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1. HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT JA PERUSTELUT

1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA SEN SIJAINTI
Suunnittelukohteena on Poikkimaantie välillä Oulun Satama – Hiironen, pituudeltaan noin 5,5 km mittainen tiejakso Oulun kaupungin alueella. Tarkasteltava yhteys on maantietä 8155 välillä Hiironen (valtatien 22 liittymä) – Äimärautio noin
2,6 km matkalla. Välillä Äimärautio – Oritkarin satama väylä on nykyisin katua.
Tieyhteys on Oritkarin satamaan johtava sisääntuloväylä, joten tiesuunnitelmassa
esitetään koko yhteyden muuttamista maantieksi. Tarkastelualueella maantie
ylittää Oulu- Seinäjoki rataosan Oulun liikennepaikan järjestelyratapihan sekä
valtatien 4 Lintulan eritasoliittymässä ja maantien 847 Äimäraution perusverkon
eritasoliittymässä.
Maantie 8155, Poikkimaantie on valtakunnallisesti hyvin merkittävä väylä. Se
yhdistää valtatiet 22 ja 4 Oritkarin Satamaan, joka on yksi Oulun Satamaan kuuluvista neljästä erillisestä satamasta ja on näistä neljästä satamasta tavara- ja
alusmääriltään vilkkain. Oulun Satama kuuluu Perämeren johtaviin metsäteollisuus- ja suuryksikkösatamiin. Satamassa vierailee vuosittain 500 – 600 alusta,
joten sen merkitys rahtiliikenteelle on suuri. Oulun Satamaan johtavan syväväylän rakentaminen on käynnistynyt.
Myös seudullisesti Poikkimaantien merkitys on tärkeä. Yhteys liittää Oulujoen
pohjoispuolen alueet maantien 8300 (Vaalantie) kautta kaupungin eteläisiin kaupunginosiin. Tulevaisuudessa Poikkimaantie muodostaa yleiskaavan mukaisen
kehäyhteyden, joka yhdistää valtatien 20 valtateihin 22 ja 4 sekä Oritkarin Satamaan. Tiellä on tärkeä merkitys myös sen varrella olevien terminaaliyritysten toimintaan ja kilpailukykyyn.
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1.2 NYKYTILA JA ONGELMAT
1.2.1

Suunnittelualue ja tieverkko

Suunniteltava tiejakso on pituudeltaan noin 5,5 km. Siitä on maantietä 8155 n.
3,2 km välillä Hiironen (valtatien 22 liittymä) – Äimärautio. Välillä Äimäraution
eritasoliittymä – Oritkarin satama jakso on katua. Suunnittelukohteen tierekisteriosoite on 8155/1/0- 8155/1/3239. Suunnittelualueella sijaitsevat valtatien 4 Lintulan eritasoliittymä, maantie 947 perusverkon eritasoliittymä sekä Jääsalontien,
Terminaalitien, Oritkarinkujan, Oritkarintien, Äimätien, Äimärautiontien, Äimäkujan, Lintulammentien, Snellmanintien, Kiilakiventien ja Lyijytien katuliittymät.

Kuva 2a Suunnittelukohteen tieverkko
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Kuva 2b Suunnittelualueen tieverkko.

Poikkimaantie ylittää suunnittelualueella Oulu – Seinäjoki rautatien. Ylityskohta
sijaitsee Oulun järjestelyratapihan eteläpäässä, joten ylitettävänä on pääraiteen
lisäksi useita raiteita.
Tarkastelualueella on Poikkimaantien suuntaisena jalankulku- ja polkupyörätie
lähes koko matkalla, joko tien vierellä tai kauempana kaupunkirakenteen sisässä.
Myös poikkisuuntaisia jalankulku- ja polkupyöräteitä on useita.
Poikkimaantien maantieosuudella on 10 siltaa. Silloista kahdeksan on kevyen
liikenteen alikulkukäytäviä, yksi autoliikenteen risteyssilta ja yksi rautatien ylikulkusilta. Terminaalitien ja Äimäraution eritasoliittymän rampin välisellä katuosuudella on kaksi alikulkukäytävää.
1.2.2

Liikennemäärät

Suunniteltavan maantiejakson keskimääräinen arkivuorokausiliikenne (KAVL)
vaihtelee nykytilanteessa (vuosi 2016) suunnittelujaksolla suuresti, ollen suurimmillaan Lintulammentien ja Kiilakiventien välisellä jaksolla 10 600 – 17 400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Länsi- ja itäpäässä liikennemäärät ovat selvästi pienemmät. Raskaan liikenteen osuus on sataman puoleisessa päässä yli 20 % ja
Äimäraution eritasoliittymän rampin itäpuolella vaihtelee 6…12 % välillä.
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Äimäraution eritasoliittymän rampin liikennemäärä on noin 8 800 ajon/ vrk ja Lintulan eritasoliittymän ramppien liikennemäärät vaihtelevat 3600 – 4150 ajon/ vrk
välillä. Kevyen liikenteen määrää ei ole laskettu.
1.2.3

Nykyverkon liikenne-ennuste

Liikenne-ennuste on tehty hankekohtaisesti kasvukertoimella, koska liikennemallin ennuste ei riittävällä tasolla ennusta kaikkien liittymävälien liikennettä. Lähtötietona on käytetty liikennemallia ja liikennelaskentojen tuloksia. Liikennemäärän
kasvu 2016 – 2030 vaihtelee välillä 0-20 %.
Ennusteajankohdan vuoden 2030 liikennemäärä (KAVL) maantiellä 8155 on suurimmillaan 23 000 ajon/vrk.
Oulun Sataman syväväylähanke lisää toteutumisensa jälkeen huomattavasti raskaiden kuljetusten määrää maantiellä 8155. Sen vaikutusta liikenne-ennusteessa
ei ole huomioitu.
Katuverkon liikennemäärien kehittyminen vaihtelee voimakkaasti. Liikenne lisääntyy suhteellisesti eniten Lintulammentiellä, Kiilakiventiellä ja Lyijytiellä (kasvukerroin 1,3 - 1,55).

Kuva 3a Suunnittelualueen keskimääräinen vuorokausiliikenne nyky- ja ennustetilanteessa 2030.
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Kuva 3b Suunnittelualueen keskimääräinen vuorokausiliikenne nyky- ja ennustetilanteessa 2030.

1.2.4

Liikenteelliset olosuhteet

Poikkimaantie on suunnittelualueella pääasiassa yksiajoratainen maantie, jonka
poikkileikkaus on 10/7 metriä. Tien nopeusrajoitus on koko tarkastelujaksolla 60
km/h. Valtatien 4 liittymä, Lintulan eritasoliittymä, on länsipuoleltaan rombinen ja
itäpuoleltaan silmukkaramppityyppinen eritasoliittymä. Liittymään rakennetaan
valtatien 4 parantamishankkeen yhteydessä suora pohjoisen suuntaan. Limingantien liittymä on perusverkon eritasoliittymätyyppinen. Ramppien liittymissä on
kanavoinnit ja liikennevalot. Eritasoliittymien liittymissä on lisäksi vapaa oikea järjestelyt. Lintulammentien ja Kiilakiventien liittymät ovat kanavoituja liikennevalo- ohjattuja liittymiä. Oritkarintien ja Äimäkujan liittymissä on pääsuunnan kanavointi. Muissa liittymissä ei ole kääntymiskaistoja eikä liikennevaloja. Kempeleenlahden rannalla on kaksi pysäköintialuetta, Terminaalitien ja Oritkarinkujan
kohdilla. Suunnittelujakso on valaistu.
Poikkimaantien varressa on jalankulku- ja polkupyörätie Oritkarin ja Kaukovainion
välisellä jaksolla. Kaukovainion ja valtatien 22 välillä kevyen liikenteen yhteys
kulkee Kaukovainion katuverkolla. Äimäraution ja Hiirosen välillä kevyt liikenne
risteää Poikkimaantien kanssa eritasossa. Poikkisuuntaisia kevyen liikenteen
väyliä on useita ja ne alittavat Poikkimaantien alikulkukäytävissä, joita on yhteensä 9 kpl.
Suunnittelualueella ei ole tällä hetkellä joukkoliikennereittejä.
Sataman puoleisella katuosuudella Poikkimaantie kuuluu I- luokan suurten erikoiskuljetusten tavoitereittiin (runkoreitti) ja maantieosuudella II- luokan tavoitereittiin. Reittien leveystavoite on maanteillä 7 metriä ja katuverkolla 6 metriä. Kor-
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keustavoite on 7 metriä sekä I- että II- luokan reiteillä. Erikoiskuljetuksia tuottavia
kohteita Poikkimaantien varressa ovat Oritkarin satama ja Oritkarin yhdistettyjen
kuljetusten terminaali.
1.2.5

Liikenneturvallisuus

Vuosina 2012 - 2016 tarkastelulla tiejaksolla on sattunut yhteensä 72 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, joista 12 on johtanut henkilövahinkoihin (kuva 1).
Onnettomuuksissa on loukkaantunut yhteensä 25 henkilöä. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei ole tapahtunut.

Kuva 4a Liikenneonnettomuudet tiejaksolla vuosina 2012 – 2016
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Kuva 4b Liikenneonnettomuudet tiejaksolla vuosina 2012 – 2016

Tiejaksolla on tapahtunut eniten peräänajo-onnettomuuksia (31 %), kääntymisonnettomuuksia (26 %) ja risteämisonnettomuuksia (19 %). Polkupyöräonnettomuuksia on tapahtunut kaksi. Onnettomuudet ovat tapahtuneet pääsääntöisesti
liittymäkohdissa. Onnettomuuksia tapahtui määrällisesti eniten seuraavissa kohdissa:
 Kainuuntien liittymässä (5 kääntymisonnettomuutta, 3 risteämisonnettomuutta, 1 peräänajo, 1 yksittäisonnettomuus ja 1 muu onnettomuus)
 Kiilakiventien liittymässä (7 kääntymisonnettomuutta, 2 risteämisonnettomuutta ja 1 peräänajo-onnettomuus)
 Vt 4 ramppiliittymissä 9 onnettomuutta (onnettomuusluokka eri jokaisessa
onnettomuudessa)
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Lintulammentien liittymässä (4 risteämisonnettomuutta, 2 kääntymisonnettomuutta sekä 2 peräänajo-onnettomuutta)
Limingantien rampin Poikkimaantien puoleisessa päädyssä (3 peräänajoonnettomuutta, 1 kääntymisonnettomuus sekä 1 ohitusonnettomuus)

Poikkimaantien sataman puoleisella osuudella onnettomuudet ovat pääosin peräänajo-, kääntymis- ja risteämisonnettomuuksia
1.2.6

Ongelmat

Suurista liikennemääristä ja raskaan liikenteen määrästä johtuen Poikkimaantien
palvelutaso välillä Limingantie- Lintulan eritasoliittymä – Kiilakiventie on aamu- ja
iltahuipputuntiliikenteen aikoina huono ja liittymissä esiintyy toimivuusongelmia.
Suunnittelualueesta on tehty liikennemalliin perustuva toimivuustarkastelu, jonka
mukaan pahimmat ongelmat ovat Lintulammentien / Snellmanintien ja Kiilakiventien liittymissä. Myös Poikkimaantien pääsuunta ruuhkautuu välillä Limingantie –
Lintulammen eritasoliittymä Kiilakiventie.
Poikkimaantien maantieosuuden (Limingantie – Vt22) henkilövahinko onnettomuustiheys on suuri. Onnettomuudet ovat keskittyneet liittymiin, etenkin Lintulammentien ja Kiilakiventien liittymiin.
Tehtyjen melulaskentojen perusteella Poikkimaantien nykyinen melusuojaus on
riittämätön Mäntylän, Nokelan Lintulan ja Kaukovainion kaupunginosien kohdilla.
Silloille vuonna 2017 tehdyssä erikoistarkastuksessa todettiin, että silloissa on
runsaasti peruskorjausta edellyttäviä vaurioita.
.

1.3 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET
Poikkimaantien tieosuutta on aikaisemmin käsitelty seuraavissa suunnitelmissa:




Poikkimaantien kehittämissuunnitelma välillä Terminaalitie – valtatie 22. Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus ja Oulun kaupunki 2012
Poikkimaantien yleissuunnitelma välillä Terminaalitie – Oritkarin satama, Oulun kaupunki ja Oulun Satama 2012
Valtatie 4 moottoritien parantaminen välillä Kempele – Kello, PohjoisPohjanmaan ELY- keskus, tiesuunnitelma 2012 ja rakennussuunnitelma
2014.
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1.4 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS
1.4.1

