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TIIVISTELMÄ

Oulun kaupungin keskustan välittömässä läheisyydessä slJaltsevan Hietasaaren
maankäytön suunnittelu on tullut ajankohtaiseksi alueella sijaitsevan Toppilan sataman
toiminnan loppumisen sekä osittain vanhentuneiden kaavojen vuoksi. Alueelta on
puuttunut kokonaisvaltainen suunnitelma, minkä vuoksi sen käyttö ei kaikilta osin ole
tarkoituksenmukaista ja ristiriitaisiakin toimintoja on sijoitettu alueelle.
Hietasaari on kaupunkilaisten tärkeä virkistys- ja ulkoiluaJue sekä huomattava
matkailukohde. Hietasaari on maisemallisesti merkittävä ja siellä sijaitsee sekä luonnonettä kulttuuriympäristöitään arvokkaita kohteita. Alueen eteläosassa sijaitseva
Vihreäsaaren satama on Oulun tärkein tuontisatama, jonka maantie- ja rautatieliikenne
kulkee Hietasaaren halki.
Hietasaaren eteläpuolella, mantereella, sijaitsee Oritkarin ja Nuottasaaren satama- ja
teollisuusalue, jossa on mm. Veitsiluoto Oy:n Oulun tehtaat. Hietasaaren liikenne
kulkee Tuiran ja Toppilan asuinalueiden läpi. Toppilan teollisuusalueella sijaitsee mm.
turvevoimala.
Hietasaareen on kohdistunut eri aikoina monenlaisia suunnitelmia ja käyttöpaineita.
Aikaisemmissa suunnitelmissa Hietasaari on mielletty virkistys- ja ulkoilualueeksi sekä
osittain matkailua palvelevaksi alueeksi. Yleiskaavassa vuoteen 20 10Hietasaaren
alueelle esitettiin aikaisemmasta poiketen kerrostaloasutusta. Alueen asemakaavoitusta
edeltävän tavoitesuunnitelman teon yhteydessä kaupungin suunnittelujaosto päätti, että
hankkeen vaikutukset selvitetään mahdollisimman monipuolisesti ja antoi ympäristöviraston ja talous- ja suunnitteluosaston tehtäväksi ympäristövaikutusten arvioinnin
(YVA) toteuttamisen.
YVA-selvityksen tekemisestä vastasi kaupungin eri hallintokunnista koottu suunnitteluryhmä. Kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuus järjestettiin perustamalla
keskeisistä intressitahoista koostuva yhteistyöryhmä, joka osallistui työhön alusta
lähtien. Kaupunkilaisten tiedonsaannin parantamiseksi pidettiin kaksiviikkoinen
yleisönäyttely , jonka yhteydessä järjestettiin mielipiteitä kartoittava kysely.
YVA-selvityksessä tarkasteltiin asuinrakentamisen vaihtoehtoisina maankäyttömalleina
alueen kehittämistä jokseenkin nykyisenlaisena sekä alueen kehittämistä virkistys- ja
matkailukäyttöön. Työssä selvitettiin näiden kolmen vaihtoehdon myönteiset ja
kielteiset vaikutukset luontoon, rakennettuun ympäristöön, ihmisten viihtyvyyteen sekä
kaupungin talouteen. Tarkasteltavina vaikutusten kohteina olivat seuraavat toiminnot:
asuminen, palvelut, elinkeinoelämä, virkistäytyminen, veneily, opetus, liikenne,
kaupungin talous, maiseman-, kulttuuriympäristön-, luonnonympäristön- ja
ympäristönsuojelu sekä kaupunkirakenne. Tarkastelussa keskityttiin alueen kannalta
merkittäviin vaikutuksiin ja riskeihin.
Selvityksen perusteella kaikki tarkastellut suunnitteluvaihtoehdot on periaatteessa
mahdollista toteuttaa. Ratkaisuun vaikuttaa, mitä toimintoja Hietasaaren kehittämisessä
pidetään tärkeimpinä ja oululaisten kannalta mielekkäimpinä, kuinka laajan
kaupunkilaisten osan tarpeita halutaan tyydyttää ja kuinka pitkälle tulevaisuuteen
ratkaisun vaikutuksia halutaan pohtia.
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Asutusvaihtoehtoa ei ole järkevää toteuttaa ennen kuin satamaliikenne on järjestetty
siten, ettei se kulje Hietasaaren halki. Nykytilankehittämisvaihtoehto sekä virkistys- ja
matkailutoiminnan lisääminen on mahdollista toteuttaa nykyistenkin liikenneyhteyksien
varaan, joskin Vihreäsaaren liikenteen poistaminen Hietasaaresta parantaa myös näitä
vaihtoehtoja. Hietasaaren alueen maankäyttöratkaisuista aiheutuvien liikennemäärien
kasvu ei edellytä Tervahovintien jatkeen sillan rakentamista.
Tarkasteltu uusi Vihreäsaaren liikenneyhteys Nuottasaaren kautta päätieverkostoon on
vaikutuksiltaan niin mittava, ettei tätä voida ratkaista YVA:ssa tehtyjen selvitysten
perusteella. Vihreäsaaren sataman liikennejärjestely vaikuttaa olennaisesti sataman
kehittämiseen sekä Hietasaaren maankäyttöön, näin ollen tulee Vihreäsaaren - Oritkarin
satamatoiminnoille laatia kehittämissuunnitelma, ennen kuin tavoitesuunnitelman tekoa
voidaan jatkaa ja Hietasaaren alueen maankäyttÖ lopullisesti ratkaista.
Vihreäsaaren erottamisesta ja Johteensalmen ruoppaamisesta aiheutuvien virtausmuutosten tulevat vaikutukset ovat vaikeasti ennakoitavissa ja vaativat tarkkoja
lisäselvityksiä.
Nykytilankehittämisvaihtoehto turvaa parhaiten kasvavan kaupungin virkitysalueiden
tarpeen ja säilyttää eniten kaupungin keskeistä, merellistä ja ympäristöitään arvokasta
yleiseen virkistyskäyttöön hyvin sopivaa aluetta. Rakennettava asuinalue palvelee pääasiassa sen asukkaita ja supistaa sekä yksityistää fyysistä laajuuttaan enemmän yleisiä
virkistysalueita. Virkistys- ja matkailu toimintojen kehittämisellä voidaan luoda
hyvinkin vetovoimainen sekä kaupunkilaisia että matkailijoita palveleva vapaaajanviettoaJue.
Hietasaaren suunnittelulla on yhteys koko Oulun kaupungin maankäytön suunnitteluun,
joten tulevat päätökset kaupungin muiden alueiden käytöstä vaikuttavat Hietasaaren
maankäyttöratkaisuihin. Hietasaaren maankäyttöratkaisuilla on myös merkittävä
vaikutus kaupungin talouteen.
Hietasaaren maankäytön ja rakentamisen suunnittelu on vaativaa alueen ainutlaatuisen
luonteen sekä huomattavien kulttuuri-, luonto-, maisema- ja käyttöarvajen vuoksi.
Tuleva asemakaava ja eritoten asemakaavamääräykset ovat ratkaisevia alueen luonteen
muotoutumisessa.
YVA-selvitykseen liittyen Pohjois-Pohjanmaan museo on laatimassa Hietasaaren
rakennusten kulttuurihistoriallista selvitystä ja arvoluokitusta. Selvitys valmistuu
vuoden 1993 alussa.
YVA-selvitys osoitti, että valittavaa maankäyttömallia tulee edelleen kehittää. Jatkosuunnittelussa tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon esille tulleet vaihtoehtojen myönteiset ja kielteiset vaikutukset sekä esitetyt parantamisehdotukset.
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1. JOHDANTO

Oulun kaupungin keskustan välittömässä läheisyydessä sijaItseva Hietasaari on
kaupunkilaisille tärkeä virkistys- ja ulkoilualue sekä huomattava matkailukohde.
Alueella on myös kulttuurihistoriallista ja luonnonsuojelullista arvoa. Yleiskaavassa
vuoteen 20 10Hietasaaren alueelle esitettiin aikaisemmasta poiketen kerrostaloasutusta.
Alueen asemakaavoitusta edeltävän tavoitesuunnitelman teon yhteydessä kaupungin
suunnittelujaosto päätti, että hankkeen vaikutukset selvitetään mahdollisimman
monipuolisesti ja antoi ympäristöviraston ja talous- ja suunnitteluosaston tehtäväksi
ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisen.
Ympäristövaikutusten arviointi eli YVA on järjestelmällinen menettelytapa, jonka
tarkoituksena on:
parantaa päätöksentekoa esittämällä päätöksenteon perustaksi entistä monipuolisempaa aineistoa
parantaa kansalaisten tiedonsaantia ja vaikuttamismahdollisuuksia suunnittelussa ja
päätöksenteossa
selvittää järjestelmällisesti hankkeesta aiheutuvat vaikutukset jo ennakkoon
selvittää, miten haitallisia vaikutuksia voidaan ehkäistä, vähentää ja lieventää.
YVA-menettelyyn kuuluu vaihtoehtoisten ratkaisumallien vertailu. Esitetyn hankkeen
lisäksi tarkastellaan muita toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Yhtenä vaihtoehtona
tarkastelussa on aina olemassa olevan tilanteen säilyttäminen.
HietasaarenYVA:ssa asuinrakentamisen vaihtoehtoina on tarkasteltu alueen
kehittämistä jokseenkin nykyisenlaisena sekä alueen kehittämistä virkistys- ja
matkailukäyttöä varten rakennusviraston (1988) laatiman käyttösuunnitelman
perusteella. Työssä on selvitetty eri vaihtoehtojen myönteiset ja kielteiset vaikutukset
luontoon, rakennettuun ympäristöön, ihmisten viihtyvyyteen ja kaupungin talouteen.
Tarkastelussa on keskitytty hankkeen kannalta merkittäviin vaikutuksiin ja riskeihin.
YVA-selvityksen tekemisestä on vastannut suunnitteluryhmä, jossa on mukana ympäristöviraston ja talous- ja suunnitteluosaston edustajien lisäksi edustajat rakennusviraston kaavoitus-, kunnallisteknilliseltä suunnittelu- ja liikennesuunnitteluosastolta sekä
kiinteistöviraston tonttiosastolta. Selvityksen ovat laatineet ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu, suunnittelija Alpo Pelkonen ja projektityöntekijä Elina
Vehmasto.
Kaupunkilaisten ja ao. viranomaisten osallistumismahdollisuus on järjestetty
perustamalla keskeisistä intressitahoista koostuva yhteistyöryhmä, joka on ollut mukana
työssä alusta lähtien. Yhteistyöryhmässä on ollut edustettuina seuraavat tahot:
Hietasaaren asukkaat, Hietas.aaren yhteisöt, Oulun kauppakamarin teollisuusvaliokunta,
Oulun kaupungin kiinteistöviraston metsäosasto, Oulun kaupungin satamalaitos, Oulun
luonnonsuojeluyhdistys ry., Oulun lääninhallituksen ympäristönsuojelutoimisto, Oulun
vesi- ja ympäristöpiiri, Oulun yliopiston käyttäytymistieteiden laitos, Pohjois-Pohjanmaan museo, Tuiratoimikunta ja Veitsiluoto Oy. Lisäksi on kuultu Oulun
veneilyseuroja ja Bensiini- ja Öljyalantyöntekijät ry:tä. Kaupunkilaisten mielipiteitä on
tiedusteltu kirjallisella kyselyllä, joka tehtiin asiasta pidetyn näyttelyn yhteydessä.
Hankkeesta on lisäksi tiedotettu julkisissa keskustelutilaisuuksissa ja tiedotusvälineissä.
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2. HIETASAAREN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUTILANNE

2.1. Suunnittelun tausta, tarve ja tarkoitus
Hietasaaren alue on nykyään melko rakentamaton. Alueelle on kohdistunut eri aikoina
monenlaisia suunnitelmia ja käyttöpaineita, jotka ovat nousseet erilaisten intressitahojen
tarpeista. Hietasaaren sijainti lähellä asutusta, ympäristön monipuolisuus sekä luonnontilaisten ja kulttuurihistoriallisten kohteiden edustavuus huokuttelee alueelle
monenlaista toimintaa. Toppilan satamatoiminnan loppuminen ja alueen vapautuminen
muuhun käyttöön sekä vanhentunut asemakaava ovat johtaneet tilanteeseen, jossa koko
aluetta kerralla kattava suunnittelu on katsottu välttämättömäksi.
Suunnittelulla pyritään siihen, että Hietasaari tulisi oululaisten kannalta
mahdollisimman mielekkääseen käyttöön ja sen vähitellen tapahtuva nakertaminen
päättyisi, samalla kun saaren arvokkaimmat elementit ja omaleimaisuus säilyisivät.

2.2. Toppilansalmi.Hietasaari tavoitesuunnitelma
Yleiskaavan vuoteen 201 0 pohjalta on kaupungin talous- ja suunnitteluosastolla
laadittavana Toppilansalmi-Hietasaari tavoitesuunnitelma, joka kuntasuunnitelman
mukaan valmistuu vuoden 1992 aikana. Tämä tavoitesuunnitelma edeltää ja ohjaa
alueen asemakaavoitusta. Tavoitesuunnitelma sisältää maankäyttövaihtoehtojen
vertailun, selvitykset alueen kehittämistavoitteista ja liittymisestä kaupunkirakenteeseen
sekä mahdollisten asuntoalueiden ja palvelujen mitoitukset ja alustavan
kustannusennusteen.
Toppilansalmi-Hietasaari tavoitesuunnitelmaluonnoksia käsiteltiin kaupungin suunnittelujaostossa 11.12.1991 ja 8.4.1992. Suunnittelujaosto päätti 8.4.1992 (29 §) valita
tavoitesuunnitelman jatkotyöskentelyä varten maankäyttömallin, jossa Toppilansa1men
Hietasaaren puoleiselle rannalle ja Mustasaareen on sijoitettu noin 3200 asukkaan
kerrostaloasuinalue. Suunnittelujaosto päätti lisäksi, että alueelle esitettyjen muutosten
vaikutukset arvioidaan (YVA) ja tulokset käsitellään ennen tavoitesuunnitelman
hyväksymistä. YVA rajattiin koskemaan Toppilansalmen eteläpuolta.

2.3. Aikaisemmat päätökset ja suunnitelmat
Aikaisemmissa suunnitelmissa Hietasaari on mielletty virkistys- ja ulkoilualueeksi.
Virkistysaluesuunnitelmassa (1983) ja ulkoilureittisuunnitelmassa (1990) yhteyksiä
kaupungista Hietasaareen on suunniteltu parannettavan kevyenliikenteen väylällä
Oulujoen suiston pikku saarten yli. Tämä liittäisi alueen seudulliseen ulkoilureittiverkostoon sekä virkistysalueet laajemmiksi kokonaisuuksiksi.
Oulujoen suiston käyttösuunnitelmaa laajennettiin vuonna 1988 koskemaan myös
Hietasaaren aluetta. Suunnitelmassa alue on osoitettu palvelemaan monimuotoista
vapaa-ajanviettoa. Käyttösuunnitelma on ollut lausuntokierroksella, mutta sen
toteuttamisesta ei ole tehty päätöksiä.
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Oulun Matkailu Oy:n tekemän (1990) Nallikarin kehittämissuunnitelman mukaan
kaupunki perusparantaa Nallikarin leirintäalueen, Oulun Matkailu Oy rakentaa alueelle
lomaosakehotelleja ja Holstinsalmentien pohjoispuolinen metsikkö varataan matkailun
vara-alueeksi. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan jatkosuunnittelu tehdään niin,
että matkailuliikenne ohjataan ToppilansaJmen yli rakennettavan Tervahovintien
jatkeen sillan kautta.
Yleiskaavassa vuoteen 1995 Hietasaari osoitettiin paaaslassa retkeily-, loma- sekä
urheilualueeksi. Uudessa yleiskaavassa vuoteen 2010 on Toppilansalmen rannalle
esitetty lisäksi alue kerrostaloasutukselle ja varaus sillalle salmen yli TervahovilJtien
jatkeeksi. Yleiskaava on vahvistettavana ympäristöministeriössä.
Asemakaava vuodelta 1969 kattaa Hietasaaren ja Mustasaaren alueet sekä Toppilansaaresta Hietasaarentien itäpuolella olevan alueen. Kaavassa Hietasaari on osoitettu
kaupunkilaisten ja matkailijoiden loma- ja virkistysalueeksi.
Uusin asemakaavan muutosehdotus (74 ha) vahvistettiin marraskuussa 1992. Muutos
koskee lähinnä Nallikarin aluetta. Kaavamuutoksessa Nallikarin uimaranta-alue vastaa
nykytilannetta. Nallikarintien pohjoispuolella on asemakaava-aluetta laajennettu
umpeutuneen Holstinsalmen yli Toppilansaaren puolelle. Tien eteläpuolelle on
muodostettu korttelialue matkailua pal.velevia rakennuksia, lähinnä korkeatasoisia
lomaosakkeita, varten. Holstinsalmentien pohjoispuolelle on osoitettu paikka
maauimalalle, pysäköintialueelle sekä puistolle.
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3. ALUEEN NYKYTILA

3.1. Maantieteellinen sijainti ja lähialueet
Hietasaari sijaitsee Oulun kaupungin edustan merialueella keskustan välittömässä
läheiyydessä. Hietasaarena tunnettu saarikokonaisuus koostuu itseasiassa neljästä
pienemmästä saaresta. Saaret ovat pohjoisesta lukien Toppilansaari, Mustasaari,
Hietasaari ja Vihreäsaari.
Hietasaarta ympäröivät merialueet ovat idässä Oulun keskustan ja saarten välillä
Hartaanselkä ja Rommakonselkä sekä lännessä Oulunselkä. Pohjoisessa alueen erottaa
mantereesta Toppilansalmi. Toppilansaaren ja Mustasaaren välillä on umpeenkasvanut
Holstinsalmi. Mustasaaren ja Hietasaaren erottaa toisistaan Mustasalmi, Hietasaaren ja
Vihreäsaaren Johteensalmi. Rommakonväylä Vihreäsaaren ja mantereen välillä toimii
isojen alusten väylänä.
Keskustan läheisenä ja erilaisia virkistysmahdollisuuksia tarjoavana alueena
Hietasaaren vaikutusalueeseen kuuluvat kaikki Oulun kaupungin asuinalueet, joiden
asukkaat käyttävät saarta virkistysalueenaan. Fyysisiä lähialueita ovat Tuiran (7191 as.)
ja Toppilan (974 as.) asuinalueet, joiden kautta liikenne saareen nykyään kulkee. Näillä
alueilla sijaitsevat myös lähimmät kaupalliset ja julkiset palvelut. Vihreäsaaren
eteläpuolella, mantereella, sijaitsevien Oritkarin ja Nuollasaaren teollisuus- ja
satamatoimintojen ympäristövaikutukset ulottuvat Hietasaareen. Ympäristövaikutuksia
alueelle voi aiheuttaa myös pohjoispuolelle sijoittuva Toppilan teollisuusalue
turvevoimaloineen.

