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Esipuhe 

Kaupunkien pääväylien tilaselvitys  on  osa  tiepiirin taajamien tilaselvitystä.  Se  palvelee 
osaltaan tiepiirin tienpidon suunnittelua. Tiepiiri  on  laatinut  ensin  erilliset ympäristö-, 
maankäyttö-  ja liikennetilaselvitykset maaseututaajamiin.  Tämän työn lähtökohtana  on 

 ollut tehdä pääväylien tilaselvitys Oulun, Raahen  ja  Kajaanin kaupunkien keskeisten 
yleisten teiden  ja  niiden jatkeena toimivien katujen osalta. 

Selvitys  on  tehty olemassa oleviin tietoihin  mm. tierekisteri,  valmiit suunnitelmat sekä 
maastokatselmuksiin  ja  haastatteluihin nojautuen. Uusia liikennetutkimuksia yms. ei ole 
tehty. Liikenteen  ja  maankäytön kehityksen mukanaan tuomien vaikutusten arvioinnissa 

 on nojauduttu  olemassa oleviin liikenne-ennusteisiin  ja  maankäytön suunnitelmiin.  Ny-
kytilannetta  kuvaavien tietojen  ja  niiden analyysin esittämisessä  on  otettu lähtökohdaksi 
tietojen esittäminen reaaliaikaisessa tiedonhallintajärjestelmässä. 

Merkittävän panoksen työlle ovat antaneet kaupunkien edustajat, jotka ovat osallistuneet 
maastokatselmuksiin sekä ovat tämän jälkeen antaneet monimuotoista palautetta  ja 

 mielipiteitä väylien tilasta. 

Työtä  on  esitelty kolme kertaa Kainuun  ja  Pohjois-Pohjanmaan seurantaryhmille. Seu-
rantaryhmien edustajille  on  lisäksi tehty kysely koskien väylien tilaa  ja tiedonhallintajär-
jestelmien kehittämistarvetta.  

U 
I 
I 

I 
I 
I 

Kajaanin seurantaryhmän kokoonpano oli seuraava 

Timo Mäkikyrö, 
 Matti  Linkola, 

 Heino Hiltunen, 
Erkki 011ila, 
Olavi Huotari, 
Irmeli  Hanka,  

Timo Mäkikyrö, 
Ismo Karhu, 
011i Lammassaari, 
Eija  Salmi,  
Tuomo Palokangas, 
Kristiina Anttonen, 
Erkki Martikainen, 
Kaija Seppänen, 

Oulun tiepiiri, puh.joht. 
Oulun tiepiiri 
Kainuun liitto 
Kainuun ympäristökeskus 
Kajaanin kaupunki 
Kajaanin kaupunki 

Oulun tiepiiri, puh.joht. 
Oulun tiepiiri 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Oulun kaupunki 
Oulun kaupunki 
Raahen kaupunki 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Oulun  ja  Raahen yhteisen seurantaryhmän kokoonpano oli seuraava 

Työssä konsulttina toimineessa Suunnittelukolmio Oy:ssä työn ovat tehneet dipl.ins. Ve-
sa Verronen, arkkit. Mikko Törmänen, hortonomi AMK  Anna Maaninen, dipl.ins.  Tuomo 
Vesajoki, rak.mest. Jouko Hintsala  ja  FM Soile Purola.  Vesa Verronen  on  toiminut myös 
seurantaryhmien sihteerinä.  

I 
I 
I 
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I 
1.  Selvityksen tavoitteet 

Suunnittelutyön perustavoitteena  on  ollut laatia yhteenveto pääväylien liikenteellisestä  ja  

I 	ympäristöllisestä  tilasta, väylien  ja  ympäröivän maankäytön suhteesta sekä tehdä suo- 
situksia ongelmakohtien ratkaisemiseksi. Väylillä, joilla parantamistoimenpiteiden toteu- 
tuminen ajoittuu lähivuosille,  on  arvioitu suunnitelmien mukaisia ratkaisuja. Väylillä, joilla  

I 	toimenpiteiden toteutuminen ajoittuu kauas tulevaisuuteen,  on  arvioitu suunniteltujen 
ratkaisujen lisäksi nykyisen väylän tilaa  ja  esitetään toimenpidesuosituksia nykytilanteen 
parantamiseksi. Tilanteen kehittymistä teittäin  on  arvioitu olemassa oleviin suunnitelmiin  

I ja  ennusteisiin 

Keskeinen tavoite  on  myös ollut selvittää, mikä  on  tarve  ja  tapa saada runsas pääväyliä  

I 	koskeva keskeinen tietoaines joka tilanteessa suunnittelijoiden käyttöön ajantasalla ole- 
vana hyvin nopeasti ilman laajahkoja erillisselvityksiä.  

I Suunnittelutyön tavoitteet ovat yksilöidymmin 

•  Tiepiirin  ja  kaupunkien yhteistyön parantaminen kaupunkiseutujen pääväylien tilan  

I 	
seurannassa  ja  kehittämisessä 

•  Kerätä yhteen keskeiset tiedot yleisten teiden tilasta kohdekaupungeissa 

• Arvioida olemassa olevien tiekohtaisten suunnitelmien ajanmukaisuutta  

I .  Määritellä tiejaksoille jaksotteluperiaatteet  ja  tehdä jaksottelu 

•  Analysoida teiden  ja  niiden ympäristön tila ottaen huomioon sovittu jaksottelu.  

I  Analysoinnin  pääkohdat ovat liikenne, ympäristö, maankäyttö  ja  kaupunkikuva. 
Analysoinnissa otetaan huomioon lähitulevaisuudessa odotettavissa olevat muu-
tokset niin liikenteen kuin maankäytönkin kehityksessä  

I .  Tehdä esitykset jatkotoimenpiteiksi. Jatkotoimenpiteet voivat koskea yksittäisiä  pa-
rantamistoimenpiteitä  ja suunnittelutarpeita  

I .  Selvittää tarve  ja  mandollisuudet kehittää yhteisesti ylläpidettävä reaaliaikainen 
pääväylien tilan seurantajärjestelmä palvelemaan teiden kehittämiseen tähtäävää 
suunnittelua yms.  

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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2.  Suunnitteluprosessi  

2.1  Kaupunkikierros  

Suunnittelun aluksi käytiin neuvottelut kaupunkien kanssa tarpeesta ottaa mukaan sel-
vitykseen tärkeimpiä katuosuuksia. Neuvottelujen tuloksena kustakin kaupungista otet-
tiin mukaan ydinkeskustojen tärkeimmät yleisiä teitä yhdistävät kadut. Samassa yhtey-
dessä sovittiin tehtävistä maastokatselmuksista.  

2.2  Maastokatselmukset 

Maastokatselmuksen  tavoitteena oli analysoida pääväylien nykyistä tilaa liikenteen, 
maankäytön, kaupunkikuvan  ja  kaupunkirakenteen osalta sekä tehdä esityksiä mandol-
listen ongelmien poistamistavoista. Analyysissa keskityttiin tekijöihin, joilla  on  merkitystä 
tien kehittämiseksi palvelemaan entistä paremmin tienkäyttäjiä. Katselmukset tehtiin 
marraskuussa  1996.  

Raahessa maastokatselmukseen osallistuivat kaupunginarkkitehti Hilkka Aaltonen, tie-
mestari Heimo Karihtala, ympäristönsuojelusihteeri Anja Haavanlammi  ja suunnittelura-
kennusmestari  Juha Ojala Raahen kaupungista sekä tienpidontarkastaja Pentti Keränen 
Oulun tiepiiristä. 

Kajaanissa katselmukseen osallistuivat kaupungininsinööri Olavi Huotari,  vt. kaupun-
ginarkkitehti  Irmeli  Hanka ja suunnitteluinsinööri  Tapani Väisänen Kajaanin kaupungista 
sekä tieinsinööri  Matti  Linkola  Oulun tiepiirin Kajaanin toimistosta. 

Oulussa maastokatselmus jaettiin alueen laajuuden vuoksi kahteen osaan. Katselmuk
-seen  osallistuivat suunnittelija  Alpo  Pelkonen keskusviraston kuntasuunnittelusta, toi-

mistoarkkitehdit Leena Laukasto, Kirsti Junttila, Timo Vanhala  ja  rakennusmestari Jouko 
Hyttinen sekä maisema-arkkitehti Pirjo  Neumann, liikenneinsinööri  Erkki Martikainen 
kaupunginmetsänhoitaja Veli Puolakka  ja tarkastusarkkitehti  Risto Nummi rakennusval-
vontavirastosta. Lisäksi tiepiiristä osallistui ylitarkastaja Ismo Karhu. 

Kaikkiin maastokatselmuksiin osallistuivat tilaajan edustajana Timo Mäkikyrö Oulun  tie- 
piiristä sekä konsulttina toimineen Suunnittelukolmio Oy:n edustajat. 

Maastokäyntien  jälkeen osallistujat toimittivat väyläkohtaisen analyysinsa tieympäristö-
jen tilasta työryhmän käyttöön.  

2.3  Asiantuntijahaastattelut 

Asiantuntijahaastattelujen  tavoitteena oli saada tietoa pääväylien suunnittelutilanteesta 
 ja  suunnitelmissa esitettyihin ratkaisuihin vaikuttaneista tekijöistä laajemmin kuin,, mitä 

suoraan suunnitelmaraporteista  on  luettavissa. Oulun tiepiirissä haastateltiin Pentti  Lau- 
rosta,  Vesa Matturia  ja  Matti  Linkolaa. 

Tiepiirin  ja  kaupunkien yhteistyön kehittämiseksi  on  käyty neuvottelu Raahessa. Neu-
vottelussa Hannu Pyykönen edusti Raahen kaupunkia  ja  Vesa Ojanperä Pattijoen kun-
taa. 

Oulun kaupungin osalta vastaava neuvottelu käytiin Kristiina Anttosen  ja  Esa Kataja-
mäen kanssa.  

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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2.4 Työryhmätyöskentely  

Suunnittelutyön työrukkasena toimi Timo Mäkikyrön  ja Suunnittelukolmio  Oy:n edustaji-
en muodostama ryhmä. Ryhmä kokoontui noin kuukauden välein.  

2.5 Seurantaryhmien  toiminta 

Työtä ohjaamaan perustettiin seurantaryhmät. Seurantaryhmissä olivat edustettuina  tie-
piirin, kaupungin  ja konsultin  lisäksi ympäristökeskukset  ja  maakunnalliset liitot. Ka-
jaanin seurantaryhmässä Kainuun liittoa edusti suunnittelujohtaja Heino Hiltunen  ja  Kai-
nuun ympäristökeskusta vanhempi insinööri Erkki 011ila. Oulun  ja  Raahen yhteisessä 
seurantaryhmässä Pohjois-Pohjanmaan liittoa edustivat seutukaava-arkkitehti Eija  Salmi 

 ja seutusuunnitteluinsinööri  Tuomo Palokangas. Pohjois-Pohjanmaan ympä-
ristökeskusta edusti maankäyttöpäällikkö 011i Lammassaari. Seurantaryhmät kokoontui-
vat kolme kertaa työn aikana. 



3.  Selvityksen lähtökohtia  

3.1  Tarkastel ujen  tu  lostustavat  

Ensimmäisen vaiheen tulostus koostuu seuraavista osista:  

1. Sanalliset kuvaukset  pääväylien tilasta  

2. Tierekisterikuvaukset,  jotka  on  laadittu T&M  MAP-ohjelmiston avulla  

3. Väylien toiminnallinen  ja  maisemallinen jaksottelu nyky-  ja  tavoitetilanteissa  

4. Suunnittelutilanteen  kuvaus liikenteen  ja  ympäristön osalta  

5. Suunnittelutarpeen  määrittely liikenteen  ja  ympäristön osalta  

6. Tiedonhallintajärjestelmän  periaate  

3.2  Väylien jaksottelu 

Toiminnallinen jaksotus 

OHITUSVÄYLÄ  kulkee kaupungin  tai  taajaman ulkopuolella  ja maankäyttöä  on vain 
 satunnaisesti tien varrella. 

SÄTEITTÄI  N EN  VÄYLÄ (sisääntulo-  tai kauttakulkuväylä) on  kaupungin keskustaan 
johtava yleinen  tie,  joka  on sijainniltaan  yleensä perinteinen. Keskustassa väylä jatkuu 
nykyisenä  tai  entisenä kauppa-, juhla- tms. katuna. Väylä palvelee ensisijaisesti pitkä- 
tai lyhytmatkaista päättyvää  liikennettä, mutta ohitusväylän puuttuessa myös läpikulke-
vaa liikennettä. 

ESIKAUPUNKI  VÄYLÄ  on  toiminut aiemmin säteittäisenä, mandollisesti päätieverkkoon 
kuuluneena yleisenä tienä. Väylästön kehittämistoimenpiteiden johdosta väylän rooli  on 

 muuttunut seudullista  ja  paikallista liikennettä palvelevaksi. 

YHDYSVÄYLÄ  (täydentävä väylä, terminaaliväylä)  on tie tai  katu, joka yhdistää väyliä 
toimivaksi verkostoksi. 

TANGENTTI  VÄYLÄ  on  keskusta-  tai kaupunkivyöhykettä  kiertävä säteittäisiä väyliä yh-
distävä kehäväylä. 

KESKUSTAN PÄÄVÄYLÄ  (kauppakatu, pääliikenneväylä)  on  kaupungin sisäinen pää-
katu. Maankäyttö  on  yleensä sekoittunutta  ja korttelirakenne  sekä katutila suljettu. Kes-
kustan pääväylä palvelee kaikkia liikenteen käyttäjäryhmiä. 

Maisema/unen  jakso  tus  

KAUPUNGIN LÄPIKULKU  TAI  OHITUSTIE  on kaupunkirakenteesta  erotettu, suurimit-
takaavainen  ja  korkeatasoinen väylä, joka viestii selkeästi liikenteen nopeudesta. 

MAASEUTUVÄYLÄ  on maantiemäinen  kaupungin lähestymisjakso vapaassa kulttuuri- 
tai luonnonmaisemassa. Se  voi kulkea myös väljässä kyläympäristössä.  

I 
I 
I 
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I  
ESIKAUPUNKIVÄYLÄ  on suurimittakaavainen, erityyppisten  alueiden läpi kulkeva  pää- 

I 	 väylä, joka ei sitoudu kuitenkaan ympäristöönsä, vaan säilyttää saman ilmeen ympä- 
ristöstä riippumatta. Usein hallitseva  ja kovalinjainen  tie. 

I 	 PALVELUALUEEN  KATU  on  nimitys raskaiden palvelualueiden  ja  teollisuusalueiden  tai  
muuten samantyyppisten väljien  ja  suurten rakennusmassojen leimaamien alueiden 
tuntumassa kulkevasta suurimittakaavaisesta tiestä. Tieympäristö  on  väljää  ja  avaraa,  

I mutta ympäröivään maankäyttöön sitoutuvaa. 

KESKUSTAN KATU  on  selkeästi tiiviiseen, rakennettuun kaupunkiympäristöön sijoittuva 
katu, jonka ilmeeseen kuuluvat  mm. reunakivellä korotetut  jalkakäytävät  ja kor-
keatasoisesti  rakennettu viherympäristö. 

ASUINALUEEN KOKOOJATIE  on asuinalueen tai  muun vastaavan rakennetun ympä -

I ristön läpikulkeva,  usein tiivis, pienipiirteinen  ja  viihtyisä tiemiljöö.  

I 3.3  Tieympäristön  nykytilanteen 

Maastokäyntien  yhteydessä tieympäristöä tarkasteltiin sekä nykytilanteessa esiintyvien  

I 
 positiivisten että negatiivisten tekijöiden kannalta  ja  tämä analyysi  on  esitetty sanallisesti 

kaupunkikohtaisissa teksteissä. Analyysikartoilla  on  esitetty ympäristöä koskevat  on-
gelmakentät  seuraavasti:  

I1.
Meluongelma:  ongelma syntyy tien läheisyydessä, kun asutus  on  sijoittunut aivan 
tien viereen,  ja  kauempana tiestä, kun tien korkeasta tasauksesta  ja maastonmuo-
doista  johtuen melu leviää laajalle.  

I2. Hallitseva tieympäristö:  ongelma syntyy ympäristöään selvästi ylempänä olevasta 
tien tasauksesta, tieaukon suhteettomasta leveydestä ympäristöönsä nähden  ja  tien  

I  muodostamasta sekä visuaalisesta että fyysisestä estevaikutuksesta. Väylän luon-
teesta  ja väylälle  asetetuista liikenteellisistä tavoitteista johtuen ongelma koskee 
poikkeuksetta kaupunkien ohitusväyliä.  

I 	3.  Negatiivinen tieympäristö:  ongelma syntyy liike-  ja teollisuustoiminnan  tielle päin 
avautuvista epäsiisteistä takapihoista, tieympäristössä olevista maisemahäiriöalueista 
(esim. maa-ainesten ottoalue  tai ilmajohtolinjat)  sekä rakentamattomista  ja hoitamat - 

I tomista  

4. Puutteellinen viherympäristö:  ongelma syntyy viheralueiden, pääosin välikaistojen 
puutteellisista  tai pienikasvuisista istutuksista, paljaista  ja istutuksin sitomattomista  

I jyrkistä luiskista  sekä ympäristön epäselvästä rajautumisesta tiealueeseen.  

5. Hoitamaton reunametsikkö:  ongelma syntyy risuuntuneista  ja ylitiheistä,  mutta  

I muutoin pääosin hyväkuntoisista tienreunametsiköistä.  

6. Puutteelliset näkymät: ongelma syntyy yleensä ylitiheän kasvuston peittämästä  nä- 

I 	 kymästä  positiiviseen maisemakohteeseen  tai  negatiivisen näkymän muodostamasta 
epäsiististä esim. tehdasalueesta.  

Tien hallitsevuus ympäristöllisenä  ongelmana  on  nykytilanteessa yleinen  ja  korostuu  

I voimakkaasti etenkin kaupunkien ohitusväylien osalla. Sekä väylien luonteesta että niille 
asetetuista liikenteellisistä tavoitteista johtuen väylien toteutustapa  on  ja  tulee olemaan 
enemmän  tai  vähemmän ristiriidassa ympäristön tarpeiden kanssa, minkä vuoksi  on- 

I 

	

	
gelman  poistaminen kokonaisuudessaan  tai  sen osittainenkaan  korjaaminen yksittäise- 
nä hankkeena ei ole realistinen tavoite. Nykyisessä liikenteen kasvukehityksessä  on 

I lo  



kuitenkin oletettavaa, että pitkällä aikavälillä liikenneverkolla joudutaan tekemään  enas-
teisia tienparantamistoimenpiteitä.  Näiden suunnittelussa  ja  toteuttamisessa  on tavoit-
teellista  ottaa huomioon myös tien ympäristöönsä aiheuttamien ongelmien mi-
nimoiminen  ja  näin  ollen  tulevilla toimenpiteillä pienertää tien  ja  ympäristön välistä risti-
riitaa. Tätä silmälläpitäen tien hallitsevuus - vaikkakin yleisenä ongelmana -  on  tarpeen 
tuoda esille  koko mittakaavassaan  kaikilla niillä tieosuuksilla, missä  se  esiintyy. 

Pääväylien  osalta ei liikenteen päästöjen aiheuttamia pitoisuuksia ole tässä vaiheessa 
tarkasteltu erikseen,  sillä  Oulun tiepiirin ohjelmassa  on  kuluvana vuonna  (1997)  erillisen 
pitoisuustasoselvityksen tekeminen.  

3.4  Yleispäteviä  ja  tavoitteellisia  toimenpiteitä maisemajaksoille 

MAAS EUTU VÄYLÄ 

•  tien tasauksen sovittaminen ympäristön kanssa samaan mittakaavaan 

•  päätien  ja kevytliikenneväylän välikaistan  istuttaminen 

• tieluiskien sopeuttaminen ympäristöön 

•  näkymien luominen maisemakohteisiin 

• tienreunametsiköiden siistiminen 

• suojaistutusten  toteuttaminen asuinalueiden kohdalla 

ASUINALUEEN KOKOOJATIE 

•  tien tasauksen sovittaminen ympäristön kanssa samaan mittakaavaan 

•  päätien  ja kevytliikenneväylän välikaistan  istuttaminen 

• tienreunametsiköiden siistiminen 

• suojausten  toteuttaminen asuinalueiden kohdalla (melusuojat  ja  istutukset) 

ESIKAU PU NKI VÄYLÄ 

•  päätien  ja kevytliikenneväylän välikaistan  istuttaminen 

• tieluiskien sopeuttaminen ympäristöön 

•  näkymien luominen maisemakohteisiin 

• tienreunametsiköiden siistiminen 

• suojausten  toteuttaminen asuinalueiden kohdalla (melusuojat  ja  istutukset) 

KESKUSTAN KATU 

•  päätien  ja kevytliikenneväylän välikaistan  istuttaminen 

•  tien mittakaavan sovittaminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen 

• kaupunkiympäristöä pehmentävien istutusten toteuttaminen  
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PALVELUALUEEN  KATU  

.  päätien  ja kevytliikenneväylän välikaistan 

.  tien mittakaavan sovittaminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen 

• tienreunametsiköiden siistiminen  

KAUPUNGIN  LAPIKULKU  TAI  OHITUSTIE  

I .  tieluiskien  sopeuttaminen ympäristöön 

•  näkymien luominen maisemakohteisiin  

I .  tienreunametsiköiden siistiminen 

• suojausten  toteuttaminen asuinalueiden kohdalla (melusuojat  ja  istutukset) 

kaupungin tunnusmerkkien tuominen esiin  

I 	3.5 Yleisohjeita  ympäristön eri  ongelmakohtien  korjaamiseksi  

Tiekohtaiset  nopeaan toteuttamiseen tähtäävät toimenpiteet  on  esitetty taulukoissa, 
joista ilmenee tiekohtainen suunnittelutarve  ja kiireellisyys.  Seuraavassa  on  esitetty  

I  yleisluonteisia  ja  eriasteisia ohjeita esitettyjen ongelmien poistamiseksi  tai  niiden vai-
kutusten vähentämiseksi.  Osa  voidaan toteuttaa välittömästi ilman mittavia ennakko- 
suunnitelmia, kun taas osan toimenpiteistä tulee nivoutua tiiviisti muuhun tiensuunnit - 

I teluun  ja parantamistoimenpiteisiin.  

1.  Meluoncielma  

I -  toteutetaan melusuojaus ympäristöön sovittaen joko aitana,  vallina  tai  molempien 
yhdistelmänä  

I 2.  Hallitseva tieympäristö 

-  ympäristöään korkeammalla olevan tien haitallista vaikutusta voidaan pienentää  

I  tien tasausta laskemalla, minkä toteuttaminen  on  mandollista muun tien rakenta-
misen yhteydessä  tai  perustelluissa  tapauksissa ympäristön sitä erityisesti vaati-
essa 

- tieaukon suhteetonta  leveyttä pienennetään joko kaventamalla kaistaleveyttä  ja 
 samalla asfaltoidun alueen leveyttä antaen tilaa leveämmälle viherkaistalle  tai  to-

teuttamalla istutuksia aivan asfaltoidun alueen reunassa, jolloin leveyden  tunnetta 
 saadaan vähennettyä 

-  visuaalista estevaikutusta pienennetään tien tasausta laskemalla 

-  fyysistä estevaikutusta pienennetään parantamalla tien poikittaisyhteyksiä 

 3.  Negatiivinen tieympäristö 

-  kiinteistöjen takapihanäkymiä parannetaan siivoamalla, järjestämällä varastoalu-
eita uudelleen sekä rajaavilla suojaistutuksilla  
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- maisemahäiriöalueita  parannetaan erilaisin toimenpitein; maa-ainesten ottoalueita 

joko kunnostetaan maastonmuotoiluilla  ja  ympäristöön sopeuttavilla istutuksilla;  il-
majohtojen  alustoille olisi tarpeen tutkia erilaisia, nykyisestään ympäristöön pa-
remmin sopeuttavia istutustapoja  ja  kasvuston hoitotapoja  

4. Puutteellinen viherympäristö 	 I  
-  puutteellista viherympäristöä parannetaan välikaistojen istutuksilla, jyrkkiä luiskia 

sitovilla  ja  ympäristöön sopeuttavilla istutuksilla sekä epäselvästi rajautuvien alu-
eiden selkeällä yhdistämisellä tieympäristöön joko istutuksin  tai  erilaisilla raken-
teilla (esim. aidat)  

5. Hoitamaton reunametsikkö 

- metsiköt harvennetaan  ja siistitään roskista  maisemallisesta näkökulmasta maan-
omistajan kanssa sovittavalta etäisyydeltä (esim.  20 m:n kaistale)  siten, että säi-
lyttämisen painoarvo  on  monipuolisella puulajistolla sekä yksittäisillä maisema- 
puilla 	 I 

6. Puutteelliset näkymät 

- maisemanäkymiä  avataan harvennuksilla  ja  parannetaan negatiivisen näkymän 
muodostavaa kohdetta sekä siivoamalla että yleisilmettä parantavilla  ja  aluetta ke-
hystävillä istutuksilla  

I 
I 
I 
I 
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I 
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4.  Kaupunkikohtaiset tarkastelut  

4.1  Kajaani  

4.11  Yleistä 

Kajaanin kaupunki  on  Kainuun maakuntakeskus, joka sijaitsee  alle  200  km:n etäisyy-
dellä kandesta valtakunnanosakeskuksesta: Oulusta  ja  Kuopiosta. Kainuun väestöstä 

 37%  asuu Kajaanin kaupungin alueella. Kajaanin keskustaajaman lisäksi  sen  pohjois-
puolella  on  neljä kylätaajamaa (Paltaniemi, Kirkkoaho, Jormua, Kuluntalahti-Salmijärvi) 
sekä länsi-  ja  eteläpuolella kolme kylätaajamaa (Koutaniemi, Mainua, Murtomäki-
Lehtovaara), joilla  on  omia palveluita. Kaupungin väestöstä  90%  asuu keskus- 
taajamassa  ja koko  kaupungin tyäpaikoista keskusataajamassa sijaitsi  95%.  