Yhdyskuntarakenne

Poikkimaantie on merkittävä kehäväylä Oulussa. Kehäväylä alkaa Oritkarin Satamasta ja jatkuu Oulujoen yli Raitotienä Haukiputaantielle saakka. Kehätiestä
osa Raitotietä toteutetaan Hiukkavaaran rakentamisen myötä.
Tämä suunnitelma kattaa välin Terminaalitie (Oritkarin Satama) – VT 22 (Kainuuntie). Tiejakso voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen, Niitä ovat merellinen
Oritkarin Satama – Terminaalitie, tälle alueelle on asemakaavan mukaan sijoittumassa liikennettä ja liikenneterminaalitoimintoja. Seuraava jakso on väli Terminaalitie - Äimätie, jossa tien pohjoispuolella on kaupallisia toimintoja ja merenpuolelle on asemakaavan mukaan tulossa rantapuisto; Oritkarinranta. Äimäraution hevosurheilukeskus jää tien katveeseen, kun Limingantien ja rautatien ylityssilta muodostavat oman jakson. Väli rautatiealue- Kainuuntie hahmottuu yhtenäisenä viheralueiden ja asumisen jaksona.
Poikkimaantien varrelle sijoittuu useita merkittäviä virkistysalueita. Näitä ovat
Hiirosen ulkoilualue, Äimäraution Raviurheilukeskus ja Oritkarin rantapuistot.
Rantapuiston pysäköintialueista Terminaalilitien päässä oleva alue poistuu toistaiseksi tierakentamisen yhteydessä. Asemakaavassa on varaus toiselle pysäköintialueelle rannan tuntumassa.
Oritkarin Satamassa on konttiterminaali ja satama toimii ympäri vuoden. Oritkari
on paperin, selluloosan ja muun kappaletavaran vientisatama, jonne tuodaan
selluloosan ja kemianteollisuuden raaka-aineita. Oritkarin sataman laajentamiseksi on laadittu yleissuunnitelma, jonka mukaan nykyistä täyttöaluetta jatketaan
sataman kärjestä merelle päin sekä matalahkoa ranta-aluetta täytetään Kempeleenlahden puolella. Poikkimaantie, joka toimii sataman sisääntulotienä, siirretään uuteen paikkaan satama-alueen eteläreunaan Kempeleenlahden puoleiselle
täyttöalueelle. Myös satamaradalle on osoitettu uusi linjaus. Ratayhteys esitetään
toteutettavaksi eritasossa Jääsalontien kanssa. Lisäksi pitkällä aikavälillä varaudutaan siihen, että Vihreäsaaren ja Oritkarin välillä on katuyhteys, jolloin myös
Vihreäsaaren liikenne tukeutuu Poikkimaantiehen.
Tiejakso sijoittuu lähes kokonaan asemakaavoitetulle alueelle. Vain Limingantien
sekä Hiirosen kohdalla on asemakaavoittamatonta aluetta. Tiesuunnitelman rinnalla Oulun kaupunki laatii paraikaa Poikkimaantie – Limingantie ja Äimätie –
Äimäkuja asemakaavan muutoksia. Näissä määritetään tarvittavat liikenne- ja
katualueet.
1.4.1

Maakuntakaava

Alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava.
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava
Vaihemaakuntakaava on vahvistettu 23.11.2015. Kaavassa Poikkimaantie on
osoitettu seututieksi/pääkaduksi. Poikkimaantien länsipäähän on osoitettu satama-alue (LS) sekä maakunnallisesti merkittävä eri liikennemuotoja yhdistävä tavaraliikenteen terminaalialue, jonka suunnittelumääräyksessä edellytetään mm.,
että kansainväliselle yhdistettyjen kuljetusten terminaalialueelle on varattava sujuva pääsy yleiseltä tie- ja rataverkolta.
Poikkimaantien varteen Äimäraution kaupunginosaan tien pohjoispuolelle on
osoitettu vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue, jolle on mahdollista sijoittaa
paljon tilaa vaativan kaupan suuryksiköitä. Muilta osin Poikkimaantien varsi on
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osoitettu taajamatoimintojen alueeksi, jonka merkinnällä on osoitettu asumisen,
palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita.

Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta (Pohjois- Pohjanmaan liitto 2015).
1.4.2

Yleiskaavat

Uuden Oulun yleiskaava on hyväksytty 18.4.2016. Kaavassa Poikkimaantie on
osoitettu merkittävästi parannettavaksi tieosuudeksi. Eritasoliittymän paikka on
osoitettu Limingantien kohdalle. Kevyen liikenteen pääreitti on osoitettu Poikkimaantien varteen radan ylittävältä sillalta Äimäraution suuntaan. Kevyen liikenteen pääreitin alituksia on osoitettu Limingantien varteen, Taka-Nokelan länsipuolelle, Lintulammentien itäpuolelle, Lyijytien itäpuolelle ja Merikotkantien jatkeelle.
Lisäksi Kaukovainion/Hiirosen kohdalle on osoitettu tavoitteellinen kaupunkiraitiotien kehittämiskäytävä, jonka varrella maankäyttöä tulee tiivistää ja monipuolistaa niin, että tuetaan kaupunkiraitiotien toteuttamismahdollisuuksia. Sen linjaus
on ohjeellinen.

Ote Uuden Oulun yleiskaavasta.
1.4.3

Asemakaavat

Suunnittelualueella on voimassa useita eri aikoina vahvistettuja ja hyväksyttyjä
asemakaavoja. Voimassa olevassa asemakaavassa Poikkimaantie on osoitettu
maantiealueeksi (vanha merkintä: kauttakulku-, sisääntulo- ja ohitustie, tie-, vieri-,
suoja- ja näkemäalueineen). Muut kaavamuutoksen kohteena olevat alueet ovat
voimassa olevan asemakaavan maantie-, katu- ja puistoaluetta. Asemakaavoit-
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tamattomia alueita on Äimäraution eritasoliittymän kohdalla, Taka-Nokelan ja
Mäntylän kohdalla sekä Kaukovainion ja Hiirosen kohdalla.
Kaupunki laatii paraikaa asemakaavan muutosta Poikkimaantie-Limingantie.
Asemakaava ja asemakaavan muutos 564-2329 (Poikkimaantie-Limingantie):
- OAS on ollut yhdkltk:ssa 11.4.2017 (§ 195) ja nähtävillä 12.5. – 12.6.2017
- kaavaluonnosta laaditaan parhaillaan
- tavoiteaikataulun mukaan kaavaehdotus on nähtävillä 12/2017
Toinen Poikkimaantietä koskeva meneillään oleva kaavahanke on:
Asemakaavan muutos 564-2226 (Äimätie-Äimäkuja):
- OAS on ollut yhdkltk:ssa 18.10.2016 (§ 433) ja nähtävillä 1.11.-1.12.2016
- kaavaluonnosta laaditaan parhaillaan
- tavoiteaikataulun mukaan kaavaehdotus on nähtävillä vuoden loppuun mennessä.
1.4.4

Muut maankäyttösuunnitelmat

Oulun kaupunkistrategia 2020
Oulun kaupungin strategisena tavoitteena on vahvistaa Oulun näkyvyyttä ja aloitteellisuutta arktisen alueen logistisena keskuksena. Tässä indikaattorina on mm.
satamaliikenne, jolle Poikkimaantien liikenteen sujuvuus on tärkeää
Oulun keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisselvitys 2011
Uuden Oulun yleiskaavan yhteydessä laadittiin vuonna 2011 Oulun keskeisen
kaupunkialueen täydennysrakentamisselvitys. Selvityksessä kartoitettiin täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Oulun kaupungin keskeisillä asemakaavaalueilla vuoteen 2030 mennessä. Täydennysrakentamisselvityksessä kehotetaan
varautumaan nykyisissä suunnitelmissa seuraavan 30-100 vuoden kehitykseen.
Samalla on varauduttava moniin eri skenaarioihin, eikä nykyisillä toimilla tule liikaa rajoittaa tulevia vaihtoehtoja. Mahdollisia Höyhtyän tarkastelualueeseen
vaikuttavia toimia voivat selvityksen mukaan olla esimerkiksi kaupunkiraideliikenteen rakentaminen ja Nuottasaaren teollisuusalueen suuret maankäytön muutokset.
Höyhtyän suuralueen viheralueiden tarkastelu ja arvotus täydennysrakentamisen
kannalta. Tiivistä ja vihreää 2013
”Tiivistä ja vihreää” on osa Tulevaisuuden Höyhtyä-hanketta. Suuralueen laajuinen tarkastelu ja arvottaminen on nähty tarpeellisena, jotta yksittäisten täydennys- ja lisärakentamiskohteiden vaikutusta alueen viheralueverkostoon pystyttäisiin arvioimaan kokonaisvaltaisesti.
Taka-Nokelan ja Lintulan eteläpuoliset viheralueet on arvotettu arvoluokkaan II.
Kumpikin laajahko viheralue sisältää kaupunkirakenne-, luonto- ja käyttöarvoja.
Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma 2012
Yleissuunnitelmassa esitetyssä maankäyttömallissa Poikkimaantietä rajaavalle
vihervyöhykkeelle on esitetty uudistettavia ja kehitettäviä asuinkortteleita.
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1.5 LUONNONYMPÄRISTÖ
Alueen luonnonympäristö rakentuu neljän maisematyypin pohjalle, joita ovat meri, merenranta, lehtipuumetsä ja havupuumetsä. Viheralueet ovat hoidettuja metsäpuistoja, nurmipintoja, pensasistuksia ja täyttömaiden rantaniittyjä.
1.5.1

Luonnon peruspiirteet

Satamaan johtava väylä Jääsalontien kohdalla sijoittuu merialueelle rakennetun
louhepenkereen päälle. Väli Jääsalontie – Oritkarinkuja kulkee osittain rannan
täyttöalueella. Rantaviivalla on rakennettu louhepenger. Väli Oritkarinkuja – Äimäraution eritasoliittymä on Oulun rantavyöhykkeelle tyypillistä sekametsää, jossa hevosurheilukeskuksen puolella vallitsee lehtimetsä joka vaihettuu männikköön tien pohjoispuolella. Rautatiealue on avointa kenttää. Nokelan kohdalta alkaa havumetsäjakso, joka jatkuu yhtenäisenä Kainuuntielle asti.
1.5.2

Topografia

Suunnittelualueen merenrantaosuus on rakennettu täyttömaan päälle. Täällä
maanpinnan korkeustaso on sijoittuu välille 0.9 m mpy – 2,5 m mpy. Hevosurheilukes-kuksen kohdalta maanpinta nousee tasaisesti 2.5 m mpy:lta noin 20
mpy:lle Kainuunpuistossa Vt 22:n tuntumassa.
1.5.3

Maisemakuva

Maisemakuvalle leimaa antavat tekijät ovat meluvallit, metsät, sähkölinja, kauppaliikkeet ja Oritkarin ranta. Äimäraution eritasoliittymältä aistii meren läheisyyden, vaikka varsinaista merinäköalaa ei sillalta avaudukaan.

Kuva 5. Nykyistä metsitettyä meluvallia Kaukovainion kohdalla
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Kuva 7. Hoidettu metsäpuisto Lintulan kohdalla
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Kuva 8. Näkymä kauppojen pysäköintialueille Äimärautiolla

Kuva 9. Näkymä Oritkarissa näköalapysäkiltä merelle

1.5.4

Maa- ja kallioperä sekä rakennettavuus

Suunnittelualueen maaperä kuuluu alkuosaltaan ns. Muhos-muodostumaan, jossa maakerrokset ovat paksuja ja kiinteä kallio sijaitsee syvällä, jopa satojen metrien syvyydessä. Kiinteän kallion päällä Muhos-muodostuman alueella on savikiveä ja hiekkakiveä. Maaperä on pääosin hiekkaa ja silttiä. Alueella voi esiintyä
myös löyhiä sulfidisilttikerrostumia. Vesialueen pohjassa oleva hiekka on löyhää
ja kokoonpuristuu kuormitettaessa kohtalaisesti tai voimakkaasti. Myös sulfidisiltti
on tyypillisesti voimakkaasti kokoonpuristuvaa.
Meren pohjan taso on noin tasolla -2…-3. Suunnittelualueen alkuosa sijoittuu
Kempeleenlahden pohjoisreunalle.
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GTK:n (Geologian tutkimuskeskus) aineiston perusteella happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys hankealueella on pieni.
Pohjatutkimusten yhteydessä on kairaajan havaintojen perusteella tehty sulfiditutkimus pisteestä TS20 otetulle näytteelle (siltojen S1 Raviradan alikulkukäytävä
ja S2 Äimäraution alikulkukäytävä välissä). Näyte on otettu 2 ja 4 m syvyyksiltä,
joissa pH on välillä 6,7…7.4 ja rikkipitoisuus 0,045-0,092 m-%. Pohjatutkimusten
perusteella mahdollisia sulfidimaita voi esiintyä myös muualla suunnittelualueella.
Rakennussuunnitelman yhteydessä tulee tarkistaa sulfidisilttien esiintyminen ja
niiden vaikutus suunnitelmaratkaisuihin.

Kuva 10. Happamien sulfaattimaiden esiintyminen (Geologian tutkimuskeskus, karttapalvelut)

Mantereelle päin mentäessä maaperä on vielä pääosin hiekkaa ja silttiä. Kairaukset on ulotettu syvimmillään noin tasolle -30 m. Äimäraution risteyssillasta eteenpäin maaperä on hiekkaa ja moreenia sekä kallion pinta kohoaa kohti Kainuuntietä.

Kuva 11. Ote maaperäkartasta (Geologian tutkimuskeskus, karttapalvelut)

Suunnittelualueen alkuosalle on rakennettu louhepenger vuonna 2013-2014.
Väylän M1 (Poikkimaantie) viereen tulevan jalankulku- ja polkupyörätien osalta
louhepengertä ei ole rakennettu. Kuivatusjärjestelyiden takia louhepenger ei ulotu
tällä hetkellä mantereelle saakka.
Suunnittelualueen maaperä soveltuu hyvin rakentamiseen.
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Vesistöt ja pohjavesi

Pohjavesi
Pohjavedenpintaa on mitattu suunnittelualueelle asennetuista pohjavesiputkista.
Pohjavedenpinta on meren ja sataman läheisyydessä noin tasolla +1,0…+2,0
(noin 1…3 m syvyydellä maanpinnasta) ja radan itäpuolella pohjaveden pinnan
taso on noin välillä +9,0…+12,0 (noin 3…6 m syvyydessä maanpinnasta). Alueelle asennetut pohjavesiputket on esitetty pohjatutkimuskartoilla.
Pohjaveden pinnan taso vaihtelee eri vuosina ja vuoden aikoina eikä se välttämättä ole kaivun aikana suunnitelmissa esitetyllä tasolla. Meren läheisyydessä
pohjaveden pinta voi olla lähellä maanpintaa.
Suunnittelualueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu luokiteltuja pohjavesialueita. Lähin pohjavesialue on Kempeleenlahden toisella puolella noin 4 km
etäisyydellä oleva Kempeleenharjun pohjavesialue.

