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Esipuhe 
Oulun seudun liikenne  2010 on  suunni-

telma, joka  on tarkoitetu  tukemaan tämän 
alueen kaupunkirakenteen kehittymistä tyy-
pilliseksi eurooppalaiseksi keskustapainot-
teiseksi kokonaisuudeksi. Suunnitelma esit-
tää selkeää uutta painotusta nykyiseen lii-
kennepolitiikkaanja muutosta liikennekäyt-
täytymiseen. 

Oulun seudun liikenne  2010 on  seudun 
yhtenäinen liikennepoliittinen ohjelma,joka 
tulee ottaa huomioon  tie-,  katu-  ja  liikenne- 
ohjelmissa, kuntasuunnitelmissa, eriastei-
sessakaavoituksessaja ympäristökysymyk-
sissä. Valmistunut työ kattaa  1990-luvun  ja 

 on  jatko Oulun päätie-  ja pääkatuverkon 
kehittämissuunnitelmalle  1981 - 1990.  Li-
säksi työhön sisältyy  tie-  ja katuverkon  run-
kosuunnitelma  vuodelle  2010.  

Oulun seudun liikenne  2010  pohjautuu 
Oulun seudun liikennetutkimuksen  1989-
91  antamiin lähtötietoihin. Liikennetutki

-mus  on  raportoitu erillisenä sarjana. Työhön 
liittyen  on  Oulun kaupunki laatinut keskus-
tan pysäköinti-  ja huoltoliikennesuunnitel

-man.  Työn kanssa rinnakkain  on  valmistu-
nut myös Oulun keskustan tavoitesuunnitel

-ma. Maankäyttö on  perustunut vahvistetta-
vana olevaan Oulun yleiskaavaan  2010  ja 

 vahvistettavana olevan seutukaavaan. 
Oulun kaupunki  ja  Oulun tiepiiri käynnis-

tivät Oulun seudun liikenne  2010 työohjel-
man  laatimisen helmikuussa  1990.  Suunnit-
telu käynnistyi syyskuussa  1990. Työryh-
mätyöskentelyyn  osallistuivat: 

-  Oulun kaupungista liikenneinsinööri 
Mauri Myllylä (puheenjohtaja  1.1.1992  läh-
tien), dipl.ins. Erkki Martikainen, yleiskaa- 

va-arkkitehti Kristiina Anttonen  ja  arkkitehti 
Raijaliisa Näyhä 

-  Oulun tiepiiristä dipl.ins. Aini Sarkkinen 
(puheenjohtaja  31.12.1991  saakka), suunnitte-
lupäällikkö Esko Perälä (varapuheenjohtaja 

 1.1.1992  lähtien)  ja liikenneturvallisuusinsi-
nööri  Pentti Lauronen 

-  Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliitosta seu-
tukaavainsinööri Tuomo Palokangas 

-  Oulun yliopistosta apulaisprofessori Timo 
Emvall 

- Tiehallituksesta dipl.ins.  Saara Toivonen 
- Koskilinjat  Oy:stä liikennepäällikkö Pekka 

 Aalto  (1.3.1992  lähtien) 
Konsulttina työssä  on  toiminut Suunnittelu- 

kolmio Oy, jossa projektipäällikkönä  on  ollut 
dipl.ins. Heimo Rintamäki. 

Seurantaryhmään  kuuluvat edellisten tahojen 
lisäksi liikenneministeriö, ympäristöministeriö, 
Oulun lääninhallitus sekä suunnittelualueen 

 kunnat  (Haukipudas,  Ii,  Kempele, Kiiminki, 
 Liminka,  Muhos, Oulunsalo, Temmes, Tymä-

väjaYlikiiminki). Seurantaryhmän puheenjoh-
tajana toimi osastopäällikkö Martti Hannula 
Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliitosta. 

Osapuolten välinen yhteistyö  on  tapahtunut 
pääosin pienryhrnissä, joiden kokoonpano  on 

 määräytynyt käsiteltävien asioiden perusteella. 
Suunnitelmasta pyydetään suunnitteluosa-

puolten kannanotot, jotka kootaan kaikkien 
osapuolten käyttöön.  
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Oulu on  Pohjois- 
Suomen  ja  suurkalotin 

 keskus 

Seudun  kehittämispolitiikka  

Oulun seutu  on  pääkaupunkiseudun jälkeen maan tär-
kein valtakunnanosakeskus. Tulevaisuudessa alueen mer-
kitys korostuu entisestään. 

Jotta  Oulu  pysyisi laadullisesti asemansa arvoisena kes-
kuksena,  se  merkitsee 

•  keskustan vetovoimaisuuden, elävyyden  ja  toiminnalli-
suuden kehittämistä 

•  kansainvälistymiseen liittyvien vaatimusten huomioon 
ottamista 

•  keskustan viihtyisyyden lisäämistä asumis-, työpaikka- 
ja  vapaa-aikaympäristönä 

•  kaupunkikuvan kehittämistä ihmisläheisempään suun-
taan. 

Oulun seudun liikennejärjestelmää kehitetään osana muu-
ta yhteiskunnan kehittämistä palvelemaan mandollisim-
man hyvin väestön liikkumistarpeita  ja tavarakuljetuksia.  

I  
Haukipudas  

Ha!Iuoto  

Oulunsalo 
 (  

Kemp  

Limink 



Ympäristökunnat  

Työn tavoitteet  Oulu  

Kehittämistavoitteita laadittaessa  on  otettu keskusta 
huomioon kuntasuunnitelmien tavoitteet, Ou- 
lun seudun kehittämisohjelman tavoitteet  ja 
tielaitoksen  tavoitteet. Tekstissä  on  erikseen 
mainittu ne tavoitteet, joissa työryhmä esittää 
oleellisia muutoksia nykyisiin tavoitteisiin. 

Tavoitteet  on  asetettu seuraavile tekijöille: 
• yhdyskuntarakenne Liiken nejärjestelmän osatekijäitä 
•  liikenteen toimivuus 
• liikenneturvallisuus 
• yhteiskuntatalous  Liikenne  
•  ympäristö. - joukkolilkenne 

-  muu autoliikenne  
- kevytliikenne 
- huoltoliikenne  

Yhteistyö  
-  suunnittelu  
-  rakentaminen  
-  kunnossapito  
-  turva-  ja pelastuspalvelut 
-  julkisen liikenteen  

palvelutarjonta 
Yhdyskuntarakenne  tasapainoiseksi 

Rahoitus 
Oulun seudulla tavoitteena  on keskustapainotteinen -  kunnat  

eurooppalainen kaupunkirakenne. Liikenteen kehittämis- 
toimenpiteiden tavoitteena  on  tukea yhdyskuntaraken- 
teen  ja  elinkeinoelämän kehittäniisedellytyksiä osana Maankäyttö  
muuta yhteiskunnan kehittämistä. - yhdyskuntarakenne 

Yhdyskuntarakenteen kannalta seudun liikenneverkko  
- aluevaraukset  

ja  liikenneolosuhteet suunnitellaan siten, että Väylät  
- pääväylät 

•  Oulun keskusta voi vahvistua - kokoojakadut 

•  Oulun seudun kuntakeskukset voivat vahvistua 
- kevytlilkenteen vaylat 
-  rautatiet  

•  Oulun kaupungin asumakunnat (Pateniemi, Ra- 
jakylä, Kaijonharju, Maikkula  ja Kaakkuri) Pysäköinti  
sekä keskustaa ympäröivät lähiöt voivat vahvistua -  p-talot  

-  p-alueet  
•  syntyy tiivis  ja toiminnoiltaan  monipuolinen -  rakenteellinen  pysäköinti 

taajamarakenne -  yksityiset  p-paikat  

• keskustoista  tehdään monipuolisia, asumista ei  haj  au- Liikkumisen teta,  keskusta-asumisesta tehdaan edullisempaa, kes-  
kustoja tiivistetään  ja lisämaata  hankitaan  vain yhdys- k 	t s °I U  

kuntarakenteeseen sopivilta  alueilta. 
-  
- asiointi 
-  vapaa-aika  

.. Elinkeinoelaman  kannalta hikenteen kehittamistoimen- -  muu  

piteet  suunnitellaan siten, että autokuljetukset  ja  termi- Ymparusto naaliyhteydet  ovat tolmintavarmoja  ja  edullisia ,rautatie- - pastot  
ja merikuljetusten käyttömandollisuudet  paranevat  ja -  melu 

paikallisten jakelukuljetusten yhteistyö lisääntyy. -  viihtyisyys  
- taajamakuva 





Toisen parlamentaarisen liikennekomitean tavoitteista 

Toisen parlamentaarisen liikennekomitean mietinnön 'Lii-
kenne  2000'  mukaan päämäliränä  on  liikennejärjestelmä, 

 jossa tarvittavat kuljetukset toteutetaan minimiliikenteellä. 
Osoittamansa päämäarän tueksi komitea  on  asettanut seu-

raavat yleiset tavoitteet: 
•  kestävän kehityksen periaatteen omaksuminen 

liikenteessä 
•  liikenneturvallisuuden parantaminen 
•  kansalaisten liikkumisoikeuden turvaaminen 
•  Suomen liikenteen kansainvälisen kilpailukyvyn 

turvaaminen. 

Liikenne  2000  sisältää:  

'...  nykyinen liikennejärjestelmä, liikkumisen  ja  kuljetus-
ten  suuri määrä  ja sen  aiheuttamat haitat sekä erityisesti 
liikenteen ennakoitu kasvu ovat selvässä ristiriidassa kestä-
vän kehityksen periaatteen kanssa. 

'...  kestävän kehityksen periaate tulee ottaa lähtökohdaksi 
liikennejärjestelmien suunnittelussa  ja  liikenteen hoidossa. 
Suomessa tulee toteuttaa kestävän kehityksen suuntaan 
vaikuttavia toimenpiteitä kansainvälisesti edistyneimpien 
valtioiden käytäntöä noudattaen. 

• Määräaikaisena,  1990-luvun tavoitteena  on  tieliiken-
teessä kuolleiden määrän alentaminen puoleen vuoden 

 1989  tasosta. Samalla  on loukkaantumis-  ja  onnettomuus- 
riskiä tieliikenteessä alennettava. 

'...  liikenteen voimakas kasvu taajamissa  ja  kaupunkiseu-
duilla  edellyttää voimaperäisiä toimenpiteitä liikenteen su-
juvuudenjajoukkoliikenteen toimivuuden takaamiseksi sekä 
liikenteen ympäristö  ha ittojen rajaamiseksi paikallisessaja 
seudullisessa  liikenteessä.  Haja-asutusalueilla  on  pidettä-
vä yllä liikenteen peruspalvelut. 

'.. .iyönjako  valtion  ja  kuntien kesken kaipaa täsmentämis
-tä  ja  selkeyttämistä  erityisesti taajamien pääväylien  ja 

 joukkoliikenteen  osalta.  
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1.  Lähtökohdat 
Oulu 1962...  

'Tässä kappaleessa  on  esi-
tetty Oulun seudun yhdyskun-
tarakenteen, liikenteen, ym-
päristön, rahoituksen  ja  yh-
teistyön nykytilannetta, tapah-
tuneen kehityksen suuntaa  ja 
nykyisenkaltaisen  kehityksen 
tuottamia vaikutuksia tulevai-
suudessa.  

1.1  Yhdyskuntarakenne  

1.11  Taajamarakenne  paisuu 

Oulun kaupunkiseutu  on  kehittynyt viimeisten vuosi-
kymmenien aikana voimakkaasti. Vuonna  1960  alueella 
oli  112 000  asukasta  ja  vuonna  1989 162 000  asukasta. 
Henkilöautoistuminen, tieverkon kehittäinistoimenpiteet 
sekä rakentamisväljyyden kasvu johtivat osaltaan kes-
kustan ulkopuolisten pientalovaltaisten asuntoalueiden 
kehittymiseen.  Mm.  Haukipudas, Kempele, Kiiminki  ja 

 Oulunsalo ovat kasvaneet maaseutuyhteisöistä kiinteäksi 
osaksi kaupunkiseutua. 

Oulun kaupunkiseudun rakenne  on sormimainen.  Kes-
kusta  ja lähiökehä  muodostavat kämmenosan, johon asu-
makunnat liittyvät. Asumakuntien väliin jäävät rakenta

-mattomat  alueet. Tulevaisuudessa ennakoidaan nykyis-
ten välialueiden suurelta osin täyttyvän asunnoila  ja 
liikerakennuksilla. 

Asumakunnat  ovat toteutuneet  Oulu-keskeisesti,jolloin 
 niiden keskustat sekä palvelu-  ja työpaikkaomavaraisuus 

 ovat kehittyneet puutteellisesti. Pientalovaltaiset laajalle 
levinneet taajamat sekä autoliikenteen nopeutuminen 
valtateiden kehittyessä ovat edistäneet henkilöautoistu

-mista ja  heikentäneet joukkoliikenteen edellytyksiä. Tämä 
kehitys  on  lisännyt Oulun keskustaan suuntautuvaa autolii-
kennettä. Keskustan liikenneolosuhteiden kehittämisen 
hitaus lisää paineita kauppakeskusten siirtymiselle ala- 
keskusten tuntumaan pääteiden liittymäalueille.  

Martinnerfli  

Haukipudas 

Krviniemi  

Kiiminki 

	

Pateniemi 	 Jääli 

-. 

	

Oukinsalo 	
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ff 
.- 

________ - 	KerrPelJ 

V  

Martinniemi  

1  

	

Haukipudas, 	

S. 
P4  +  

Kiviniemi 	
Miiminici 

Jääli Pateniemi  

1 r  

	

ukinsaIo 	
4  

Kerrle 

(  

JeI:J:]  

Taaja-asutus  on  levinnyt Oulussa 'sormimaisesti'  

8 	 pitkin pääl/ikenneväyliä. 
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1955  Asutus oli peltojen reunoilla kyläteiden 
lähettyvillä. Rautatieaseman seutu oli 

 kas vukeskuksena. 

Maankäytön kasvusta aiheutuva liikennetuotoksen 
lisäys vuodesta  1989  ennustetilanteeseen  2010  (ajo-
neuvomatkaa/vrk) 

Ympäristökuntien  toiminnot ovat tukeutuneet päälii-
kenneväyliin. Kaupunkiseudulla valtatietä  4  kehitetään 
taajamat ohittavana moottoriväylänä, jolloin paikallista 
maankäyttöä varten  on  syntymässä korkealuokkainen  nfl-
nakkaistiestö. 

Moottoriväylän  vaikutukset taajamarakenteen muodos-
tumiseen tulevina vuosikymmeninä saattavat olla merkit-
täviä. Kaupallisten palvelujen keskittyminen valtatien  4 

 varteen  on  lähtenyt voimakkaasti käyntiin. Tämä  on  joh-
tamassa palvelujen hajautumiseen sekä liikennetarpeen 
kasvamiseen. Taajamien kehittäminen alueen perinteen 
pohjalta omailmeisiksi, tiiviiksi  ja  selvästi rajautuviksi 
keskustoiksi voi vaarantua,  jos  yhdyskuntarakenteen an-
netaan syntyä yksipuolisesti henkilöautoliikenteen eh-
doilla. Maankäytön  ja  liikenteen suunnittelun sekä pää-
töksenteon yhteispelin tarve  ja  laatu korostuvat entises-
taan. 

