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Dno

OUKA/7413/10.02.03/2016

Päätöshistoria

Yhdyskuntalautakunta 29.11.2016 § 494, osallistumis- ja
arviointisuunnitelma
Yhdyskuntalautakunta 25.4.2017 § 301, luonnos

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Höyhtyän kaupunginosan korttelia
43 tonttia nro 1 ja katualuetta.
Asemakaavan muutoksella muutetaan voimassa olevan
asemakaavan sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue (Ys 3C) asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Tonttiin
lisätään osa katualueesta siten, että tontin kooksi muodostuu
4758 m2. Tontin rakennusoikeus on 1400+t200 ja tontille saa
rakentaa enintään 15 asuntoa. Korttelin rakennukset länsi- ja
itäreunoilla on rakennettava II-kerroksisiksi. Autopaikkavelvoite
tontilla on 1,3 ap/as.
Aloitteen kaavamuutoksesta on tehnyt Oulun kaupunki.

Esittelyteksti
Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 5.5.–5.6.2017.
Luonnoksesta esitettiin yksi lausunto ja neljä mielipidettä, jotka
aiheuttivat muutoksia asemakaavaehdotukseen. Lausunto ja
mielipiteet vastineineen löytyvät selostuksen kohdasta 4.5.3.
Asemakaavan muutosehdotus 3.11.2017
-

Kortteli muutettiin asuinrakennusten korttelialueesta (A)
asuinpientalojen korttelialueeksi (AP)
Rakennusoikeutta pienennettiin siten että se on 1400+t200
III-kerroksiset osat poistettiin Sorsatien varresta
Rakennusalueen rajoja päivitettiin
Kolmiomääräykseen tehtiin seuraavat muutokset:
o Muutettiin teksti ”Asunnoista vähintään 80 % on oltava
kytketyissä erillispientaloissa.” muotoon ”Asunnot on
toteutettava kytkettyinä erillispientaloina.”
o Muutettiin teksti ”Rakennusten julkisivujen tulee olla
materiaaliltaan pääosin puuta.” muotoon ”Rakennusten
julkisivujen tulee olla materiaaliltaan pääosin puuta tai
paikalla muurattua tiiltä.”
o Poistettiin teksti ”Korttelialueella ei sallita luhtikäytäviä.”
o Lisättiin tekstit:
 ”Kattomateriaali- ja kulma tulee toteuttaa
yhtenäisesti koko korttelissa.”
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”Asuntojen piha-alueet tulee Sorsatien puolella
toteuttaa nostettuna kadun tasoa korkeammalle.
Sorsatien puoleisten piha-alueiden aitaamiseen
tulee käyttää pensasaidan lisäksi tukimuuria
tasoerojen sovittamiseksi. Tontin suunnittelussa
tulee erityistä huomiota kiinnittää maaston
muotoiluun ja luiskien, tukimuurien sekä
pengerrysten sopusuhtaiseen toteuttamiseen.”

Sitova tonttijako osoitetaan asemakaavassa.
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Liitteet

564-2304 (Sorsatie 29) Asemakaavaehdotuksen selostus
liitteineen 3.11.2017

Oheismateriaali

-

Esittelijä

vs. Asemakaavapäällikkö Paula Paajanen

Päätösesitys

Yhdyskuntalautakunta:
- hyväksyy kaavoituksen laatimat vastineet lausuntoon ja
mielipiteisiin
- asettaa 3.11.2017 päivätyt asemakaavan ja tonttijaon
muutokset julkisesti nähtäville MRL:n 65 § perusteella
- mikäli kaava-asiakirjojen muuttamista vaativia muistutuksia tai
lausuntoja ei jätetä, esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että 3.11.2017 päivätty asemakaavan
muutosehdotus ja 3.11.2017 päivätty tonttijaon muutos
hyväksytään

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelijat

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut / Kaavoitus, kaavoitusarkkitehti
Elina Jaara p. 040 5221031

Täytäntöönpanotiedot

Julkisesti nähtäville. Ei muutoksenhakuoikeutta.

__________________________________
Otteen oikeaksi todistaa
Oulussa 16.11.2017
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Asemakaavan selostus
3.11.2017 päivättyyn Oulun kaupungin Höyhtyän kaupunginosan korttelin 43 tonttia nro 1 ja katualuetta
koskevaan asemakaavan muutokseen

SORSATIE 29
Kaavatunnus 564-2304
Diaarinumero 7413/2016
Selostus päivitetty __.__.20__

Asemakaavan muutosalue
Arvioitu lähialue, jolle hankkeella saattaa olla vaikutuksia

Liite § 594: 564-2304, Sorsatie 29, SELOSTUS

564-2304 Asemakaavan muutos 3.11.2017, Sorsatie 29

Sisältö
1.

Perus- ja tunnistetiedot .....................................................................................................................................................................................2

1.1
1.2
1.3
1.4

Tunnistetiedot ....................................................................................................................................................................................................... 2
Kaava-alueen sijainti ........................................................................................................................................................................................... 2
Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista .......................................................................................................................................................... 2
Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista .................................................. 2

2.

Tiivistelmä................................................................................................................................................................................................................3

3.

Lähtökohdat ...........................................................................................................................................................................................................4

3.1
3.2
3.3

Selvitys suunnittelualueen oloista ................................................................................................................................................................. 4
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset ............................................................................................................................... 6
Kaava-aluetta koskevat selvitykset ............................................................................................................................................................... 7

4.

Asemakaavan suunnittelun vaiheet ..............................................................................................................................................................9

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Asemakaavan suunnittelun tarve .................................................................................................................................................................. 9
Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset ................................................................................................................... 9
Osallistuminen ja yhteistyö .............................................................................................................................................................................. 9
Asemakaavan tavoitteet ................................................................................................................................................................................. 10
Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ................................................................................................................ 10

5.

Asemakaavan kuvaus ...................................................................................................................................................................................... 19

5.1
5.2
5.3

Kaavan rakenne.................................................................................................................................................................................................. 19
Kaavan vaikutukset ........................................................................................................................................................................................... 19
Ympäristön häiriötekijät ................................................................................................................................................................................. 20

6.

Asemakaavan toteutus ................................................................................................................................................................................... 21

6.1
6.2

Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat..................................................................................................................... 21
Toteuttaminen ja ajoitus ................................................................................................................................................................................ 21

Liite § 594: 564-2304, Sorsatie 29, SELOSTUS

Sivu 4

564-2304 Asemakaavan muutos 3.11.2017, Sorsatie 29

1.

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

Tunnistetiedot

Asemakaavan muutos koskee Oulun kaupungin Höyhtyän kaupunginosan korttelin 43 tonttia 1 sekä katualuetta. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä.

Kaavan nimi:

SORSATIE 29

Kaavatunnus:

564-2304

Kaavan laatija:

Elina Jaara
Oulun kaupunki
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Asemakaavoitus
Solistinkatu 2, PL 32, 90015 OULUN KAUPUNKI
email: etunimi.sukunimi(a)ouka.fi

Kaavan vireille tulo:

Asemakaava on tullut vireille 29.11.2017
Vireille tulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevassa lehti-ilmoituksessa 6.12.2016

Hyväksyminen:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan/ asemakaavan muutoksen
__.__.20__.
Asemakaava on tullut voimaan __.__.20__.

1.2

Kaava-alueen sijainti

Etusivulla olevaan karttaan on rajattu alustava asemakaavan muutosalue sekä alue, jolle hankkeella saattaa
olla vaikutuksia. Muutosalue on piirretty kannen karttaan yhtenäisellä viivalla ja arvioitu vaikutusalue katkoviivalla. Muutosalue sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä Oulun kaupungin keskustasta kaakkoon, Höyhtyän kaupunginosassa osoitteessa Sorsatie 29. Suunnittelualuetta rajaa lännessä Sorsatie, pohjoisessa
Haapanatie ja idässä sekä etelässä Lintulammenpuisto.
1.3

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

Liite 1. Asemakaavan seurantalomake
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3. Asemakaavakartta ja asemakaavamerkinnät- ja määräykset 3.11.2017
Liite 4. Tonttijako 3.11.2017
Liite 5. Maisemaselvitys
Liite 6. Lintulammen palvelukodin kiinteistön rakennuksen purkamisen aikainen maaperän haittaainetarkistus
Liite 7. VT4 (E75) Oulu – Kemi, moottoritien parantaminen välillä Kempele – Kello, tiesuunnitelma,
suunnittelualuetta koskevat kartat
1.4

Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja
lähdemateriaalista

Höyhtyän suuralueiden tarkastelu ja arvotus täydennysrakentamisen kannalta – Tiivistä ja vihreää, 2012
Oulun keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisselvitys, 2012
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2.

TIIVISTELMÄ

Asemakaavan sisältö
Asemakaavan muutoksella muutetaan Höyhtyän kaupunginosan korttelin 43 tontti nro 1 sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueesta (Ys 3C) asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Tonttiin
2
lisätään osa katualueesta siten, että tontin kooksi muodostuu 4758 m . Korttelin rakennukset länsi- ja itäreunoilla on rakennettava II-kerroksisiksi. Tontin eteläreunalla on rakennusala, jonne saa rakentaa Ikerroksisen talousrakennuksen ja saunan.
Tontin rakennusoikeus on 1400+t200, josta ensimmäinen luku osoittaa sallitun asuntokerrosalan neliömetreissä ja jälkimmäinen luku sallitun talous- ja huoltotilojen kerrosalan neliömetreissä. Tontin tehokkuudeksi muodostuu e=0,34. Tontille saa rakentaa enintään 15 asuntoa (15 as).
Sorsatien puolelta ja risteyksen lähettyviltä tontille ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. Autopaikkavelvoite
2
tontilla on 1,3 ap/as. Vierasautopaikkoja on rakennettava 1 ap/ 1000 asm .
Asemakaavan muutosta varten on laadittu asemakaavamerkintöjä tarkentava kolmiomerkintä höy3, jossa
on määräyksiä koskien mm. rakennuksia sekä piha-alueita.
Kaavaprosessin vaiheet
Kaavoitustyö on käynnistetty Oulun kaupungin aloitteesta.
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty selostuksen liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kirjeellä, jonka mukana lähetettiin 21.11.2016 päivätty osallistumis- ja
arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin mielipiteiden esittämistä varten nähtävillä 6.12.2016–5.1.2017. Mielipiteitä ei esitetty. Lausuntoja esitettiin 2 kpl.
Asemakaavan valmisteluaineisto on ollut mielipiteiden esittämistä varten nähtävillä 5.5.–5.6.2017 MRL 62 §
tarkoituksessa ja MRA 30 § säädetyllä tavalla. Mielipiteitä esitettiin 4 kpl ja lausuntoja 1 kpl.
Asemakaavaehdotus on ollut __ julkisesti nähtävillä __.–__.__.20__ MRL 65 § tarkoituksessa ja MRA 27 §
säädetyllä tavalla. Muistutuksia ei esitetty/esitettiin __ kpl.
Asemakaavan toteutus
Asemakaavan muutoksen mukainen uudisrakentaminen voidaan toteuttaa heti kaavan tultua voimaan.