Kuva 12. Pohjavesialueet

Pintavedet
Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 km matkalla Kempeleenlahden rannalla.
Suunnittelualueella ei sijaitse suojeltuja koskia, jokia tai valuma-alueita.
1.5.6 Melu
Tiesuunnitelman yhteydessä tehtiin Poikkimaantien liikennemelulle meluselvitys.
Melulaskenta toteutettiin 3D-maastomalliin perustuvalla SoundPlan melulaskentaohjelmalla pohjoismaiseen tieliikennemelun laskentamalliin pohjautuen. Meluselvitysraportti liitekuvineen on suunnitelman liitteenä 16T-1.
Suunnittelualueen vaikutusalueella melulle herkkiä kohteita ovat asuinalueet Äimäraution ylikulkusillalta itään. Usealla näistä alueista melutaso ylittää asuinalueille asetetun päiväaikaisen melun ohjearvotason LAEQ(07-22) < 55dB jo nykyliikennemäärillä ja nykyisillä järjestelyillä. Liikennemäärän kasvun myötä ennustetilanteessa meluhaitta edelleen pahenee. Kaukovainiolla Maakotkantien ja Poikkimaantien välissä olevan rakentamattomalle alueelle kohdistuu lisäksi kaavoituspaineita, mikä aiheuttaa melusuojaustarpeen myös tälle alueelle. Melusuojaustoimenpiteille on siis tarvetta usealla kohdalla maantien molemmin puolin.
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1.5.7 Eläimistö ja linnusto
Tämän hankkeen yhteydessä ei ole maastotutkimuksin kartoitettu alueen eläimistöä eikä linnustoa. Oritkarin lintulajisto on tiedossa, koska lintuharrastajat seuraavat alueen lajistoa aktiivisesti.
1.5.8 Suojelualueet
Suojelualueet ja -kohteet on merkitty kartalle 16T-2.
Kohteet on kerätty Ympäristöhallinnon Lapio-palvelusta, Museoviraston RKY ja
muinaismuistorekisteristä ja yleiskaavan teemakartoilta. Tiejakson lähialueella ei
sijaitse luonnonsuojelualueita, Natura-alueita, rakennetun kulttuuriympäristön
suojelukohteita, muinaismuistoja eikä maakunnallisesti merkittäviä luonnon, maiseman tai kulttuuriympäristön kohteita tai alueita.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Luonto- ja alueidenkäyttöyksikkö on tarkastanut tiejakson lähialueen uhanalaisten lajien esiintymispaikkatiedot joulukuussa
2016. Tie- ja sen lähialueelta on tiedossa uhanalaisten lajien esiintymispaikkoja.
Suunnittelualueen Oritkarin puoleisessa päässä, tien läheisyydessä olevilla rakentamattomilla kenttäalueilla, tavataan uhanalaisia lintulajeja. Osa näistä lajeista
on äärimmäisen uhanalaisia.
Oulun kaupungilla on rantakenttätyöryhmä, jonka tehtävänä on yhteen sovittaa
lajisuojelun tarpeita ja erilaisia toimintoja satama-alueella. Oulun seudun ympäristötoimi on todennut, että tiesuunnitelman toteuttaminen hävittää pesä- ja ruokailualueita, mutta alueen linnuille on tarjolla vastaavia paikkoja muualla sataman
alueella ja uusia rakentuu töiden edistyessä.

Kuva 13. Linnuston pesimäniitty
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1.6 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ
Rakennettu ympäristö on hyvin nähtävillä Oritkarissa, väliilä Jääsalontie – Äimäraution eritasoliittymä. Täällä suuret kauppaliikkeet ja valtavat pysäköintialueet
leviävät jäsentymättöminä Poikkimaantien näkymään.

Kuva 14. Tyypillinen näkymä Oritkarin tieympäristössä

Kuva 15. Lintulan risteyssiltaan on kuvattu satamantoimintaa erivärisillä sidekivillä.
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Kuva 16. Kaksikerroksisen metsikön läpi vilahtaa punatiiltä

Kuva 17. Hevosurheilukeskuksen liittymä on avoin ja jäsentymätön.

1.6.1

Kulttuurihistorialliset kohteet ja kiinteät muinaisjäännökset

Kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet ja muinaisjäännökset on tarkastettu
museoviraston rekisteristä. Kohteita ei ole suunniteltavan jakson läheisyydessä.
Suunnitelmakartalle 16T-1 on merkitty lähialueella olevat Museoviraston paikkatietorekisterin mukaiset kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävät alueet ja kohteet sekä muinaismuistot.
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Maakunnallisesti arvokkaat kohteet: Joulumerkkikoti, Äimäraution ryhmäpuutarha-alue ja Ahmalantie Nokelassa sijaitsevat kauempana Poikkimaantiestä.
Paikallisesti arvokkaita kohteita Poikkimaantien tuntumassa ovat uuden Oulun
Yleiskaavan ja Arvokkaita alueita Oulussa 2015 raportin mukaan Kaukovainio ja
Lintula. Nämä sijaitsevat Poikkimaantien tuntumassa.

1.7 MUUT HANKETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT
Oulun syväväylän toteuttaminen on saanut rahoituksen ja toteuttaminen käynnistyy Oulun Sataman ja Liikenneviraston yhteishankkeena.
Oulun Sataman yleissuunnitelma on laadittu vuonna 2012. Suunnitelmassa on
määritelty uuden katuyhteyden periaateratkaisut ja pengerrakenne. Suunnitelma
on toiminut alueen asemakaavoituksen lähtökohtana.
Oulun Sataman yleissuunnitelman tarkistus on laadittu vuonna 2015. Yleissuunnitelmassa on tarkasteltu toimintaympäristön muutostarpeet ja päivitetty vuoden
2010 yleissuunnitelma. Lisäksi siinä on varmistettu toiminnan tarpeita vastaavat
lähtökohdat Oritkarin sataman asemakaavoituksen toteuttamiselle.
Limingantullin – Äimäraution alueen asemakaavan muutos, katujen yleissuunnitelma Oulun kaupunki 2009.
Valtatien 22 parantaminen välillä Joutsentie – Poikkimaantie, tiesuunnitelma
2010
Tiesuunnitelman tekovaiheessa ei ole tiedossa muita hanketta koskevia suunnitelmia.

Mt 8155, Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun Satama – vt22
TIESUUNNITELMASELOSTUS

25

2. SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS
Poikkimaantien suunnitteluprosessi käynnistettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskuksen ja Oulun kaupungin 2012 vuonna teettämällä suunnitelmalla ”Poikkimaantien kehittämissuunnitelma välillä Terminaalitie – valtatie 22” sekä Oulun
kaupungin ja Oulun Sataman vuonna 2012 teettämällä suunnitelmalla ”Poikkimaantien yleissuunnitelma välillä Terminaalitie – Oritkarin satama”
Kehittämissuunnitelmassa on esitetty toimenpiteet Poikkimaantien kehittämiseksi
satamayhteytenä ja liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä
meluhaittojen vähentämiseksi. Kehittämissuunnitelman tavoitetila on pohjana
tiesuunnitelman laatimiselle.
Suunnittelun aloituksesta on ilmoitettu sanomalehti Kalevassa 19.10.2016.
Suunnittelun aikana on järjestetty yleisötilaisuus 22.3.2017, josta ilmoitettiin sanomalehti Kalevassa 9.3.2017. Yleisötilaisuudessa esiteltiin luonnoksia ja kerättiin asukkailta ja yrityksiltä palautetta esitetyistä ratkaisuista.
Suunnittelun etenemistä on voinut seurata lisäksi ELY:n hankekohtaisilta internetsivuilta, johon on tallennettu suunnitelmaluonnoksia suunnittelun edetessä.
Suunnittelua on ohjannut hankeryhmä, jossa ovat olleet läsnä:
Ari Kuotesaho
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Jorma Heikkinen
Oulun kaupunki (31.12.2016 saakka)
Erkki Malo
”
Virpi Rajala
”
, kaavoitus
Risto Niva
Oulun Satama
Tuomas Vulli
Infracon Oy, hankintapalvelukonsultti
Seppo Parantala
Ramboll Finland Oy
Jaakko Tolvanen
”
Hankeryhmä on kokoontunut 5 kertaa Oulussa.
Lisäksi suunnitelman teknisiä asioita on käsitelty tekniikka-alakohtaisissa pienryhmissä, jotka ovat käsitelleet silta- ja geoteknistä suunnittelua, liikenteen hallintaa sekä ympäristöä, asema-kaavoitusta ja maankäyttöä.
Johto- ja laitesiirtojen koordinointia varten on järjestetty kaksi työryhmäkokousta,
johon ovat olleet kutsuttuina tilaajan edustajat, konsultti sekä kaikki alueen laiteomistajat ja operaattorit.
Suunnitelman osa-alueista on käyty vuoropuhelua ELYn ja LiVin asiantuntijoiden
kanssa. Tilaajan puolesta asiantuntijoina ovat toimineet:
 Jani Huttula, valaistussuunnitelma ja liikenteenohjaus ja liikenteen hallinta
 Seppo Heikkinen ELY, maankäyttö
 Päivi Hautaniemi ELY, ympäristösuunnitelma
 Mirjam Larinkari OUKA, ympäristösuunnitelma
 Heikki Myllymäki LiVi, siltasuunnitelmat
 Veli-Matti Uotinen LiVi, geotekniikka
 Päivi Nuutinen ja Heidi Mäenpää LiVi, rautatiet
Suunnitelmasta on pyydetty ELY y- vastuualueen lausuntoja, jotka ovat suunnitelman asiakirjana 1.6T-4-1.
Lausunnossaan Jaana Rintala / ELY-keskus y-vastuualue toteaa, että Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun Satama – vt22 ei kuitenkaan tiesuunnitel-
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man ja ELY-keskuksen tiedossa olevien seikkojen perusteella lisää vesistökuormitusta, eikä sen toteuttamiselle ole kuivatusasioihin ja vesistövaikutuksiin liittyen
estettä. Lausunnossaan hän nostaa esille seuraavia asioita
- ” suunnitelmassa ei ollut käsitelty hulevesien käsittelyn mahdollista tarvetta ennen niiden johtamista vesistöön.” Hulevesien käsittelyn suunnittelu
on tehty asemakaavoituksen yhteydessä. Ennen kaavan toteutumista hulevedet käsitellään nykyisessä paikassa ja kaavan toteutuessa hulevesien
viivästystä ja selkeytystä varten rakennetaan uusi laskeutusallas asemakaavassa esitettyyn paikkaan. Paikka on lisätty suunnitelmakartalle 3T-2.
- puhdistamolietepohjaisten valmisteiden käyttö meluvalleissa lisää hulevesien kuormitusta. Meluvalleihin käytetään ensisijaisesti hankkeelta saatavia leikkausmaita ja massojen käyttötapa määritellään tarkemmin rakennussuunnitelmassa.
- alueella saattaa esiintyä happamia sulfidimaita. Suunnittelua varten tehdyissä pohjatutkimuksissa on selvitetty mahdollisten sulfidimaiden esiintyminen eikä niitä ole havaittu.
Taina Törmikoski toteaa lausunnossaan, että ELY-keskuksen Y-vastuualueen
alueidenkäyttöryhmällä ei ole huomautettavaa tiesuunnitelmasta Poikkimaantien
parantaminen välillä Oulun Satama – vt22.
Jorma Pessa toteaa, että koska hankkeella on suunnitelman mukaan vaikutuksia
uhanalaisten lajien esiintymispaikkoihin ja niitä häviää hankkeen toteutuessa,
olisi suunnitelmassa aiheellista analysoida nykyistä tarkemmin vaikutuksia uhanalaisiin lajeihin ja vaikutusten merkittävyys näiden lajien kannalta. Lisäksi tulisi
myös kuvata, onko olemassa keinoja, joilla vaikutuksia voidaan kompensoida.
”Kokonaisuutena vaikutukset uhanalaisiin lintulajeihin jäänevät kuitenkin vähäisiksi, jos korvaavat pesimäalueet säilyvät muualla Oritkarin alueella, etenkin satamassa.” Suunnitelmaselostukseen on täydennetty vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä Oulun Rantakenttätyöryhmän edustajan kanssa käydyn neuvottelun pohjalta. Sataman laajentuessa uudet alueet kompensoivat tämän hankkeen yhteydessä menetettävät pesimäalueet. Nykyinen ruokailualue säilyy kunnes asemakaavan mukainen uusi hulevesiallas on rakennettu, joka korvaa vanhan altaan
myös ruokailualueena.
Suunnitelmasta on pyydetty lausunto Äimäraution raviradalla toimivan Pohjolan
Hevosystävien puheenjohtajalta Reijo Ylitalolta. Lausunnossaan hän toteaa, ettei
heillä ole huomautettavaa suunnitelmaan. Lausunto on suunnitelman asiakirjana
1.6T-4-2.
Suunnitelmasta on pyydetty lausunnot Oulun Energian sähköverkolta ja Fingridiltä koskien voimalinjan asettamia vaatimuksia. Lausunnot on suunnitelman asiakirjana 1.6T-4-3 ja 1.6T-4-4 ja tulee ottaa huomioon rakennussuunnitelmassa,
mm. valaisinpylvässijoittelussa.
Suunnittelun aikana on käyty neuvottelu Liikenneviraston rata- asiantuntijoiden
kanssa. Kokouksessa todettiin, että suunnitelman vuoksi on siirrettävä yksi sähköradan portaali ja suunnitelmassa on huomioitava siltarakenteiden ohjeiden mukaiset turvaetäisyydet radasta. Todettiin, että Nokelan ratapihalle ei ole tiedossa
suunnitelmaan vaikuttavia muutoksia. Suunnitelmaan on sisällytettävä ehdotus
rakentamisen edellyttämistä rataliikenteen katkoista. Rakentamista varten tarvittavat liikennekatkot tulee varata 1,5 vuotta ennen, jotta vältytään lisäkustannuksilta. Kokousmuistio on suunnitelman liitteenä 1.6T-4.+6.
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3. TIESUUNNITELMAN ESITTELY
3.1 TAVOITTEET
Hankkeen tavoitteena on muodostaa maantieyhteys valtatieltä 22 Oritkarin satamaan ja asettaa lähtökohdat asemakaavan muutokselle.
Suunnittelun ensisijaisena tavoitteena on suunnitella ratkaisut, joilla parannetaan
liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta, elinkeinoelämän kuljetuksia, maankäytön
kehitysedellytyksiä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita sekä vähennetään asutuksen liikennemeluhaittoja.
Kevyen liikenteen, ajoneuvoliikenteen ja raskaan liikenteen liikennejärjestelyillä
on tavoite luoda turvallinen ja sujuva liikenneympäristö, jossa huomioidaan myös
poikittaiset liikenneyhteydet ja näkyvyydet. Ratkaisuissa huomioidaan ruuhka-ajat
lisäkaistajärjestelyillä ja liikennevalojen suunnittelulla.
Tiejakso suunnitellaan ohjenopeudelle 60 km/h. Maantien peruspoikkileikkaus on
keskeisellä osuudella kaksiajoratainen 2 x10,5/7,0 metriä. Alku- ja loppuosaltaan
maantie on yksiajoratainen 10,0 / 7,0 m.
Suunnitellut toimenpiteet pyritään sopeuttamaan mahdollisimman hyvin ympäröivään maisemaan ja ympäristöön. Luonnonoloihin kohdistuvat sekä maa-ainesten
käytön vaikutukset pyritään minimoimaan.
Suunnitteluratkaisut vähentävät liikenteen aiheuttamia häiriöitä. Liikennemelun
vaikutuksia vähennetään rakentamalla meluesteitä.
Tavoitteena on, että suunnitteluratkaisut ovat teknis-taloudellisesti toteuttamiskelpoisia pitkällä aikajaksolla tarkasteltuna.

