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Vuoden 2020 rakennusohjelmat, kadut, tiet, sillat, torit
Dno

OUKA/11862/10.03.01.03/2019

Päätöshistoria
Tiivistelmä
Esittelyteksti
Vuoden 2020 talousarviossa on kustannuspaikalle 9002 ”Kadut, tiet,
sillat, torit” osoitettu määrärahaa 14 000 000 €. Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut esittää, että tämä määräraha käytetään
seuraavien työkohteiden toteuttamiseen vuoden 2020 aikana.
962 000 KADUT, TIET, SILLAT, TORIT
962 100 UUSINVESTOINNIT

14 000 000 €
6 750 000 €

962 117 Ritaharjun pohjoisosa, päällystystä 350 000 €
Määrärahalla tehdään aiemmin pohjattujen katujen päällystys-,
ympäristö- ja valaistustöitä pääosin Varpukankaan alueella.
962 148 Hiukkavaaran keskus, pohjausta ja päällystystä 900 000 €
Määrärahalla jatketaan aiemmin syksyllä 2018 aloitettuja keskustaalueen toisen vaiheen pohjaustöitä. Syksyllä 2020 on tarkoitus
aloittaa keskusta-alueen seuraavan vaiheen pohjaustyöt.
Päällystys- yms. viimeistelytöitä tehdään Vaskikankaan alueella
sekä Sotilasmarssi-kadulla.
962 153 Toppilansalmen katujen loppuun rakentaminen 700 000 €
Määrärahalla viimeistellään katuja päällystys-, viher-, valaistusyms. töineen Toppilansalmen alueilla, missä asuntorakentaminen
on edennyt pisimmälle, mm. Satamatiellä. Lisäksi viimeistellään
Toppilansalmen rantapuistoja sekä laiturin pintarakenteita
pisimmälle rakentuneilla alueilla.
962 154 Korvenkylä, pohjausta ja päällystystä 700 000 €
Määrärahalla jatketaan syksyllä 2018 aloitettua Korvenkylän
asemakaava-alueen ensimmäisen vaiheen rakentamista
maankäytön toteutusohjelman mukaisesti.
962 165 Harjapuistontie

300 000 €

Määrärahalla rakennetaan uusi katuyhteys Kempeleentieltä
Isokadulle.
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962 166 Vesalanmäki, pohjausta

300 000 €

Määrärahalla aloitetaan Vesalanmäen alueen katujen ja muun
kunnallistekniikan rakentaminen maankäytön toteutusohjelman
mukaisesti.
962 167 Ruskonniitty, pohjausta

200 000 €

Määrärahalla aloitetaan Ruskonniityn uuden työpaikka-alueen
katujen ja muun kunnallistekniikan rakennustyöt maankäytön
toteutusohjelman mukaisesti.
962 168 Louhikkorinne, pohjausta

100 000 €

Määrärahalla tehdään Louhikkorinteen ja -kujan pohjaustyöt
pienehköllä uudella kaava-alueella.
962 169 Ouluhallin pyörätie

150 000 €

Ouluhallin laajennustyön vuoksi viereistä pyörätietä ja muuta
kunnallistekniikka on jouduttu siirtämään. Vuoden 2020
määrärahalla tehdään pyörätien päällystys- ym. viimeistelytyöt.
962 171 Niittyholma, pohjausta

800 000 €

Määrärahalla jatketaan syksyllä 2019 aloitetun Niittyholman
asemakaava-alueen katujen ja muun kunnallistekniikan
rakentamista maankäytön toteutusohjelman mukaisesti.
962 174 Letonranta, pohjausta

