereitit
Tavoitesuunnitelman suunnittelualueen
ajoneuvoliikenne ohjautuu asuinalueille Kainuuntien (Vt
22), Kajaanintien, Poikkimaantien ja Maikkulantien
kautta. Maikkulan, Iinatin ja Heikkilänkankaan alueiden
tärkeimpinä kokoojakatuina toimivat Kangaskontion-,
Haarankankaan-, Kaskiahon- ja Vesijaontie. Kainuuntien
parantamisen yhteydessä (2015-2017) valtatien
liikenteen sujuvuutta parannettiin nelikaistaisella
tieosuudella sekä liittymien parantamisella. Hankkeen
yhteydessä Iinatin liittymään rakennettiin
suuntaisliittymät kaupungin suuntaan.
Suunnittelualueen joukkoliikenne perustuu yhteen
runkolinjaan (4, Herukka-Keskusta-Iinatti).
Joukkoliikennelinjalla liikennöi arkisin 2-4 vuoroa
tunnissa. Osa linjan vuoroista jatkaa liikennöimistä
Heikkilänkankaalle (4A), josta vuoroja on arkisin 1-2
tunnissa. Lisäksi Kainuuntiellä kulkee Oulun ja
Muhoksen välinen joukkoliikenne, jonka vuoroja
arkipäivisin on yksi tunnissa.

Suunnittelualueen nykyiset joukkoliikennereitit
ja pysäkit.

6. Viher- ja virkistysalueet sekä nykyiset
kevyen liikenteen reitit ja yhteystarpeet
Tavoitesuunnitelman suunnittelualueen viherverkoston
lähtökohtina toimivat Oulujoen rantavyöhyke,
kaupunginojan varsi sekä laaja Hiirosen-Iinatin
ulkoilualue. Asemakaavoissa asuinalueiden keskelle on
muodostunut Oulujoen suuntaisia pitkittäisiä
viheryhteyksiä, joihin osin myös kevyen liikenteen reitit ja
rakennetut puistot kytkeytyvät. Yleis- ja asemakaavoissa
on lisäksi osoitettu poikittaisia yhteyksiä, jotka yhdistävät
Hiirosen-Iinatin ulkoilualueen Oulujokivarteen.
Oulun seudun pyöräilyn tavoiteverkkosuunnitelman
(2017) mukaisesti Maikkulan keskuksen ja Oulun
keskustan välistä yhteyttä kehitetään pyöräilyn
pääreittinä. Muut nykyiset tärkeimmät kevyen liikenteen
yhteydet on osoitettu suunnitelmissa aluereittinä. Uutena
aluereittinä suunnitelmassa on osoitettu Oulujoen rannan
kevyen liikenteen jatko Poikkimaantieltä Kokkosaareen
kohdalle saakka sekä yhteys siitä edelleen
Knuutilankankaalle.

Suunnittelualueen pääviheryhteydet sekä pyöräilyn
tavoitesuunnitelman mukaiset pää- ja aluereitit.

7. Kunnallistekniset verkostot
Vesihuoltoverkosto
•
kaikki asemakaava-alueen rakennetut kiinteistöt
on liitetty vesijohto- ja viemäriverkostoon
•
alueella on sekä Oulun Veden että Pikkaralan
vesiosuuskunnan vesijohtoja
•
pääosa johdoista on rakennettu v. 1985 jälkeen
•
vesihuoltoverkostoon ei ole suunnitteilla
merkittäviä uudistuksia
•
täydennysrakentaminen ei lähtökohtaisesti
vaadi uusia runkolinjoja
Kaukolämpöverkosto
•
rakennetuilla alueilla on valmis
kaukolämpöverkosto kaikkialla muualla paitsi
Kontionkankaan omakotialueella
•
kaukolämpöverkostoon ei ole suunnitteilla
merkittäviä korjauksia eikä laajennuksia
Voimajohdot ja sähköverkko
•
110 kV:n voimajohdot kulkevat
Heikkilänkankaan ja Kontionkankaan alueiden
läpi sekä Poikkimaantien varressa, ne säilyvät
nykyisillä paikoillaan
•
yksittäisiä tontteja koskeva
täydennysrakentaminen ei lähtökohtaisesti
vaadi merkittävää sähköverkon vahvistamista
Suunnittelualueella on hyvät kunnallistekniset edellytykset
täydennysrakentamiseen.