3.2 TIEJÄRJESTELYT
Tiesuunnitelmassa esitetyt liikennejärjestelyt ilmenevät yleiskartasta 2T-1 sekä
yksityiskohtaisemmin suunnitelmakartoilla 3T-1 … 3T-9. Merkittävimmät toimenpiteet ovat:
 Tielinjauksen siirtäminen Oritkarin sataman ja Terminaalitien välillä valmiiksi rakennetulle louhepenkereelle.
 Merilinja – kadun rakentaminen ja liittymän rakentaminen Poikkimaantiehen.
 Jääsalontien jatkaminen Poikkimaantien uudelle linjalle saakka sekä kanavoidun ja liikennevalo-ohjatun liittymän rakentaminen Poikkimaantielle.
 Terminaalitien jatkaminen Poikkimaantien uudelle linjalle saakka sekä kanavoidun ja liikennevalo-ohjatun liittymän rakentaminen Poikkimaantielle.
 Saarekkeiden ja ylityspaikan rakentaminen Oritkarinkujan liittymään
 Äimätien liittymän kanavointi ja liikennevalo-ohjauksen rakentaminen
 Kevyen liikenteen väylien rakentaminen Äimätielle ja Äimärautiontielle
 Toisen ajoradan rakentaminen Äimätien länsipuolelta (pl. 2140) Kiilakiventien liittymään
 Äimäkujan liittymän muuttaminen suuntaisliittymäksi ja alikulkukäytävän
rakentaminen Äimäkujan alitse
 Toisen ajoradan siltojen rakentaminen mt 847, rautatien ja Joulumerkinpolun kohdille
 Lintulammentien ja Snellmannintien liittymän kanavointi ja liikennevalojen
uusiminen.
 Lintulammen alikulkukäytävän jatkaminen
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Kihokkipuiston alikulkukäytävän rakentaminen Lintulammentien alitse
Mäntylänpolun alikulkukäytävän rakentaminen (uusiminen)
Lintulan eritasoliittymän ramppiliittymien parantaminen
Kiilakiventien alikulkukäytävän rakentaminen (uusiminen)
Kiilakiventien ja Lyijytien liittymän kanavointi ja liikennevalojen uusiminen
väistötilan rakentaminen Urheilupuistontien liittymään
melukaiteiden rakentaminen Äimäraution ylikulkusillan itäpuolen tulopenkereille sekä Haukkapolun, Suohaukanpolun ja Merikotkantien alikulkukäytävien kohdille
meluseinien rakentaminen molemmin puolin n. 250 m Mäntylän ja TakaNokelan kohdille
Meluvallien rakentaminen pohjoispuolelle välillä Lintulammentie – Lintulan
eritasoliittymän ramppi R4 sekä Lyijytie - Ylimaankenttä, yhteensä noin
780 m sekä eteläpuolelle Mäntylän kohdalle noin 80 m.
maantien ja rakennettavien katujen ja kevyen liikenteen väylien valaistus
uusitaan / rakennetaan.
rakennetaan linja-autopysäkit ja rakennetaan pysäkkiyhteydet.

3.3 TEIDEN JA VÄYLIEN MITOITUKSET JA TIETEKNILLISET ASIAT
3.3.1 Mitoitusnopeudet



Maantie 8155: 60 km/h
Kadut: 50 km/h

3.3.2 Mitoitusajoneuvot
Maantiejaksolla ei ole esteitä erikoiskuljetuksille välillä Äimäraution eritasoliittymä
– Oritkarin satama. Maantien M1 katuliittymissä mitoitusajoneuvona on käytetty
modulieurorekkaa.
3.3.3 Moporeitti
Kevyen liikenteen väylillä on mopolla ajo kielletty. Mopot käyttävät ajorataa.
3.3.4 Päällysteet ja poikkileikkaukset
Tie ja paaluväli
Maantiet
 M1 plv 0 - 1080



M1 plv 1080 - 1710
M1 plv 1710 – 2060




M1 plv 2060 – 2100
M1 plv 2100 – 2840




M1 plv 2840 – 3400
M1 plv 3400 – 3720




M1 plv 3720 – 3960
M1 plv 3960 – 4100



M1 plv 4100 – 4320

päällyste ja leveys
SMA 11,0 / 8,0, muuttuva korotettu keskisaareke ja liittymien kanavointi
SMA 10 / 7
SMA 10 / 7, korotettu keskisaareke ja kanavoitu liittymä
SMA 10 / 7
SMA 2* 8,5/ 7, korotettu keskisaareke ja
kanavoidut liittymät
SMA 10 / 7+ 9,5/7, keskikaista 2,5 -3,5 m
SMA 2 *10 / 7, korotettu keskisaareke ja
kanavoitu liittymä
SMA 17,0 / 14,0
SMA 2* 8,5/ 7,, korotettu keskisaareke ja
kanavoitu liittymä
SMA 8,0 /6,5 + 8,5 / 7,0 korotettu kes

Mt 8155, Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun Satama – vt22
TIESUUNNITELMASELOSTUS



M1 plv 4320 - 4520



M1 plv 4520 –4700





M1 plv 4700 - 5340
M1 plv 5340 - 5440
M1 plv 5440 – 5560

Rampit
 E1R1 plv 17 – 205
 E2R1 plv 5 – 50
 E2R2 plv 8 – 50
 E2R3 plv 16 – 30
 E2R4 plv 514 – 537
 E2R5 plv 14 – 43
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kisaareke ja kanavoitu liittymä
SMA 8,5 / 7,0 +5,0 / 3,5 korotettu keskisaareke ja kanavoitu liittymä
SMA 10,0 / 7,0, korotettu keskisaareke ja
kanavoitu liittymä
SMA 10,0 / 7,0
SMA 10,0 / 7,0 + väistötila 3 m vas
SMA 10,0 / 7,0
AB 13,0 / 10,50
AB 9,0 / 7,0 AB, vapaa oikea
AB 8,5 / 6,5 AB, vapaa oikea
AB, muuttuva liittymäalue
AB, muuttuva liittymäalue
AB, muuttuva liittymäalue

Maantiehen M1 kuuluvana kevyen liikenteen väylät:
 J1 plv 0 – 865
AB 3,5m erillinen jkpp- tie vas
 J1 plv 2261- 2775
AB 3,5m erillinen jkpp- tie vas
 J1 plv 2775 - 3078
AB 5,0m korotettu jkpp- tie oik
 J1 plv 3078 - 3158
AB 3,5m erillinen jkpp- tie vas
Ramppiin E1R1 kuuluvana kevyen liikenteen väylä J2_
 J2 plv 67 - 200
AB 3,5m erillinen jkpp- tie vas
Kadut














K1 Merilinja plv 7 – 360
K2 Jääsalontie plv 10 – 90
K2 Jääsalontie plv 90 – 400
K3 Terminaalitie plv 11 – 116
K4 Oritkarinkuja plv 6– 35
K5 Äimätie plv 15 – 135
K6 Äimärautiontie plv 9 – 170
K7 Äimäkuja plv 13 – 53
K8 Lintulammentie plv 15 – 95
K8 Lintulammentie plv 95 – 170
K9 Snellmanintie plv 17 – 78
K10 Lyijytie plv 15 – 115
K11 Kiilakiventie plv 7 – 95

Kevyen liikenteen väylät
 K1J plv 19-300
 K2J plv 18 – 378
 K2Ja plv 5 – 185
 K3J plv 20 – 116
 K4J plv -0 – 59
 K5Ja plv 24 – 135
 K5Jb plv 24 – 135
 K6J plv 2 – 170
 K6Ja plv 0 – 37
 K7J plv 2 – 37
 K8J plv 80 – 253
 K8Ja plv 2 –41

AB 8,0
AB, muuttuva 8,0 -11,0,
AB 8,0
AB 7,0 +4,0, korotettu saareke 1,5 m
AB, muuttuva (7,5)
AB 11,0
AB 6,5
AB, muuttuva (7,5)
AB 10,5 +4,0, korotettu saareke
AB 7,5
AB 10,5 +4,0, korotettu saareke
AB 7,0 +4,0, korotettu saareke
AB 14,5
AB 3,5
AB 3,5
AB 3,0
AB 3,5
AB 3,0
AB 3,5
AB 3,5
AB 3,0
AB 3,0
AB 3,0
AB 4,0
AB 3,0
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K8Jb plv 2 -16
K12J plv 2 – 15
K13J plv 2- 111
K14J plv 3426 – 3678
K15J plv 30 – 122
K16J plv 0 – 67
K17J plv 0 – 44
K18J plv 56 – 112
K19J plv 0 – 49
K22J plv 0 – 45
K23J plv 882 – 1005
K23J plv 1785 – 1860
K23J plv 2090 – 2242
K24J plv 3158 – 3200
K25J plv 0 – 67
K26J plv 0 – 52
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AB 3,0
AB 3,0
AB 4,0
AB 4,0
AB 4,0
AB 3,0
AB 3,0
AB 4,0
AB 3,0
AB 3,0
AB 3,5
AB 3,5
AB 3,5
AB 3,5
AB 3,5
AB 3,5

Selitteet päällysteille:
SMA= kestopäällyste ( kivimastiksiasfaltti),
AB = kestopäällyste (asfalttibetoni)
3.3.5 Kuivatus
Maantien pintakuivatus toteutetaan avo-ojilla, jotka puretaan ELY- keskuksen ja
Oulun Veden omistamien nykyisten tai rakennettavien hulevesiviemäreiden kautta mereen. Jääsalontien päässä oleva hulevesien selkeytysallas toimii edelleen
selkeytysaltaana kunnes tontit rakentuvat asemakaavan mukaisesti. Asemakaavassa on osoitettu hulevesialtaalle uusi sijainti, joka rakennetaan samassa vaiheessa tonttien kanssa.
Jääsalontien varteen jatketaan nykyistä alueellisen kuivatuksen laskuojaa mereen saakka. Laskuoja sijoittuu katualueelle.
Alikulkusillat kuivatetaan pumppaamalla. Uusia pumppaamoja rakennetaan Äimäkujan alikulkukäytävän kuivatusta varten, johon kuivatetaan myös Raviradan
ja Äimäraution alikulkukäytävät sekä Kihokkipolun alikulkukäytävän kuivatusta
varten.
Leikkauksissa olevien tierakenteiden kuivatus hoidetaan salaojituksella.
3.3.7 Telematiikka
Maantien 8155 Poikkimaantien parantamisen yhteydessä Poikkimaantielle suunnitellaan sijoitettavaksi vt4:n telematiikkajärjestelmään liittyvät vaihtuvat varoitusmerkin ja tiedotusopasteen yhdistelmät tienkäyttäjien tiedottamiseksi moottoritien liikennetilanteesta ja mahdollisen varareitin käytöstä. Tavoitteena on parantaa suunnittelualueella liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta ja palvelun laatua sekä
lisätä häiriöiden hallinnan mahdollisuuksia erityisesti liikenteen huipputuntien aikana.
Hanke on osa Oulun seudun liikenteenhallinnan kokonaisuuden kehittämistä.
Hanke liittyy Pohjois-Pohjanmaalla valtatiellä 4 välillä Haaransilta – Räinänperä
toteutettavaan liikenteenhallintajärjestelmään
Liikenteenhallinnasta on laadittu yleissuunnitelma, joka on suunnitelmaasiakirjana 18T-1. Siinä on määritelty toiminnalliset periaatteet sekä tekninen
toteutustapa.
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3.4 RAKENTEELLINEN MITOITUS JA POHJANVAHVISTUKSET

3.4.1 Tehdyt tutkimukset
Suunnittelualueella on tehty pohjatutkimuksia talvella 2016-2017. Tielinjalla tutkimukset ovat olleet pääasiassa painokairauksia ja häiriintyneiden maanäytteiden
ottoa. Siltapaikoilla tutkimuksia on täydennetty porakone- ja heijarikairatutkimuksin. Nykyisten teiden rakennetta (materiaali ja paksuus) selvitettiin koekuoppatutkimuksilla.
Siltapaikkojen läheisyyteen on asennettu pohjavesiputkia yhteensä 6 kpl.
Lisäksi käytössä on ollut alueella aikaisemmin tehdyt pohjatutkimustiedot.
3.4.2 Pohjanvahvistukset
Nykyisillä väylillä ei ole tehty pohjanvahvistuksia. Uudet ja levennettävät väylät
voidaan tehdä ilman pohjanvahvistustoimenpiteitä.
Siltapaikoilla S1, S2, S3 ja S4 siltojen tulopenkereet tehdään kevennettyinä ja/tai
esikuormitettuna väylien levennyksen ja viereen rakennettavan uuden väylän
takia.