3.2. Alueen käyttö
Karkeasti Hietasaaren voi jakaa pääkäyttömuotojensa mukaan seuraaviin alueisiin:
Toppilansaaren teollisuus-, satama- ja varastoalue; Holstinsalmen ympäristön viheralue
Holstinsalmentien pohjoispuoleisine metsikköineen; Na/likarin matkailualue; huvilaalue Mustansalmen ympärillä; Hietasaaren eteläosien luonnontilaiset ranta- ja
metsäalueet; Vihreäsaaren satama- ja varastoalue; Vihreäsaaren ruoppausmassojen
läjitysalue.
Hietasaaren merkitys kaupunkilaisten virkistys- ja ulkoilualueena on huomattava.
Kuuden kilometrin säteellä alueesta asuu noin 60 000 asukasta.
Hietasaaren pinta-ala on noin 430 hehtaaria. Maapohjan omistaa kaupunki. Aluetta on
vuokrattu
erilaisiin
käyttötarkoituksiin.
Vuokraustilanne
ilmenee
kuvasta
"Maanvuokraus".
Toppilansaaren asemakaavoittamaton osa, noin 60 hehtaarin suuruinen alue, on
osittain vielä satamaan liityvien toimintojen käytössä. Satamalaitos vuokraa myös
joitakin varastoalueita vuodeksi kerrallaan. Saaren huomattavimpia käyttäjiä ovat Oy
Partek Ab, Oy Teboil Ab sekä Merenkulkuhallitus. Partekin sataman kautta tuodaan
koko Pohjois-Suomessa käytettävä sementti. Vuoden 1992 ensimmäisellä
vuosipuoliskolla sementtiä tuotiin noin 50 000 tonnia. Teboilin öljyvaraston tilavuus on
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noin 32500 mJ Merenkulkuhallituksen väyläaseman tOlmmta on ympärivuotista ja
toiminnan edellytyksenä on noin 20 metriä korkean väyläaluksen pääsy tukikohtaan.
Hietasaarentien itäpuolella ovat kesällä toimivat vauhtipuisto ja tanssilava. Näiden
takana on kaupungin pienvenesatama, jossa on 50 venepaikkaa. Sorsasaaressa on 16
kaupungin vierasvenepaikkaa.

Mustasaaren länsirantaa hallitsevat Nallikarin uimaranta ja leirintäalue mökkikylineen.
Leirintäalueella yöpyneitä kesäkaudella 1991 oli 44 173 henkilöä. Keskimäärin
kävijöitä oli kesäkuukausina 490 vuorokaudessa. Suurin yhden vuorokauden
kävijämäärä oli 1288 henkeä. Mökkejä on 51 kappaletta ja niissä jokaisessa kuusi
vuodepaikkaa. Uimarannalla sijaitsee kahvila-ravintola sekä surffilautavuolcraamo.
Rannan välittömässä tuntumassa on myös pieni huvipuisto.
Merikylpylä Eden valmistui Nallikariin kesäkuussa 1989. Vuodepaikkoja kylpyiässä on
250. Käyttöaste vuonna 1991 oli noin 65% ja yöpymisiä oli noin 45 000. Työpaikkoja
Eden tarjoaa 70-80. Nallikariin vievän reitin varrella sijaitsevalla palloilukeskus
Nallisportilla on pelikenttiä seuraavasti: viisi sisäkenttää ja kuusi ulkokenttää
tennikselle, viisi sulkapallokenttää sekä kaksi squashkenttää. Nallikarista lähtee
luontopolku, joka kiertää saaren metsäisen osan.
Pohjois-Suomen teollisuusopistossa järjestetään ympäri vuoden lyhyitä alle kuukauden
mittaisia kursseja. Vuosiopiskelijapaikoiksi muutettuna opiskelijoiden määrä on 100150. Työpaikkoja opistolla on 65. Henkilökunnan asuntoja on kolmelle perheelle.
MlIstasaarentien varressa sijaitsee Auta Lasta ry:n kymmenpaikkainen lastenkoti, jonka
yhteydessä toimii myös kaksikymmenpaikkainen päiväkoti. Työntekijöitä lastenkodissa
on kolmetoista ja päiväkodissa neljä.
Vanha asutus ja huvilat ovat sijoittuneet Mustansalmen rantaan. Seurakuntien
kesäkodilla, Hietasaarentien itäpuolella, järjestetään mm. rippikoululeirejä. Sekä
Vellamontien että Mustasaarentien varressa on kaupunkilaisille vuolcrattavia
palstanviljelyalueita, joiden alat yhteensä ovat 2,75 hehtaaria. Yhden palstan koko on
aari. Käytössä palstoista on 165.
Hietasaaren koillisosa sekä Mustasalmen ranta on vanhaa asuin- ja huvila-aluetta. Osa
rakennuksista on asuttuja tai kesähuviloina, osa yhteisöjen käytössä.
PlIomitien itäpäähän Pajusaaren ja Pöllisaaren rannoille sekä Kansankentäntien päähän
sijoittuvat yksityiset veneilykeskukset, joissa venepaikkoja on yhteensä noin 300.
Veneilykeskusten seurojen jäsenmäärät ovat yhteensä noin 1500 henkeä. Seuratoiminnan lisäksi keskuksissa järjestetään mm. yleisiä purjehduskursseja. Oulun
Purjehdusseuran ja Merenkävijäin Telakkasäätiön veneilykeskus toimii myös poliisin,
tullin ja meripelastusseuran kotisatamana. Oulun Työväen Pursiseuran veneilykeskus on
tällä hetkellä Oulun ainoa virallinen vierasvenesatama.
Kutterikujan ja Hietasaarentien eteläkuJmauksessa on jousiammuntarata ja sen
läheisyydessä koirankoulutuskenttä. Vaaskiventien varressa on vajaan puolen hehtaarin
palstanviljelyala, josta käytössä on yhdeksän palstaa. Hietasaarella on pienimuotoisia
yrityksiä, esimerkiksi Aleniuksen puutarha Puomitien varrella ja kuljetusliike P.
Vilhunen Ky Vaaskiventiellä.
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Opetus- ja tutkimuskohteina käytetään erityisesti Hietasaaren länsi-eteläosissa olevaa
luonnontilaisten rantojen ja yhtenäisten metsien aluetta sekä Kansankentäntien
eteläpuolella olevaa metsää.

Vihreäsaaren satama on Oulun suunn tuontisatama. Valtaosa tuonnista on
öljytuotteita. Bensiiniä tuotiin vuoden 1992 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 59950
tonnia, dieselöljyä 8 I 890 tonnia ja polttoöljyä 57 750 tonnia. Öljyvarastojen tilavuus
saarella on 366750 m3 Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan öljyvarastojen vuokraaikoja voidaan jatkaa enintään neljäkymmentä vuotta. Bulk-laituri on vajaakäytössä.
Vihreäsaaressa on nelisenkymmentä hehtaaria rakentamatonta ruoppausmaan läjitysaluetta, joka on merkittävä linnuston pesimäalue.
Veitsiluoto Oy:n Oulun tehtaat ottaa tarvitsemansa käyttöveden Rommakonväylältä.
Veden tarve on enimmillään kolme kuutiometriä sekunnissa. Suolapitoisen veden
sekoittuminen makeaan veteen on tehtaan toiminnan kannalta epäedullista ja
merivesihäiriön ehkäisemiseksi Veitsiluoto Oy on rakentanut Johteensalmen sillan alle
takaiskuventtiilin sekä rakenteellisin keinoin estänyt meriveden joutumisen putkeen.
Veitsiluoto Oy:n jätevedet johdetaan yhdeksän kanaalin kautta Rommakonväylään,
mistä ne kulkeutuvat merialueelle. Veitsiluoto Oy:n Oulun tehtaiden raaka-aineiden
tuonti puuraaka-ainetta lukuunottamatta sekä tuotteiden vienti tapahtuu pääosin
Oritkarin sataman ja Nuottasaaren laiturin sekä kemikaalilaiturin kautta. Oritkarin
sataman alusmäärä tulee ennusteen mukaan olemaan 450-550 alusta vuodessa.
Ennusteessa on mukana muutkin kuin Veitsiluoto Oy:lIe liikennöivät laivat.
Nuottasaaren laiturin laivaliikenne on 71 alusta vuodessa ja kemikaalilaiturin 42 alusta
vuodessa.

3.3. Liikenne
Kaikki maaliikenne saarelle kulkee Toppilansalmen sillan kautta. Silta on kapea ja
reunoiltaan vain 3,5 metriä korkea. Hietasaaren halkaisee Vihreäsaaren kärkeen johtava
Hietasaarentie ja sen rinnalla rautatie. Hietasaarentie on alueen pääväylä, jota pitkin
mm. Vihreäsaaren sataman raskasliikenne kulkee. Nallikariin vievä Holstinsalmentie on
pienemmistä teistä vilkkain ja etenkin kesäaikaan suosittu ajelureitti. Villdcaasta
liikenteestä ja alueen järjestelemättömyydestä johtuen autoja pysäköidään tarkoitukseen
sopimattomille paikoille. Muu tiestö palvelee lähinnä huvilaJiikennettä. Keskimääräinen
vuorokausiliikenne Hietasaarentien eteläpäässä vuonna 1989 oli 440 ja Toppilansalmen
sillalla 6320. Jälkimmäinen liikennemäärä ohjautuu suurimmaksi osaksi Holstinsalmentietä Nallikariin. Rautatien käyttö on vähäistä.
Kevyenliikenteen väylä Nallikariin on kesäisin suosittu pyöräilyreitti. Kevyenliikenteen
risteäminen autoliikenteen kanssa aiheuttaa vaaratilanteita.
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3.4. Väestö sekä asuin- ja huvilarakennukset
Hietasaaressa asui vuonna 1991 77 henkilöä, JOIsta II alle 25 vuotiasta, 9 yli 65
vuotiasta ja loput 57 näiden ikäluokkien väliltä. Korkeimmillaan alueen väkiluku oli
vuonna 1950, jolloin asukkaita oli 955. Vuonna 1970 väkiluku oli 630. Viime
vuosikymmeninä kaupunki on tietoisesti vähentänyt pysyvän asutuksen määrää alueella.
Vuonna 1970 Hietasaaressa laskettiin olevan 385 rakennusta, joista 133 asuttua. Talousja suunnitteluosasto täydensi kiinteistöviraston vuonna 1991 laatimaa rakennuskannan
kuntoon perustuvaa inventointia. Inventoinnin mukaan alueella on nyt 79
päärakennus ta, joista noin 16 asuttua. Rakennusten kunto, lukuunottamatta muutamia
pääosin yhteisöjen käytössä olevia rakennuksia, on yleensä huono. Pohjois-Pohjanmaan
museo on laatimassa kuntoinventoinnin rinnalle rakennusten kulttuurihistoriallista
selvitystä ja arvoluokitusta. Selvitys valmistuu vuoden 1993 alussa ja sen perusteella
voidaan tarkastella yksityiskohtaisesti rakennuskannan säilyttämistä. Vanhimmat ja
arvokkaimmat rakennukset (8 kpl) sijaitsevat Toppilansaaressa. Säilytettäviä
aluekokonaisuuksia on Mustasaarelllien, Kaljaasintien ja Vaaskiventien varsilla.
Huvilarakennukset ja asutus ovat keskittyneet Pitkänmöljäll/ien varteen Toppilansaaressa, Mustansalmen kummallekin rannalle sekä Hietasaaren keski- ja itäosiin. Osa
rakennuksista on yksityisten tai yhteisöjen omistuksessa, osan omistaa kaupunki.
Rakennusten sijoittuminen näkyy kuvassa "Alueen käyttö".
Suurin osa aluetta on vailla kunnallistekniikkaa. Vain merikylpylän, teollisuusopiston,
palloilukeskuksen, lastenkodin ja seurakuntien kesäkodin kiinteistöt kuuluvat sekä
vesi-, viemäri- että kaukolämpöverkostoon. Hietasaaressa on viisi vesipostia, joihin on
voinut lunastaa kaupungilta avaimen.

3.5. Taloudelliset tekijät
Kaupungin Hietasaaren alueella omistamien rakennusten huoneenvuokratulot vuoden
1992 talousarviossa on arvioitu olevan 146 159 markkaa ja rakennusten kunnossapitokustannukset 52000 markkaa. Katujen kunnossapitokustannukset ovat noin 370000
markkaa vuodessa. Arvioidut maanvuokratulot alueelta ovat yhteensä 850000 markkaa.
Lisäksi satamalaitoksen saarnat vuosivuokratulot Toppilansaaressa ovat noin 87 000
markkaa.
Oulun kaupunki on investoinut kolmen VlJme vuosikymmenen aikana Vihreäsaaren
satamaan noin 74,4 miljoonaa markkaa. Tulot Vihreäsaaren satamasta vuonna 1991
olivat yhteensä noin 3,4 miljoonaa markkaa ja sataman huolto- ja kunnossapitokustannukset noin 0,5 miljoonaa markkaa.

3.6. Maisema ja kulttuuripiirteet
Hietasaari on kaupungistapäin katsoen luonnonmaisemaa, josta erottuvat pienvenesatamat. Mereltäpäin katsottaessa korostuu matalan rantapuuston lisäksi uimarannan
hietikko, josta merikylpylä erottuu kauas. Näkymää Vihreäsaareen hallitsevat öljysäiliöt
ja satamatoiminta.
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Hietasaaren huvila-alueet ovat kulttuuriympäristönä omaleimaisia. Kapeiden kujien
varsilla on vielä jäljellä kiehtovia huviloita rehevin puutarhoin. Huvila-alueet
muodostavat rappeutuneinakin ja osittain hävitettyinä vielä suhteellisen ehyen
kokonaisuuden. Parhaiten säilynyttä kulttuurimaisemaa on Mustansalmen rannoilla sekä
Puomitien ja Yaaskiventien varsilla. Pienet pihlajikot ja tuomikot kujien varsilla
rikastuttavat maisemaa. Kujista esimerkiksi Mustasaarentie ja Pukserintie tarjoavat
viehättäviä näkymiä kulkijalIe. Mustasalmen rantojen huvilat, laiturit ja kasvillisuus
muodostavat erityisen kauniin miljöön. Hietasaari kuuluu alustavaan luetteloon
seudullisesti merkittävistä kulttuuriympäristökohteista.
Vanha asutus on monipuolistanut alueen ku1ttuuri- ja puolikulttuurikasvillisuutta ja
siten maisemaa. Pihaketoja hoidettiin niittämällä ja monet pitivät lampaita tai lehmiä.
Perinteisten elinkeinojen ja asumismuotojen katoaminen, alueiden kasvaminen umpeen
sekä vapaa-ajan toimintoihin liittyvä suunnittelematon rakentaminen ovat köyhdyttäneet
maisemapiirteitä. Monet pellot, niityt ja pihapiirit ovat kadonneet maisemasta.
I-lietasaaresta löytyy edelleen monipuolisia kukkaniittyjä, joiden hoitamista Oulun
luonnonsuojeluyhdistys on aloittanut vuonna 1992.
I-lietasaaren alueen pohjoisosa eli Toppilansaari on erikoislaatuinen yhdistelmä käytöstä
osin poistunutta satama-, teollisuus- ja varastoaluetta sekä niiden puristuksissa olevaa
vanhaa huvila-aluetta. Kokonaisnäkymiä hallitsevat satama-alueen rakenteet. Romua ja
roskaa lojuu kaikkialla. Viehättävän miljöön voi paildcapaikoin tavoittaa vanhojen
huviloiden liepeiltä ja Holstinsalmen ympäristöstä. Yesottuneet ruoppausmassa-alueet
ja joutomaat luoteiskärjessä Pilkänmö/jältä Relinranlaan ovat ankean näköisiä. Eri
aikakausien kulttuurikerrokset peittävät toisiaan ja vanhoista kulttuurivaikutuksista on
jäljellä enää rippeitä niille, jotka osaavat tulkita näkemäänsä: vanhakantaisen
maanviljelyn jäljet, purjelaivakaudesta muistuttavat tulokaskasvit, satama-alue sekä
huvila-asutus puutarhoineen ja pihapuineen.
I-lietasaaren alkuperäisluonnon keskeisimpiä elementtejä ovat rantaniityt ja -lehdot.
Tällaista maisemaa on alueen länsi- ja eteläosissa sekä Mustasaaren itärannalla. Lähellä
Mustasalmen suuta niitty kohoaa vesirajasta melko nopeasti hietildwisiksi, pajuttuneiksi
valleiksi. Hietasaaren metsäalueet ovat rehevyydessään paikoin hyvin viehättäviä, tosin
monet alueet on käsitelty melko yksitoikkoisiksi. Maisemallisesti epäonnistunut
ratkaisu on mäntyrivien istuttaminen entisille niityille.
I-lietasaaren maisemassa olennainen haittatekijä on saarta halkaiseva tie ja sen rinnalla
kulkeva rautatie ympäristöineen. Ankeat näkymät kohtaavat alueelle tulijaa
I-lietasaarentien itäpuolella, missä ovat vauhtipuiston ja tanssilavan parkkipaikat aivan
tien vieressä. Saaren länsipuolella leirintäalueen rakennukset, teollisuusopisto, tennishalli ja kylpylä ovat ulkonäöltään saaren perinteiseen ilmeeseen sopimattomia.
Yihreäsaaren lähimaisema on tasaisuudessaan yksitoikkoinen. Vihreäsaari oli ennen
rakentamista lukuisten suiston pildcusaarien ja niiden välisten salmien muodostama
sokkeloinen alue. Nykyään se on keinotekoinen, ruoppausmassoista nostettu ja
tasoitettu, suorareunainen, pengerrettyjen teiden ympäröimä kenttä.
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3.7. Kulttuurihistoriaa
Varhaisimmat tiedot alueen rakennuksista ovat 1600-luvulta. Tuolloin keskikaupunkilaisilla talonomistajilla oli Hietasaaressa mallassaunoja, pirttejä, tolppa-aittoja ja muita
varastoja.
Hietasaaren huvila-asutuksen alku juontaa juurensa aina vuoteen 1724, jolloin ankara
talvi jäädytti Oulujoen pohjaa myöten. Joen vedet olivat ennen purkautuneet nyt jo
maatunutta Holstinsalmea myöten mereen. Toppilansalmi oli ollut ojapahanen, mutta
nyt tulvavesi valitsi sen uomakseen. Tuolloin muotoutui nykyiselleen tuntemamme
Hietasaarikokonaisuus. Ankaran tulvan rakennettua Oululle luonnollisen sataman,
Oulun kauppiaat siirtyivät vähitellen Möljän rantamille vanhoilta Hahtiperän ja
Koskenniskan satamilta.
Oolannin sodan aikana 1854 englantilaiset polttivat lähes kaikki rakennukset salmen
rannoilta, ja heti sen jälkeen ryhdyttiin suunnittelemaan rantamaiden uudelleen
järjestelyä. Rantamaat jaettiin tontteihin, joiden leveys oli 25 syitä. Salmen eteläpuoliset
37 tonttia ulottuivat Holstinsalmeen saakka. Vanha talvitie jakoi nämä tontit ylä- ja
rantatontteihin. Vuokra-ajaksi hyväksyttiin 15 vuotta ja rantatontin sai vuokrata vain
kaupungissa kauppaa harjoittavat kauppiaat, niinsanotut terva-, myöhemmin sahaporvarit. Rantatontin vuohaaja oli samalla velvollinen vuokraamaan vastaavan
ylätontin.
Möljää lähinnä olevat osat tulivat tavaroiden säilytyspaikoiksi ja tonttien takaosiin
kauppiaat rakensivat sen ajan muodin mukaan kesäasuntoja perheilleen.
Toppilansalmen molemmille puolille syntyi kukoistava huvilayhdyskunta, jota leimasi
vilkas seuraelämä. Paketit, monet legendaariset höyrylaivat, liikennöivät säännöllisesti
kaupungin ja Toppilansalmen välillä.
Toppilassa sijaitsi Tervahovi, suuri varasto, johon maakunnasta tuleva terva varastoitiin
ja josta se lastattiin purjelaivoihin. Vielä vuonna 1889 purjelaivoja saattoi olla
Toppilansalmessa kaksitoistakin yhtä aikaa. Tervahovi tuhoutui tulipalossa vuonna
1901 ja samoihin aikoihin alkoi purjelaivakausikin olla ohi, vaikka tervakauppa
jatkuikin Oulussa aina ensimmäiseen maailmansotaan asti.
Hiukan nuorempi huvilayhdyskunta syntyi Mustansalmen rantamaille, kun kaupunki
rahahuoliaan helpottaakseen palstoitti joutomaana olleet pöheikköiset rannat tonteiksi ja
alkoi vuokrata niitä halukkaille kaupunkilaisille. 1900-luvun alkuvuosikymmenillä
Hietasaareen alkoi muodostua työläisten rakentamaa ympärivuotista asutusta. Toisen
maailmansodan jälkeen asukasmäärä oli huipussaan. Lähellä Toppilansalmen siltaa oli
kansakoulu. Parhaimmillaan se toimi kahdessa vuorossa, kun suuret ikäluokat kuluttivat
sen penkkejä.
Saksalaiset rakensivat Hietasaareen sodan aikana sillan ja sillan kupeeseen Vaakunakyläksi (nyk. Raakkulapuisto) nimetyn parakkikylän, joka purettiin vuonna 1988.
Saksalaisten sota-aikana harjoitusmielessä kaivamia juoksuhautoja on vielä jäljellä
Rauhanpuiston pohjoispuolella.
Viimeiset yksityisten henkilöiden pidempi aikaiset vuokrasopimukset päättyivät vuonna
1945, jonka jälkeen vuokrasopimuksia on jatkettu vuosi kerrallaan tai
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kuukausivuokrina. Epävannasta tilanteesta johtuen monet rakennukset ovat joutuneet
huonoon kuntoon. Vuoden 1962 laki vuokra-alueiden lludelleen järjestelystä salli
kaupungin lunastaa rakennukset vakituisesti asuvien osalta järjestämällä halukkaille
vaihtotontin tai asunnon muualta. Kaupunki on lunastanut suuren osan rakennuksista ja
purkanut niistä monia.