800 000 €

Määrärahalla jatketaan syksyllä 2019 aloitetun Letonrannan IIvaiheen pohjaustöitä maankäytön toteutusohjelman mukaisesti.
962 175 Karheikkotie, Peninkulma, päällystystä
100 000 €
Määrärahalla tehdään aiemmin pohjattujen katujen
päällystys-, ympäristö- yms. viimeistelytyöt niiltä osin kuin se
talonrakennustöiden vuoksi on mahdollista.
962 176 Vaajatien ja Syynimaantien kevyen liikenteen väylä
200 000 €
Määrärahalla jatketaan vuoden 2018 lopulla aloitettua kevyen
liikenteen väylän rakentamista Syynimaantien varteen uuden
täydennysasemakaavan alueelle. Lisäksi päällystetään muun
rakentamisen myötä rikkoutuva osuus Syynimaantien ajoradasta.
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962 182 Hakomäen laajennusosa, päällystystä 50 000 €
Määrärahalla tehdään aiemmin pohjattujen katujen päällystys-,
ympäristö- yms. viimeistelytöitä alueilla, missä se on
talonrakennustöiden puolesta mahdollista.
962 183 Kiimingin Välikylän yrityspuisto, pohjausta 1 000 000 €
Määrärahalla jatketaan syksyllä 2019 aloitettuja Kiimingin Välikylän
yrityspuiston katujen ja muun kunnallistekniikan rakentamistöitä
maankäytön toteutusohjelman mukaisesti.
962 191 Niemenranta IV, päällystystä

50 000 €

Määrärahalla tehdään aiemmin pohjattujen katujen päällystys-,
ympäristö- yms. viimeistelytöitä alueilla, missä se on
talonrakennustöiden puolesta mahdollista.
962 192 Kirkkosalmi, päällystystä

50 000 €

Määrärahalla rakennetaan Remeksentien kääntöpaikka sekä
Remeksentien ja Kirkkosalmenpuiston välinen kevyen liikenteen
väylä.
962 200 KORVAUSINVESTOINNIT
962 208 Katuvalaistuksen erilliskohteet

6 900 000 €
250 000 €

Katuvalaistuksen erilliskohteet sisältävät vanhan katuvalaistuksen
uusimista sekä katuvalaistuksen jälkeen jääneisyyden korjaamista
alueilla, missä ei tehdä samanaikaisesti muita katurakennustöitä.
Kohteet ovat useimmiten ns. yhteiskaivukohteita jonkun toisen
verkoston omistajan kanssa.
962 210 Keskustan katuverkon kehittäminen

2 000 000 €

Määrärahalla jatketaan Kirkkokadun kunnallistekniikan
peruskorjaustöitä välillä Puistokatu–Saaristonkatu. Työ jatkuu
kesällä 2020 Sepänkadun ja Saaristonkadun välisen osuuden
kunnostamisella. Albertinkadun ja Saaristonkadun välinen osuus
muutetaan kävelykatualueeksi ja siihen tulee sulanapitojärjestelmä.
962 315 Keskustan suojateiden peruskorjaus

50 000 €

Kohteen määrärahalla uusitaan liikenteen pahiten kuluttamia
suojatiekiveyksiä kaupungin keskusta-alueella.
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962 338 Rajakylän alueen peruskorjaus

250 000 €

Määrärahalla tehdään kesällä 2019 pohjattujen katujen päällystysyms. viimeistelytyöt Rajakylän alueella.
962 341 Lintulan alueen peruskorjaus

350 000 €

Määrärahalla jatketaan Lintulan alueen katujen ja kunnallistekniikan
peruskorjaustöitä yhteistyössä Oulun Veden kanssa.
962 342 Paltamontien peruskorjaus

50 000 €

Määrärahalla tehdään syksyllä 2019 pohjatun Paltamontien
päällystys- yms. viimeistelytyöt.
962 343 Rautatienkatu, päällystystä

50 000 €

Määrärahalla tehdään päällystys- yms. viimeistelytöitä lähinnä
kevyen liikenteen väylillä, missä se on talonrakennustöiden puolesta
mahdollista.
962 345 Raja-Taskilan alueen peruskorjaus

150 000 €

Määrärahalla tehdään kesällä 2019 pohjattujen katujen päällystysyms. viimeistelytyöt Oivantien alueella.
962 349 Kauppatori