3.4.3 Rakenteellinen mitoitus
Maantien 8155 uuden rakenteen mitoitus on tehty suunnitteluohjeen tieluokan
6,0AB ja vaativuusluokan V3 mukaan, käyttäen tavoitekantavuutena sitomattoman kantavan kerroksen päältä 160 MN/m2 ja päällysteiden päältä 360 MN/m2
sekä routanousun maksimiarvona 70 mm olettaen, että pohjamaa tasalaatuistetaan tai pohjamaana on tasalaatuinen maapenger tai louhepenger.
Katujen ja kevyen liikenteen väylien rakenteet on mitoitettu Oulun kaupungin katurakenteiden suunnitteluohjeen mukaisesti. Vaadittavat kantavuudet ja sallitut
routanousut ovat:
 katuluokka 2, kantavan kerroksen päältä 160 MN/m2, routanousu 30 mm
 katuluokka 3, kantavan kerroksen päältä 160 MN/m2, routanousu 50 mm
 katuluokka 4, kantavan kerroksen päältä 145 MN/m2, routanousu 70 mm
 katuluokka 6, kantavan kerroksen päältä 115 MN/m2, routanousu 70 mm
Korotetulla kevyenliikenteen väylällä vaatimus on sama kuin ajoradalla.
Pohjamaa on routivaa lähes koko suunnittelualueella, joten kaikilla väylillä routamitoitus on määräävä.
Maantien, katujen ja kevyen liikenteen väylien penkereissä käytetään louhetta
liityttäessä jo rakennettuun louhepenkereeseen.

3.5 TIEYMPÄRISTÖ
Tieympäristösuunnitelmassa nykyistä puustoa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon. Tieympäristö rakentuu kolmen eri kehittämisteeman varaan. Näitä ovat meri, merenranta ja metsä.
Sataman tuntumassa tie on yli 3 metriä korkealla louhepenkereellä veden keskellä. Maankäyttösuunnitelmien toteutuessa tieympäristö muuttuu ja vasta siinä vaiheessa tiealueelle kannattaa laatia ympäristösuunnitelma, joka ottaa huomioon
maankäytön mukanaan tuomat muutokset. Louhepenkereen kasvuolosuhteet
ovat haastavat, eikä istutuksille ole tiealueella riittävästi tilaa.
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Merenrantateema korostuu Jääsalontien ja Äimäraution eritasoliittymän välillä.
Tie on linjattu lähelle nykyistä rantapengertä Oritkarinkujan kohdalla olevan säilyvän pysäköintialueen tuntumaan. Terminaalitien kohdalla oleva pysäköintipaikka
jää uuden tielinjan alle. Jääsalontien ja Terminaalitien väliin jää pieni viheralue
meren puolelle. Alueelle voi istuttaa tuulta kestäviä lehtipuita esim. tervaleppää
ryhmiin.
Oritkarinkujan kohdalla oleva pysäköintialueen ympäristö on umpeenkasvanut ja
sen ympäristö tulisi hoitaa ja avata näkymä merelle.
Äimäraution liittymän kohdalla tieympäristöön istutetaan ns. merkkipuita esim.
poppeleita yksittäin tai ryhmäksi. Hevosurheilukeskuksen kohdalla molemmin
puolin tietä on uusia järjestelyjä, joiden johdosta nykyistä puustoa joudutaan poistamaan. Tilalle esitetään uusia puuistutuksia; sekä havu- että lehtipuita.
Rautatien itäpuolella on metsäteema. Alikulkujen tuntumaan istutetaan uutta
puustoa ja säilyvän voimalinjan alla olevalle meluvallille uusitaan pensasaiheet.
Tien pohjoispuolella tarvittavat uudet meluvallit muotoillaan entisten kaltaisiksi,
luonnonmukaisiksi harjanteiksi. Uudet meluvallit metsitetään pääasiassa männyllä. Alahelmoissa voi käyttää myös lehtipuustoa muodostamaan reunavyöhykettä.
Nokelan ja Mäntylän kohdalle rakennetaan meluseinä. Meluseinästä luonnosteltiin kaksi vaihtoehtoa, joista valittiin malli Nokela ohjeeksi rakennussuunnitteluun.
Uusien alikulkujen seinät tehdään sileäpintaisina, jolloin ne soveltuvat hyvin katutaiteen sijoituspaikoiksi.
Kaikki saarekkeet, kiertoliittymä ja alikulkukäytävien siltojen painanteet rakennetaan betonikivestä
Melusuojaukset
Melulaskentojen perusteella havaittiin melusuojaustarpeita useissa paikoissa
maantien molemmin puolin. Meluesteiden suunnittelussa lähtökohtana käytettiin
Poikkimaantien kehittämissuunnitelman yhteydessä esitettyjä suojausratkaisuja.
Näitä muokattiin tarkempien mitoituslaskelmien ja muuttuneiden suunnitelmaratkaisujen myötä. Esitettävät uudet melusuojausrakenteet on esitetty suunnitelmakartoilla 3T-1…9 sekä meluselvitysraportin 16T-1 liitteenä olevissa melukuvissa.
Suunnitelmassa esitetään toteutettavaksi seuraavia uusia meluesteitä:
Piir.
nro
3T-6

meluesteen
tunnus
Me1 melukaide

sijainti Mt 8155 plv

korkeus

plv 3130-3255 vas

3T-6

Me2 melukaide

plv 3120-3260 oik

3T-6

Me3 meluseinä

plv 3240-3500 oik

h=1,6m
tienpinnasta
h=1,6m
tienpinnasta
h=TSV+3,5m

3T-6

Me4 meluseinä

plv 3280-3520 vas

h=TSV+3,0m

3T-6,
3T-7
3T-7

Me5 meluvalli

plv 3590-3920 vas

h=TSV+2,0m

Me6 melukaide

plv 3900-3960 oik

3T-7

Me7 melukaide

plv 3915-3965 vas

3T-7

Me8 meluvalli

pl 3960 vas – E2R4
pl 448 oik

h=1,4m tienpinnasta
h= 1,4m tienpinnasta
h=mp+3,5m
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3T-7

Me9 meluvalli

h=mp+1,5m

Me10 meluvalli

pl 3980 oik – E3R5
pl 102 oik
plv 4570-4850 vas

3T-8
3T-8

Me11 melukaide

plv 4825-4885 vas

3T-8

Me12 meluvalli

plv 4870-5030 vas

h=1,2m tienpinnasta
h=TSV+3,0m

3T-8,

Me13 melukaide

plv 5135-5195 vas

3T-9

Me14 meluvalli

plv 5310-5440 vas

3T-9

Me15 melukaide

plv 5430-5470 vas

3T-9

Me16 meluvalli

plv 5460-5560 vas
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h=TSV+3,0m

h=1,2m tienpinnasta
h=TSV+2,5m
h=1,2m tienpinnasta
h=TSV+2,5m

3.6 TIEVALAISTUS JA YMPÄRISTÖVALAISTUS
Valaistuksen periaatteet ja valaistusluokat on esitetty valaistuksen yleiskartoilla,
piirustusnumero 11T-1…2. Kohteeseen ei ole suunniteltu erikois- tai ympäristövalaistusta.
Kaikki uusi maanteiden valaistus toteutetaan LED-valaistuksena. Maanteillä uudet valaisinpylväät ovat 10m korkeita törmäysturvallisia pylväitä. Liikennevalojen
kanssa yhteiskäytössä olevat pylväät ovat törmäyksessä myötääviä NE-pylväitä.
Muut pylväät ovat törmäysenergiaa absorboivia HE-pylväitä. Kaiteen takana voidaan käyttää jäykkiä pylväitä, mikäli kaiteen joustovara sen mahdollistaa. Kaapelointi toteutetaan maakaapelilla.
Katuverkolla käytetään uusina valaisimina tapauskohtaisesti joko LED-valaisimia
tai suurpainenatrium-lampulla varustettuja valaisimia riippuen uusittavan valaistusjakson pituudesta sekä kadulla nykyisin käytössä olevasta valaisintyypistä.
Kaduilla käytetään 10m korkeita jäykkiä sinkittyjä teräskartiopylväitä ja maakaapelia.
Uudet J- ja KJ-väylien valaistukset toteutetaan LED-valaimilla, jäykillä 6m korkeilla sinkityillä teräskartiopylväillä ja maakaapelilla.
Kaikkiin uusiin alikulkukäytäviin rakennetaan valaistus. Valaistus toteutetaan sillan kanteen kiinnitettävillä upotettavilla LED-valaisimilla.
Äimäraution risteyssillan (S3) ja Äimäraution ylikulkusillan (S4) kohdalla tievalaistus toteutetaan kaksipuolisena valaistuksena, mikä jatkuu siltojen kohdalla reunapalkkiin kiinnitettävillä valaisinpylväillä. Pylväät kiinnitetään kummassakin sillassa nykyisen sillan vasempaan reunapalkkiin ja uuden sillan oikeaan reunapalkkiin. Risteysiltaan (S3) tulee myös alittavan väylän valaistus sillan kannen
alapintaan kiinnitettävillä LED-valaisimilla. Samalla nykyisen sillan alapuolinen
valaistus uusitaan LED-valaistukseksi, jotta valaistus vastaa uuden sillan valaistusta.
Jatkosuunnittelussa on otettava huomioon Fingridin 110kV johtojen risteämälausunnon (1.6T-4.3) ja Oulun Energian 110kV johtojen risteämälausunnon (1.6T4.4) mukaiset rajoitukset rakenteiden materiaaleille, sijainnille ja korkeustasolle,
voimajohdosta aiheutuva vaatimus valaistuksen maadoitukselle sekä rajoitteet
johtoalueella työskentelylle.
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3.7 KIINTEÄ LIIKENTEENOHJAUS
Suunnittelualueen kiinteä liikenteenohjaus perustuu Oulun viitoituksen yleissuunnitelman 2009 tämän hankkeen yhteydessä päivitettyyn suunnitelmakarttaan,
Oulun keskusta ja lähialueet. Suunnitellut opasteet on esitetty viitoituksen yleiskartoilla, piirustusnumero 11T-1…2. Suunnitelmassa on otettu huomioon vt4 Lintulan eritasoliittymän rakennussuunnitelman mukaan rakennettavat opasteet.
Poikkimaantie on erikoiskuljetusreitti, mikä tulee huomioida portaalien alituskorkeudessa.
Sataman päässä alueen opastus tulee tarkentaa rakentamissuunnitelman yhteydessä, että mahdolliset muutokset toimintojen (mm. Tulli) sijainnissa huomioidaan. Lisäksi tarvittaessa tulee suunnitella opastuksen vaiheistus, mikäli Sataman sisääntuloalueen palveluiden rakentamisen ajoitus näin vaatii.
Jatkosuunnittelussa on otettava huomioon Fingridin 110kV johtojen risteämälausunnon (1.6T-4.3) ja Oulun Energian 110kV johtojen risteämälausunnon (1.6T4.4) mukaiset rajoitukset rakenteiden materiaaleille, sijainnille ja korkeustasolle
sekä rajoitteet johtoalueella työskentelylle.

3.8 SILLAT JA TUKIMUURIT
Suunnitelmaan sisältyy 15 siltapaikkaa, joihin tehdään yhteensä 10 uutta erillistä
siltaa ja kahdeksan korjattavaa siltaa. S17 Piekananpolun alikulkukäytävän siltaan ei tehdä korjaustoimenpiteitä, koska silta on korjattu vuonna 2015. Kuusi
siltaa puretaan.

S1 Raviradan alikulkukäytävä
Siltapaikalla jalankulku- ja polkupyörätie J2 alittaa Poikkimaantien Mt 8155. Uusi
silta rakennetaan nykyisen sillan (O-4149) viereen ja nykyinen silta puretaan.
Rakennettava silta on tyypiltään teräsbetoninen laattakehäsilta (Blk). Sillan vapaa
aukko on 6 m ja hyödyllinen leveys 22,35…25,43 m. Sillan vinous on 0 gon ja
sillan ja alittavan J2:n risteyskulma on 100 gon. Vaadittava alikulkukorkeus J2:n
kohdalla on vähintään 3,2 metriä. Sillan kehäjalat ovat vinot ja siipimuurit ylittävän
tien suuntaiset. Silta rakennetaan kahdessa vaiheessa liikennejärjestelyiden takia. Uusi silta perustetaan lyötävillä teräsbetonipaaluilla (300x300mm2). Paalutustyöluokka on PTL2.

S9 Äimäkujan alikulkukäytävä
Rakennettava silta on tyypiltään teräsbetoninen laattakehäsilta (Blk). Sillan vapaa
aukko on 6 m ja hyödyllinen leveys 9,5…16,5 m. K7:n ja alittavan J1:n risteyskulma on 90 gon. Vaadittava alikulkukorkeus J1:n kohdalla on vähintään 3,2 metriä. Sillan kehäjalat ovat vinot ja siipimuurit ylittävän tien suuntaiset. Uusi silta
perustetaan lyötävillä teräsbetonipaaluilla (300x300mm2). Paalutustyöluokka on
PTL2.

S2 Äimäraution alikulkukäytävä
Siltapaikalla jalankulku- ja polkupyörätie J1 alittaa rampin R2. Uusi silta rakennetaan nykyisen sillan viereen ja nykyinen silta (O-1342) puretaan. Rakennettava
silta on tyypiltään teräsbetoninen laattakehäsilta (Blk). Sillan vapaa aukko on 6 m
ja hyödyllinen leveys 14,9…15,5 m. Sillan vinous on noin 2 gon ja sillan ja alittavan J1:n risteyskulma on 102 gon. Vaadittava alikulkukorkeus J1:n kohdalla on
vähintään 3,2 metriä. Sillan kehäjalat ovat vinot ja siipimuurit ylittävän tien suuntaiset. Silta rakennetaan kahdessa vaiheessa liikennejärjestelyiden takia. Uusi
silta perustetaan lyötävillä teräsbetonipaaluilla (300x300mm2). Paalutustyöluokka
on PTL2.
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S3 Äimäraution risteyssilta
Äimäraution risteyssillalla poikkimaantie Mt 8155 ylittää Limingantien Mt 847.
Uusi silta rakennetaan nykyisen sillan (O-1343) viereen. Rakennettava silta on
tyypiltään teräsbetoninen jatkuva ulokelaattasilta (Bjul). Sillan jännemitat ovat
2,5+13,0+16,5+17,0+14,0+2,5 m ja hyödyllinen leveys 9,5 m. Sillan vinous on
27,9 gon. Silta sijaitsee vaakatasossa suoralla. Vaadittava alikulkukorkeus alittavan väylän kohdalla on vähintään 6,5 metriä, kuten nykyisellä sillalla.
Tuilla T2, T3 ja T4 pilarit kiinnittyvät kanteen jäykästi. Päätytuilla käytetään kiinteitä kalottilaakereita.
Uusi silta perustetaan porapaaluilla. Paalut ulotetaan 3d verran ehjään kallioon.
Paalutustyöluokka on PTL3. Viereisen sillan kaivinpaaluperusten takia on käytettävä mahdollisimman vähän häiritsevää porausmenetelmää ja porauksessa on
paineilman lisäksi käytettävä vettä.
Nykyiseen Äimäraution risteyssiltaan tehdään ET-raportin mukaiset toimenpiteet
mm. pintarakenteiden uusiminen.