3.8. Luonnonympäristö
3.8.1. Maaperä ja maaston muodot
Hietasaaren eteläosan kallioperä on jotunilaista savikiveä eli niinsanottua Muhoksen
muodostumaa. Muussa osassa on graniittikallioperä. Maalajit ovat moreeni, sora, hiekka
ja hieta. Lisäksi esiintyy savea, jota on mm. kolmen metrin paksuisena kerroksena
varsinaisen Hietasaaren itäosassa ja pieninä alueina Toppilansaaressa.
Alue on osa Oulujoen f!uviaalisesti syntynyttä delttatasannetta eli suistomuodostumaa,
jota useat uomat halkovat tyypillisesti säteittäin. Se on muodostunut vapaana viltaavan
joen kuljettaman aineksen sedimentoituessa paikkaan, jossa virtausnopeus on
pienentynyt. Joen suisto on kasvanut jatkuvasti merellepäin ja päälasku-uoma
Rommakonselkä on mataloituitunut. Myöhemmin, voimalaitosten rakentamisen vuoksi,
joen suistoa muovaava vaikutus on vähentynyt. Ihmistoiminnoilla, mm. ruoppauksilla ja
pengen'yksillä, on ollut suuri merkitys deltan kehityksessä.
Jääkaudella mannerjään painosta vajonnut maa kohoaa Oulun kaupungin kohdalla noin
82 senttimetriä sadassa vuodessa. Maankohoamisen vuoksi rantaviiva siirtyy
merellepäin ja maa-ala kasvaa hitaasti.
Hietasaari on korkeussuhteiltaan
Korkeuserot ovat alle viisi metriä.

alankoa,

kuten

koko

Oulu

ympäristöineen.

3.8.2. Meriveden korkeusvaihtelut
Suomen rannikolla vedenkorkeusvaihtelut ovat suurimmillaan Perämeren pohjoisosassa
ja Suomenlahden itäosassa. Meriveden korkeusvaihtelut teoreettiseen keskiveteen
verrattuna Oulun edustalla vuosina 1922 - 1986 ovat seuraavat:
ylin vesi
keskiylivesi
keskivesi
keskialivesi
alin vesi

+183 cm
+1l3 cm
Dcm

- 82 cm
-l3l cm

Vedenpinta pysyttelee yleensä alkukesän keslciveden alapuolella ja veden korkeuksissa
on syksyä kohden selvä nouseva suuntaus. Avovesikaudella vedenkorkeus riippuu
merkittävästi tuuliolosuhteista.
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3.8.3. Pailcallisilmasto
Perämerellä on suuri paikallinen vaikutus ilmastoon. Keskilämpötilat ovat hieman
korkeampia, sademäärä pienempi ja vastaavasti auringonpaistetuntien määrä suurempi
kuin idempänä sisämaassa. Vuoden keskilämpötila Oulussa (1873-1972) on +2, I
astetta. Termisen kasvukauden pituus on 150 vuorokautta (6.5.-5.10.). Suhteellinen
kosteus on 79 prosenttia. Sademäärä on suhteellisen pieni, vain 410 millimetriä. Pysyvä
lumipeite kestää marraskuun lopulta huhti-toukokuun vaihteeseen ja on paksuimmillaan
noin 50 senttimetriä. Vallitseva tuulensuunta päivällä on kaakko. Kesällä tuulet
puhaltavat mereltä maalle, jolloin vallitsevat etelä- ja länsituulet. Meren tuulta lisäävä
vaikutus Oulussa onkin huomattava, sillä vain alle 10 prosenttia säästä on tyyntä.

3.8.4. Kasvillisuus
Toppilansaaren länsiosassa on entistä laidunhakaa, joka kasvaa lehtipuuvaltaista
metsää. Holstinsalmen ympäristössä on hyvin tiheää hannaalepikkoa ja muuallekin
varttuneempien koivujen ja mäntyjen alle on alkanut työntyä runsas vesakko.
Aluskasvillisuuden nurrnilauhamättäät kertovat laidunnuksesta, muutoin kenttäkeITos
on kehittynyt merenrannan lehtomaisesta vaiheesta kohti tuoretta kangasta. Lähellä
Holstinsalmen suupuolta on erityisen komea vanha lehtikuusikuja, jonka vieressä
salmen lähellä on rehevä tuomitiheikkö.
Vanhoista talonpaikoista kertovat komeat ja arvoldcaat suurten kuusten, lehtikuusten,
mäntyjen, sembramäntyjen ja lehtipuiden ryhmät tai rivistöt, sekä horsmien, noldeosten
ja vadelmien keskeltä kurottelevat marja- ja koristepensaat. Tonttien laiteet kasvavat
elinvoimaisia lehtipuuvesostoja. Pellot kasvat korkeaa heinikkoa.
Toppilan satama-alue on vanhastaan tunnettu tulokaskasveistaan. Noin 1920-luvulle asti
tuli alueelle siemeniä purjelaivojen painolastihiekan mukana. Purjelaivaliikenteen
päätyttyä lajisto väheni ja lopullinen romahdus tapahtui 1950-luvulla, kun painolastikummut lanattiin tasaiseksi kentäksi
Mustasaaressa on kookasta koivua leirintäalueen vieressä entisillä peltosaroilla.
Teollisuusopiston pohjoispuolella on kulttuurivaikutteista koivuvaltaista sekametsää.
Opiston ja rannan välissä on rehevää, runsasruohoista, koivua ja pihlajaa kasvavaa
merenrantalehtoa.Takana on hoidettu puistoalue.
Pihoissa on vanhoja puita ja puurivistöjä, lähinnä kuusia ja koivuja. Pihat ovat
parhaimmillaan hyvinkin reheviä ja muodostavat ekologisesti monipuolisia
elin ympäristöjä. Palloilukeskuksen eteläpuolella on pieni lehtomainen metsikkö, jossa
kasvaa komeita vanhoja mäntyjä ja koivuja.
Holstinsalmentien pohjoispuolella, Vellamontien Ja Hietasaarentien välillä, on
yhtenäistä metsää, ilmeisesti vanhaa laidunta. Tien vaITessa on vanhaa niittyä, jolla
kasvaa runsaasti katajaa. Metsäalueen länsipäähän on lähes lehtomaiselle alueelle tehty
mäntyistutuksia. Holstinsalmen lähellä on harvaksi hakattua lepikkoa. Hietasaarentien
puoleisessa päässä on sekä koivu- että haapavoittoisia sekametsiä. Hietasaarentien
itäpuolella on harvennettua koivikkoa ja leppä-pajutiheikköä.
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Hietasaaressa sijaitsee suurin osa koko alueen arvokkaista vanhoista pihapiireistä, joita
leimaavat samat piirteet, joita edellä on jo kuvattu. Tonttien rajamaille on muodostunut
kauniita pikku metsiköitä, joille on ominaista marjovien puiden ja pensaiden, kuten
tuomi, pihlaja ja herukat, runsaus sekä rehevä, runsasruohoinen ja vaihteleva aluskasvillisuus. Salasalmen ympäristössä on erityisen reheviä tuomikkoja.
Länsi-eteläosissa on laaja, luonnontilaisten rantojen ja yhtenäisten metsien alue.
Länsiranta on alavaa niittyä. Lähellä Mustasalmen suuta on pajukkoa. Hiekkavallien
takana laskeutuu maasto kauniiksi lehtomaiseksi pihlajikoksi. Valleista etelään jatkuu
yhtenäinen niitty. Niityn tapografia on allikkoineen epätasainen. Rantametsissä entiset
allikot näkyvät luhtaisina painanteina. Niittyä reunustaa luhtainen ja märkä kiiltopajuharmaaleppävyöhyke.
Lepikkovyöhykkeen takana on kulttuurivaikutteinen koivuvaltainen metsä. Runsasruohoista ja kosteaa lepikkoa on Vellamontien eteläpäässä. Ylempänä mänty ilmaantuu
koivikkoon ja aluskasvillisuus alkaa muistuttaa tuoretta kangasta. Kutterikujan ja Jahtikujan välistä alkaen eteläänpäin on joitakin vuosikymmeniä sitten istutettu mäntyä
suoriin riveihin. Kansankentäntien eteläpuolella on ainoa varttuneeseen ikään ehtinyt
puolukJca-mustikJcatyypin mäntykangas. Johteensalmen pohjoisrannalla on jokseenkin
luonnontilaisia reheviä lehti metsiä.
Keukovammaiset ry:n vuokraamalla tontilla on luonnonsuojelu lain nojalla rauhoitettu
vanha mänty luonnonmuistomerkiksi.
Vihreäsaaressa vain sataman ja öljyvarastojen ulkopuolelta löytyy varsinaisesti
kasvillisuutta. Hietasaarentien länsipuolella on ruoppausmassoista tehty kenttä, joka
kasvaa suurimmaksi osaksi järviruokua. Ruoppausmaan laidalla kuraisessa allikossa
kasvaa sammalconleinikJciä, Ral1ul1culus sceleratus ssp. reptabulldus, joka on Oulun
Pohjanmaalla vaarantunut ja valtakunnallisesti silmälläpidettävä kasvi. Muu osa aluetta
on kuivaa, kovapohjaista, osal<si pensoittunutta heinäniittyä tai kokonaan paljasta
hietikkoa. Vihreäsaaren koillisosa on mesiangervotyypin kaltaista tiheää harmaalepikkoa.

3.8.5. Eläimistä
Hietasaaressa tavataan tavanomaiset Oulun seudun pikkunisäkkäät. Jäniskanta on runsas
ja oravia on jonkun verran. Mustansalmen rantojen seutu on hyvää lepakkoaluetta.
Linnusto alueella on runsas. Se suosii vanhan huvila-asutuksen seutuja ja Hietasaaren
lounaisosien metsiä, missä on hyvin rehevää lehtomaista kasvillisuutta.
Hieta-, Musta- ja Toppilansaaren linnusta on tyypillistä kulttuurilinnustoa. Runsaimmat
lajit ovat peippo ja pajulintu. Alueella tavataan myös monia eteläisiä lehtolajeja, kuten
mustarastas, lehtokerttu ja kultarinta. Alueelle on istutettu fasaaneja, jotka ovat
kotiutuneet saareen hyvin. Syksyisin alue houkuttelee runsaasti marjalintuja, kuten
rastaita ja talvisinkin siellä on runsaasti lajeja. Esimerkiksi nokkavarpusia on asustellut
alueella runsaiden tuomikoiden turvin, eikä lajin pesintälcään olisi mahdotonta. Lintujen
talviruokinta alueella on yleistä.
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Hietasaaren lounaisnurkan metsäalue on linnustolle entYlsen tärkeä. Siellä tavataan
silmälläpidettävää pikkutikkaa ja myös uhanalainen valkoselkätikka on havaittu.
Lounaisimman kulman rantaniittyalueella tavataan mm. sarvi- ja suopöllöjä ja viime
vuosina rannalla lienee pesinyt myös eteläinen ruskosuohaukka. Alue on merkityksellinen myös Vihreäsaaren linnuston kannalta.
Vihreäsaaren linnustoon kuuluu useita uhanalaisia lajeja, kuten Perämerelle ominaiset
kahlaajat tylli ja lapinsirri. Alueella on suoritettu viime vuosina linnustonhoitotoimenpiteitä. Ruovikoita on niitetty, pensaikoita on raivattu ja maahan on levitetty kahlaajien
suosimaa parkkia ja soraa. Rauhallisella öljysatama-alueella pesii 1-2 paria ruskosuohaukkoja sekä useita kymmeniä pareja merihanhia ja muita sorsalintuja.
Selkärangattomista eläimistä erikoisin on pikkuperhoslaji, Elachista esko! -heinäkoi.
Sitä on löydetty vain joistakin paikoista Suomessa, muualta maailmasta ei lainkaan.
Merkittävin esiintymä sijaitsee Retinrannalla. Se on samalla ainut- paikka, jossa sitä on
havaittu useita yksilöitä. Lajin ekologiasta tiedetään hyvin vähän, esimerkiksi
ravintokasvia ei tunneta. Samasta paikasta on löydetty uutena lajina maallemme myös
Ancylis paludana -kääriäinen, mutta sitä on löydetty runsaammin muualta Perämereltä.
Hietasaaren lounaisosista on löydetty eteläinen puutiais -punkki.

3.9. Ympäristön tila
3.9.1. Ilmanlaatu
Oulun kaupungin rikkidioksidipäästöistä (4 318 t. v.1991) noin 30 % on peräisin Hietasaaren pohjoispuolella sijaitsevasta Toppilan turvevoimalasta ja yli 20 % Hietasaaren
eteläpuolella sijaitsevalta Veitsiluoto Oy:n Oulun tehtailta. Hietasaaren alueella
merkittävimmät rikkidioksidin päästölähteet ovat Vihreäsaaressa sijaitsevat Neste Oy:n
lämpökeskus sekä bitumivarasto. Näiden päästöt ovat olleet yhteensä noin 40 tonnia
vuodessa.
Hajuhaittaa aiheuttavien pelkistyneiden rikkiyhdisteiden päästöistä (126 t. v.199l) noin
90 % on peräisin Veitsiluoto Oy:ltä. Typenoksidien päästöistä (4 128 t. v.l99l) lähes
puolet on peräisin liikenteestä, noin neljännes Toppilan turvevoimalasta ja noin
kymmenesosa Veitsiluoto Oy:stä. Hietasaaren alueen omat päästöt ovat vähäiset.
Hiukkaspäästöistä (771 t. v.199l) runsas kolmasosa on peräisin Toppilan turvevoimalasta, vajaa kolmannes liikenteestä ja kymmenesosa Veitsiluoto Oy:stä.
Oulun ilmanlaatua on seurattu jatkuvin mittauksin 1970-luvun lopulta lähtien. Hietasaaren alueella ei ole mittausasemaa, mutta ilmanlaatua voidaan arvioida
edellämainittujen mittaustulosten sekä teollisuuden päästöille laskettujen leviämismallien avulla.
Alueellisesti tarkasteltuna Hietasaaren ilmanlaatu rikkiyhdisteiden osalta on
varsinaisessa Hietasaaressa jokseenkin samanlaatuinen kuin Keskustan-Limingantullin
alueella. Toppilansaaressa ja Mustasaaressa ilmanlaatu on samankaltainen kuin TuiranToppilan alueella.
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Ilmatieteen laitoksen laatimien rikkidioksidin leviämismallien perusteella Veitsiluoto
Oy:n sekä Toppilan turvevoimala 1 ja II:n aiheuttamat ohjearvoon verrannolliset vuorokausikeskiarvot olivat Hietasaaressa korkeimmillaan noin 20 Jlg/m' ja vastaavat
tuntiarvot noin 50 Jlg/m 3 Pitoisuudet ovat noin 10 % ohjearvoista. Mitatut
rikkidioksidipitoisuudet ovat olleet Oulussa viimevuosina alhaisia, eikä merkittäviä
eroja eri kaupunginosien välillä ole havaittu.
Leviämismallien mukaan Veitsiluoto Oy:n aiheuttamat rildcivedyn (pelkistynyt
rikkiyhdiste) toiseksi suurimmat vuorokausikeskiarvot olivat suurimassa osassa
Hietasaarta 2-5 Jlg/m 3 , Mustasaaren länsi- ja kaaldcoisosissa sekä Toppilansaaressa 12 Jlg/m 3 ja Vihreäsaaressa 5-20 Jlg/m'. Rikkivedyn 99 %:n tuntiarvot olivat Toppilansaaressa, Mustasaaressa ja pohjoisosassa Hietasaarta 5-10 Jlg/m', Hietasaaren itä- ja
etelä- sekä Vihreäsaaren pohjoisosissa 10-30 Jlg/m' ja muualla Vihreäsaaressa yli
30 Jlm/m'. Rildcivedylle ei ole annettu ohjearvoa Suomessa.
Suurelta osin liikenteestä peräisin olevien ilman epäpuhtauksien, kuten typenoksidit,
häkäja pöly, pitoisuudet I-lietasaaressa ovat todennälcöisesti samaa suuruusluoideaa kuin
muillakin asuntoalueilla Oulussa ja selvästi alhaisempia kuin Keskustan villdcaasti
liikennöidyillä kaduilla.
Ilman epäpuhtauksien leviämistä kuvaavan männynneulasten rildcipitoisuuskartoituksen
perusteella Hietasaaren al ueella neulasten rildcipitoisuus oli vuonna 1989 selvästi
korkeampi kuin niinsanotuilla tausta-alueilla. Korkeista rildcipitoisuuksista huolimatta
puiden kunto oli melko hyvä ja niissä oli jäljellä 4-5 neulasvuosikertaa, kun muilla
vastaavan rikkikuoffi1ituksen alueilla neulasvuosikertoja oli vain 2-3.
Vuonna 1991 tehdyn jäkäläkartoituksen mukaan Hietasaari kuuluu vyöhykkeeseen,
jolla jäkäläkasvillisuus on Oulun alueella eniten muuttunut. Hietasaaren jäkälät ovat
pahoin vaurioituneita ja jäkälien lajilukumäärä sekä peittävyys ovat alhaiset.