Kaupunkirakenteen kehitystä ovat ohjanneet luonnonmuodot, kuntaraja  ja  maanomistus. 
Kaupunkirakenne  on  muodoltaan nelihaarainen, minkä ovat aikaansaaneet Vimpe-
linvaara etelässä  ja Pöllyvaara  pohjoisessa yhdessä Kajaaninjoen kanssa. Pöllyvaara, 
Vimpelinvaara  ja Kajaaninjoki  ovat samalla tuoneet monipuoliset virkistysalueet aivan 
keskustan tuntumaan. Kajaaninjoki osaltaan  on  vaikuttanut liikekeskustan pysymiseen 
suppealla alueella. Kaupungin varhaisemmissa kehitysvaiheissa ovat syntyneet Tihisen- 
niemen  ja Petäisenniskan  teollisuusalueet jokivarteen. Kaupungin keskustassa sijaitse-
vien julkisten palveluiden lisäksi ovat muita lähi-  ja aluepalveluita laajamerkityk-
sellisempiä palvelualueita  Kulttuurikeskus, Koulutuskeskus, Keskussairaala, Vimpelin 
urheilukeskus, Kainuun prikaati  ja  Rajavartiosto. Ylialueellisia kaupallisia palveluita  on 

 keskustan lisäksi Syväojan  ja Heinisuon  alueella sekä Kettukallion teollisuusalueilla. 

Kaupunkirakenteen ydin  on  ruutukaavoitettu  alue, joka  on  kaupunkikuvaltaan  ja raken - 

I  nuskannaltaan  ajallisesti kerrostunut. Keskusta-aluetta ympäröivät asuntoalueet ovat 
kukin aikakautensa tuotteina yhtenäisiä kokonaisuuksia, joista edustavimpia ovat  1940- 
ja  1950-lukujen jälleenrakennusalueet Purolassa, Lehtikankaalla  ja Kuurnassa.  1960-70  

'  luvuilla rakentuneet Palokangas, Vesitorninmäki, Laajankangas, Rinnekadunvarsi,  Ra-
jalähiö ja  Uusi-Teppana edustavat aikakautensa vähäeleistä grynderityyliä.  1980-luvun 
jälkeen asuntorakentaminen  on  painottunut omakotitalorakentamiseen. Kaupunki- 
rakenteellisesti palveluvarustukseltaan omiksi aluekokonaisuuksiksi hahmottuvat Keski- 

I 

	

	
kaupunki, Purola-Puistola, Teppana, Lohtaja-Kettu, Huuhkajavaara, Lehtikangas, 
na  ja Nakertaja-Hetteenmäki.  

I 	 Kajaanin kaupungin asemakaavoitettu taajama-alue mahtuu kokonaisuudessaan  4,5  
km:n säteellä piirretyn ympyrän sisään, jonka keskipisteenä  on  Lönnrotinkadun  ja Pohjo- 
lankadun  liittymä. Kaupungin kehitystä ohjataan osayleiskaavoituksella.  

I 4.12 Tie-  ja  katuverkko  

I 	 Kajaanin pääväylästön tärkeimmän osan asemakaava-alueen ulkopuolella muodostavat 
kaupungin keskustan ohittava valtatie  5  sekä valtatie  6  Sotkamon suunnan pääväylänä. 
Muita runkoväyliä ovat yleisistä teistä maantie  8800  (Paltaniementie),  maantie  8807 

I  Puutavarantienä  keskustan pohjoispuolella  ja Mainuantienä  keskustan eteläpuolella. 
Pääväylästöä täydentävät kaupungin keskustan kadut, joista merkittävimpiä ovat Lönn-
rotinkatu, Pohjolankatu sekä Kauppakatu. Kauppakatu jatkuu Niskantienä viitostielle. 
Tavoitteena  on  jatkossa nostaa Pohjolankadun roolia  ja  vastaavasti vähentää Kauppaka - I dun  merkitystä pääväylänä.  

I 
I 
I 
I 
I 
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4.13  Väyläkohtainen  analyysi  

Mainuantie,  Mt 8807 

Mainuantie  toimii keskustan sisääntulotienä etelästä Iisalmen suunnasta. Mainuantien  

I on väljämittakaavainen esikaupunkiväylä,  johon tukeutuvat Puistolan  ja Purolan  asun-
toalueet. Liikennepuisto muodostaa rajavyöhykkeen, jonka jälkeen Mainuantie muuttuu 
keskustan pääkaduksi. Tunnusomainen piirre Mainuantien ympäristön kaupunkiraken - 

I 

	

	
teelle  on  palvelujen sijoittuminen tien molemmille puolille aiheuttaen tien ylitystarvetta  ja 

 vaarallisia ylityksiä. Ongelmana voidaan pitää myös rautatien tasoylitystä.  

I Tie  kulkee leveässä  ja  paikoin  varsin  avoimessa tieaukossa rakennetun ympäristön kes-
kellä  ja  tietä reunustavat siistit  ja  hoidetut viherkaistat. Molemmin puolin tiessä kiinni ole- 

I vat kevytliikenneväylät tehostavat 'ylileveän  ja tuulille alttiin tieaukon tunnetta.  Lännestä 
päin tultaessa ennen radanylitystä näkyy pitkälle yksittäinen, kaunis maisemamänty. 
Ongelmakohtia ovat tien ympäristöään hallitseva asema sekä tieaukon leveys.  

I Tiellä ei ole suurempia liikenteellisiä ongelmia. Ongelmista  on  merkittävin Pyykönpuron 
liittymä Viitostien kanssa. Ongelmapisteenä voidaan pitää myös Pohjolankadun kierto- 
liittymää. Liittymä  on  ongelmallinen erityisesti koululaisille  ja  vanhuksille, joita liikkuu 
alueella paljon.  

Tien  merkitys yhtenä kaupunkialueen tärkeimmistä väylistä tulee jatkossa voimistu -

I 	 maan. Joen ylittävän siltakapasiteetin lisäämistapa voi vaikuttaa Mainuantien rooliin pal- 
jonkin.  

I 	 Kevytliikenteellä on  alueellisten palvelujen vuoksi paljon tien risteämisiä. Tietä poikittavia 
kevytliikenneyhteyksiä  ei ole toteutettu liikenneturvallisuuden kannalta riittävän laaduk-
kaasti.  

I 16 
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Sotkamontie,  Vt  6  

Sotkamon suunnasta Kajaania lähestytään valtatietä  6  pitkin. Ensimmäinen kosketus 
kaupunkirakenteeseen saadaan Kehräämäntien liittymässä, josta alkaa Lehtikankaan 
asuntoalue. Keskustaa lähestyttäessä kaupunkirakenne levittäytyy tien molemmille puo-
lille Palokankaan kohdalla. Tornitien liittymän ympäristössä Sotkamontie muuttuu esi-
kaupunkiväyläksi.  

I 
I 
I 
I 
I 
I  



Sotkamontien  länsipuolella vtn  5 rajaamassa neljänneksessä on  runsaasti julkisten  pal-

veluiden 
 sekä virkistyksen alueita. Alueella sijaitsevat Kainuun keskussairaala, tervey-

denhuolto-  ja  tekninen oppilaitos, ammatillinen kurssikeskus sekä Vimpelinvaaran lii-
kuntakeskus.  

Tie  kulkee ennen kaupunkirakenteeseen tuloaan pääosin hyväkuntoisten, paikoin liian-
kin tiheäkasvuisten metsäalueiden keskellä selvästi ympäristöään korkeammalla. Kes-
kustan läheisyydessä tieaukko levenee välikaistoineen  ja  kevytliikenneväylineen.  Valta-
tien  ja  rautatien ylityksen kohdalla tieympäristö antaa takapihamaisen vaikutelman.  On-
gelmakohtia  ovat hoitamattomat tien reunan metsävyöhykkeet, tien korkea tasaus jyrk-
kine ojaluiskineen  ja  tieaukon  leveys pääosin istutuksia vailla olevine välikaistoineen. 

Melusuojaustarve  on  syytä selvittää asuntoalueiden kohdalla.  

Tie on  korkealuokkainen valo-ohjatuin liittymin keskustan lähialueella varustettu  pää-
väylä. Varsinaisia tien kehittämistarpeita ei liikenteelliseltä kannalta ole. Ongelmana  on 

 tällä hetkellä Tornitien liittymän läheisyydessä huoltoaseman liittymäjärjestely. Liittymää 
käytetään  mm.  valo-ohjatun liittymän ohittamiseen läheiselle asuntoalueelle mentäessä. 

Lönnrotinkatu 

Lönnrotinkatu  on  keskustan ruutukaava-alueen koillis-lounaissuuntainen vilkasliikentei-
nen pääväylä, joka yhdistää Kajaaninjoen pohjoispuoleiset kaupunginosat keskustaan. 
Kaupallinen keskusta sijaitsee väylän molemmin puolin, ydinkeskusta sijoittuu tien luo-
teispuolelle. Kaupunkikuvassa kadun luoteisreuna  on  tiiviisti rakennusten  ja  puurivin  ra-
jaama. Linja-autoaseman seudulla  on kadunvarressa  kaupunkikuvaa heikentäviä  auk-
kokohtia  ja  katutilaa jäsennäivät puuistutukset  puuttuvat.  
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Katuympäristössä  merkittävän maisematekijän muodostavat koivukujanteet sekä länsi- 
osalla ympäröivät puistoalueet. Ongelmakohtia ovat suojavihreyden kannalta puutteelli-
set liiketonttien  ja  kadun väliset viherkaistat.  

Tie ruuhkautuu työmatkaliikenteen  aikoihin Koivukosken  sillan  jälkeen Kauppakadun  ja 
Pohjolankadun  liittymissä sekä Sotkamontien liittymän alueella. Pohjolankadun liittymä 

 on ruuhkainen.  Kadun liikennetilanteeseen vaikuttaa oleellisesti tapa, jolla korvataan  Lm-
nansillan  poistaminen autoliikenteen käytöstä. 

Lönnrotinkatu jatkuu keskustasta länteen viitostien rinnakkaisväylänä. Lönnrotinkadun 
varressa kulkee myös tärkeä Kajaaninjoen ylittävä kevytliikenteen reitti. 

Pohjolankatu  

Pohjolankatu  on ruutukaava-alueen kaakko-luode -suuntainen ajoneuvoliikenteen pää-
väylä. Kaupallinen ydinkeskusta sijaitsee Pohjolankadun koillispuolella  ja  keskustan 
asuntoalue lounaispuolella, jolloin katu aiheuttaa jonkin verran estevaikutusta. 

Katu kulkee täysin rakennetussa ympäristössä korkeatasoisten  ja  hyvin hoidettujen vi-
heralueiden reunustamana. Puistot  ja viherkaistat  ovat alueen merkittäviä maisemate-
kijöitä. 

Liikennemäärä  kadulla  on  reilut  10 000 autoa/vrk Lönnrotinkadusta länteenpäin  ja  vähän 
 alle  10 000 autoalvrk itäpuolisella  osuudella. Katu  on  myös tärkeä joukkoliikenteen väy-

lä. Kevytliikenteen väyläjärjestelyt ovat kunnossa Sissikadun  ja  Lönnrotinkadun välisellä 
alueella. Ydinkeskustan puolella kaupunki parantaa olosuhteita  jo  tänä vuonna. Suu-
resta liikennemäärästä johtuen Lönnrotin-  ja Pohjolankadun  liittymä  on  jalankulkijoille 
vaarallinen.  

I  
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Viitos  tie,  Vt  5  

Aikaisemmin  vt  5  kulki kaupungin ydinkeskustan läpi Mainuantien, Pohjolankadun, 
Lönnrotinkadun  ja Puutavarantien  kautta. Nykyisin  vt  5 on  Kajaanin kaupungin kohdalla 
keskustan ohikulkutie, joka  on  rakennettu keskustan kohdalla maankäytön tiukasti ra-
jaamaan käytävään.  
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Ahtaus näkyy tien liittymäjärjestelyissä. Liittyminen kaupungin katuverkosta valtatiehen 
 on  pääsääntöisesti hoidettu osittaisin eritasoliittymin, jotka eivät  kovin  hyvin tue tien 

luonnetta ohikulkutienä. Liittymien ramppijärjestelyt  on  ratkaistu valtatieluokkaiselle tielle 
liikenneteknisesti vaatimattomasti; lisäksi ramppialueiden maankäyttö  on selkiintymätän. 
Niskantien  liittymästä itään tien luonne muuttuu maaseutuväylämäiseksi  ja liittymät  taso- 
Ii ittym  i ksi.  

Valtatie  5  toimii Mainuantien  ja Sotkamontien  välillä kaupungin säteittäisiä sisääntulo- 
väyliä yhdistävänä tangettiväylänä muodostaen siten myös tärkeän osan kaupungin si-
säistä tiikenneverkkoa. Myös Petäisenniskaan menijät käyttävät viitostietä. Väylän toi-
minnallisen  funktion ja liikenneteknisten  ratkaisujen selkiintymättömyyden vuoksi  tie  an-
taa vieraalle käyttäjälle hämmentävän yleisvaikutelman. 

Tieympäristö  on  ankea  ja hoitamattoman  näköinen johtuen osin vielä pienikasvuisista 
istutuksista  ja  toisaalta vielä keskeneräisistä istutustöistä. Keskustan kohdalla  tie  kulkee 
tiiviisti rakennetussa putkessa  ja  muualla joko avoimien  tai metsäisten  alueiden  hat ki. 
Positilvisena maisemakohteena  voidaan pitää paikoin hyväkuntoisia mäntymetsiä.  On-
gelmakohtia  ovat tien paikoin erittäin korkea tasaus, jyrkät  ja istuttamattomat tieluiskat 

 leikkauksissa  ja eritasoliittymien  kohdilla, istutuksia vailla olevat luiskat  ja välikaistat  se-
kä rakentamattomat  ja hoitamattomat  alueet. 

Liikenteellisenä  ongelmana tiellä nähdään valo-ohjattu Pyykönpuron liittymä  ja Pärsän
-suon liittymä kaupungin pohjoispuolella. Vuoreslandentien liittymä  on näkemiltään  ja 

geometrialtaan  puutteellinen. 

Pyykönpuron  liittymässä  on  ilmeisesti suhteellisen vaikea hahmottaa etelästä tultaessa 
valtatien jatkumista liittymästä oikealle.  Tie  jatkuu voimakkaan näköisenä kohti keskus-
taa. Tällöin kääntyminen oikealle, ohitustielle tulee hieman yllättäen. Liittymän kehittä-
miseen voi olla pitemmällä tähtäimellä tarvetta,  jos  esillä ollutta Oulujärven oikotietä  tai 

 muuta liikennettä runsaasti tuottavaa maankäyttöä Sokajärventien varressa aletaan to-
teuttamaan. Siten tutkittaessa lyhyemmällä tähtäimellä liittymän kehittämistä olisi syytä 
ottaa huomioon mandolliset pitemmän tähtäimen kehittämistarpeet. Pärsänsuon liitty-
mässä ongelmana  on Puutavarantieltä  tultaessa hivenen vastamäkeen tapahtuva liitty-
minen viitostielle. Myös näkemissä  on  puutteita johtuen valtatien geometriasta  ja nope-
ustasosta. 

Kevytliikenteen  olosuhteet ovat kaupungin kohdalla tien pituussuunnassa kunnossa. 
Aseman kohdalla  on  villi valtatien ylityskohta. Lähistöllä  on ylikulkusilta  turvallista tien 
ylittämistä varten. 

Paltaniemen  tie, Mt 8800  

Väylän luonne vaihtelee voimakkaasti ympäröivän maankäytön mukaan.  Oman erityis
-luonteensa väylälle tuo  sen  toiminta lentokenttäyhteytenä. Paltaniementien jatke Puu-

tavarantien suuntaan, Teppanantie,  on asuinalueen kokoojakatu,  kun taas Pöllyvaaran 
kohdalla väylä  on  puhdas maaseutuväylä, jolla nopeusrajoitus  on 80 km/t. Paltanie-
mentien  varteen ovat rakentuneet Nakertajan  ja Hetteenmäen pientaloasuinalueet.  Alu-
eet sijaitsevat irrallaan muusta kaupunkirakenteesta muodostaen yhdyskuntia, joiden 
palveluvarustus vastaa niiden asukasmäärää.  Tien  käytön yleisluonne vaihtelee voimak-
kaasti vuodenajoittain. Kesäisin Paltaniementien kautta kuljetaan suosituille vir-
kistysalueille  ja kevytliikenteen  määrä talveen verrattuna lisääntyy paljon. Kevytliikenne 

 on  omalla väylällään  ja risteäminen  tapahtuu osittain eritasossa.  
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Maisemallisesti Paltaniementien yleisluonne  on  muusta ympäristöstä irtaantuva  ja  väy-
län liikenneteknisiä ominaisuuksia korostava.  Tie  kulkee pääosin metsäisten alueiden 
halki  ja  hyväkuntoiset metsät ovat tieosuudella merkittäviä maisematekijöitä. Ongelma- 
kohtia ovat tien häiritsevän korkea tasaus lähes  koko  matkalla, leveä tieaukko, istutuksia 
vailla olevat tien  ja kevytliikenneväylien välikaistat, hoitamattomat ja ylitiheät  tien reunan 
metsävyöhykkeet. 

Melusuojaustarvetta  esiintyy lähimpien asuinrakennusten kohdalla Nakertajan alueella. 

Tiellä  on 60  km/t  nopeusrajoitus Nakertajan asuntoalueen kohdalla, mutta tämän jälkeen 
nopeusrajoitus  on  keskustaan päin mentäessä hivenen kyseenalaisesti lyhyellä matkalla 

 80  km/t Hetteenmäen  alueen kohdalla. 

Paltaniemen  suunnasta keskustaan päin mentäessä käytetään joen ylitykseen pää-
sääntöisesti Linnan siltaa. Tulevaisuudessa, kun  sillan  liikennettä tullaan rajoittamaan, 
joudutaan miettimään muita keinoja joenylityskapasiteetin lisäämiseen. 

Kevytliikenteen  olosuhteet ovat tien suunnassa kunnossa. Ongelmana ovat poikittaiset 
yhteydet.  Osa ylityksistä  tapahtuu vielä tasossa. 

Puutavarantie,  Mt 8807 

I 	 Puutavarantie  on  kaupungin vanha, pohjoinen sisääntulotie.  Tien  historiallisesta roblista 
johtuen kaupungin pohjoiset asuinalueet kytkeytyvät keskustaan Puutavarantien kautta. 
Vanhasta valtatieluonteesta johtuen väylällä  on  suuri estevaikutus  ja  se on  aluevarauk - 

I 

	

	
seltaan  ja  poikkileikkaukseltaan valtatiemäinen. Teppanan  ja  Kuuman kohdalla liityntä- 
väylien määrä  on  vähäinen, mikä korostaa Puutavarantien liikenteellistä painotusta.  

I 	Tien  eteläpäässä Kajaaninjoen  ylitys rantavyöhykkeineen muodostaa merkittävän mai- 
sematekijän.  Muutoin  tie  kulkee ympäristöään hallitsevana avoimessa  ja  leveässä tieau- 
kossa  eteläosalla pääosin puustovyöhykkeiden reunustamana  ja pohjoisosalla maalais - 
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I  
maisemassa. Ongelmakohtia ovat tien korkea tasaus, hoitamattomat tien reunametsiköt, 
istutuksia vailla olevat tien  ja kevytliikenneväylien välikaistat  sekä tien  ja liiketonttien 
paljaat suojavihervyöhykkeet.  

I 
Li 
I 
I 
I 
I 
I 
I  

Melusuojaustarvetta  on  asuinalueiden kohdilla  koko  matkalla joen pohjoispuolella Hei-
nisuon liittymään asti. 

Jokisillan  ylittävä liikennemäärä  on  reilut  10 000 autoalvrk  ja  suoraan  sen  jatkeena ole- 
van Lönnrotinkadun tiikennemäärä ylittää  15 000 autoalvrk.  Liikenne ruuhkautuu erityi- 	I  sesti työmatkaliikenteen  aikana. Ongelma tullee lähivuosina kasvamaan varsinkin, kun 
Linnansillan käyttöä rajoitetaan.  Tien pohjoispäässä  ongelmana  on  liittyminen viitostie - 
hen. 	 I  
Kevytliikenteen  väylät ovat tien suunnassa hyvät. Risteäminen tapahtuu eritasossa kol- 
messa paikassa. Alikulkulkujen tarvetta  on  Kom iahon  kohdalla. 	I  
Ahon  tie  

Ahontie  toimii yhdysväylänä Puutavarantien  ja Paltaniementien  välillä. Paltaniementien 	I  
suunnasta väylä toimii tangenttiväylänä, mutta Puutavarantien suunnasta myös jonkin 
verran keskustan sisääntuloon käytettävänä säteittäisväylänä. Väylällä  on estevaikutus 
Pöllyvaaran virkistysalueen  ja Teppanan  asuntoalueen välillä. Erityisesti kevytliikenteen 
yhteydet ovat puutteelliset. Yhteyksien järjestelyjä vaikeuttavat maaston korkeussu hteet. 

Ahontietä  reunustavat hyväkuntoiset puustovyöhykkeet. Ongelmakohtia ovat tien korkea 	I  tasaus sekä istutuksia vailla olevat tien  ja kevytliikenneväylien välikaistat. 

Linnansillan  liikenteen rajoittaminen  ja  sitä korvaavan siltakapasiteetin lisäämistapa vai-
kuttavat tien rooliin tulevaisuudessa.  
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Kevytliikenteen  osalta ongelmallisia ovat Teppanan rinne  ja  Linnansilta.  Suuri pituus-
kaltevuus tekee risteämiskohdista vaarallisia.  Tien  risteäminen  voi vaatia eritasojärjes-
telyjä maankäytön edelleen kehittyessä Pöllyvaaran alueella. 

Sokajärventie,  Pt 19049 

Tieympäristö  on  ankea  ja  hoitamattoman  näköinen.  Tie  kulkee joko avoimien  tai met
-säisten  alueiden halki. Positiivisena maisemakohteena voidaan pitää paikoin hyväkun-

toisia puustoalueita. Ongelmakohtia ovat tien paikoin erittäin korkea tasaus, istutuksia 
vailla olevat luiskat sekä hoitamattomat alueet.  

Tie 
 toimii alkuosaltaan osana yhteyttä UPM Kymmene Oy:n tehtaalle  ja  Kainuun Voi-

malle etelästä.  Tie  olisi linjaukseltaan  osa  Oulujärven  oikotietä tien mandollisesti toteu-
tuessa.  

4.14  Suunnittelutilanne  

I 	Liikennetilannetta  on  tarkasteltu laajemmin viimeksi keskustaajaman osayleiskaavan 
laatimisen yhteydessä. Osayleiskaava  on  hyväksytty vuonna  1992. Tie-  ja  katuverkon 

 luokittelu  on  tehty vuonna  1982  laaditussa  tie-  ja  katuverkkosuunnitelmassa. Tieverkkoa  

I on  tarkasteltu myös Kainuun länsiosan liikenneselvityksessä vuonna  1988.  

Viime vuosina tehdyt suunnitelmat ovat olleet  tie- tai  katukohtaisia  sekä pienempien yk - 

I  sityiskohtaisten  ongelmien ratkaisemiseksi tehtyjä. Toteutumattomia suunnitelmia ei 
pääväylien osalta juuri ole. Ainoa toteutumaton suunnitelma  on  Lönnrotinkadun-Puuta-
varatien parantamista koskeva suunnitelma Väinämöisenkadun  ja  Linnantaustien  välillä.  

I 	Tieympäristöä  koskevia, joko erillisiä  tai  tiensuunnitteluun  liittyviä toteutumattomia 
suunnitelmia ei yleisten teiden osalta ole. Kaupunki laatu parhaillaan puistometsien hol- 
tosuunnitelmaa, joka koskee myös tienvarsien suojaviheralueita. Suunnitelma tuo toteu - 

I 

	

	
tettuna  osittaista parannusta ympäristöön. Suunnitelmaa  on  tavoitteena alkaa toteuttaa 
heti  sen  valmistuttua.  

I 	Viitostien  osalta  on  käynnissä tarveselvityksen laatiminen. Kevään aikana valmistuu 
myös viitostien viitoituksen tarkistamissuunnitelma  

I 4.15  Suunnittelutarve  

I 	
4.151  Liikennetilan suunnittelutarve  

Kajaanissa  on  vireillä  YVA-selvitys 'Ajoneuvoliikenteen poistaminen Kajaanin Linnan 
raunioilta, ympäristövaikutusten arviointi'. Tämä johtaa tarpeeseen tarkastella laajemmin  

I  tieverkkoa,  kun selvitetään miten menetetty joenylityskapasiteetti voidaan korvata. Muu-
tosten vaikutukset eri väylien tilanteeseen voivat olla merkittäviäkin. Tarvetta voi  tulla 

 väyläluokituksen tarkistamiseenkin,  mikä puolestaan vaikuttaa väylien kehittämistar - 

I peiden arviointeihin.  