8. Muut suunnitteluun vaikuttavat tekijät
Arvokkaat kulttuuriympäristöt
Tavoitesuunnitelman suunnittelualueella sijaitsee yksi
valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.
Kajaanintien varressa sijaitseva Maikkulan
reservikomppanian alue muodostuu useammasta miehistö-,
upseeri- ja talousrakennuksesta.
Oulujoen ranta-alueet ovat osa Oulujoen suun
maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa. PohjoisPohjanmaan maakuntakaavassa osoitetun alueen
arvokkaimpia kokonaisuuksia Maikkulassa ovat Oulujoen
varren ranta- ja viljelysmaisemat, jotka on osoitettu myös
maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi
kulttuuriympäristöksi.
Maikkulanraitti on osoitettu myös maakuntakaavassa
maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi.
Maikkulan keskus ja Valion tuotantorakennukset on
tunnistettu myös yhdeksi Oulun kaupungin
kulttuuriympäristön arvokkaaksi alueeksi Uuden Oulun
yleiskaavan yhteydessä. Alueet edustavat 1980-luvun
regionalismia ja teollisen postmodernismin arkkitehtuuria
Oulussa.
Maakuntakaavan laadinnan yhteydessä suunnittelualueelta
tunnistettiin yhdeksän maakunnallisesti arvokasta
rakennetun kulttuuriympäristön kohdetta.

Suunnittelualueella sijaitsevat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön alueet ja kohteet sekä
maakunnallisesti arvokas maisema-alue.

8. Muut suunnitteluun vaikuttavat tekijät
Maaperä
Kainuuntien pohjoispuolisilla alueilla maaperä on
moreenia ja karkeaa hietaa, jotka ovat
rakentamiseen hyvin soveltuvia maalajeja. Iinatin
ja Heikkkilänkankaan alueilla on kaakko-lounas –
suuntaisia moreeni- ja hiekkaharjanteita, joiden
välissä on pehmeämpiä ja huonommin kantavia
painanteita (GTK:n aineisto).
Oulun kaupunki on tehnyt maaperätutkimuksia
asemakaavojen laatimisvaiheessa. Painokairauspisteitä on eniten Heikkilänkankaalla, mutta myös
Iinatin keskuksen ympäristöä on tutkittu.
Maaperältään parhaiten rakentamiseen soveltuvat
moreeniselänteet on pääosin jo asemakaavoitettu.
Niiden sisältä löytyy kuitenkin vielä
lisärakentamismahdollisuuksia. Tarkempien
pohjatutkimustietojen perusteella rakentamiseen
voidaan ottaa myös muita alueita.

Suunnittelualueen maaperä.

8. Muut suunnitteluun vaikuttavat tekijät
Maanomistus
Kaupungin maanomistus alueella on merkittävä,
koska asemakaavoitettavat alueet on hankittu
aikoinaan kaupungin omistukseen.
Merkittävimmät yksityisten omistamat alueet ovat
Oulujokivarressa Patamäen asuntoalueen
itäpuolella ja Kaupunginojan varressa
Heikkilänkankaan asuntoalueen länsi- ja
pohjoispuolella.
Asemakaava-alueella pääosa tonteista on
vuokratontteja, yksityisten omistamia tontteja
eniten on Patamäessä ja Knuutilanrannassa sekä
Heikkilänkankaalla.
Valtio omistaa suunnittelualueella vain yleisten
teiden tiealueet.

Suunnittelualueen maanomistus.