1988  Valtatie  4 on  taajamarakenteen  runko-
na,  rautatien lähiliikenne  on  loppunut 
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20??  Moottori väylälle johtamien yhteyksien 
varrelle kehittyy uusia alueita. Rakenne 

 on  muodostettu seutukaavan mukaisesti 

Pääliikenneyhteydellä  on  suuri merkitys 
taajaman kehitykselle. Esimerkkinä Haukipu-
das. 



Lukumäärä 
 28  xl000  

/rYöPaii<at  

2000 	
2010  Vuosi 

Oulun keskustan työpaikkojen  ja  asukasmäärien 
 kehitys  1970  ja  1990  ja  suunnite  2010.  

24 

20 
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4  

1980 

-  

E  LnP&)0D01  1PA,sA  
ALLE  

1.12  Oulun keskustan rakenne muuttuu 

Oulun keskustassa  on  meneillään voimakas väestö-
kato  ja konttorisoituminen.  Toisaalta työpaikkoja  on 

 keskustaan  tullut  huomattavasti lisää. Viime vuosina 
Oulun aseman vahvistuminen valtakunnanosakes-
kuksenaja suurkalotin keskuksena  on  näkynyt myön-
teisenä väestö-ja työpaikkakehityksenä. Rakentamis

-tarpeet ovat kohdistuneet yhä voimakkaammin kes-
kustan alueelle, jossa  on  vireillä merkittäviä  ja  alu-
eellisesti laajoja suunnitelmia  mm.  Etu-Lyötyn,  Taka-
Lyötyn ja Limingantullin  alueille sekä kauppatorin 

 ja sen  lähiympäristön alueelle Meritulliin. Liikekes-
kustassa  on  vireillä lisäksi monia yksittäisiä rakenta-
mishankkeita. 

tavot Asumakunta 

• Asumasolu 

Aluerakenteen kehittämistavoite. 

AJ'/1 	 TUL6VA Icuus  

Oulun keskustan liikenteen jäsentyminen vuosien varrella.  
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I 1989 

•  1962 

I' 

tevyu. 	rt-autoi 	,JouKoL 

Päivittäisten  matkojen  jakautuma eri kulkumuodoile 
Oulussa  1962  ja  1989.  

eS,si  at. a  

Muu  Suomi, 
 ulkomaat  

5) 	

6)  

Oulun seudun liikennevirrat  1989 (automatkaa/vrk) 
1.Oulun sisäiset matkat  171 000 
2. Oulun  ja  ympäristökuritien  väliset matkat  40 600 
3. Ympäristökuntien  sisäiset matkat  35 000 
4. Oulun  ja  seudun ulkopuolisten alueiden väliset 

matkat  8800 
5. Seudun läpikulke  vat  matkat  1 800 
6. Ympäristökuntien  ja  seudun ulkopuolisten alueiden 

väliset matkat  3 300  
Matkat  1-6  yhteensä  260 000 matkaa/vrk 
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1.2  Liikenne  

1.21  Liikenteen kysyntä 

Menneen kandenkymmenen vuoden  (1971 - 
1991)  aikana päivittäin kuljettu matka  on 1,5- 
kertaistunut  ja  vähintään saman kehitysvauh

-din  arvioidaan jatkuvan seuraavan kymmenen 
vuoden aikana. 

Oulun seudun henkilöautomatkat ovat  7-
kertaistuneet  ja  linja-automatkat  I ,7-kertais-
tuneet  vuosina  1962 - 1989.  Tämä tarkoittaa 
henkilöauton kulkumuoto-osuuden voimakas-
ta kasvua joukkoliikenteen  ja kevytliikenteen 

 kustannuksella. 

Valtaosa matkoista  on  alueen sisäisiä 

Oulun seudulla tehtiin  v. 1989  keskimäärin 
 260 000 automatkaa  vuorokaudessa. Näistä 

matkoista kaksi kolmannesta  on  Oulun sisäi-
siä. Seudun läpikulkevien  matkojen  osuus  on 

 alle  yksi prosentti  ja  seudulta alkavien  tai 
päättyvien  matkojen  osuus noin viisi prosent-
tia seudun kaikista matkoista. 

Oulujoen ylittä  vän  autoliikenteen 
kehitys Oulussa  1962-1989 

Autoliikenne lähes kaksinkertaistuu 
vuoteen  2010  mennessä,  jos  

Nykyiseen kulkumuotojakautuman kehitty-
miseen perustuvan autoliikenteen kehitysar-
vion mukaan seudun autoliikennemäärät lähes 
kaksinkertaistuvat vuoteen  2010  mennessä. 
Kehitysarvio perustuu seutukaavaliiton asu-
kasluku-  ja työpaikkaennusteisiin, yleiskaa-
vojen  mukaiseen maankäytön sijoittumiseen, 
autoistumisen kasvuun  ja  henkilöauton va-
raan perustuvaan liikkumiseen. 

Työssä  on  tarkasteltu myös liikenteen ky-
syntää tilanteessa, jossa seudulla olisi toteutu-
nut seutukaavan mandollistama maksimi-
maankäyttö. Tämä kasvattaisi vuoden  2010 

 ennustetta noin kolmanneksella. Valtatiellä  4 
 Oulujoen sillalla liikenne kasvaisi jopa  40 % 

 vuoden  2010 ennusteeseen  verrattuna. Vuo-
den  1989 liikennemääriin  verrattuna kasvu 
olisi nelinkertainen. Maksimimaankäytön to-
teutuminen edellyttäisi  mm. kehäyhteyksien 

 voimakasta kehittämistä.  
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Nykyisen kehityksen jatkuessa keskusta 
joutuisi  liikennemottiin  

Liikkuminen henkilöautolla keskustassa  on  nykyi-
sin helppoa lyhyitä aamu-  ja iltapäiväruuhka-aikoja 
lukuun ottamatta. Keskustaan suuntautuvasta liiken-
teestä  on  lähes  40 %  läpikulkuliikennettä. Keskustan 
kehän ylittää  v. 1992 enimillään 130 000  ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Liikennejärjestelyjä parantamalla voi 
kehän ylittävä liikenne kasvaa lähes  200 000 ajoneu-
voon  vuorokaudessa. Tällöin haitat joukkoliiken-
teelle ovat selvästi nykyistä suuremmat. 

Keskustan tyydyttävä saavutettavuus edellyttäisi 
joukkoliikenteen osuuden kaksinkertaistamista ny-
kyisestä. Tämä tarkoittaa keskustaan suuntautuvien 
linja-automatkojen  lähes kolminkertaistumista ny-
kyisestä vuoteen  2010  mennessä. 

Autoliikenteen  kas vuarvioita  vuodelle  2010.  jos kulkumuo-
tojakauma  säilyy nykyisellään.  

1.22  Linja-autoliikenne 

Joka kandeksas keskustamatka tehdään linja-autolla. 
Työmatkansa linja-autolla keskustaan tekee joka seitse-
mäs. Keskustaan ovat hyvät joukkoliikenneyhteydet kau-
pungin kaikista osista. Keskustassa linja-autoliikenteen 
palvelutaso  on  hyvä. 

Linja-autoliikenne hidastuu ruuhka-aikoina henkilöau-
toliikenteen mukana, koska joukkoliikennekaistoja  ja 

 muita etuuksia  on  vähän. Henkilöautojen ruuhkan lisäksi 
hidas rahastus lisää pysäkkiaikoja  ja  jatkaa omalta osal-
taan matka-aikoja. Paikallisliikenteessä vuoden  1992  alus-
sa käyttöön otetun etäkorttiin perustuvan rahastusjärjes-
telmä nopeuttaa matkustamista. 

Kaupunkiseudulla  on  tavoitteena ottaa käyttöön seutu- 
lippu vuoden  1993  alussa. Lippukokeilu toteutetaan 
syksyllä  1992.  Lipun käyttöönoton tavoitteena  on jouk-
koliikenteen vakiokäyttäjien  määrän lisääminen kuntien 
välisessä liikenteessä. Seutulippujärjestelmän toteutues-
sa siirtyisivät kaikki järjestelmän piiriin tulevat liiken-
nöitsijät etäkortin käyttöön. 

Kunnissajoukkoliikennepalvelut  ovat merkittävältä osal-
taan kuntien  haja-alueilta kuntakeskusten kautta Ouluun 
suuntautuvien linjojen varassa. Ongelmana  on linj a-auto-
liikenteen  ja taksiliikenteen  yhteistyön vähäisyys. Yh-
teistyöllä voidaan karsia kustannuksia palveluja oleelli-
sesti huonontamaua. Tulevaisuudessa kuntien kustanta-
ma koululais liikenne ilmeisesti vähenee aiheuttaen jouk-
koliikennepalvelujen vähenemistä.  

Kekimääräinen vuorokausiliikenne  1989 
 ja ruuhkautuvat  tieverkon  osat  1989  ja 

 2010  Oulussa. Ohjetilanteen mukainen 
ennuste  on  sivulla  64.  
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1.23  Raideliikenne  

Rautateiden Iähiliikenne loppunut 

Oulun seudun paikallinen "lättähattuliikenne" lop-
pui  1980-luvulla. Oulun  ja  Tuomiojan välinen liikenne 
loppui  1981, Oulu -  Kokkola  vuonna  1983, Oulu - 

 Kontiomäki vuonna  1981, Oulu  -Joensuu vuonna  1987 
 ja  Oulu -  Kemi  vuonna  1987. Kaukoliikenteen  junia 

pysähtyy Oulun lisäksi  vain lissä.  
Kuntien maankäytön painopiste  on  ollut  ja  on  suun-

niteltu yleensä muualle kuin  radan  varteen. Raidelii-
kenteeseen tukeutuvaa maankäyttömallia ei ole mis-
sään kunnassa toteutettu. 

Linja-autot joukkolilkenteen  runkona  jatkossakin 

Oulun seudulla  on  usein otettu esille joukkoliiken
-teen  kehittäminen raideliikenteen varassa. Tässä työs-

sä  on  selvitetty paikallisen raideliikenteen mandolli-
suudet nykyisellä paikalla olevilla rautateillä. Mandol-
lisia uusia linjauksia  ja kevytkaluston  käyttöä selvite-
tään "Kaupunkien raideliikenne" -projektissa, joka  

tulokset ovat selvillä vuoden  1992  loppuun mennessä. 
Raideliikenne  ei ole nykyisten kannattavuus-  ja  palvelu-

tasoperiaatteiden mukaan toteuttamiskelpoinen Oulun seu-
dun paikallisliikenteessä nykyisellä paikalla olevilla rauta-
teillä. Perustelut ovat seuraavat: 

•  järjestely edellyttää Oulun seudulla kanden järjestelmän 
ylläpitoa (juna, linja-auto) 

•  tuen tarve erittäin suuri 
• joukkoliikenteen  palvelutaso huononee 

- vuoroväli  pitenee verrattuna linja-autoliikenteen  run-
koyhteyksiin 

- siirtokuljetukset hankaloittavat matkustainista  ja  pi-
dentävät  matka-aikoja 

-  matka-ajat pitenevät. 

Ilman linja-autoilla tapahtuvan syöttöliikenteen kustan-
nuksia raideverkko  A on  kannattava  vain,  jos raideliiken

-teen  osuus  on 20 %  kaikista  radan suuntaisista  paikallisista 
matkoista. Vastaavasti raideverkossa  B  tulisi junalla  mat- 
kustavien  osuuden olla peräti  30 %.  Linja-auton osuus  on 

 nykyisin  6 %  kaikista seudulla tehtävistä matkoista. 

Raideverkko  A  
Raideverkko  B 

9 	9 	4km 

J  

'4 
44  

'4., 

S.  

Lipun hinta (mk)  
vuoroa/suunta/vrk 

raideverkko  A: /60 
20  

raideverkko  B: /60 
/20 

5 	 15 	 25  

Junamatkustajien  osuus kaikista matkoista  (%)  

/  

Vaihtoehtoiset  lähiliikenteen rataverkot 
	

Vaihtoehtojen kustannukset  (mk/matka)  
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x 1000 kilcijaa 1.24  Kevytliikenne  

Oulun seudun tasainen maasto soveltuu hyvin pyöräi-
lyyn. Kevytliikenteen verkko  on  toimiva Oulun kaupungin 
alueella keskustaa lukuun ottamatta. Kevytliikenteen yhte-
ydet  on  toteutettu myös kaupunkiseudun kuntakeskusten 

 ja  Oulun välille. Puutteita kevyen liikenteen verkossa  on 
 kuntakeskuksissa  ja  yhteyksissä keskustojen ulkopuolella 

oleviin asuntoalueisiin. Kevytliikenteen pääreitit  on  viitoi-
tettu  ja  pääosa väylistä  on  valaistu.  

Ja/ankulku-  ja polkupuöräliikenteen  kehitys 
Oulujoen  silloilla  1962  -  1988  

Vastaa  maankäytän  tarpeita 

	

Haukipudas 	 -- 

- Yhteystarve  

2 	4km 

Lkiiminki - Alakylä4' -  

Kiiminki  

Kuivasjärvi - Patenietiij 

	

- 	I 

Oulu I  
Oulun  

4" 	 4..  

	

linath  M 	
S. 4' 	

4.. 

S. 	

.4. 

'S  
jOulunsalo - Hao4' 	

-  uhosi  4' 

S. 4'  

Oulunsalo  4' 	
4' 

4' 	+  

	

SS 	
4' 

4' 
S. 

4'45  [öiunsaiempeie "  

Kempele 	
4' 

5'  

4' 

I  Kempele  -  Liminka i 	'kpele -Miii 	 4'  

Kevytliikenteen  yhteydet  päätie-  ja pääkatuverkon  suunnassa  1992. 
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1.25  Pysäkäinti  ja  huoltoliikenne  

Liikekeskuksen alueella  on  nykyisin noin  7 600 auto-
paikkaa, joista yli puolet  on  yksityisiä. Pysäköintiongel

-mat  keskittyvät liikekeskustan ydinalueen kadunvarsi-
paikoille. Viime vuosina  on  yleisten autopaikkojen suh-
teellinen osuus hieman kasvanut. Yleisistä autopaikoista 

 on kadunvarsipaikkojen  ja  yleisten tasopysäköintialueil
-la  olevien autopaikkojen osuus pienentynyt  ja  tilalle  on 

 rakennettu Autosaaren  ja Autoheikin pysäköintilaitokset. 
Maksullisten autopaikkojen  osuus  on  lisääntynyt voi-
makkaasti  ja  on  nykyisin lähes  60 %.  Ydinkeskustan 
autopaikoista lähes kaikki ovat maksullisia. 

Muualla keskustassa  ja  keskustan läheisyydessä ollaan 
Oulussa viemässä pysäköintiä pihoilta  ja  kaduilta raken-
nuksiin. Tätä periaatetta  on  sovellettu Etu-Lyötyn alueel-
la. Toppilan alueella sitä tullaan myös soveltamaan. 

Huoltoliikenteen  kehittäminen suunnitteluasteella 

Huoltoliikenteen  ongelmia  on  selvitetty Oulun ydin-
keskustan alueella. Ongelmia ovat puuttuvat lastaus-  ja 
purkupaikat, ydinalueen  ahtaat kadut, ahtaat sisäpihat  ja 
porttikäytävät, vilkas  liikenne, kadunvarsipysäköinti sekä 
sopimaton jakelukalusto. Huolto hoidetaan nykyisin joko 
kaduilta  tai sisäpihoilta.  

Autoilijoiden  ja  jalankulkijoiden kannalta ongelmana 
 on se,  että huoltoajaneuvot tukkivat ajoväylät, heikentä-

vät liikenneturvallisuuua  ja huonontavat  ilman laatua 
varsinkin talvella.  