3.9.2. Vesistön tila
Oulun edustan merialuetta kuormittavat Veitsiluoto Oy:n ja Kemira Oy:n teollisuusjätevedet, Oulun kaupungin jätevesipuhdistamon jätevedet sekä Oulujoen mukana
kulkeutuvat ravinteet. Vuonna 1990 kuoffi1ittajien yhteenlaskettu kokonaisfosforikuormitus oli 34 tonnia vuodessa ja typpikuoffi1itus 708 tonnia vuodessa. Veitsiluoto
O)':n osuus fosforikuormituksesta oli 73% ja Oulun kaupungin osuus 21%. Typpikuormituksesta 72% tuli Oulun kaupungin jätevesipuhdistamolta ja 17% Veitsiluoto
Oy:ltä. Oulujoen suuresta virtaamasta johtuen sen mereen tuomat kiintoaine- ja
ravinnemäärät ovat noin kolminkertaisia jätevesikuoffi1itukseen verrattuna.
Jätevesikuormitus on sekä ravinteiden että happealculuttavan orgaanisen aineen osilta
viime vuosina laskenut. Ravinnekuormituksen pienenemisestä huolimatta ongelmana
vesialueella on ollut lisääntynyt rehevyys, mikä ilmenee esimerkiksi pyydysten
limoittumisena.
Veden laatutietojen perusteella I-lietasaarta ymparolvan merialueen virlcistyskäyttökelpoisuus on tyydyttävä, lukuunottamatta Veitsiluoto Oy:n purkupaikan lähialueita,

l2:Zl

OULUN
SALO
KEMPELE

SIIKAJOKI

LUMIJOKI

o,

,

10km

~
~
~
•

ERINOMAINEN
HYVÄ
TYYDYTTÄVÄ
VÄLTTÄVÄ

HUONO

Oulun edustan merialueen virkistyskäyttöluokitus vv. 1988-1991.

1984

o

ppm
~

1100

EI]

1101 - 1300

O
• , .,.

1301-1500

•
'.

~1500

Rikkiyhdisteiden leviäminen männyn neulasten rikkipitoisuuksien perusteella Oulussa vuosina
1984 ja 1989. Yli 1300 ppm:n pitoisuuksia voidaan pitää selvästi kohonneina ja 1100-1300 ppm:n
pitoisuuksia lievästi kohonneina.

29
joissa se on välttävä tai huono. Merialueen veden hygieninen laatu uimavedeksi on
hyvä.
Toppilan voimalaitoksen jäähdytys- ja jätevedet vaikuttavat lähinnä Toppilansalmen
jääpeitteen heikkenemisenä sekä ajoittaisena pintasumuna.
Oulujoen keskivirtaama on 254 kuutiometriä sekunnissa. Virtaamasta 74 % purkautuu
mereen Vihreäsaaren eteläpuolelta, 25 % Toppilansalmesta ja 1 % Mustasalmesta.

3.9.3. Maaperän tila
Maaperän tilaa ei ole selvitetty Hietasaaressa. Toppilan sataman vanhojen varastoalueiden maaperä on mahdollisesti paikoin saastunut. samoin öljyvarastot ovat
saattaneet saastuttaa maaperää.

3.9.4. Melu
Melun keskeisin päästölähde Hietasaaressa on liikenne. Jonkin verran melua aiheuttaa
myös lähialueiden teollisuus. Normaaliliikenteen melu ei ole Hietasaaressa ongelmallinen. Kesäkautena Nallikariin vievän Holstinsalmentien liikenne on ajoittain hyvin
vilkas ja öistä turhaakin rallia esiintyy, jolloin liikenteen melu muodostuu tilapäisesti
häiritseväksi. Erilaisten tapahtumien yhteydessä melutaso kohoaa ajoittain häiritseväksi.

3.9.5. Jätteet
Hietasaaressa on ongelmana roskaantuminen. Erityisesti Toppilansaaren satama-alueen
varastoalueet ja niiden liepeet ovat hyvin roskaisia ja romuisia. Osa satamalaitoksen
vuo!craamista varastoalueista on epäsiisteinä romuvarastoina, joissa on huolimattomasti
varastoituna mm. ongelmajätteitä, eikä varastojen aitauksesta ole huolehdittu.
Suurin osa huvi loista ei kuulu viemäriverkkoon, joten jätevedet hoidetaan paikallisesti.
Kiinteistöt ovat vanhoja, jätevesien imeyttäminen saattaa olla puutteellista ja voi jonkin
verran kuormittaa lähivesialueita.
Jätehuoltosuunnitelmavelvollisia kiinteistöjä on Vihreäsaaressa Oy Shell Ab, Oy Teboil
Ab ja Neste Oy, Hietasaaressa Kuljetusliike P. Vilhunen Ky ja Toppilansaaressa Oy
Teboil Ab.
Öljy-yhtiöiden varastoilla syntyy paperi- ja talousjätettä sekä salwkaivolietettä,
ongelmajätteenä öljysakkaa säiliöiden puhdistuksesta ja öljynerotusjärjestelmistä sekä
bensiinisäiliöiden puhdistusjätettä. Toppilansaaren TB:n varastoilla syntyy lisäksi
metalliromujätettä sekä romuakkuja. TB:n varastoilla Vihreäsaaressa on todettu
puutteita jätteiden varastoinnissa ja öljyjen käsittelyssä. Kuljetusliike P. Vilhunen Ky:n
varikolla muodostuu yhdyskuntajätettä, metalliromua sekä ongelmajätteinä akkuja ja
jäteöljyä. Kuljetusliikkeen tontti on epäsiisti ja jäteöljyn käsittely on puutteellisesti
hoidettu.
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3.9.6. Vaarallisten aineiden kuljetus
Ouluun saapuvien, sieltä lähtevien ja läpikulkevien vaarallisten aineiden maatiekuljetusmäärät ovat noin 10 % Suomen kuljetusmääristä. Oulussa Hietasaarentie ja sen
jatkona Tuiran läpi vievä Valtatie, on vaarallisten aineiden kuljetuksen keskeisin väylä.
Lähes koko Oulun läänin öljyhuolto hoidetaan Vihreäsaaren öljysatamasta. Vaarallisten
aineiden kuljetusmäärät (tonnia/vuosi) Hietasaarentiellä ovat seuraavat:
Kaasut
Palavat nesteet (ei sis. öljytuotteita)
Syövyttävät aineet
Bensiini
Muut öljytuotteet

2000
1600
3000
172 000
560000

Hietasaarentiellä vaarallisten aineiden kuljetuksissa täysien kuormien määrä on 25 400
kappaletta vuodessa ja noin 70 kappaletta vuorokaudessa. Reittiä Vihreäsaaresta
Valtatie 4:lle pidetään onnettomuusherkkänä.
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4. SUUNNITTELUVAIHTOEHTOJEN KUVAUS

3.1. Nykytilankehittämisvaihtoehto
Nykytilankehittämisvaihtoehdossa alue säilyy nykyisenkaltaisena. Aluetta kuitenlcin
siistitään ja satamatoiminnoista vapautuva Toppilansaari jää viher- ja ulkoilualueeksi,
kuten myös alueen eteläosa harrastustoimintoineen. Nallikarin matkailutoimintoja
kehitetään asemakaavassa esitetyillä alueilla.
Liikenne alueille kulkee nykyisen Toppilansalmen sillan kautta, joka uusitaan. Kevyenliikenteen yhteytenä keskustaan rakennetaan asemakaavassa osoitettu Korkeasaaren
reitti.
Vihreäsaaren satama säilyy tärkeänä Oulun läänin öljyn tuontisatamana. Koko sataman
maaliikenne kulkee Hietasaaren alueen halki. Satamaa ei voida kehittä tämän
liikenneyhteyden varaan.

4.2. Asutusvaihtoehto
Asutusvaihtoehto pohjautuu yleiskaavan 2010 maankäyttöön. Toppilan-Mustasaaren
lcoillis- ja itäosaan tulee 2500 - 3000 asuideaan kerrostaloalue ja länsiosaan pohjoiskärkeen asti matkailutoimintoja. Alueen eteläosa säilyy .ulkoilu- ja virkistysalueena
harrastustoimintoineen ja sinne sijoitetaan myös viihdetoimintojen alue.
Liikenne alueille kulkee nykyisen Toppilansalmen sillan kautta, joka uusitaan.
Toppilansalmen yli rakennetaan kevyenliikenteen silta. Mahdollista myöhempää
Tervahovintien jatkanlistarvetta varten on tehtyaluevaraus. Vellamontietä jatketaan
Pitkänmöljän alueelle, mikä yhdistää matkailutoiminnot yhdeksi kokonaisuudeksi.
Kevyenliikenteen yhteytenä keskustaan rakennetaan asemakaavassa osoitettu
Korkeasaaren reitti.
Vihreäsaarta kehitetään teollisuusalueena ja satamaa Nuottasaaren sataman osana
kytkemällä Vihreäsaari uudella katu- ja rautatiesillalla Nuottasaaren kautta valtakunnan
liikenneverkkoon. Johteensalmi ruopataan uudeksi pienveneväyläksi Rommakonselälle,
mikä erottaa Vihreäsaaren toiminnot Hietasaaresta.

4.3. Virkistys-matkailuvaihtoehto
Virkistys-matkailuvaihtoehto pohjautuu rakennusviraston vuonna 1988 laatimaan
käyttösuunnitelmaan. Toppilansalmen rannalle tulee vapaa-ajanvietto-, matkailu- ja
virkistystoimintoja. Mustasaaren itärannalla säilyy nykyinen viihdetoimintojen alue ja
länsirannalla kehitetään matkailutoimintoja asemakaavan mukaisesti. Keskiosa
säilytetään luonnontilaisena ulkoilualueena. Alueen eteläosa säilyy ulkoilu- ja
virki stysalueena harrastustoim intoineen.
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Liikenne alueille kulkee nykyisen Toppilansalmen sillan kautta, joka uusitaan. Kevyenliikenteen yhteytenä rakennetaan Korkeasaaren reitti sekä Toppilansalmen ylittävä reitti
Pitkänmöljän alueelle.
Vihreäsaarta kehitetään teollisuusalueena ja satamaa Nuottasaaren sataman osana
kytkemällä Vihreäsaari uudella katu- ja rautatiesillaIla Nuottasaaren kautta valtakunnan
liikenneverldeoon. Iohteensalmi ruopataan uudeksi pienveneväyläksi Rommakonselälle,
mikä erottaa Vihreäsaaren toiminnot Hietasaaresta.
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5. NYKYTILANKEHITTÄMISV AIHTOEHDON VAIKUTUKSET

5.1. Vaikutukset lähialueisiin

Hietasaari säilyy Tuiran ja Keskustan lähivirkistysalueena. Matkailun laajeneminen
näkyy lähialueilla liikenteen lisääntymisenä.

5.2. Vaikutukset alueen käyttöön
Vakinainen asuminen saarella väistyy, kun nykyisten asukkaiden vuokrasopimukset
umpeutuvat. Samoin käy kesäasutuksen kohdalla. Yhteisöjen vapaa-ajanviettopaikat
säilyvät. Vanhat rakennukset on mahdollista säilyttää ja pitää kunnossa rakennusten
kunto- tai arvokartoituksen mukaisesti. Huonokuntoiset rakennukset, joilla ei ole
kulttuurihistoriallista arvoa puretaan pois. Purettavien rakennusten tilalle on mahdollista
rakentaa uusia asemakaavassa ko. tarkoitukseen varatuille alueille.
Hietasaari säilyy koko kaupungin ulkoilualueena. Yhteiset rakentamattomat alueet ja
rannat takaavat vapaat luonnonympäristöön tukeutuvat virkistysmahdollisuudet.
Yhtenäisten luonnontilaisten ulkoilualueiden määrä on noin 160 hehtaaria. Ulkoilureitistö parantaa kulkuyhteyksiä alueella. Hietasaari palvelee edelleen erikoislajien
edustajia, kuten veneilijöitä, jousiampujia, koiraharrastajia ja palloilijoita, sekä muita
käyttäjiä mm. uinti-, pyöräily- ja hiihtokohteena. Viihdetoimintojen alue säilyy
nykyisessä paikassaan.
Matkailutoiminta lisääntyy. Leirintäalue laajenee. Nallikarin matkailualueen laajennussuunnitelmassa suuntaus on kohti ympärivuotisessa käytössä olevaa, eri hintaluokkien
majoituspalveluja tarjoavaa toimintaa. Matkailu Oy suunnittelee alueelle kahtatoista
kaksikerroksista taloa, joissa kussakin on kymmenen lomaosaketta. Myös kylpylähotelli
Edenillä on mahdollisuus laajentaa toimintaansa.
Satamatoiminta Toppilansaaressa loppuu, alue siistitään ja jätetään !uonnontilaiseksi
viheralueeksi. Toppilansalmeen rakennetaan venesatama. Merenkulkuhallituksen
väylänhoitotukikohta säilyy nykyisessä paikassaan. Vihreäsaaren satama säilyy tärkeänä
Oulun läänin öljyn tuontisatamana. Koko sataman maaliikenne kulkee Hietasaaren
alueen halki ja satamaa ei ole mielekästä kehittää tämän liikenneyhteyden varaan.
Nykyisten pienvenesatamjen toimintaedellytykset säilyvät.
Teollisuustoiminta ja varastoalueet poistuvat Toppilansaaresta.
Veitsiluoto Oy:n raakavedenotto, jätevesien johtaminen sekä laivaliikenne säilyvät
nykyisellään.
Hietasaari säilyy monipuolisena opetus- ja tutkimuskohteena.
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5.3. Vaikutukset alueen liikenteeseen
Liikennemäärä kasvaa yleisen liikenteen kasvuennusteen sekä lisääntyneiden
matkailupalvelujen seurauksena. Ennuste keskimääräiseksi vuorokausiliikenteeksi
Toppilansalmen sillalla vuoteen 2010 on 10000 autoa. Uusittu Toppilansalmen silta on
riittävä kyseiselle liikennemäärälle. Kevyenliikenteen väylän rakentaminen keskustasta
suiston yli parantaa alueen saavutettavuutta.
Vihreäsaaren raskaan liikenteen määrä alueen halki pysyy jokseenkin nykyisen
suuruIsena.
Joukkoliikenne palvelee pääasiassa Nallikarin aluetta.

5.4. Vaikutukset maisemaan sekä kulttuuri- ja luonnonympäristöön
Kaukomaisema mereltä ja kaupungistapäin katsottuna säilyy ennallaan. Öljyvarastot
hallitsevat maisemaa saaren eteläosassa.
Hietasaaren luonne säilyy idyllisenä. Vaihtoehto mahdollistaa kulttuurimaiseman
säilymisen. Perinteisten asumismuotojen katoaminen sekä kaupunkikulttuurin uudet
piirteet köyhdyttävät luontoa ja maisemaa. Huonokuntoisten rakennusten purkaminen ja
alueelle kuulumattomisen toimintojen poistuminen siistivät ympäristöä.
Hietasaaren länsi- ja eteläosien rantaniitty- ja metsäalue säilyy monimuotoisena.
Eliöstölle tärkeät luonnontilaiset elinympäristöt säilyvät. Vihreäsaari ja Öljysaari
säilyvät merkittävänä linnustoalueena edellyttäen, että harjoitettuja linnustonhoitotoimenpiteitä jatketaan.

5.5. Vaikutukset ympäristön tilaan
Suunnittelu vaihtoehdolla ei ole vaikutusta veden ja ilmanlaatuun. Merkittävimmät
ympäristön tilaan vaikuttavat tekijät ovat alueen ulkopuolella ja riippuvat tämän
suunnittelun ulkopuolisista seikoista ja niitä koskevasta päätöksenteosta.

5.6. Vaikutukset kaupunkiral<enteeseen
Vaihtoehto säilyttää yhtenäisen luonto- ja virkistysaluekokonaisuuden kaupungin
keskustassa ja muodostaa viheraluereitistön omaleimaisen ja arvokkaan ytimen, jonka
merkitys merellisenä ulkoilualueena on huomattava. Hietasaaren jättäminen pääasiassa
luonnontilaan laajentaa kaupunkirakennetta muille keskustan ulkopuolisille alueille
noin 3000 asukkaan asuinalueen verran. Luonnonmukaisena alue vastaa asutusalueiden
lähellä sijaitsevien virkistysalueiden tarpeeseen, jonka on todettu kasvavan kaupungin
kehittyessä ja kaupunkilaisten vapaa-ajan lisääntyessä.
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5.7. Taloudelliset tekijät
Vaihtoehdon toteuttamiskustannukset ennusteen mukaan ovat noin 17,8 miljoonaa
markkaa. Maanvuokratulojen on arvioitu olevan enimmillään 1,8 miljoonaa markkaa
vuodessa. Kustannus- ja tuloennusteet on esitetty iiitteissä I ja 2.

5.8. Inhimilliset tekijät
Suunnittelemattomuudesta johtunut epävarmuus ja hoitamattomuus poistuvat hitaasti.
Alueen käyttömahdollisuudet säilyvät kaikille oululaisille tasapuolisina ilman aluetta
yksityistävää rakentamista. Vaarallisten aineiden kuljetuksen aiheuttama turvattomuus
jää alueelle. Kuljetusreittiä pidetään onnettomuusalttiina. Onnettomuustodennäköisyys
on yksi onnettomuus seitsemässä vuodessa. Alueen ilme ja omaleimaisuus on
mahdollista säilyttää. Mahdollisuudet ottaa alue uuteen käyttöön säilyy tulevilla
sukupolvilla.
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6. ASUTUSVAIHTOEHDON VAIKUTUKSET

6.1. Vaikutukset lähialueisiin
Lähialueiden palvelujen käyttö ja liikennemäärät lisääntyvät. Läpiajoliikenne heikentää
asuinviihtyvyyttä Tuirassa. Kerrostalot Toppilansaaren satamarakenteiden ja itärannan
viherrnaiseman tilalla sekä teollisuusalueen laajeneminen Öljysaareen muuttavat
maisemaa. Tuiran ja Toppilan alueiden välitön yhteys viher- ja virkistysalueelle
muuttuu.
Suunnitelman
mukainen
tieyhteys
Vihreäsaaresta
Nuottasaareen
kautta
Poikkimaantielle kulkee Veitsiluoto Oy:n tehdasalueen kautta ja aiheuttaa sen käytölle
merkittäviä ongelmia. Yhtiö vastustaa tien rakentamista, koska se vaikeuttaa
merkittävästi paperitehtaan toimintaa ja saattaa estää sen toiminnan laajentamisen sekä
haitata oleellisesti sellutehtaan ja metsäkemian teollisuuden satamaliikennettä.