Kajaaniin esitetään laadittavaksi liikennejärjestelmäsuunnitelma. Suunnitelmalla  

I 	määritetään  mm.  kaupungin liikennepolitiikka, eri kulkumuotojen toimintaedellytysten ke- 
hittämistarpeet,  tie-  ja  katuverkon  osalta täydennystarve, väylien luokittelu  ja  alustavasti 
väylien kehittämistarpeet sekä niiden vaikutukset. Tämän kokonaisvaltaisen suun- 

I 	nitteluvaiheen  jälkeen  on  edellytykset laatia tarvittavia yksityiskohtaisia yksittäisiä väyliä, 
väylän osia  tai  kevytliikenteen  järjestelyjä yms. koskevia suunnitelmia. Tässä vaiheessa  
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on  järkevää esittää ainoastaan pienempiä akuutteja ongelmia poistavia toimenpiteitä 
	I 

rajatussa  laajuudessa. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma  esitetään laadittavaksi Kajaanin kaupungin, Oulun  tie-
piirin, Kainuun liiton  ja  Kainuun ympäristökeskuksen yhteistyönä. Suunnittelutyö käyn-
nistetään ohjelmoinnilla, jonka keskeisiä ratkaistavia asioita ovat työn organisointi, työn 
sisältö  ja  aikatauluttaminen  sekä suunnittelun rahoituksen järjestäminen.  

4.152  Väyläkohtaiset suunnittelutarpeet 

Mainuantie  (Mt 8807),  Puutavarantie  (Mt 8807),  Ahontie  ja  Lännrotinkatu  

Teiden kehittämistarve  ja sen  edellyttämä suunnittelutarve määräytyvät lähemmin edellä 
kuvatun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen jälkeen. Toinen suunnittelutarpee

-seen  vaikuttava työ  on  Ajoneuvoliikenteen poistaminen Kajaanin Linnan raunioilta, ym-
päristövaikutusten arviointi'.  Sen  puitteissa tehtävällä liikennemallilla arvioidaan eri  jo

-enylityskapasiteetin lisäämistapojen  vaikutuksia liikenteen jakautumiseen verkolla sekä 
verkon toimivuutta. 

Mainuantien liikennetilanteeseen  vaikuttaa merkittävästikin, mikäli Linnansilta korvataan 
sillalla suoraan Mainuantien jatkeeksi. 

Puutavarantien  ja  Heinisuontien liittymäjärjestelyjen selkeyttäminen  edellyttää suunnit-
telua. Kevytlilkenteen risteämisjärjestelyihin Komiahon alueella voi olla merkitystä Puu-
tavaratien roolilla osana tavoitteellista tieverkkoa kuten myös alueen kevytliikenteen ver

-kolla  sekä maankäytöllä  ja sen  kehittymisellä.  Vaihtoehtoisia Puutavaratien kehittä-
mistapoja voivat olla tien kehittäminen sujuvana Viitostien rinnakkaisväylänä  tai  raken-
teen sisäisenä viihtyisänä  mm.  kevytliikenteen  turvallisia  ja  monipuolisia yhteyksiä ko-
rostavana väylänä. 

Ahontien kevytliikenteen ongelmakohtien ratkaisutapaan  vaikuttavat erityisesti Linnan- 
sillan  kapasiteetin rajoittaminen sekä Teppanantien  ja  Ahontien roolijako  lentokentän 
suunnan liikenteen välittäjänä. Ahontien tulevaisuuden roolivaihtoehtoina tulevat kysy-
mykseen toimiminen merkittävänä liikenteen välittäjänä joen pohjoispuolelta keskustaan 

 tai  toimiminen asuinalueen sisäisenä kokoojaväylänä. 

Keskustassa Lönnrotinkadun  ja  Pohjolankadun liittymän kevytliikenteen  olosuhteiden 
parantamismandollisuuksien tutkiminen vaatii erillissuunnittelua. 

Paltaniementie  (Mt 8800)  

Paltaniementien  kehittämisen osalta esitetään käytäväksi tavoitekeskustelu.  Tie on  yh-
teys lentokentälle; toisaalta  tie  kulkee Nakertajan asuinalueen kautta.  Tien  roolia tulisi 
selkeyttää etenkin asuinalueen kohdalla  ja  siitä keskustaan päin. Pitäisi pystyä määrit-
tämään, painotetaanko tien kehittämisessä enemmän  sen  roolia asuntoalueen sisäisenä 
väylänä vai onko painotus yhteytenä lentokentälle. Valittava lähtökohta vaikuttaavar -
masti tien kehittämistapaan niin autoliikenteen kuin kevytliikenteen näkökulmasta katsot-
tuna. 

Viitostie  (Vt  5)  

Viitostien kehittämistarve  määritellään käynnissä olevassa tarveselvityksessä. Tarvesel- 
vitys esittää tien liikennejärjestelyjen kehittämistarpeita kaupungin kohdalla tutkittavaksi 
yleissuunnitelmassa. Nykytilan analyysin perusteella näyttäisi olevan tarve kehittää Pyy - 
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könpuron  ja  Pärsänsuon liittymiä.  Tämä edellyttäisi ensi vaiheessa  yleissuunnitelman 
 laatimista.  

Liikennejärjestelmäsuunnitelmalla  esitetään ratkaistavaksi myös tarve  ns.  Kuuman  ram-
pin  rakentamiselle.  Rampin  rakentaminen olisi yksi tapa  tasata  joen ylittävää liikennettä 
siltojen kesken.  

Sokajärventie  (Pt 19049)  

Sokajärventien kehittämistarpeen  ratkaisee  Oulujärven  oikotien toteuttaminen  tai  to-
teuttamatta jättäminen.  Tien  nykytilanteen muuttamiselle ei ole muita  liikenteellisiä  tar-
peita. 

Kohde Suunnittelun luonne  + kiireellisyys 

Kajaanin kaupungin liikennejärjestelmä  U 	(***)  

suunnitelma ______________________________________ 

Mainuantie,  Mt 8807 U 	(***) +  '(VA  (***) 

Puutavarantie,  Mt 8807 U 	(***) 

• 	Heinisuon liittymän kehittämisvaihto-  '(S  (**)  

ehdot ______________________________________ 

Ahontie  U 	(***) +  '(VA  (***) 

Viitostie,  Vt  5  
• 	Pyykönpuro liittymän kehityspolku +  '(S  (***) 

aluevaraus 
• 	Pärsänsuo ys 
• 	laiton aseman kohdan  kevytliikenne 
• 	Kuuman  rampin  tarve  U 	(***) +  '(VA  (***) 

Paltaniementie,  Mt 8800  TKS(***)  +YS  (**)  

Lönnrotinkatu  U 	(***) +  YVA  (***) 

Joenylitys  U 	(***) +  '(VA  (***)  

U  = liikennejärjestelmäsuunnitelma  
YVA  =  'Ajoneuvoliikenteen poistaminen Kajaanin Linnan  raunioilta, ympäristövaikutusten 

 arviointi'  
YS  väyläkohtainen yleissuunnitelma 

TKS = tavoitekeskustelu 

" kiireellisyysluokka  I 
 ** kiireellisyysluokka  Il 

 * kiireellisyysluokka  Ill 
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4.153  Ympäristön toimenpiteet 

Seuraavassa  on  esitetty väylittäin analyysin tuloksena sekä suunnittelutarpeet että ku-
reellisyys perustuen tieympäristön nykytilanteeseen. Suunnittelu  on  tiettyjen toimenpi-
teiden osalta välittömästi toteuttamiseen tähtäävän toimintasuunnitelman tekemistä 
(esim. reunametsiköiden  ja rakentamattomien  tonttien siistiminen). Nykyisillä alueilla uu-
sien istutuksien toteuttaminen vaatii toteutussuunnitelman. Rankempien ratkaisujen to-
teuttaminen liittyy muuhun tiesuunnitteluun. 

Toimenpiteet  on  jaoteltu kolmeen kiireellisyysluokkaan  ja jaotteluperusteina  ovat olleet 
joko toimenpiteen välitön merkitys ympäristölle ja/tai toteuttamisen heippous. Lisäksi  on 

 määritelty samoilla periaatteilla tässä vaiheessa viisi tärkeintä toimenpidettä kiireelli-
syysjä rjestyksessä. 

Väylä Toimenpiteen luonne Toimenpide  / 
Kiireellisyys 

Mainuantie, - 	puuryhmien lisäistuttaminen kevytliikenneväylän  Toteutus (**)  

Mt 8807  viereen 
- 	 tieaukon  kaventaminen, kevytliikenneväylien ys (*) 

________________ erottaminen_tiestä_ja_välikaistojen_istuttaminen _______________ 

Sotkamontie, - 	 tienreunametsiköiden siistimisen  jatkaminen Toteutus (***)  

Vt  6  - 	välikaistojen  istuttamisen jatkaminen Toteutus (***) 

- 	ojaluiskien loiventaminen  keskusta-alueella Toteutus (*) 

Lönnrotinkatu - 	 liiketonttien  ja  kadun välikaistan istuttaminen Toteutus (**) 

Viitostie,  Vt  5  - 	jyrkkien tieluiskien istuttaminen Suunnittelu (***) 

- 	välikaistojen  istuttaminen Suunnittelu (***) 

- 	tonttien siistimunen Toteutus (***) 

Paltaniementie, - 	 tienreunametsiköiden siistiminen  Toteutus (***) 

Mt 8800  ..............  
- 	valikaistojen  istuttaminen Toteutus 

- 	melusuojaustarvetta  
YS (**) 

Puutavarantie, - 	 tienreunametsiköiden siistimisen  jatkaminen Toteutus (***)  

Mt 8807  - 	väflkaistojen  istuttamisen jatkaminen Toteutus (***) 

- 	 liiketonttien  ja  kadun välikaistan istuttaminen Toteutus (**) 

Ahontie - 	välikaistojen  istutusten tiivistäminen Toteutus (***) 

Sokajärventie, - 	 tienreunametsiköiden siistiminen  Toteutus (**)  

Pt 19049  - 	jyrkkien tieluiskien istuttaminen Toteutus (**) 

kiireellisyysluokka  I 
** kiireellisyysluokka II 
* kiireellisyysluokka III 
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KIIREELUSIMMÄT TIEKOHTAISET  TOIMENPITEET  

_____  Väylä Toimenpiteen luonne  

1.  Paltaniementie,  Mt 8800 - 	välikaistojen  istuttaminen  

2. Puutavarantie,  Mt 8807 - 	välikaistojen  istuttaminen  

3. Sotkamontie,  Vt  6 - 	välikaistojen  istuttaminen  

4. Viitostie,  Vt  5 - 	jyrkkien  tieluiskien  istuttaminen  

5. Ahontie - 	välikaistojen  istuttaminen 

Tonttien  siistiminen  on  myös kiireellinen toimenpide, mutta  on  tontin omistajan velvolli-
suus.  



I 
4.2 Oulu 

4.21  Yleistä 

Pohjois-Pohjanmaan seutukaava-alueella Oulun kaupunkiseutu muodostaa oman seu-
tukunta-alueen, johon kuuluvat Oulun kaupungin lisäksi Haukiputaan, Kiimingin,  Kern

-peleen  ja Oulunsalon kunnat.  Oulun kaupunkiseudun  pinta -ala  on 4  %  koko  maakunnan 
 pinta-alasta, asukkaita kaupunkiseudulla  on  runsaat  40  %  koko  Pohjois-Pohjanmaan 

väestöstä. Oulun kaupunki  on  valtakunnanosakeskus,  jolle  ympäröivät  kunnat  muodos-
tavat tavoitetilassa  (v. 2000)  ylemmän kuntakeskustason palveluvarustuksen omaavan 
kuntakeskuskehän. Sama kehäperiaate toimii myös Oulun kaupungissa. Ydinkeskustan 
ympärille ovat rakentuneet ns. vanhat lähiöt (Toppila - Koskela, Puolivälinkangas, Myi-
lyoja, Oulunsuu - Kasteili, Kaukovainio, Lintula - Höyhtyä) omine paikal-
liskeskustasoisine palveluineen. Näiden ulkopuolelle ovat rakentuneet Pateniemen - 
Rajakylän, Kaijonharjun, Maikkulan  ja rakentumassa  oleva Kaakkurin aluekeskukset, 
joiden palveluvarustustavoite  on  aluekeskustasoinen.  Lähiöiden  ja  aluekeskusten ym-
päristöön sijoittuvat myös merkittävimmät asumisen alueet. 

Oulun kaupunkiseudun fyysinen rakenne  on  sormimainen. Yhdyskuntarakenne  on  kas-
vanut  sinne,  missä  on  valmis infrastruktuuri, eli pääliikenneväylien suuntaan (Vt:t  4, 20, 
22).  Oulun kaupungin alueella kaupunkirakenne täyttää  jo  osittain pääliikenneväylien  vä

-lialueet. Sormimaisen  rakenteen mandollisuudet virkistysaluevarauksissa  on  kuitenkin 
pystytty hyödyntämään Oulujoen eteläpuolella, jossa  on  miltei ydinkeskustasta alkava 
Kaupunginojan vartta myötäilevä yhtenäinen virkistysalue, joka laajenee Tahkokankaan 
- linatin alueella laajaksi ulkoilu-  ja  virkistysalueeksi. 

Aluevarauksiltaan  suuria työpaikkavaltaisia alueita ovat Nuottasaaren - Oritkarin sekä 
Takalaanilan - Ruskonselän teollisuusalueet. Ydinkeskustan lisäksi työpaikkamääriltään 

 ja palvelutarjonnaltaan  merkittäviä keskittymiä ovat myös Raksilan - Kontinkankaan  ja 
 Yliopiston - Teknologiakylän alueet, joissa ovat mittavat kaupan, liikunnan, terveyden-

huollon sekä koulutuksen  ja  tutkimuksen palvelut. 

Pääväylien  maisemaa hallitsee luonnonmaiseman monotonisuus, mikä asettaa haas-
teita rakennetulle tieympäristölle. Osin maanomistusolojen rajoittamana maisemanhoi

-toa  leimaa epäyhtenäisyys. Monin paikoin tiet ovat liian suurimittakaavaisia  ja  hallitsevia 
aiheuttaen ympäristöön leviäviä melu-  ja päästövaikutuksia.  

4.22 Tie-ja katuverkko  

Oulun päätieverkon rungon muodostavat valtatie  4  (Pohjantie),  valtatie  22  (Kainuuntie) 
 ja  valtatie  20  (Kuusamontie). Pohjantietä  on  kehitetty vaiheittain moottoritieksi  koko 

 kaupungin alueella. Kuusamontietä  on  kehitetty  ja  kehitetään lähivuosina  kovan liiken-
nemäärän sietävänä kaksiajorataisena,  pääosin eritasoliittymin varustettuna valtatienä. 
Kuusarnontie jatkuu lähivuosina Kiertotienä Hietasaareen. 

Etelässä Pohjantien rinnakkaistienä toimii Limingantie  ja  pohjoisessa Haukiputaantie. 
Molemmilla teillä  on  naapurikunnista Oulun keskustaan suuntautuvaa liikennettä.  Li

-mingantien  merkitys keskustan sisääntulotienä kasvaa Kaakkurin alueen kehittyessä. 
Tämä asettaa paineita tien kehittämiselle. Toisaalta Oulunlanden maantie tuo valmis-
tuttuaan Kaakkurin alueelle vaihtoehtoisen reitin keskustaan. Haukiputaantietä  on  kaa-
vailtu kehitettäväksi myös valtatien rinnakkaistienä, jolla myös pitempimatkaisen läpi-
kulkuliikenteen sujuminen turvataan.  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

HALLINNOLLLINEN  LUOKITUS OULU  __  YLEINEN  TIE 
 KATU 

PÄÄASIALLINEN MAANKÄYTTÖ  

I 	I  ASUNTOVALTAINEN  ALUE  
[11111 RAKE  NTAMATON  ASUNTO  VALTAl  N EN  ALUE  

I  TYÖPAIKKA VALTAINEN ALUE  

RAKENTAMATON TYÖPAIKKAVALTAINEN  ALUE 

 E 	IYKSITYISTEN  PALVELUIDEN ALUE  

RAKENTAMATON  YKSIT. PALVELUIDEN ALUE 

 _____  JULKISTEN PALVELUIDEN ALUE  
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I  
Pohjoisten alueiden (Kaijonharjun suuralue) tärkein yhteys kaupungin keskustaan  on 

 Alakyläntie - Kemintie. Poikkimaantie  toimii kehäväylànä Kainuuntieltä Pohjantien kautta 
Aimärautiolle  ja  satamaan.  Tien  jatkamiseen idässä yli Oulujoen  on  varauduttu yleiskaa-
vassa.  

I Raitotie  yhdistää kaupungin pohjoisia osia (Patela, Kuivasjärvi,  Rusko)  toisiinsa.  

I 	 Oulunlanden  maantie lyhentää yhteyttä Kainuuntieltä lentokentälle sekä yhdistää Kaak - 
kurin ja Maikkulan suuralueet.  

4.23  Väyläkohtainen  analyysi  

Vaalantie,  Mt 8300 

Vaalantie  muodostaa voimakkaan kaupunkirakenteen rajan. Rakentamisen aluevara-
ukset sijaitsevat pääsääntöisesti Vaalantien  ja  Oulujoen välisellä kapeahkolla vyöhyk-
keellä. Vasta Haapalehdossa yhdyskuntarakenne levittäytyy Vaalantien itäpuolelle Kuu-
samontien  ja Vaalantien  muodostamaan itäiseen neljännekseen. Paikalliskeskusta-
soisen Myllyojan palvelukeskuksen viereistä kerrostaloaluetta lukuunottamatta alueen 
rakentaminen  on  pääsääntöisesti pientalovaltaista. Hintassa  on  Vaalantien  varressa 
myös pienteollisuutta, jonka yleiskaava edellyttää olevan ympäristöhäiriöitä tuottama-
tonta.  

Vaalantie  toimii perinteisesti jokivarsiasutuksen tarvitsemana kokoojaväylänä. Lähem-
pänä kaupunkia  sen  rooli muuttuu sisääntuloväyläksi. Vaalantie toimii asuntoalueitten 
pääliikenneväylänä keskustan suuntaan.  Tien  suurimittakaavaisuus  ei tue nykyistä  no

-peusrajoitusta  60  km/t.  Muuten merkittäviä liikenneongelmia ei ole;  mm.  kevytliikenne-  ja 
ajoneuvoliikenne risteävät  täysin eritasossa, joskin vanhojen alikulkukäytävien kunto  ja 
mitoitus  eivät kaikilta osin enää vastaa nykyisiä tarpeita. Erillistä kevytliikenneväylää  on 

 esitetty jatkettavaksi Sanginsillalle asti palvelemaan paitsi alueen asukkaita  ja  työ-
paikkoja myös alueen merkittävää virkistyskäyttöä.  
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Vaalantien  erityispiirre  on  Hiukkavaaran varuskunta-alue, jonka  raskas  kalusto ajoittain 
marssii Vaalantietä. Oulun yleiskaavassa  (2010) on siltavaraus  Oulujoen ylitykselle Poik-
kimaantien kohdalla.  Sillan  toteutuessa Poikkimaantien rooli itä-länsi -suuntaisena kau-
punginosia yhdistävänä kaupunkiseudun tangentiaalisena pääväylänä korostuu. 

Tieympäristön  tiivis rakentaminen peittyy osittain hyväkuntoisen puuston taakse. Idästä 	I  päin tultaessa tien päässä näkyy maamerkkinä Kemiran laitostorni. 

Tieympäristön maisemakuva  on ankeahko  ja hoitamattoman  oloinen. Ongelmakohtia 
ovat tien korkea tasaus, vanhat, vesoittuneet viljelysalueet, hoitamattomat metsän reu-
na-alueet, tien ylittävä leveä sähkölinjojen aukko, osuuden itäpäässä viimeistelemätön 
paineviemäriputken ura, osuuden länsipäässä pienteollisuustonttien "takapihanäkymät" 
sekä tien  ja kevytliikenteen  väylän välikaistan istutusten vähäisyys. 

Korkeahko  tasaus lisää liikennemelun leviämistä asuntoalueille. Hintan, Myllyojan  ja 
Haapalehdon  alueen melusuojaustarve tulisi selvittää. 

Kuusamontie  välillä Tulliväylä - Koivenkylä,  Vt  20  

Kuusamontie  toimii sekä valtatieverkon merkittävänä osana että Oulun sisääntuloväy-
länä. Kuusamon suunnasta Oulua lähestyttäessä kaupungista saadaan epäedullinen 
ensivaikutelma.  Tien pohjoispuoli on  kokonaisuudessaan Hänttämäestä Hinttaan varattu 
teollisuudelle, jossa Kemiran  ja  Nokian tuotantoyksiköt muodostavat ympäristöä domi-
noivat "kohokohdat".  Tien eteläpuoli on  varattu pientalovaltaiselle rakentamiselle. Ra-
kenteen erimittakaavaisuus aiheuttaa kaupunkikuvallisia ongelmia.  

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  

Nykytilanteessa tien varressa Kiiminkiä kohti levinnyt maankäyttö  on  johtanut työmatka- 	I  liikenteen huippujen aikana välityskyky-  ja liikenneturvallisuusongelmiin,  joita  on  pyritty 
Raitotien  ja Hönttämäen  välillä ratkaisemaan uusilla liittymäratkaisuilla. Makkarasuon 
kaava-alueen rakentamisen yhteydessä rinnakkaiskatuverkko täydentyy Hänttämäen  ja  

I 
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Vaalantien  välillä. Tämä voi jonkin verran vähentää Kuusamontien liikennekuormitusta.  

I Toisaalta  se  lisää  jo  nyt voimakkaasti kuormitetun Parkkisenkankaantien liikennemääriä. 

Ongelmia voi jatkossakin esiintyä lähinnä Raitotien liittymässä.  Tien  kehittäminen tule- 

I 	 vaisuudessa  tapahtuu tarvittaessa liittymien toimivuutta parantamalla. Suunnitelmissa 
esitetyn toisen ajoradan rakentamiseen ei ole vielä tarvetta väylän kapasiteetin vuoksi. 
Tilanne voi muuttua,  jos  kaupungin maankäytön kehittämisen tulevat painopistealueet  

I löytyvät Kuusamontien suunnasta. 

Tieympäristön  ilme  on  yksitoikkoinen, suora  ja hoitamattoman  oloinen. Ongelmakohtia  

I 
 ovat teollisuusalueen takapiha"-näkymät tielle päin sekä hoitamattomat tontit, tien yht-

tävä leveä sähköhinjojen aukko, tien suuri mittakaava ympäristöönsä nähden, Hönttä-
mäen eritasohiittymän aukean alueen laajuus, melukaiteiden ankea ulkonäkö, pehmen-
tävien istutusten vähäisyys sekä Kalimenojan laakson näkymän häviäminen tiheän  pen- 

I saikon  taakse. 

Melusuojaustarve  on  todettu muutamia kohtia lukuunottamatta lähes  koko  tarkastelu - 

I osuudella. 

Raitotie,  Pt 18708  ja  Pt 18710 

Tieympäristö  muodostuu kolmesta erityyppisestä alueesta:  Ruskon  raskaan teollisuuden 
alueesta, Kuivasjärven - Pateniemen tiiviistä pientaloalueista sekä näiden välisistä va-
paista metsäalueista. Tieympäristön kohokohtana  on  näkymä Kuivasjärvelle. 

I 	 Kaupunkirakenteessa Raitotie on säteittäisiä,  kaupungin sisääntuloväyhiä yhdistävä  tan- 
genttiväylä,  mitä  on  korostanut Raitotien eritasohiittymän rakentaminen vt:lle  4.  Väylä yh- 
distää Kuusamontien  ja Pohjantien.  Tie  toimii myös tienvarren maankäyttöä tukevana  

I 
 väylänä.  Tielle muodostuu erilaisia jaksoja luonteen vaihdellessa maaseutuväylästä pal-

velu-  tai  asuntoalueen kokoojaväylään, mikä tekee Raitotiestä hieman heikosti jäsenty
-vän.  
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Suunniteltu tien kehittämismalli ei anna tien käyttäjälle selkeää viestiä tielle soveliaasta 
nopeustasosta. Näin  ollen  nykyinen liikenteellinen ristiriita väylän toimiessa alueen  ko-
koojaväylänä ja  kaupungin sisääntuloväylänä ei täysin poistu. Kehittämistoimenpiteiden 
tulisi olla sellaisia, että alueen pitkämatkainen läpikulkuliikenne ohjautuisi käyttämään 
moottoritietä. 

Kevytliikenteen  yhteys tien länsipuolella kulkee osittain omalla väylällään, osittain kaa-
vateillä. Ongelmia ovat erityisesti risteysalueet  ja  väylän epäjatkuva luonne. 

Tieympäristön  tiivis pientaloasutus peittyy osittain myös suojavyöhykkeinä toimivien risu-
koiden taakse. Rajakylän kohdalla maisemaa hallitsee korkea kerrostaloryhmä. 

Tieympäristän maisemakuva  on ankeahko,  yksitoikkoinen  ja hoitamattoman  oloinen,  

I  jossa maantiemäinen väylä kulkee ympäristöönsä  ja  tarkoitukseensa nähden liian suu-
rimittakaavaisena. Ongelmakohtia ovat tien korkea tasaus, ankea näkymä Pateniemen 
palvelukeskukseen  ja risukkoiset tienvarsial ueet.  

I Asuntoalueiden kohdilla  on meluongelmia,  joskin melusuojauksen toteuttamiseen ei juu-
rikaan ole käytännössä mandollisuuksia.  