3
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3.

LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1

Alueen yleiskuvaus

Muutosalue sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä Oulun kaupungin keskustasta kaakkoon, Höyhtyän kaupunginosassa osoitteessa Sorsatie 29. Suunnittelualuetta rajaa lännessä Sorsatie, pohjoisessa Haapanatie
ja idässä sekä etelässä Lintulammenpuisto.

Ilmakuva suunnittelualueelta, © 2014 Blom

3.1.2

Luonnonympäristö

Tontti on pääosin aukeaa, kasvitonta kenttää, jota ympäröi mänty- ja koivuvaltainen täysikasvuinen puusto. Tontin laidoilla on säilynyt puutarhakasvillisuutta. Puuston alla kasvaa sammaloitunutta nurmea ja vähäisesti metsäkasvillisuutta. Sorsatien varressa tonttia rajaavat koivut sekä tiivis pihlajaryhmä. Haapanatien
suuntaan tontin ilme on puustoinen, sillä kadun tuntumassa kasvaa mäntyjä. Tontin eteläosassa Lintulammenpuiston yhtenäisen männikön rajassa erottuu muutamia erillään kasvavia mäntyjä.
Suunnittelualuetta rajaava Lintulammenpuisto on monipuolinen, laaja ja maisemallisesti tärkeä viheralue.
Puiston metsät ovat tuoreita ja kuivahkoja kangasmetsiä. Laakson pohjalla on suota ja suuri lampi, josta
puisto on saanut nimensä. Puistossa on paljon erilaisia polkuja ja reittejä. Lintulammen puistolla on käyttöarvoa, kulttuuriarvoa sekä kaupunkirakenteellista arvoa.
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3.1.3

Rakennettu ympäristö

Suunnittelualueen tontilta on purettu vuonna 2016 siinä sijainnut palvelutalo sekä pihan rakenteet, ja tällä
hetkellä tontti on tyhjillään. Tontti sijaitsee Höyhtyän asuinalueella, joka on syntynyt jälleenrakennuskaudella. Suunnittelualueen ympäristössä on II-kerroksisia pari- ja rivitaloja sekä Haapanatien toisella puolella
III-kerroksinen pienkerrostalo. Lähialueen päärakennusmateriaalit ovat puu ja tiili.

Näkymä Sorsatieltä tontille

Viereiset rivitalot Haapanatiellä

Tontin nykyinen liittymä Haapanatieltä

Näkymä Sorsatieltä tontille

Näkymä Lintulammen puiston polulta tontille

5
Liite § 594: 564-2304, Sorsatie 29, SELOSTUS

Sivu 8

564-2304 Asemakaavan muutos 3.11.2017, Sorsatie 29
3.1.4

Tekniset linjat

Tontilla kulkee puretun palvelukodin kaukolämmön runkojohto sekä sähköjohto. Sorsatiellä sekä Haapanatiellä kulkevat jäteviemäri, vesijohto sekä hulevesiverkosto.

Teknisten linjojen nykytilanne.
(Kaukolämpölinja aniliininpunaisella, sähköjohto
keltaisella ja sinisellä, telejohto ruskealla, jätevesiverkosto punaisella, vesijohto sinisellä ja hulevesiverkosto vihreällä.)

3.1.5

Maanomistus

Suunnittelualue on Oulun kaupungin omistuksessa.
3.2

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset

3.2.1

Uuden Oulun yleiskaava

Uuden Oulun yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Alue varataan
asuinpientaloille, kuten erillispientaloille, kytketyille pientaloille, rivitaloille ja pienkerrostaloille. Alueelle
saa lisäksi sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja. Suunnittelualue ja
sen ympäristö on rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta paikallisesti arvokas
alue. Merkinnällä on osoitettu Oulun keskeisen alueen arvokkaat alueet. Rakennusperintöä vaalitaan pitämällä alue tarkoituksenmukaisessa käytössä. Alueella oleva rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti
arvokas rakennuskanta säilytetään. Alueelle rakennettaessa tai aluetta muilla tavoin muutettaessa huolehditaan sen erityisten arvojen säilymisestä. Suunnittelualueen itä-, länsi- ja pohjoispuolella on pientalovaltaista asuntoaluetta. Suunnittelualueen eteläpuolella on yleiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön varattu virkistysalue. Alueella on sallittua virkistystä ja ulkoilua palveleva rakentaminen. Maisemaa tai virkistyskäyttömahdollisuuksia mahdollisesti vaarantavaan toimintaan on saatava MRL 128 §:n mukainen maisematyölupa. Suunnittelualueen länsipuolelta kulkeva Sorsatie on tärkeä kokoojakatu.
3.2.2

Voimassa olevat asemakaava

Suunnittelualueella on voimassa 3.6.1966 vahvistettu asemakaava. Voimassaolevan asemakaavan mukaan
suunnittelualue on merkitty sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi nuorisokotia
varten. Nuorisokotiin saa lisäksi sijoittaa kolme asuntoa, ja tontilla on varattava viisi autopaikkaa. Tontilta
saadaan kaataa puita ainoastaan rakennustarkastustoimiston luvalla. Tontilla on sallittu kerrosluvut I ja II.
Tonttia reunustaa Sorsatien ja Haapanatien puolella istutettava alueen osa.
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Ote Uuden Oulun Yleiskaavasta
3.2.3

Ote voimassa olevasta asemakaavasta

Rakennusjärjestys

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 10.10.2016 § 85.
3.2.4

Tonttijako ja kiinteistörekisteri

Oulun kaupunki toimii kiinteistörekisterin pitäjänä asemakaava-alueella.
Korttelialueelle laaditaan tonttijako kaavamuutoksen yhteydessä.
3.2.5

Rakennuskiellot

Alue ei ole rakennuskiellossa.
3.2.6

Pohjakartta

Pohjakartta on maankäyttö- ja rakennuslain 54a § mukainen ja vastaa olosuhteita 11.10.2017.
3.2.7

Maankäyttösopimukset

Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa. Sopimusmenettelyjä ei tarvita.
3.2.8

Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat, jotka ovat tulleet voimaan tai ovat
suunnitteilla

Tulevaisuuden Höyhtyä
Tulevaisuuden Höyhtyä –hankkeessa Höyhtyän aluetta tarkasteltiin yleispiirteisesti pitkällä aikavälillä
maankäytön, liikenteen ja ympäristön kehittämiseksi. Pohjana olivat Höyhtyän kaupunginosassa vireillä
olevat ja tulevat asemakaavan muutokset sekä katujen ja ympäristön yleissuunnitelmat. Suunnittelun yhteydessä tarkasteltiin myös osia Karjasillan, Lintulan ja Nokelan kaupunginosista, jotka kuuluvat Höyhtyän
suuralueeseen. Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut keräsi asukkailta kommentteja, ajatuksia ja ideoita Höyhtyän kehittämiseksi kolmessa kaikille avoimessa suunnittelutapahtumassa vuosina
2011–2013. Tapahtumien järjestäjinä toimivat Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmä ja Karjasillan koulu.
3.3

Kaava-aluetta koskevat selvitykset

Maisemaselvitys
Sorsatie 29 asemakaavamuutosta varten laadittiin maisemaselvitys Oulun kaupungille. Selvityksen on laatinut Oulun kaupungin katu- ja viherpalvelut. Selvitystä varten on tehty maastokäynti 14.9.2016.
Selvityksen mukaan suunnittelualue liittyy erinomaisesti ympäröivään viheralueverkostoon. Tontilta on
suora yhteys etelään Lintulammenpuistoon, jossa sijaitsee Lintulan urheilukeskus. Urheilukenttien lisäksi
puistossa on mm. valaistu kuntorata, ulkoilureittejä, kuntoilupaikka sekä nuotiopaikka. Selvitysalueen itä-
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rajalla kulkee tallattu polku puiston suuntaan. Lähin leikkipuisto, Sorsapuiston leikkipuisto sijaitsee hyvin
saavutettavissa 250 m päässä. Kevyen liikenteen väylien kautta alueelta on lisäksi sujuvat yhteydet mm.
Kaukovainiolle ja edelleen Hiirosen ja Kaupunginojan laajoille viheralueille.
Selvityksen mukaan alueen sijainti kaupunkikuvallisesti merkittävässä paikassa Sorsatien kaarteessa tulee
huomioida. Kulkuyhteydet ympäröiville viheralueille tulee säilyttää sujuvina ja tonttia sivuava polku Lintulammen puistoon suositellaan säilytettäväksi. Selvitysalueella ei ole yksittäisiä arvokkaita puita tai kasveja.
Tonttia rajaavia puita ja puuryhmiä suositellaan kuitenkin säilytettäväksi mahdollisuuksien mukaan viihtyisyyden ja ympäristöön liittymisen vuoksi.

Maisemaselvitys, 2016

Lintulammen palvelukodin kiinteistön rakennuksen purkamisen aikainen maaperän haitta-ainetarkistus
Ramboll Finland Oy teki Lintulammen palvelukodin kiinteistölle rakennuksen purkamisen aikaisen tarkastuksen 12.8.2016 Oulun kaupungin toimeksiannosta. Kiinteistöllä oli havaittu rakennuksen purkutöiden
yhteydessä öljyn hajua. Kohdalla, jossa öljyn hajua havaittiin, sijaitsi kiinteistön pannuhuone ja aikaisemmin käytössä ollut öljylämmityskattila.
Kiinteistölle suoritettiin maastotarkastus, jonka aikana purettiin loput kellarin lattiasta pannuhuoneen nurkalta ja kaivettiin maata kohdasta, jossa pannuhuone oli sijainnut. Tarkastuksessa ei havaittu viitteitä haitta-aineista. Kiinteistöltä ei löytynyt purkutöiden aikana lämmitysöljysäiliötä. Öljysäiliö on ilmeisesti poistettu kaukolämpöön siirtymisen yhteydessä. Selvityksen mukaan jatkotoimenpiteisiin ei ole tarvetta ryhtyä.

VT4 (E75) Oulu – Kemi, moottoritien parantaminen välillä Kempele – Kello, tiesuunnitelma
VT4:n moottoritien parantamisen (välillä Kempele-Kello) tiesuunnitelman yhteydessä tehdyt päiväaikaisen
liikenteen (klo 7-22) meluvyöhykekartat ulottuvat tarpeeksi laajalle, jotta niitä on voitu hyödyntää Sorsatien kaavamuutoksen yhteydessä. Meluvyöhykekartoissa on tutkittu melua vuoden 2030 liikenneennusteelle.
Karttojen mukaan suunnittelualueen tontilla on päiväaikainen melutaso enimmäkseen 45–50 dB(A) sekä
nykyisillä että suunnitelluilla meluesteillä. Osa pihasta on melutasoltaan 50–55 dB(A). Valtioneuvoston
asetuksen mukaan asumiseen käytettävillä alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun
A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB.
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Meluvyöhykekartta nykyisillä meluesteillä

Meluvyöhykekartta suunnitelluilla meluesteillä

4.