6.2. Vaikutukset alueen käyttöön
Toppilansaaresta ja Mustasaaren itäosasta muodostuu 2500 - 3000 asukkaan kerrostaloasuinalue. Vakinainen asuminen saaren muussa os~ssa väistyy vähitellen, kuten
kesäasutuskin. Yhteisöjen vapaa-ajanviettopaikat vähenevät nykyisestä. Vanhat
rakennukset säilytetään ja pidetään kunnossa niille osoitetuilla alueilla rakennusten
kunto- tai arvokartoituksen mukaisesti. Toppilansaaressa hajanaisesti sijaitsevien
vanhojen rakennusten säilyttäminen kerrostaloalueen sisällä ei ole koko laajuudessaan
mahdollista. Mustansalmen ympäristössä sijaitsevia kulttuurihistoriallisia aluekokonaisuuksia voidaan säilyttää. Huonokuntoiset rakennukset, joilla ei ole
kulttuurihistoriallista arvoa puretaan pois. Purettavien rakennusten tilalle on mahdollista
rakentaa uusia asemakaavassa ko. tarkoitukseen osoitettavilla alueilla.
Palveluille on osoitettu noin 0,5 hehtaarin suuruinen alue Pitkänmöljän- ja Hietasaarentien risteyksen länsipuolella, johon esitetään noin 50 hoitopaikan päiväkotia. Muiden
palvelujen osalta tukeudutaan lähialueiden ja matkailualueen palveluihin.
Toppilansalmen rantaan on osoitettu korkeatasoinen työpaikka-alue.
Ulkoilualue Toppilansaaressa ja Mustasaaressa rajoittuu. Ulkoilureitistö parantaa kulkuyhteyksiä alueella. Erikoislajien harrastusmahdollisuudet säilyvät. Viihdetoimintojen
alue siirtyy Mustansalmen eteläpuolelle, mikä pienentää vapaata ulkoilualuetta ja
vaikeuttaa lähellä sijaitsevien yhteisöjen vapaa-ajan viettoalueiden käyttöä. Yhtenäisten
luonnontilaisten ulkoilualueiden määrä on noin 80 hehtaaria.
Matkailutoiminta lisääntyy nykytilankehittämisvaihtoehdossa esitetyn lisäksi kattaen
koko Toppilansaaren luoteispään. Kerrostaloasutus matkailualueen välittömässä
läheisyydessä vaikuttaa alueen matkailulliseen vetovoimaan.
Toppilansalmeen on osoitettu venesataman paikka, minkä käyttöä rajoittaa salmen yli
rakennettava silta. Matkustajalaivaliikenne salmen länsi päähän on mahdollista.
Merenkulkuhallituksen varikkotyyppinen väylänhoitotukikohtatoiminta Toppilan-
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salmessa ei sovi asutusalueelle, eikä uutta siltaa salmen yli voida rakentaa niin kauan
kuin tukikohta toimii alueella.
Vihreäsaaren liittäminen Nuottasaareen parantaa mahdollisuuksia nykyisten satamien
kehittämiseen yhtenä kokonaisuutena. Tieyhteyden rakentaminen Vihreäsaaresta
Nuottasaaren kautta Poikkimaantielle sisältää kuitenkin Vetsiluoto Oy:n Oulun tehtaille
useita merkittäviä toimintaa vaikeuttavia ja kehittämistä estäviä haittoja, jotka on
tarkemmin esitetty liitteessä 3.
Vihreäsaaren liikennejärjestelyt ja Johteensalmen ruoppausleveys vaikuttavat IsoJen
purjeveneiden pääsyyn nykyisiin veneilykeskuksiin sekä suistoalueelle.
Veitsiluoto Oy:n raakavedenotto Rommakonselältä saattaa vaikeutua ja aiheuttaa raakavedenoton siirron nykyisestä kohdasta lähemmäksi voimalaitoksen alakanavan suuta.
Jätevesien purkuolosuhteiden muuttuminen saattaa aiheuttaa muutoksia tehtaiden
jätevesien nykyisissä purkujärjestelyissä. Em. muutokset vaativat lisäselvityksiä.
Keskeiset opetus- ja tutkimusalueet säilyvät. Nykyinen luontopolku jää osittain
rakentamisen alle.

6.3. Vaikutukset alueen liikenteeseen
Liikennemäärä lisääntyy asumisen ja matkailura1centamisen myötä. Ennuste
keskimääräiseksi vuorokausiliikenteeksi Toppilansalmen sillalla vuoteen 2010 on
14000 autoa. Uusittu Toppilansalmen silta riittää kyseiselle liikennemäärälle ruuhkaaikoja lukuunottamatta. Tervahovintien jatkeen sillan toteutuminen riippuu pitkän
aikavälin matkailuhankkeiden kehityksestä. Hietasaaren katuverkostoa täydennetään
yhdistämällä Vellamontie jatkeella Pitkänmöljän tiehen, mikä yhdistää eri
matkailutoiminnot toisiinsa yhdeksi kokonaisuudeksi. Paikoitustilavaatimukset
sisältyvät aluevarauksiin. Kevyenliikenteen väylien rakentaminen keskustasta suiston ja
Toppilansalmen yli parantavat alueen saavutettavuutta.
Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranee raskaan autoliikenteen ohjautuessa
Vihreäsaaresta Poikkimaantien länsiosan kautta Valtatie 4:lle. Rautatieliikenne ohjataan
Nuottasaaren teollisuusalueen kautta rataverkostoon.
Joukkoliikenteen edellytykset paranevat, mutta eivät välttämättä siinä määrin, että
vuoroja tulee lisää.

6.4. Vaikutukset maisemaan sekä kulttuuri- ja luonnonympäristöön
Hietasaaren POhjoisosan maisema mereltä ja kaupungistapäin katsoen muuttuu osittain
rakennetuksi. Teollisuusalueen laajeneminen Vihreäsaaressa muuttaa maisemaa.
Vihreäsaaren öljyvarastojen näkyminen Hietasaareen vähenee maisemointimetsän
kasvaessa. Veneilyliikenteen sisääntulomaisema paranee kuljettaessa Johteensalmen
kautta.
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Hietasaaren pohjoisosien luonne muuttuu lähiömäiseksi. Alueelle omaleimaista
kulttuurimaisemaa säilyy vain erikseen suojeltavilla alueilla. Perinteisten asumismuotojen kalOaminen ja kaupunkikulttuurin uudet piirteet köyhdyttävät luontoa.
Huonokuntoisten rakennusten purkaminen ja alueelle kuulumattomien lOimintojen
poistuminen siistii ympäristöä.
Hietasaaren länsi- ja eteläosien rantaniitty- ja metsäalue supistuu, kun aluetta
luovutetaan viihde- ja halTastustoimintoihin. LuonnontiJaisille alueille aiheutuu
kulutuspaineita lähialueiden rakentamisen myötä. Mustansaaren itärannan luonnontilaisuus katoaa. Paineet alueiden raivaamiseen hoidetuiksi puistoiksi lisääntyvät, mikä
vähentää luonnon monimuotoisuutta ja heikentää monien kasvien ja eläinten
elinmahdollisuuksia.
Vihreäsaaren ja Öljysaaren lisärakentaminen supistaa kahlaajien pesimäaluetta. Alueen
pohjoisiaidan maisemointi istutusmetsällä pienentää lintukantoja, jotka vaativat avointa
pesimäaluetta ilman pesärosvolinnuille sopivia tähystyspaikkoja.

6.5. Vaikutukset ympäristön tilaan
Ilmanlaadun kehitykseen ei suunnitteluvaihtoehdolla ole merkittävää vaikutusta.
Vihreäsaaren erottamiseen liittyvä Rommakonväylän poikkileikkausalan pienentäminen
ja Johteensalmen suurentaminen aiheuttaa uuden tilanteen Oulujoen virtaukselle. Oulun
vesi- ja ympäristöpiirin asiasta antamassa lausunnossa on karkeasti arvioitu muutoksen
seurauksia vesistölIe.
Veitsiluoto Oy:n jätevesien laimentumissuhteen muuttuminen nostaa kokonaisfosforipitoisuutta. Kuormituksen laimentumisen heikkenemisen vaikutus rajoittuu Rommakonväylän suualueelle ja Kempeleenlahdelle. Vaikutus jää varsin pieneksi. Vaikutusalueen
laajuutta voidaan tarkemmin eritellä mallien avulla. Vihreäsaaren erottaminen
suunnitellulla tavalla voi aiheuttaa suolaisuuden lisääntymisen Rommakonselällä, mikä
vaikeuttaa Veitsiluoto Oy:n raakavedenottoa. Jätevesien laimentumissuhteiden
muutokset sekä mahdollinen suolaisuuden lisäys edellyttävät tarkempia selvityksiä ja
arviointia.
Liikenteen aiheuttama meluhaitta ei oleellisesti muutu nykytilanteeseen verrattuna, sillä
vaikka ajoneuvoliikenne Hietasaareen kasvaa niin Vihreäsaaren raskasliikenne poistuu.

6.6. Vaikutukset kaupunkirakenteeseen
Asumisen sijoittaminen Hietasaareen tukee kaupungin kehittämistavoiteita, joiden
mukaan kaupunkirakennetta tiivistetään, luodaan uusia houkuttelevia kerrostaloalueita
ja parannetaan kaupunkikuvaa. Asuinrakentamisen myötä Hietasaaren virkistykselle
varatun osan tarve kasvaa. Toisaalta asuin alue supistaa kaikkien kaupunkilaisten
virkistyskäyttöön sopivaa aluetta. Hietasaaren kehittäminen vaihtoehdon mukaisesti
edellyttää Vihreäsaaren satamaliikenteen järjestämistä siten, että se ei kulje Hietasaaren
halki. Vihreäsaaren irrottaminen Hietasaaresta parantaa kaupunkirakennetta erottamalla
satamatoimintojen alueen, asutus-, virkistys- ja matkailualueesta
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6.7. Taloudelliset tekijät
Vaihtoehdon toteuttamiskustannukset ennusteen mukaan ovat kaupungille noin 121,2
miljoonaa markkaa. Summaan ei sisälly Veitsiluodon uusista järjestelyistä aiheutuvia
kustannuksia. Maanvuokratulojen on arvioitu olevan 5,2 miljoonaa markkaa vuodessa.
Lisäksi rakennuttajilta voidaan periä ennaldcoon kertamaksuna noin 20 miljoonaa
markkaa, jolla voidaan rahoittaa Toppilan sataman ja sen ympäristön välttämätön
kunnostus samanaikaisesti tai jopa ennen asuntorakentamista. Kustannus- ja tuloennusteet on esitetty liitteissä 1 ja 2.

6.8. Inhimilliset tekijät
Suunnittelemattomuudesta johtunut epävarmuus ja hoitamattomuus poistuvat. Liikenneturvallisuus paranee vaarallisten aineiden kuljetuksen poistuessa alueelta. Asuinmahdollisuus meren lähellä kasvaa. Vesistön läheisyys, meri ja rannat tekevät
asuinalueesta viihtyisän. Asuinalue käyttää pääasiassa muiden alueiden palveluja.
Viher- ja virkistysalue on alueen asukkaiden välittömästi saavutettavissa.
Kerrostaloasutuksen vaikutusalue on sen fyysistä aluetta laajempi ja sosiaaliset
toiminnat muotoutuvat lähiökäyttäytymiseksi. Tämä sekä muut vaihtoehdon
maankäyttöratkaisut vähentävät yleisiä käyttömahdollisuuksia. Asutus ja matkailu ovat
toimintoina osittain ristiriitaisia ja osittain tukevat toisiaan. Rakentaminen aiheuttaa
alueen osittaista yksityistymistä, mikä vähentää muiden paildcakuntalaisten vapaita
virkistyskäyttömahdollisuuksia. Alueen ilme ja omaleimaisuus voidaan säilyttää vain
osalla alueilla.
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7. VIRKISTYS-MATKAILUV AIHTOEHDON VAIKUTUKSET

7.1. Vaikutukset lähia!ueisiin
Hietasaari säilyy Tuiran ja Keskustan lähivirkistysalueena. Maisema muuttuu
rakennettaessa Toppilansalmen satama-alue virkistys- ja viihdetoiminnoille. Lähialueiden kautta kulkeva liikenne lisääntyy vapaa-ajan palvelujen monipuolistuessa.
Läpiajoliikenne heikentää asumisviihtyvyyttä Tuirassa.
Tien linjaus Vihreäsaaresta Nuottasaareen aiheuttaa Veitsiluoto Oy:n tehdasalueelle
ongelmia kuten asutusvaihtoehdossa esitetty.

7.2. Vaikutukset alueen käyttöön
Vakinainen asuminen saarella väistyy vähitellen, kuten kesäasutuskin. Yhteisöjen
vapaa-ajanviettopaikat sekä muut rakennukset säilytetään ja pidetään kunnossa niille
osoitetuilla alueilla
rakennusten
kuntotai
arvokartoituksen
mukaisesti.
Toppilansaaressa sijaitsevia vanhoja rakennuksia on mahdollista ottaa virkistyskäyttöä
palveleviksi
yhteisiksi
tiloiksi.
Mustansalmen
ympäristössä
sijaisevia
kuttuurihistoriallisia
aluekokonaisuuksia
voidaan
säilyttää.
Huonokuntoiset
rakennukset, joilla eI ole kulttuurihistoriallista arvoa puretaan pois. Purettavien
rakennusten tilalle on mahdollista rakentaa uusia asemakaavassa ko. tarkoitukseen
osoitettaville alueille.
Hietasaaren merkitys koko kaupungin sekä myös matkailijoiden virkistysalueena on
huomattava. Rakennetut, kaupalliset virkistyskäyttömahdollisuudet lisääntyvät.
Luonnonmukaiseen ympäristöön tukeutuvat virkistysmahdollisuudet ovat hyvät.
Yhtenäisen luonnontilaisen ulkoilualueen määrä on noin 120 hehtaaria. Ulkoilureittiverkosto ja laajahkot rakentamattomat alueet edistävät vapaamuotoista virkistäytymistä
alueella. Alue palvelee edelleen erikoislajien harrastajia. Viihdetoimintojen alue säilyy
nykyisessä paikassa.
Matkailu laajenee nykytilankehittämisvaihtoehdossa esitetyn lisäksi Toppilansalmen
alueelle. Hietasaaren alueen muu virkistyskäyttö- ja viihdetoimintarakentaminen
palvelee samalla matkailua lisäten alueen matkailullista vetovoimaa.
Toppilansalmeen on osoitettu venesataman paikka, minkä käyttöä rajOIttaa kevyenliikenteen silta. Matkustajalaivaliikenne salmen länsipäähän on mahdollista. Merenkulkuhallituksen väylänhoitotukikohdan toiminta Toppilansalmessa edellyttää, että
kävelysilta salmen yli on läppäsilta.
Vihreäsaaren liittäminen Nuottasaareen parantaa mahdollisuuksia nykyisten satamien
kehittämiseen yhtenä kokonaisuutena. Tieyhteyden rakentaminen Vihreäsaaresta
Nuottasaaren kautta Poikkimaantielle sisältää kuitenkin Vetsiluoto Oy:n Oulun tehtaille
useita merkittäviä toimintaa vaikeuttavia ja kehittämistä estäviä haittoja, jotka on
tarkemmin esitetty liitteessä 3.
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Vihreäsaaren liikennejärjestelyt ja lohteensalmen ruoppausleveys vaikuttavat isojen
purjeveneiden pääsyyn nykyisiin veneilykeskuksiin sekä suistoalueelle.
Veitsiluoto Oy:n raakavedenotto ja jätevesien purku saattaa vaikeutua kuten asutusvaihtoehdossa on esitetty.
Hietasaaren alue säilyy monipuolisena opetus- ja tutkimuskohteena. Nykyinen luontopolun ympäristö säilyy.

7.3. Vaikutukset alueen liikenteeseen
Liikennemäärä kasvaa lisääntyvän vapaa-ajankäytön myötä. Ennuste keskimääräiseksi
vuorokausiliikenteeksi Toppilansalmen sillalla vuoteen 2010 on I3 000 autoa. Uusittu
Toppilansalmen silta riittää kyseiselle liikennemäärälle ruuhka-aikoja lukuunottamatta.
Uusien toimintojen paikoitustilavaatimukset sisältyvät aluevarauksiin. Kevyenliikenteen
väylän rakentaminen keskustasta sekä Toppilansalmen ylittävä kävelysilta parantavat
alueen saavutettavuutta.
Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranee raskaan autoliikenteen ohjautuessa
Vihreäsaaresta Poikkimaantien länsiosan kautta Valtatie 4:lle. Rautatieliikenne ohjataan
Nuottasaaren teollisuusalueen kautta rataverkostoon.
loukkoliikenteen edellytykset paranevat, mutta eivät välttämättä siinä määrin, että
vuoroja tulee lisää.

7.4. Vaikutukset maisemaan sekä kulttuuri- ja luonnonympäristöön
Hietasaaren pohjoisosan maisema mereltä ja kaupungista päin katsoen muuttuu osittain
rakennetuksi. Itäreunan maisema säilyy nykyisenlaisena. Teollisuusalueen laajeneminen
Vihreäsaaressa muuttaa maisemaa. Vihreäsaaren öljyvarastojen näkyminen Hietasaareen vähenee maisemointimetsän kasvaessa. Veneilyliikenteen sisääntulomaisema
paranee kuljettaessa Johteensalmen kautta.
Hietasaaren luonne alueen pohjoisosassa muuttuu. Alueelle omaleimaista kulttuurimaisemaa säilyy vain erikseen suojeltavilla alueilla. Perinteisten asumismuotojen
katoaminen sekä kaupunkikulttuurin uudet piirteet köyhdyttävät luontoa ja maisemaa.
Huonokuntoisten rakennusten purkaminen ja alueelle kuulumattomien toimintojen
poistuminen siistii ympäristöä.
Hietasaaren länsi- ja eteläosien rantaniitty- ja metsäalue supistuu, kun aluetta
luovutetaan harrastustoiminnoille. Matkailun lisääntyminen aiheuttaa luonnontilaisille
alueille kulutusta sekä paineita alueiden raivaamiseen hoidetuiksi puistoiksi. Tämä
vähentää luonnon monimuotoisuutta ja heikentää monien kasvien ja eläinten
elinmahdollisuuksia alueella.
Vihreäsaaren ja Öljysaaren lisärakentaminen supistaa kahlaajien pesimäaluetta. Alueen
pohjoisIaidan maisemointi istutusmetsällä pienentää lintukantoja, jotka vaativat avointa
pesimäaluetta ilman pesärosvolinnuille sopivia tähystyspaikkoja.
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7.5. Vaikutukset ympäristön tilaan
Ilmanlaadun kehitykseen ei suunnitteluvaihtoehdolla ole merkittävää vaikutosta.
Vihreäsaaren erottamiseen liittyvä Rommakonväylän poikkileikkausalan pienentäminen
ja Johteensalmen suurentaminen aiheuttaa uuden tilanteen Oulujoen virtaukselle.
Veitsiluoto Oy:n jätevesien laimentumissuhteen muuttumista koskee sama kuin asutusvaihtoehdossa esitetty.
Liikenteen aiheuttama meluhaitta ei oleellisesti muutu nykytilanteeseen verrattuna, sillä
vaikka ajoneuvoliikenne Hietasaareen kasvaa niin Vihreäsaaren raskasliikenne poistuu.
Viihdetoiminta aiheuttaa ajoittain meluhaittaa.