I 
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Alakyläntie,  Pt 18709  

Kaupunkirakenteen kannalta väylän luonne vaihtelee voimakkaasti.  Iskon ja  Puolivälin- 
kankaan jälkeen väylässä  on  maaseutumainen  jakso, jossa ympäröivä maankäyttö ei 
sitoudu tieympäristöön. Kaijonharjun kohdalla  ja  osittain Linnanmaalla kaupunkirakenne 
alkaa välittömästi väylän läheisyydestä niin, että paikoitellen esiintyy  jo meluongelmia. 

Väylä toimii pohjoisten kaupunginosien sisääntuloväylänä keskustaan. Tieosan liitty-
mistä erityisesti Kaijonharjun keskuksen liittymässä,  on  ajoittaisia toimivuusongelmia. 
Valo-ohjatut liittymät  ja Raitotien kiertoliittymä  toimivat hyvin. Linnanmaan - Kaijonharjun 
alueen kehittyessä ongelma pahentunee edelleen. Tiejakson liittymät ovat hyvin eri-
tyyppisiä. 

Tieympäristö  on  suhteellisen siistiä, paikoin kaupunkimaisesti rakennettua aluetta, jossa 
rakennettujen alueiden välillä vaihtelevat luonnontilaiset suo-, metsä-  ja järvimaisemat. 
Tieympäristön  kohokohtana  on  näkymä Pyykösjärvelle. Ongelmakohtia ovat hoitamat

-tomat  metsän reuna-alueet, Kuivasjärvellä kiertoliittymän kohdalla viimeistelemätön läji-
tysalue sekä maaston kuivatusta estävät tieojien penkereet, jotka heikentävät ympäröi-
vän puuston elinolosuhteita. 

Asuntoalueiden kohdilla  on  melunsuojaustarvetta.  

I  
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Kemintie,  Mt 8156  

Kemintie  on  leveä  ja  ympäristöään hallitseva liikenneväylä,  jota  korostaa tiestä etäällä 
oleva rakennuskanta. Keskustan lähestymistä koroslavat Tuiran korkeat kerrostalot. 
Kemintietä pitkin Ouluun saavuttaessa muodostuu näyttävin kaupungin sisääntulo Tui

-ran  kerrostaloalueen kaukonäkymän vaihettuessa  urbaaniksi Merikoskenkaduksi  ja 
Koskikeskukseksi  sekä edelleen upeaksi Oulujoen suistonäkymäksi. Tieympäristö  on 

 suhteellisen siistiä  ja hoidettua. Ongelmakohtia  ovat hoitamattomat metsän reuna-alueet 
sekä näkymä Aippilan pienteollisuusalueelle, jossa  on  huonokuntoisia rakennuksia, ai-
toja  ja epäsiistiä ulkovarastointia. 

I 
I 
I 
I 

Kemintie  toimii kaupungin pohjoisena sisääntuloväylänä. Merkittäviä liikenteellisiä on-
gelmia ei nykytilanteessa ole. Kiertotien ramppiliittymä tuo väylälle uuden liikennevalo-
ohjatun liittymän. 

Liikennemelu  on  huomattava haitta asuinympäristölle Välivainion kohdalla sekä kau-
punkia lähestyttäessä Merikoskenkadulla. 

Pohjantie,  Vt  4  

Pohjantie  on  Suomen valtatieverkon keskeinen  osa.  Oulun kohdalla  tie on  selkeästi 
ohitustie, johon kuitenkin sekoittuu merkittävästi myös kaupungin sisäistä sekä alkavaa 

 ja päättyvää  liikennettä.  Tie on  nykyisin moottoritie  koko  kaupungin alueella. Lyhyet  hit
-tymävälit Kainuuntien  ja Kuusamontien  välillä lisäävät ristiriitaa pitkä-  ja lyhytmatkaisen 

 liikenteen välillä sekä voivat tulevaisuudessa aiheuttaa kapasiteetin lisäämistarpeen 
Kajäanintien  ja Kuusamontien  välillä. Nopeustaso  on  joen ylittävällä osalla  80  km/t, 

 muualla  100  km/t.  

I 
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Linnanmaan eritasoliittymän ramppijärjestelyjen  kehittäminen sekä Linnanmaan alueen 
maankäytön edelleen tehostuminen lisäävät jatkossa Pohjantien merkitystä sisäisen lii-
kenteen väylänä. Sama tilanne  on  Oulun eteläpuolella Kaakkurissa, joka  on  maankäytön 
tärkeimpiä kehittymissuuntia Oulussa. Oulunlanden maantien rakentaminen toisaalta 
siirtää osan kasvun tuomasta liikenteellisestä paineesta Kainuuntielle. 

Pohjoisesta tultaessa maamerkkinä näkyy lämpövoimalan piippu.  Tie on  leveä  ja  ympä- 
ristöään hallitseva liikenneväylä,  jota  korostavat eritasoliittymät. Tienvierialueet ovat 
metsäisiä, maisemallisesti sulkeutuneita suojavyöhykkeitä, joiden takaa näkyvät kes- 



I  
kustaa  kohden tiivistyvät rakennusryhmät. Ongelmakohtia ovat hoitamattomat metsän 
reuna-alueet, istuttamattomat läjitysalueet,  Iskon metuaidan  ilme sekä ojien penkereet, 
jotka paikoin estävät ympäröivän maaston kuivatuksen heikentäen puuston elinolo-
suhteita.  

1 	 Pohjantien  eteläosa  on  pääosin puustovyöhykkeiden keskellä kulkeva, ympäristöään 
hallitseva leveä liikenneväylä. Kaukovainion kohdalla  tie on  maisemallisesti liian  kor- 

I  keiden  ja jyrkkäluiskaisten meluvallien ympäröimää "putkimaisemaa", jota  korostaa is-
tutusten vähäisyys. Ongelmakohtia ovat paikoin tiukasti sulkeutunut maisematila, Oulun 
keskustan liittymän huomaamattomuus, Mäntylän meluvallin vuoksi alueen puuston hei- 

I 
 kentyneet  elinolosuhteet, Kaakkurin kohdalla viimeistelemättämät läjitysalueet sekä 

pehmentävien istutusten puute. Pohjantien kehittämisprojektin valmistuessa vuoden 
 1997  aikana  osa  ongelmista poistuu.  

I 	 Välivainion  ja Puolivälinkankaan  kohdilla melusuojaukset rakennetaan  1997.  Linnan- 
maan kohdalla metusuojausten toteuttamista ei ole vielä ohjelmoitu. Suojaustarvetta  on 

 todettu myös Kiviniemen kohdalla.  

I Kainuuntie  välillä keskusta - Heikkilänkan  gas,  Vt  22 

I 	 Oulun sisääntuloväylistä Kainuuntie sitoutuu väljimmin kaupunkirakenteeseen. Joutsen- 
tien liittymään asti väylä kulkee maaseutumaisessa ympäristössä  ja sen  molemmilla 
puolilla  on  laajahko vihervyöhyke. Maikkulan aluekeskuksen ympäristössä maankäyttö  

I 
 lähestyy tietä muodostaen taajamamaista rakennetta. Maankäyttöä erottavat tiestä ehe

-ät  ja  kohtuullisen siistit puustovyöhykkeet. Tiemaiseman kohokohtina ovat maaseutu-
mainen jokinäkymä  ja Juurusojan  uoma Heikkilänkankaalla.  

Li 

Tie  kulkee ympäristöönsä nähden suurimittakaavaisena. Ongelmakohtia ovat paikoin 
hoitamattomat metsäalueet, viimeistelemättämät läjitysalueet Hiirosen ulkoilualueen 
kohdalla sekä istuttamattomat luiskat  ja välialueet. 
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Melunsuojaustarvetta  on Maikkulan - linatin  kohdalla  ja  uusien, yleissuunnitelman mu-
kaisten tiejärjestelyjen mukaan Joutsentien  ja Poikkimaantien liittymäalueilla. 

Liikenteellisesti  väylä toimii keskustan sisääntulotienä  ja valtatieyhteytenä  itään. Ongel-
mallisimpana liittymänä  on Joutsentien  liittymä, jossa sivusuuntien liikenne  on  Joutsen- 
sillan  myötä edelleen kasvamassa. Oulunlanden maantie tuo valmistuttuaan tielle lisää 
liikennekysyntää Kaakkurin suunnasta. Tielle  on  valmistunut yleissuunnitelma, jossa 
esitetään  mm.  toisen ajoradan rakentamista Oulunlanden maantien liittymään saakka 
sekä eritasoliittymiä Joutsentien, Poikkimaantien  ja Oulunlanden  maantien liittymiin. 

Yleissuunnitelmassa vt:n  22 kehittämistoimenpiteet  ehdotetaan toteutettavaksi kolmessa 
vaiheessa. Vaiheessa  I  ehdotetaan toteuttavaksi  mm. kevytliikenteen  alikulku Knuutilan- 
kankaan alueelta  1-liirosen ulkoilualueelle,  jonka saavutettavuutta toimenpide parantaa 
huomattavasti Knuutilankankaan  ja Patamäen  suunnista. linatin liittämiseksi nykyistä 
paremmin yleisiin teihin suunnitelmassa esitetään kahta vaihtoehtoa:  1)  yhteyttä puisto- 
alueen läpi Oulunlanden maantielle  ja  2) suuntaisramppeja  nykyisen linatin  ja Maikkulan 
välisen risteyssillan  yhteyteen. Uusi linatin sisäinen yhteys Oulunlanden maantielle  sel-
keyttäisi  alueen kytkeytyvyyttä yleisiin teihin  ja rauhoittaisi Kangaskontiontien  liikennettä, 
mutta toisaalta muuttaisi linatin alueen sisäisiä liikennevirtoja merkittävästi, mikä saat-
taisi heijastua liikenneturvallisuuteen. linatin alueen viihtyisyyden  ja  liikenneturvallisuu-
den kannalta ramppiratkaisu olisi parempi kehittämistapa. 

Oulun keskustan yksi tärkeimmistä yhtenäisistä viheraluevyöhykkeistä alkaa Raksilan 
urheilukeskuksesta ulottuen Hiirosen ulkoilualueen kautta linattiin. Viheraluevyöhykkeen 
kannalta Kainuuntien yleisilme  on  tällä hetkellä sopiva. Väylän metsäinen luonne Maik

-kulan ja Joutsentien liittymän  välillä  on  sopusoinnussa tärkeän virkistysalueen kanssa. 
Vaiheessa  2,  vuoteen  2010  mennessä, ehdotetaan yleissuunnitelmassa toteutettavaksi 

 mm. Joutsentien eritasoliittymä. Yleissuunnitelmassa  esitetty ratkaisu kaventaa huo-
mattavasti Oulun yleiskaavassa  2010  esitettyä kaupungin keskeisimmän virkistysalue-
vyöhykkeen aluevarausta. Kaupunginojan  ja kuntoilu/kevytliikennereitin  erottaminen 
omiin alikulkuihin ei vastaa periaatetta, jolla risteäminen  on  toteutettu  mm. Pohjantien 

 kohdalla.  
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Lentokentäntie  (Mt 815) 

Tien  rooli Kaakkurin asumakunnan keskusväylänä korostuu tulevaisuudessa Kaakkurin 
alueen rakentuessa palvelukeskuksineen sekä työpaikka-  ja asuinalueineen. Kaakkurin 

 alue  on  suurin kasvusuunta-alue Oulun kaupungissa  ja  omaa huomattavat maankäyttö-
reservit. 

Nykyisin väylä sisältää useita erilaisia jaksoja: länsiosa Limingantiestä länteen  on luon-
nonympäristöä, Limingantien  ja Pohjantien  välinen alue voimakkaasti rakennettua lii-
kennealuetta  ja itäosa  tiivistä pientaloaluetta. Tiemaiseman kohokohtana  on  näkymä 
merelle osuuden länsipäässä. 

Ongelmakohtia  ovat ympäristöään hallitseva tierakenne peltoalueilla, paikoin jyrkät  tie-
luiskat,  paikoin risukoituneet peltoalueet sekä Lentokentäntien  ja Limingantien  liittymä- 
alueen epämääräinen ilme. 

Kaakkurin  kohdalla  ja Limingantien liittymän  alueella  on melusuojaustarvetta. 

-d  

Keväällä  1997  valmistuneessa Lentokentäntien yleissuunnitelmassa  tie  esitetään leven-
nettäväksi kaksiajorataiseksi välillä Hailuodontie - Pohjantie. Oulun kaupungin alueella 
esitetään lisäksi Limingantien liittymän parantamista kaksikaistaiseksi kiertoliittymäksi. 
Ensimmäisessä vaiheessa Oulun kaupungin alueella esitetään toteutettavaksi  osa  Ran-
tavainion melusuojauksista  ja Tuulensuuntien  uusi tiittymä. Limingantien kiertoliittyrnän 
rakentaminen sisältyy toiseen toteuttamisvaiheeseen. Kaksiajorataisuus toteutetaan kol-
mannessa vaiheessa. Suunnitelmassa Oulun alueelle esitetyt ratkaisut turvaavat tien 
toimivuuden tulevaisuudessakin hyvin.  
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Oulun!anden  maantie 

Vuonna  1992  valmistuneessa yleissuunnitelmassa  tie  esitetään rakennettavaksi kaksia-
jorataiseksi välillä Pohjantie - Palokankaantie  ja  vielä toteuttamatta oleva jatkoyhteys 
Kainuuntielle yksiajorataisena. 

Oulunlanden  maantien rakentaminen käynnistyy vuoden  1997  aikana.  Tie  muodostaa 
tangenttiväylän Kainuuntien  ja Pohjantien  välille  ja  parantaa yhteyksiä Kaakkurin  ja 
Maikkulan suuralueiden  välillä sekä Kainuuntieltä lentokentän suuntaan.  

I 
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Limingantie,  Mt 847  

Limingantie  välillä  Lentokentäntienristeys - Poikkimaantie  sijoittuu ahtaaseen maasto- 
käytävään, jossa idässä rajana  on rata  ja  lännessä  Kempeleenlahti.  Kyseisellä välillä 
tien  itäpuoli  on  varattu  pienteollisuudelle  ja länsipuoli  asumiselle, maa-  ja  metsätalou-
delle sekä  virkistykselle.  

Vanha  nelostie  toimii vieläkin pitkälti Oulun  sisääntuloväylänä.  Liikenteen toimivuus- 
ongelmat ovat tiellä viime vuosina lisääntyneet monissa liittymissä johtuen  mm.  kaupal-
listen palvelujen kasvusta tien vaikutuspiirissä. Vuonna  1989  valmistuneessa  yleissuun-
nitelmassa  väylää  on  esitetty  kehitettäväksi kaksiajorataisena.  Suunnitelma vaatii kui-
tenkin  päivittämistä  ennen laajempien  parantamistoimenpiteiden  toteuttamista.  
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Maaseutumaisen tiemaiseman  kohokohtia ovat näkymät merenlandelle  ja  laajoille pelto-
aukeille Kempeleen rajalla. Tieympäristö tontteineen  ja rakennuksineen  on  paikoin 
epämääräisen  ja hoitamattoman  näköinen. Ongelmakohtia ovat tien korkea tasaus, 
pienteollisuusalueen "takapiha"-näkymät tielle päin, välikaistoilla  ja  -alueilla istutuksien 
vähäisyys sekä risukkoiset puustoalueet. 

Lentokentäntien  ja Limingantien liittymäalueen  eteläpuolella  on melunsuojaustarvetta. 

Poikkimaantie,  Mt 8155 

Kaupunkirakenteessa Poikkimaantie  muodostaa tärkeän kehäväylän. Terminaaliväylänä 
 se on  Oulun keskeisimpiä luoden yhteyden sataman ympäristön teollisuusalueilta  ja ta-

varankuljetusterminaaleilta  valtakunnan päätieverkkoon. Väylän kaupunkirakenteellinen 
rooli korostuu tulevaisuudessa Oulujoen ylittävän siltayhteyden toteutuessa. Poikki- 
maantien länsipäässä, jossa  se  sivuaa Kempeleenlahtea,  on virkistysaluevarauksia,  joi-
den aktivointi tulevaisuudessa voi tarjota uusia mandollisuuksia  koko  eteläisen Oulun 
virkistyspalvelutarjonnassa. 

Liikenteellisesti  väylä toimii tangenttiväylänä Kainuuntien  ja Pohjantien väillä  sekä termi-
naaliväylänä Pohjantieltä Oritkariin. Poikkimaantien  ja Limingantien ramppiliittymässä 

 sekä Kiilakiventien liittymässä  on  ajoittain toimivuusongelmia. Kiilakiventien liittymään 
rakennetaan valo-ohjaus vuoden  1997  aikana. 

Tiemaiseman  kohokohtana  on länsipäässä  avautuva merinäkymä. Tieympäristössä  on 
 enimmäkseen hyväkuntoisia, paikoin yksitoikkoisen näköisiä (mänty) puustovyöhykkeitä, 

joiden taustalla  on  tiiviitä asuntoalueita. Ongelmakohtia ovat paikoin jyrkät  ja  terä-
väkulmaiset luiskat sekä pehmentävien istutusten vähäisyys.  

I  
I 
I 
I  

I 
I 
Li 
I 
I 
I  
LI  
I 
I 
I 
I 
I 

44 	 I  



4.24  Suunnittelutilanne  

Ouluun  on  laadittu vuonna  1992  Ilikennejärjestelmän kehittämissuunnitelma  'Oulun seu-
dun liikenne  2010'.  Suunnitelmassa esitetään pääväylien kehittämistarpeet mukaan luki-
en pitkän tähtäimen väylävaraukset. Suunnitelma  on  toiminut lähtökohtana väylien myö-
hemmässä yksityiskohtaisessa suunnittelussa. Ne ovat olleet yleissuunnitelmia,  tie- 
suunnitelmia  ja rakennussuunnitelmia.  Kohdassa  4.25  esitetään tarvittavilta osiltaan 
myös väyläkohtainen suunnittelutilanteen analyysi. 

Viimeisimmissä  yleisiä teitä koskevissa yleis-,  tie-  ja rakennussuunnitelmissa  on  ollut  

I 	 mukana myös kutakin suunnittelutasoa vastaava ympäristönsuunnittelu. Muita tieympä- 
ristöä koskevia erillisiä suunnitelmia ei pääväylien osalta ole.  

1 4.25  Suunnittelutarve  

I 
4.251  Liikennetilan suunnittelutarve  

Oulun seudun liikenne  2010  valmistui vuonna  1992.  Suunnitelmassa esitettiin liikenne- 
järjestelmän kehittämisen painopisteen muuttamista aikaisemmasta poiketen voimak - 
kaasti joukkoliikenteen  ja kevytliikenteen  toimintaedellytyksiä parantavaan suuntaan. I  Joukkoliikenteen  osalta asetetut tavoitteet eivät ole toteutuneet. Esitettyä joukkoliiken - 
teen  määrärahojen reilua kaksinkertaistamista ei ole toteutettu.  

I Liikennejärjestelmäsuunnitelma  esitetään päivitettäväksi  5.. .7  vuoden välein. Liikenne- 
järjestelmäsuunnitelman  tarkistamisen sitominen yleiskaavan tarkistamiseen antaa par - 

I kaupungin 
haat mandollisuudet liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutteiselle suunnittelulle. Oulun  

alueella käynnistyi uusi 	 kesällä  1997.  yleiskaavakierros  

Tässä suunnitelmassa esitetään liikennejärjestelmäsuunnitelman tarkistamisen käyn- 

I nistämistä  yhtäaikaa yleiskaavan tarkistamisen kanssa.  

I 
4.252  Väyläkohtaiset suunnittelutarpeet 

Väyläkohtaisten suunnittelutarpeiden määrittelemiseksi  on  analysoitu nykyinen suunnit- 
telutilanne. Suunnittelutarpeet  on  esitetty tekstin lisäksi liitekartalla  ja yksityiskohtaisem - 

I min  

Kuusamontieja  Kiertotie  (Vt  20) 

I Kuusamontietä  kehitetään korkealuokkaisena valtatienä. Tielle  on  laadittu osalle matkaa 
rakennussuunnitelma  ja  osalle tiesuunnitelma. Hankkeesta  on  toteutettu Hönttämäen  
eritasoliittymä  ja  siihen välittömästi liittyvät järjestelyt. Kiertotien toteuttaminen käynnis- 

I  tyy vuoden  1997  aikana käynnissä olevan rakennussuunnittelun pohjalta. Muiden tieosi - 
en  toteuttamisesta ei ole rahoituspäätöstä. Akuuttia jatkosuunnittelutarvetta ei ole.  Jat- 

I kosuunnittelu  toteutetaan hankkeen toteutumisen lähestyessä. 

Vaalantie  (Mt 8300) 

I 	 Vaalantien  osalta ei ole itse väylään liittyviä suunnittelutarpeita. Kevytliikenteen väylän 
suunnittelu Sanginsillalle saakka  on  kiireellinen hanke. Tarpeen olisi myös tutkia mah-
dollisuus parantaa olemassa olevia kevytliikenteen alikulkukäytäviä.  

I 
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Raitotie  (Pt 18708  ja  Pt 18710) 

Eritasoliittymän  toteuttaminen Pohjantien  ja Raitotien  liittymään korosti Raitotien roolia 
kehäväylänä. 

Raitotiellä  on  liikenteen  ja  maankäytön välillä ristiriitaa Kuivasjärven asuntoalueen sisäl-
lä. Kevytliikenne risteää tien kolmessa paikassa tasossa  ja  kolmessa paikassa eritasos

-sa. Kiireellisintä  on  tutkia mandollisuudet parantaa uimarannan kohdalla olevaa tasoyli-
tystä. 

Kuivasjärven  lisäksi ongelmia  on  Ruskon  alueen liittymissä. Erityisesti Konetien liittymää 
 on  jo  nyt  sen vilkkauden  vuoksi varauduttava parantamaan. Muidenkin  Ruskon liittymien 
 kehittämiseen tulee varautua. Kehittämistoimenpiteenä voisi  tulla  kysymykseen  kana-

vointi  tai kiertoliittymä. 

Raitotien  asemasta osana Oulun seudun päätieverkkoa  on  tarpeen käydä keskustelua 
 ja  määritellä keskustelun pohjalta tien kehittämispolku. 

Haukiputaan  tie (Mt 847) 

Haukiputaantien  osalta laadittu yleissuunnitelma vuonna  1996.  Suunnitelman mukaiset 
ratkaisut ottavat keskeisesti huomioon alueen läpikulkuliikenteen sujuvuuden.  

Tien  kehittäminen jatkossa enemmän alueen sisäisen liikenteen pääväylänä rauhoitta-
maIla aluetta läpikulkuliikenteeltä palvelisi paremmin turvallista liikkumista alueella  ja  vä-
hentäisi samalla liikenteen aiheuttamia haittoja,  mm. meluhaittoja.  Tämä näkökulma esi-
tetään otettavaksi huomioon tehtäessä jatkossa yksittäisiä tien parantamistoimenpiteitä. 
Kiireellisimpiä parantamiskohteita ovat Raitotien  ja  Keskuskadun liittymät. 

Alakyläntie  (Pt 18709) 

Alakyläntien  merkitys vilkkaana väylänä  on  lisääntynyt Kaijonharjun suuralueen  asukas- 
ja työpaikkamäärän  kasvaessa. Kasvu jatkuu edelleen. Linnanmaan alueelle  on  tulossa 

 mm.  kaksi supermarkettia. Kaikki maankäytön kasvu tuo yhteisvaikutuksenaan Alaky-
läntielle sellaisen liikennemäärän, että tien kapasiteetti uhkaa loppua. Ongelmat koros-
tuvat vielä tällä hetkellä valo-ohjaamattomissa liittymissä. 

Tällä hetkellä erityisen ongelmallinen  ja kiireelhstä  ratkaisua kaipaava  on Kalevalantien 
 liittymä. Liittymästä kuljetaan Kaijonharjun liikekeskukseen. Muita erityisesti ruuhka- 

aikoina ongelmallisia liittymiä ovat Syynimaantien  ja  myös Kauppaporvarintien liittymä. 
Näistä liittymistä erityisesti vasemmalle kääntyminen  on pääsuunnan  vilkkaan liikenne- 
virran vuoksi vaikeaa  ja  aiheuttaa vaarallisia tilanteita. 

Kemintie  (Mt 8156) 

Kemintie  toimii Alakyläntien jatkeena tultaessa pohjoisista kaupunginosista keskusjaan. 
Tiellä ei ole suunnittelutarpeita liikenteellisten ongelmien vuoksi. 

Kiertotien rakennussuunnitelmassa  esitetään Kemintien liittymään keskustaan päin  me-
nevälle joukkoliikenteelle  mandollisuutta ohittaa liikennevalot. Kiertotien rakentamisen 
yhteydessä Kemintielle toteutetaan myös muita liikenteen sujuvuutta  ja  turvallisuutta 
varmistavia toimenpiteitä.  
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Pohjantie  (Vt  4) 

Pohjantien parantamisprosessi  saadaan vuoden  1997  aikana Oulun kohdalla tällä erää 
päätökseen. Viimeisenä  osatehtävänä  valmistuu Oulun  eritasoliittymä.  Tielle ei ole tä-
män jälkeen näkyvissä  suunnittelutarpeita.  

Keskusteluissa  on  vuosien varrella ollut esillä tarve rakentaa tielle kolmannet  kaistat  

I 	 Kuusamontien  ja  Kainuuntien  välille. Oulun seudun liikenne  2010  esittää  joenylitys - 
kapasiteetin lisäämistä  Tulliväylälle kaistojen  rakentamisen sijaan.  