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve

Asemakaavan muutos on käynnistetty Oulun kaupungin hakemuksesta 23.9.2016.
Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on purattanut tontilla sijainneen heikkokuntoisen Lintulammen palvelutalon vuonna 2016. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen tontille, sillä alueella ei ole enää tarvetta vastaavalle palvelurakennukselle.
4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Asemakaavan muutos on käynnistetty yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 29.11.2017 § 494.
4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1

Osalliset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti kaavan osallisia ovat suunnittelu- ja vaikutusalueen alueen kiinteistönomistajat, tontinhaltijat, asukkaat ja muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt joiden toimialaa asemakaavan muutos koskee.
Viranomaisten välinen vuorovaikutus tapahtuu pääasiassa kokousten sekä lausuntojen muodossa.
Osallisia kaavahankkeessa ovat:
 suunnittelualueen ja vaikutusalueen kiinteistönomistajat ja –haltijat
 asukkaat (kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden asukkaita kuullaan isännöitsijän toimesta)
 yhdyskuntalautakunta
 Oulun seudun ympäristötoimi
 Oulun Vesi
 Oulun Energia
 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 Pohjois-Pohjanmaan museo
 Oulun seutukunta
 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos
 DNA Oyj
 TeliaSonera Finland Oyj
 Elisa Oyj
 Fingrid Oyj
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4.3.2

Oulun kaupungin vammaisneuvosto
Yhdyskuntasuunnittelun seura ry
Lintulammen asukasyhdistys
Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmä
Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry
Oulun kaupungin vanhusneuvosto
Vireilletulo, osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Osallistuminen ja vuorovaikutus on kaavaprosessin aikana järjestetty selostuksen liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kirjeellä, jonka mukana lähetettiin 21.11.2016 päivätty osallistumis- ja
arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin mielipiteiden esittämistä varten nähtävillä 6.12.2016–5.1.2017. Mielipiteitä ei esitetty. Lausuntoja esitettiin 2 kpl.
Asemakaavan valmisteluaineisto on ollut mielipiteiden esittämistä varten nähtävillä 5.5.–5.6.2017 MRL 62 §
tarkoituksessa ja MRA 30 § säädetyllä tavalla. Mielipiteitä esitettiin 4 kpl ja lausuntoja 1 kpl.
Asemakaavaehdotus on ollut __ julkisesti nähtävillä __.–__.__.20__ MRL 65 § tarkoituksessa ja MRA 27 §
säädetyllä tavalla. Muistutuksia ei esitetty/esitettiin __ kpl.
Työtä ohjaamaan on perustettu suunnitteluryhmä, joka on kokoontunut kaavoitusprosessin aikana oleellisissa vaiheissa.
Suunnitteluryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:
Uki Lahtinen
Elina Jaara
Kaija Puhakka
Marjo Honkamaa-Eskola
Mirjam Larinkari
Reijo Lammasniemi
Eerik Junnikkala

YYP / Kaavoitus
YYP / Kaavoitus
YYP / Maa ja Mittaus
YYP / Katu- ja viherpalvelut
YYP / Katu- ja viherpalvelut
Rakennusvalvonta
Tilakeskus

4.4

Asemakaavan tavoitteet

4.4.1

Kaupungin asettamat tavoitteet

Oulun kaupunkistrategia 2020
Oulun kaupungin strategisena tavoitteena ovat mm. elinvoimaisuuden vahvistaminen, kestävän kehityksen
huomioon ottaminen sekä eheän, toimivan ja energiatehokkaan yhdyskuntarakenteen toteuttaminen.
Tavoitteena on mm. luoda uusia työpaikkoja ja kehittää yrittäjyyden toimintaedellytyksiä sekä hyödyntää
olemassa olevat asemakaava-alueet, infrastruktuuri ja palveluverkosto.
4.5

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Asemakaavan muutoksen pohjana käytettävät viitesuunnitelmat on laadittu yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen kaavoituksessa.
4.5.1

Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta

Kaavatyötä varten laadittiin useita maankäytönvaihtoehtoja vaihtelevilla korttelirakenteilla ja tehokkuuksilla. Suunnitelmissa päätettiin tarkastella myös tontin laajentamista katualueelle tontin käytettävyyden parantamisen vuoksi. Tontin liittymä päätettiin säilyttää Haapanatiellä. Lopullinen kehityssuunnan valinta
tehtiin kahden vaihtoehdon välillä.
Ensimmäinen vaihtoehto suunnittelualueen kehittämiselle perustui ratkaisuun, jossa tontille on sijoitettuna
seitsemän paritaloa. Asuntojen autopaikat sijoittuivat asuntojen eteen autokatoksiin. Keskelle pihaa muodostui yhteistä oleskelualuetta.
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Toisessa vaihtoehdossa tonttia kehitettiin kytkettyjen erillispientalojen korttelina, jossa rakennusmassat
rajasivat tonttia kolmelta sivulta. Autopaikat sijoitettiin rakennusmassoihin ja vieraspysäköinti lähelle Sorsatietä. Keskelle pihaa muodostui yhteistä oleskelualuetta.

Vaihtoehto 1, paritalot
4.5.2

Vaihtoehto 2, kytketyt erillispientalot

Asemakaavaratkaisun valinta

Asemakaavan muutoksen pohjaksi valittiin vaihtoehto 2, joka perustuu townhouse-henkiseen, tiiviiseen ja
kaupunkimaiseen asuinrakentamiseen. Tontinkäyttösuunnitelmaa jatkokehitettiin siten, että tontin eteläpuolen rajan myötäinen massa poistettiin ja Sorsatien myötäistä massaa jatkettiin. Näin yhteisessä käytössä olevaa pihaa saatiin laajennettua ja tonttia väljennettyä. Yhteiselle pihalle sijoitettiin koko korttelin käytössä oleva sauna- ja kerhorakennus. Asuntojen omat pihat suuntautuivat Sorsatielle ja Lintulammen puistoon päin. Kerrosluku tontilla oli muuten II, mutta Sorsatien varrelle tontin molempiin päihin on sijoitettu
näkymän päätteiksi III-kerroksiset massat. Asuntojen väleissä on autokatoksia, joiden päälle on esitetty
kattoterasseja. Suunnitelmissa ajatuksena oli, että asuntojen 1. kerrokseen olisi mahdollista sijoittaa muuta
ympäristöä häiritsemätöntä työtilaa, joka mahdollistaisi esimerkiksi etätyöskentelyn.

Asemakaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen
tontinkäyttösuunnitelmaa kehitettiin siten, että
itäreunan rakennusmassan pihat käännettiin
edullisempaan ilmansuuntaan korttelipihan
puolelle. Lisäksi Sorsatien varren III-kerroksiset
massat poistettiin. Tontilla asuinrakennukset
on rakennettava II-kerroksisiksi lukuun ottamatta I-kerroksista sauna- ja talousrakennusta
tontin eteläreunalla. Asuntojen lukumäärä
pidettiin samana (15 as) mutta rakennusoikeutta pienennettiin. Sorsatien puolella asuntojen pihat muutettiin toteutettavaksi nostettuina kadun tasoon nähden tontin korkoerojen
tasaamiseksi sekä pihojen yksityisyyden lisäämiseksi.
Pohjakaaviot
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Tontinkäyttösuunnitelma

Ilmaviistokuva suunnitelmasta
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4.5.3

Esitetyt mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin nähtävilläolon aikana kaksi lausuntoa.
Pohjois-Pohjanmaan museo, rakennustutkija Anita Yli-Suutala kirjoittaa lausunnossaan 4.1.2017:
Oulun kaupungilla on tullut nähtäville Höyhtyän kaupunginosan korttelin 43 tonttia 1 (Sorsatie 29) koskeva asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (kaavatunnus 564-2304). Asemakaavan
muutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen tontille. Samassa yhteydessä on tarkoitus
tutkia myös korttelin osalta liikennejärjestelyjen muutoksia. Pohjois-Pohjanmaan museo antaa lausuntonsa rakennetun kulttuuriympäristön osalta.
Arvokkaat alueet ja rakennettu kulttuuriympäristö
Voimassa olevassa asemakaavassa v. 1957 kortteli sijoittuu 1…2-kerroksisiin pien- ja rivitalovaltaisen
asuinalueen reunalle, jonka eteläpuolella on Lintulammenpuisto ja itäpuolella Lintulammen koulu. Tontti 1
on merkitty kaavassa YS 3c eli sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten kortteliksi nuorisokotia varten.
Tiilirakenteinen nuorisokoti on poistettu käytöstä siinä ilmenneiden hankalien kosteusvaurioiden sekä
sisäilmaongelmien vuoksi ja se purettiin vuonna 2016. Voimassa olevassa kaavassa edellytetään, että tontin puustoa voidaan kaataa ainoastaan rakennustoimiston luvalla. Nykyisellään alue on varsin viihtyisä,
tontit on hoidettu puutarhamaisesti. Jatkosuunnittelussa tulisi huomioida alueen matala rakennuskanta
sekä sopeuttaa tyhjentyneen tontin rakentaminen jälleenrakennuskauden olevaan puutarhamaiseen
asuinalueeseen sekä rajoittuvaan puistoon. Uuden Oulun yleiskaavassa käsiteltävä alue on merkitty APasuinrakentamiseen. Sorsatien ja Haapanatien kulmaus on teiden solmukohta, jossa täydennysrakentamisen volyymi tulisi kuitenkin sopeuttaa olevaan rakennuskantaan. Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole
muuta huomautettavaa Sorsatie 29 asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan rakennetun kulttuuriympäristön osalta.
Kaavoituksen vastine:
Alueen oleva rakennuskanta sekä puutarhamainen luonne pyritään huomioimaan suunnittelun edetessä.
Lausunto ei aiheuta muutoksia osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön.

Fingrid Oyj, projektipäällikkö Mika Penttilä kirjoittaa lausunnossaan 4.1.2017:
Kiitämme lausuntopyynnöstänne.
Asemakaava-alueella ei ole Fingridin voimajohtoja tai muita toimintoja, joten meillä ei ole tarvetta ottaa
kantaa kaavan sisältöön.
Kaavoituksen vastine:
Lausunto ei aiheuta muutoksia osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön.