200 000 €

Määrärahalla aloitetaan Kauppatorin teknisesti vanhentuneen
valaistuksen ja toripaikkojen sähkönsyötön uudistus.
962 351 Sieppotien ja Pääskystien peruskorjaus 500 000 €
Määrärahalla aloitetaan Sieppotien ja Pääskystien alueen katujen
ja kunnallistekniikan peruskorjaustyöt yhteistyössä Oulun Veden
kanssa.
962 352 Varstatien ja Kollaantien peruskorjaus 200 000 €
Määrärahalla aloitetaan Varstatien ja Kollaantien katujen ja
kunnallistekniikan peruskorjaustyöt yhteistyössä Oulun Veden
kanssa.
962 275 Häyrysenniemen alueen peruskorjaus 250 000 €
Määrärahalla tehdään Haukiputaan Häyrysenniemen alueen
aiemmin peruskorjattujen katujen päällystys- ym. viimeistelytyöt.
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962 278 Koulukuja

150 000 €

Määrärahalla peruskorjataan yhteistyössä vesihuoltoverkostoa
uusivan Oulun Veden kanssa Koulukujan ja Värjäntien
katurakenteet.
962 269 Kirkonkylän keskusta

400 000 €

Määrärahalla jatketaan kesällä 2018 aloitettua Haukiputaan
kirkonkylän keskustan asemakaava-alueen katujen ja muun
kunnallistekniikan peruskorjaustöitä yhteistyössä Oulun Veden
kanssa. Työt keskittyvät seuraavaksi Kirkkotielle.
962 287 Jäälin alueen peruskorjaus

500 000 €

Määrärahalla aloitetaan Jäälin alueen toisen vaiheen katujen ja
muun kunnallistekniikan peruskorjaustyöt yhteistyössä Oulun Veden
kanssa.
962 288 Jäälin keskusta, täydennysrakentaminen 500 000 €
Määrärahalla aloitetaan Jäälin keskustan uuden asemakaavan
mukaisten katujen ja muun kunnallistekniikan rakennustyöt
maankäytön toteutusohjelman mukaisesti. Työt keskittyvät
aluksi Rantatien alueelle ja Jäälintielle.
962 289 Viitantien ja Urheilutien peruskorjaus 500 000 €
Määrärahalla peruskorjataan ja parannetaan Kiimingin
koulukampuksen rakentamiseen liittyviä katu- ja kevyen liikenteen
yhteyksiä.
962 296 Santaniemen alueen peruskorjaus

400 000 €

Määrärahalla jatketaan Santaniemen alueen katujen ja
kunnallistekniikan peruskorjaustöitä yhteistyössä Oulun Veden
kanssa sekä tehdään kesällä 2019 pohjattujen katujen päällystysym. viimeistelytyöt.
962 318 Pienet rakentamis- ja päällystyskohteet 150 000 €
Määräraha käytetään pieniin nimeämättömiin kuivatus-, päällystysyms. katutöihin Oulun alueella.
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962 400 KESKENERÄISET TYÖT

350 000 €

962 401 Keskeneräiset työt

100 000 €

Määrärahalla toteutetaan edelliseltä vuodelta jääneitä pieniä
keskeneräisyyksiä sellaisissa kohteissa, jotka eivät enää ole
varsinaisina työkohteina työohjelmassa.
962 402 Päällysteiden rakennuttaminen

50 000 €

Määrärahalla tilataan Oulun Infra liikelaitokselta päällystystöiden
rakennuttamispalvelua.
962 403 Viheralueiden takuuajan hoitotyöt

200 000 €

Määrärahalla maksetaan valmistuneiden hankkeiden viheralueiden
takuuaikaisia hoitotöitä, jotka kestävät yleensä kaksi vuotta urakan
vastaanotosta.
Liitteet

Investoinnit 2020 - 2022 (taulukko) ja sijaintikartta kohteista
(kohteet myös karttatiellä)

Oheismateriaali

-

Esittelijä

Kaupungininsinööri Tapio Siikaluoma

Päätösesitys

Yhdyskuntalautakunta hyväksyy yhdyskunta- ja
ympäristöpalveluiden esityksen katurakennusohjelmaksi
vuodelle 2020.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelijat

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut / katu- ja viherpalvelut
rakennuttajapäällikkö Ari Haapalainen p. 044 703 2121

Täytäntöönpanotiedot

Ei muutoksenhakuoikeutta.
Ote: Ari Haapalainen