I Kainuuntie  (Vt  22)  

Keväällä  1997  valmistuneessa  yleissuunnitelmassa Kainuuntietä  esitetään  kehitettäväksi  

I  Maikkulaan  asti  kaksiajorataisena valtatienä,  joka  on  varustettu  eritasoliittymin. Eritaso-
liittymiä  esitetään  Joutsentien, Poikkimaantien  ja  Oulunlanden  maantien  liittymiin.  Lisäk-
si esitetään  linatin  yhteyksien parantamista.  

I 	 Yleissuunnitelma  poikkeaa Oulun seudun liikenne  2010  suunnitelmassa  hyväksytystä  
esityksestä  Joutsentien eritasoliittymän  osalta.  Ko.  suunnitelma esitti liittymää  kehitettä-
väksi tasoliittymänä.  

I Kainuuntien  kehittäminen  korkealuokkaisena  tienä  aiheuttanee  maankäytön  kasvupai-
neita  nykyistä enemmän  Pikkaralan  suuntaan.  

I Liikenne sujuu  Kainuuntiellä  nykyisillä  järjestelyillä  vielä hyvin pitkään.  Kiireellisimpänä 
toimeripiteenä  voitaneen pitää  linatin  yhteyksien parantamista.  

Lentokentäntie  (Mt 815) 

Lentokentäntiestä  on  valmistunut  yleissuunnitelma  keväällä  1997.  Oulun kaupungin  alu-

I 	 eella suunnitelmalla  on  merkitystä  Limingantien liittymän  kehittämisen kannalta. Suun- 
nitelmassa esitetty  kiertoliittymä turvannee liittymän  toimivuuden  ja  turvallisuuden  pit- 

I 	
källe  tulevaisuuteen.  

Oulun!anden  maantie  

l 	
Oulunlanden  maantien toteuttaminen  puuttuvalta  osaltaan käynnistyy vuoden  1997  ai- 
kana.  

l Limingantie (Mt 847) 

Limingantielle  on  laadittu  yleissuunnitelma  vuonna  1989.  Suunnitelma ei ole enää ajan- 
tasalla. Tiellä  on  muutamia ongelmallisia  liittymiä.  Erillinen  parantamissuunnitelma teh - 

I  dään  vuoden  1997  aikana  Perkkiöntien  liittymään.  Koko  tiejaksolle Kempeleestä  Limin
-gantulliin  esitetään  yleissuunnitelman  tarkistamista, jotta päästään ratkaisemaan ny-

kyisten  ongelmaliittymien kehittämistapa.  Oulun kaupungin alueella  on  käynnistynyt  Li- 

I mingantien kehittämispolun määrittävä 

Poikkimaantie  (Mt 8155) 

I Poikkimaantien  osalta esitetään valo-ohjauksen suunnittelua  Limingantien  rampin  liitty-
mään. Liittymässä  on  toimivuusongelmia  lähinnä ruuhka-aikoina.  

I 
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Kohde Suunnittelun luonne  + kiireellisyys  
Oulun seutu 
_____________________________ 

Oulun seudun liikenne  2010  tarkistaminen  (***) kyt- 

kettynä_yleiskaavan_tarkistamiseen 

Limingantie,  Mt 847 YS  käynnissä  

Haukiputaantie,  Mt 847  ______________________________________________ 

• 	Raitotien  liittymä  YS  (***) 

• 	Keskuskadun liittymä  YS  (***) 

Alakyläntie,  Pt 18709  
_____________________________________________ 

Kaijonharjun suuralueen liikennepoliittinen  keskustelu 
 (***) 

• 	Kalevalantien  liittymä  
• 	Syynimaantien  liittymä  
• 	Kauppaporvarintien  liittymä  

YS  (***) 

______________________________________________ 

Kemintie,  Mt 8156  ____________________________________________ 

Oulunlanden  maantie  AS  käynnissä  

Kainuuntie,  Vt  22 TS  (*) 

• 	matin  yhteydet  RS  (***) 

Raitotie,  Pt 18708  ja  Pt 18710  Tavoitekeskustelu (***) 

• 	Ruskon  liittymät  
• 	Kuivasjarven kevytliikenne  

YS  (***) 

*** YS  

Kuusamontie,  Vt  20 RS  (*) 

• 	Korvenkylä  
• 	Vaalantie-Liitintie  

RS  (***) 

AS  (*)  

Valtatie  4  Kempele  -  Kiviniemi __________________________________________ 

• 	toisen  ajoradan  rakentaminen  AS  (**) 

Lentokentäntie,  Mt 815 TS  (*) 

Poikkimaantie,  Mt 8155  ____________________________________________ 

• 	Limingantien  rampin  valo-ohja-  
us ____________________________________________________ 

RS  (**)  

Vaalantie,  Mt 8300  ______________________________________________ 

• 	kevytliikenteen alikulkujen  sa-  
neeraus 

• 	kevytliikenteen  väylän  jatkami-  
nen Sangmnsuuhun 

RS  (**) 

AS  (***) 

________________________________________________  

YS  yleissuunnitelma 
	

kiireellisyysluokka  I  
TS  =  tiesuunnitelma 
	

** kiireellisyysluokka  Il  
RS  = rakennussuunnitelma 

	
* kiireellisyysluokka  Ill 



I 
I 4.253  Ympäristön toimenpiteet 

Seuraavassa  on  esitetty analyysin tuloksena suunnitlelutarpeet väylittäin perustuen  tie- 

I  ympäristön nykytilanteeseen. Suunnittelu  on  tiettyjen toimenpiteiden osalta välittömästi 
toteuttamiseen tähtäävän toimintasuunnitelman tekemistä (esim. reunametsikäiden  ja 
rakentamattomien  tonttien siistiminen). Nykyisillä alueilla uusien istutuksien toteutta-
minen vaatii toteutussuunnitelman. Rankempien ratkaisujen toteuttaminen liittyy muuhun  

I  
Toimenpiteet  on  jaoteltu kolmeen kiireellisyysluokkaan  ja jaotteluperusteina  ovat olleet  

I  joko toimenpiteen välitön merkitys ympäristölle ja/tai toteuttamisen helppous. Lisäksi  on 
 määritelty samoilla periaatteilla tässä vaiheessa viisi tärkeintä toimenpidettä kiireelli-

syysjärjestyksessä.  

I  
Väylä Toimenpiteen luonne Toimenpide!  kl1- 

reellisyys 

Vaalantie, - 	vesakoituneiden  peltojen silstiminen Toteutus (***) 
- 	 tienreunametsiköiden siistiminen  Toteutus (***) 

Mt8300 . 

- 	valikaistojen  istuttaminen 
** Toteutus  ( 	 ) 

- 	PT-tonttien takapihojen siistiminen  ja  istuttaminen Toteutus (***) 

- välikaistojen  istutusten täydentäminen Toteutus (**) 

- paineviemäriputken  aukon istuttaminen Toteutus (**) 

- 	sähkölinjan  aukon visuaalinen "häivyttäminen" Toteutus (**) 

Kuusamontie, - 	PT-tonttien takapihojen slistiminen  ja  istuttaminen Toteutus (***) 
- Kalimenojan  laakson näkymän siistiminen Toteutus (***)  

Vt  20  
- 	istutusten lisääminen tieympäristössä Toteutus (**) 

- 	sähkölinjan  aukon visuaalinen "häivyttäminen" Toteutus (**) 

- 	melukaiteiden  ilmeen parantaminen Toteutus (*) 

Raitotie, - 	PT-tonttien takapihojen siistiminen  ja  istuttaminen Toteutus (***) 
- 	 rakentamattomien  tonttien siistiminen Toteutus (***)  

Pt 18708  ja  
-  yksityisen kaatopaikan hävittäminen Toteutus (***)  

Pt 18710  - 	 tienreunametsiköiden slistiminen  Toteutus (***) 

- 	Kuivasjärvellä läjitysalueen  viimeistely Toteutus (**) 

Haukiputaantie, - Pateniemen  palvelukeskuksen ympäristön  paranta-  YS (***)  

minen  
Mt 847  - 	 tienreunametsiköiden siistiminen  Toteutus (***) 

- tieaukon  visuaalisen vaikutelman kaventaminen  Y 	(**) 

- melusuojaustarve  YS (**) 
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Alakyläntie, - 	 tienreunametsiköiden siistiminen  Toteutus  (***) 

- 	kuivatusolosuhteiden  parantaminen tien  ympäristös-  Toteutus  (***)  

Pt 18709 sä  
- 	melusuojaustarve  YS  (**) 

Kemintie, - 	 tienreunametsiköiden siistiminen  Toteutus  (***) 

- 	PT-tonttien  takapihojen slistiminen  ja  istuttaminen Toteutus  (***) 

Mt8156 
- 	melusuojaustarve Valivainiolla  

** Ys  

Pohjantie /pohj. - 	 tienreunametsiköiden siistiminen  Toteutus  (***) 

- 	kuivatusolosuhteiden  parantaminen tien  ympäristös-  Toteutus  (***) 

Vt4  sä  
- 	 läjitysalueiden  viimeistely Toteutus  (**) 

- 	melusuojaustarve  YS  (**) 

Pohjantie Ietelä - 	istutusten lisääminen  tieympäristössä (meluvallit)  Toteutus  (***) 

- 	kuivatusolosuhteiden  parantaminen tien  ympäristös-  Toteutus  (***) 

Vt4  sa  
- 	 läjitysalueiden  viimeistely Toteutus  (**) 

- 	Kainuuntien liittymäalueen  korostaminen Toteutus  (**) 

- 	melusuojaustarve ys () 

Kainuuntie, - 	 tienreunametsikäiden siistiminen  Toteutus  (***) 

- 	välikaistojen  istuttaminen Toteutus  (***)  

Vt  22  
- 	 tieluiskien  istuttaminen Toteutus  (***) 

- 	 läjitysalueiden  viimeistely Toteutus  (**) 

Lentokentäntie/ - 	 tieluiskien  istuttaminen Toteutus  (***) 

Oulunlanden - 	vesakoituneiden  peltojen  siistiminen  Toteutus  (***)  

maantie  
- 	melusuojaustarve ys () 
- 	 Lentokentäntien/Limingantien liittymäalueen  koros-  YS  (**)  

tammen  ________________ 

Limingantie, - 	PT-tonthen takapihojen siistiminen  ja  istuttaminen Toteutus  (***) 

- 	 tienreunametsiköiden siistiminen  Toteutus  (***)  

Mt 847  
- 	vesakoituneiden  peltojen  siistiminen  Toteutus  (***) 

- 	välikaistojen  istuttaminen Toteutus  (**) 

Poikkimaantie, - 	 tienreunametsiköiden siistiminen  Toteutus  (***) 

-  jyrkkien  luiskamuotojen pehmentäminen  Toteutus  (**)  

Mt 8155  . 	 . 

- 	istutusten  lisaaminen tieymparistossa  
** Toteutus  

kiireellisyysluokka  I 
 ** kiireellisyysluokka  Il 

 * kiireellisyysluokka  Ill 
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KIIREELLISIMMÄT TIEKOHTAISET  TOIMENPITEET 

Väylä Toimenpiteen luonne  

1.  Alakyläntie,  Pt 18709 - 	kuivatusolosuhteiden  parantaminen  ympäräivillä 

Pohjantie /pohj.,  Vt  4 puustoalueilla  puuston säilymisen varmistamiseksi  

_____ Pohjantie Ietelä,  Vt  4 _______________________________________________  

2. Pohjantie  /etelä,  Vt  4 - 	istutusten lisääminen  tieympäristössä  (lähinnä  me - 
_____ _____________________ luvallit)  

3. Limingantie,  Mt 847 - 	vesakoituneiden  peltojen  siistiminen  

4. Lentokentäntie,  Mt - 	 tieluiskien  istuttaminen (lähinnä  siltaluiskat)  
815/ Oulunlanden 

_____  maantie _______________________________________________  

5. Vaalantie,  Mt 8300 - 	välikaistojen  istuttaminen 

Yksityisen kaatopaikan hävittäminen  Raitotiellä  sekä muutoin tonttien  siistiminen  ovat 
 myäs  kiireellisiä toimenpiteitä, mutta ovat tontin omistajan  velvollisuuksia.  
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4.3  Raahe 

 4.31  Yleistä 

Raahe  on perinteikäs  satama-, koulu-  ja  teollisuuskaupunki. Näiden varaan kaupunki 
nykyisinkin laskee kehittymisensä. Kaupungissa oli asukkaita vuonna  1995 17800  ja 

 Raahen seutukunnan alueella  38000. Pinta -alaltaan kaupunki  on n. 273 km 2 .  Raahe 
kuuluu Pohjois-Pohjanmaan seutukaava-alueeseen. Kaupungissa  on  voimassa kaupun-
ginvaltuuston hyväksymät vuodelta  1979  oleva,  koko  Raahea koskeva yleiskaava sekä 
vuodelta  1985  oleva keskustan osayleiskaava. 

Raahen kaupunki perustettiin Pietari Brahen toimesta vuonna  1649.  Perustamisen taus-
talla oli tarve kehittää Ruotsi-Suomen kauppaa.  Aina  1960-luvulle saakka Raahen kas-
vu  on  ollut  varsin  verkkaista. Hitaan kasvun vaikutuksesta kaupungissa  on  runsaasti 
vanhaa, suomalaista puukaupunkikulttuuria. Raahen vanha kaupunki  on  yksi parhaiten 
säilyneistä suomalaisista,  1800-luvun ruutukaavoitetuista puukeskustoista. Alueen  hel-
menä  on  Pekka-tori, joka  on  ainutlaatuinen umpikulmainen renessanssiaukio pohjois-
maissa. Terästehtaan perustamisen vaikutus  1960-luvulla kaupungin kehittymiseen oli 
valtava. Tänä päivänä liki puolet kaupunkilaisista työskentelee teollisuuden palvelukses-
sa. 

Vanhassa Raahessa kaupat  ja  palvelut sijaitsivat Pekka-torin  ja  sekä Brahenkadun  ja 
Kauppakadun  varsilla. Terästehtaan perustamisen jäkeen kaupunki alkoi kasvaa voi-
makkaasti  ja liikekeskusta  siirtyi vanhan ruutukaava-alueen eteläpäähän. Keskustan 
siirto onnistui hyvin  ja  1960-luvun lopulla liiketoiminta  ja asiointi  tapahtui pääosin  Här-
kätorin  ympäristössä. Rautatien merkitys Raaheen yhdyskuntarakennetta muovaavana 
tekijä  on  ollut keskeinen.  Se on  osaltaan pitänyt kaupungin keskustan suppeahkolla alu-
eella  ja  ohjannut keskustahakuisten toimintojen sijoittumista. 

Raahen keskustan ympärille sijoittuvat kehämäisesti kerrostalovaltaiset asuntoalueet: 
011insaari  ja Kummatti  sekä pientalovaltaiset pohjoiset asuntoalueet: Lehmiranta, ViI-
punkangas, Pikkuholmi, Isoholmi  ja Antinkangas.  Luonteenomaista asuntoalueille  on 

 niiden sijainnista johtuva yksityisen palvelutarjonnan niukkuus. Pienelle kaupungille omi-
naisesti palvelut tarjotaan ydinkeskustasta.  

Vt  8  muodostaa lounais-koillissuunnassa kulkevan kaupunkirakennetta eriyttävän  ele-
mentin.  Kaupungin maankäytön kasvureservit sijaitsevat pääsääntöisesti ydinkeskus-
tasta katsoen valtatien takana.  

4.32 Tie-  ja katuverkko  

Raahen tieverkon merkittävin väylä  on  valtatie  8,  joka  on  osa  valtakunnan päätieverk-
koa.  Tie  toimii Raahen seudulla yhteytenä Pattijoelta  ja  Pyhäjoelta Raaheen. Kantatie  88 

 toimii yhteytenä idän suunnasta. Kokkolantie toimii tärkeimpänä sisääntuloyhteytenä 
etelästä valtatieltä  8  kaupungin keskustaan. 

Ouluntie, Ratakatu  ja Rautaruukintie  muodostavat jatkuvan valtatien rinnakkaisyhteyden 
Pattijoelta Rautaruukin tehtaille. 

Keskustan merkittävimpiä katuja liikenteellisesti ovat Felimanin puistokatu, Ouluntie  ja 
Merikatu. Feilmanin  puistokatu  on kaksiajorataisena katuna  keskustan tärkein liikenteen 
välittäjä. Merikatu toimii sisääntulona Lapaluodon suunnasta. Ouluntie  on  yhteys Pattijo

-en  suunnasta Vanhaan Raaheen.  

I 
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4.33  Väyläkohtainen  analyysi 

Valtatie  8 
	 I 

Tie  erottaa Raahen kaupungin keskusta-alueet  ja  kaupungin tärkeimmän kasvusuun-
nan, Palonkylän, toisistaan. Tiellä  on  suuri estevaikutus. I 

Tieympäristön maisemakuva  on ankeahko  ja  paikoin hoitamattoman oloinen. Ympäris-
tön peltoalueet ovat pääosin hyvin hoidettuja - Mettalanmäellä  on  lähes umpeen  pen-
soittuneita peltotilkkuja. Tien lähimetsät  ovat paikoin raivaustarpeessa; toisaalta puustoa 

 on  raivattu yksitoikkoiseksi männikäksi. Saloisissa näkymät kirkolle, merkittävään mai-
semakohteeseen, peittyvät pusikoiden vuoksi. 

Ongelmakohtia  ovat kunnostamaton maa-ainesten ottoalue Paraatinmäen kohdalla, 
sähkölinjan  alle  levinnyt varastoalue Saloisissa, tien korkea tasaus, paikoin jyrkät  ja  is-
tuttamattomat tieluiskat,  paikoin tiemaisemaa hallitsevat mainostaulut, aukeat  ja istutta-
mattomat  päätien  ja kevytliikenneväylien välikaistat  sekä 'makkaramaiset, vähäisin  is-
tutuksin  toteutetut meluvallit. 

Metusuojaustarvetta  on kantatien 88 liittymän  seudulla  ja Mettalanmäellä.  

Valtatiellä  on  paljon Raahen seudun sisäistä lyhytmatkaista liikennettä. Mettalanmäeltä 
etelään päin  haja-asutusalueiden maankäyttö  tukeutuu monin paikoin suoraan valtatie- 
hen,  eikä rinnakkaistiestö ole riittävän kattava. Valtatien  8  kehittämisestä  on  valmistunut 
vuonna  1995 yleissuunnitelma,  jonka pohjalta Mettalanmäen eritasoliittymäalueesta  on 

 laadittu tiesuunnitelma. Hankkeen toteuttamisaikataulusta ei ole päätöksiä. Valtatielle  on 
 laadittu tiesuunnitelma myös Koksaamon liittymästä etelään päin.  

I 
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Ouluntie,  Mt 8104 

Ouluntie  on  Raahen sisääntulotie idästä saavuttaessa.  Se  johtaa aina kaupungin histo-
rialliseen ruutukaavakeskustaan Pekkatorille  ja  kaupungin  I  torin vieritse vanhaan kau-
pungin satamaan. Sisääntulojakso  on  pitkä; tieympäristö ei  kovin  johdonmukaisesti ker-
ro kaupungin lähestymisestä.  Tien  pohjoispuolella  on Antinkankaan asuinalue,  joka kyt-
keytyy ydinkeskustaan pääosin Ouluntien kautta. Välittömästi tien eteläpuolella,  Varas-
tokadun  liittymään saakka, kulkee Ouluntien suuntaisesti Rautaruukille johtava  rata. 
Ouluntien  ja radan  yhteinen estevaikutus  on  huomattava.  

I 
I 
I 
I 
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Tieympäristö  on  siistiä  ja  hyvin hoidettua, osuuden keskustan päässä  on  rakennettua  vi-
heraluetta  ja itäpäässä havupuuvaltaista luonnonmetsää.  Tie  kulkee noin kilometrin 
matkalla  1 -luokan pohjavesialueella. Hyväkuntoiset metsät ovat alueen merkittäviä mai-
semakohteita. 

Ongelmakohtia  ovat ympäristöään huomattavasti korkeammalla oleva  tie  sekä paikoin 
istutusten tarpeessa olevat tien  ja kevytliikenneväylien välikaistat. Kesälänkadun  koh-
dalla Ouluntien luonne muuttuu, metsäinen tiemaisema muuttuu kaupunkimaiseksi.  Osa 

 ongelmista poistuu käynnistymässä olevan rakentamishankkeen ansiosta. Melusuo-
jaustarvetta  on  Lappasen  alueella. 

Ouluntien  liikenteestä valtaosa  on  Raahen  ja Pattijoen  välistä liikennettä.  Tien  kehittämi-
seksi  on  laadittu yleissuunnitelma vuonna  1995,  jota  jatketaan vuonna  1997  rakennus-
suunnitelmalla. Ouluntietä  ja  rataa risteävät  auto-  ja kevytliikenteen  yhteydet ovat Antin- 
kankaan kohdalla puutteelliset. Ouluntien  ja Pajuniityntien  liittymä  on  ongelmallinen 
johtuen paitsi sivusuunnan merkittävästä liikennemäärästä myös rautatien tasoristeyk-
sen läheisyydestä. Toinen ongelmallinen kohta  on Ouluntien  ja  Ratakadun nykyisellään 
laaja  ja  vaikeasti hahmottuva liittymä. 

Ouluntie  toimii Ratakadun  ja Pekkatorin  välisellä alueella keskustan kokoojaväylänä. 
Kyseisellä välillä tien rooliin vaikuttavat tulevaisuudessa liittymäjärjestelyt Ratakadun 
kanssa. 

Ratakatu 

Ratakatu  rajaa Raahen keskusta-aluetta etelässä. Yhdessä Rautaruukille johtavan  ra-
dan  kanssa  se  muodostaa Raahen keskustan kaupunkirakenteen voimakkaan toimin-
nallisen sekä kaupunkikuvallisen rajan. Väylien estevaikutus  on  hyvin voimakas. 

I 
H 

I 
I 
I 
I 

Rautatieasemalta  pohjoiseen katu kulkee hoidetussa ympäristössä puutaloasutuksen  ja 
 matalien liikerakennusten välissä. Ympäristö  on empire -henkinen  ja  edustaa suunnitte - I 

I  
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U  
luajankohtansa  kaupunkikuvaa. Asemalta eteläänpäin ympäristö muuttuu ankean  ja  vä- 

I  hemman  hoidetun oloiseksi. Tieympäristön merkittäviä maisemakohteita ovat rautatie-
asema ympäristöineen sekä hyväkuntoinen koivukujanne. Ongelmakohtia ovat kadulle 
päin näkyvät epäsiistit liikerakennusten takapihat, nuorisotalon  ja  linja-autoaseman  an- 

I 

	

	
kea  ja istuttamaton  ympäristö, Kokkolantiestä eteläänpäin tien korkea tasaus, istutta - 
mattomat tieluiskat  sekä päätien  ja kevytliikenneväylän istuttamattomat välikaistat.  

I 
I 
I 
I 
U 
I 
I 
I Melusuojaustarvetta on  sekä puutaloasutuksen että  nk. Salpatalojen  kohdalla.  

I 	 Ratakatu  toimii itäisellä osallaan Raahen ydinkeskustan sisääntulokatuna; toisaalta  koko  
tien rooli  on  merkittävä myös keskustan ohittavana väylänä. Liittymä Ouluntien kanssa 
muutetaan kiertoliittymäksi. Fellmanin puistokadun liittymän kehittäminen ratkennee 
meneillään olevan ruutukaavan kaakkoisnurkan asemakaavamuutostyön yhteydessä.  

I Suunnitteluprojektit  niiden osalta valmistunevat vuoden  1997  aikana. 

Keskustan toiseksi sisääntuloksi Ratakadun suunnasta tulee jatkossa Asemakatu, jolloin  

I 	 toimenpidetarve  siinäkin nousee esille. Vilkkaimmalla osallaan Fellmanin puistokadun  ja 
Ouluntien  välillä merkittävänä ongelmana  on  tien pohjoispuolisen pientaloasutuksen  ja  

I 	
muun maankäytön kytkeytyminen Ratakatuun suorin tonttiliittymin. 

Ratakadulla  on  myös runsaasti läpikulkuliikennettä. Mettalanmäen eritasoliittymäjärjes-
telyt heikentävät Pattijoelta tulevan Rautaruukin työmatkaliikenteen mandollisuuksia  

I käyttää valtatietä  8 työmatkoillaan.  Tämä lisännee Ratakadun läpiajoliikennettä. 

Feilmanin  puistokatu  

I Fellmanin  puistokatu  on  esitetty ensimmäisen kerran bulevardimaisena puistokatuna 
 Ludwig Lindquistin kaavassa  vuodelta  1864.  Katu muodosti suunnitelmassa keskustan  

I 
 ruutukaava-alueen rajan etelässä. Kadun bulevardiluonne, joka edustaa  empiren  kau-

punkirakenteen suunnitteluperiaatteita,  on nykypäivänäkin  havaittavissa. Katu muodos-
taa edelleenkin kaupallisen ydinkeskustan eteläisen rajan. Vaikka katu sinänsä  on  jaa- 
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dukkaasti  toteutettu, kadun ympäristö  on  paikoin takapihamainen  ja  keskusta kääntää 
sille selkänsä. Feilmanin puistokadusta nykyisin välittyvä vaikutelma ei  tee Raahelle  oi-
keutta. 

I  

Katu kulkee täysin kaupunkirakenteen sisällä  ja  merkittävä maisematekijä  on kaistojen 
 keskellä oleva puistokaistale  ja kaksirivinen koivukujanne. Ongelmakohtia  ovat katuatu-

een paikoin epäselvä rajautuminen ympäröivään rakenteeseen sekä hoitamattomat  ja 
rakentamattomat tontit.  