Asemakaavan muutosluonnoksesta jätettiin nähtävilläolon aikana 4 mielipidettä ja 1 lausunto.
Pohjois-Pohjanmaan museo, rakennustutkija Anita Yli-Suutala kirjoittaa lausunnossaan 5.6.2017:
Oulun kaupungilla on tullut nähtäville Höyhtyän kaupunginosan korttelin 43 tonttia 1, koskeva asemakaavan muutoksen luonnos ja tonttijako osoitteessa Sorsatie 29 (kaavatunnus 564-2304). Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen tontille. Samassa yhteydessä on tarkoitus tutkia
myös korttelin osalta liikennejärjestelyjen muutoksia. Pohjois-Pohjanmaan museo antaa lausuntonsa rakennetun kulttuuriympäristön osalta.
Arvokkaat maisema-alueet ja rakennettu kulttuuriympäristö
Alueen voimassa olevassa asemakaavassa kortteli 43 sijoittuu 1…2-kerroksisten pien- ja rivitalonalueen
reunalle ja Lintulammenpuiston pohjoispuolelle. Suunnittelualueella ollut palvelutalo piharakenteineen
purettiin vuonna 2016, tällä hetkellä tontti on tyhjä. Aikaisemmin tontti oli väljä ja puistomainen. Nykyistä
2
tonttia on tarkoitus laajentaa osaksi katualueelle, jolloin tontin kooksi tulee 4758 m ja rakennusoikeudeksi 1800+t150 (tonttitehokkuusluku e=0,41). Tontille saa rakentaa enintään 15 asuntoa. Korttelin rakennuk-
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set länsi- ja itäreunoilla on rakennettava II-kerroksisiksi. Sorsatien puolelle on mahollista rakentaa IIIkerroksiset osat. Luonnoksessa on hyvin otettu huomioon alueen pienimuotoinen rakennuskanta, jota on
käsitelty yhtenäisellä korttelisuunnitelmalla (viitesuunnitelma) ja tavoitteena on suunnata asumista korttelin sisäiseen, yhteisölliseen asumisenmalliin (talousrakennuksen sauna). Esitetty ratkaisu tavoittelee ketjutalon periaatetta. Esitetty Sorsatien linjassa olevan ketjun päätyjen 3-kerroksisilla osilla on mahdollistettu
onnistuneesti kaarevan tielinjan rytmi. Tiivis kaupunkimainen malli asettuu osuvasti pientalo- ja rivitalovaltaiselle alueelle. Se soveltuu kokonaisuutena puutarhamaiseen asuinalueeseen sekä pihan avautumiseen
Lintulammenpuistoon. Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa Sorsatie 29 asemakaavamuutoksen luonnokseen ja tonttijakoon rakennetun kulttuuriympäristön osalta.
Kaavoituksen vastine:
Lausunto ei aiheuta muutoksia asemakaavan muutosehdotuksen sisältöön.

Merja Pohjola kirjoittaa mielipiteessään 6.5.2017:
Luin kaavamuutoksesta sekä rakennus luonnoksesta/suunnitelmasta Höyhtyän kortteli 43 ja osoite Sorsatie 29 alueesta kalevasta. EI OLE TUULLUT MITÄÄN TIEDOTETTA TEILTÄ SUUNNITELMASTA LÄHELLÄ
ASUVILLE IHMISILLE. Mielestäni suunnitelma ns. pienkerrostalo "rykennelmän" rakennus-suunnitelmasta EI
SOVI puistomaiseen omakotitalo alueeseen!!!!!!! PITÄÄ OTTAA HUOMIOON. Haapanantiellä on rivitaloja 3
kpl ja sen suuntaisesti pitäisi myös rakentaa kokonaisuutta ajatellen myös kyseiselle alueelle rivitaloja ,
että saataisi harmooninen kokonaisuus. Ne talot mitkä on suunnitelmassa rakentaa kyseiselle alueelle ovat
liian korkeita ( ainakin ensimmäinen talo ), "RASKAAN NÄKÖISIÄ" suhteessa muuhun ympärillä olevaan
miljööseen, sekä tontin suhteen- liian paljon liian tiukkaan rykennelmään rakennettuja taloja. Tälle alueelle
ei tarvita mitään ns. maamerkkiä !!!! Näiden suunnitelmassa olevien pienkerrostalojen hyvä/sopiva paikka
olisi ns.entisen yle:n tontilla vasta rakennettujen kerrostalojen edessä - siihen miljööseen ne käyvät. PYSYTÄÄN EDELLEEN Sorsatien 29 tonttialue entisessä kaavassa I ja II-tasoisena, niin pysyisi tällä alueella
tietynlainen taso talojen / asumisen suhteen !!!! SIIS KAKSI RIVITALOA TÄLLE TONTILLE
Toivottavasti otatte asian ja mielipiteeni huomioon !!!
Kaavoituksen vastine:
Kaavamuutos on alkanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. Suunnitelmassa kuvaillaan
kaavamuutoksen tavoitteet, vaikutusten arviointi sekä osalliset. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kannessa on rajattuna alue, jolle kaavamuutoksella on arvioitu olevan vaikutuksia. Vaikutusalueen sisällä oleville asukkaille on lähetetty 1.12.2016 postissa osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kuulutus vireilletulosta. Postin jakelusta vastaa Posti Group Oyj. Lisäksi kaavamuutoksen vireilletulosta on kuulutettu lehtiilmoituksella sanomalehti Kalevassa 6.12.2016.
Kaavamuutoksen pohjaksi on tehty viitesuunnitelma, jossa on yhdistelty Sorsatien molempien puolien
kaupunkikuvallisia piirteitä. Kaavaehdotuksessa on päädytty ratkaisuun, jossa II-kerroksiset erillispientalot
ovat kytketty toisiinsa rivitalohenkisesti. Alueella on yleisesti sallittu II-kerroksinen rakentaminen, johon
Sorsatie 29:n suunnitelma myös tukeutuu. Kaavassa on rakennusten ulkonäköä koskevia määräyksiä, joilla
on haluttu varmistaa uudisrakennusten sopiminen olemassa olevaan ympäristöön.
Mielipiteen johdosta asemakaavan muutosehdotuksesta on poistettu III-kerroksiset osat.

Pirjo Ahtiainen kirjoittaa mielipiteessään 26.5.2017:
Otan kantaa Asemakaavan ja tonttijaon muutosluonnokseen 564-2304 koskien Höyhtyän kaupunginosan
(Sorsatie 29) kaavamuutosluonnosta.
Olen tutustunut luonnokseen ja esitän mielipiteenäni seuraavaa;
Alueen ympäristön huomioiden tulisi pitäytyä matalassa rakennustyylissä. Kolmikerroksiset rakennukset
ovat ympäristöön sopimattomia, liian massiivisia ja alueen tunnelman pilaavia. Muutoinkin ilmavuus ja
väljyys alueen rakentamisessa on tärkeää.
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Toisena asiana esitän pyynnön, että liikenne Sorsatiellä rajataan liikennemerkillä siten, että vain ajo tonteille olisi sallittu.
Kaavoituksen vastine:
Kaavamuutoksen perustaksi on tehty viitesuunnitelma, jossa on yhdistelty Sorsatien molempien puolien
kaupunkikuvallisia piirteitä. Kaavassa on päädytty ratkaisuun, jossa II-kerroksiset erillispientalot ovat kytketty toisiinsa rivitalohenkisesti. Alueella on yleisesti sallittu II-kerroksinen rakentaminen, johon Sorsatie
29:n suunnitelma myös tukeutuu.
Liikenteen ohjaus ei ole asemakaavassa ratkaistava asia.
Mielipiteen johdosta asemakaavan muutosehdotuksesta on poistettu III-kerroksiset osat.

Raija ja Hannu Murhu kirjoittavat mielipiteessään 30.5.2017:
Olemme tutustuneet netissä ko. asiakirjoihin. Niistä käy ilmi, että kaikille haitta-alueella asuville on lähetetty marraskuussa 2016 postia, mutta suurimmalle osalle tien toisella puolella asuville ei ole postia tullut
tähän päiväänkään mennessä.Kalevasta huomasimme 26.4.2017 otsikon "täydennysrakentaminen jatkuu
tiiviinä Höyhtyällä" kuvan kera. Vaikka suunnitelma on mielenkiintoinen, se ei sovellu ympäristöön laisinkaan. Ensiksikin tyyli on täysin erilainen. Tontti on liian täyteen ahdettu. Tontille ei missään tapauksessa
tule rakentaa 3-kerroksista, jossa vielä lisäksi olisi täysi harjakatto, lisäksi tontti on jo paljon korkeammalla
muuta ympäristöä. Sorsatiellä on yksi 3-kerroksinen pienkerrostalo, mutta sen ympärillä on isot vieralueet,
lisäksi sen varjostava vaikutus tulee kahden paritalon väliin, ei talojen kohdalle, eikä siinä ole lisäksi harjakattoa. Emme missään nimessä tule hyväksymään sitä, että 3-kerroksinen rakennus harjakattoineen tulisi
peittämään aamuauringon valon massiivisuudellaan ja korkeudellaan vain kuuden metrin päästä kadun
reunasta juuri kotimme kohdalla, johon paistaa aamu- ja iltaaurinko. Viittaan myös Anita Yli-Suutalan
(Pohjois-Pohjanmaan museosta) lausuntoon:"Sorsatien ja Haapanatien kulmaus on teiden solmukohta,
jossa täydennysrakentamisen volyymi tulisi kuitenkin sopeuttaa jo olevaan rakennuskantaan." Mikä korkeusvaikutus olisi jo 2-kerroksisella -nousevan maaston, täyden harjakaton ja korkeutta lisäävän lisämaan
vaikutuksesta. Lisäksi näkyvyys kärsisi ko. risteysalueella. Näkymä sisäänajostamme tulisi päättymään
suunniteltuun "Kiinanmuuriin" kurvin kohdassa. Ehdotamme myös, että koska Sorsatie on kokoojakatu, ns
lähiajoliikenne tulisi kieltää muilta kuin bussilta. Nythän on jo nähty että kaksiosaiset hiekkarekat kuljettavat hiekkaa suurelle rakennusalueelle ns. YLE:n tontille. Kaikki pöly ja hiekka jäisi pyörimään Sorsatien kurvin ja korkean "Kiinanmuurin" väliin. Millaista olisi sitten istua uuden kodin terassilla kuuden metrin päästä
katualueesta, entiset talot ovat 16 metrin päässä katualueesta. Millaisia näköaloja terassilta näkyisi tien
toisella puolelle ja päinvastoin. Mitään puutarhamaista ei todellakaan jäisi tontille.
Asiakirjoissa mainittu townhouse-henkinen rakennelma sopii vain nimensä mukaiseen paikkaan Pyydämme suunnitelmien arviointia uudelleen. Koska uudet rakennukset tulevat olemaan vuosikymmeniä, niin
RAHA ei saa ratkaista kaikkea, vaan sama tyyli ja kokoluokka tulisi säilyttää alueella.
Kaavoituksen vastine:
Kaavamuutos on alkanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. Suunnitelmassa kuvaillaan
kaavamuutoksen tavoitteet, vaikutusten arviointi sekä osalliset. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kannessa on rajattuna alue, jolle kaavamuutoksella on arvioitu olevan vaikutuksia. Vaikutusalueen sisällä oleville asukkaille on lähetetty 1.12.2016 postissa osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kuulutus vireilletulosta. Postin jakelusta vastaa Posti Group Oyj. Lisäksi kaavamuutoksen vireilletulosta on kuulutettu lehtiilmoituksella sanomalehti Kalevassa 6.12.2016.
Kaavamuutoksen pohjaksi on tehty viitesuunnitelma, jossa on yhdistelty Sorsatien molempien puolien
kaupunkikuvallisia piirteitä. Kaavaehdotuksessa on päädytty ratkaisuun, jossa II-kerroksiset erillispientalot
ovat kytketty toisiinsa rivitalohenkisesti. Alueella on yleisesti sallittu II-kerroksinen rakentaminen, johon
Sorsatie 29:n suunnitelma myös tukeutuu. Kaavassa on rakennusten ulkonäköä koskevia määräyksiä, joilla
on haluttu varmistaa uudisrakennusten sopiminen olemassa olevaan ympäristöön. Kaavassa on rajoitettu
asuntojen määrä, sillä rakentamista on haluttu ohjata perheasuntojen suuntaan. Pohjois-Pohjanmaan museo on todennut lausunnossaan 5.6.2017, että ” Luonnoksessa on hyvin otettu huomioon alueen pienimuotoinen rakennuskanta, jota on käsitelty yhtenäisellä korttelisuunnitelmalla (viitesuunnitelma)” ja että
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”tiivis kaupunkimainen malli asettuu osuvasti pientalo- ja rivitalovaltaiselle alueelle. Se soveltuu kokonaisuutena puutarhamaiseen asuinalueeseen”.
Liikenteen ohjaus ei ole asemakaavassa ratkaistava asia. Entiselle YLE:n tontille ajavat rekat liittyvät rakennusaikaiseen toimintaan ja ovat siten vain väliaikainen haitta. Risteysalueen näkemäalueet katualueella
säilyvät Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (2011) mukaisina.
Mielipiteen johdosta asemakaavan muutosehdotuksesta on poistettu III-kerroksiset osat.