7.6. Vaikutukset kaupunkirakenteeseen
Alue muodostaa yhtenäisen vapaa-ajan- ja virkistystoimintojen kokonaisuuden. Hietasaaren jättäminen asuntorakentamisen ulkopuolelle laajentaa kaupunkirakennetta muille
keskustan ulkopuolisille alueille noin 3000 asukkaan asuinalueen verran. Hietasaaren
varaaminen virkistys- ja matkailukäyttöön antaa mahdollisuuden kehittää sitä Oulujoen
suiston arvokkaana osana. Alue vastaa asuiilalueiden lähellä sijaitsevien virkistysalueiden tarpeeseen. Vihreäsaaren irrottaminen Hietasaaresta parantaa kaupunkirakennetta erottamalla yhtenäisen satamatoimintojen alueen virkistykselle ja matkailulle
rauhoitetusta alueesta. Toppilan satama-alueelle esitettyjen toimintojen toteutuvuus on
epävarmaa ja alue saattaa jäädä pitkäksikin aikaa hajanaiseen käyttöön ja odotustilaan.

7.7. Taloudelliset tekijät
Vaihtoehdon toteuttamiskustannukset ennusteen mukaan ovat noin 103 miljoonaa
markkaa. Summaan ei sisälly Veitsiluoto Oy:n uusista järjestelyistä aiheutuvia
kustarumksia. Maanvuokratulojen on arvioitu olevan 3,2 miljooonaa markkaa vuodessa.
Matkailuhankkeiden osalta etukäteismaksun periminen ei ole realistista. Hankkeille on
tavallisesti jouduttu myöntämään pitkiä vuokrahelpotusaikoja. Kustannus- ja tuloennusteet on esitetty !iitteissä l ja 2.

7.8. Inhimilliset tekijät
Suunnittelemattomuudesta johtunut epävarmuus ja hoitamattomuus poistuvat. Liikenneturvallisuus paranee vaarallisten aineiden kuljetuksen poistuessa alueelta.
Hietasaaresta tulee entistä merkittävämpi, keskustan lähellä oleva, laaja ja monipuolinen virkistys- ja viheralue kaupunkilaisille. Toppilansalmen rannan tuleminen yhteiseen
käyttöön parantaa oululaisten mahdollisuuksia nauttia vesielementistä. Lisääntyvän
huvi- ja harrastustoiminnan häiriöt vaikuttavat rentoutumismahdollisuuksiin saarella.
Alueen ilme ja omaleimaisuus voidaan säilyttää vain osalla aluetta.
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8. VAIHTOEHTOJEN VAIKUTUSTEN VERTAILU

Vaihtoehtojen vertailussa on käytetty ns. toiminto- ja tavoiteanalyysiä (Söderbaum
1986), joka tuo esille asian monitahoisuuden sekä suunnitteluun ja päätöksentekoon vaikuttavat erilaiset näkökannat. Suunnitteluvaihtoehtojen aiheuttamat vailmtukset eivät
ole yhteismitallisia, niitä ei voi laskea yhteen eikä asettaa tärkeysjärjestykseen. Menetelmä vertaa keskenään eri vaihtoehtojen edullisuutta yksittäisen, toivotun tavoitteen
suhteen.
Vertailussa on mukana seuraavat keskeiset tOlmmnot, joihin suunnitteluvaihtoehdm
vaikuttavat: asuminen, palvelut, elinkeinoelämä, virkistäytyminen, veneily, opetus,
liikenne, kaupungin talous, maiseman-, kulttuuriympäristön-, luonnonympäristön- ja
ympäristönsuojelu sekä kaupunkirakenne. Kuhunkin toimintoon on liitetty useita
yksittäisiä, keskeisiä tavoitteita, jotka voivat olla keskenään ristiriitaisiakin.

Taulukossa käytettävät merkit:
A = Edullisin, B = Toiseksi, C = Kolmanneksi edullisin tavoitteen suhteen
- = Ei vaikutusta
? = Epävarma
# = Estää tavoitteen toteutumisen

Toiminto
- tavoite

Virkistys-matkailu
AsumilJen
Nykytilankehittäminen

Asuminen
- asuminen meren, virkistysalueen ja keskustan lähellä mahdollista
- viihtyisä elinympäristö alueen asukkaille
- lähialueiden asuinviihtyisyys ei heikkene
Palvelut
- monipuoliset palvelut
Elinkeinoelämä
- alueen matkailullinen vetovoima hyvä
- matkailurakentamisen tulevan tarpeen turvaaminen
- liikennöinti Vihreäsaaren satamaan joustavaa
- Vihreäsaaren sataman kehittämisedellytykset hyvät
- Veitsiluoto Oy:n toimintaedellytykset eivät heikkene
Virkistäytyminen
- kattava ulkoilureitistö
- laajat ranta-alueet vapaina virkistyskäytössä
- hyvät luonnontilaiseen ympäristöön tukeutuvat harrastusmahdollisuudet
- monipuoliset virkistäytymismahdollisuudet
- hyvät uintimahdollisuudet
- yhteisöjen virkistyspaikkojen säilyttäminen

#
#

A
A

A

C

#
#
B

C

A

B

B

C

C

B

A
A
A
A

B A
B A
A B

B
B
B
B

A
A
A

C
C
C

B

B A

A
A

A

A

C

B
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Veneily
- venepaikkojen tulevan tarpeen turvaaminen
- mahdollisimman vähäiser haitat veneilylIe
- vierasvenesatamien säilyttäminen edusravilla paikoilla
Opetus
- maasto-opetuskohteiden monipuolisena säilyttäminen
Liikenne
- alueen liikenne sujuvaa
- raskasliikenne aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa
- erillisiä kevyenliikenteen väyliä kattavasti
- joukkoliikenteen edellytysten turvaaminen
- vaikutus lähialueiden liikennemääriin mahdollisimman pieni
Kaupungin talous
- hankkeen tuotto kaupungille mahdollisimman suuri
- tehokas maankäyttö
Maiseman suojelu
- häiriötekijöitä maisemakokonaisuuteen mahdollisimman vähän
- luonnonmaiseman säilyminen mahdollisimman ehyenä
- Toppilansaaren satama-alueen näkymän siistiytyminen
- rantapuustovyöhykkeen säilyminen
Kulttuuriympäl"istön suojelu
- alueen omaleimaisuuden säilyttäminen
- kulttuurihistoriallisten kohteiden säilyttäminen
- kulttuurihistoriallisten kokonaisuuksien säilyttäminen
Luonnonympäristön suojelu
- laajojen luonnontilaisten alueiden säilyttäminen
- mahdollisimman pienet häiriöt alueen ekosysteemeille
- monimuotoinen luonto
- harvinaisten ja uhanalaisten lajien elinolojen turvaaminen
Ympäristönsuojelu
- ilmanlaatu mahdollisimman hyvä
- virtausmuutoksilla mahdollisimman pieni haittavaikutus vesistöön
- vesistön pilaantumisriski mahdollisimman pieni
- meluhaitat mahdollisimman vähäiset
- vaarallisten aineiden kuljetuksen riskit mahdollisimman vähäiset
Kaupunkirakenne
- tiivis ja edullinen kaupunkirakenne
- asuntotuotantosuunnitelman toteutuminen
- kasvavan kaupungin viher- ja ulkoilualueiden tulevan tarpeen turvaaminen

A
A
A

A

A

?
?

?
?

A

C

B

A
B
B
C
A

A
A
A
A
C

A
A
A
B
B

C
C

A
A

B
B

A
A
A
A

?

C
A
C

?
B
A
B

A
A
A

B
C
C

?
B
B

A
A
A
A

C
C
C
C

B
B
B
B

A
A
A
B

-

.

?

?

B
B
A

B
C
A

C
#
A

A
A
C

B
#
B

Vaihtoehtojen vertailutaulukosta ilmee mm. seuraavaa:
Nykytilankehittämisvaihtoehto turvaa parhaiten kasvavan kaupungin viher- ja
ulkoilualueiden tulevan tarpeen. Luonnontilaiseen ympäristöön tukeutuvat vapaat
virkistysmahdollisuudet ovat parhaat. Alueen omaleimaisuuden, kulttuurihistoriallisten
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kokonaisuuksien ja luonnonympäristön säilyttämismahdollisuudet ovat parhaat.
Yhteisöjen virkistyspaikkoja voidaan säilyttää laajimmin. Maiseman uudet häiriötekijät
ovat vähäisimmät ja luonnonmaisema säilyy ehyimpänä. Veneilyn edellytykset pysyvät
nykyisinä. Veitsiluoto Oy:n toiminnalle ei aiheudu hankaluuksia.
Vihreäsaaren satamaa ei voida kehittää nykytilankehittämisvaihtoehdon liikenneyhteyden varaan. Sataman raskasliikenne ja vaarallisten aineiden kuljetus jäävät
kulkemaan Hietasaareen ja lähialueille. Vaihtoehdon taloudellinen tuotto kaupungille
on vähäisin ja se edustaa tehottominta maankäyttöä. Matkailurakentamiselle varatut
aluevaraukset ovat pienimmät. Vaihtoehto ei mahdollista asumista alueella eikä
asuntotuotantosuunnitelman toteutumista.

Asutusvaihtoehto mahdollistaa asumisen viihtyisäIlä alueella, meren, virkistysalueen ja
keskustan lähellä. Asuntotuotantosuunnitelma toteutuu Hietasaaren osalta, vaihtoehdon
taloudellinen tuotto kaupungille on suurin ja se edustaa tehokkainta maankäyttöä.
Vaihtoehdossa toteutuu parhaiten tiivis ja edullinen kaupunkirakenne, joka vahvistaa
keskustaa lisäämällä asutusta keskustan läheisyydessä. Alueelle tulee monipuolisimmat
palvelut. Vaihtoehdossa Vihreäsaaren sataman kehittämisedellytykset ovat hyvät, mutta
Veitsiluoto Oy:n toiminta hankaloituu.
Asutusvaihtoehto turvaa huonointen kasvavan kaupungin viher- ja ulkoilualueen
tulevan tarpeen. Luonnontilaiseen ympäristöön tukeutuvat vapaat virkistysmahdollisuudet sekä luonnonympäristö supistuvat eniten. Kulttuurihistoriallisten kokonaisuuksien ja
yhteisöjen virkistyspaikkojen säilyttämismahdollisuudet ovat huonoimmat.
Virkistys-matkailuvaihtoehto turvaa parhaiten matkailurakentamisen tulevan tarpeen.
Matkailullinen vetovoima on paras. Virkistysmahdoliisuudet ovat monipuolisimmat.
Vaihtoehdossa Vihreäsaaren sataman kehittämisedellytykset ovat hyvät, mutta
Veitsiluoto Oy:n toiminta hankaloituu.
Virkistys-matkailuvaihtoehto SIjOIttuu vertailussa useiden tekijöiden kohdalla
keskimmäiseksi. Tällaisia tekijöitä ovat vaihtoehdon taloudellinen tuotto kaupungille,
maankäytön tehokkuus, viher- ja ulkoilualueiden tulevan tarpeen turvaaminen sekä
luonnontilaisten alueiden ja kulttuurihistoriallisten kokonaisuuksien säilyttäminen.
Suunnitteluvaihtoehdoilla ei ole ilmanlaatuun merkittävää vaikutusta. Kunkin
vaihtoehdon liikennejärjestelyt riittävät turvaamaan normaaliliikenteen sujuvuuden
alueella. Toppilansaaren näkymä siistiytyy kaikissa vaihtoehdoissa. Mm. venepaikkojen
lisääminen ja uintimahdollisuuksien parantaminen ovat mahdollisia kaikissa
vaihtoehdoissa.
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9. VAIHTOEHTOJEN PARANTAMISEHDOTUKSIA

Suunnittelun yhteydessä on tullut ehdotuksia vaihtoehtojen toteuttamisesta aiheutuvien
haittojen lieventämiseksi.
Vihreäsaaren satamajärjestelyihin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi on esitetty, että
bulk-laituri siirretään mantereen puolelle, jolloin liikenneyhteyksien järjesteleminen ja
bulk-sataman tuleva kehittäminen laajemmassa mittakaavassa on helpompaa.
Vihreäsaaren raskaan liikenteen poistamista alueelta on pidetty tärkeänä myös
nykytilankehittämisvaihtoehdossa. Maisemahaittojen pienentämiseksi on esitetty, että
Öljysaarta ei yhdistetä Vihreäsaaren teollisuusalueeseen.
Mahdollisista Vihreäsaaren uusista järjestelyistä veneilylle aiheutuvien ongelmien
ratkaisemiseksi on ehdotettu veneilykeskusten siirtämistä Hietasaaren länsirannalle tai
Toppilansalmeen tai vaihtoehtoisesti Johteensalmen ruoppausta noin 100 metriä
leveäksi. Läppäsiltaratkaisua ei pidetä veneilyn kannalta toimivana virtaavassa vedessä
Veneilykeskusten siirtämisen Toppilansalmeen on esitetty vähentävän veneväylien
jatkuvaa ruoppaustarvetta. Toppilansalmen uusien siltojen ja rannan uuden käyttötarkoituksen vuoksi Merenkulkuhallituksen väylänhoitotukikohdalle tulisi osoittaa uusi
paikka muualta.
Tuiran läpiajoliikenteen haittojen vähentämiseksi on Tuiratoimikunta pitänyt tärkeänä
kaikissa vaihtoehdoissa Tervahovintien jatkeen sillan rakentamista ja matkailuliikenteen
ohjaamista sen kautta. Silta mahdollistaisi joukkoliikenteen järjestämiselle paremmat
edellytykset. Tuiran kautta kulkeva läpiajoliikenne tulee ohjata siten, että sen haitat
asutukselle ovat mahdollisimman vähäiset.
Virkistysmahdollisuuksien parantamiseksi on esitetty uusien uimarantojen rakentamista
sekä kaupungin että meren puoleisille rannoille. Samoin on esitetty, että yhteisöjen
käytöstä poistuvien rakennusten tilalle tulee osoittaa uusi paikka. Viljelypalstojen
säilyttämistä ja monipuolisten luontopolkujen rakentamista on pidetty tärkeänä.
Toppilansaaren asuinrakentamisen maisemahaittojen vähentämiseksi on esitetty, että
saaren itäranta tulee jättää rakentamisen ulkopuolelle ja rakentaminen tulee keskitettää
vanhalle satama- ja varastoalueelle. Tällöin säilyy myös itärannalla sijaitseva Seurakuntien Kesäkoti ja viihdetoimintojen aluetta ei tarvitse siirtää nykyiseltä paikaltaan
Mustansalmen eteläpuolella olevalle alueelle. Maisemallisten ja pienilmastollisten
seikkojen vuoksi on esitetty, että rakentamiskorkeuden ei tule ylittää puuston korkeutta.
Asuntorakentamisen haittojen vähentämiseksi on myös esitetty, että asukasmäärä
suunnitellaan pienemmäksi, koska se ei kuitenkaan riitä tuomaan alueelle laajoja
palveluja.
Alueen omaleimaisuuden ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi on esitetty, että
asuinvaihtoehdossa asuinalue jäsennetään selvästi erilliseksi alueeksi ja muissakaan
vaihtoehdoissa miljööitään arvokkaat alueet eivät saa jäädä nykyaikaisten toimintojen
alle. Alueen ketoja ja niittyjä tulee hoitaa säännöllisesti perinteisin menetelmin ja
säilyttää ne rikastuttamassa maisemaa. Uutta rakentamista tulee ohjata tiukoilla
asemakaavamää.räyksillä.
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Kasvavan kaupungin asukkaiden virkistysmahdollisuuksien turvaamiseksi ja ainutlaatuisen aluekokonaisuuden säilyttämiseksi on esitetty, että asutusvaihtoehdon
asukasmäärä sijoitetaan muualle.
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10. JOHTOPÄÄTÖKSET