Fellmanin  puistokatu  on liikenteellisesti  keskustan merkittävin väylä. Parhaillaan työn 
 alla  oleva  Prisman  alueen asemakaavan tarkistaminen voi vaikuttaa kadun liikennejär-

jestelyihin  jo  lähitulevaisuudessa. 

Meri katu  

Merikatu  yhdistää Feilmanin puistokadun länsipään Ratakatuun. Merikatu  on  syntynyt 
kaupungin laajentuessa lounaaseen. Vanhoissa suunnitelmissa kadulla  on juhiakadun 

 luonne  ja sen  varrella  on  sijainnut tärkeitä julkisia rakennuksia. Nykyisin Merikadun var-
ressa  on  useita kouluja. Ruonankadun kohdalla ympäristö muuttuu rajusti teollisuusra-
kennusten astuessa kaupunkikuvaan. Konepajateollisuuden yksiköt tuntuvat olevan vää-
rässä paikassa niin liikenteellisesti kuin kaupunkirakenteellisesti.  

I 
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Katu kulkee keskustan päässä rakennetussa ympäristössä  ja eteläpäässä  ankean nä-
köisen teollisuusalueen halki. Ympäristöllisiä ongelmakohtia ovat istutuksia vailla olevat 
kadun  ja kevytliikenneväylien välikaistat  sekä ilmajohdot eteläosalla. 

Merikatu  toimii keskustan sisääntulotienä etelästä. Valtatien  8  liittymäjärjestelyjen  muu-
tos tulevaisuudessa Saloisten  ja Mettalanmäen  alueella saattaa lisätä Merikadun merki-
tystä keskustan sisääntulotienä eteläisistä kaupunginosista. 

Rautaruukintie,  Pt 18582 

I Merikadun  ja  Ratakadun liittymästä alkava Rautaruukintie yhdistää Rautaruukin teolli-
suuslaitoksen kaupungin katuverkkoon. Rautaruukin tuotantolaitoksilla  on 4000  työpaik - 

I 
 kaa,  joka vastaa noin  40%  koko  kaupungin työpaikkatarjonnasta. Rautaruukintie-

Ratakatu-Ouluntie muodostaa tärkeän ajoneuvo-  ja kevytliikenteen yhdysväylän  tuotan-
tolaitoksilta keskustaan  ja  edelleen Pattijoelle. Maisemalliselta luokitukseltaan Rauta-
ruukintie  on  esikaupunkiväylä.  

I 
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Tiemaisema  on  ankean  ja hoitamattoman  oloinen.  Tie  kulkee pääosin seka metsien 	I  reunustamassa  maastossa ympäristäään halliten. Lapaluodontien liittymästä pohjoiseen 
 on  kasvamassa moni-ilmeinen  ja  hyväkuntoinen maisemametsikkö. Maisemallisia  on

-gelmakohtia  ovat tien korkea tasaus, "ylileveä tieaukko, tienvarren ilmajohtolinjat hoi-
tamattomat tienreunametsiköt, istutuksia vailla olevat tieluiskat sekä istutuksia vailla ole-
vat tien  ja kevytliikenneväylän välikaistat.  

Tie  toimii sisääntulotienä Raahen keskustaan. Toisaalta  se on  pääyhteys  Rautaruukin 	I  
tehtaille sekä keskustan suunnasta että valtatieltä  8.  Liikenteellisesti  suurimpina ongel-
mana ovat Lapaluodontien liittymä  ja  lisäksi kevytliikenteen väylän puuttuminen osalta 
matkaa. Lapaluodontien liittymän liikennemäärien arvioidaan kasvavan satamatoiminto-
jen vilkastuessa. 

Lapaluodontie,  Mt 1802  ja  Pt 18580 
	 I  

Lapaluodontie  on  yhdysväylä vt:ltä  8  Rautaruukille  ja Lapaluodon  satamaan. Valtaosa 
ajoneuvoilla saapuvasta raaka-ainevirrasta  ja  tehtaalta sekä satamasta lähtevistä tuot-
teista kulkee Lapaluodontien kautta. Maisemallisesti Lapaluodontie  on  Lapaluodon 
asuntoalue&le  asti maaseutuväylä, asuntoalueen kohdalla  se on  asuinalueen kokoojatie 

 ja  satama-alueella palvelualueen katu. Asuntoalueen kohdalla tien toiminnallinen  ja  mai-
semallinen jaksotus ovat ristiriidassa.  

I 
I 
I  
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I 	 Tiemaisema on  ankean näköinen  ja hoitamattoman  oloinen.  Tie  kulkee pääosin seka- 

metsien reunustamassa maastossa ympäristöään voimakkaasti halliten. Aittalanden 
alue  on  merkittävä luontokohde monilajisine linnustoineen. Ongelmakohtia ovat tien  kor- 

I 

	

	
kea  tasaus, ylileveä tieaukko, hoitamattomat tienreunametsiköt, ratasiltojen kohdilla 
jyrkät  ja  istutuksia vailla olevat tieluiskat sekä paikoin istutuksia vailla olevat tien  ja ke- 

I 	
vytlii kenneväylän  väli kaistat. 

Lapaluodon pientaloalueen  kohdalla  on melusuojaustarve. 
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Kokkolantie,  Mt 8103  

Kokkolantie  on  Raahen keskustan sisääntulo etelästä. Toiminnallisesti  se on  säteittäis
-väylä. Tieympäristö  on  puistomainen  ja  hoidettu, Mettalanmäen metsikkö muodostaa 

kauniin porttiaiheen Kokkolantietä kaupunkia lähestyttäessä. Näkymää korostaa kirkko 
tiejakson näkymäpäätteenä. Kokkolantie muodostaa kaupunkirakenteessa maankäytöl-
lisesti, Ilikenteelliseti kuin myös kaupunkikuvallisesti monipuolisen  ja  kaupungin yleisil-
mettä kohentavan kokonaisuuden.  

H  
I 
I 
I 
H 
I 
I 
I 
I 
I 
I  

Tieympäristössä  merkittävän maisemakohteen muodostaa Ruonanojan ympäristö. Ym-
päröivät viheralueet ovat siistejä  ja  hyvin hoidettuja. Ongelmakohtia ovat paikoin lisäis-
tutusten tarpeessa olevat aukeat viheratueet sekä radanalituksen kohdalla jyrkät tieluis - 
kat. 	 I  
Kokkolantien Ilikenteellinen  merkitys tullee kasvamaan entisestään, kun kantatie  88 

 käännetään  sen  jatkeeksi Mettalanmäen eritasoliittymän rakentamisen yhteydessä. Lii-
kenneongelmia jaksolla ei juuri ole; valo-ohjatut liittymät tarjoavat jatkossakin riittävän 
välityskyvyn. 

Kantatie  88 
	 I 

Tie  kulkee pääosin tiheiden sekametsien reunustamana. Ongelmakohtia ovat tien kor-
kea tasaus, hoitamattomat  ja ylitiheät reunametsät, Kertunkankaan  kohdalla maa- 
ainesten varastointialue sekä ennen Honganpalontietä epämääräiseti tien varteen levin-
nyt varastointialue.  

I 
I 
I  



I- 

Mettalanmäen eritasoliittymän  toteuttamisen yhteydessä kantatie käännetään liittymään, 
jolloin  se  toimii suoraan Kokkolantien jatkeena. Järjestely parantaa keskustan saavu-
tettavuutta Vihannin suunnasta.  Mm. Honganpalon asuntoalueelta  yhteys keskustaan 
helpottuu huomattavasti, koska lyhyt, hidastava  ja  vaarallinen 'käynti' valtatiellä  8 jää 

 pois. 

Kefuntie,  Pt 18565 

Tieympäristö  on pienipiirteinen  ja  sijoittuu maaseutumaisemaan, jossa sekä pihaistutuk
-set  että tienreunametsiköt tulevat tiehen kiinni muodostaen paikoin miellyttävää tiemai-

semaa. Toisaalta ongelman muodostavat paikoin hoitamattomat tienvarsimetsiköt. 

Ketuntie  toimii Tarpion asukkaiden yhteytenä  mm. valtatielle 8.  Autoliikenteen kannalta 
 tie on  hyvässä kunnossa. Ongelmana  on kevytliikenteen  olosuhteet.  

63 



4.34 Suunnittelutilanne  

Raaheen  on  valmistunut vuonna  1996 tie-  ja katuverkkosuunnitelma  sekä vuonna  1994 
liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuussuunnitelmaan  sisältyi myös liiken-
neturvallisuustyön koulutus-, valistus-  ja tiedotussuunnitelman (KVT)  laatiminen. Suun-
nitelmissa  on  tehty yksityiskohtaisia esityksiä liikenteen ongelmakohtien poistamiseksi. 

Näiden lisäksi  on  laadittu useita väyläkohtaisia kehittämissuunnitelmia. Ne ovat olleet 
yleissuunnitelmia, tiesuunnitelmia  ja rakennussuunnitelmia.  Kohdassa  4.35  esitetään 
tarvittavilta osiltaan myös väyläkohtainen suunnittelutilanteen analyysi. 

Raahen kaupunkiseudun  tie-  ja katuverkkosuunnitelmaan  liittyen Raahen pääsisääntu-
loteille  on  laadittu erillinen ympäristönhoitosuunnitelma Sisääntuloteiden ympäristöku-
vallinen tarkastelu. Siinä  on  esitetty vt:n  8,  Kokkolan-  ja Oulunteiden  sekä mt:n  88 

 osalta ympäristön nykytilannearvio  ja eritasoisia,  myös nopean toteuttamisen mandol-
listavia ympäristönhoidollisia toimenpiteitä. 

Viimeisimmissä  yleisiä teitä koskevissa yleis-,  tie-  ja rakennussuunnitelmissa  on  ollut 
mukana myös kutakin suunnittelutasoa vastaava ympäristönsuunnittelu.  

4.35 Suunnittelutarve 

4.351 Liikennetilan suunnittelutarve  

Raahen keskustan alueelle esitetään laadittavaksi väyläkohtaisen kehittämissuunnittelun 
pohjaksi väylien luokittelun määrittelevä verkkotasoinen suunnitelma, jossa kadut luoki-
tellaan toiminnallisesti  ja kehittämistarpeet  määritellään tätä luokittelua tukeviksi. Yksi-
tyiskohtaisia väyläkohtaisia suunnitelmia tehdään  sen  jälkeen tarpeen mukaan.  

4.352 Väyläkohtainen suunnittelutarve 

Ouluntie (Mt 8104)  / Ratakatu 

Ouluntien  yleisenä tienä toimivalle osalle  on  tehty rakennussuunnitelma. Ouluntien  ja 
 Ratakadun liittymäalueen järjestelyjen osalta rakennussuunnittelu käynnistyi syksyllä 

 1997.  Suunnitelman laatimisesta vastaa Raahen kaupunki. 

Kantatie  88 

Kantatien  osalta ensisijainen suunnittelun kohde  on kevytliikenteen  väylä valtatielta  8 
Honganpaloon. Mettalanmäen  järjestelyjen jatkosuunnittelu  on  käynnissä. 

Valtatie  8  

Valtatien suunnittelu  on  pisimmällä Mettalanmäen eritasoliittymän alueella. Järjestelyistä 
 on  valmistunut tiesuunnitelma. Tiesuunnitelma  on  laadittu myös Koksaamon liittymästä 

etelään Arkkukariin. Tällä välillä kysymys  on  pienemmistä kehittämistoimenpiteistä.  Met-
talanmäestä  pohjoiseen  on  laadittu yleissuunnitelma. 

Valtatien  8  kehittäminen Raahen kohdalla ei ole ajankohtainen asia lähivuosina. Toteut-
taminen tullee siirtymään pitkälle tulevaisuuteen edellä mainituissa suunnitelmissa esi-
tetyillä tavoilla. Tämän vuoksi tässä suunnitelmassa esitetään laadittavaksi välille  Kok-
saamon  liittymä - Pattijoki toimenpideselvitys. Selvityksessä tutkitaan mandollisuus ede-
tä valtatien kehittämisessä pienemmin askelin kuin tähänastisissa suunnitelmissa  on 

 esitetty.  
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I  
Ketuntie  (Pt 18565)  

Ketuntiefle  esitetään  laadittavaksi  tiesuunnitelma välille valtatie  8  - Lampitie Tarpiossa. 
 Erillisen  kevytliikenneväylän  toteutus  on  klireellinen. 

Rautaruukintie  (Pt 18582)  

Rautaruukintiellä  esitetään  jatkettavaksi kevytliikenteen  väylää  valtatielle  8  saakka. Täl-
löin muodostuu yhtenäinen  kevytliikenteen  yhteys  Tarpiosta  aina kaupungin keskustaan.  

	

I 	 Lapaluodontie  (Mt 1802  ja  Pt 18580)  

Lapaluodontien  osalta  kiireellisintä  on  kehittää  Rautaruukintien  liittymää. Liittymää voi - 

	

I  - 	taisiin  kehittää esimerkiksi  kiertoliittymänä. 

	

• 	Lapaluodontielle  esitetään  yleissuunnitelman / toimenpideselvityksen  laatimista välille 
valtatie  8  -  satama.  Suunnitelmalla  ratkaistavia asioita ovat  mm.  meluasiat Lapaluodon  

I asuntoalueen kohdalla  ja  kevytliikenteen  olosuhteiden  parantamistarve  koko  välillä.  

Merikatu, Fellmanin  puistokatu, Ratakatuja Ouluntie  (Mt 8104) 

I Katujen  kehittämistarpeeseen  vaikuttaa keskustan osalle edellä  laadittavaksi  esitetty 
 verkkosuunnitelma.  Samoin suuri merkitys kehittämiselle  on  myös  laadittavana  olevalla  

	

- 	 Prisman  alueen kaavalla. 

Kohde Suunnittelun luonne  + kiireellisyys 

Kaupungin keskusta Keskustan  katuverkkosuunnitelma (***) 

Ouluntie,  Mt 8104/  Ratakatu  KS  (***) 

Kantatie  88  __________________________________________ 

• 	tien kääntäminen  Mettalanmäkeen  
• 	kevytliikenteen  järjestelyt  

RS  (*) 

TS  (***)  

Valtatie  8  _______________________________________ 

• 	Koksaamo - Pattijoki 

• 	Mettalanmäki  
• 	Mettalanmäki - Pattijoki  
• 	Koksaamo - Arkkukari  

Toimenpideselvitys,  pienet toimenpiteet  (***) 

RS  (*) 

TS  (*) 

RS  (*) 

Ketuntie,  Pt 18565  _______________________________________ 

• 	kevytliikenteen  järjestelyt  TS  (***) 

Rautaruukintie,  Pt 18582  _______________________________________ 

• 	kevytlilkenteen  järjestelyt  TS  (***) 

Lapaluodontie,  Mt 1802  ja  Pt 18580  _______________________________________ 

• 	Lapaluodontien  ja  Rautaruukintien  
Ii  ittym  ä  

• 	vt  8  - Rautaruukintien  liittymä  - 
satama ___________________________________________ 

YS  (***)  

TPS(***)  

Merikatu Katuverkko (***) +  (YS  (*))  
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Feilmanin  puistokatu Katuverkko (***) +  (YS (*)) 

Ratakatu Katuverkko (**) +  (YS (*)) 

Ouluntie,  Mt 8103  Katuverkko (**) +  (YS (*)) 

YS = väyläkohtainen yleissuunnitelma 
TS =  tiesuunnitelma  
RS = rakennussuunnitelma 
TPS = toimenpidesuunnitelma 

4.353  Ympäristön toimenpiteet 

kiireellisyysluokka  I  
** kiireellisyysluokka  Il 
* kiireellisyysluokka  Ill 

I 
I 
I 

Seuraavassa  on  esitetty analyysin tuloksena suunnittelutarpeet väylittäin perustuen  tie- 
ympäristön nykytilanteeseen. Suunnittelu  on  tiettyjen toimenpiteiden osalta välittömästi 
toteuttamiseen tähtäävän toimintasuunnitelman tekemistä (esim. reunametsiköiden  ja 
rakentamattomien  tonttien siistiminen). Nykyisillä alueilla uusien istutuksien toteuttami-
nen vaatii toteutussuunnitelman. Rankempien ratkaisujen toteuttaminen liittyy muuhun 
tiesuunnitteluun. 

Toimenpiteet  on  jaoteltu kolmeen kiireellisyysluokkaan  ja jaotteluperusteina  ovat olleet 
joko toimenpiteen välitön merkitys ympäristölle jaltai toteuttamisen helppous. Lisäksi  on 

 määritelty samoilla periaatteilla tässä vaiheessa viisi tärkeintä toimenpidettä kiireelli-
syysjärjestyksessä. 

Väylä Toimenpiteen luonne Toimenpide 
_________________ /kiirellisyys  

Valtatie  8  - 	Paraatinmäen  maa-ainestenottoalueen kunnostami- Toteutus (***) 
nen 

- 	Saloisissa sähkölinjan alustalla varastoalueen  siisti- Toteutus (***)  

minen 
- 	välikaistojen  istuttaminen Toteutus (***) 
- 	pehmentävien  istutusten lisääminen meluvalleissa Toteutus (***) 
- 	tieympäristössä  olevien mainostaulujen sijainnin  ja  Toteutus (**) 

_________________ ulkonäön_tarkistaminen ________________ 

Ouluntie,  Mt 8104  - 	välikaistojen  istuttaminen Toteutus (**) 

Ratakatu - 	PT-tonttien takapihojen silstiminen  ja  istuttaminen Toteutus (***) 

- 	nuorisotalon  ja  linja-autoaseman ympariston  paran-  
. 

T  

tammen 
- 	välikaistojen  istuttaminen Toteutus (***) 

- 	tieluiskien  istuttaminen Toteutus (**) 

- 	tien tasauksen laskeminen Kokkolantiestä etelään  
YS (*) 

Li 
I 

I  
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Feilmanin puis- - 	rakentamattomien  tonttien  siistiminen  Toteutus  () 
tokatu -  kadun  ja  ympäröivän rakenteen  rajauksen  selven-  YS  () 

täminen 

- 	koivukujanteen  kunnostaminen  /  tarvittaessa  uudis-  Toteutus  (**)  
tammen  

Merikatu - 	PT-tonttien  takapihojen siistiminen  ja  istuttaminen Toteutus  (*) 

- 	välikaistojen  istuttaminen Toteutus  () 
- ilmakaapeleiden  poistaminen maisemasta  YS  () 

Rautaruukintie, - tienreunametsiköiden slistiminen  Toteutus  ()  
Pt 18582  - 	välikaistojen  istuttaminen Toteutus  (***) 

- 	tieluiskien  istuttaminen Toteutus  (**) 

- ilmakaapeleiden  poistaminen maisemasta  YS  () 
- tieaukon visuaal  isen  vaikutelman kaventaminen istu-  YS  (*) 

tuksilla __________________ 

Lapaluodontie, - tienreunametsiköiden siistiminen  Toteutus  (*)  

Mt 8102  ja  - 	välikaistojen  istuttaminen Toteutus  (***)  

Pt 18580  - 	tieluiskien  istuttaminen Toteutus  () 
- tieaukon  visuaalisen vaikutelman kaventaminen istu-  YS  (*) 

___________________ tuksilla __________________ 

Kokkolantie, - 	radan  alituksen luiskien  istuttaminen Toteutus  (**)  

Mt 8103  - 	puuryhmien  istutusten lisääminen  viheralueilla  Toteutus  (**) 

Kantatie  88  - 	tienreunametsiköiden siistiminen  Toteutus  (***) 

- 	Kertunkankaalla  maa-ainesten  varastoalueen  kun- Toteutus  (***)  
nostaminen  

- 	Honganpalontien  varressa olevan  varastoalueen  Toteutus(***)  
_________________  si istim  men  _________________ 

Ketuntie,  Pt  - 	tienreunametsiköiden siistiminen  Toteutus  (***)  
18565  ______________ 

kiireellisyysluokka  I 
 kiireellisyysluokka  II 

 * kiireellisyysluokka  III  

KIIREELLISIMMÄT TIEKOHTAISET  TOIMENPITEET 

Väylä  Toimenpiteen  luonne  

1. 
2. 

Valtatie  8  
___________________ 

välikaistojen  istuttaminen  
pehmentävien  istutusten lisääminen  meluvalleissa  

3. Ratakatu välikaistojen  istuttaminen  
4.

 _____  
Rautaruukintie, 
Pt 18582  

välikaistojen  istuttaminen  
_____________________________________________  

5.

 _____  
Rautaruukintie, 
Pt 18582  

tienreunametsiköiden siistiminen 

___________________________________________ 

Paraatinmäen  maa-ainesten  ottoalueen  Vt  8,  pihojen  ja  varastoalueiden siistimistyöt 
 ovat myös kiireellisiä toimenpiteitä, mutta ovat tontin omistajan  velvollisuuksia.  

I  
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5.  Tiedonhallintajärjestelmä  

5.1  Paikkatietojärjestelmät  tietojen havainnollistamisessa  ja analysoinnissa 

Paikkatieto  tarkoittaa nimensä mukaisesti tietoa, joka kytkeytyy johonkin paikkaan. 
Vaikka paikkatietoa kuvataan yleensä kartoilla (kartta sinänsä  on  jo paikkatietojärjestel

-mä), on paikkatietojärjestelmän  tärkein  osa tietokanta,  joka tarvittavien ominaisuustie-
tojen lisäksi sisältää tiedon, jolla kuvattava asia kytketään karttaan. Itse asiassa tiedon 
havainnollinen kuvaus  ja  analysointi voidaan tämän jälkeen tehdä lähes  millä  tahansa 
paikkatieto-ohjelmistolla. 

Nykyisin  on  tunnustettu kokonaisvaltaisen suunnittelun tarve, mikä asettaa suuria 
haasteita myös suunnittelumenetelmien kehittämiselle. Aikaisemmin suunnittelu yleensä 
toteutettiin pääsääntöisesti hyvin sektorikohtaisena, jolloin kullakin  sektorilla  oli tarvetta 
kerätä  ja  ylläpitää  vain  juuri omaan sektoriinsa liittyvää tietoa. Liikenneinfrastruktuurin 
toiminnan analysointia varten  on  kehitelty erilaisia laskentamenetelmiä, jotka arvostus- 
ten  muuttuessa  ja tekniikoiden  kehittyessä ovat usein olleet  jo  syntyessään vanhanai-
kaisia. Yhä tärkeämpään osaan  on  noussut tiedon havainnollinen esittäminen monikri-
teerianalyysiä varten. 

Paikkatietojärjestetmien  voimakas kehittyminen viime vuosina antaa mandollisuuksia eri 
sektoreiden tietoaineistojen yhtäaikaiseen kuvaamiseen  ja  käsittelyyn. Oheisessa esi-
merkkikuvassa  on  esitetty tietokannoista poimittu Oulun kaupungin asukkaiden seka ny-
kyisten  ja  suunniteltujen kaupan yksiköiden sijainti yksinkertaisella karttapohjalla. Eri te-
kijöiden "ristiintaulukointi"  ja  esittäminen samassa kuvassa antoivat kyseisessä tapauk-
sessa hyvän pohjan kaupan sijoittumisvaihtoehtojen vaikutusten arviointiin.  
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Tieto voi esimerkiksi sijaita eri tahojen tietokannoissa, joihin voidaan tehdä hakuja tieto-
liikenneverkkojen välityksellä lähes mistä tahansa. Tekniikat tällaiseen käytäntöön ovat 
olemassa. Nykyisin tietotekniikan  ja paikkatietoaineistojen  suhteen kehitetään  I nternetin 

 hyödyntämistä tietokanavana. Jatkossa käyttäjän ei välttämättä tarvitse tietää, missä 
tarvittava tieto sijaitsee. Internetissä oleva tieto voidaan ottaa paikkatietoanalyyseihin 
mukaan siirtämättä sitä fyysisesti henkilökohtaiseen työasemaan; kuitenkin käyttäjälii-
tyntä tietoon  on  samankaltainen kuin  sen sijaitessa  omassa työasemassa. Suurimmat 
ongelmat tällä hetkellä liittyvät ennemminkin tiedon hallintaan  ja  siitä koituvlin kustan-
nuksiin kuin teknisiin valmiuksiin. Toivottavasti eri tahoilla tiedostetaan, että avoimmuu-
della saavutetaan tässäkin asiassa  paras  lopputulos.  

5.2  Nykytilanne 

 5.21  Tielaitos  

Pisimmällä paikkatietovalmiudet pääväylien tilan näkökulmasta ovat tielaitoksessa, jonka 
tierekisteri  on  jo  pitkään perustunut paikkatietoon. Rekisterin havainnollistamisessa  on 

 tapahtunut viime vuosina merkittävää kehitystä, joskin kirjavuutta siinä suhteessa esiin-
tyy myös laitoksen sisällä. Pisimmälle tiestötietojen havainnollistaminen  on  tällä hetkellä 
viety T&M  Map  -ohjelmistossa,  jota  on  kehitetty Oulun tiepiirin toimesta. Tielaitoksessa 

 on  laajemmin nähty myös maankäytön  ja  ympäristön tärkeys liikenteen kanssa vuoro-
vaikutteisina tekijöinä  ja  lähdetty määrätietoisesti hankkimaan  ja  kehittämään muitakin 
paikkatietoaineistoja  ja  -järjestelmiä.  