Nokela-Höyhtyän Pienkiinteistöyhdistys ry kirjoittaa mielipiteessään 31.5.2017:
Palvelukodin purkamisen jälkeen keväällä 2016 on ollut monenlaista arvelua, mitä Sorsatie 29 tontille tultaisiin rakentamaan. Yleisesti on ajateltu, että varmaan tulee asuinrakennuksia, ehkäpä tiilirivitaloja niinkuin Haapanatien molemmin puolin Sorsatien ja Lintulammen koulun välillä on. Sehän on korttelin selkeä
kokonaisuus.
Kun sanomalehti Kaleva 26.4.-17 kertoi Höyhtyän täydennysrakentamista koskevassa artikkelissaan alueen
kaavaluonnoksen mukaisen toteutussuunnitelman havainnekuvineen, saimme kiinnostavaa oikeata tietoa
kaupungin suunnitelmasta. Arvelumme olivat olleet samansuuntaiset. Harjakattoiset, nykytyylin mukaiset
puutalot kylläkin yllättivät.
”Kaava on salliva ja rakennusalat ohjeellisia”, toteaa asemakaavapäällikkö Mikko Törmänen rauhoittavasti.
Kysymme silti, mikä esti kokonaiskuvan säilyttämisen yhtenäisenä nykyisin jo olemassa olevan rakennuskannan tiilitalotyypin mukaisena?
Verkosta on ollut tietoa. Hanke etenee. Mielenkiinnolla odotamme syksyllä esillä olevan yksityiskohtaisemman Sorsatie 29:n kaavaehdotuksen näkemistä. Se antanee selvitystä meitä askarruttaviin kysymyksiin,
kuten esimerkiksi seuraaviin:
-

Jäävätkö lopulliseen toteutukseen nuo 3-kerroksiset rivistön alun ja lopun talot? Ainakaan Haapanatien kupeessa olevana 3krs-talo ei tunnu oikein alueelle tervetuloa toivottavalta.

-

Ovatko talot vuokra- vai omistusasunnoiksi tarkoitetut ja jokainen yhden perheen asuntoja, myös
ne 3-kerroksiset?

-

15 asuntoa ja jokaisessa oma auto lomakylä tyyliin talon kyljessä! Ahtaalta tuntuu ainakin verrattuna vanhan kaavan väljyyteen.

-

Lapsiperheitä ajatellen on vaaratilanteita paljon jo tontilla ja jatkuu autojen siirtyessä oman talon
vierestä liikenteeseen Haapanatielle ja sieltä edelleen vilkkaalle Sorsatielle. – Nuo tiet ovat tänä
päivänä myös koululaisten käyttämät ”turvalliset” tiet!

-

Viheraluetta jäänee aika vähän. Autojen vuoksi puolestaan päällystettä tulee paljon. Onko mahdollista säilyttää puustosta mitään? No, pensaat kasvavat, jos tilaa jää.

-

Idea terasseista ja lasten leikkialue sekä sauna ym kiinnostavat.

-

Tiheä puutalokokonaisuus asettanee erityisvaatimuksia paloturvallisuudelle!

Kiitos mahdollisuudesta tuoda ajatuksia ja mielipiteitä Sorsatie 29 asuinrakennuskorttelin valmisteluvaiheessa. Toivotamme myötätuulta hankkeen etenemiseen ja toteutumiseen onnistuvaa lopputulosta.
Kaavoituksen vastine:
Kaavamuutoksen perustaksi on tehty viitesuunnitelma, jossa on yhdistelty Sorsatien molempien puolien
kaupunkikuvallisia piirteitä. Kaavaehdotuksessa on päädytty ratkaisuun, jossa II-kerroksiset erillispientalot
ovat kytketty toisiinsa rivitalohenkisesti. Alueella on yleisesti sallittu II-kerroksinen rakentaminen, johon
Sorsatie 29:n suunnitelma myös tukeutuu. Kaavaehdotuksessa on uudisrakennusten ulkonäköä koskevia
määräyksiä, joilla on haluttu varmistaa uudisrakennusten sopiminen olemassa olevaan ympäristöön. Määräyksiin ovat vaikuttaneet sekä Sorsatien että Haapanatien ympäristön rakennuskanta: tontti toimii nivelenä Sorsatien paritalojen sekä Haapanatien rivitalojen välissä. Paloturvallisuusasiat käsitellään rakennuslupavaiheessa.
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Kaavassa on rajoitettu asuntojen määrä 15 asuntoon, sillä rakentamista on haluttu ohjata perheasuntojen
suuntaan. Asemakaavalla ei oteta kantaa siihen, ovatko asunnot vuokra- vai omistusasuntoja. Kaavaehdotus ei salli kerrostaloja tontilla, jolloin kytketyt erillispientalot ovat yhden perheen asuntoja. Pysäköinti
tontilla on ajateltu sijoitettavaksi rakennusten väliin jääviin autokatoksiin, lähelle asuntojen ulko-ovea.
Tällä on estetty maisemallisesti häiritsevän suurehkon paikoituskentän sijoittuminen Haapanatien varteen.
Pysäköinti noudattaa samaa periaatetta kuin Haapanatien varren kortteleissa, joissa pysäköinti tapahtuu
asunnon eteen. Asuntojen määrä tontilla kasvaa verrattuna nykytilanteeseen, mutta sillä ei ole kuitenkaan
merkittävää liikenteellistä vaikutusta alueelle. Tontin sisällä liikenteellinen tilanne on tavanomainen ja yleisesti pihoilla sekä liityttäessä tontilta alueen katuverkkoon ajonopeudet ovat erittäin pieniä. Risteysalueen
näkemäalueet katualueella säilyvät Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (2011) mukaisina.
Kaavamuutosta varten tehdyssä luonto- ja maisemaselvityksessä on todettu, ettei tontin puusto ole erityisen arvokasta. Suunnittelussa on mahdollista säilyttää puustoa tontin yhteisellä piha-alueella. Kaavassa on
edellytetty pihojen rajaamista pensasaidoilla.
Mielipiteen johdosta asemakaavan muutosehdotuksesta on poistettu III-kerroksiset osat sekä tehty kolmiomääräykseen lisäys, jonka mukaan rakennusten julkisivujen tulee olla materiaaliltaan pääosin puuta tai
paikalla muurattua tiiltä.

4.5.4

Esitetyt muistutukset ja niiden huomioon ottaminen

4.5.5

Suunnitelmiin nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tehtiin seuraavat muutokset nähtävillä olon jälkeen:
-

Otsikko päivitettiin muotoon: Höyhtyän kaupunginosan korttelin 43 tonttia nro 1 (Sorsatie 29) ja
katualuetta koskeva asemakaavan muutos

-

Voimassa olevan asemakaavan vahvistumisen päivämäärä korjattiin (3.6.1966)

-

Uuden Oulun yleiskaavan kuvausta täydennettiin

Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen tehtiin seuraavat muutokset:
-

Kortteli muutettiin asuinrakennusten korttelialueesta (A) asuinpientalojen korttelialueeksi (AP)

-

Rakennusoikeutta pienennettiin siten että se on 1400+t200

-

III-kerroksiset osat poistettiin Sorsatien varresta

-

Rakennusalueen rajoja päivitettiin

-

Kolmiomääräykseen tehtiin seuraavat muutokset:
o Muutettiin teksti ”Asunnoista vähintään 80 % on oltava kytketyissä erillispientaloissa.” muotoon ”Asunnot on toteutettava kytkettyinä erillispientaloina.”
o Muutettiin teksti ”Rakennusten julkisivujen tulee olla materiaaliltaan pääosin puuta.” muotoon ”Rakennusten julkisivujen tulee olla materiaaliltaan pääosin puuta tai paikalla muurattua tiiltä.”
o Poistettiin teksti ”Korttelialueella ei sallita luhtikäytäviä.”
o Lisättiin tekstit:


”Kattomateriaali- ja kulma tulee toteuttaa yhtenäisesti koko korttelissa.”



”Asuntojen piha-alueet tulee Sorsatien puolella toteuttaa nostettuna kadun tasoa
korkeammalle. Sorsatien puoleisten piha-alueiden aitaamiseen tulee käyttää pensasaidan lisäksi tukimuuria tasoerojen sovittamiseksi. Tontin suunnittelussa tulee
erityistä huomiota kiinnittää maaston muotoiluun ja luiskien, tukimuurien sekä
pengerrysten sopusuhtaiseen toteuttamiseen.”
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4.5.6

Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

Yhdyskuntalautakunnalle päätti hankkeen käynnistämisestä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
29.11.2016 § 494.
Yhdyskuntalautakunta päätti asettaa valmisteluaineiston 25.4.2017 § 301 mielipiteiden esittämistä varten
nähtäville MRL 62 § tarkoituksessa ja MRA 30 § säädetyllä tavalla.
Yhdyskuntalautakunta päätti asettaa asemakaavaehdotuksen _.__.20__ § __julkisesti nähtäville MRL 65 §
tarkoituksessa ja MRA 27 § säädetyllä tavalla.