I1  
. 	Pysäköintipaikkatarjonta  1990  

1.26  Liikenneverkko  

Henkiläautoliikenteen  edellytyksiä kehitetty voi-
makkaimmin 

Oulun seudun  tie-  ja katuverkon säteittäisiä runkoyhte
-yksiä  on  kehitetty liikenteen kasvun tandissa. Valtatiet 

muodostavat selkeän rungon liikenneverkolle. Valtatiet 
ovat perusta Oulun seudun saavutettavuudelle. Valtatie  4, 

 joka  on  yksi maan tärkeimmistä tieyhteyksistä, kehite-
tään Oulun seudulla moottoriväyläksi. Moottoriväylä 
rinnakkaisteineen luo liikenteelliset edellytykset toimin-
tojen kehittämiselle. Valtateiden  20  ja  22  toimivuutta  on 

 suunniteltu lisättäväksi oleellisesti Oulun alueella. 

Taajamien liikenneolosuhteet puutteellisia 

Ympäristökunnissa  ongelmana  on  taajamien liikenne-
ympäristöjen kehittymättömyys. Kevytliikenteen olosuh-
teet ovat puutteelliset eikä taajamarakenne suosi joukko- 
liikennettä. Kuntien  ja  valtion rahoitusmandoffisuudet 
taajamateihin ovat heikot  ja  kohdistuvat pääteihin. 

Oulun keskustan katuverkon henkilöautoille varattu tila 
ruuhkautuu aamu-  ja  iltapäivän vilkkaimpina tunteina. 
Keskustassa  on  ryhdytty toteuttamaan kevytliikenteen 
ehdoilla toimivaa liikenneympäristöä. Ensimmäisinä toi-
menpiteinä ovat käynnistyneet pysäköintilaitosten, ke-
vytliikenteen alueiden  ja  yhteyksien toteuttaminen sekä 
joukkoliikenteen etuisuuksien parantaminen. 

Tähän saakka liikenneturvallisuutta  on  voitu parantaa 
joko väyläinvestoinneilla  tai  nopeasti vaikuttavilla  ja 

 halvoilla toimenpiteillä. Jatkossa toimet ovat yleensä 
kalliita, liikkumisen vapautta rajoittavia  ja  harvoin nope-
asti vaikuttavia. Nopeusrajoitusten alentaminen taaja-
missa  on  edelleenkin halpa  ja  nopeasti vaikuttava toimen-
pide. Tehokkaita liikenneturvallisuustoimenpiteitä ovat 
lisäksi kevytliikenteen  ja joukkollikenteen  olosuhteiden 
kehittäminen. 

P-paikkojen käytön jakaantuminen  

pil  

 

yiset  

 

Yksityi Yleiset  

  

Liikekeskustan autopaikkatarjonta  1990  ja  arvio paikkojen käytöstä matkaryhmittäin 
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Hiilivedyt 

Henköautc 

autot 

Linja-autot 

%  Pakettiautot 

NOx Typen  oksidit 

%  Kuorma-autot 

1.3  Liikenneympäristän  tila 

Suurin  osa  pakokaasupäästäistä  on  peräisin 
henkiläautoista 

350 x 1000  torraivuoa  

300 	304.6 

250  _________  

200 

150 
1109 

100 

50 	 39.9  

— 

- rvtijjt yle4set  tiet 

 Kacijt, pääkadut 

—  Kadut 

Kadut, keskusta  

Tieliikenteen pakokaasupäästöistä valtaosa tulee  hen
-kilöautoliikenteestä. Hään  (CO)  jahiilivetyjen  (HC)  osa!- 

ta  pääasiallisin lähde  on  bensiinimoottori.  Raskaan lii-
kenteen osuus  on  merkittävä  typen oksidien (NOx),  hiuk-
kasten  ja  rikkidioksidin (SO2  ) osalta. Liikenteen päästöt 
eivät jakaudu tasaisesti  tie-  ja katuverkolle.  Häkä-  ja 
hiilivetypäästöt  ovat suurimmillaan ruuhkaisilla katu-  ja 
tieosuuksila,  jolloin ajaminen  on  nykivää  ja  hidasta. 

 Typen oksidien  päästöt ovat sitä vastoin suurimmat  tie
-osuuksilla,  joilla ajonopeus  ja liikennemäärät  ovat suuria. 

Ongelmallisin tieosuus  typen oksidien  suhteen  on  Poh-
jantie.  

Päästöjen kannalta ongelmallisimpia yksittäisiä katu- 
osuuksia Oulussa ovat Saaristonkatu  ja Merikoskenkatu. 

 Valtioneuvoston asettamat pitoisuusrajat eivät kuiten-
kaan ylity Oulun seudulla tavanomaisissa sääolosuhteis

-sa.  

Melu  on  vilkkaasti liikennöityjen pääteiden  ja  katujen 
onaelma 

Päatiet  ovat merkittävä liikennemelun lähde  koko  seu-
dulla. Liikennemelun merkitys näiden varsilla korostuu 
päätien sijoittuessa taajama-alueille  tai  niiden läheisyy-
teen. Liikennemelu  on  ongelma Oulun vilkkaiden sisään-
tuloväylien varsilla, jossa valtioneuvoston asettamat yleiset 
melutason ohjearvot (asuntoalue  55  dBA  ja  liikeraken-
nusten alue  60  dBA  päiväsaikaan) ylittyvät selvästi. 
Liikenteen lähtömelu kohoaa yli  70  dBA:n  Merikosken- 
kadulla, Limingantiellä Limingantullissa sekä Saariston- 
kadulla rautatien alikulun kohdalla. Yli  65  dBA:n  lähtö-
melutasot syntyvät Tuifiväyläilä, Kainuuntiellä, Kajaa-
nintiellä  ja Lintulammentiellä.  Oulun keskusta-alueella 
liikennemelun ekvivalenttitaso kanden metrin korkeu-
della  on 66  -  72  dBA. 

Raideliikenteen  melu jakaantuu  koko  vuorokauden ajalle 
 ja  se on  hethttäistä. Lentomelualueet  rajoittuvat Oulun- 

salon  alueelle.  

Typenoksit 
 F-Uvedyt 	 Hiikaset 

____4..._ 	q,3  
Räkidioksidi  

Lyijy  

L r 	
% Linja-autot 

%  Pakettiautot 

Henkilöautot  75 

Tielilkenteen  päästöt  koko  maassa  1989 
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1.4  Rahoitus  

1.41 Tien-  ja  kadunpidon  menot  

Kunnat  

Oulun seudun kuntien tien-  ja kadunpidon  menot olivat 
 v. 1990  noin  150  mmk, joka oli noin  4,5 %  kuntien 

käyttötalousmenoista. Oulun kaupungin osuus tästä oli 
noin  115  mmk. Kuntasuunnitelmienja laadittujen ennus-
teiden mukaan nämä menot kasvavat vuoteen  2010  men-
nessä  220  mmk:aan, joka  on  noin  4,2 % käyttötalousme

-noista. Oulun kaupungin osuus tästä  on 175  mmk. 
Esitetyt kuntien tien-  ja kadunpidon  menot sisältävät 

sekä rakentamisen että kunnossapidon menot hallintoku-
luineen. 

Oulun tiepiiri 

Suunnittelualue  on  lähes yhtenevä Oulun tiepiirin Ou-
lun tiealueen kanssa. 

Oulun tiealueen tienpidon rahankäyttö  v. 1990  jakaan-
tui seuraavasti: 

-  kehittäminen 	 85  mmk 	44%  
- perustienpito,  josta 	102  mmk  52% 

-  kunnossapito 	 63  
-  rakentaminen  ja  suunnittelu 	39  

- keskushallinto 	 8  mmk 	4%  

yhteensä 	 195  mmk  100%  

Tien-  ja  kadunpito  

Sosiaali-  ja  sivistystoimi 
 sekä  terveydenhuoRo  

661  %  

Suunnitelmien mukaan rahoitus perustienpidon osalta 
pysyy jatkossakin suurin piirtein nykytasolla. Hallinnon 
osalta rahankäyttö tulee hieman pienenemään. Kehittä-
misen osalta rahoitus voi vaihdella suurestikin riippuen 
hankkeiden sijoittumisesta valtakunnalliseen ohjelmaan. 

Joukkoliikenteen  hoidon menot 

Joukkoliikenteen  hoitoa  on  tuettu  vain  Oulussa, jossa 
kaupungin tukea  on  myönnetty vuodesta  1990  lähtien. 
Vuonna  1991 lipputuen  suuruus oli noin  5  Mmk. Seutu-
lippukokeilun yhteydessä  v. 1992  kokeiluun osallistuvat 

 kunnat  ovat aloittaneet myös joukkoliikenteen hoidon 
tukemisen.  

vuosi 

Oulun seudun kuntien tien -ja  kadunpidon 
 sekä yhteenlaskettujen sosiaalitoimen, 

sivistystoimen  ja  terveydenhoidon menojen 
osuus kuntien käyttötalousmenoista  1981  ja 

 1990  sekä ennuste  2010  

il:]  



1.42 Tien-  ja  kadunpidon  tulot 

Kuntien saamista tien-  ja kadunpitoon  liittyvistä tulois-
ta suurimmat ovat katumaksut. Oulun kaupungissa myös 
pysäköintimaksu-ja pysäköintivirhemaksutulot  ovat mer-
kittäviä. Vuonna  1990  tulot olivat Oulussa  ja  muissa 
seudun kunnissa seuraavat:  

Oulu 	Muut Oulun 	Yhteensä 
seudun  kunnat  

Mmk 	Mmk 	Mmk  

- katumaksut 	 4,1 	 4,9 	 9,0 
- laskutettavat katutyöt 	9,4 	 - 	 9,4 
- pysäköintimaksut 	 3,8 	 - 	 3,8 
- pysäköintivirhemaksut 	1,8 	 - 	 1,8 

19,1 	 4,9 	 24,0 

1.5  Yhteistyö 

Alueellisen yhteistyön tarve  on  kasvanut kaupunkiseu-
dulla rakenteen laajentuessa. Nykyistä sitovampaa yh-
teistyötä  on  esitetty usealta taholta  mm. seudullisenjouk-
koliikenteen  hoitoon sekä tienpitoon. 

Seutukaavaliiton  yhteydessä toimiva kaupunkiseutu-
toimikunta  on  keskittynyt pääasiassa maankäyttöön. Ou-
lun seudun kehittämisohjelman mukaan seudullinen yh-
teistyöelm  on  tarkoitus muodostaa laajentamalla  em. 
kaupunkiseututoimikuntaa. 
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2.Kehittämisideat  
Tässä kappaleessa esitetään minkä-

laisia kehittämisideoita työryhmä  on  
tarkastellut tavoitteiden suuntaisen ke- 	 -- 
hityksen aikaansaamiseksi Oulun seu- 
dun liikenneolosuhteissa. Kehittämisi- 
deoiden  vaikutusten perusteella työ- 	 tt:  
ryhmä esittää yksityiskohtaisen suosi- 
tuksensa  Oulun seudun liikenteen ke-
hittämiseksi vuoteen  2010  saakka.  

2.1.  Etenemismandollisuuksien  
selvittäminen  

2.11  "Ajopuuteoriaa"  ei hyväksytä 

Työryhmä  on  lähtenyt etenemistapojen etsimisessä sii-
tä, että Oulun seudun liikennepolitiikkaa  on  muutettava 
seuraavien kandenkymmenen vuoden aikana vastaavien 
eurooppalaisten kaupunkiseutujen tapaan. Keskeisillä 
alueilla liikkumisen kasvua ei voida yleispätevästi rat-
kaista henkilöautojen varassa. 

Työryhmällä  on  ollut käytettävissään perusteellinen 
liikennetutkimustietous  ja sen  perusteella laadittuja lii-
kennemalleja. Liikennemalleilla  on  voitu selvittää hyvin-
kin erilaisten kehittämisideoiden todennäköinen vaiku-
tus liikennekäyttäytymiseen. 

Muiden liikenteeseen oleellisesti vaikuttavien tekijöi-
den, kuten aluerakenne, maankäyttö, ympäristövaikutuk

-set,  rahoitus  ja  yhteistyö, vaikutus liikenneolosuhteiden 
kehittämiseen  on  käsitelty kappaleessa  3. 

2.12  Mitä voidaan muuttaa  

Liikennetutkimuksen  mukaan liikennekäyttäytymisen 
muutosmandollisuudet ovat suurimmat kotiperäisillä työ- 
matkoilla. Näihin voidaan tehokkaimmin vaikuttaa pa-
rantamalla linja-autoliikenteen tarjontaa  ja  nopeutta, pa-
rantamalla kevytliikenteen olosuhteita sekä kehittämällä 
keskustan liikenteellistä vastaanottokykyä. Tämän pe-
rusteella työryhmä valitsi tarkasteluihin kehittämisideoi

-ta,  jotka 

•  lyhentävät linja-autoliikenteen matka-aikaa suhtees-
sa henkilöautomatkoihin 

• tihentävät  linja-autoliikenteen vuoroväliä ruuhka-ai-
kana 

.  alentavat linja-autoliikenteen  matkan  hintaa 

• kohdistavat  keskustan pysäköintitarjontaa asiointipy-
säköintiin  ja asukaspysäköintiin 

•  lyhentävät kevythikenteen matka-aikaa.  

2.13  Etenemispoluilla  yhteinen alkutaival  

Työryhmä valitsi runsaan  20  tutkitun kehittämisidean 
joukosta yhdeksän, joiden vaikutukset olivat merkittä-
vimmät. 

Kehittämispolku  jakautuu kahteen osaan. Alkuosaan 
sisältyvät kehittämisideat  1 -  5,  joiden toteuttaminen  on 

 työryhmän mielestä parhaiten mandollista. Tätä osaa 
käsitellään jatkossa etenemispolkuna  1. Etenemispolku 2 

 sisältää kaikki työryhmän valitsemat kehittämisideat  1-9.  
Kukin kehittämisidea  on  tarkasteltu omana kokonai-

suutena. Kappaleissa  3  ja  4  ideat  on paloiteltu konkreet-
tisiksi toimenpiteiksi ajoituksineen. 



It 

12.14  Kehittämisideat 

Etenemispolun  1  toimenpiteet...  

1. Lisäkaistat joukkoliikenteelle  
Linja-autojen kulkua keskustassa nopeutetaan joukkoliikenteelle (linja- 

autoille, takseille  ja yhteiskuljetuksessa  oleville henkilöautoille) varatuilla 
kaistoilla sekä Isokadun joukkoliikennekadulla. Kaistajärjestelyt voisivat 
olla käytössä ruuhka-aikoina. Toimenpiteeseen kuuluu myös joukkoliiken

-teen  etuisuudet  liittymissä.  

2. Pysäköinnin hakuliikennettä  vähennetään liikekeskustassa 
Liikekeskustan pysäköinti  keskitetään pysäköintilaitoksiin pysäköinti-

suunnitelman periaatteiden mukaisesti. Lisäksi toteutetaan pysäköinnin 
ohjausjärjestelmä. Liikekeskustassa  on  yleisiä pysäköintipaikkoja  3 310 

 kappaletta, joista kadunvarsipaikkoja  on 1 770  kpl  (53  %)  ja  laitoksissa 
 1 540 (47 %).  Alueella  on  tämän lisäksi  4 290  yksityistä autopaikkaa. 