5.22  Kaupungit 

Kaupungeissa valmiudet ovat hyvin kirjavat. Katuverkon osalta ei ole toteutettu tierekis
-term  kaltaista tietokantaa, joten liikennetilan arviointia ei vielä nykytilanteessa voida teh-

dä hallinnollisen rajan yli vertailukelpoisin tiedoin. Liikenneonnettomuustietoja kuvataan 
joissakin kaupungeissa karttapohjaisilla esitystavoilla. Kuitenkin liikenneturvallisuuden 
seurantaa tulisi yhtenäistää. Maankäyttöä kuvaavia rekistereitä, kuten kiinteistörekisteri, 

 on  kaupungeissa olemassa. Kaikkia niiden tuomia mandollisuuksia ei kuitenkaan vielä 
olla hyödynnetty eri hallintokunnissa. Myös numeeristen kartta-aineistojen  ja  kaavojen 
osalta käytäntö  on  melko kirjavaa. 

Kajaani  

Väestötiedot  saadaan väestörekisterikeskukselta  ja  ne päivittyvät kerran viikossa. Re-
kisteri sisältää väestörekisterin normaalit tiedot. Aineiston luovutuksessa  on  samat ra-
joitukset kuin muissakin väestörekisterin aineistoissa. Luovutus ulkopuoliseen käyttöön 

 on tapauskohtaista.  Kajaanissa väestörekisterin käyttö  on  lähinnä osoitteiden tarkista-
mista ym. Työllisyystietoja ei ole. Väestölaskentatiedoissa  on  käytetty aluejakoina tilas-
tokeskuksen suur-  ja pienaluejakoja.  

Yritys-  ja toimipaikkarekisteriä  ylläpitää kaupungin elinkeinoasiamies. Rekisteri päivittyy 
sitä mukaa kun yritykset, kiinteistänomistajat, välittäjät ym. ilmoittavat tietonsa. Tiedot  on 

 nykyisin tallennettu  Word-tekstinkäsittelyohjelmaan  ja  ne tullaan tulevaisuudessa siirtä-
mään  Excel-taulukkolaskentaohjelmistoon. Toimipaikkarekisteristä  selviää  mm.  toimi-
paikan osoite, koko/pinta-ala sekä mihin toimintaan toimipaikka soveltuu. 

I 
U 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  

Käytössä olevia ohjelmia ovat  mm. AutoCAD, FINGIS  ja Mapinfo.  Kartta-aineistojen  tie- 

I dot  kerätään FINGIS-ohjelmaan, mistä niitä tarvittaessa siirretään muihin, esim. CorelD
-raw-grafiikkaohjelmistoon tai AutoCAD-ohjelmistoon. Kaavoitus tehdään AutoCADilla  ja 

 karttoja  on  saatavilla dxf-muodossa.  
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Digitaalisessa  muodossa olevia karttoja ovat  mm. 

- opaskartta  (mikä  on  myös osoitekartta) 
- virastokartta,  missä näkyvät  mm.  korttelit, väylät, tiet, suurimmat rakennukset, rauta-

tiet  ja osoitenumerot. Sen kattavuus  on 8x8km2. 
- ajantasakartta 
- pohjakartta  keskustan osalta  1:1000 "palasina",  joita käytetään  mm  kaavoituksen 

pohjakarttana 

Karttoja luovutetaan käyttöön tapauskohtaisesti.  

LI  
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Oulu  

Oulun kaupungin väestörekisteri päivitetään  2  kertaa kuukaudessa väestörekisterikes-
kuksesta. Aineistoa pidetään Ingres-tietokannassa. Aineisto sisältää normaalin väestö-
rekisterin sisältämät tiedot. Aluejaot noudattavat tilastokeskuksen  pien- ja suuralueja-
koluokituksia.  Aineistoa ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman väestörekisterikeskuk

-sen  lupaa.  Jos on  kyseessä kaupungin oma hanke, niin luovutuksesta neuvotellaan ta-
pauskohtaisesti. Henkilötietoja ei missään tapauksessa luovuteta. 

Yritys-  ja toimipaikkarekisteri  on  saatavilla elinkeinotoimistosta paperilla. Sitä ei ole 
saatavilla tietokantamuodossa. Onnettomuustiedot saa poliisilta. 

Kaikki kartta-aineisto  on  saatavana numeerisessa muodossa (yleis-  ja  asemakaava, 
teemakarttoja). Vahvistettuja kaavoja annetaan ulkopuoliseen käyttöön. Karttoja  on 
kantakarttaa  vastaavana aineistona  pien- ja suurmittakaavaisena.  Lisäksi  on 

• opaskartta  Oulun kaupungin alueelta, Oulunsuusta, Kiimingistä  ja Haukiputaalta. 
Osoitekartta  on opaskartan  yhteydessä. Opaskartta  on Internetissä. 

• kaupunkiseutukartta  Oulun kaupungista lähiympäristöineen 
•  Oulun seutukartta, joka sisältää  mm.  tiestön  ja  taajama-alueet 

Aineistot  ovat kuntatietojärjestelmässä. Oulun kaupungilla käytetään XCity-  ja Mapinfo
-ohjelmistoja paikkatiedon hallinnassa  ja analysoinnissa.  

Raahe 

Raahen kaupungilla  on  käytössä perusrekisteriohjelmistona KUNTIAINEN, jonka tieto- 
ryhmiä ovat kiinteistö-, rakennus-, väestö-  ja ympäristötiedot.  Numeerista kartta-tieto-
kantaa kehitetään Zetmap-ohjelmistolla  ja  sitä  on  valmiina  n. 1800 ha.  Kartat ovat  kan-
takarttatasoa  1:500. Tietokanta on  tehty pääosin digitoimalla. Puuttuva kantakartasto  on 
rasterimuodossa. Opaskartta  löytyy myös  I nternetistä. ArcView-ohjelmistolla yhdistellään 
kartta-  ja rekisteritietoa.  

Raahen väestötiedot päivitetään väestörekisterikeskuksesta kuukauden välein. Aineisto 
sisältää normaalit väestörekisteriin liittyvät tiedot, kuten nimi, osoite, ikä, sukupuoli  ja 
asuntokuntaan  kuuluvat jäsenet. Väestötietoja ylläpidetään  KT-tietokeskuksessa  sekä 
kiinteistö-  ja mittauspuolella. Henkilötietoja  ei voi luovuttaa  ja  muustakin aineiston luo-
vutuksesta  on  neuvoteltava tapauskohtaisesti. 

Kiinteistötietoa  hallitaan Kuntlaisella. Järjestelmässä  on tontit  ja  yleiset alueet. Työpaik-
katietoja ei ole saatavilla. Yritysrekisteriä ylläpidetään elinkeinotoimistossa. Ympäristö- 
tietojen ylläpito Kuntiaisessa  on  kehitteillä  ja  täydentyy  koko  ajan.  
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I  
Suunnitteilla  on kantakartta Internettiln  sekä yritysrekisterin yhdistäminen Kuntiaiseen.  

I Onnettomuustietoja  ylläpitää poliisi,  jolta  tiedot ovat saatavilla paperilla.  

5.23 Ympäristökeskukset 

I Raahen  ja  Oulun ympäristötietoja ylläpitää Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus  ja 
 Kajaanin tietoja Kainuun ympäristökeskus. Suomen ympäristökeskuksella (SYKE)  on 

I vastaavat aineistot kuin aluekeskuksilla. 

Ympäristökeskukselta  saata  vat  numeeriset  aineistot:  

1 	1.  Valuma-alueet  ja  

2. Pohjavesialueet  

I .  luokitus  3  luokkaa  

3. Luonnonsuojeluohjelma -alueet  

I . kansallis-  ja luonnonpuistojen  kehittämisohjelma 

periaatepäätökset  

I 	 . 

•  vanhojen metsien suojeluohjelma  

I  • 	soidensuojeluohjelma  

I .  lintuvesiensuojeluohjelma 

• 	rantojensuojeluohjelma  

arvokkaat maisemakokonaisuudet  ja  -nähtävyydet  I .  
4. Luonnonsuojelualueet  

I .  luonnonpuistot 

• 	kansallispuistot  

I .  erityiset suojelualueet 

• 	lehtojen suojelualueet  

soidensuojelualueet 

I
.  
• 	yksityismaiden luonnonsuojelualueet 

• 	erämaa-alueet  

I .  koskiensuojelulain mukaiset alueet 

Aineistot  toimitetaan ARC/INFO-formaatissa  ja yhtenäiskoordinaatistossa  (yleisimmin  

I  mittakaavassa  1:20000). Aineistolle  myydään joko yhden käyttäjän lisenssi  tai laitosli- 
senssi.  Aineistoa  tai  siitä johdettua aineistoa ei saa julkaista  tai  toimittaa kolmannelle 
osapuolelle ilman myyjän lupaa.  

I 
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5.24  Liitot 

Kainuun liitto 

Kainuun kunn ittaiset väestörakenne-  ja työssäkäyntitiedot  hankitaan tilastokeskukselta 
vuosittain  ja väestömuutostiedot  neljännesvuosittain. Väestölaskenta-aineistot, joissa  on 

 käytetty aluejakona tilastokeskuksen suur-  ja pienaluejakoja,  on  hankittu myös  Pc-Axis-
tiedostoina.  Liitolla  on  käytössään tilastokeskuksen toimipaikkarekisteri, johon tiedot 
päivitetään kerran vuodessa. 

Liitolla onpaikkatieto-ohjelmana ArcView. Omaa, numeerista kartta-aineistoa ei ole. Kai-
nuun  3. Seutukaava on numeeristettavana  ja  se  valmistuu vuoden  1997  aikana. 

Valtakunnallisen seutukaavarekisterin ylläpitäjänä tulee olemaan SYKE, kunhan kaikki 
maakunnalliset liitot ovat numeeristaneet seutukaavansa. 

Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Pohjois-Pohjanmaan liitossa (PPL) tuotetaan itse sekä lisäksi hyödynnetään muiden or-
ganisaatioiden  ja yhteistyötahojen  tuottamaa lähinnä omaa maakuntaa, mutta myös  lä-
hialueita  koskevaa digitaalista materiaalia. Tavoitteena  on  kehittää jatkuvasti ylläpidettä

-vää  maakunnallista alueiden käytön tietokantaa, jonka rungon muodostaa seutukaava. 
Tietokanta tulee sisältämään myös muita maankäyttöön  ja  suunnitteluun liittyviä ele- 
me nttejä. 

P PL:ssa on paikkatieto-ohjelmistoista  käytössä keski raskaaseen sarjaan kuuluva  PC 
ARC/INFO 3.5.1  sekä muutama keveämpi ArcView  2.1  ja  3.0 katseluohjelmalisenssi. 
Ohjelmistot  mandollistavat monipuolisen tiedon tuottamisen sekä analysoinnin. Ohjel-
mistojen omien formaattien (ARC/INFO  ja SHP)  lisäksi hyödynnettävissä ovat yleisimpi

-en  käytettävissä olevien paikkatieto-  ja suunnitteluohjelmistojen formaatit  mm. DON, 
DWG, DXF  ja MlF  sekä erilaiset kuvatiedostot. Alueen laajuuden  ja  käytännöllisyyden 
vuoksi käytössä  on yhtenäiskoordinaatisto (YKJ). 

PPL:ssa  tuotettua aineistoa  on  tällä hetkellä valmiina  tai  hivenen keskeneräisenä:  

1. Seutukaavan  liittyvät suojelu-, virkistys-  ja suojeluarvoja  omaavat alueet 
(lähtöaineisto mittakaavassa  1:20000 - 1:50 000) 

2. Oulun kaupunkiseutu (geometria, ei sisällä vielä dataa)  (1:75 000) 

3. Selvityskartat  maakunnan keskustaajamista (geometria, ei sisällä vielä dataa) 
 (1:50 000) 

4. Seutukaavan  muutos Hailuodon osalta (geometria, ei sisällä vielä dataa) 
 (1:50 000) 

5. Kiinteät muinaisjäännökset (pistetieto) 

Lisäksi työn  alla  ovat esimerkiksi vahvistetun seutukaavan digitalisointi,  haja-alueiden 
peruspalvetutietokanta  ja yksityistierekisteri.  Aineistojen mandollisesta käytöstä  ja julkai-
susta  on  erikseen neuvoteltava PPL:n kanssa. 

Muualta hankittua numeerista aineistoa Maanmittauslaitoksen (MML) tuottama  ja Geo-
data  Oy:n muokkaamaa  1:20 000 rasteri peruskarttayhdelmä, MML:n tietietokanta  ja 

 1:250 000 GT-vektoriaineisto. Väestörekisterikeskukselta on  huoneisto  ja rakennusre-
kisteri  vuodelta  1992. SYKEn  ja ympärikeskuksen aineistoista  on  valuma-  ja  pohjavesi- 
alueet. Lisäksi  on  eri projektien yhteydessä  tullut  aineistoa liittyen  mm.  maaperään,  tur- 
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I  
vetuotantoon  sekä Karjalan tasavallan alueiden käytön suunnitteluun. Tilastokeskukselta  

I on  lisäksi runsaasti dataa liltettäväksi digitaaliseen aineistoon kaikesta inhimillisistä  ja 
 taloudellisista toiminnoista koskien maakuntaa, seutukuntia, kuntia  ja  niiden  osa-alueita.  

1 	53  Tiedonhallinnan  kehittäminen 

Tässä työssä keskitytään kolmen kaupungin pääväylien tilan analysointiin  ja kehittämi- 

I seen.  Silti asian edellyttämän tietojärjestelmien kehittämisen kannalta ei kannata  ra-
jautua  pelkästään kaupunkeihin  ja pääväyliin,  koska sama ongelmakenttä liittyy myös 
kuntiin  ja  muihin alueellisiin organisaatioihin sekä alempiasteisiin väyliin.  

Tielaitoksen rekisterit  sisältävät riittävästi tietoa tiestön ominaisuuksista. Nekin ovat kui-
tenkin uudistamisen tarpeessa  mm.  atk-teknisesti vanhanaikaisen ratkaisunsa vuoksi. 
Tierekisteri ei myöskään kata kaikkia näkökulmia, joita liikenneväylien tilan analysointi 
edellyttää. Toisaalta taas tierekisterin tietomäärä  on  jatkuvan ajantasallapidon näkökul-
masta  turhan  suuri eikä liene realistista siirtää tietokannan rakennetta sellaisenaan kun-
tien  ja  kaupunkien käyttöön. 

Mietittäessä yleispätevää paikkatietoratkaisua  on  tärkeintä huolehtia, että 

järjestelmä  on  avoin kaikille sitä tarvitseville organisaatiollie. Tämä tarkoittaa sitä, että 
panostetaan tiedon yhteiskäyttöisyyteen  ja  saatavuuteen eikä kiinnitetä liikaa huo-
miota valmiiden analyysimenetelmien miettimiseen. Esimerkiksi  Internet  tarjoaa tässä 
mielessä erinomaisen kanavan,  jota  monet organisaatiot ovat  jo  hyödyntäneet. Paik-
katieto-ohjelmistoja kehitetään  koko  ajan siihen suuntaan, että Internetissä sijaitseva 
tieto voidaan liittää suoraan erilaisiin paikkatietokuvauksiin  ja  -analyyseihin siirtämättä 
sitä fyysisesti käyttäjän järjestelmään. 

•  tietojen yhdistäminen eri tietolähteistä  on  joustavaa myös graafisesti, jolloin  on  mah-
dollista kuvata eri tekijöiden keskinäisiä riippuvuuksia. Esimerkiksi liikennemelualu-
een  tai  sitä indikoivien tieverkon liikennemäärien  ja ajonopeuksien  esittäminen yhtä 
aikaa asutuksen sijoittumisen kanssa  tai  edellä esitetty kuvaus kaupan sijainnista 
suhteessa tieverkkoon  ja  asukkaisiin. 

•  tieto sidotaan riittävällä tarkkuudella paikkaan, joka voi olla esim. tieosa  ja  etäisyys 
 sen  alusta, koordinaatit, tilastollinen  tai  muu  osa-alue, tontti, kortteli, yms. Yleensä 

kannattaa valita mieluummin "liian tarkka" paikka, koska esim. koordinaattitiedon kyt-
keminen karkeampaan tasoon onnistuu nykyisillä tietokanta-  ja paikkatieto-ohjel-
mistoilla  helposti. 

•  käytetään yleispätevää koordinaattijärjestelmää, jotta tiedon esittäminen onnistuu 
 millä  tahansa järjestelmällä  ja karttapohjalla 

•  tiedon ajantasallapito organisoidaan 

Järjestelmään tulisi kytkeä ainakin seuraavat tiedot: 

• kaavoitustilanne 

•  asu  kas- ja työpaikkatiedot 

• ympäristökohteet 

• liikenneverkot ominaisuuksineen  
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liikennemäärät 

•  liikenneonnettomuudet  

5.4  Visio väylien tilan hallintajärjestelmästä 

Väylien tilan hallinta perustuu karttapohjaisiin käyttöliittymiin  ja  sitä käytetään pääasias-
sa  Internet-selaimella. Lähestymiskarttana  voi olla aluksi esim.  koko  Suomi tarkentuen 

 valintoja tehtäessä tiepiirin  tai  maakuntaliiton alueen kautta kohti kulloinkin soveliainta 
taustakarttaa. Liikenneväylästöä sekä kuvausta maankäytöstä  ja  ympäristöstä näkyy 
kartoilla mittakaavasta riippuen. Esim.  koko  Suomen kartalla kannattaa tieverkosta 
näyttää korkeintaan valtatiestö  tai  koko  kaupungin verkosta kokoojaväylästö. 

Kartalta voi tehdä valintoja suoraan tietokoneen osoittimella. Valinta voi koskea esim. 
aluetta, tiejaksoa  tai  kaupunkia. Karttapohjiin liitetään valintapisteitä, joiden avulla voi-
daan tarkastella kohteeseen liittyvää tietoa eri muodoissaan. Tieto voi olla esimerkiksi: 

-  kohdetta kuvaileva teksti 
-  taulukko (esim. aikasarja poikkileikkauksen liikenteen kehittymisestä) 
- tietokanta (esim. tierekisteritietoa) 
-  graafinen kuvaus 
-  kohteesta otettu valokuva 
- videofilmi 
-  mallilla tuotettu animaatio (esim. liittymän toimivuutta kuvaava) 
- ääninauha (esim. melutasot) 

Järjestelmän sisältämä informaatio toimii monella eri tasolla. Kansalaiset saavat siitä 
helposti tarvitsemaansa perustietoa käyttäen järjestelmän perusominaisuuksia. Tällöin 
taustakartat  ja  tiedot ovat oletusarvojen mukaan mandollisimman sopivia kuhunkin ti-
lanteeseen. Ammattilaiset voivat käyttää perusominaisuuksista poikkeavia määrityksiä  ja 

 tehdä aineistojen avulla erilaisia analyysejä. 

Kuvatun  vision  tarvitsema perustekniikka  on  jo  olemassa. Suurin työ järjestelmän käyt-
töönotossa  on  tiedon keruun  ja hallinnan  organisoiminen, mikä edellyttää eri organi-
saatioilta yksituumaisuutta  ja  halua tehdä kompromisseja mandollisten eturistiriitojen 
ratkaisemiseksi. Järjestelmän kehittäminen kohti esitettyä visiota  on  seuraavassa ku-
vattu kandessa vaiheessa.  

5.41  Vaihe  1;  tiedonkeruun  ja  -jakelun  kehittäminen 

Järjestelmän kehittäminen tiedonhallinnan osalta  on  aloitettava panostamalla tiedon 
saatavuuteen. Vaikka tässä selvityksessä  on  keskitytty kaupunkien pääväyliin, pidetään 

 koko  ajan näkökulmana tietotarvetta paitsi  koko liikennejärjestelmän  kannalta myös  kai-
ken  kokoisten taajamien kannalta.  
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I 	 Ensimmäisessä vaiheessa johtoajatuksena  on,  että tiedonhallintaa kehitetään täysin 

ohjelmistoista  ja järjestelmistä  riippumattomasti. Vaiheesta  1  voidaan erottaa karkeasti 
seuraavat työvaiheet:  

1 	1.  Käydään läpi nykyisin ylläpidettävien kartta-  ja datamuotoisten tietokantojen  sisältö  ja  
nykyisen ylläpidon resurssitarve. Selvitetään, mitä puutteita tiedossa  on a)  ylläpito- 
organisaation omalta  ja  b)  muiden tarvitsijoiden kannalta. Edelleen selvitetään uu- 

I  simpien multimediatekniikoiden hyödynnettävyys.  Kartoitus aloitetaan pilottikohteiden 
avulla. Valitaan esim. yksi kaupunki  ja  yksi pienempi kunta  tai  vaihtoehtoisesti yksi 
kaupunkiseutu.  Oulu  olisi luonteva pilottikaupunki, koska  sen tietotekniset  valmiudet  

I  ja  tietämys  koko liikennejärjestelmästä  ovat hyvät. Pilottikunnaksi voitaisiin valita 
esim. Haukipudas, jolloin voitaisiin testata aineistojen yhteensopivuutta kuntarajan yli. 
Myös Oulun kaupunkiseutu tulisi tässä mielessä kysymykseen pilottikohteena.  

1 	2. Määritetään tietokantojen muutostarpeet  ja  reaaliset mandollisuudet niiden kehittä- 
miseen. Pyritään määrittämään eri organisaatioiden vastuut tiedon keruussa  ja  yllä- 

I 	 pidossa  mandollisimman tasapuolisesti  ja  pyritään poistamaan tiedon yhteiskäytössä 
nykyisin olevat esteet.  

3.  Viedään nykyisin ylläpidettävät tiedot (kartat, tietokannat) Internettiin kaikkien tarvit -

I 	 sevien  käyttöön.  Internet  toimii tämän jälkeen kanavana erilaisiin selvityksiin liittyvän 
perusselvitysaineiston  hankinnassa. Lisäksi tietoja voidaan suoraan linkittää paikka - 

I
tieto-ohjelmistoihin erilaisia analyysejä varten.  

5.42  Vaihe  2;  sovelluksen  kehittäminen  

I 	 Toinen vaihe aloitetaan vasta, kun ensimmäisen vaiheen kokemuksia  on  riittävästi hyö- 
dynnetty. Koska atk-  ja  erityisesti tietoliikennetekniikka kehittyvät jatkuvasti, ei liian ai-
kaisessa vaiheessa kannata määritellä tarvittavan sovelluksen periaatteita  tai  sovellus- 

I kehityksen laite-  ja ohjelmistoympäristöä. 

Sovelluksen  avulla automatisoidaan joitakin perustoimintoja, joilla saadaan yhdenmu - 

1  kaisesti  tuotettua tyypillisimpiä liikennejärjestelmäsuunnittelun tarvitsemia kuvauksia  ja 
 analyysejä. Kuitenkin sovellus  on  tehtävä hyvin avoimeksi, jotta  se  mandollistaa  mm.  eri 

alojen tietojen yhtäaikaisen tarkastelun  ja  niiden välisten riippuvuuksien etsimisen.  
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6.  Yhteistyömalli 
	 I 

6.1  Yleistä  

Pääväylien tilaselvityksessä  on  analysoitu pääväylien tämänhetkinen tila. Lisäksi  on 
 tehty yhteenveto väylien suunnittelutilanteesta  ja  arvioitu suunnittelutarve. Selvitykseen 

osallistuneet tahot näkevät jatkossa tärkeäksi seurata väylien tilannetta säännöllisesti. 

Tiepiirin jakautuminen tilaaja-  ja tuottajaorganisaatioihin  on  muuttanut tilannetta yleisten 
teiden tienpidon hallinnassa. Tämä lisää osaltaan tarvetta pohtia eri tahojen yhteistyö- 
mallien  kehittämistä koskien  mm.  pääväylien  kehittämistä. 

Kajaanin, Oulun  ja  Raahen seuduille esitetään perustettavaksi selvitystyössä mukana- 
olleista tahoista yhteistyöryhmät. Tavoitteena  on,  että pääväylien sekä liikenteellistä että 
ympäristöllistä tilaa seurataan säännöllisesti. Seuranta esitetään toteutettavaksi otta-
malla asian käsittely mukaan jonkun  jo  olemassa olevan ryhmän toimenkuvaan  (Oulu, 

 Kajaani)  tai  luomalla jokin uusi toimintamalli (Raahe). Seuraavassa  on  tehty esitys kau-
pungeittain asian järjestämisestä.  

6.2  Kaupunkikohtainen  yhteistyö 

 6.21  Kajaani 

Kajaanissa  on  jo  vakiintunut käytäntö käydä vuosittain viranomaisneuvottelussa kaa-
voitukseen liittyviä asioita. Kokoontuvan ryhmän toimenkuvaa esitetään laajennettavaksi 
tiikennejärjestelmäasioilla. Ryhmästä käytetään esimerkiksi nimeä Kajaanin seudun lii-
kennejärjestelmän neuvottelukunta. Neuvottelukuntaan kukin mukaan tuleva taho nime-
ää sekä liikenteen että maankäytön suunnittelun asiantuntijan. 

Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Kokoontumistarpeen voi aihe-
uttaa jokin yksittäinen kiireellistä käsittelyä vaativa asia. Neuvotteluihin voidaan kutsua 
neuvottelukuntaan kuuluvilta tahoilta käsiteltävästä asiasta riippuen myös muita kuin va-
kinaisesti neuvottelukuntaan kuuluvia asiantuntijoita. Myös ulkopuolisten asiantuntijoiden 
kutsuminen  on  mandollista. Kokoontuminen voi tapahtua eri tahojen pyynnöstä eri asioi-
den tiimoilta. 

Neuvottelukunnan työskentelyyn osallistuvat kiinteästi seuraavat tahot 

• Kajaanin kaupunki 

•  Oulun tiepiiri 

•  Kainuun ympäristökeskus 

•  Kainuun liitto.  