Selvityksen perusteella kaikki tarkastellut suunnitteluvaihtoehdot on periaatteessa
mahdollista toteuttaa. Vallitsevat arvot kuitenkin määräävät sen, mitkä tekijät
ratkaisevat valittaessa Hietasaaren maankäyttömallin sisältö. Ratkaisuun vaikuttaa, mitä
toimintoja Hietasaaren kehittämisessä pidetään tärkeimpinä ja oululaisten kannalta
mielekkäimpinä, kuinka laajan kaupunkilaisten osan tarpeita halutaan tyydyttää ja
kuin!ca pitkälle tulevaisuuteen ratkaisun vaikutuksia halutaan pohtia. Valinta määrää
sen, minkälaista kaupunkikuvaa ja kaupungin imagoa Hietasaari on tulevaisuudessa
muodostamassa oululaisille ja Oulussa kävijöille.
Asutusvaihtoehtoa ei ole järkevää toteuttaa ennen kuin satamaliikenne on järjestetty
siten, ettei se kulje Hietasaaren halki. Nykytilankehittämisvaihtoehto sekä virkistys- ja
matkailutoiminnan lisääminen on mahdollista toteuttaa nykyistenkin liikenneyhteyksien
varaan, joskin Vihreäsaaren liikenteen poistaminen Hietasaaresta parantaa myös näitä
vaihtoehtoja.
Tarkasteltu uusi Vihreäsaaren liikenneyhteys Nuottasaaren kautta päätieverkostoon on
vaikutuksiltaan niin mittava, ettei tätä voida ratkaista YVA:ssa tehtyjen selvitysten
perusteella. Koska Vihreäsaaren sataman liikennejärjestely vaikuttaa olennaisesti
sataman kehittämiseen sekä Hietasaaren maankäyttöön, tulee Vihreäsaaren - Oritkarin
satamatoiminnoille laatia kehittämissuunnitelm,i, jonka yhtenä osana ratkaistaan
liikennejärjestelyt sekä veneilykeskusten toimintaedellytykset. Kehittämissuunnitelma
tulee laatia ennen kuin tavoitesuunnitelman tekoa voidaan jatkaa ja Hietasaaren alueen
maankäyttö lopullisesti ratkaista.
Virtausmuutosten tulevat vaikutukset ovat vaikeasti ennakoitavissa ja vaativat tarldcoja
lisäselvityksiä.
Hietasaaren alueen maankäyttöratkaisuista aiheutuvien liikennemäärien kasvu el
välttämättä edellytä Tervahovintien jatkeen sillan rakentamista.
Nykytilankehittämisvaihtoehto turvaa parhaiten kasvavan kaupungin virkitysalueiden
tarpeen ja säilyttää eniten kaupungin keskeistä, merellistä ja ympäristöitään arvokasta
yleiseen virkistyskäyttöön hyvin sopivaa aluetta. Rakennettava asuinalue palvelee vain
sen asuk1caita ja supistaa sekä yksityistää fyysistä laajuuttaan enemmän yleisiä virkistysalueita. Virkistys- ja matkailutoimintojen kehittämisellä voidaan luoda hyvinkin
vetovoimainen sekä kaupunkilaisia että matkailijoita palveleva vapaa-ajanviettoalue.
Matkailutoimintojen kehittymistä leimaa suhdanteista aiheutuva epävarmuus, mikä
vaikuttaa matkailuvarausten käyttöönottoon sekä etenkin virkistys-matkailuvaihtoehdon
toteuttamisaikatauluun.
Hietasaaren suunnittelulla on yhteys koko Oulun kaupungin maankäytön suunnitteluun,
joten tulevat päätökset muiden kaupungin alueiden, mm. Meritullin, käytöstä
vaikuttavat Hietasaaren maanlcäyttöratkaisuihin. Hietasaaren maankäyttöratkaisuilla on
merkittävä vaikutus kaupungin talouteen.
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Hietasaaren maankäytön ja rakentamisen suun[littelu on vaativaa alueen ainutlaatuisten
luonteen sekä huomattavien kulttuuri-, luonto-, maisema- ja käyttöarvojen vuoksi.
Alueen arvokkaat osat ovat paikoin, mm. Toppilansaaressa, sijoittuneet hajalleen, mikä
aiheuttaa erityisiä haasteita alueen yksityiskohtaiselle suunnittelulle ja rakentamiselle.
Tuleva asemakaava ja eritoten asemakaavamääräykset ovat ratkaisevia alueen luonteen
muotoutumisessa.
YVA-selvitys osoitti, että valittavaa maankäyttömallia tulee edelleen kehittää. Jatkosuunnittelussa tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon esille tulleet
vaihtoehtojen myönteiset ja kielteiset vaikutukset sekä esitetyt parantamisehdotukset.
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11. HIETASAAREN YVA-MENETTELYN KULKU
Suunninelujaosto päätti 8.4.1992, että Hietasaaren alueen maankäytön
suunnittelun yhteydessä tehdään ympäristövaikutusten arvioInti, jonka
tekemisestä vastaavat ympäristövirasto ja talous- ja suunnitteluosasta.
YV A-menettely
käynnistettiin
toukokuussa
1992
suunnitteluryhmän
perustamisella sekä projektityöntekijän valinnalla. Suunnitteluryhmän jäseniksi
valittiin seuraavat henkilöt:
Dl Mauri Myllylä, rakennusviraslon liikenneosaston liikenneinsinööri
Arkkitehti Anna-Maria Kantola, rakennusviraston kaavoitusosaston kaavoitusarkkitehti
Rak.ins. Raimo Räty, rakennusviraston kunnallistekn. suunnitteluosaston osastoinsinööri
Maanmitt.ins. Kaija Puhakka, kiinteistöviraston tonttiosaston osastoinsinööri
Rak.mest. Alpo Pelkonen, keskusviraston talous- ja suunnitteluosaston suunnittelija
FL Marketta Karhu, ympäristöviraston ympäristönsuojelusuunnittelija (pj.)
Maat.metsät.yo. Elina Vehmasto, ympäristöviraston projektityöntekijä (siht.)
Projektityöntekijän työsuhde alkoi 8.6.
15.6. klo 18 pidettiin seurakuntien kesäkodilla Hietasaaressa yleisökokous, jossa
ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu ja suunnittelija Alpo Pelkonen
alustivat keskustelun. Läsnä o:li noin 40 henkilöä, pääasiassa Hietasaaren
asukkaita ja kesäasukkaita.
Kokouksesta tiedotettiin Oulu-TV:ssä 8.6. ja Kalevassa II., 12. ja 15.6.
Kokouksesta kertova lehdistötiedote annettiin STT:lle 11.6. Alueradio lähetti
Hietasaaren YVA:a käsittelevän ohjelman 15.6. ja samoin Radio-Mega. Aiheesta
kirjoittivat mm. Kaleva 13.6. ja Oulu-lehti 14.6. Kokouksen kulusta kirjoittivat
16.6. mm. Kaleva ja Pohjolan Työ.
Nykytilan kuvauksen laatiminen aloitettiin kesäkuussa valmiiden erillisselvitysten
pohjalta. Olemassa olevaa luonnontilan perusselvitystä täydennettiin vanhan
puuston osalta. Pohjois-Pohjanmaan museo aloitti elokuussa alueen rakennuskannan kulttuurihistoriallisen kartoituksen.
28.7. lähetettiin keskeisille intressitahoille pyyntö nimetä edustajat
muodostettavaan yhteistyöryhmään. Yhteistyöryhmän edustajiksi ilmoitettiin
seuraavat henkilöt:
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Teollisuusasiamies Jaakko Okkonen, Oulun Kauppakamarin teollisuusvaliokunta
Kaupunginmetsänhoitaja Veli Puolakka, kiinteistöviraston metsäosasto
Satamakapteeni Veikko Lauriala, Oulun kaupungin satamalaitos
Biologi Kati Heikkilä, Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry.
Vs. tstopäällikkö Eero Kaakinen, Oulun lääninhallituksen ympäristönsuojelutsto
Dl Heli Törttö, Oulun vesi- ja ympäristöpiiri
Rakennustutkija Pasi Kovalainen, Pohjois-Pohjanmaan museo
Merikapteeni Matti Kamula, Hietasaaren asukkaiden edustus
Sosiaalineuvos Väinö Aalto, Hietasaaren yhdistysten edustus
Puheenjohtaja Kristiina Srömmer, Tuiratoimikunta
Tutkimuspäällikkö Heikki Sipilä, Veitsiluoto Oy Oulun tehtaat
FM Eila Karppinen, Oulun yliopiston käyttäytymistieteidenlaitos
Oulun Matkailu Oy ei ainoana tahona ilmoittanut edustajaa ryhmään.
Yhteistyöryhmään kuuluivat myös suunnitteluryhmänjäsenet.
Suunnitteluryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 14.8. Ryhmälle oli toimitettu
etukäteen luonnos nykytilan kuvauksesta, yleisötilaisuuden muistio, luonnos
aluetta koskevista toiminnoista ja tavoitteista sekä YVA:n yleisesittely.
Kokouksessa valittiin alustavat, tarkasteluun otettavat vaihtoehdot.
Yhteistyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 20.8. Läsnä olivat edustajat
kaikilta emo ilmoittautuneilta tahoilta. Edustajille esiteltiin YVA:a ja jaettiin
nykytilan kuvausluonnos kommentoitavaksi 28.8. mennessä.
Läänin ympäristösihteerien neuvottelupäivillä Kalajoella 25.8. Elina Vehmasto
esitteli hanketta.
Suunnitteluryhmä kokoontui 1.9. Kokouksessa käsiteltiin Vihreäsaaren
järjestelyjen kustannuslaskelmat sekä piirrosluonnokset, joiden perusteella
pyydettiin lausunto virtausolojen muutoksista Oulun vesi- ja ympäristöpiiriltä.
Yhteistyöryhmä kokoontui 10.9. Läsnä olivat kaikki tahot lukuunottamatta
lääninhallitusta. Kokouksessa esiteltiin luonnoskartat alustavista vaihtoehdoista.
Täysin uusia tarkasteluun otettavia vaihtoehtoja ei kokouksessa eikä sen jälkeen
ehdotettu, mutta vaihtoehtojen yksityiskohtiin haluttiin muutoksia.
Hietasaaren suunnittelusta järjestettiin näyttely Nuoriso- ja kulttuuritalossa 15.28.9. Näyttelyn yhteydessä tehtiin kysely, josta tarkemmin liitteessä 3. Tila oli
avoinna arkisin klo 9-21 ja su klo 12-20. Esittelijä oli toisella viikolla paikalla
arkisin klo 13-14 ja 16-18.
Näyttelystä kertova lehdistötiedote annettiin STT:lle 17 .9. ja siitä kirjoittivat mm.
Kaleva 19.9., Liitto 18.9. ja Oulu-lehti 20.9. Kalevan Oulu Tänään -palstalla oli
ilmoitus joka päivä koko näyttelyn ajan. Radio-Mega teki 18.9. ohjelman
näyttelystä.
Suunnitteluryhmä kokoontui 30.9. Kokouksessa käsiteltiin vaihtoehdoista lasketut
kustannusennusteet.
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Yhteistyöryhmä kokoontui 14.10. Kokouksessa jaettiin kommenttien perusteella
korjattu nykytilan kuvausteksti, siihen liittyvien karttojen kopiot sekä
ensimmäinen luonnosteksti vaihtoehtojen vaikutuksista kommentoitavaksi 21.10
mennessä. Kokouksessa olivat läsnä luonnonsuojeluyhdistyksen, vesi- ja
ympäristöpiirin, Hietasaaren asukkaiden ja yhdistysten, Tuiratoimikunnan,
Veitsiluoto Oy:n sekä yliopiston edustajat.
Oulun lääninhallituksen järjestämässä YVA-kou1utuksessa
kaavoittajille 20.10 Marketta Karhu esitteli hanketta.

Oulun

seudun

Veitsiluoto Oy kutsui 23.10. yhteistyö- ja suunnitteluryhmän jäsenet tutustumaan
Oulun tehtaille Hietasaaren suunnittelusta aiheutuviin ongelmiin. Kaupunkia
edustivat lisäksi kuntasuunnittelupäällikkö Esa Katajamäki, suunnittelupäällikkö
Juhani Herva ja asemakaavapäällikkö Heikki Kantola. Veitsiluoto Oy:n edustajina
olivat paikalla paperitehtaanjohtaja Hannu Ruokolainen, sellutehtaanjohtaja Arvo
Fredriksson, tutkimuspäällikkö Heikki Sipilä ja ympäristönsuojeluteknikko Vilho
Komulainen sekä Herman Andersson Oy:n toimitusjohtaja Jussi Sassali.
Oulun Purjehdusseuran ja Merenkävijäin telaklcasäätiö S.r. sekä Oulun Työväen
pursiseura ry. antoivat 2.11. lausunnon Hietasaaren suunnittelusta.
Suunnitteluryhmä kokoontui 5.11. Kokouksessa jaettiin käytettävän vertailumenetelmän esittely sekä luonnos vertailutaulukoksi.
Oulun Bensiini- ja Öljyalan työntekijät ry:n tilaisuudessa 15.11. Alpo Pelkonen
kertoi hankkeesta.
Suunnitteluryhmä
vertailutaulukko.

kokoontui

17.11.

Kokouksessa

käsiteltiin

vaihtoehtojen

Yhteistyöryhmä kokoontui 20.11.. Edustajille oli toimitettu etukäteen
kommenttien perusteella korjattu versio vaihtoehtojen vaikutuksista. Kokouksessa
käsiteltiin
vaihtoehtojen
vertailutaulukko.
Kokouksessa
olivat
läsnä
kiinteistöviraston,
luonnonsuojeluyhdistyksen,
lääninhallituksen,
museon,
Hietasaaren yhdistysten, Tuiratoimikunnan, Veitsiluoto Oy:n ja yliopiston
edustajat.
Suunnitteluryhmä kokoontui 27.11. Kokouksessa jaettiin korjattu versio vertailutaulukosta, vertailuteksti sekä vaihtoehtojen parantamisehdotuksia -kappale.
Paikallislehti Tuiralainen julkaisi marraskuun numerossaan laajan artikkelin
asiasta.
Oulun Bensiini- Ja Öljyalantyöntekijät ry. antoi 2.12. lausunnon Hietasaaren
suunnittelusta.
Suunnitteluryhmä kokoontui 3.12. käsittelemään johtopäätöskappaletta.
Tuiratoimikunnan kokouksessa 3.12 Marketta Karhu ja Alpo Pelkonen esittelivät
hanketta. Kaleva kirjoitti kokouksesta 4.12.
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Yhteistyöryhmä kokoontui 9.12. Ryhmänjäsenille oli etukäteen toimitettu koko
YVA-selostusluonnos
liitteineen
lukuunottamatta
tiivistelmäkappaletta.
Kommentit luonnoksesta tuli jättää 13.12. mennessä.
Suunnitteluryhmä kokoontui 10.12.
Projektityöntekijän työsuhde päättyi 13.12.
14.12. yhteistyöryhmälle lähetettiin korjattu versio komen toitav aksi 18.12.
mennessä
YVA-selostusta painettiin 300 kpl.
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12. ESITETTYJÄ HUOMIOITA JA KOMMENTTEJA

Hietasaaren suunnittelua esittelevä yleisönäyttely pidettiin 15.-28.9.92. Oulun Nuorisoja kulttuurikeskuksessa. Kävijöitä näyttelyssä oli arviolta 600. Näyttelyn yhteydessä
järjestettiin kysely, johon tuli vastauksia 150. Kyselyn perusteella kaupunkilaisten
mielestä Hietasaari soveltuu parhaiten virkistys- ja vapaa-aikakäyttöön, lomailuun sekä
luonnossa liikkumiseen. Kyselyn tulokset on esitetty tarkemmin liitteessä 4.
Tuiratoimikunta toteaa, että se on käsitellyt Hietasaaren maankäytön vaikutuksia
Tuiraan muistutuksissaan Nallikarin asemakaavanmuutoksesta (22.4.92) ja Kiertotiesuunnitelmasta (9.3.92). Jo näissä yhteyksissä toimikunta on todennut, että Tuiran
läpikulkuliikenteen haittojen vähentämiseksi Koskitie tulee katkaista läpiajolta ja
Kiertotie rakentaa rautatien pohjoispuolelle, sekä että Hietasaaren liikennejärjestely
tulee suunnitellla Tervahovintiehen tukeutuvaksi. Tuiratoimikunnan mielestä
Hietasaaren YYA-prosessissa saadut tiedot ovat osoittaneet, että Koskitien katlcaisu on
välttämätön ja Kiertotien siirto kauemmas asutuksesta on entistäkin tarpeellisempaa,
mikäli Hietasaareen kaavaillut asunto- ja matlcailualueet rakennetaan. Muutoin toisen
alueen kehittäminen aiheuttaa kohtuutonta haittaa Oulun tehokkaimmin rakennetun yli
7000 asukkaan asuntoalueen asukkaille.
Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry. katsoo tärkeäksi Hietasaaren monipuolisten
luonnonympäristöjen ja kulttuurihistorian vaalimisen. Jatkosuunnittelussa on kaikissa
vaihtoehdoissa kunnioitettava alueen historiaa ja toimittava siten, että alueen
omaleimaisuus säilyy. Erityisesti Hietasaaren kulttuurivaikutteisten niittyjen
olemassaolo tulisi turvata paitsi 1ajiston monipuolisuuden vuoksi, myös ihmisten iloksi.
Linnuston kannalta ovat lisäksi merkittäviä vanhat metsäalat, saarten rannat niittyineen
ja lehtoineen sekä Yihreäsaaren läjitysalue. Vastaavaa puolikulttuuri- ja rantalinnuston
opetus- ja tutlcimuspaikkaa ei Oulun läheltä löydy. Retinrannan harvinaiset hyönteiset
tarvitsevat käsittelemätöntä rantaa. Usein positiivisesti mielletty alueiden "siistiminen",
muuttaminen puistomaisemmaksi voi olla uhka lajirikkaudelle ja omaleimaisuudelle.
Oulun Purjehdusseura, Oulun Merenkävijäin Telakkasäätiä S.r. sekä Oulun
Työväen Pursiseura toteavat YVA-selostuksesta seuraavaa:
1)
Mahdollisissa uusissa väyläratlcaisuissa haluamme korostaa, että käyttökelpoinen
väylä ei voi olla nykyistä Rommakonväylää kapeampi (n. 100 ml. Johteenväylä
alkuperäisestä talous- ja suunnitteluosaston esityksestä kavennettuna on käyttökelvoton.
2)
Läppäsilta Rommakonväylän yli on veneilyn kannalta toimimaton, vaarallinen
ratkaisu. Vene ei voi odottaa vuolaasti virtaavassa vedessä läpän aukeamista.
3)
Yeneilyseuralla on oltava yksi tukikohta. Seuran jäsenistön jakaminen ja veneiden
sijoittaminen eri satamiin veneen koon perusteella ei tule kysymykseen.
4)
Mikäli väyläratlcaisut pakottavat sijoittamaan Rommakonselkään rajoittuvalta
vesialueelta veneet muualle, esim. Toppilaan, on huomioitava, että:
- sijoitettavia veneitä on useita satoja,
- nykyisten veneilykeskusten varustelut (laiturit, talvisäilytys, nosturit, seuratoimintarakennukset, muut rakennukset) pitää perustaa mahdollisesti uuteen
sijoituspaikkaan.
Mahdollisesti tarvittavan uuden venesataman tai venesatamien toteuttamiskustannukset
puuttuvat YYA-selostuksesta.
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LIITTEET

LIITE 1.

TOPPIlANSALMEN-HIETASAAREN TAVOITESUUNNITELMA / YVA
Vaihtoehto: NYKYTILAN KEHITTÄMlNEN

KUSTANNUSENNUSTE
Kustannuskohde
PALVELUT
Ulkoilweitit, rakent ja valaistus
Ulkoilweitit, rakentaminen
Viheralueet
Palvelut yhteensä
TEKNINEN HUOLTO
Kadut
Kadut
Jalankull..'ulpyörätiet
Sillal/kevytliikelme
Tekninen huolto yhteensä
TOPPILAN SATAMA-ALUE
Rautateiden purku
Satama-alueen laumostus/istutuksel
Vanhojen betonilaitureiden korjaus
Kiviver!Ioukset
Satama-alue yhteensä

KUSTANNUSENNUSTE YHTEENSÄ

Määrä

Yksikköhinta
mk

Kustannus
1000 mk

2.700 m
3.950 m
91 ha

370
260
5.500

999
1.027
500
2.526

750m
3.500 m
3.850 m
205 m'

2.000
1.000
580
6.000

1.500
3.500
2.233
1.230
8.463

12.500 m
80.000 m'
1.030m
1.500 m'

80
30
3.000
200

1.000
2.400
3.090
300
6.790

17.779

TOPPIlANSALMEN-HIETASAAREN TAVOITESUUNNITELMA / YVA
Vaihtoehto: ASUMINEN

TOPPILANSALMEN-HIETASAAREN TAVOITESUUNNlTELMA / YVA

Vaihtoehto: VIRKISTYS-MATKAILU

LIITE 2.