Tarkastelussa pysäköintipaikkojen hakuliikenne  on  poistettu  ja  selvitetty 
näin saadun aikahyödyn vaikutus kulkumuotojakautumaan. Toimenpitee-
seen sisältyy myös pysäköinnin ohjausjärjestelmän toteuttaminen.  

3. Yksityisiä autopaikkoja muutetaan työmatkapysäköinnistä asioin-
tipysäköintiin 

Tarkastelussa  on  muutettu liikekeskustan  4290  yksityisestä autopaikasta 
 1000  paikkaa yleiseen käyttöön.  

4. Joutsentien jatkeen,  valtatien  4  kehittämisen  ja  Kiertotien  vaiku-
tus 

Päätie-  ja pääkatujärjestelyistä  on  tässä tarkastelussa mukana Joutsentien 
jatke, valtatien  4  liittymäjärjestelyt  keskustan kohdalla  ja  Kiertotie. Muu 
verkko olisi nykyinen.  

5. Polkupyöräliikenteen yhdistävyyttä  parannetaan siten, että 
matka-aika lyhenee  10  %  

Tarkastelu ei perustu toimenpiteiden vaikutukseen vaan teoreettiseen 
matka-aikatarkasteluun. Käytännön toimenpiteitä voisivat olla uudet yhtey-
det, kuten Joutsensilta, liikenteen erottelun lisääminen  ja kunnossapidon 

 tehostaminen erityisesesti talvella. 

...sekä lisätoimenpiteet 
etenemispolussa  2 

6. Linja-automatkan  hintaa 
alennetaan lähes puolet nykyi-
sestä 

Nykyistä linja-autoliikenteen tasa-
taksatukea lisätään siten, että liput 
halpenevat  45  %.  Tämä tarkoittaa 
Oulussa kertalipun  hinnan  laskemista  
7,5  markasta noin  4  markkaan. Näyt-
tölippujen hinta laskisi  300  markas-
ta  150  markkaan kuukaudessa.  

7. Linja-autoliikenteen vuorovä-
liä lyhennetään 

Nykyisin suuralueiden välinen 
vuoroväli vaihtelee  10  minuutista 

 30  minuuttiin. Keskimääräistä  17 
 minuutin vuoroväliä lyhennetään  10 

 minuuttiin.  

8. Henkiläautoille käyttömaksu 
aamuruuhkan  aikana 

Aamuruuhkan aikana  klo  6.00  - 
 9.00  keskustaan tulevat yksityisau-

toilijat maksavat  10  markan  käyttö- 
maksun, joka vastaa noin kanden 
linja-automatkan  hintaa.  

9. Liikekeskustan työmatkapy-
säköinnille päivämaksu  

Nykyisin lähes kaikki liikekeskus
-tan  työmatkapysäköinnit  ovat käyt-

täjille ilmaisia. Työmatkaliikenteel
-le  asetetaan päivämaksu. Maksun 

suuruus vastaa noin kanden linja- 
automatkan  hintaa.  
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Polkupyö- 
rämatkat 

Henkilöau- 
tomatkat 

Joukkoliiken-
nematkat  

Nykyinen kulku- 
muotojakauma  26,2  %  61,9  %  11,9  % 
Etenemispolku  1 -1,0 +2,3 -1,4 
Etenemispolku  2 +4,2 -11,1 +6,9  

Tavoite  +8,0  %  

/  

A1  

2.15 Etenemispolulla 2  lähes tavoitteiden mukaisiin 
 kulkumuoto-osuuksiin 

Tarkasteltavana  olevan etenemispolun toteuttaminen 
muuttaisi liikennekäyttäytymistä voimakkaimmin kes-
kustamatkoilla. Etenemispolun  1  toteuttaminen pystyisi 
pysäyttämään käynnissä olevan tavoitteiden vastaisen 
kulkumuotojen osuuksien kehittymisen. Sitä vastoin ete-
nemispolun  2  toteuttaminen muuttaisi kulkumuotojakau-
maa lähes tavoitteiden mukaiseksi. 

Vaikutukset kulkumuoto-osuuksiin keskustamatkoilla 

Vaikutukset kulkumuoto-osuuksiin Oulun sisäisillä matkoilla 

Polkupyö- Henkilöau- Joukkoliiken-
rämatkat 	tomatkat 	nematkat 

• Nykyinen  - 	 /  '1--J  
kulkumuotojakauma 	26,9  % 	65,1% 8,0% V  
Etenemispolku  1 	-1,7 	+1,8 -0,1 -- 	 . 
Etenemispolku  2 	+0,7 	-6,0 +5,3 _j120t1  

Tavoite  +7,0 -.  

Oulussa henkilöautoilla ajettaisiin viisi prosenttia 
vähemmän maksimiennusteeseen verrattuna 

Etenemispolun  1  vaikutukset  automatkojen  määrään  ja 
ajoaikoihin  ovat vähäisiä maksimiennusteeseen verrattu-
na. 

Etenemispolussa  2  Oulussa autolla tehtävien  matkojen 
 määrä vähenee vuoteen  2010  mennessä noin seitsemän 

prosenttia. Ajosuorite vähenee noin viisi prosenttia  ja 
kokonaisajoaika  noin kymmenen prosenttia maksimien-
nusteeseen verrattuna. 

Liikennemalleilla  ei ole oleellisia eroja ympäristökun-
tien osalta,  sillä kulkumuotojakauman  muutos  on  vähäi-
nen.  
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Jcatalysaattorn  teho  100  % 

J<atalysaattorn  teho  50  % 

Ruutka-ajan polttoaineen  kiiutus 

8go  

Päästöt vähenevät  nykyarvoista katalysaattorien 
 ansiosta 

Päästöt  on  arvioitu etenemispolun  2  mukaisilla liiken-
nemääri itä. Ajoneuvotekniikan kehitys vähentää päästöjä 
liikenteen lisääntymisestä huolimatta.  Jos katalysaattori-
en  teho  tai  käyttö  jää  puoleen arvioidusta, häkäpäästöt 
lisääntyisivät  50  %  nykyisestä. 

Ruuhkaliikenteen  lisääntyminen korostuu keskustan 
alueella. Esimerkiksi keskustan kehällä huipputunnin 
aikainen polttoaineen kulutus lähes nelinkertaistuu ny-
kyisestään. 

Häkapaastöt jos.  

Jatysaattoñ  teho  100  %  

180 4  Jatysaaftoñ  teho  50  %  

1989 

90 : 	1 

60 	\.  1< 	2 

30 

1989  

Typenoksdpäästöt,  jos...  

Torilta lähtevän autoilijan Ruuhka-ajan päästä- 
eteneminen iltahuippu- jen  kehitys Oulussa  
tunnin  aikana  v.2010. 1989  -  2010  etene- 
Vyöhykkeet minuuttefa mispolussa  2  
lähdöstä. Yläkuvassa 
liikenne  on etenemispo- 
lun  2  mukaisesta ennus- 
teesta,  jossa lIIkenne  on  
kasvanut lähes suora vII- 
vaisesti  myös keskustas- Ruuhka-ajan poitto- 

sa. Alakuvassa  on  aineen kulutus 

keskusta-alkuisia  ja  Oulun keskustan 

sinne päättyviä automat- alueella etenemis - 

koja  vähennetty  30%. polussa  2 

100 

2.2  Muutosten  riittävyys  

Liikenteen muutosmandollisuuksia kartoittaneiden kehittä-
misideoiden perusteella  vain etenemispolku 2  tarjoaa mandol-
lisuuden tavoitteiden suuntaiseen muutokseen. Keskustamat

-koilla  muutos  on  kuitenkin riittämätön. Liikenne tulisi ruuh-
kautumaan keskustassa  ja  sisääntuloväylillä  ilman mittavia 
katuverkon autoliikenteen kapasiteettia lisääviä toimenpiteitä 
väylillä  ja  liittymissä. 

Liikenteellisten  muutosten lisäksi tarvitaan aluerakenteen 
kehittämistä siten, että liikkumistarve vähenee  ja  yhdyskunta- 
rakenne suosii kevytliikennettä  ja  linja-autoliikennettä. Fyy-
sisten toimenpiteiden lisäksi tarvitaan yksilötasolla uuden-
laista suhtautumista liikennekäyttäytymiseen. Toimenpitei-
den toteuttaminen edellyttää myös uusien rahoitusmuotojen 
kehittämistä. Kappaleessa kolme kehittämisideat konkretisoi-
daan toimenpiteiksi. Liikenteellisten toimenpiteiden lisäksi 
esitetään maarikäytön, aluerakenteen, ympäristön, rahoituk-
sen  ja  yhteistyön kehittämiseksi tarvittavat toimenpiteet.  
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3.  Kehittämisehdotus 
Kehittämisehdotuksessa  esitetään työryh-

män suosittelemat toimenpiteet valintaperus-
teineen  

3.1  Suositus Oulun seudun 
liikenteen kehittämiseksi 
vuosina  1992-2010  3.2  Kehittämisen periaatteet  

Työryhmä esittää kappaleen  2 kehittämisi-
deoiden  vaikutusten perusteella selkeää 
muutosta Oulun seudun liikenteen kehityk-
seen. Muutokseen voidaan parhaiten vaikut-
taa lisäämällä kevytliikenteen  ja  linja-autolii-
kenteen osuutta erityisesti ruuhkaliikenteen 
aikoina. Suurin muutos kohdistuu työmatka- 
liikenteeseen. 

Molemmat tarkasteltavana olevat kehittä-
miskokonaisuudet muuttavat liikennekäyttäy-
tymistä oikeaan suuntaan. Työryhmä esittää 
Oulun seudun liikenteen kehittämistä etene-
mispolun  2  pohjalta. Etenemispolun  2  aikaan-
saama muutos ei kuitenkaan ole riittävä. Lii-
kennemallien mukaan toimenpiteiden yhteis-
vaikutuksena  v. 2010  autoliikenne vähenee 
keskustan läheisyydessä  vain  noin viisi pro-
senttia maksimiennusteeseen verrattuna. 

Esitettyjen rakenteellisten toimenpiteiden li-
säksi tarvitaan liikennekäyttäytymiseen muu-
tosta. 

Liikkumistarpeen  vähentämiseksi työryhmä 
suosittaa yhdyskuntarakenteen kehittämistä 
keskustojaja niiden lähialueita tiivistämälläja 
viihtyisyyttä lisäämällä. Liikenteen osalta tämä 
tarkoittaa painopisteen kohdistamista kevyt- 
liikenteen, joukkoliikenteen, yleisten pysä-
köintipaikkojen  ja poikittaisyhteyksien  inves-
tointeihin. 

Työryhmä esittää alueellisen yhteistyön koor-
dinointia tien-  ja kadunpidossa, joukkoliiken

-teen  hoidossa, maankäytön suunnittelussa, lii-
kennesuunnittelussa  ja projektiyhteistyössä. 

Kehittämistoimenpiteiden  rahoituksen jär-
jestämiseksi työryhmä esittää uusien rahoitus- 
muotojen käyttöönottoa Oulussa.  

3.21 Koko  suunnittelualuetta  koskevat yleiset  
kehittämisperiaatteet  

Työryhmän valitsema etenemispolku asettaa taaja-
mien kevytliikenteen, joukkoliikenteen sekä  asukas- 
ja asiointipysäköinnin  edellytyksiä parantavat toimen-
piteet ykkössijalle sekä ajoituksen että rahoituksen 
suhteen. 

Päätie-  la  pääkatuverkon  hankkeiden painotus 
muuttuu  

Päätie-  ja pääkatuverkon kehittämishankkeista  esi-
tetään toteutettavaksi ensisijaisesti 

• kevytliikenteen  ja joukkoliikenteen  toimintaedel-
lytyksiä lisäävät hankkeet, kuten joukkoliikenne-
kadut  ja  puuttuvat kehäyhteydet 

•  keskustan läpikulkuliikennettä vähentävät väylät 

• valtateiden 4ja  20  kehittäminen korkealuokkaisina 
väylinä 

• estevaikutusta  vähentävät  ja liikenneturvallisuuua 
 lisäävät hankkeet taajamissa 

•  verkon tasapuolisen kehittämisen kannalta tarvit-
tavat hankkeet.  
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Kevytliikenne pääliikkumismuodoksi  taajamissa 

Työryhmän valitsema kehityspolku tarkoittaa lähi-
vuosina nykyistä runsaampaa panostusta kevytliiken

-teen  kehittämiseen. Kevytliikennettä kehitetään taaja-
mien pääliikennemuotona. Kevytliikenteen matka- 
ajan lyhentäminen  on  selvityksen mukaan eräs tehok-
kaimmista kulkumuotojakaumaa muuttavista toimen-
piteistä Oulussa. Toimenpiteet kohdistuvat pääosin 
Oulun keskustaan, kuntakeskuksiin  ja kylakeskuk

-sun. 

. Kevytliikenteen  kannalta tärkeimmät tekijät ovat 
suorat yhteydet  ja  turvallisuus. 

•  Taajamissa kevytliikenteen yhteyksien jatkuvuus 
ei saa vaarantua tilan puutteen vuoksi. Kevytlii-
kenteen kaista voidaan ottaa esim. katuvarsipysä-
köinniltä. 

• Kevythikenteen  olosuhteiden kehittäminen  on  otet-
tava huomioon kaikessa liikenneverkon  ja  maan-
käytön kehittämisessä. 

• Kevytliikenteen  väyliä rakennetaan pääteiden yh-
teyteen kylien kohdille. 

• Kevytliikenneyhteys  kylän  ja kuntakeskuksen  vä-
lille rakennetaan,  jos  väliä  on  alle  viisi kilometriä. 
Pääreitti  ja päätie risteävät eritasoissa,  kun no-
peusrajoitus  on  suurempi kuin  60 km/h.  

Kevyen liikenteen turvallisuutta parannetaan taa-
jamissa vähentämällä autoliikenteen nopeutta ra-
kenteellisilla nopeudenrajoittimilla, kuten kaven-
netulla ajoradalla  ja korotetuilla suojateillä.  Taa-
jamissa keskeisten "kauppakatujen" ajonopeudet 
alennetaan yleensä  40 km/h:iin. 

• Kuntakeskuksissa  varataan riittävästi tilaa polku-
pyörien pysäköintiä varten. Myös linja-autopy-
säkkien läheisyyteen varataan tila polkupyöräpy-
säköinnille. 

• Kunnossapidossa  asetetaan kevytliikenneväylät 
 ja -kaistat  sekä linja-autokadut, -kaistat  ja -py-

säkit ykkössijalle.  Erityisesti talvikunnossapito 
 on  oltava niin tehokasta, että väylät ovat hyväkun-

toisia  klo  6.00 - 18.00. Kevytliikenteen väyhulä  ei 
saa olla ajoa haittaavaa  lunta ja  linja-autopysäkki

-en liukkaudentorj  unta  on  oltava nykyistä huomat-
tavasti tehokkaampaa. Esitetyt toimenpiteet edel-
lyttävät kaluston kehittämistä, resurssien uudel-
leen jakoa  ja kunnossapidon  kehittämistä esim. 
yksityisten yrittäjien kanssa tehtävin kunnossapi-
tosopimuksin.  