S4 Äimäraution ylikulkusilta
Äimäraution ylikulkusillalla Poikkimaantie Mt 8155 ylittää ratapihan. Uusi silta
rakennetaan nykyisen sillan (O-1344) viereen. Rakennettava silta on tyypiltään
teräksinen jatkuva palkkisilta, betonikantinen ja liittorakenteinen (Tjpbl). Sillan
jännemitat ovat 27,3+53,5+45,9+34,4 m ja hyödyllinen leveys 9,5 m. Sillan vinous on tuilla T1 ja T2 11,5 gon ja tuilla T3…T5 0 gon. Silta sijaitsee vaakatasossa
suoralla. Vaadittava alikulkukorkeus ratojen kohdalla on sama kuin nykyisellä
sillalla.
Nykyinen silta on perustettu maanvaraisesti ja vanhojen suunnitelmien mukaan
osa sillan tuista on vahvistettu syvätiivistyksellä (T2 ja T4). Syvätiivistetyillä tuilla
paalujen etäisyys nykyisen sillan peruslaatan reunasta on alustavasti minimissään 3 metriä. Uusi silta perustetaan porapaaluilla. Paalut ulotetaan 3d verran
ehjään kallioon. Paalutustyöluokka on PTL3.
Nykyiseen Äimäraution ylikulkusiltaan tehdään ET-raportin mukaiset toimenpiteet
mm. pintarakenteiden uusiminen.

S5A ja B Joulumerkkikodinpolun alikulkukäytävä
Siltapaikalla jalankulku- ja polkupyörätie J3 alittaa Poikkimaantien Mt 8155. Nykyinen silta (O-1345) korvataan uudella siltaparilla. Rakennettavien siltojen tyyppi
on teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul). Siltojen jännemitat ovat 2,5+14,0+2,5 m.
Molempien siltojen hyödyllinen leveys on 9,5 m. Siltojen reunapalkkien välinen
vapaa väli on 1,7 m. Siltojen vinous on 0 gon. Sillat sijaitsevat vaakatasossa kaarella R=2800 m. Vaadittava alikulkukorkeus J3:n kohdalla on vähintään 3,2 metriä.
Uudet sillat perustetaan maanvaraisesti murskearinalla. Liikennejärjestelyiden ja
sillan rakentamisen takia työaikainen tuenta tehdään ponttiseinällä.

S6 Lintulammentien alikulkukäytävä
Siltapaikalla K8J alittaa Poikkimaantien Mt 8155. Lintulammentien nykyinen alikulkukäytävä (O-1346) levennetään pohjoispuolelle. Levennettävä silta on tyypiltään teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul). Sillan jännemitat ovat 2,2+9,5+2,2 m.
Sillan vanhaa reunapalkkia ja kantta puretaan 1,14 m:n leveydeltä. Levennysosan leveys on 7,82 m. Levennetyn sillan hyötyleveys on 26,1…28,1 m. Sillan
vinous on 0 gon ja silta sijaitsee vaakatasossa suoralla. Vaadittava alikulkukorkeus K8J:n kohdalla on vähintään 3,1 metriä.
Levennettävä osa perustetaan maanvaraisesti murskearinalla. Liikennejärjestelyiden ja sillan rakentamisen takia työaikainen tuenta tehdään ponttiseinällä.

S10 Kihokkipuiston alikulkukäytävä
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Rakennettava silta on tyypiltään teräsbetoninen laattakehäsilta (Blk). Sillan vapaa
aukko on 6 m ja hyödyllinen leveys 8,5 m. K8:n ja alittavan J1:n risteyskulma on
100 gon. Vaadittava alikulkukorkeus J1:n kohdalla on vähintään 3,2 metriä. Sillan
kehäjalat ovat vinot ja siipimuurit ylittävän tien suuntaiset.
Uusi silta perustetaan maanvaraisesti murskearinalla.

S7 Mäntylänpolun alikulkukäytävä
Nykyinen purettava alikulkukäytävä on tyypiltään teräsbetoninen elementtirakenteinen laattasilta (Ble). Silta puretaan vaiheittain kahdessa osassa.
Rakennettava silta on tyypiltään teräsbetoninen laattakehäsilta (Blk). Sillan vapaa
aukko on 6 m ja hyödyllinen leveys ≥ 21 m. Sillan vinous on 0 gon. Vaadittava
alikulkukorkeus alittavan väylän kohdalla on vähintään 3,2 metriä. Sillan kehäjalat
ovat vinot ja siipimuurit ylittävän tien suuntaiset. Silta rakennetaan kahdessa vaiheessa liikennejärjestelyiden takia.
Uusi silta perustetaan maanvaraisesti murskearinalla ja silta rakennetaan kahdessa vaiheessa. Liikennejärjestelyiden ja sillan rakentamisen takia työaikainen
tuenta tehdään ponttiseinällä.

S8 Lintulan läntinen ja itäinen risteyssilta
Siltapaikalla Valtatie 4 ylittää Poikkimaantien Mt 8155. Nykyisille silloille (O-1473
ja O-15329) ei tehdä korjaustoimenpiteitä. Sillan pohjoispuolen luiska muutetaan
kaltevuudesta 1:2 kaltevuuteen 1:1,5. Luiskan betonikiviverhous puretaan ja tehdään vastaava jyrkennettyyn luiskaan. Rakennussuunnittelun aikana tulee varmistaa luiskan mahdollinen lujittaminen (esim. maanauloilla).

S12 Kiilakiventien alikulkukäytävä
Nykyinen purettava alikulkukäytävä on tyypiltään teräsbetoninen elementtirakenteinen laattasilta (Ble). Silta puretaan vaiheittain kahdessa osassa.
Rakennettava silta on tyypiltään teräsbetoninen laattakehäsilta (Blk). Sillan vapaa
aukko on 6 m ja hyödyllinen leveys 22,5 m. Sillan vinous on 0 gon. Vaadittava
alikulkukorkeus alittavan väylän kohdalla on vähintään 3,4 metriä. Sillan kehäjalat
ovat vinot ja siipimuurit ylittävän tien suuntaiset. Silta rakennetaan kahdessa vaiheessa liikennejärjestelyiden takia.
Uusi silta perustetaan maavaraisesti murskearinalla ja silta rakennetaan kahdessa vaiheessa. Liikennejärjestelyiden ja sillan rakentamisen takia työaikainen tuenta tehdään ponttiseinällä.

S13 Haukanpolun alikulkukäytävä
Nykyinen silta on tyypiltään teräsbetoninen elementtirakenteinen laattasilta (Ble),
jonka vapaa-aukko on 4 metriä ja hyödyllinen leveys 10,5 m. Siltaan tehdään
seuraavat korjaustoimenpiteet: sillan reunaosa ja -palkit sekä pintarakenne uusitaan. Sillan reunoille lisätään kolhaisusuojat, M110 putket ja kaapelikaivot.
Nykyiseen siltaan on tehty erikoistarkastus, raportti 14.3.-17.

S14 Suohaukanpolun alikulkukäytävä
Nykyinen silta on tyypiltään teräsbetoninen elementtirakenteinen laattasilta (Ble),
jonka vapaa-aukko on 4 metriä ja hyödyllinen leveys 10,5 m. Siltaan tehdään
seuraavat korjaustoimenpiteet: sillan reunaosa ja -palkit sekä pintarakenne uusitaan. Sillan reunoille lisätään kolhaisusuojat, M110 putket ja kaapelikaivot.
Nykyiseen siltaan on tehty erikoistarkastus, raportti 14.3.-17.

S15 Merikotkantien alikulkukäytävä
Nykyinen silta on tyypiltään teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul), jonka jännemitat
ovat 2,2+9,5+2,2 metriä ja hyödyllinen leveys 10,5 m. Siltaan tehdään seuraavat
korjaustoimenpiteet: sillan reunapalkit ja pintarakenne uusitaan. Sillan reunapalkkeihin lisätään M50 putket ja sillan päihin kaapelikaivot.
Nykyiseen siltaan on tehty erikoistarkastus, raportti 14.3.-17.
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Silloista on laadittu siltamallit, pääpiirustukset, tiesuunnitelman asiakirjat 15TTS1-S15 sekä yksityiskohtainen siltaselostus, jossa on esitetty tarkemmin sillan
rakenne ja perustamisolosuhteet.
3.9 MASSATILANNE JA LÄJITYSALUEET
Suunniteltujen väylien rakentamiseksi tarvitaan hankkeen ulkopuolelta suodatinhiekkaa n. 31 500 m3, masuunihiekkaa n. 12000 m3, kantavan ja jakavan kerroksen murskeita n.33 900 m3 sekä louhetta n. 10 500 m3.
Rakennettavien tiepenkereiden rakentamisessa hyödynnetään hankkeelta saatavia nykyisten tierakenteiden leikkausmassoja sekä väylien leikkauksista saatavia
moreenimaita.
Rakenteisiin kelpaamattomia massoja käytetään luiskatäyttöihin ja meluvalleihin.
Ylijäämämassoja hankkeella jää noin 21000 m3, jotka sijoitetaan Kaakkurin liikuntamaan alueelle, piirustuksen 10T-1 mukaisesti.
Purettavaa asfalttia on 15 500 m2 (n. 2 300 m3), joka kuljetetaan urakoitsijan
hankkimaan luvalliseen paikkaan.
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4. TUTKITUT VAIHTOEHDOT
Jääsalontien (K2), Terminaalitien (K3) ja Oritkarintien (K12) liittymien osalta tutkittiin vaihtoehtoisina ratkaisuina valo-ohjattua ja valo-ohjaamatonta liittymää. Liittymien kapasiteetti todettiin liikenteen sujuvuuden kannalta riittäväksi ilman valoohjausta. Jääsalontien ja Oritkarintien liittymien osalta valo-ohjaamaton vaihtoehto vaatisi erotetun oikealle kääntymiskaistan, mikä hankaloittaisi JK+PP –tien
järjestelyjä. Liittymiin päätettiin toteuttaa valo-ohjaukset, sillä valo-ohjauksen katsottiin olevan kokonaisuutena turvallisempi vaihtoehto sekä JK+PP-tien käyttäjien
että ajoneuvoliikenteen kannalta. Lisäksi sivusuuntien liikennemäärien ollessa
vähäisiä valo-ohjaus on mahdollista toteuttaa oikeanlaisella ohjelmoinnilla siten,
ettei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa liikenteen sujuvuudelle.
Muiden suunnittelualueen liittymien osalta liittymäjärjestelyt on määritelty toimivuustarkastelun pohjalta.
Uuden ajoradan siltojen rakentamiseksi tutkittiin Äimäraution risteyssillan ja ylikulkusillan osalta vaihtoehtoina nykyisten siltojen leventämistä tai uusien siltojen
rakentamista. Kehittämissuunnitelmassa on esitetty siltojen leventämistä 7 m.
Siltojen leventämisestä ja uusien rakentamisesta tehtiin vaihtoehtotarkastelu,
jonka tuloksena päädyttiin uusien siltojen rakentamiseen. Perusteluna päätökselle todettiin :
- Nykyinen ylikulkusilta on perustettu syvätiivistyksen varaan. Rakennettavan sillan paalutus on tehtävä riittävän etäälle (>3m ) nykyisestä perustuksesta, jotta sitä ei häiritä. Vaatimus johtaa uuden sillan rakentamiseen.
- Siltojen kustannusvertailussa vaihtoehtojen välillä ei todettu merkittävää
kustannuseroa.
- Työnaikainen häiriö on selvästi pienempi uuden sillan vaihtoehdossa.
- Levennyksen rakentaminen aiheuttaa rasituksia nykyisille rakenteille mm.
levennetyn kansilaatan kutistuman vaikutuksesta.
Rakennettavien alikulkusiltojen tyyppiä vertailtiin ja tarkastelussa oli mukana neljä
siltatyyppiä:
 Blk II teräsbetoninen vinojalkainen kehäsilta,
 Holvisilta KASI:a, teräksinen tyyppiratkaisu,
 Blk I suorajalkainen kehäsilta
 teräsbetoninen ulokelaattasilta
Siltatyypiksi valittiin Blk II vinojalkainen kehäsilta ylittävän väylän suuntaisilla siipimuureilla varustettuna seuraavin perustein:
 Siltakustannuksia arvioitiin Kihokkipuiston siltakohteessa:
- edullisimmaksi ratkaisuksi saatiin KASI-holvisilta.
- Kallein siltavaihtoehto on ulokelaattasilta, jonka siltapituutta luiskakaltevuus 1:2 kasvattaa merkittävästi.
- Kehäsiltavaihtoehtojen kustannusarviot liikkuivat n. 180000…240000€ välillä (Blk II FORE-arviossa 189000€).
 Käyttömukavuus ja turvallisuus
Alikulkusiltojen käyttömukavuuteen vaikuttaa sillan pituus ja avaruus. Siltojen
alikulkukorkeus on n. 3,1…3,2 metriä. Käyttömukavuudeltaan avarin ratkaisu
saadaan ulokelaattasillalla. Kehäsilloista avarampi ratkaisu on vinojalkainen
Blk II tyyppikehäratkaisu. Kehäsiltojen käännetyillä siipimuureilla saadaan sillan pituutta lyhennettyä ja kevyen liikenteen liittymien näkemiä parannettua.
KASI-holvisillan siipimuureja ei voida tehdä ylittävän väylän suuntaisiksi ja
paalutetussa kohteessa ko. siltatyypin vaatii erillisen paalutetun laatan rakentamisen.
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Oulun kaupungin alikulkusiltojen siltatyypit
Oulun kaupunki on rakennuttanut useita Blk II- tyyppiratkaisun siltoja, joissa
on siipimuurit ylittävän väylän suuntaisia
muut tekijät
Siltaratkaisut hankkeella pyritään tekemään yhtenäisiksi. Äimäraution alueella
siltatyypin tulee olla perustusratkaisultaan paalutettava. Holvisilta-KASI vaatii
erillisen paalutetun paalulaatan, jolloin sen kustannustehokkuus häviää.

