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Päivämäärä

Vuoden 2019 rakennusohjelmat, pääliikenneväylät ja muut
liikennejärjestelyt
Dno

OUKA/10660/10.03.01.03/2018

Päätöshistoria
Tiivistelmä

Vuoden 2019 rakennusohjelman menokohdan pääliikenneväylät
ja muut liikennejärjestelyt käyttö

Esittelyteksti
Vuoden 2019 talousarviossa on kustannuspaikalla 9003
”Pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt” osoitettu määrärahaa
4 300 000 €. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut esittää, että tämä
määräraha käytetään seuraavien työ- ja investointikohteiden
toteuttamiseen.
963 000 PÄÄLIIKENNEVÄYLÄT JA MUUT
LIIKENNEJÄRJESTELYT
963 100 UUSINVESTOINNIT
963 108 Hiukkavaara

4 300 000 €
150 000 €
150 000 €

Raitotie Hiukkavaarassa on saatu kokonaisuudessaan avattua
liikenteelle. Liikennemäärät ovat uudella osuudella noin 5000
ajoneuvoa vuorokaudessa, mikä on ennakoitua enemmän.
Määrärahalla tehdään asemakaavan mukaista melusuojausta
Kiulukankaan uuden osan kohdalle.
Tulevina vuosina varaudutaan Vanhan Hiukkavaaran kasarmialueen
täydennysrakentamisen edellyttämiin toimenpiteisiin alueella.
963 200 KORVAUSINVESTOINNIT

4 100 000 €

963 201 Jalankulun ja pyöräilyn edistäminen

2 050 000 €

Kaupunki- ja keskustastrategioiden mukaisesti panostetaan
aiempia vuosia enemmän kestäviin liikennemuotoihin kuten
pyöräliikenteeseen. Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn
kehittäminen, Oulun seudun pyöräilyn tavoiteverkko 2030
yleissuunnitelmat sekä uudet tavoitteet korkealuokkaisesta
Baanaverkosta ohjaavat suunnittelua ja toimenpiteitä.
Määrärahalla rakennetaan valmiiksi Linnanmaan suunnan baanan
keskustan puoleinen osa ja aloitetaan Mäntylän suunta. Lisätään
katoksellista pyöräpysäköintiä keskustaan ja pyörätieverkon
kunnostusta nykyistä laajemmin perustuen kuntoselvityksiin.
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Kuntien katuverkon kävelyä ja pyöräilyä edistäviin
infrastruktuurihankkeisiin tarkoitettua valtion investointitukea
tullaan lisäksi hakemaan tuleville vuosille.
963 203 Liikenteenohjaus ja telematiikka

550 000 €

Tietoliikenneverkkoa päivitetään valokuituyhteyksiksi turvaamaan
nopea ja luotettava tiedonsiirto. Uusia liikennevaloja rakennetaan
Tuiraan Bertel Jungintielle Kuivastien ja Hartaantien liittymiin
varmistamaan joukkoliikenteen aikatauluissa pysyminen ja
liikenneturvallisuus terveyspalveluiden keskittyessä Tuiraan.
Myös perinteistä viitoitusta uusitaan ja täydennetään.
963 205 Liikenneturvallisuus ja esteettömyys

150 000 €

Ouluun valmistui 2016 uusi liikenneturvallisuussuunnitelma,
joka jakaantuu liikennevalistus- ja liikenneympäristöosioihin.
Suunnitelma on laadittu useiden kaupungin hallintokuntien ja
tienpitäjien yhteistyönä. Toimenpideohjelmiin sisältyy mm.
suojatieturvallisuuden parantamista eri puolilla kaupunkia.
Ohjelma tarkentuu suunnitelmien ja kustannusarvioiden
valmistuttua ja tieviranomaisena toimivan ELY-keskuksen kanssa
käytävien, yhteishankkeita koskevien neuvottelujen jälkeen.
963 208 Joukkoliikenne

50 000 €

Määrärahalla uusitaan ja hankitaan pysäkkikatoksia. Lisäksi ns.
Malpe-ohjelmaan (erillinen määräraha) sisältyy kattavasti pysäkkien
parantamista ja varusteiden hankkimista.
963 230 Pääkatujen liittymät ja joukkoliikennereitit
400 000 €
Peruskorjataan Tuiran Valtatien länsipää välillä Hartaantie–
Kuivastie.
963 233 Siltojen ja alikäytävien peruskorjaus

900 000 €

Määrärahalla aloitetaan Hietasaaren öljysatamaan johtavalla
pääkadulla Hietasaarentiellä sijaitsevan huonokuntoisen
Mustasalmensillan uusiminen. Lisäksi yhteistyössä Liikenneviraston
kanssa tehdään ratasillan uusimisen kanssa samanaikaisesti
pyörätiesilta Tervahovintien yli korvaamaan nykyisen ratasillan
reunassa sijaitseva kapea yhteys sekä uusitaan Hupisaarilla
museon kupeessa oleva erittäin huonokuntoinen kävelysilta.
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963 400 KESKENERÄISET TYÖT

50 000 €

963 401 Keskeneräiset työt

50 000 €

Määrärahalla rakennetaan loppuun edellisen vuoden hankkeiden
pienet keskeneräisyydet.
Liitteet

Investoinnit 2018 - 2020 (taulukko) ja sijaintikartta kohteista
(kohteet myös karttatiellä)

Oheismateriaali

-

Esittelijä

Kaupungininsinööri Pasi Heikkilä

Päätösesitys

Yhdyskuntalautakunta päättää hyväksyä yhdyskunta- ja
ympäristöpalveluiden esityksen vuoden 2019 pääliikenneväylien
ja muiden liikennejärjestelyiden rakennusohjelmaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelijat

Liikenneinsinööri Erkki Martikainen, p. 044 703 2113

Täytäntöönpanotiedot

Ei muutoksenhakuoikeutta.