Katunäkymä Sorsatieltä
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5.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1

Kaavan rakenne

Asemakaavan muutoksella Höyhtyän kaupunginosan korttelin 43 tontti nro 1 muutetaan sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueesta (Ys 3C) asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Tonttiin
2
2
lisätään osa katualueesta siten, että tontin kooksi muodostuu 4758 m . Tontin koko kasvaa 53 m . Korttelin rakennukset länsi- ja itäreunoilla on rakennettava II-kerroksisiksi. Tontin eteläreunalla on rakennusala,
jonne saa rakentaa I-kerroksisen talousrakennuksen ja saunan. Tontin pohjoisreunaan, Sorsatien yhteyteen
on osoitettu ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
Tontin rakennusoikeus on 1400+t200, josta ensimmäinen luku osoittaa sallitun asuntokerrosalan neliömetreissä ja jälkimmäinen luku sallitun talous- ja huoltotilojen kerrosalan neliömetreissä. Tontin tehokkuudeksi muodostuu e=0,34. Tontille saa rakentaa enintään 15 asuntoa (15 as).
Tonttia kiertää istutettavan alueen osa. Tontin keskelle ja itäpuolen rakennusalan eteen on osoitettu ohjeellinen istutettavan alueen osa. Tontin keskelle jäävä istutettava alueen osa on varattu leikki- ja oleskelualueeksi. Sorsatien puolelta ja risteyksen lähettyviltä tontille ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. Autopaik2
kavelvoite tontilla on 1,3 ap / as. Vierasautopaikkoja on rakennettava 1 ap / 1000 asm . Tontin pohjoisreunaan on osoitettu ohjeellinen pysäköimispaikka.
Asemakaavan muutosta varten on laadittu asemakaavamerkintöjä tarkentava kolmiomerkintä höy3, jonka
mukaan:
-

Korttelialue on toteutettava yhtenäisen korttelisuunnitelman mukaan. Asunnot on toteutettava
kytkettyinä erillispientaloina.

-

Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa tontille rakentaa yhteensä enintään 5 % sallitusta
kokonaiskerrosalasta asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia harraste-, askartelu-, kerho-, sauna-, yms. korttelin yhteiskäytössä olevia tiloja. Korttelialueella saa 10 % sallitusta kokonaiskerrosalasta olla ympäristöä häiritsemätöntä työtilaa.

-

Rakennukset on rakennettava siten, että ne ovat mittasuhteiltaan ja väritykseltään sopusoinnussa
ympäristön kanssa. Rakennuksissa tulee olla harjakatto. Kattomateriaali- ja kulma tulee toteuttaa
yhtenäisesti koko korttelissa. Rakennusten julkisivujen tulee olla materiaaliltaan pääosin puuta tai
paikalla muurattua tiiltä.

-

Jätehuolto on sijoitettava lähelle Sorsatietä talousrakennuksen tai katoksen yhteyteen.

-

Tontille on rakennettava vähintään kaksi polkupyöräpaikkaa asuntoa kohti. Polkupyöräpaikoista
vähintään puolet on sijoitettava sisätiloihin tai toteutettava katoksellisina.

-

Asuntojen piha-alueet tulee rajata pensasaidoilla katualueita vasten. Puistoja vasten tontti on aidattava. Korttelin sisällä asuntojen piha-alueet tulee rajata toisistaan pensasistutuksin. Asuntojen
piha-alueet tulee Sorsatien puolella toteuttaa nostettuna kadun tasoa korkeammalle. Sorsatien
puoleisten piha-alueiden aitaamiseen tulee käyttää pensasaidan lisäksi tukimuuria tasoerojen sovittamiseksi. Tontin suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää maaston muotoiluun ja luiskien, tukimuurien sekä pengerrysten sopusuhtaiseen toteuttamiseen.

-

Tontille rakennettava oleskelu- ja leikkialue on oltava koko korttelin yhteisessä käytössä. Rakentamatta jäävät korttelialueen osat, joita ei käytetä ajoteinä eikä pysäköintiin, on hoidettava puistomaisessa kunnossa. Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä viherrakentamisen asiantuntijan
laatima koko tonttia koskeva pihajärjestely- ja istutussuunnitelma, joka on toteutettava rakentamisen yhteydessä.

5.2

Kaavan vaikutukset

5.2.1

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön

Kaavamuutos noudattaa kaupungin strategiaa tehostamalla maankäyttöä sekä hyödyntämällä olemassa
olevaa infrastruktuuria ja palveluverkkoa.
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Höyhtyän alue on pien- ja rivitalovaltainen alue. Alueen rakennuskanta on suurimmaksi osaksi IIkerroksista, mutta tontin välittömässä läheisyydessä on myös III-kerroksinen pienkerrostalo. Alueen rakennukset ovat materiaaleiltaan pääosin puuta ja tiiltä. Kaavamuutoksen mahdollistama rakentaminen on
pyritty sopeuttamaan ympäristöönsä mahdollisimman hyvin kerrosluvun (II) sekä ulkonäköä koskevien
määräysten avulla. Asemakaavamerkintöjä tarkentavassa kolmiomääräyksessä on edellytetty, että rakennukset ovat sopusoinnussa ympäristön kanssa sekä mittasuhteiltaan että väritykseltään. Lisäksi rakennukset on määrätty toteutettavaksi harjakattoisina ja niiden julkisivujen tulee olla materiaaliltaan pääosin puuta tai paikalla muurattua tiiltä, kuten lähiympäristössäkin.
Olemassa olevat puut joudutaan tontilta suurimmaksi osaksi kaatamaan uudisrakennusten tieltä. Kaavamuutoksessa on kuitenkin osoitettu tontin reunat sekä piha-alueet istutettavaksi. Lisäksi asemakaavamerkintöjä tarkentavassa kolmiomääräyksessä on edellytetty piha-alueiden rajaamista pensasaidoilla sekä
tontin rakentamatta jäävien osien hoitamista puistomaisessa kunnossa. Tonttiin liitettävä katualueen osa
2
ei ole kooltaan merkittävä (53m ), mutta parantaa tontin käytettävyyttä.
5.2.2

Vaikutukset liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen

Asuntojen määrä tontilla kasvaa verrattuna nykytilanteeseen, mutta sillä ei ole merkittävää liikenteellistä
vaikutusta alueelle. Asemakaavan muutoksessa ajoneuvoliittymän sijainti on säilytetty entisellä paikallaan
Haapanatiellä. Ajoneuvoliittymän järjestäminen Sorsatieltä on kaavassa kielletty, sillä Sorsatie on alueen
kokoojakatu. Näin myös Sorsatien varren kevyenliikenteen väylän turvallisuus säilytetään. Tonttiin liitettä2
vä katualueen osa (53 m ) ei ole katualueen toimivuuden kannalta merkittävä. Näkemäalueet katualueella
säilyvät Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (2011) mukaisina.
5.2.3

Vaikutukset asumiseen ja elinympäristöön

Asemakaavan muutoksen vaikutukset asumiseen ja elinympäristöön ovat vähäiset, sillä suunnittelualueen
tontilla ei ole välittömiä rajanaapureita. Kaavamuutoksen mahdollistaman uudisrakentamisen varjostavat
vaikutukset suuntautuvat lähinnä omalle piha-alueelle sekä katualueelle.
5.3

Ympäristön häiriötekijät

Suunnittelualueella ei ole ympäristön häiriötekijöitä.
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6.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1

Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kaavoitus on laatinut viitesuunnitelmat asemakaavan muutoksen
pohjaksi.

6.2

Toteuttaminen ja ajoitus

Asemakaavan muutoksen mukainen uudisrakentaminen voidaan toteuttaa heti kaavan tultua voimaan.

Oulussa 3. päivänä marraskuuta 2017

Paula Paajanen
vs. asemakaavapäällikkö

Elina Jaara
kaavoitusarkkitehti
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Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta

564 Oulu
Täyttämispvm
07.11.2017
Höyhtyän kaupunginosan korttelin 43 tonttia nro 1 ja katualuetta koskeva
asemakaavan muutos
Ehdotuspvm
03.11.2017
Vireilletulosta ilm. pvm
29.11.2016
Kunnan kaavatunnus
564-2304

Kaavan nimi

Hyväksymispvm
Hyväksyjä
Hyväksymispykälä
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
0,4758
Maanalaisten tilojen pinta-ala
[ha]

Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]

0,4758

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
0,4758
0,4758

Maanalaiset
tilat
Yhteensä
Rakennussuojelu

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
1600
0,34
100,0
1600
0,34

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0000
0,4758

Kerrosalan muut. [km² +/-]
732
1600

-0,4692

-868

-0,0066

0

Kerrosala [kPinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
m²]

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]

Yhteensä
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Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
A
P yhteensä
Y yhteensä
YS
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
Kadut
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
0,4758
0,4758
0,4758

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
1600
0,34
100,0
1600
0,34
100,0
1600
0,34
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Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0000
0,4758
0,4758

Kerrosalan muut. [km² +/-]
732
1600
1600

-0,4692
-0,4692

-868
-868

-0,0066
-0,0066

0
0
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Sorsatie 29
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Höyhtyän kaupunginosan korttelin 43 tonttia nro 1 (Sorsatie 29) ja katualuetta koskeva asemakaavan muutos
Kaavatunnus 564-2304
Diaarinumero 7413/2016
Selostus päivitetty 3.11.2017

Asemakaavan muutosalue
Arvioitu lähialue, jolle hankkeella saattaa olla vaikutuksia
Kiinteistöjen isännöitsijöitä pyydetään tiedottamaan asukkaille ja toimitilojen haltijoille asemakaavan
vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta.
’
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavan lähtökohdista voi esittää mielipiteitä.

Suunnittelun etenemistä voi seurata www-sivulta:
www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/suunnitelmat-ja-hankkeet
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Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma?
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla (OAS) tiedotetaan suunnittelun osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista asemakaavoituksessa. Siinä kerrotaan kaavan
lähtökohdista, suunnittelun aikataulusta, siitä kuinka suunnitteluun voi osallistua ja miten suunnitelmasta voi
esittää mielipiteensä. Siinä myös kuvaillaan, minkälaisia kaavan vaikutuksia suunnittelussa arvioidaan ja millä
tavalla vaikutusten arviointi tehdään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä on mahdollista
jättää kirjallinen mielipide.
Asemakaava-alue ja vaikutusalue
Etusivulla olevaan karttaan on rajattu alustava asemakaavan muutosalue sekä alue, jolle hankkeella saattaa
olla vaikutuksia. Muutosalue sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä Oulun kaupungin keskustasta kaakkoon,
Höyhtyän kaupunginosassa osoitteessa Sorsatie 29. Suunnittelualuetta rajaa luoteessa ja lännessä Sorsatie,
pohjoisessa Haapanatie ja idässä sekä etelässä Lintulammenpuisto. Arvioitu vaikutusalue on piirretty kannen
karttaan katkoviivalla.
Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen tontille. Liikennejärjestelyiden
muutoksia korttelin osalta on tarkoitus tutkia samassa yhteydessä. Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on
tehnyt Oulun kaupunki.