1t (KtYfJ I-IOU 	/VUPE UA1E 
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Joukkoliikenteelle  etuisuuksia 

Työryhmän valitsemaan etenemispolkuun sisältyy lin-
ja-autoliikenteen etuisuuksien voimakas lisääminen lä-
hivuosien aikana. Linja-autoliikenteen nopeutta lisää-
viä etuisuuksia kannattaa voimakkaimmin lisätä Oulun 
keskustassa  ja sen  lähiympäristössä. Matkustajamääri

-en  lisääntyminen edellyttää lisäksi lipun  hinnan  laske-
mista nykyisestä. Tehokkain keino  on  kuitenkin henki-
löautolla tehtävän työmatkan kustannusten nostaminen 
esim. ruuhka-ajanmaksuilla. 

.  Oulun seudun joukkoliikenne perustuu jatkossakin 
linja-autoliikenteeseen. 

•  Oulun paikallisliikenteen toiminta-alue säilynee ny-
kyisenä. 

•  Paikallisliikenteen nykyistä pienipiirteistä heilurilin-
jastoa täydennetään kuntakeskuksien  ja  Oulun kes-
kustan välisillä suorilla työmatkaliikenteen vuoroil

-la.  Suoria yhteyksiä lisätään Oulussa myös suurimpi-
en lähiöiden  ja  keskustan välille. 

• Kehäyhteyksien  avulla parannetaan myös joukkolii-
kenteen poikittaisyhteyksiä. 

•  Oulun kaupunkiseudulla suositellaan tutkittavaksi 
linja-autojen kulunvalvontajärjestelmän käyttöönot

-toa.  Järjestelmä antaa  sen  laajuudesta riippuen tietoa 
linja-autojen tuloajoista, autojen sijainnista  ja  mat-
kustajamääristä.  Järjestelmällä voidaan "auttaa" bus-
seja valoliittymissä niiden ollessa myöhässä, antaa 
tietoa lisäautojen tarpeesta  ja  myös parantaa nykyistä 
pysäkki-informaatiota. Järjestelmä perustuu linja- 
autojen  ja  valo-ohjausjärjestelmän väliseen radiolii- 

kenteeseen.  Helsingissä  on  yhdellä linjalla  em.  tapai-
nen järjestelmä kokeiltavana. Landessa ollaan kokei-
lua käynnistämässä. Oulussa tuleekin seurata kokeilu - 
jaja  tehdä jatkopäätöksiä saatujen kokemusten pohjal-
ta. Bussien kulunvalvonta tulisi kyseeseen ainakin 
keskeisimmillä pysäkeillä, kuten 

-  Hellaakoski 
- Femila 
-  Kuvernööri 
-  Otto Karhi 
-  Merikoski 
-  Suomen pankki 

• Joukkoliikenteen vakiokäyttäjien  matkustamista tue-
taan. Tavoitteena  on  uusien matkustajien saaminen  ja 

 edelleen vuorotarjonnan asteittainen lisääminen. 

•  Koulu-ja  sosiaalitoimen valtionosuusjärjestelmän uu-
distuessa vuoden  1993  alussa kunnilta vaaditaan entis-
tä tarkempaa harkintaa kuijetuspalvelujen  ja  joukko- 
liikenteen järjestämisessä. Kuljetusten järjestämises-
sä kaivataan nykyistä tiiviimpää yhteistyötä täksi-  ja 

 linja-autoyriuäjien kesken. 

•  Heikosti kannattavat vuorot  (haj  a-asutusalueet, iltalii-
kenne, viikonloppuliikenne, kesäliikenne)  hoidetaan 
tarvittaessa nykyistä pienemmällä kalustolla  ja  reitti- 
muutoksilla. 

•  Tiedottamiselle luodaan yhteiset pelisäännöt liiken-
teenharjoittajien  ja  kuntien kesken. Pysäkkipalveluja 
parannetaan tarkoituksenmukaisia odotustiloja  ja py-
säkkikatoksia  rakentamalla. Pysäkkien tarjoamaa in-
formaatiota lisätään oleellisesti. 

Liikenneympäristään  huomiota  

Pääteiden tienvarsinäkymät  antavat mielikuvan 
Oulun seudun miellyttävyydestä  ja vireydestä.  Pää- 
väylien tienvarsinäkymät eivät nykyisellään vastaa 
valtakunnan osakeskukselta vaadittavaa tasoa. 

Tärkeimmät kehittämiskohteet ovat valtatie 4ja mt 
 815 (Lentokentäntie)  Oulun kaupunkiseudulla. Teil-

le tulee laatia tieympäistön kehittämissuunnitelmat, 
joissa esitetään hoitotavat avoimelle maisematilalle, 
peitteiselle maastolle, asuntoalueille sekä palvelu-  ja 
teollisuusalueille. Tiealueesta  esitetään, miten  se  so-
peutetaan ympäristöönsä. Keinoja ovat  mm.  maaston 
mitoitus  ja  ympäristön mukainen kasvittaminen. 

Taajamissa tulee parantaa ensisijaisesti taajamatoi-
mintojen kannalta keskeiset alueet. Taajamakuvan 
parantamiseen sisällytetään sekä liikenneväylät että 
niihin liittyvä maankäyttö.  

3.22  Oulun keskustan  kehittämisperiaatteet  

Keskustan saavutettavuudenja vastaanottokyvyn kehit-
tämisessä pääperiaatteena tulee työryhmän mukaan olla 
kävelyalueen  ja kevytliikenteen  yhteyksien voimakas 
laajentaminen, ulkoisen liikenteen ohjaaminen pääkatu-
jen kautta pysäköintilaitoksiin sekä joukkoliikenteen  ja 
huoltoliikenteen etuisuuksien  oleellinen laajentaminen. 

Oulun keskustan liikenneverkko  2010  
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Kevytliikenne  

Keskustan kevytliikenteen väylästön keskipisteen muo-
dostaa Rotuaari. Työryhmä esittää Rotuaarin voimakasta 
laajentamista. Rotuaari yhdistetään kevytliikenteenpääyh-
teyksillä Raksilaan, Etu-Lyötylle,  Taka-Lyötylle,  Karja- 
sillalle, Pikisaareen  ja  edelleen Hietasaareen  ja  Toppi-
laan. 

Liikekeskustan  lisäksi esitetään Meritullin, Etu-ja Taka
-Lyötyn  alueille toteutettavaksi laajoja autoista vapaita 

alueita. 
Rotuaarin  laajentaminen  ja  muiden esitettyjen kevytlii-

kenneyhteyksien toteuttaminen asettaa erityisiä vaati-
muksia kevytliikenteen järjestelylle keskustan liikenne-  

ratkaisuissa. Keskeisiä kohtia ovat pääkatujen ylitykset. 
Työryhmä esittää, että pääkatujen kanssa risteämiset 

hoidetaan liikekeskustan alueella samassa tasossa autolii-
kenteen kanssa. Järjestelyt toteutetaan kevytliikenteen 
ehdoilla ( liikennevalot, rakenteellinen nopeuden  alen- 
nus).  

Polkupyörien pysäköintipaikkoja lisätään oleellisesti. 
Pysäköintitilaa varataan kaikkien kevytliikenteen pääyh-
teyksien varrelle siten, että järjestettyä pysäköintitilaa  on 

 aina käytössä. Tämä tarkoittaa katutilan uudelleen jaka-
mista kevytliikenteen  ja  autoliikenteen kesken.  
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Joukkollikenne  

Oulun keskustan joukkoliikenne tukeutuu paikallislii-
kenteen linjastoon. Linjastoa täydentävät kaukoliiken

-teen  linjat sisääntuloteillä. 

•  Keskustassa paikallisliikenteen linjoja keskitetäin Iso- 
kadulle. Keskustaan päättyvien paikallisliikenteen lin-
jojen päätepiste voisi olla esim. Meritullin  tai  Etu-
Lyötyn alueella. 

•  Keskustan joukkoliikennepalvelujen tehostamiseksi 
työryhmä esittää pienkalustolla toimivaa suppeaa ci-
tylinjaa. Citylinjan tehokkain toiminta-alue  on  Meri- 

tullin ja Raksilan  välillä.  City-linjoilla vuoroväli  on  enin-
tään  10  minuuttia. Citybussit käyttäisivät pääosin autolii-
kenteen väyliä, joilla  on joukkoliikenteen kaistat.  Joissa-
kin tapauksissa bussit voisivat käyttää jopa kevytliiken

-teen  väylää, kuten Etu-ja Taka-Lyöttyä yhdistäväksi  suun-
niteltua kevytliikenteen alikulkua. Liikekeskustassa  ja 
sen  tuntumassa busseille voitaisiin varata oma tila tontti- 
kaduilta. Citybussitoiminta esitetään käynnistettäväksi 
pienillä matalalattiaisilla linja-autoilla. Citylinjaa voisi-
vat ilman lisämaksua käyttää pysakointilaitosten käyttä-
jät  ja vaihtomatkustajat.  Toiminnan edellytyksenä  on 
lipputuen  saaminen. 
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Isokatu  muuttuu joukkolilkennekaduksi 
aluksi välillä Albertinkatu - Kajaaninka

-tu.  Laajuuden lopullinen määrittäminen 
vaatii tarkemmat selvitykset. Linnanka

-dun  jatkeena oleva Pokkisen silta esite-
tään otettavaksi ainoastaan joukkoliiken

-teen  käyttöön. Linnankadun muu autolii-
kenne käännetään Pokkisen liittymään. 

• Joukkollikennekaistoja  esitetään tehtäväk-
si aluksi keskustaan  ja  keskustan välittö-
mään läheisyyteen. Myöhemmin linja -au-
tovuorojen  määrän kasvaessa  ja ruuhkai-
suuden lisääntyessäkaistoja  lisätään myös 
keskustan ulkopuolelle. 
Joukkoliikennekaistoja  voivat käyttää lin-
ja-autojen lisäksi taksit, yhteiskäytössä 
olevat henkilöautot (autossa vähintään kol-
me henkilöä)  ja  mandollisesti huoltolii-
kenne. Kaistoista  osa  on  käytössä  koko 

 ajan  ja osa  vain  ruuhka-aikoina; aamulla 
esimerkiksi  klo  6.00 - 9.00  keskustan 
suuntaan  ja  iltapäivällä esimerkiksi  klo 

 14.00 - 17.00  keskustasta poispäin. 
Tällä hetkellä linja-autoliikennettä  on 

 suurimpien kaupunkiemmejoukkoliiken-
nekaistoilla minimissään seuraavasti: 
Helsingissä  40 la/hfsuunta, Turussa  15  ja 

 Tampereella  20. Oulussajoukkoliikenne
-kaistaa esitetään,  jos ko.  suuntaan  tunnin 

 aikana kulkee yli kymmenen linja-autoa. 

Keskustan kaikille pysäkeille esitetään 
asetettavaksi helppolukuiset  aikataulut  ja 
reittikartat. Pysäkkikatosten  määrää tulee 
myös merkittävästi lisätä. 

Bussien  kulunvalvonta tulisi kysee-
seen ainakin keskeisimmillä pysäkeillä.  

'lulu'  
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Pysäköinti 

•  Oulun liikekeskustan pysäköintiä kehitetään  v. 1992  val- 	•  Uusilla alueilla (Meritulli, Lyötty) pysäköinti  to- 
mistuneen pysäköintisuunnitelman  periaatteiden mukai- 	teutetaan rakenteissa. 
sestikeskittämälläpysäköintiäpysäköintilaitoksiin. Työ- 
matkapysäköintiä  rajoitetaan muuttamalla kaikki yleiset 	• Raksilan markettien  ja matkakeskuksen  yhteyteen 
autopaikat maksullisiksi. Kadunvarsipysäköintiä vähen- 	tulevaa pysäköintitilaa tulisi voida käyttää niiden- 
netään,  jotta kevytliikennettä  ja huoltoliikennettä  voi- 	kin,  jotka asioivat keskustassa. Pysäkointipaikat 
daan  kehittää. 	 esitetään sijoitettavaksi pysäköintitaloihin. 

• Liikekeskustassa asiointipysäköinnin  kysyntä tyydyte- 	• Kadunvarsipysäköinnin osalta tulisi selvittää mah- 
tään  kokonaan. Kaavoituksen keinoin ohjataan uudis-  ja 	dollisuudet  siirtyä nykyisestä tolppakohtaisesta 
saneerausrakentamisen  yhteydessä autopaikkavelvoittees- 	rahastuksesta keskitettyyn rahastukseen pysäköin- 
ta  mandollisimman suuri  osa pysäköintilaitoksiin. Asi- 	tilaitosten  tapaan. Rahastus keskitettäisiin esimer- 
ointipysäköintitilannetta  voitaisiin tehostaa hankkimalla 	kiksi yhden korttelin osalta samaan pisteeseen. 
sopimusjärjestelyin tonteilla  olevia pysäköintipaikkoja 	Tämä antaisi paremmat mandollisuudet kehittää 
asiointipysäköinnin  käyttöön. 	 yhteinen rahastusjärjestelmäpysäköinnillejajouk- 

koliikenteelle. 
•  Yksityisten autopaikkojen määrää pienennetään liike- 

keskustassa määrittämällä pysäköintinormissa tontille 	• Äimäraution alueelle tulisi varata  ja  rakentaa pysä- 
rakennettava autopaikkamäärä vähäiseksi. 	 köintialue kuorma-autoille. 

•  Oulun keskustassa kaavoituksessa käytettävä pysäköin- 	• Oulun ympäristökuntien kuntakeskuksiin tulee  ra- 
tinormi  tulisi mitoittaa siten, että  se  osaltaan vähentäisi 	kentaa liityntäpysäköintiä palvelevia pysäköinti- 
henkilöautolla  tapahtuvaa työmatkaliikennettä keskus- 	alueita. 
taan. 
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Huoltoliikenne 

Liikekeskustan huoltoliikennettä  työryhmä esittää ke-
hitettäväksi huoltoliikennesuunnitelman mukaisesti. Ta-
voitteena  on huoltoliikenteen  toteuttaminen maanalaise-
na keskeisten korttelien osalta. Näin ydinkeskustassa 
vapautuu katutilaa kevytliikenteelle  ja joukkoliikenteel

-le. 
Liikekeskustaa  laajemmallakin alueella huoltoliikenne 

tulisi mandollisuuksien mukaan keskittää korttelipihoil
-le,  maan  alle  tai  määrittää huoltoliikenteelle aikarajoitus. 

Liikenteen ohjaus 

Oulun keskustan alueelle työryhmä esittää alueellista 
 40 km/h nopeusrajoitusta.  Toimenpide parantaa huo-

mattavasti kevytliikenteen turvallisuutta  ja  tasoittaa au-
toliikenteen nopeuksia. Keskustassa esitetään toteutetta-
vaksi pysäköinninohjausjärjestelmä, jolla autoliikenne 
ohjataan pääkatujen kautta yleisiin pysäköintilaitoksiin. 
Pysäköinninohjauksessa osoitetaan pysäköintilaitoksen 
reitin lisäksi laitoksen täyttöaste. Ruuhkautuvien sisään-
tuloväylien  ja  keskustan liikennetilannetta voidaan pa-
rantaa ohjaamalla muuttuvilla opasteilla keskustan läpi- 
kulkevaa liikennettä poikittaisyhteyksien, esimerkiksi 
Kiertotien  ja Joutsentien  kautta. Samalla voidaan osoit-
taa myös eduffisin reitti pysäköitilaitokseen. 

Liikennevalo-ohjausperiaate  

Liikennettä ohj ataan jatkossa selkeämmin pääkaduille. 
Liikennevaloja lisätään niihin pääkatujen liittymiin, joissa 
risteää kevytliikenteen pääreitti,  tai  kyseessä  on pysä-
köintilaitokseen  johtava liittymä. 