Sen  työn tukena, asioiden valmistelijana toimii 'työrukkanen'. Siihen kuuluvat Kajaanin 
kaupunki  ja  Oulun tiepiiri. Neuvottelukunnan koollekutsujana toimii Kajaanin kaupunki. 

Neuvottelukunnan tehtäviä ovat 

• liikennejärjestelmän  tilan seuranta 

•  väylien  ja  niiden ympäristön tilaa koskevien seurantatietojen ylläpitäminen  
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I  
•  väylien parantamistoimenpiteiden määrittely  ja  toteutuksen seuranta  

I • suunnittelutarpeiden  määrittely koskien kaikkia liikennejärjestelmän  osa-alueita 

•  hankkeiden suunnittelun  ja  toteuttamisen kiireelhsyyden arviointi  (mm.  kiireellisyys -

I järjestys) 

• suunnitteluprojekteihin  osallistuminen 

• tiedonhallintajärjestelmän kehittäminen  
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6.22  Raahe 

Raahessa pääväylien tilannetta esitetään seurattavaksi ns. viranomaisneuvottel ussa. 
Tätä varten nimetään kiinteä ryhmä, josta käytetään esimerkiksi nimeä Raahen seudun 
liikennejärjestelmän neuvottelukunta. Neuvottelukuntaan kukin mukaan tuleva taho ni-
meää sekä liikenteen että maankäytön suunnittelun asiantuntijan. 

Neuvottelukunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa. Neuvotteluja voidaan tar-
vittaessa pitää tiheämminkin. Tämän voi aiheuttaa jokin yksittälnen kiireellistä käsittelyä 
vaativa asia. Neuvotteluihin voidaan kutsua neuvottelukuntaan kuuluvilta tahoilta käsi-
teltävästä asiasta riippuen myös muita kuin vakinaisesti neuvottelukuntaan kuuluvia asi-
antuntijoita. Myös ulkopuolisten asiantuntijoiden kutsuminen  on  mandollista. 

Neuvottelukunnan työskentelyyn osallistuvat kiinteästi seuraavat tahot 

• Raahen kaupunki 

• Pattijoen  kunta 

•  Oulun tiepiiri 

•  Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 

•  Pohjois-Pohjanmaan liitto. 

Käsiteltävistä  aiheista riippuen neuvottelukunnan työhön voidaan kutsua mukaan myös 
edustaja Pyhäjoen, Ruukin, Siikajoen  ja Vihannin  kunnista.  

Sen  työn tukena, asioiden valmistelijana toimii pienempi 'työrukkanen'. Siihen kuuluvat 
Raahen kaupunki, Pattijoen kunta  ja  Oulun tiepiiri. Neuvottelukunnan  ja 'työrukkasen' 

 puheenjohtajan tehtävistä vastaavat  kunnat  keskenään sopimallaan työnjaolla. Sihteerin 
tehtävistä vastaa alkuvaiheessa Oulun tiepiiri. Tehtävien jakoa voidaan myöhemmin tar-
peen vaatiessa tarkistaa, kun yhteistyöelimen toimenkuva hahmottuu tarkemmin. Neu-
vottelukunnan koollekutsujana toimii Raahen kaupunki. 

Neuvottelukunnan tehtäviä ovat 

• liikennejärjestelmän  tilan seuranta 

•  maankäytön  ja  liikenteen vuorovaikutuksen seuranta 

•  väylien  ja  niiden ympäristön tilaa koskevien seurantatietojen ylläpitäminen 

• väytien parantamistoimenpiteiden määrittely  ja  toteutuksen seuranta 

• suunnittelutarpeiden  määrittely koskien kaikkia Ilikennejärjestelmän  osa-alueita 

•  hankkeiden suunnittelun  ja  toteuttamisen kiireellisyyden arviointi  (mm.  kiireellisyys
-järjestys) 

• suunnitteluprojekteihin  osallistuminen 

• tiedonhaltintajärjestetmän  kehittäminen.  
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6.23 Oulu  

Oulun kaupunki  ja  Oulun tiepilri kokoontuvat muutaman kuukauden välein neuvottele-
maan liikenneasioista. Oulun kaupungilta neuvottelussa  on liikennesuunnittelun  ja  ase-
makaavoituksen edustus. 

Oulun kaupungilla  ja ympäristökunnilla  on  yhteistyöelimenä maankäytön suunnittelussa 
seuturakennetyöryhmä. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Ryhmän toiminta  on 

 vasta alussaan. Oulun kaupungilla  on  ryhmässä kaksi edustajaa  ja ympäristökunnilla 
 kullakin yksi edustaja. Pohjois-Pohjanmaan liitolla  ja  Pohjois-Pohjanmaan ympäristö-

keskuksella 
 on  myös edustaja työryhmässä. Seuturakennetyöryhmä antoi Pohjois-Poh-

janmaan liiton kautta lausunnon tiepiirin TTS:stä.  

Seuturakennetyöryhmä  toimii seudun neuvottelukunnan alaisuudessa. Neuvottelukun- I  nassa  kunnilla  on luottamusmiesedustajat.  Oulusta  on  neljä edustajaa  ja  muista kun- 
nista kaksi edustajaa. Kunnilla  on  itsenäinen päätöksenteko.  

I Yhteistyön kehittämistä esitetään vietäväksi eteenpäin edellä kuvattujen ryhmien avulla. 
Tämä tapahtuisi 'monipuolistamalla'  ko.  ryhmien toimintaa seuraavasti  

I •  tiepiirin  ja  kaupungin väliseen neuvotteluun otetaan mukaan ympäristöasiantunti - 
jat.  

seuturakennetyöryhmässä  käsitellään esimerkiksi kerran vuodessa liikenneasioita I .  
siten, että neuvotteluun kutsutaan mukaan tieplirin edustus  ja  kuntien liikenne- 
suunnittelusta vastaavat  

I  Ryhmien toiminnan yhteensovittaminen (työnjako) edellyttää neuvotteluja. Oulun tiepiiri 
esittää lausuntopyynnössään yhteistyön kehittämistä edellä kuvatulta pohjalta  ja  ryhmien 
toimintaa koordinoivan neuvottelun pitämistä viimeistään syksyllä  1997.  Oulun kaupunki  

I toimii neuvottelun kokoonkutsujana. 

Yhteistyöryhmien  tehtäviä ovat ainakin seuraavat  

I . liikennejärjestelmän  tilan seuranta 

. 	liikennejärjestelmän  tilaa koskevien seurantatietojen ylläpitäminen 

• 	liikennejärjestelmän parantamistoimenpiteiden  määrittely  ja  toteutuksen seuranta 

• 	rnaankäytön  ja  liikenteen vuorovaikutuksen seuranta 

• 	suunnittelutarpeiden  määrittely 

• 	hankkeiden suunnittelun  ja  toteuttamisen kiireellisyyden arviointi  (mm. kiireellisyys- 

I  järjestys) 

. 	suunnitteluprojekteihin  osallistuminen 

• 	tiedonhallintajärjestelmän  kehittäminen.  

I 
I 
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7.  Jatkotoimenpiteet  

1. Oulun tiepiiri pyytää lausunnot pääväylien tilaselvitys -raportista syksyllä  1997  kau-
pungeilta,  Pohjois-Pohjanmaan Ilitolta, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun liitolta  ja  Kai-
nuun ympäristökeskukselta  

2. Kaupunkiseutukohtaisten yhteistyöryhmien  toiminta käynnistetään neuvotteluilla lop-
puvuodesta  1997 

3. Tiedonhallintajärjestelmän  kehittämiseksi käynnistetään projekti  

4. Neuvottelujen käynnistäminen kiireellisim mistä suunnitt&uhankkeista  

5. Kiireellisimpien  ympäristön parantamishankkeiden toteuttaminen vuosien  1997  ja 
 1998  aikana  

[:11]  



LIITEKU  VAT:  

Kajaani  
- KVL  1995  

- nopeusrajoitukset 

- onnettomuustiheydet; 	liittymissä  3  henkilövahinko-onn./5v 
tieosalla  3  henkilövahinko-onn./5v/km 

- kevytliikenteen  väylät 

- ympäristöllisesti  merkittävät kohteet 

- asukkaiden määrä 

-  työpaikkojen määrä 

-  jaksotus, nykytilanne 

-  jaksotus, tavoitetilanne 

-  ympäristöllisiä ongelma-alueita 

- liikenteellisiä ongelmakohtia 

- suunnittelutilanne 

- suunnittelutarve 



KVL  1995  
- ..  .4 000 
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8000...10 000 

10000...15 000  
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Maisemansuojelu  

24.10.96 15.59.35  

Kulttuuriympäristöt  

24.10.9611.08.20  

Luonnonsuojelu  

24.10.96 14.41.01  

Pohjavesialueet  

14.10.96 12.23.49  
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JAKSOTUSTEN  NYKYTILANNE 	PÄÄASIALLINEN  MAANKAYTTÖ  

KAJ  AA N I 	 MAISEMALLINEN JAKSOTUS 	 ASUNTOVALTANEN ALUE 

M&ASEUTUVAYLA 	 RAKENTAMATON ASUNTOVALTMNEN  ALUE 

.. ASUINALUEEN KOKOOJATIE 	 TVOPAIKKAVALTAINEN  ALUE 
YKSITYISTEN PALVELUIDEN ALUE 

.. ESIKAUPUNKIVAYLA 	 JULKISTEN  PAL  VELUIDEN  ALUE 
KESKUSTAN KATU 	 TÄRKEÄ VIRKISTYSALUE 

•.. PALVELUALUEEN  KATU 	 ? ERITYISTOIMINTOJEN ALUE 

_____  L  lIKEN  NE  ALUE 

TOIMINNALLINEN JAKSOTUS 	 KOKOOJAKATU  
OH IT U S V  AYLA 

- SATEITTAINEN VAYLA  
S  YHDYSVÄYLA  

KAUPUNGIN LAPIKULKU  TAI  OHFrUSTIE 	 MATKAILUPALVELUIDEN  ALUE 

KESKUSTAN PAAVAYLA 

TANGENTTIVAYLA  

ES  IKAU  PUNK IV  ÀY  LA  

\ 

V7e  
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..- 	 . -  
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PAAASIALUNEN MAANKAYTTÖ 
JAKSOTUSTEN TAVOITETILANNE  

K  AJAA  N I 	 ASUNTO VALTAINEN ALUE 
Toiminnallinen jaksotus 	 ri RAKENTAMATON ASUNTOVALTAINEN ALUE 

OHITUSVAYLA 	 TYÖPAIKKAVALTAINEN  ALUE 
SATsITTA1NEN VAYLA 	 YKSITYISTEN PALVELUIDEN ALUE 
YHDYSVAYLA 	 JULKISTEN  PAL VELUIDEN  ALUE 

KESKUSTAN PAAVAYLA 	 TÄRKEÄ VIRKISTYSALUE 

- TANOENTTIVAYLA 	 ERITYISTOIMINTOJEN  ALUE 

lIKEN  NE  ALUE 

- KOKOOJAKATU 
Maisemallinen jaksotus  
'* 	MAASEUTUVAYLA 

ESIKAUPUNKIVAYLÄ 	 MATKAILUPALVELUIDEN  ALUE 

ASUINALUEEN KOKOOJATIE 

... ESIKAUPUNKIVAYLA  

KESKUSTAN KATU  

S...  PALVELUALUEEN  KATU 

KAUPUNGIN LAPIKULKU  TAI  OHITUSTIE  
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-rnursemohøiriNdue (rnoo-oinetenottooIue,ilmojohtolinjo) 
-rokentornottornul  jo hutomottmat tonAl 

- 	PUUnEELLtEN YHEttYMPAItISTO 
-hottomoton reunornetsikkll 

 -puutteelliset  istulukset siheralueillo 
-potjoot jyrkot behuskot 
-epaselell royulunsnen 

- 	HTM4ATON REUNPJ.IEISH(KQ 

- 	PUUT1EELLISET NAKYAT 
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PÄÄASIALLINEN MAANKAYTTÖ Liikenteellisiä ongelmakohtia  
KAJAANI 	 ASUNTOVALTAINEN ALUE  0 	ongelmalfinen  liittymä  

RAKENTAMATON ASUNTOVALTAINEN  ALUE  4  H 	TVÖPAIKKAVALTAINEN  ALUE  autoliikenteen  yhteyspuute  
H. 	YKSITYISTEN PALVELUIDEN ALUE kevytiHkenteen yhteyspuute  

JULKISTEN  PAL  VELUIDEN  ALUE 
•••••)  ajoittaista ruuhkaa  TARKEA VIRKISTYSALUE 

ERITYISTOIMINTOJEN  ALUE C._._j  maankäytön  ja  liikenteen ristiriita  
MATKAILUPALVELUIDEN  ALUE 

[] LIIKENNEALUE 

KOKOOJAKATU  
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LIITEKU  VAT: 

Oulu  
- KVL  1995 

- nopeusrajoitukset 

- onnettomuustiheydet; 	liittymissä  3 henkilövahinko-onn./5v 
tieosalla  3 henkUövahinko-onn./5v/km 

- kevyfluikenteen  väylät 

- ympäristöll isesti  merkittävät kohteet 

- asukkaiden määrä 

-  työpaikkojen määrä 

-  jaksotus, nykytilanne 

-  jaksotus, tavoitetilanne 

-  ympäristöllisiä ongelma-alueita 

- liikenteellisiä ongelmakohtia 

- suunnittelutilanne 

- suunnittelutarve 
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I  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PÄÄASIALLINEN MAANKÄYTTÖ  

I 	ASUNTOVALTAINEN  ALUE  

RAKENTAMATON ASUNTOVALTAINEN  ALUE  

I_____  TYÖPAIKKAVALTAINEN  ALUE  

[1  RAKENTAMATON TYÖPAIKKAVALTAINEN  ALUE  

_____  YKSITYISTEN PALVELUIDEN ALUE  

RAKENTAMATON  YKSIT. PALVELUIDEN ALUE  

1  JULKISTEN PALVELUIDEN ALUE  

'SALUE 

)JEN  ALUE  

LUALUE 

IALUE  

1 	2km 

OULU  
JAKSOTUKSEN  NYKYTILANNE 

TOIMINNALLINEN JAKSOTUS  
OHITUSVAYLA 

SPSATEITTAINEN  VÄYLÄ  

YHDYSVAYLA  

KESKUSTAN  PAAVAYLA 
 TA  NG  E N  TTIVAY  LA  

ESIKAU PU  N  KIVAY  LA  



I  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
JAKSOTU  STEN TAVOITETILANNE 	PÄÄASIALLINEN MAANKAYTTÖ 

TOIMINNALLINEN JAKSOTUS 
OHITUSVAYLA  0 U L U  I  ASUNTOVALTAINEN  ALUE  
SATEITTAINEN VAYLA RAKENTAMATON ASUNTOVALTAINEN  ALUE ____ 

YHDYSVAYLA  L 	I  TYÖPAIKKAVALTAINEN  ALUE 

KESKUSTAN  PAA  VAYLA  I 	I  RAKENTAMATON TYÖPAIKKAVALTAINEN  ALUE  
I 	YKSITYISTEN PALVELUIDEN ALUE 

TANGE  N TT  VAY  LA  ____  
I 	RAKENTAMATON  YKSIT. PALVELUIDEN ALUE 

ESIKAUPUN  Kl  VA  YLA  

MAISEMALLINEN JAKSOTUS 

- 	4 	 MAASEUTUVAYLA  

I 	1  JULKISTEN PALVELUIDEN ALUE 
____ TARKEA VIRKISTYSALUE 

 ERITYISTOIMINTOJEN ALUE 

I 	I  LOMA-  JA  MATKAILUALUE 

LUALUE  

11  

2km 
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U U L U  
Yripir'istdt(Jsici 	' 
ongelria-cxluei±o. 

MUONGELMA 
HAWISEVA I1EYMPAMSTÖ 

—tasous 
-- 

-eailcutus 
NEGTIMNEN 11EYIIPARtSTÖ 

—Iokaphamaisuus  
—ankea  ja hoitomaton tieytnpdristö 
—maisefnandiriöolue  (moo—oinestanottoatue,ilmajohtciinja) 
—rakentamattomat  jo hoitomottornot tontit 

PUWTEEWNEN 'dIHERY11lPARISTÖ 
—hoitomaton reunametsikkö 
—puutteeäket  istutukset  viherolueitia 
—poijoot  jyrkät  tieliuskot 
—epasetvh rojoutuminen 

HOffAMATON REUNAMETSKKÖ 
PULflIEEWSET NAICYUAT 

—ovattovo  näkymä  maisemokohteeseen 
—efistittövö  näkymä  

h. .L- .. 
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OULU 	 LIIKENTEELLISIA  

o  ongelmallinen liittymä  
44.  kevytliikenteen yhteyspuute 

 tai  ongelmallinen yhteys  
4- 	ajoneuvoliikenteen  yhteyspuute  

PÄÄASIALLINEN MAANKÄYTTÖ  

I 	J  ASUNTOVALTAINEN  ALUE  
I 	I  RAKENTAMATON ASUNTOVALTAINEN  ALUE 

[.  T  TYÖPAKKAVALTAINEN  ALUE  
I 	1  RAKENTAMATON TVÖPAIKKAVALTAINEN  ALUE 

1YKSITYISTEN  PALVELUIDEN ALUE  
I 	1 	 ALVELUIDEN  ALUE  

N  ALUE  

JE  
E 

ii 

1 	2km 
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LIITEKU  VAT:  

Raahe  

- KVL  1995  

- nopeusrajoitukset 

- onnettomuustiheydet; 	liittymissä  3  henkilövahinko-onn./5v 
tieosalla  3  henkilövahinko-onn./5v/km 

- kevytliikenteen  väylät 

- ympäristöll isesti  merkittävät kohteet 

- asukkaiden määrä 

-  työpaikkojen määrä 

-  jaksotus, nykytilanne 

-  jaksotus, tavoitetilanne 

-  ympäristöllisiä ongelma-alueita 

- liikenteellisiä ongelmakohtia 

- suunnittelutilanne 

- suunnittelutarve 
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RAAHE 	 , 	 T/  

cI 
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I 	 - 

I  

v;L 
- 	 JAKSOTUSTEN  NYKYTILANNE 

TOIMINNALLINEN JAKSOTUS  
OH IT US  VAY  LA  

- 	 SATErrTAINEN  VÄYLÄ  

'. 	—.  ---S  • 	 /7  \ 	YHDYS  VÄYLÄ 

KESKUSTAN  PAAVAYLA 

) 	TANGENTTIVÄYLA 
ESIKAUPUNKIVAYLA  

	

0 	 MAISEMALLINEN JAKSOTUS  
" \')... 	 / / 

___—' 	
MAASEUTU  VAYLA 

	

• 	 I 	 \ 	 ASUINALUEEN KOKOOJATIE  
' 2 ' 	J 	- 	 ESIKAUPUNKIVAYLA  

SS 	 -.T 	 KESKUSTAN KATU  

	

— 	I 	%  

	

r 	I 	 PALVELUALUEEN  KATU  

( 	 KAUPUNGIN  LAPIKULKU  TAI  OHITUSTIE  

ii 	 -- 	 -  7 	 PAAASIALLINEN 
'  i 	 ASUNTO VALTAINEN ALUE  

- / 	 ri RAKENTAMATON ASUNTOVALTAINEN  ALUE  

/ 	
S 	 j  TYÖPAIKKAVALTAINEN  ALUE  

S 	 RAKENTAMATON  TYÖPAIKKA VALTAINEN ALUE  

• 	 \ 	 YKSITYISTEN PALVELUIDEN ALUE  
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[ J  VIRKISTYSALUE  
S 	 ______•5__S_ 	 -'. ERITYISTOIMINTOJEN  ALUE  
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I _____________ 	--- 
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JAKSOTUSTEN  
TOIMINNALLINEN JAKSOTUS 
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SATEITTAINEN  VÄYLÄ 

 YHDYSVÄYLA 

), 	\ 	 KESKUSTAN  PÄAVÄYLA ) 
TANGENTTIVAYLA 
ESIKAUPUNKIVAYLA  

r --j 	 MAISEMALLINEN JAKSOTUS 
MSE  UTU VÄYLÄ  

-  ASU  INALUEEN KOKOOJATIE 

	

) 	- 

	

/ 	 KESKUSTAN KATU  

/ 	 - PALVELUALUEEN  KATU 

KAUPUNGIN  LAPIKULKU  TAI  OHITUSTIE  I  PAAASIALLINEN MAANKAYTTO 
.-' 	'N 	 ASUNTOVALTAINEN  ALUE  

r-  RAKENTAMATON ASUNTOVALTAINEN  ALUE 
 TYÖPAIKKAVALTAINEN  ALUE  

RAKENTAMATON TYÖPAIKKAVALTAINEN  ALUE 

YKSITYISTEN PALVELUIDEN ALUE  

\ 	( 	 ri RAKENTAMATON  YKSITYISTEN PALVELUIDEN ALUE  

____  JULKISTEN PALVELUIDEN ALUE  

E::  RAKENTAMATON  JULKISTEN PALVELUIDEN ALUE  

/ 	'N  
ERITYISTOIMINTOJEN  ALUE 

 I 	LJIKENNEALUE  
S  UOJ  EL  UA LU  E  
SELVITYSALUE  

0 	0.5 	1 km 



/  

	

R A A H E 	 ... 	I  — 

\ 	\ 

	

YmponistoWsia cngemo-oueita 	) 	/ / 	 -> 
! S SS .  

SS.. 	 .5 	 SS' 	 55 

1 	 r) 	 '  

	

I 	<..  '1 	 .t'' 	\ 	s 	 L.  
/ 	(S 	 I 	. 	) 	 \ 

/ ,) 	
)  

	

I-t 	... 	 ' 	\ 	 - 	) 

,'-  1J* 	 •  

	

/5 
 - 	 ,. 	•1  

	

. 	

.., 	i)  

	

. 	 - 	 --- 
55 	'EI. 	 ...\\ 	 .,,. • S5 	 — 

. 
.: 

 •555 	
# 	J' ,'.. 	 - 	 ( 

	

... 	55/ ' 	.(  S 	 'I  '. 	 ,- Th 	 -, 
5<, 	

/, y 	 " b... 4/  /  0'  \  7i  / 

/ 	/\ 	 -  _-::'t 	 —. 	

. 

— 	
- 	

- ( / 	1  

	

- 	 S 	/ 

•. 	 ,. 	 5  / 	 1 	\" ) 	« 	uoca 

	

/ 	 f 	- / 	 — 	WTVA flENPsTÖ  
S  . 	 / 	S 	 ( 	 -tasus 

. 	,- 	 .I 	 / 	 -leveys  

	

1 	. 	 " 	 -nLeeoikutue  

	

I 	J' 	' 	/ 	
- 	,5' I 	 — 	NEGA11MNEN 11EYMPASTÖ 

-taleep*semaieuue  
5555 	 1 ; . 	 "/ 	" 	

S 	
-enkee  jo  heitemotan Ueymp&isth 

	

/ ,' / 	 ,.1' 	 -niseehoinjOelue (moe-&nestenetteeue.ilmejehtelinjo) 
/  I 	 . 	 - 	 -rakontomettemet  jo  hoitomottomot tointt 

	

/ . 
// / 	 •.,  SS 	•'/i 	 — 	P1itITEE[JMEN '1NERNPRISTÖ  

4  -••  .--7-•  ,.,  I 	/ 	. 	c.:--  . 	 -honroton reunometsikkO  
f 	. 	If 	/ 	/ 	'I  . 	. 	 -puutteellioet istutukoet  

( 1 	/ 	 dj555\_\ 	 -pojoot jyrkdt tieliuukot 

	

is.ji1 ,;rf /  i. 	r1i 	/ 	/1 	n 	-,/ 	 -e$selvt rojoutumeren  

	

J 	1'  Ji, 	41 	/ / 
	 — ._ 	 KDROSTAW1ON PORITIKOHTA 

	

\'sii 	jyiriq  ii 	( 	---- -• 	'S 	 - 	PUUTtEELLISET NAKYMET  

	

j 	! 	/ 	/ 	 ' 	 ovottvo flO 	0  rnoisemokohteeseen  /5!! 

	

	I 5 	5j 	. . 	/ 	 ", 	 -suistittOvo  ne  / 	 L,/ 	 ... 	 - 

 c  
.ft.i 	/ 	/ 	 ) 	-: 

-- 	
t!,/  - 

	

$/ \ 	

// 	
j/ 

145 000 
I 	

5/ 

555  



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

•  A A  -k'I  
4" 4  

LIIKENTEELLISIÄ ONGELMAKOHTIA  

Q  ongelmallinen liittymä  
4..,  kevythikenteen yhteyspuute 

 4.*  ajoneuvoliikenteen  yhteyspuute  
CJ  maankäytön  ja  liikenteen ristiriita  

PAAASIALLINEN MAANKAYTTÖ 
ASUNTOVALTAINEN  ALUE  

r 	RAKENTAMATON ASUNTOVALTAINEN  ALUE  

ti  TYÖPAIKKAVALTAINEN  ALUE 

ET1 RAKENTAMATON TVÖPAIKKAVALTAINEN  ALUE 

____ YKSITYISTEN PALVELUIDEN ALUE 

RAKENTAMATON YKSITYISTEN PALVELUIDEN ALUE 

JULKISTEN PALVELUIDEN ALUE 
RAKENTAMATON  JULKISTEN PALVELUIDEN ALUE 
VIRKISTYSALUE 
ERITYISTOIMINTOJEN  ALUE 
LIIKENNEALUE 
SUOJELUALUE 
SELVITYSALUE 

KOKOOJAKATU 

1km 
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