Ilmakuva suunnittelualueelta, © 2014 Blom
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Suunnittelun lähtökohdat
Oulun kaupunkistrategia 2020
Oulun kaupungin strategisena tavoitteena ovat mm. elinvoimaisuuden vahvistaminen, kestävän kehityksen
huomioon ottaminen sekä eheän, toimivan ja energiatehokkaan yhdyskuntarakenteen toteuttaminen.
Tavoitteena on mm. luoda uusia työpaikkoja ja kehittää yrittäjyyden toimintaedellytyksiä sekä hyödyntää
olemassa olevat asemakaava-alueet, infrastruktuuri ja palveluverkosto.
Uuden Oulun yleiskaava
Uuden Oulun yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Alue varataan
asuinpientaloille, kuten erillispientaloille, kytketyille pientaloille, rivitaloille ja pienkerrostaloille. Alueelle saa
lisäksi sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja. Suunnittelualue ja sen
ympäristö on rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta paikallisesti arvokas alue.
Merkinnällä on osoitettu Oulun keskeisen alueen arvokkaat alueet. Rakennusperintöä vaalitaan pitämällä alue
tarkoituksenmukaisessa käytössä. Alueella oleva rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas
rakennuskanta säilytetään. Alueelle rakennettaessa tai aluetta muilla tavoin muutettaessa huolehditaan sen
erityisten arvojen säilymisestä. Suunnittelualueen itä-, länsi- ja pohjoispuolella on pientalovaltaista
asuntoaluetta. Suunnittelualueen eteläpuolella on yleiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön varattu virkistysalue.
Alueella
on
sallittua
virkistystä
ja
ulkoilua
palveleva
rakentaminen.
Maisemaa
tai
virkistyskäyttömahdollisuuksia mahdollisesti vaarantavaan toimintaan on saatava MRL 128 §:n mukainen
maisematyölupa. Suunnittelualueen länsipuolelta kulkeva Sorsatie on tärkeä kokoojakatu.
Voimassa oleva asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa 3.6.1966 vahvistettu asemakaava. Voimassa olevan asemakaavan mukaan
suunnittelualue on merkitty sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi nuorisokotia varten.
Nuorisokotiin saa lisäksi sijoittaa kolme asuntoa, ja tontilla on varattava viisi autopaikkaa. Tontilta saadaan
kaataa puita ainoastaan rakennustarkastustoimiston luvalla. Tontilla on sallittu kerrosluvut I ja II. Tonttia
reunustaa Sorsatien ja Haapanatien puolella istutettava alueen osa.
Suunnittelualueen nykytilanne
Suunnittelualueelta on purettu vuonna 2016 siinä sijainnut palvelutalo, ja tällä hetkellä tontti on tyhjillään.
Tontin reunoilla kasvaa muun muassa koivuja, mäntyjä ja pihlajia.

Ote Uuden Oulun Yleiskaavasta

Ote voimassa olevasta asemakaavasta

Maanomistus ja sopimusmenettelyt
Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa. Sopimusmenettelyjä ei tarvita.
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Suunnittelutyön organisointi
Asemakaavan muutos ja viitesuunnitelmat laaditaan yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen kaavoituksessa.
Miten kaavan vaikutuksia selvitetään ja arvioidaan?
Suunnittelutyön edetessä suunnittelualueesta laaditaan muut tarvittavat selvitykset.
Asemakaavan toteuttamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia arvioidaan suunnittelun yhteydessä
maankäyttö- ja rakennuslain 9 § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 § mukaisella tavalla.
Työn kuluessa arvioidaan kaavamuutoksen toteuttamisen vaikutuksia:
- liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen (liikenteen määrä ja toimivuus korttelin sisällä)
- kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön (näkymät Sorsatieltä ja Haapanatieltä)
- asumiseen (vaikutukset lähinaapureihin)
Arvioinnin tekee kaavoittaja yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa. Arviot vaikutuksista liitetään
asemakaavan selostukseen.
Ketkä ovat osallisia ja keille tiedotetaan erikseen?
Kaavan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Osallisille ja kuntalaisille varataan mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia
sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta
Viranomaisten ja yhteisöjen osalta osallisia ovat seuraavat tahot:










yhdyskuntalautakunta
Oulun seudun ympäristötoimi
Oulun Vesi
Oulun Energia
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan museo
Oulun seutukunta
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos
DNA Oyj











TeliaSonera Finland Oyj
Elisa Oyj
Fingrid Oyj
Oulun kaupungin vammaisneuvosto
Yhdyskuntasuunnittelun seura ry
Lintulammen asukasyhdistys
Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmä
Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry
Oulun kaupungin vanhusneuvosto

Tiedottaminen suunnittelualueen ja lähiympäristön kiinteistönomistajille ja asukkaille
Suunnittelun vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta ilmoitetaan
kirjeellä, etusivulla olevan kartan rajauksen mukaisesti.
Valmisteluaineiston (kaavaluonnos) nähtäville asettamisesta tiedotetaan osallisille lehti-ilmoituksella
Kalevassa (asemakaavoituksen ilmoitukset julkaistaan tiistaisin ja perjantaisin) sekä kaupungin verkkosivuilla.
Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta lähetetään kirjeet ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille ja
haltijoille, sekä niille, jotka ovat jättäneet mielipiteen valmisteluaineistosta sen nähtävilläolon aikana.
Kaavaehdotuksen
nähtäville
asettamisesta
kuulutetaan
www.ouka.fi/kuulutukset ja sanomalehti Kalevassa.
Tiedottaminen viranomaisille ja yhteisöille
Kaavoituksen eri vaiheista tiedotetaan sähköpostitse
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Missä kaava-asiakirjoihin voi tutustua?
Kuulutukset nähtäville asettamisista julkaistaan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa
www.ouka.fi/kuulutukset.
Asemakaavanmuutoshankkeen etenemistä on mahdollista seurata ja kaava-asiakirjoihin voi tutustua koko
asemakaavaprosessin ajan Oulun kaupungin verkkosivulla:
www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/suunnitelmat-ja-hankkeet
Suunnitelman kortti, joka sisältää kaava-asiakirjat, on haettavissa kaavatunnuksella 564-2304
Miten kaavatyö etenee ja miten työhön voi vaikuttaa?
Hankkeen käynnistäminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville neljäksi viikoksi, jona aikana vuorovaikutus- ja
arviointimenettelyjen riittävyydestä on mahdollista jättää kirjallinen mielipide. Lisäksi osallisilla on oikeus
esittää Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja
arviointisuunnitelman riittävyydestä ennen kaavaehdotuksen asettamista nähtäville. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnittelun kuluessa.
Valmisteluvaihe
Asemakaavan muutosta koskeva valmisteluaineisto (asemakaavaluonnos) asetetaan nähtäville neljän viikon
ajaksi tavoiteaikataulun mukaan alkukesällä 2017. Nähtävilläolosta ja mahdollisuudesta mielipiteen
esittämiseen kuulutetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Torikatu 10, lehti-ilmoituksella
Kalevassa ja kaupungin verkkosivulla. Mielipiteensä voi ilmoittaa kuulutuksessa mainittuun osoitteeseen.
Vastine mielipiteisiin toimitetaan niille mielipiteen antajille, jotka ovat toimittaneet osoitteensa.
Ehdotusvaihe
Suunnittelun edettyä ehdotusvaiheeseen tavoiteaikataulun mukaan syksyllä 2017, asetetaan kaavaehdotus
nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläolosta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen kuulutetaan
kaupungin verkkosivulla sekä lehti-ilmoituksella Kalevassa. Muistutukset tulee toimittaa kirjallisena
kuulutuksessa mainittuun osoitteeseen. Vastine muistutuksiin toimitetaan niille muistutuksen tehneille, jotka
ovat toimittaneet osoitteensa.
Hyväksymisvaihe
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan maankäyttö- ja
rakennusasetuksen 94 §:n mukaisesti. Oikeudesta valittaa kaavan hyväksymispäätöksestä säädetään MRL:n
191 §:ssä. Kaavan voimaantulosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla valitusajan päätyttyä.
Palautteen antaminen
Kirjalliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, asemakaavan valmisteluaineistosta ja
asemakaavaehdotuksesta toimitetaan postiosoitteeseen: KIRJAAMO PL 27 90015 OULUN KAUPUNKI tai
sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@ouka.fi
Lisätietoja hankkeesta
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asemakaavoitus
kaavoitusarkkitehti Elina Jaara puh. 040 522 1031, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
suunnitteluavustaja Lea Mäkivierikko puh. 044 703 2435, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Asemakaavoituksen asiakaspalvelu puh.: 050-3166 850, 050-3166 849
(käyntiosoite: Solistinkatu 2, Oulu)
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564-2304
Ote voimassa olevasta asemakaavasta 1:2000, 3.11.2017
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564-2304
Ote asemakaavan muutoksesta ja asemakaavasta 1:1000, 3.11.2017
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564-2304

LIITE 3 3(4)

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset, 3.11.2017

3

AP

Asuinpientalojen korttelialue.

82

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

82-1

3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka sisäpuolelta asemakaavamerkinnät
ja -määräykset poistetaan.

84

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

85-1

Eri asemakaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.

86-1

Ohjeellinen eri asemakaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.

91-1

Kaupunginosan numero, joka ei vahvistu.

92-1

Kaupunginosan nimi.

93

43

95

SORSATIE

96-1

1400+t200

98-1

15 as

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Lukusarja, jossa edellinen luku osoittaa sallitun asuntokerrosalan neliömetreissä ja
jälkimmäinen luku sallitun talous- ja huoltotilojen kerrosalan neliömetreissä.

Merkintä osoittaa rakennusalalle sallittujen asuntojen lukumäärän.

100

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

112

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän rakennusoikeuden, rakennuksen korkeuden,
kattokaltevuuden tai muun määräyksen.

113

Rakennusala.

113-101

Ohjeellinen rakennusala.

117

117-2

t

sa

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa saunan.

117-101

t

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

133-101

le

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
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564-2304

LIITE 3 4(4)

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset, 3.11.2017

134

Istutettava alueen osa.

134-101

Ohjeellinen istutettava alueen osa.

136

Katu.

150-101

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

151-101

p

Ohjeellinen pysäköimispaikka.

159

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

163-8 1vap/1000 as m2

Merkintä osoittaa kuinka monta asuntokerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi
vierasautopaikka.