Vihreitä aaltoja ei voida tulevaisuudessakaan saada 
aikaan kaikille liikennevirroille, mikä aiheutuu lyhyistä 
liittymäväleistä. Aaltojen suunnittelussa otetaan huomi-
oon, että 

•  aallot tukevat nopeusrajoitusjärjestelmää eli vihreät 
aallot suunnitellaan enintään nopeudelle  40 km/h 

• minimoidaan  liikenteen päästöjäja samalla viivytyk-
siä tarjoamalla suurille liikennevirroille vakionopeu-
della toimiva aalto 

•  suositaan mandollisuuksien mukaan joukkoliiken-
nettä  ja pysäköintilaitosten  käyttöä 

• kevytliikennettä  suositaan pääkatujen  ja vilkkaiden 
kevytliikenteen  väylien risteämiskohdissa.  
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Pääkatuverkon täydennykset  keskustassa 	Muut keskustan katujärjestelyt 

Suunnitelmaa laadittaessa  on  varmistunut  jo  aiemmissa 
suunnitelmissa esillä olleen tieverkkoratkaisun tarpeellisuus. 
Uusia yhteyksiä ovat  mm. Joutsentien  jatke  ja Rautatienka

-dun  jatkaminen Etu-Lyötyn halki Limingantulliin. 

Limingantullin  ja Nuottasaaren kehittämisedellytykset  pa-
ranevat työryhmän mielestä parhaiten täydentämällä Jout-
sentie  radan  yli Limingantulliin. Kulkumuotojen tasapai-
noisen kehityksen kannalta Joutsensilta toteutetaan  1 + 1 
kaistaisena molemminpuolisin kevytliikenneväylin.  Tal- 
löin silta johtaa lyhytmatkaisen liikenteen pois keskustas-
ta. Joutsensilta vähentää keskustaan Saaristonkadun kautta 
kulkevaa liikennettä  ja  antaa mandollisuuden säilyttää 
Saaristonkatu nelikaistaisena. 

Joutsensillan  avulla nykyinen Joutsentie täydentyy  Li-
mingantulliin  asti, mikä lisää tien merkitystä  ja  liikenne- 
määriä. Tällöin syntyy myös tarve kehittää Joutsentien 
nykyisten tasoliittymien välityskykyä kaista-  ja  valo-ohja-
usjärjestelyin. 

•  Keskustan läpäisevä pääkatuyhteys valmistuu Tulliväylän 
 ja Rautatienkadun  jatkuessa Etu-Lyötyn kautta Limingan-

tulliin. Yhteys täydentyy Kiertotien valmistuttua. Uusi 
pääkatuyhteys parantaa keskustan kevytliikenteenjajouk-
koliikenteen toimintaedellytyksiä. Työryhmän esityksen 
mukaan yhteyden kehittäminen aloitetaan parantamalla 
Tulliväylän  ja Heikinkadun liittymän  toimivuutta ohjaa- 
maila  osa liikennevirroista eritasoon.  Seuraavat toimenpi-
teet ovat väylän jatkaminen Etu-Lyötyn läpi sekä Rauta-
tienkadun  ja Saaristonkadun liittymän  parantaminen ra-
kentamalla Saaristonkadun ylittävä yhteys  radan  varteen. 
Liikenteellinen toimivuus edellyttänee kehäyhteyden jat-
kamista Joutsensillan eteläpuolelle. Rautatienkatu raken-
netaan nelikaistaiseksi Matkakeskukseri alueen rakentami-
sen yhteydessä. Kiertotien, Kuusamontien  ja Tulliväylän 

 liittymä toteutetaan siten, että Kiertotieltä  ja  Kuusamon- 
tieltä  on  sujuva yhteys Tulliväylälle. Liittymässä toteute-
taan joukkoliikenteen etuisuudet kaista-  ja valojärjeste-
lyin. 

Alempiasteisia  katuja esitetään kehitettäväksi tont-
tikatuina. Kaduilla  on pysäköintiä,  mutta pääasiassa 
ne palvelevat tonteille ajoa  ja huoltoliikennettä.  Ka-
duille varataan purku-  ja lastaustilat huoltoliiken

-teelle. Myös kevyen liikenteen asemaa korostetaan 
omilla väylillä  tai kaistoilla, ajoradan kavennuksilla 
tai  vastaavilla hidasteilla. 

Maankäyttä  

Keskustan tulee elää niin reunoilla kuin ydinalueel-
lakin. Keskustassa tulisi pyrkiä kiinteän asutuksen 
lisäämiseen keskustan tavoitesuunnitelman mukai-
sesti. Näin tuettaisiin parhaiten tavoitteita liikenteen 
kehittämisestä kevytliikenteen  ja joukkoliikenteen 

 suuntaan. 
Liikenteen kehittämisen kannalta  on  hyvä saada 

myös keskustan läheisyyteen voimakkaita asunto- 
alueita kuten Hietasaari, Toppilansalmi, Myllytulli 

 ja Taka-Lyötty.  Mandollisuuksien mukaan jopa ny-
kyinen kasarmialue olisi hyvä saada kehitetyksi asun-
toalueeksi. 

Liikennejärjestelmän  kannalta kaupallisia toimin-
toja tulisi kehittää ennen kaikkea liikekeskustassa. 
Meritulli  on  kaupunkirakenteen  ja  tulevan liikenne- 
järjestelmän kannalta kuitenkin selvästi parempi vaih-
toehto kauppakeskusrakentamiselle kuin Kaakkuri, 
Linnanmaa  tai  jokin muu keskustan ulkopuolinen 
alue. 

Keskustan kehittäminen  on  kaiken  kaikkiaan lähtö-
kohta haluttuun liikenteelliseen kehitykseen. Kes-
kustaan sopii lisää asukkaita  ja  myös palveluvaltaisia 
työpaikkoja. Meritulliin tulisikin sijoittaa mandolli-
simman paljon asutusta.  
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3.23  Muu  Oulu  

Päätie-  ja pääkatuverkko  

Työryhmä pitää valtatien  4  kehittämistä moottoriväylä
-nä  Oulun seudulla hyvin tärkeänä. Tavoite ei ole ristirii-

dassa liikennepolitiikkaan esitettävän muutoksen kanssa, 
 sillä  valtatien  4  kehittäminen Oulun seudulla moottori-

väyläksi  on  Oulun seudun  ja koko  Pohjois-Suomen elin-
keinoelämän kehittämisen  ja  ennen kaikkea niiden kulje-
tusten vuoksi elintärkeää. 

Liikennepolitiikan muutos näkyy kuitenkin myös Ou-
lun alueella pääteiden kehittämisohjelmassa. Valtatien  4 

 välin  Kempele - Kiviniemi moottoriliikennetien täyden-
tämiseen moottoritieksi esitetään liitettäväksi moottori- 
väylän rinnakkaistien, maantien  814,  parantaminen välil-
lä Kempele -  Oulu. Rinnakkaistien  parantaminen tukee 
osaltaan joukkoliikenteen kehittämistä. 

Pääkatuverkon  kehittäminen Oulun alueella keskustan 
ulkopuolella  on  eräiden kehäyhteyksien rakentamista  ja 

 nykyisten pääkatujen perusparantamista. 
Mikäli liikennepolitiikan muutos muuttaa kulkumuoto-

jakaumaa ennakoitua enemmän, voidaan  1990-luvun  lop-
puvuosille  esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista siir-
tää myöhemmäksi.  2000-luvulle ajoitettujen toimenpi-
teiden aikataulua  ja  sisältöä saattaa olla syytä muuttaa 
paljonkin tulevan kehityksen perusteella. Siksi suunnitel-
man lopussa esitettyä toteuttamisohjelmaa tulee tarkistaa 
ennen vuosikymmenen vaihdetta. 

Oulun keskustan ulkopuolisen alueen päätie -  ja pääka-
tuverkon  kehittämiseksi työryhmä esittää seuraavia toi-
menpiteitä: 

Valtatie  4  kehitetään moottoritieksi  koko  Oulun kau-
pungin alueella. Välille Oulun eritasoliittymä -  Kivi-
niemi rakennetaan toinen ajorata tiesuunnitelman mu-
kaisesti. Suurten liikennemäärien vuoksi tiejakson 
nykyisiä liittymiä parannetaan. 

•  Oulun keskustaan johtavina sisääntuloyhteyksinä 
kehitetään Kemintietä, Tuifiväylää, Kainuuntietä  ja 
Poikkimaantietä - Kajaanintietä. Kaj aanintien rampit 

 esitetään säilytettäväksi valtatiellä  4. Ramppien  kaut-
ta ohjataan pohjoisen suunnasta Medipolikseen, 
OYKS:iin  ja Raksilan  kaupunginosaan päättyvä lii-
kenne. Keskustaan ei ohjata tätä kautta liikennettä 
valtatieltä  4. Ramppien  säilyttäminen edellyttää, että 
Tulliväylää varaudutaan kehittämään kaksiajoratai-
seksi sisääntulotieksi. Myös Tulliväylän  ja  Kajaanin- 
tien liittymä tulee parantaa. Laanilan eritasoliittymää 
kehitetään niin, ettei lyhytmatkainen liikenne esimer-
kiksi Tuirasta keskustaan ohjaudu valtatielle  4. 

•  Valtatietä  20  kehitetään välillä Hintta - Korvenkylä 
keväällä  1992  valmistuneen yleissuunnitelman mu-
kaisesti nelikaistaisena valtatienä, jossa ovat erita-
soliittymät Raitotien liittymässä  ja Hönttämäen  koh-
dalla. 

•  Valtatien  22 kaksiajorataistamista  esitetään jatketta-
vaksi Kaukovainiolta Maikkulaan. Liittymät ovat  ta-
soliittymiä. Eritasoliittymiin varaudutaan. 

•  Oulujoen ylittävien siltojen kaistamäärien lisäämistä 
jouduttaneen vielä Tulliväylän kaksiajorataistamisen 
jälkeenkin harkitsemaan. Lisäkaistojen tarve selviää 
kuitenkin vasta sitten, kun  on  selvillä esitetyn liiken-
nepolitiikan muutoksen vaikutus liikennekäyttäyty-
miseen. 

Poikkimaantietä  esitetään jatkettavaksi Vihreäsaareen, 
jolloin vierekkäiset satarnat voidaan yhdistää. Hieta- 
saaren tavoitesuunnitelmassa saareen esitetään voi-
makasta lisäystä sekä virkistystoimintaan että asumi-
seen. Hietasaaren kautta Vihreäsaaren satamaan suun-
tautuva  raskas  liikenne olisi näin ristiriidassa saaren 
kehittämisen kanssa. 

Hiukkavaaran ja/tai Saarelan alueiden maankäytön 
mandollinen yleiskaavaa voimakkaampi kasvu edel-
lyttää varautumista Poikkimaantien jatkeeseen joen 
yli  ja päätieverkon täydentämistä Poildcimaantien ja 
Raitotien  välillä. 

• Limingantie levennetään nelikaistaiseksi Lentoken-
täntielle  saakka.  Tien leventäminen  tulee tarpeellisek-
si Kaakkurista keskustaan suuntautuvan liikenteen 
voimakkaan kasvun vuoksi. Ensimmäisessä vaiheessa 
leventäminen esitetään tehtäväksi Palokankaantielle 
saakka. Limingantien  ja Poikkimaantien liittymän 
täydentäminen  toisella  rampilla  tulee myös tarpeelli-
seksi. Lentokentäntien liittymän muuttamiseen erita-
soliittymäksi varaudutaan seutukaavan mukaisesti.  

Keskustan  sisääntulotiet 
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•  Kiertotie esitetään tehtäväksi nelikaistaisena Koske-
lantien  ja Tulliväylän  välillä.  Tien  rakentaminen  on 

 edellytys Hietasaaren  ja  Toppilan alueiden maankäy-
tön voimistumiselle. Kiertotien toteutuksen lähtökoh-
tana  on  ohjata Tuiran läpikulkuliikenne kokonaan  Kier-
totielle.  Käsittelyssä olevan yleissuunnitelman mukai-
nen ratkaisu edellyttää voimakkaita katutilan sanee-
raustoimenpiteitä sekä Valtatiellä että Koskitiellä. 

•  Valtatien kehittämisen lähtökohtana  on joukkoliiken-
teen  ja kevytliikenteen  suosiminen. Joukkoliikenteen 
etuisuuksia lisätään Valtatienja Merikoskenkadun  hit-
tymässä  sekä kaista- että valojärjestelyin. 

• Tervahovintien  jatkaminen Hietasaareen ei ole ajoneu-
voliikenteen kannalta tarpeen yleiskaavan mukaisella 
maankäytöllä vuoteen  2010  mennessä. 

Valtatie  22 levennetään kaksiajorataiseksi Oulunlah-
den  maantielle saakka. Samalla varaudutaan Poikki- 
maantien  ja Oulunlanden  maantien liittymien rakenta-
miseen eritasoliittymiksi. Liittymien rakentaminen tul-
lee ajankohtaiseksi vuoden  2010  jälkeen, jolloin Kaak-
kuri  on  valmistunut  ja  lisäksi  on  voinut  tulla  tarpeelli-
seksi rakentaa Poikkimaantien jatke joen ylitse Saare-
lan  ja  Hiukkavaaran maankäytön kasvun vuoksi. 

• Oulunlanden  maantie esitetään toteutettavaksi tien yleis- 
suunnitelman mukaisesti Kaakkurin alueella nelikais-
taisena  ja  muualla kaksikaistaisena maantienä. Ehdo-
tus perustuu Kaakkurin tulevaan maankäyttöön ilman 

• Raitotie  esitetään parannettavaksi välillä Kuivasjärvi - 
Herukka, koska alueen maankäyttö liitetään valtatie- 
hen 4  uudella eritasoliittymällä. 

• Ruskontieltä  esitetään rakennettavaksi katuyhteys  Rus-
kon  teollisuusalueen läpi Hönttämäeneritasoliittymään. 
Uusi yhteys jakaa Ruskoon suuntautuvan liikenteen 
paremmin  tie-  ja katuverkolle. 

Kevytliikenne 

Kevytliikenteen  verkon yhdistävyyttä parannetaan pää-
asiassa pääkatujen parantamisen yhteydessä. Uusia ke-
vytliikenteen yhteyksiä esitetään uusilta kasvualueilta 
(Hietasaari, Toppila, Kaakkuri  ja Maikkula - linatti) 

 keskustaan. Erityisen tärkeää  on  myös huolehtia väyläs-
tön kunnossapidosta. 

Joukkoliikenne 

Liikennetutkimuksen  tulosten perusteella  ja  maankäy-
tön kehittyminen huomioon ottaen vuorotarjontaa tulisi 
ensisijaisesti lisätä keskustan  ja  seuraavien alueiden 
välille: 

skeskusta - Kaijonharju 
• 	- Kaakkuri  
•keskusta - Kontinkangas 
• keskusta - Pateniemi 
•  keskusta - Maikkula 
• keskusta - Hietasaari 

sekä reiteillä 
• Kaijonharju -Kontinkangas 
• Korvensuora - Kontinkangas 
• Maikkula - Kontinkangas 
• Kaakkuri - Limingantuhli 

Vuorotiheyttä  lisätään myös kuntakeskusten  ja  Oulun 
keskustan välillä kunnista suuntautuvan työmatkaliiken

-teen  saamiseksi entistä enemmän hinja-autoihin. 
Kaukohiikenteen  linjat tulee hyödyntää parhaalla mah-

dollisella tavalla parannettaessa joukkoliikenteen palve-
lutasoa Oulun työssäkäyntialueehla. 