5. SUUNNITELMAN VAIKUTUKSET
Tiesuunnitelman kanssa samanaikaisesti on tehty Liikenneviraston ohjeistuksen
mukainen hankearviointi, jossa on arvioitu hankkeen vaikuttavuutta.
5.1 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET
Tiesuunnitelman vaikutukset
Ajoneuvoliikenne
Poikkimaantien kaistamäärän lisääntyminen sekä risteävien teiden kaistajärjestelyjen muutokset parantavat liikenteen sujuvuutta ja liittymien turvallisuutta. Uusien
valo-ohjausten myötä myös raskaan liikenteen aiheuttamat turvallisuusriskit vähenevät.
Liikenteen palvelutaso ja toimivuus paranevat sekä viivytykset ruuhka-aikoina
pienenevät. Sujuvuuden parantuminen mahdollistaa paitsi ympäröivän maankäytön kehittymisen, myös Oritkarin sataman suunnitelmien mukaisen kehittämisen.
Hyötykustannuslaskelmassa ajoneuvoliikenteen aika ja ajosuoritteet on selvitetty
koko Oulun kattavalla EMME-mallilla. Tarkastelussa on verrattu vuoden 2016 ja
2030 liikennetilanteessa nykyverkkoa sekä verkkoa, jossa Poikkimaantie on muutettu 2+2 kaistaiseksi välillä Kiilakiventie – Äimätie. Muutoin verkot ovat samankaltaiset, eivätkä ota huomioon esimerkiksi Poikkimaantien kehittämisen mahdollistavaa maankäytön muutosta.
Jalankulku ja pyöräily
Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet ja turvallisuus paranevat uusien liikennevaloja jk+pp järjestelyjen myötä. Suunnittelualueelle rakennetaan kaksi uutta alikulkusiltaa ja olemassa olevia yhdeksää uusitaan tai levennetään
Joukkoliikenne
Poikkimaantien suuntaista joukkoliikennettä ei suunnittelualueella nykyisellään
ole. Sivusuunnilla on Poikkimaantien ylittäviä pohjois-etelä suuntaisia joukkoliikennereittejä. Sekä paikallis- että pitkämatkaisen joukkoliikenteen kehittäminen
alueella mahdollistuu uusien rakennettavien pysäkkijärjestelyjen myötä. Olemassa olevien reittien sujuvuus paranee liikenteen ruuhkaisuuden vähentyessä.
Liikenneturvallisuus
Hankkeen arvioidaan vähentävän nykytilanteeseen nähden 0,46 henkilövahinkoon johtanutta liikenneonnettomuutta ja 0,02 kuolemaan johtanutta onnettomuutta vuodessa. Onnettomuusvähenemä on laskettu IVAR-ohjelmistolla. Poikkimaantien katuosuuden onnettomuuksista ei ole tietoa, mutta ne on IVARissa
otettu huomioon liittymätyyppikohtaisen riskiluvun perusteella.
Onnettomuuskustannukset ja niiden muutokset on määritelty Liikenneviraston
Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvot 2013 –ohjeen mukaisia
henkilövahinkojen ja eri onnettomuustyyppien yksikköarvoja käyttäen. Kustan-
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nuksissa on huomioitu vuosittainen yksikköhinnan nousu 1,125% ja kustannukset
on diskontattu tarkasteluvuoteen
Kunnossapitokustannukset
Suunnitelman vaikutuksia kunnossapitokustannuksiin on arvioitu Tiehallinnon
Talvihoidon suoritteet ja kustannukset eri tietyypeillä –selvityksen sekä Liikenneviraston Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvot 2013 –ohjeen
avulla. Laskelmassa on huomioitu lisäkaistojen rakentamisen aiheuttama talvikunnossapidon kustannusten nousu Poikkimaantien osalta sekä ajosuoritteiden
muutoksen aiheuttama päällysteen kulumisen kustannusmuutos koko verkolla.
Hankkeen toteuttamisen myötä siirtyvien tai poistuvien korjaus- ja kunnostustoimenpiteiden kustannusvaikutuksia ei ole arvioitu.

5.2 YMPÄRISTÖLLISET VAIKUTUKSET
5.2.1 Maankäyttö ja tieympäristö
Tiesuunnitelmaratkaisu on Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan ja Uuden Oulun yleiskaavan mukainen. Oulun kaupunki on laatimassa samanaikaisesti tiesuunnitelman kanssa Äimätie- Äimäkujan (564-2226) ja Poikkimaantie - Limingantien (564-2329) asemakaavan muutoksia, joissa on tilavaraukset tarvittavalle
tiealueelle, jalankulku- ja polkupyöräteille, alikuluille, silloille ja melusuojauksille.
Äimätie- Äimäkujan kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 1.11.-1.12.2016 ja Poikkimaantie-Limingantien kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 12.5.-12.6.2017. Tavoiteaikataulun
mukaan kaavaehdotus molemmissa hankkeissa on nähtävillä vuoden 2017 loppuun mennessä ja asemakaavamuutosten on määrä tulla voimaan vuoden 2018
alussa.
Poikkimaan rakentaminen vaikuttaa tieympäristöön. Kasvillisuutta poistetaan,
uusia melusuojauksia rakennetaan ja nykyisiä muokataan. Maastokäytävä pysyy
kuitenkin samana, vaikkakin se levenee uusien kaistajärjestelyjen myötä. Tiesuunnitelma perustuu asemakaavaratkaisuun. Ennen kuin Oritkarin asemakaavan mukainen maankäyttö toteutuu tiesuunnitelman ratkaisut vaikuttavat keskeneräisiltä.
Suunnitelman vaikutukset tieympäristöön ovat vähäiset asemakaavan toteutuessa. Tietä varten on jo rakennettu louhepengertä veteen satama-alueen tuntumassa. Asemakaavan ja satama-alueen suunnittelun yhteydessä on selvitetty
vaikutukset maankäyttöön ja ympäristöön.
Poikkimaantien tiesuunnitelma on vuonna 2012 laaditun Poikkimaantien kehittämissuunnitelman mukainen ja se noudattaa hyväksytyn kehittämissuunnitelman
periaatteita.
Maantie 847 muutetaan kaduksi välillä Kallisentie – E1R1 liittymä, mikä edellyttää
asemakaavan muuttamista.
5.2.2 Melu- ja päästövaikutukset
Melumallinnus on toteutettu SoundPlan-ohjelmalla. Suunnitelmaratkaisujen meluvaikutukset ovat positiiviset, melulta suojattavien henkilöiden määrä on esitetty
jäljempänä taulukossa 2.
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Melumallinnuslaskelmien tulostuskuvat on esitetty melun keskiäänitasovyöhykkeinä (LAeq) tiesuunnitelman osassa 16T-1. Laskelmien perusteella on arvioitu
melusuojauksen tarve.
Melulle altistuvien määriä arvioitaessa on käytetty rakennus- ja huoneistorekisteriaineiston asukasmäärätietoja sekä maanmittauslaitoksen maastotietokannan
rakennusluokittelua. Altistuvien arviointi toteutettiin spatiaalisesti ArcGISpaikkatieto-ohjelmiston avulla. Pistemäinen RHR-tieto (mm. asukasmäärä) yhdistettiin sitä lähimpään rakennukseen. Rakennuksen katsottiin sijaitsevan melualueella kun melualue ulottuu rakennuksen seinään.
Melulle altistuvien määrät eri tilanteissa on esitetty taulukossa 2.

55-60dB

60-65db

>65dB

Nykyliikenne v. 2015

835

358

0

Ennusteliikenne v. 2030
suunnitellulla verkolla
ilman melusuojauksia

947

409

0

Ennusteliikenne v. 2030
suunnitellulla verkolla ja
618
337
0
melusuojauksilla
* Melualueella tarkoitetaan tässä aluetta, jolla päiväaikaisen keskiäänitason (LAeq 07-22) ohjearvo
ulkona ylittyy, eli asuinalueella 55dB ja loma-asumiseen käytettävillä alueilla 45dB.

Taulukko 2. Melulle altistuvien määrät

Meluvaikutusten kustannukset laskettiin käyttäen Liikenneviraston Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvot 2013 -ohjeen mukaisia tieliikenteen
melun haittakustannusten yksikköarvoja. Kustannuksissa on huomioitu vuosittainen yksikköhinnan nousu 1,125% ja kustannukset on diskontattu tarkasteluvuoteen.
Päästövaikutukset
Päästövaikutuksia on arvioitu koko Oulun kattavan EMME –mallin avulla vastaavasti, kuin ajokustannuksia. EMME –sijoittelulla on pyritty selvittämään Poikkimaantien sujuvuuden parantumisen vaikutuksia suunnittelualuetta laajemmin.
Päästökustannuksia laskettaessa on käytetty Liikenneviraston Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvot 2013 –ohjeen mukaisia tieliikenteen päästökustannusten yksikköarvoja. Laskennassa on jätetty huomioimatta hiukkas- ja
hiilivetypäästöt, puuttuneiden lähtötietojen vuoksi. Kustannusten vaikutus olisi
suurempi, mikäli nämä arvot olisi mukana laskennassa. Kustannuksissa on huomioitu vuosittainen yksikköhinnan nousu 1,125% ja kustannukset on diskontattu
tarkasteluvuoteen.
Päästövaikutukset pelkästään suunnittelualuetta tarkasteltaessa ovat negatiivisia
liikennemäärän lisääntyessä, mutta ympäröivän tieverkon liikenteen muutokset
huomioiden päästövaikutukset pienenevät ajoreittien muuttuessa sujuvammiksi.
Laskennallisesti päästöjen kustannusvaikutus on kuitenkin varsin pieni.
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5.3.2 Vaikutukset luonnonympäristöön
Kartalle 16T-2 on merkitty rekistereistä saatavilla olleet tiedot muinaisjäännöksistä, kulttuuriympäristön arvokohteista, luonnonsuojelualueista, natura-alueista ja
sekä suojelluista eläin- ja kasviesiintymistä. Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksen luonto- ja alueidenkäyttöyksikkö on tarkistanut Poikkimaantien lähellä
olevat uhanalaistiedot niin eläinten kuin kasvien suhteen joulukuussa 2016.
Ympäristösuunnittelun pienryhmäpalaverissa 28.2.2017 Oulun kaupungin edustajien kanssa käytiin läpi kartalle 16T-2 merkityt alueet ja todettiin, että tiesuunnitelman mukaiset rakentamistoimenpiteet eivät uhkaa alueen luonnonympäristöä.
Tiesuunnitelman toteutuessa alueelta poistuu uhanalaisten lintujen pesimäpaikkoja. Ruokailu- ja levähtelypaikkoja poistuu vasta asemakaavan toteutuessa.
Uusia ruokailupaikkoja syntyy alueelle tien merenpuolelle asemakaavan mukaiselle uudelle hulevesialtaalle.
Pesimä- ja ruokailupaikkoja syntyy Oritkarin alueella satamatoimintojen kehittyessä. Uusia kenttiä rakennetaan ruoppausmassoista Oritkarin kärkeen.
Linnuston pesimä-ja ruokailupaikkojen säilyminen Oritkarin alueella on ratkaistu
alueen asemakaavassa ja satamatoimintojen kehittämissuunnitelmissa. Tiesuunnitelman vaikutukset uhanalaisiin lintuihin jäänevät vähäisiksi, koska uudet pesimä- ja ruokailupaikat toimivat korvaavina elinympäristöinä. Oulun kaupungin
asettama rantakenttätyöryhmä seuraa vuosittain alueen uhanalaisten lintujen
esiintymistä satama-alueella, ja sitä kautta muutoksiin on voitu puuttua muuttamalla alueella toimivien toimintatapoja
Ekologiset yhteydet tien yli säilyvät nykyisenkaltaisina. Maantien estevaikutus
säilyy.

5.3.3 Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
Kihokkipuiston alikulkukäytävän (silta S10) peruskaivanto ulottuu pohjavesipinnan alapuolelle joten sillä on paikallista vaikutusta pohjaveden tasoon. Vaikutusalueella ei ole asutusta. Muiden siltojen perustamiseksi ei tarvitse kaivaa pohjavedenpinnan alapuolelle, eikä ratkaisuilla ei ole vaikutusta pohjaveden pinnan
tasoon.
Suunnitelma-alueen länsipäässä pintavedet johdetaan nykyiseen hulevesialtaaseen kunnes alue täytetään asemakaavan mukaisesti. Asemakaavan mukaisesti
rakennetaan uusi hulevesien käsittelyallas, johon hulevedet johdetaan jatkossa.
Äimäraution alueella alikuluista pumpattavat vedet johdetaan laskujohtoa pitkin
mereen. Laskujohto korvaa nykyisen avo-ojan, joka jää rakennettavan jalankulkuja polkupyörätien alle, Mäntylän – Hiirosen alueen hulevedet johdetaan nykyisiin
hulevesiviemäreihin, jotka laskevat mereen. Vesimäärät eivät lisäänny ja vesistöihin tuleva kuormitus säilyy ennallaan nykytilanteeseen nähden.