164

1,3ap/as

200-183

Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava.

höy3- merkinnällä varustetulla korttelialueella on noudatettava seuraavia määräyksiä:
Korttelialue on toteutettava yhtenäisen korttelisuunnitelman mukaan. Asunnot on toteutettava
kytkettyinä erillispientaloina.
Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa tontille rakentaa yhteensä enintään 5 %
sallitusta kokonaiskerrosalasta asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia harraste-, askartelu-,
kerho-, sauna-, yms. korttelin yhteiskäytössä olevia tiloja. Korttelialueella saa 10 % sallitusta
kokonaiskerrosalasta olla ympäristöä häiritsemätöntä työtilaa.
Rakennukset on rakennettava siten, että ne ovat mittasuhteiltaan ja väritykseltään
sopusoinnussa ympäristön kanssa. Rakennuksissa tulee olla harjakatto. Kattomateriaali- ja
kulma tulee toteuttaa yhtenäisesti koko korttelissa. Rakennusten julkisivujen tulee olla
materiaaliltaan pääosin puuta tai paikalla muurattua tiiltä.
Jätehuolto on sijoitettava lähelle Sorsatietä talousrakennuksen tai katoksen yhteyteen.
Tontille on rakennettava vähintään kaksi polkupyöräpaikkaa asuntoa kohti. Polkupyöräpaikoista
vähintään puolet on sijoitettava sisätiloihin tai toteutettava katoksellisina.
Asuntojen piha-alueet tulee rajata pensasaidoilla katualueita vasten. Puistoja vasten tontti on
aidattava. Korttelin sisällä asuntojen piha-alueet tulee rajata toisistaan pensasistutuksin.
Asuntojen piha-alueet tulee Sorsatien puolella toteuttaa nostettuna kadun tasoa korkeammalle.
Sorsatien puoleisten piha-alueiden aitaamiseen tulee käyttää pensasaidan lisäksi tukimuuria
tasoerojen sovittamiseksi. Tontin suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää maaston
muotoiluun ja luiskien, tukimuurien sekä pengerrysten sopusuhtaiseen toteuttamiseen.
Tontille rakennettava oleskelu- ja leikkialue on oltava koko korttelin yhteisessä käytössä.
Rakentamatta jäävät korttelialueen osat, joita ei käytetä ajoteinä eikä pysäköintiin, on hoidettava
puistomaisessa kunnossa. Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä viherrakentamisen
asiantuntijan laatima koko tonttia koskeva pihajärjestely- ja istutussuunnitelma, joka on
toteutettava rakentamisen yhteydessä.

500

501

TONTTIJAKOMERKINNÄT:

2.
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TONTTIJAKO JA -MUUTOS
ASEMAKAAVA
2304

1:500
HYVÄKSYTTY/VAHVISTETTU

OULU
TJNRO

KOORDINAATTILUETTELO
5646375

EDELLINEN TONTTIJAKO
3.10.1966

POHJAKARTAN HYVÄKSYI JA TONTTIJAON LAATI

3.11.2017

KAUP. OSA

15
Höyhtyä

LASKI

KS

PIIRSI

PM

TARK

ALK

KIINTEISTÖINSINÖÖRI

Henna Tuuttila

HYVÄKSYTTY
VOIMAANTULO

MUODOSTUMINEN
TONTTI

P-ALA

Oulu Maa ja mittaus
Kartta-arkisto
I
6375
Säil. F:17
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2
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Y
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Sorsatie 29
Maisemaselvitys

Luonnos 9.11.2016 / MLa
Ei mittakaavassa

Rakennus
ja pihan
rakenteet
purettu
koivuja
mäntyjä
pihlajia
puutarhakasvillisuutta
polku
LINTULAMMENPUISTO

Lintulammenpuiston
kvl-väylä
tärkeä näkymä
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Selvityksen tarkoitus
Tämä maisemaselvitys on laadittu Sorsatie
29 asemakaavamuutoksen laatimista
varten Oulun kaupungille. Valokuvat on
otettu maastokäynnillä 14.9.2016.
Selvityksen on laatinut maisemaarkkitehti Mirjam Larinkari, Oulun
kaupungin katu- ja viherpalveluista.

Kuva 1: Aikaisempi rakennus ja pihan rakenteet on purettu. Aukeaa tilaa ympäröi mänty- ja koivuvaltainen täysikasvuinen puusto.

Nykytila
Selvitysalue sijaitsee Oulussa, Höyhtyän
kaupunginosassa, Sorsatien ja
Haapanatien kulmauksessa. Tontilla
sijainnut rakennus sekä pihan rakenteet
on kokonaisuudessaan purettu. Tontti on
pääosin aukeaa, kasvitonta kenttää, jota
ympäröi mänty- ja koivuvaltainen
täysikasvuinen puusto (1). Tontin laidoilla
on säilynyt puutarhakasvillisuutta (2).
Puuston alla kasvaa sammaloitunutta
nurmea ja vähäisesti metsäkasvillisuutta
(6). Tontilla ei ole yksittäisiä arvokkaita
puita tai kasveja. Sorsatien kaartumisen
ansiosta tontti sijaitsee
kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla
(9, 10).
Sorsatien varressa tonttia rajaa koivut ja
tiivis pihlajaryhmä. Pihlajat muodostavat
näkymän päätteen molemmista
lähestymissuunnista tarkasteltuna.

Haapanatien suuntaan tontin ilme on
puustoinen (3). Kadun tuntumassa kasvaa
mäntyjä.

Kuva 2: Tontin laidoilla on jäänteitä puutarhakasvillisuudesta. Pensasruusuryhmä (takana) ja kivikkoon istutettuja vuorenkilpiä (edessä).
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Kuva 3: Haapanatien suuntaan tontin ilme on
puustoinen. Tietä lähimpänä kasvaa mäntyjä.

Tontin eteläosassa Lintulammenpuiston
yhtenäisen männikön rajassa erottuu
muutamia erillään kasvavia mäntyjä (7).

Sorsatie 29 Maisemaselvitys

Sivu 39

Liittyminen viheralueverkostoon

Selvitysalue liittyy erinomaisesti
ympäröivään viheralueverkostoon.
Tontilta on suora yhteys etelään
Lintulammenpuistoon (4), jossa sijaitsee
Lintulan urheilukeskus. Urheilukenttien
lisäksi puistossa on mm. valaistu
kuntorata, ulkoilureittejä, kuntoilupaikka
sekä nuotiopaikka. Selvitysalueen
itärajalla kulkee tallattu polku puiston
suuntaan (5).

Kuva 4: Lintulammenpuistossa kulkeva kevyen liikenteen väylä rajaa tonttia
etelässä.

Kuva 5: Tontin itärajalla kulkee
Lintulammenpuiston suuntaan polku

Lähin leikkipuisto, Sorsapuiston
leikkipuisto sijaitsee hyvin
saavutettavissa 250 m päässä. Kevyen
liikenteen väylien kautta alueelta on
lisäksi sujuvat yhteydet mm.
Kaukovainiolle ja edelleen Hiirosen ja
Kaupunginojan laajoille viheralueille.
Maiseman suositukset maankäytölle
•
•

•

Kuva 6: Puuston alla on säilynyt vähäisesti metsäkasvillisuutta.
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Kuva 7: Metsän rajasta erottuu erillisiä mäntyjä

Alueen sijainti kaupunkikuvallisesti
merkittävässä paikassa Sorsatien
kaarteessa tulee huomioida.
Kulkuyhteydet ympäröiville
viheralueille tulee säilyttää sujuvina.
Tonttia sivuava polku Lintulammen
puistoon suositellaan säilytettäväksi.
Selvitysalueella ei ole yksittäisiä
arvokkaita puita tai kasveja. Tonttia
rajaavia puita ja puuryhmiä
suositellaan säilytettäväksi
mahdollisuuksien mukaan
viihtyisyyden ja ympäristöön
liittymisen vuoksi.

Sorsatie 29 Maisemaselvitys

Kuva 8: Sorsatien kaarteessa olevat pihlajat erottuvat tyhjällä tontilla
ympäröivää puustoa matalampana, tiiviinä puuryhmänä.

Sivu 40

Sijaintikartta: Selvitysalue punaisella. Tontti liittyy kiinteästi
Lintulammenpuiston monipuoliseen viheralueeseen.

Kuvat 9 ja 10: Selvitysalue ja pihlajaryhmä on molemmista lähestymissuunnista katsottuna katunäkymän päätteenä. Näkymä Sorsatieltä lännestä ja pohjoisesta.
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1.

1510027886-001

Taustaa
Ramboll Finland Oy teki Lintulammen palvelukodin kiinteistölle rakennuksen purkamisen aikaisen tarkastuksen 12.8.2016 Oulun kaupungin toimeksiannosta. Kiinteistöllä oli havaittu
rakennuksen purkutöiden yhteydessä öljyn hajua. Toimeksianto saatiin 11.8.2016. Palvelukoti sijaitsee osoitteessa Sorsatie 29, Oulu (sijaintikartta, liite 1). Kiinteistön kiinteistörekisteritunnus on 564-15-42-1. Tarkastuksesta vastasi Ramboll Finland Oy:ssä ympäristösuunnittelija Kari Kaijankoski.

2.

Rakennuksen purkamisen aikainen tarkastus
Lintulammen palvelukodin rakennuksen purkutöiden aikana havaittiin öljyn hajua kellarikerroksen lattian purkutöiden yhteydessä 11.8.2016. Kohdalla missä öljyn hajua havaittiin, sijaitsi kiinteistön pannuhuone ja aikaisemmin käytössä ollut öljylämmityskattila.
Kiinteistölle suoritettiin maastotarkastus Ramboll Finland Oy:n toimesta 12.8.2016. Tarkastuksen aikana purettiin loput kellarin lattiasta pannuhuoneen nurkalta ja kaivettiin maata
kohdasta missä pannuhuone oli sijainnut (valokuvia/pannuhuoneen sijainti, liite 2). Tarkastuksessa ei havaittu viitteitä haitta-aineista. Maa-aineksissa ei ollut aistinvaraisia viitteitä pilaantumisesta, kaivannossa olleessa vedessä ei ollut öljykalvoa eikä ilmassa ollut öljyn tuoksua.
Kiinteistöltä ei löytynyt purkutöiden aikana lämmitysöljysäiliötä. Öljysäiliö oli ilmeisesti poistettu kaukolämpöön siirtymisen yhteydessä.
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Ramboll Finland Oy
Y-tunnus 0101197-5, ALV rek.
Kotipaikka Espoo
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3.

Jatkotoimenpiteet
Tarkastuksessa ei havaittu viitteitä maaperän pilaantumisesta öljyhiilivedyillä. Jatkotoimenpiteisiin ei ole tarvetta ryhtyä.

Oulussa 16.11.2016
Ramboll Finland Oy

Kari Kaijankoski
ympäristösuunnittelija
Liitteet
Liite 1. Kohteen sijaintikartta
Liite 2. Valokuvia alueelta
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Ari Simonen
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Valokuvia alueelta – Lintulammen palvelukoti, Oulu

Kuva 1. Pannuhuoneen sijainti. (12.8.2016)

Kuva 2. Maaperän tutkimusta (12.8.2016)
Ramboll Finland Oy
Y-tunnus 0101197-5, ALV rek.
Kotipaikka Espoo
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