Terminaaliyhteydet  

Yhteyksiä lentokentälle esitetään parannettavaksi ulot-
tamalla  sinne vakiovuoroinen paikalhisliikenteen  linja. 
Linjan tulisi kulkea Oulun matkakeskuksen kautta.  
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3.24  Ympäristäkunnat 

HAU  KIPU  DAS  

Päätieverkko  

Ensimmäisenä toimenpiteenä esitetään rinnakkaistieksi 
jäävän valtatien  4  kunnostamista kanavoimalla liittymiä 

 ja toteuuamalla kevytliikenteen erottelu yleiskaavojen 
tieverkkosuunnitelmien  mukaisesti.  Tien mitoitusnopeu-
deksi  esitetään  80 km/h. Joukkoliikenteen kilpailukykyi

-sen  nopeuden vuoksi nopeusrajoitusta  60 km/h  käytetään 
 vain pistekohtaisesti.Taajaman  kohdalla nopeusrajoitus 

 on 60 km/h. 
Ohitustiellä  (valtatie  4) on  tarpeen varautua toisen 

ajoradan rakentamiseen välillä  Kello -  Haukipudas. To-
teuttamisen tarve määritellään myöhemmissä suunnitte-
luvaiheissa. 

Korvenkylä -  Kello -kehäyhteyteen varaudutaan  seutu- 
kaavan mukaisesti. Toteuttamisajankohta määräytyy 
maankäytön tarpeiden mukaan. 

Virpiniementienjatkeeseen Kiviniementien  ja Hoistin
-mäen välille varaudutaan  Kellon osayleiskaavan ja seu-

tukaavan  mukaisesti. 

Kevytlilkenne 

Kevytliikenteen  olosuhteiden parantaminen  on  ensi si-
jalla taajaman liikenneverkkoa kehitettäessä. Kevytlii-
kenteen verkko toteutetaan yleiskaavan tieverkko-  ja 
liikenneturvallisuussuunnitelman  periaatteiden mukaises-
ti. 

Joukkoliikenne 

Haukiputaan  ja  Oulun välille lisätään suoria työmatka- 
liikennettä palvelevia joukkoliikenneyhteyksiä. Suorien 
vuorojen kysyntää  on  tarpeen testata kokeilulla. 

Syksyllä  1992  kokeiluun otettavaa seutulippujärjestel
-mää  esitetään laajennettavaksi koskemaan vähitellen kaik-

kia sarjalippuja. Tämä edellyttää kunnalta lipputuen 
lisäämistä. Järjestelmän laajentamisen kustannukset tu-
lee selvittää syksyn  1992  kokeilun tulosten pohjalta.  
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—  Valtatie  

KEMPELE  

Päätieverkko  

Ensimmäisenä toimenpiteenä esitetään nnnakkaistien 
(maantie  814)  kunnostamista liiuymiäkanavoimalla.  Tien 
mitoitusnopeudeksi  esitetään  80 km/h. Joukkoliikenteen 
kilpailukykyisen  nopeuden vuoksi nopeusrajoitusta  60 
km/h  käytetään  vain pistekohtaisesti.  Taajaman kohdalla 
nopeusrajoitus  on 60 km/h. Kuntakeskuksen  ja  Honka-
sen välisen  tien parantamiseen varaudutaan Kempeleen 
tieverkko-  ja liikenneturvallisuussuunnitelman  1991  mu-
kaisesti. 

Välillä Kempele - Kiviniemi (valtatie  4)  esitetään moot-
toriliikennetie rakennettavaksi moottoritieksi ennen vuotta 

 2000. 
Kempeleen eritasoliittymä  palvelee suunniteltua maan- 

käyttöä  ja  tukee seutukaavan mukaisen maankäytön ke-
hittämistä. Kempeleen kunta  on  esittänyt uuden enta-
soliittymän rakentamista Kempeleen pohjoispuolelle. 
Liittymä ei sisälly seutukaavaan  ja  voi toteutuessaan 
aiheuttaa seutukaavan periaatteiden vastaisen maankäy-
tön syntymistä. Työryhmän mielestä uutta eritasohitty

-mää  ei tarvita  ja Kempeleen  nykyisen eritasoliittymän 
kehittäminen turvaa parhaiten valtatien  4  säilymisen  kor-
kealuokkaisena valtakunnallisena päätienä  Oulun kau-
punkiseudulla. 

Välille Kempele - Haaransilta (valtatie  4)  esitetään 
rakennettavaksi moottoritie. 

Maantie  8152  (Kempele - Oulunsalo) tulee parantaa 
mandollisimman pian välillä Koulutie - Lentokentäntie. 

Kempele - Madekoski -kehäyhteyteen varaudutaan seu-
tukaavan mukaisesti. Toteuttamisajankohta määräytyy 
maankäytön tarpeiden mukaan. Kehän alkuosa välillä 
maantie  814 - Kokkokankaantie (pt 18681)  esitetään 
tehtäväksi Kempeleen tieverkko-  ja liikenneturval-
lisuussuunnitelman  mukaisesti. 

Kevyttiikenne 

Kevytliikenteen  olosuhteiden parantaminen  on  ensi si-
jalla taajaman liikenneverkkoa kehitettäessä. Kevytlii-
kenteen verkko toteutetaan yleiskaavan tieverkko-  ja 
liikenneturvallisuussuunnitelman  periaatteiden mukaises-
ti. Taajaman ulkopuolella toteutetaan kevytliikenteen 
yhteydet Kempeleen  ja Oulunsalon  välille, Kokkokan-
kaantien varteen  koko  välille  ja  valtatien  4  varteen  Kern-
peleen  ja Limingan  välille.  

- Seututie 
- Yhdystie 

Väylävaraus 
Kevyttiikenteen  pääväylä  •  

U 	Eritasoliittymävaraus 
(J  Levähdysalue 

Kempeleen päätieverkko  2010 

Jou kkol  liken  ne  

Kempeleen  ja  Oulun välille lisätään suoria työmatkalii-
kennettäpalveleviajoukkoliikenneyhteyksiä. Suorien vuo-
rojen kysyntää  on  tarpeen testata kokeilulla. 

Syksyllä  1992  kokeiluun otettavaa seutulippujärjestel
-mää  esitetään laajennettavaksi koskemaan kaikkia sarja- 

lippuja. Tämä edellyttää kunnalta lipputuen lisäämistä. 
Järjestelmän laajentamisen kustannukset tulee selvittää 
syksyn  1992  kokeilun tulosten pohjalta. 

Yksinomaan joukkoliikenteelleja kevytliikenteelle  tar-
koitettuun väylään varaudutaan Kokkokankaan  ja Kaak-
kurin  välille. Toimenpide  on  edellytys Kokkokankaan 
kasvualueiden joukkoliikennepalvelujen järkevälle  jar-
jestämiselle. 
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_  Valtatie 
- Seututie 
- Yhdystie 

Kevytliikenteen  pääväylä  

S  Eritasoliittymä  
Maankäytön kasvualue 

KIIMINKI  

Päätieverkko  

Valtatie  20  esitetään parannettavaksi välillä Korvenky -
lä -  Kiiminki yleissuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Ny-
kyinen  tie Jäälin  kohdalla parannetaan taajamatieksi. 
Jäälin maankäytön laajentaminen valtatien länsipuolelle 
edellyttää ajoneuvo -ja kevytliikenteen eritasojä.rjestelyjä 

 tai yleissuunnitelman  mukaista valtatien siirtoa.  On  mah-
dollista, että valtatien siirto  ja  myös kirkonkylän tiejärjes-
telyt siirtyvät rahoituksen niukkuuden vuoksi ohjelma- 
kauden loppuun, jolloin Jäälin yleiskaavan mukainen 
kehittäminen siirtyy. Nykyisen valtatien liittymäjärjeste-
lyjä  on  joka tapauksessa parannettava mandollisimman 
pian. 

Ylikiimingistä  tuleva maantie  833  (Korpi - Yli-Kii-
minki) esitetään käännettäväksi Korvenkylän eritasoliit-
tymään valtatien yleissuunnitelman mukaisesti. 

Kiimingissä valtatien parantamiseen liittyy maan-
tien  848  (Haukipudas - Lamukangas) siirtäminen pois 
kuntakeskuksesta. Nykyinen  tie jää kaavatieksi. 

Paikallistie  18709  (Isko - Alakylä)  esitetään parannet-
tavaksi välillä Hakoselkä - Alakylä. 

Kevytliikenne 

Kevytliikenteen  olosuhteiden parantaminen  on  ensi 
sijalla taajaman liikenneverkkoa kehitettäessä. 

Maantielle  848  (Haukipudas - Lamukangas) tarvitaan 
erillinen kevytliikenteen väylä Alakylästä  ja Huttukyläs

-tä kuntakeskukseen  saakka sekä paikallistien  18709 
 (Isko - Alakylä)  varteen Alakylässä. 

Taajamaan  on  laadittu nykyisen tilanteen pohjalta lii-
kenneturvallisuussuunnitelmaja tieverkkoa  on  tarkastel-
tu valtatieyhteyksien kannalta valtatien  20 yleissuunni-
telmassa.  Taajaman  ja sen  lähiympäristön kevytliiken

-teen  ja  ajoneuvoliikenteen verkon kehittämiseksi tulisi 
laatia yleiskaavoitukseen liittyvä tieverkkosuunnitelma. 

Joukkolilkenne  

Syksyllä  1992  kokeiluun otettavaa seutulippujärjestel
-mää  esitetään laajennettavaksi koskemaan vähitellen kaik-

kia sarjalippuja. Tämä edellyttää kunnalta lipputuen li-
säämistä. Järjestelmän laajentamisen kustannukset tulee 
selvittää syksyn  1992  kokeilun tulosten pohjalta. Valtatie 

 20 on  myös joukkoliikenteen pääkäytävä. 
Valtatien  20  kehittämisen yhteydessä yhdistetään Ou-

lun Korvenkylän  ja  Kiimingin Välikylän tieverkot jouk-
koliikenneväylällä. Tämä antaa mandollisuuden kehittää 
joukkoliikenneverkkoa kilpailukykyisemmäksi. 

Ki/mingin päätieverkko  2010  



Valtatie  
Seututie 

- Yhdystie 
Väylävaraus 
Kevytliikenteen  pääväylä 

 Eritasoliittymä 
) 	Eritasoliittymävaraus 

Levähdysalue 

OU  LU NSALO 

Päätieverkko 

Oulunsalon keskustaajaman  halki lentokentälle mene-
vää Lentokentäntietä esitetään kehitettäväksi nykypai

-kalla ympäristöltään ja  rakenteeltaan taajamaan sopivak-
si väyläksi.  Tien  turvallisuuden parantaminen tulee aloit-
taa välittömästi liittymien kanavoinnilla. Taajaman koh-
dalla nopeusrajoitus  on 60 km/h 

Lentokentäntietä  kehittämällä pyritään säilyttämään  len-
tokenttäyhteys  nykyisellä paikalla  varsin  pitkään. Kylän 
eteläpuoliseen uuteen lentokenttäyhteyteen  on  tarpeen 
varautua yleiskaavan tieverkko-  ja hikenneturvallisuus

-suunnitelman mukaisesti. Toteutus määräytyy maankäy-
tön  ja  liikenteen kehityksen sekä rahoitusmandollisuuk-
sien perusteella. Lentokentän liikenteen lisäksi Pitkäkan-
kaan liikenne Oulun suuntaan ohjataan uuden yhteyden 
kautta. 

Lentokentän terminaalialueelle esitetään rakennetta-
vaksi pysäköintilaitos. 

Seutukaavassa  on  lisäksi esitetty alempitasoinen yhte-
ysvaraus Oulunsalo - Tupos. 

Kevytliikenne 

Kevytliikenteen  olosuhteiden parantaminen  on  ensi 
sijalla taajaman liikenneverkkoa kehitettäessä. Kevytlii-
kenteen verkko toteutetaan yleiskaavan tieverkko-  ja 
liikenneturvallisuussuunnitelman  periaatteiden mukaises-
ti. Taajaman ulkopuolelle toteutetaan kevytliikenteen 
yhteys Oulunsalon  ja Kempeleen  välille maantien  8152 

 yhteyteen sekä maantien  816  (Oulunsalo-Hailuoto) yhte-
yteen välille maantie  815- Pajuniemi  ja  myöhemmin aina 
lauttarantaan saakka. Maantien  815  kevyen liikenteen 
väylää jatketaan lentoasemalle saakka. 

Joukkoliikenne  

Syksyllä  1992  kokeiluun otettavaa seutulippujärjestel
-mää  esitetään laajennettavaksi koskemaan vähitellen kaik-

kia sarjalippuja. Tämä edellyttää kunnalta lipputuen 
lisäämistä. Järjestelmän laajentamisen kustannukset tu-
lee selvittää syksyn  1992  kokeilun tulosten pohjalta. 

Pitkäkankaantien  toteuttamisen yhteydessä tulee jouk-
koliikenteelle tehdä yhteys Pitkäkankaantieltä Kangasti

-en  päähän. Tämä mandollistaa Hailuodon  ja Salonpään 
joukkoliikenteen  kaikkien vuorojen hyödyntämisen  Pit-
käkankaalla.  

Oulunsa/on päätieverkko  2010 
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Päätieverkko  

Valtatietä  22  kehitetään nykyisellä paikallaan. Liitty
-mien  toimivuus kuntakeskuksen kohdalla turvataan 

tarvittaessa valo-ohjauksella. Väylää esitetään kehitet-
täväksi nykypaikalle ympäristöltään  ja  rakenteeltaan 
taajamaan sopivaksi väyläksi. Taajamatoimintojen 
kannalta keskeisellä alueella esitetään harkittavaksi 
nopeusrajoitusta  40 km/h.  Nykyisen tien kehittäminen 
tulisi toteuttaa mandollisimman nopeasti. Ohitustieva-
raus säilytetään. 

Kevytliikenne 

Kevytliikenteen  olosuhteiden parantaminen  on  ensi 
sijalla taajaman liikenneverkkoa kehitettäessä. Kevyt- 
liikenteen verkko toteutetaan yleiskaavan tieverkko -ja 
liikenneturvallisuussuunnitelman  mukaisesti.  

v aitauen zz varreen tenaaan  kevyen iiucenteen yn- 
teys  Ouluun Valtatie  

Kevytliikenteen risteäminen  valtatien kanssa järjes- - 	Seututie 
tetään eritasossa. Kuntakeskuksen  kohdalla risteämi- - 	Yhdystie 
nen  järjestetään tasossa --- 	Väylävaraus  

Maantien  830  varteen tehdään kevyen liikenteen Kevytliikenteen  pääväylä 
väylä välille Päivärinne  —  maantie  834.  Maankäytön  kasvualue 

Joukkoliikenne  

Syksyllä  1992  kokeiluun otettavaa seutulippujärjes- 
telmää  esitetään laajennettavaksi koskemaan vähitel- 
len kaikkia sarjalippuja. Tämä edellyttää kunnalta  lip- 
putuen  lisäämistä. Järjestelmän laajentamisen kustan- 
nukset tulee selvittää syksyn  1992  kokeilun tulosten 
pohjalta. 

Muhoksen päätieverkko  2010  



Päätieverkko  

Valtatietä  4  kehitetään ensivaiheessa nykyisellä pai-
kallaan. Liittymät toteutetaan eritasoliittyminä  1992 
laaditun tarveselvityksen  (valtatie  4  välillä Haukipudas- 
Kemi)  mukaisesti. Moottoriliikennetienjatkamiseen Räi-
nänperältä  Tin  pohjoispuolelle varaudutaan. 