HIETASAARI YVA
eri suunnitteluvaihtoehtojen vaikutukset maanvuokratuloihin
Laskelmassa on lähtökohtana pidetty, ettei Hietasaaresta luovuteta maata myymällä vaan
vuokraamalla. Tässä on arvioitu kaupungin maanvuokratulojen suuruus vuositasolla
vuoden 1992 hintalasossa.

Nl'KYTILANKEHITIÄMISVAIHTOEHTO
Nykyiset maanvuokratulot
Hietasaari
Vihreäsaari
YHTEENSÄ

246000 mk
573000 mk
850000 mk

Vuositulo vuoden 1992 tasossa, sitten kun Nallikarin laajennusalueen kaikki alueet on
olettu käyttöön ja Merikylpylä alkaa maksaa täyttä vuokraa:
Hietasaari

678000 mk

Vihreäsaaren vuokratulot vuoden 2002 jälkeen, kun vuokrasopimukset uusitaan ja uusi
vuokraperuste otetaan käyttöön:
Vihreäsaari
YHTEENSÄ

1100000mk
1 778 000 mk/vuosi

ASUTUSVAlHTOEHTO
Nykytilankehittämisvaihtoehdon vuokratulot Hietasaaren osalta tulisivat kaupungin
tuloiksi myös tässä vaihtoehdossa
Hietasaari

78000 mk

Asuntotonttien vuokratulon laskennassa käytetyt oletukset:
kerrosala (2700 asukasta * 50 k-m2/as) 135 000 k-m2
vuokrataso on määritelty 600 mklk-m 2 aIvon mukaisena, ja vuokrasta
peritään etukäteismaksuna 150 mklk-m2 ja loput vuosittaisena maanvuokramaksuna
Etukäteismaksun kertatulo
Vuosittainen vuokratulo

20 000 000 mk
3000000 mk

Vihreäsaaren vuokratuloihin voitaneen laskea noin 30 % lisäys sataInan tehostuneesta
käytöstä johtuen.
Vihreäsaari

YHTEENSÄ
ja lisäksi kertaInaksuna

1500000 mk

5 178 000 mk/vuosi
20 000 000 mk, ja tätä rahaa voidaan käyttää alueen
kuntoonpanossa.

VIRKISTYS-MATKAILUVAIHTOEHTO
Nykytilankehittämisvaihtoehdon vuokratulot saataisiin myös tässä vaihtoehdossa
Hietasaari

678000 mk

Lisäksi Hietasaareen olisi mahdollista sijoittua 6 - 10 suuruusluokaltaan Merikylpylää
vastaavia hankkeita, joiden arvioitu vuokratulo
Matkailuhankkeet

1 000 000 mk

Matkailuhakkeiden osalta voitaneen todeta, että niille on tavallisesti jouduttu myöntämään alkuvaiheessa pitkiä vuokrahelpotusaikoja. Esim merikylpylä 10 vuotta peritään
vain 5 % vuokrasta. Matkailuhankkeiden osalla etukäteismaksun periminen ei ole
realistista.
Vihreäsaaren vuokratulojen kasvuksi on myös tässä vaihtoehdossa arvioitu 30 %.
Vihreäsaari

YHTEENSÄ

1500000 mk
3 178000 mk/vuosi

VEITSIWOTO C1t
Oulun tehtaat

Liite 3

TIEYHTEYDEN VIHREÄSAARI-NUOTTASAARI
VAIKUTUKSET VEITSILUOTO OY:N OULUN TEHTAIDEN
TOIMINTAAN JA KEHITTÄMISEEN
Vihreasaaren liikenne risteaisi Veitsiluoto Oy:n
Oulun tehtaiden tuotantolaitosten ja Oritkarin
sataman valisen runsaan ajoneuvoliikenteen
kanssa. Tie katkaisisi vaylan Nuottasaaren
laiturille, sivuaisi kemikaalilaituria ja osuisi
lietemaisten pigmenttien autopurkupaikalle.
Katkaistujen reittien kautta kulkisi n. 500.000
tonnin tavaravirta, joka on n. 40 % satamien
vuosittain kasittelemasta tavaramaarasta.
Kulkuyhteys Nuottasaaren laituriin edellyttaisi
joko tien varustamista lappasillalla tai raakaaineiden vastaanoton siirtamista Oritkarin
satamaan.
Kemikaalilaiturin purkupaikka on joka tapauksessa sidottu pumppausteknisista syista pigmenttien varastosailiöiden ja paperitehtaan
laheisyyteen eika ole siirrettavissa. Purkupaikan laheisyydessa on myös paperitehtaan
nestekaasuvarasto, jonka sijainti on paloturvallisuuden maaraama.
Paperitehtaan suunnittelussa oli keskeisena
tekijana sen toimintojen laajentaminen ja
edelleen kehittaminen. Nykyisen paperikonehallin
viereen on varattu alue toiselle paperikoneelle,
jonka rakentaminen merkitsisi paperitehtaan nyt
jo huomattavan satamaliikenteen ja liikennehaittojen kaksinkertaistumista. Tie vaikeuttaa
oleellisesti arkittamon laajentamista ja tekisi
mahdottomaksi jatepaperin siistauslaitoksen
rakentamisen alueelle.

Osoile

PlIhtlin

TdekllplO

Teleksi

PL 196

(981)3163111

191111)78150

321250ULPKSF

\f:UOI OULU

32138 OULNS SF

LIITE 4.

HIETASAAREN SUUNNITTELUUN LIITrYVÄN YLEISÖNÄYTTELYN (15.9.-28.9.1992) YHTEYDESSÄ OLLEEN KYSELYN YHTEENVETO
FM E. Karppinen, Oulun yliopisto

Kyselyn vastauksissa painotettiin monimuotoisia vapaa-ajan
toimintoja, virkistäytymistä ja lomailua sekä pienimuotoista
matkailua. Samalla korostettiin alueen miljööseen sopivaa
rakentamista ja kunnostamista. Turistihoukutuksia hyväksyttiin
kohtuumäärin, mutta alueesta ei toivottu muodostuvan huvikeskusta. Vapaa-ajan ja virkistäytymisen kannatus oli merkittävää kaikkien ikäluokkien vastauksissa. Näin ollen monet
virkistys-matkailuvaihtoehdon kohdat saivat kannatusta
Sopimattomiksi toimitmoiksi suurin osa vastaajista (70-80 %)
katsoi satama-, teollisuus ja varastotoiminan. Samoin selvän
kielteisesti (n. 60 %) suhtauduttiin kerrostalorakentamiseen, eli
asutusvaihtoehtoa ei suosittu. Vastaajista 1/5 hyväksyi
rakentamisen (kesäasunnot, pientaloasuminen) ja alle 1/5 kerrostaloasumisen.

1. YLEISTÄ
Vastauksia palautettiin noin 150, joista osa jouduttiin hylkäämään joko kokonaan tai
osittain. Epäasiallisen täytön vuoksi hylättiin kokonaan neljä. Osa lomakkeista oli
epätäydellisesti täytetty (esim. vastattu vain toiselle puolelle). Epätäydelliset lomakkeet
hyödynnettiin kuitenkin siltä osin kuin ne olivat täytetyt.
Ikäryhmät
Ikäryhmittäin vastaukset jakautuivat siten, että yli 60-vuotiaitten vastauksia oli 33, 5060 -vuotiaitten 23, 40-50 -vuotiaitten 16, 30= 40 -vuotiaitten 26, 20-30 -vuotiaitten
32 sekä 10-20 -vuotiaitten 10 kappaletta.

II. SISÄLLÖLLINEN TARKASTELU

11.1. Nykykäyttö
Tarkasteltaessa nykykäyttöä painottuivat vastauksissa ulkoiluun ja vapaa-aikaan
liittyvät maininnat. Pyöräily, kävely, lenkkeily ja retkeily mainittiin 69 kertaa eli lähes

45 %:ssa vastauksista, jotkut erittelivät liikuntaan vielä talvisen hiihtämisen. Edenin
tarjoamiin virkistysmahdollisuuksiin liittyviä vastauksia oli 45 eli noin 33 %. Virkistys
ja vapaa-aika yleisenä vastauksena sekä Nallikarin käyttöön liittyneenä mainittiin noin
30 vastauksessa eli noin 20 %. Luonnossa liikkuminen maiseman ja omaperäisen kasvillisuuden tai eläimistön vuoksi oli yhtä suosittua. Erilaisia aktiviteetteja mainittiin
eritellen seuraavasti: kalastus, marjastus, sienestys, hyönteiskeräys, kasvitutkimus, valokuvaus, puutarhanviljely (palstat), linnut, yhteensä 43 vastausta. Pelaamista ja golfia
rakennetuilla urheilupaikoilla ilmeni vain 15 vastauksessa. Venesatamassa kävijöitä ja
veneilyä harrastavia oli vastaajista 20. Moniin käyttötottumuksiin yhdistyi eri
harrastusmuotoja. Niinpä kuvauksissa kerrottiin luonnossa liikkumisen tai kävelyn tai
pyöräilyn yhdistyvän uimassa käyntiin ja kahvilla tai patiolla viivähtämiseen. Uintiretkeen liittyi myös lasten huvipuistossa käyntiä.
Osalle vastaajista luonnossa kulkemiseen liittyi koko miljöön tarkastelu vanhoine
huviloineen. Myös merellisyys korostui vastauksissa. Osalle alueen käyttö merkitsi
huviloilla oloa (noin 20 vastausta).

II.2. Näkemys minkälaiseen käyttöön alue soveltuisi
Vastausmahdollisuudet oli valmiiksi rajattu luokitusvaihtoehtoihin 1-5. Vastaukset
analysoitiin näiden luokkien avulla, mutta selkeyden vuoksi luokat 1-2 yhdistettiin ja
samoin luokat 4-5 viimeisimmässä vaiheessa. Näin saatiin selvemmin painottuneet
alueet.
Sopivaksi tai erittäin sopivaksi käyttötarkoitukseksi määrällisten mainintojen perusteella
katsottiin erilaiset virkistys, vapaa-ajan ja lomailun sekä luonnossa liikkumisen
vaihtoehdot. Niinpä viisi selvästi eniten kannatusta saanutta käyttömuotoa olivat uinti,
veneily, ulkoilu, leirintä, luonnon- ja maisemansuojelu. Kymmenen kärjessä joukkoon
kuuluivat myös telttailu, yhteisöjen kesänviettopaikat, turismi, retkeily, siirtolapuutarhaalue ja asuntovaunualue "eniten ääniä saaneessa järjestyksessä".
Vähemmän alueen käyttötarkoitukseen sopiviksi tai ei ollenkaan sopiviksi katsottiin
teollisuus, satamatoiminta ja varastoaluekäyttö. Nämä ilmeisesti miellettiin yhteenliittyviksi toiminnoiksi. Sitä, että alue tulisi yksityiskesäasuntoalueeksi tai lomaosakekäyttöön ei myöskään pidetty suotavana kuin ei myöskään kerrostaloasutusta.
Näin ollen monimuotoinen vapaa-ajan ja virkistäytymisen käyttötarkoitus miellettiin
alueelle parhaiten soveltuvaksi.

ill. KEHITfÄMISNÄKEMYKSIÄ

Kysymykset joissa tiedusteltiin vastaajien henkilökohtaisempia kehittämisajatuksia
luokiteltiin sisältöjen perusteella 1. asumista käsitteleviksi, 2. virkistystä ja vapaa-aikaa
koskeviksi ja 3. alueen säilyttämistä koskeviksi osa-alueiksi.

m.1. Asumista koskevat näkemykset
Asuttamista ei sinänsä pidetty kaikilta osin kielteisenä, vastauksissa esiintyi myös sitä
puoltavia näkökantoja. Tosin sellaiset vastaukset painottuivat, joissa korostettiin
vanhojen huviloiden säilyttämistä ja pienrakentamista, "tyyliin sopivia taloja" huonojen
tilalle. Näin haluttiin korostaa kaupungin historian läsnäoloa. Samoin painottuivat
ilmaisut "luonnon ehdoilla rakentaminen, ei kivipömpeleitä". Selvä enemmistö vastusti
kerrostaloasuttamista, se sai vain joiltakin kannatusta (alle 1/5 vastatauksista). Miljöön
luonteeseen kuuluvana toivottiin kuitenkin "rantabulevardia". Maisema-arkkitehtuurin
säilyttäminen oli tärkeänä asuttamismaininnoissa. "Betonipömpeleiden sijaan" toivottiin
mieluimmin pienkerrostaloja, mutta ei kerrostaloaluetta.
Vanhojen talojen osalta toivottiin kunnostusaikaa ja vuokra-ajan jatkumista. Eri
yhteisöjen rakennusten säilyttämistä ja yhteisöjen läsnäoloa toivottiin. Kuitenkin
joissakin vastauksissa oli erityismainintana, että aluetta ei pidä yksin jättää yhteisöille tai
yhdistyksille.
Turismin osalta kongressihotelli mainittiin vain muutamassa. Alueen siivoamista ja ratakiskojen poistamista toivottiin. Joissakin yksittäisissä vastauksissa myös lomaosakkeet
katsottiin alueen toivottuun suunnitteluun kuuluviksi.

m.2. Virkistysvaihtoehto
Virkistysvaihtoehtoa käsiteltiin selvästi enemmän toivomuksissa, se nähtiin alueen
suunnittelun ke6keiseksi tulevaisuuden funktioksi.
Sisältöinä mainittiin puistot, lenkkeilymahdollisuudet, retket, vapaa-aika ja matkailu.
Nämä olivat erittäin keskeisiä ja kaikkien ikäryhmien vastauksissa esille tulevia
näkökantoja.
Alueen kunnostusta leirintäaluetta myöten Ja metsien raivausta suositeltiin (alueen
siistiminen).
Turistihoukuttirnia myös haluttiin kohtuudella, eli siistinä ja alueen ulkonäköön
sopivana muotona. Kuitenkaan mitään "Viherlandiaa" alueesta ei haluttu. Luontopolut
nähtiin retkeilyn ja lenkkeilyn ohella luonteviksi vapaa-ajan harrastekohteiksi.
Uimaranta ja venesatama toirnintoineen houkutti osaa ja soutuveneille toivottiin lisää
paikkoja. Yksityiskohtana voisi mainita erään vastaajan idean rakentaa Edenin eteen
venelaituri. Leikkipuistoja toivottiin myös joissakin vastauksissa. Tiivistetysti voisi
sanoa erään vastaajan ilmaisua lainaten: selkeitä aluekokonaisnuksia!
Alueella liikkumisen helpottamiseksi toivottiin pyöräteitä alueen ympan, samoin
polkuja. Kävelyreittien kautta asukkaille tavoitettaviksi toivottiin erilaisia luontokohteita, mitään "eliittiroskaa" ei alueelle haluttu.
Kaikkien ikäryhmien vastauksissa painottui mielikuva ja visio nähdä alue virkistyskäyttöisenä, virkistys- ja retkeilyalueena: "Keidas, jonne pääsisi rauhoittumaan ja
stressiä purkamaan" .

III.3. Nykytilankehittämisvaihtoehto
Nykytilansäilyttämismainintoja oli pienempi osa. Näissä korostettiin kasvillisuuden,
rantapuuston ja eläimistön monipuolisuuden säilyttämistä. Erikseen oli ryhmä, joka
korosti vanhojen huviloiden säilyttämistä ja lisämainintana saattoi tällöin olla "pienasutus pitää alueen kauniina ja hoidettuna". Samoin saatettiin korostaa, että muutokset
eivät saisi olla rajuja ja luonnon hoitamisesta tulisi huolehtia.

TV. LllKENTEEN OSUUS TULEVAISUUDEN VISIOISSA

Eri salmien yli toivottiin siltayhteyksiä. Maininnoissa vilahtivat Raatti-Korkeasaari,
Rommakko, Kauppatori-Pikisaari. Näiden siltojen toivottiin olevan kevyttä liikennettä
ja kävelyä varten. Joissakin korostui erikseen maininta kevyenliikenteen verkostosta ja
sillasta Toppilansalmen yli. Joku toivoi linja-autokuljetusta Vihreäsaareen. Massaliikennettä ei sen sijaan suosittu. Raskaan liikenteen toivottiin kulkevan Nuottasaaren
kautta.
Kehittämisajatuksissa parissa vastauksessa nähtiin tarpeellisena Johteensalmen ja
Mustansalmen ruoppaus.
Rakentavana mainintana voisi todeta joitakin ehdotuksia: rantaalueen kehittäminen,
Vaaskiven huvilan säilyttäminen (kulttuurihistoriaa) ja kaikille yhteisten toimintojen
varovainen kehittäminen.

-

-

._---

------ ----, - ~

.-~----~~~cn-------_.-- --

--------,

TOPPILANSALMI-HIETASAARI
TAVOITESUUNNITELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI (YVA!

VAIHTOEHTO:
NYKYTIUlN KEHITTÄMINEN
VIRKISTYS
MATKAILU
Q"/,,",r/I;,j

VlHREÄSAAREN SATAMAA EI KEHrrETÄ

,

,

,

,

Q"/",,,r1kii

,

,

1.
,

,

Vlllralls aarT

,

,

Tapp,lanslllmj _ HlellUlla ri

,

NYKYTILAN

'"

KEHITTAMINEN

YllIlskllllvoiluS

5

1~

,.

lSe~

'N
+

TOPPILANSALMI-HIETASAARI
TAVOITESUUNNITELMA

YMPÄRISTÖ VAIKUTUSTEN ARVIOINTI (YVA)

VAIHTOEHTO:
luIlHa ....

ASUMINEN
MATKAILU
VIRKISTYS

VIHREASAAREN SATAMAA KEHfTETAAN NUOTTASAAREN SATAMAN OSANA

+

+

+

O~IMn ..lJ"f

+

+

+

+

+

Toppilanslllml_ Hi'U~llllrl

+

'"

ASUMINEN
OlltllW "'U~IIWllll. UiSIIUIV,II •• '1l
1ALlIlIl_ J. ~IIU""IT'HUIlI.ITO

B 121092

PN

..

--~---~-

--------

TOPPI LANSALMI-HIETASAARI
TAVOITESUUNNITELMA

,
\

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI (YVA)
'"

\

\

\

VAIHTOEHTO:
VIRKISTYS

MATKAILU
VAPAA-AIKA
oul"",,-ll',1

VIHREÄSAAREN SATAMAA KEHITETÄÅN NUOTTASAAREN SATAMAN OSANA

."

Q"/"n,,lk<i'

+

,

+
\

\.

\
Toppl)~ns~lml_

Hietasaari

Y'A
ViRKISTYS
OUlUN "~U~U"O'H K!S"US.'"A5TO
lHOUlI_ JA SUU"H'TT~llI11SAnC

6.121992

Rakennusvirasl

PN
+

Ylelskoll.o;lu5

lSSN 1236-1879