5.3.4 Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriarvoihin
Rakennustoimenpiteet vaikuttavat alueen maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriarvoihin.
Suurimmat maisemavaikutukset keskittyvät uuden sataman ja Äimäraution väliselle alueelle. Asemaakaava mahdollistaa veteen rakentamisen ja siitä aiheutuvat ranta-alueen muutokset ovat merkittäviä. Äimäraution ja Kainuuntien välillä
maisema- ja kaupunkikuvamuutokset eivät ole merkittäviä. Poikkimaantien varrella on vihervyöhykkeet molemmin puolin tietä ja näkymät nykyisin jo suljetut.
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Melusuojauksia joudutaan rakentamaan lisää ja paikoitellen muotoilemaan olevia valleja. Meluvallit sulkevat suunnitelman mukaan jatkossakin näkymät molemmin puolin tietä.
Nokelan ja Mäntylän kohdalle rakennetaan uutta meluseinää, joka toimii porttimaisena aihiona ennen Limingantien ylitystä.
Tien varrella ei sijaitse kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita.
Virkistyskäytön kannalta Oritkarin rannan käyttömahdollisuus heikkenee, kun
kehittämissuunnitelman mukaisesti toinen pysäköintialue poistetaan käytöstä.
5.3.5 Vaikutukset maa-ainesvaroihin
Suunniteltujen väylien rakentamiseksi tarvitaan hankkeen ulkopuolelta suodatinhiekkaa n. 31 500 m3, masuunihiekkaa n. 12000 m3, kantavan ja jakavan kerroksen murskeita n. 33 900 m3 sekä louhetta n. 10 500 m3.
Rakennettavien tiepenkereiden rakentamisessa hyödynnetään hankkeelta saatavia nykyisten tierakenteiden leikkausmassoja, rakennetun louheylipenkereen purkamisesta saatavaa louhetta sekä väylien leikkauksista saatavia moreenimaita.
Länsipään louhepenkereen kohdalle rakennetun ylipenkereen louhe leikataan
suunnitellun tasauksen mukaiseen tasoon ja ylipenkereen materiaalilla levennetään louhepengertä suunnitelman mukaiseen leveyteen. Näiden lisäksi tiepenkereeseen on hankittava louhemateriaalia hankkeen ulkopuolelta n 10 500 m3.
5.3.6 Vaikutukset laitteisiin ja rakenteisiin
Siirrettävät johdot ja laitteet on esitetty tiesuunnitelman kohdassa 6T. Esitetyt
siirto- ja suojaustoimenpiteet perustuvat laiteomistajien kanssa käytyihin neuvotteluihin ja heidän esityksiin siirtotarpeista ja varautumisesta uusiin rakenteisiin.
Laitteiden omistajat laativat tarvittavista toimenpiteistä yksityiskohtaiset suunnitelmat ja tekevät ko. työt joko omalla kustannuksellaan tai mahdollisten muiden
sopimusehtojen mukaisesti
5.3.7. Kiinteistövaikutukset
Tiealueen muutokset
Tiesuunnitelmassa esitetyt ratkaisut ovat asemakaavan liikennealueen mukaiset.
Tiealue lunastetaan liikennealueen rajaan saakka. Toimenpiteet edellyttävät lisätiealueen lunastamista maantien 8155 vasemmalla puolella paaluväleillä 2820 –
2855, 3260 – 4430 ja 4400 – 5560, oikealla puolella paaluväleillä 3110 – 3455,
3583 – 4070 ja 4415 – 5560 sekä molemmin puolin plv. 0 – 2595.
Maantie 847 muuttuu kaduksi välillä Kallisentie E1R1.
5.3 TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
Tienrakennushankkeen rakennuskustannuksiksi on arvioitu 14 554 000 euroa
(maanrakennuskustannusindeksi = 110,6 (tasossa 2010=100). Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 15 289 000 €, sisältäen rakennuskustannuksien
lisäksi laitesiirtokuluja 680 000 € sekä lunastus- ja korvauskustannuksia 56 000
€. Rakennuskustannuksiin on sisällytetty 12 % yhteiskustannuksia.
Hankkeen hyöty-kustannuslaskelma on tehty IVAR3-ohjelmiston versiolla 1.0.
Ohjelmiston malleilla on arvioitu ajoneuvo-, aika-, päästö- ja kunnossapitokustannukset. Turvallisuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen mukaisen onnetto-
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muushistorian lisäksi TARVA-ohjelmiston mukaisiin tietoihin eri tietyyppien onnettomuusasteista ja onnettomuuksien vakavuusasteista. Taloudellisuuslaskennassa sen pitoaikana on käytetty 30 vuotta. Siltojen osalta laskennallisena pitoaikana
on käytetty 50 vuotta.
Hyötykustannuslaskennat on tehty vuoden 2013 yksikköarvojen tasolla, mutta
tulokset on muutettu kustannusarvion mukaiseen MAKU 2010 -indeksin pistelukuun 130. Korkotasona on 3,5 %, ja hankkeen avaamisvuotena on käytetty vuotta 2020.
Vertailussa ei ole huomioitu välttymistä siltojen korjaamiselta, joita erikoistarkastuksen pohjalta olisi tullut tehtäväksi nykyisiin siltoihin. Sen vaikutus on tarkastelussa hyvin pieni.
Hankkeen hyöty- kustannussuhteeksi (H/K) on laskennassa saatu 2,5, eli hanke
on erittäin kannattava.

5.4 RAKENTAMISTYÖN AIKAISET VAIKUTUKSET
Rakentaminen aiheuttaa tilapäisesti melu-, tärinä- ja pölyhaittaa lähiympäristöön.
Nykyiset kevyen liikenteen yhteydet pystytään pääsääntöisesti säilyttämään rakentamistyön ajan rakentamalla uudet alikulut nykyisten viereen tai rakentamalla
kulkuaukko rakennettavan sillan kohdalle. Poikkeuksena em. Mäntylänpolku suljetaan alikulkukäytävän rakentamisen ajaksi ja kevyt liikenne ohjataan Lintulammentien alikulkukäytävään, josta aiheutuu kiertohaittaa n. 300m sekä Haukanpolku ja Suohaukanpolku, jotka voidaan tarvittaessa sulkea alikulkukäytävän korjaustyön ajaksi. Näiden osalta työ ei saa olla samaan aikaan käynnissä jotta liikenne voidaan ohjata viereiseen alikulkukäytävään.
Äimäraution ylikulkusillan perustusten rakentamiseksi tarvittavien liikennekatkojen määrä ja ajoittuminen on ilmoitettava Liikenneviraston rataosastolle 1,5 vuotta
ennen rakentamisen alkua, jotta junaliikenne voidaan järjestellä niin ettei liikennekatkot aiheuta haittaa raideliikenteelle.
Nykyistä tietä levennetään lähes koko suunnittelujaksolla joten rakentamistyöt
aiheuttavat ainakin jossakin määrin häiriötä ajoneuvoliikenteelle koko rakentamisen ajan. Erityisesti haittaa ja häiriötä ajoneuvoliikenteelle aiheutuu siltojen rakentamisesta. S9 Äimäkujan alikulkukäytävän ja Kihokkipuiston alikulkukäytävän
S10 rakentamisen ajaksi rakennetaan kiertotie. S1 Raviradan, S5 Joulumerkkikodin sekä S12 Kiilakiventien alikulkukäytävät rakennetaan kaksivaiheisesti ja
niiden kohdilla joudutaan liikennetilaa kaventamaan työn aikana. Myös Lintulammentien alikulkukäytävän ja Lintulan risteyssillan kohdilla joudutaan kaventamaan
liikennetilaa työn aikana. Uudet alikulkukäytävät rakennetaan nykyisten siltojen
viereen joten kevyt liikenne pystyy käyttämään rakentamisen ajan nykyisiä alikulkuja, paitsi Kiilakiventien ja Mäntylänpolun alikulkukäytävissä, joiden kohdalta
kevyt liikenne katkaistaan ja ohjataan viereiseen alikulkuun.
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6. HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT KADUT, LASKUOJAT JA –
JOHDOT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT
Hankkeen yhteydessä tulee rakennustoimenpiteistä johtuen tehtäväksi seuraavat
johto- ja laitesiirrot :
Omistaja
DNA

Kohde/
Paaluväli
K2/ 300
M1/ 790-890
K12/ 48
M1 / 2155-2600
K6/ 25- 75
M1/ 2360 - 2580
M1/ 2700 – 3120
M1/ 3190-3420
M1/ 3510 -3530
M1/ 3800
M1/3650 – 4080
M1 / 4555-4735
K11 / 25-95
M1/ 5320 - 5440

Elisa Oyj

M1/ 2700 - 3120
M1/ 3510-3530
K8/ 125 – 185
M1/3650 – 4080

Telia Finland Oyj
(kartoilla Sonera)

K2 / 300
M1/ 790-890
M1/ 940 - 1100
M1 / 1495 - 1635

Toimenpide

Piirustus nro

kaapelin siirto ja
suojaus
kaapelin siirto

6.1T-2

kaapelin siirto ja
suojaus
kaapelin siirto ja
suojaus
kaapelin siirto ja
suojaus
kaapelin siirto

6.1T-4

kaapelin siirto ja
suojaus
kaapelin siirto

6.1T-5

kaapelin siirto ja
suojaus
kaapelin suojaus

6.1T-6

kaapelin siirto ja
suojaus
kaapelin siirto ja
suojaus
kaapelin siirto ja
suojaus
kaapelin siirto

6.1T-6, 6.1T-7

kaapelin siirto ja
suojaus
kaapelin siirto ja
suojaus
kaapelin siirto ja
suojaus
kaapelin siirto ja
suojaus
kaapelin siirto ja
suojaus
kaapelin siirto

6.1T-5

kaapelin siirto ja
suojaus
kaapelin siirto ja

6.1T-2

6.1T-2

6.1T-4
6.1T-4
6.1T-4

6.1T-6

6.1T-6

6.1T-8
6.1T-8
6.1T-9

6.1T-6
6.1T-6
6.1T-6, 6.1T-7
6.1T-2
6.1T-2

6.1T-3
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:
6.1T-4

kaapelin siirto ja
suojaus
kaapelin siirto

6.1T-4

6.1T-5

M1 / 3190 – 3420

kaapelin siirto ja
suojaus
kaapelin siirto

M1 / 3300 – 3530

kaapelin siirto

6.1T-6

M1 / 3510 – 3530

kaapelin siirto ja
suojaus
kaapelin siirto ja
suojaus
kaapelin siirto

6.1T-6

kaapelin siirto ja
suojaus
kaapelin siirto ja
suojaus
kaapelin siirto

6.1T-6,6.1T-7

M1 / 2095 - 2950
K5 / 35 – 130
M1 / 2700 – 3120

K8 / 125 – 185
M1 / 3560 – 4535
M1 / 3650 – 4040
M1 / 4555-4735
M1/ 5320 – 5440

6.1T-4

6.1T-6

6.1T-6
6.1T-6, 6.1T-7

6.1T-8
6.1T-9

Oulun Energia,
kaukolämpö

K10 / K11

kaukolämpöputken siirto

6.1T-8

Oulun Energia,
sähköverkko

K2 / 300

maakaapelin siirto ja suojaus
maakaapelin
siirto
maakaapelin siirto ja suojaus
vesijohdon
suojaus
vesijohdon
suojaus
hulevesiviemärin
jatkaminen
vesijohdon ja
jätevesiviemärin
suojaus
hulevesiviemärin
rakentaminen
tarkastuskaivon
korottaminen
sähkörataportaalin siirto

6.1T-2

M1/ 790-890
K5 / K6
Oulun Vesi

M1 / 3420
M1 / 3942
K1
M1 / 3140

M1 / 420
M1 / 2655
Liikennevirasto / VR

M1 / 2960 - 3050

6.1T-2
6.1T-4
6.1T-6
6.1T-7
6.1T-1
6.1T-6

6.1T-1
6.1T -5
6.1T-5

Laiteomistajat siirtävät laitteensa ennen rakentamisen aloittamista.
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7. HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAATIMAT LUVAT JA SOPIMUKSET
Tiesuunnitelman toteuttamisen yhteydessä eri osapuolille tulevat velvoitteet on
esitetty kustannusjakoesityksessä tiesuunnitelman asiakirjassa 1.5T-2. Velvoitteet koskevat rakennuskustannuksiin, lunastus- ja korvauskustannuksiin sekä
laite- ja johtosiirtojen kustannuksiin osallistumista.
Siirto- ja suojaustoimenpiteiden osalta periaate on, että nykyisen tiealueen ulkopuolella sijaitsevien olemassa olevien johtojen ja laitteiden siirtokustannuksista
vastaa ELY-keskus ja laitteiden omistajat vastaavat tiealueelle sijoitettujen laitteiden siirrosta sekä uusien laitteidensa rakentamistöistä syntyvistä kustannuksista.
ELY-keskus vastaa maantien liikennealueella sijaitsevien istutusten kunnossapidosta ja kunnossapitokustannuksista. ELY-keskus vastaa omistajana maanteiden
valaistuksen kunnossapidosta ja käyttökustannuksista.
Oulun kaupunki vastaa yksityisteiden kunnossapidosta ja käyttökustannuksista.
Oulun kaupunki antaa lopullisen sitoumuksensa tiesuunnitelman valtuustokäsittelyn yhteydessä.
Pilaantuneiden maiden käsittelyä varten on hankittava ELY y- vastuualueen lupa.

8. EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA
JATKOTOIMENPITEIKSI
8.1 HYVÄKSYMISEHDOTUS
Suunnitelman hyväksymisehdotus on esitetty suunnitelman asiakírjana 1.3T
8.2 JATKOTOIMENPITEET
Hankeen rahoituksesta ei ole päätöstä. Rakennussuunnittelu käynnistyy rahoituksen varmistuttua.

9. SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHDYSHENKILÖT
Tiesuunnitelman laatimista on ohjannut hankeryhmä, jonka työskentelyyn ovat
osallistuneet
Ari Kuotesaho
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Marjo Paavola
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Jorma Heikkinen
Oulun kaupunki
Erkki Malo
Oulun kaupunki
Risto Niva
Oulun Satama
Tuomas Vulli TV INFRACONSULTING OY
Seppo Parantala
Ramboll Finland Oy
Jaakko Tolvanen
Ramboll Finland Oy
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