Kevytliikenne 

Kevythikenteen  olosuhteiden parantaminen  on  ensi 
sijalla taajaman liikenneverkkoa kehitettäessä. 

Valtatien varteen toteutetaan erillinen kevyen liiken-
teen väylä välille Pohjois-li - Ojakylä. Risteäminen 
valtatien kanssa hoidetaan eritasojärjestelyin. lijoen yli 
tehdään valtatien  4  yhteyteen erilliset kevytliikenteen 
sillat. 

Maantien  851  varteen tehdään erillinen kevytliiken
-teen  väylä välille keskusta - Jakkukylä. Myös maantien 

 8511  varteen tehdään erillinen väylä  koko matkalle.  

Joukkoliikenne  

Kunnan tulisi panostaa joukkoliikenteen käytön tuke-
miseen, jotta nykyisen kaltaiset hyvät linja-autoyhtey

-det  Ouluun säilyvät. 
Tähän liittyen tulee selvittää tarve  ja  mandollisuus 

liittyä mukaan kaupunkiseudulla käynnistettyyn seutu-
lippujärjestelmän kehittämistyöhön  ja  edelleen järjes-
telmän käyttöönottoon. 

Linjaston osalta joukkoliikennejärjestelmää kehite-
tään vuonna  1989  valmistuneen Haukiputaan, linja Yli- 
Im  joukkoliikennesuunnitelman  esitysten mukaisesti. 
Suunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin sisältyy 

 mm.,  että kunnan tulee Haukiputaan ohikulkutien  val
-mistuessa  esittää liikennöitsijöille työmatkahikennettä 

palvelevienvuorojen siirtanu..käyttämään myös  moot-
toriliikennetietä  matka-aikojen lyhentämiseksi. 
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LIMINKA  

Päätieverkko  

Valtatietä  4  esitetään rakennettavaksi moottori- 
tieksi Kempeleesta Haaransillalle  ja  sieltä moottori-
liikennetienä  Ala-Temmeksen  ohi Temmeksen poh-
joispuolelle. Rinnakkaistieksi jäävältä vanhalta val-
tatieltä tehdään uusi yhteys kuntakeskukseen. Yhtey

-dellä mandollistetaan kuntakeskuksen  kasvu itään 
sekä luodaan Tupoksen  ja Limingan  välille hyväta-
soinen yhteys. 

Valtatie  8  parannetaan nykyiselle paikalleen yksi-
ajorataisena korkeatasoisena maantienä. Maantien 

 813  ja  nykyisen valtatien  4 liittymiin  esitetään erita-
soffittymät. Kantatien  86  liittymässä varaudutaan 
eritasoliittymään. 

Valtatie  8 varaudutaan  rakentamaan myöhemmin 
moottoriväyläksi välillä kt  86 -Haaransilta. 

Kevytliikenne 

Kevytliikenteen  olosuhteiden parantamiseen liitty-
vät toimenpiteet toteutetaan ensimmäisinä liikenne- 
verkkoa kehitettäessä. Taajaman alueelle tehdään 
kattava kevytliikenteen väylästö. 

Pääteiden suuntaiset  kevyen liikenteen väylät teh-
dään kapean Tupoksen paikallistien varteen  ja  maan-
tien  813  varteen välille Lumijoki - valtatie  8. 

Ala-Temmeksellä  valtatien  4  varteen tehdään eri! - 
linen  kevyen liikenteen väylä. Risteäminen valtatien 
kanssa tehdään eritasoiseksi. 

Joukkoliikenne  

Kunnan tulisi lisätä joukkoliikenteen houkuttele-
vuutta Kempeleeseen  ja  Ouluun suuntautuvilla työ- 
matkoilla tukemalla erityisesti linja-autojen vakio- 
käyttäjiä. 

Kunnan tulee selvittää tarpeensa  ja  mandollisuu-
tensa liittyä mukaan kaupunkiseudulla käynnistet-
tyyn seutulippujärjestehnänkehittamistyöhönjaeclel-
leen järjestelmän käyttöönottoon. 

Limingan  kaavoituksessa  on  varaukset rautatie-
asemille. Tupoksen kaavarungossa  on  aseman lähi- 
alueet varattu joukkoliikenteen kannalta edullisesti 
kerros-  ja rivitaloasumiselle. 

—  Valtatie  
Kantatie 

- Seututie 
- Yhdystie 

KevytlUkeriteen  pääväylä  

	

S 	Eritasoliittymä 

	

) 	Eritasoliittymävaraus 
KevytHikenteen  alikulku 
Maankäytön  kasvualue 

Limingan päätieverkko  2010 
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TYR  NÄ VA 

Päätieverkko  

Kunnan kannalta merkittävimpiä muutoksia  on 
 moottoritien (valtatie  4)  rakentaminen nykyistä lä-

hemmäksi kirkonkylää. 

Kevytliikenne 

Kevytliikenteen  olosuhteiden parantaminen  on  ensi 
sijalla taajaman liikenneverkkoa kehitettäessä. Taa-
jaman alueelle tehdään yhtenäinen kevytliikenteen 
väylästö. Taajaman ulkopuolella maantiellä  827 

 väylä tulee ulottaa  Ala-Temmekseen  saakka. 
Kuntakeskuksen  alueelle esitetään tehtäväksi eril-

liset kevyen liikenteen väylät pauttuvilta osiltaan 
maanteiden  824  ja  827  yhteyteen. Väyliä esitetään 
jatkettavaksi myös sekä Muhoksen että Tupoksen 
suuntiin. Tarkempien toimenpiteiden määrittelemi-
seksi Tyrnävälle tulisi laatia yleiskaavoitukseen liit-
tyvä tieverkkosuunnitelma. 

Joukkoliikenne  

Kunnan tulee selvittää tarve  ja mandoffisuus  osal-
listua Oulun kaupunkiseudulla käynnistettyyn seu-
tulippujärjestelmän kehittämistyöhön  ja  edelleen 
järjestelmän käyttöönottoon kunnassa. Järjestelmään 
mukaan lähteminen edellyttää kunnalta kuntalais-
ten matkustamisen tukemista. 

TEMMES 

Päätieverkko  

Valtatietä  4  kehitetään tarveselvityksen mukaises-
ti nykyisellä paikallaan. Vilkkaimmat liittymät ka-
navoidaan,  mm.  kaikki yleisten teiden (mt  822, mt 
809  ja  Pt 18601) liittymät. 

Kuntakeskuksen  kohdalla varaudutaan ohjaamaan 
liikenne valtatielle yhden eritasoliittymän kautta. 
Tämä edellyttää rinnakkaistiejärjestelyjä. 

Kevytliikenne 

Kevytliikenteen  olosuhteiden parantaminen  on  ensi 
sijalla taajaman liikenneverkkoa kehitettäessä. 

Valtatien varteen tehdään erillinen kevyen liiken-
teen väylä välille mt  822 - pt 18601  käyttäen mah-
dollisuuksien mukaan hyödyksi valtatien suuntaisia 
rinnakkaisteitä. Risteäminen valtatien kanssa jär-
jestetään eritasossa. 
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Joukkoliikenne  

Keskeisiä asioita ovat valtionosuusjärjestelmän uudistus 
vuoden  1993  alussa sekä yhteistyö liikenteenharjoittajien 
välillä, tiedottaminenja palvelutason ylläpitäminen. Näistä 

 on  tarkemmin kerrottu kohdassa  3.21. 
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YLIKIIMINKI  

Päätieverkko  

Maantie  833  parannetaan välillä Korpi -Ylikiiminki. 
Taajaman läpi kulkeva paikallistie  18722 (Harjutie) 

 tulisi parantaa ympäristöltään  ja ja  rakenteeltaan taaja-
maan sopivaksi väyläksi. 

Kevytliikenne 

Kevytliikenteen  olosuhteiden parantaminen  on  ensi 
sijalla taajaman liikenneverkkoa kehitettäessä. 

Kuntakeskuksen alueella jatketaan maanteiden erilli-
siä kevyen liikenteen väyliä maankäytön kehittymisen 
mukaan. Tällä hetkellä  on  tarvetta jatkaa väylää maan-
tien  833  varressa Ouluun päin. 

Joukkoliikenne  

Keskeisiä asioita ovat valtionosuusjärjestelmän uudis-
tus vuoden  1993  alussa sekä yhteistyö liikenteenharjoit-
tajien välillä, tiedottaminen  ja  palvelutason ylläpitämi-
nen. Näistä  on  kerrottu tarkemmin kohdassa  3. 21.  
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 Maankäytön  kasvualue 

Ylikimingin päätie  verkko  2010 
HAILUOTO  

Päätieverkko 

Maantie  816  esitetään parannettavaksi  koko  kunnan 
alueella. Kuntakeskuksen alueella maantien  816  paran-
tamisessa tulee erityisesti huolehtia tien sopeuttamises-
ta taajamaympäristöön. 

Yhteyden kehittäminen saarelta mantereelle ratkais-
taan käynnissä olevan tarveselvityksen pohjalta. Yhtey-
den toteuttamistavalla  on  suuri merkitys Hailuodon 
kehittämiseen. 

Kevytliikenne  

Maantien  816  varteen esitetään toteutettavaksi kevyen 
liikenteen väylä  koko matkalle Huikusta  Marjaniemeen. 
Ensimmäisessä vaiheessa väylä tehdään kuntakeskuk

-sen  kohdalle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää väylien 
sopeutumiseen kyläkuvaan. 

Joukkoliikenne  

Kunnan tulee tehdä voitavansa linja-autoyhteyksien 
saamiseksi Ouluun mandollisimman suoriksi  ja nopeik-
si.  Kunnan tulisi tarvittaessa maksaa lipputukea linja- 
autolla työmatkansa tekeville. 

Hailuodon  päätie  verkko  2010 
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3.25  Oulun  päätie-  ja  pâäkatuverkon  luokitus  

Tie-  ja katuverkon  hallinnollisen luokituksen tarkista-
minen Oulun seudulla  on  ajankohtaista. Työryhmä esit- 

- sisääntuloteiden päätepisteiden  tarkistamista siten, että 
yleinen  tie  ulottuu syvemmälle keskustaan 

— kehäväylien  kehittämistä yleisinä teinä 
—  moottoritien rinnakkaisväylien muuttamista yleisiksi 

teiksi kaupunkialueella. 

—  Yleinen  tie  

-  Kato  

EnntaeOtinttyrn 

Hernikka 

Konoensuora  

Topple  

Neakan 

troOsaalani 

Nuottaniaaren 

MKkkuta  

9 	1 	2km  

Oulun  pää tie-  ja  pääkatu verkon hallinnollinen luokitus 
 1 1 1992 

3.26  Rahoitustavat 

Liikennejärjestelmän kett••  •en  rahoitetaan valtion 
 ja  kuntien budjettirahoituksella, valtion avustuksella, 

yksityisellä rahoituksella sekä erilaisilla maksuilla. 
Ongelmana liikennejärjestelmän kehittämisen rahoi-

tuksessa  on se,  että erityyppisten hankkeiden rahoitus 
tulee eri lähteistä. Esimerkiksi yleisten teiden kehittämis-
rahaa voidaan käyttää  vain kehittämiskohteisiin.  

Oulun seudun kunnissa joukkoliikennepalveluja tarjoa-
vat (= kustantavat) aikataulun mukaisen perusliikenteen 
rinnalla  mm.  sosiaalitoimi, kulttuuritoimi, sivistystoimi 

 ja liikuntatoimi. 

Liikenneolosuhteiden  tasapuolisen kehittämisen kan-
nalta olisi tärkeää, että hankekokonaisuuksia muodostet-
taisiin nykyistä vähemmän alueellisten tarpeiden perus-
teella. 

Budjettirahoitus  

Valtion  ja  kuntien budjettirahoitus säilyy Oulun seudun 
liikenneinvestointien pääasiallisena rahoitusmuotona. 
Myös liikenteen hoidon rahoituksessa budjettirahoituk

-sen  määrä kunnissa tulee olemaan merkittävä. Oulussa 
tarvitaan sekä liikenneinvestointien että liikenteen hoi-
don toteuttamiseen uutta rahoitusta budjettirahoituksen 
rinnalle. 

Valtion avustus 

Nykyisin  on  useita valtion avustustapoja, jotka koske-
vat liikenneinvestointeja  ja  liikenteen hoitoa. Jatkossa 
valtion avustusmuotoja vähennetään. Joukkoliikenteen 
hoitoon sitä saatanee jatkossakin, joskin kuntien osuus  on 

 merkittävin. 

Yksityinen rahoitus 

Joukkoliikenteen  hoito tapahtuu nykyisin yksityisten 
liikennöitsijöiden toimesta. Tulot perustuvat pääasialli-
sesti lipputuloihin. Myös jatkossa lipputulot muodosta-
vat suurimman osan joukkolilkenteen tuloista. Niiden 
osuus olisi suunnitelman mukaan runsaat kolmeneljäs-
osaa. 

Jatkossa esitetään otettavaksi käyttöön  tie-  ja katutullit. 
 Tie-ja katutullien  käyttöönotto  on  perusteltua seuraavista 

syistä: 

•  tie-  ja katutullien käytöönotolla  voidaan vähentää 
pahimman ruuhkahuipun, töihintuloajan liikennemää

-nä,  mikä puolestaan 
- sujuvoittaajoukkoliikennettäja  tukee  sen  kehittämis-

tä  
—  vähentää katukapasiteetin lisäämistarvetta  ja  katujen 

parantamistarvetta 
—  vähentää melu-  ja saastehaittoja 

•  tie-  ja katutuffit  ovat uusi rahoitusmuoto liikenne-  ja 
 liikenteestä aiheutuviin ympäristöinvestointeihin. Pe-

rinteisellä budjettitrahoituksella ei enää ole mandol-
lista kattaa Oulun liikennejärjestelmän kehittämisen 
edellyttämää rahoitustarvetta.  
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3.3  Erillistarkastelut 

Kauppakeskuksen  vaikutus 
 asiointimatkojen  suuntautumiseen 

Kempeleenlanden  ylittävä yhteys  

Oulunsalon  maanomistajat ovat esittäneet Kempeleenlanden 
ylittävää yhteyttä Oulunsalon osayleiskaavan laatimisen yhtey-
dessä. Uusi yhteys olisi vaihtoehto yleiskaavassa esitetylle Oulun- 
salon  taajaman eteläpuoliselle lentokenttäyhteydelle. 

Voimassa olevassa seutukaavassa ei ole ylitystien varausta. 
Yhteys ei ole sisältynyt tämän työn liikenneverkkoihin eikä  mm. 

 Hailuodon liikenneyhteyden tarveselvitykseen. 
Tarkastelujen  perusteella voidaan todeta, että nykyisten maan-

käyttöennusteiden perusteella ei synny sellaisia liikennemääriä, 
että ylitys olisi tarpeen Oulun  ja Oulunsalon välisen  liikenteen 
kannalta. 

Ylitystielle  voisi siirtyä  osa  lentokentälle menevästä liikentees-
tä, kuitenkin selvästi  alle  puolet Oulun suunnasta tulevasta liiken-
teestä. Näin  ollen  nykyiselle Lentokentäntielle jäisi päliosa Oulun 
suunnasta lentokentälle menevästä liikenteestä, kun vastaavasti 
eteläpuolinen ohitustie poistaisi  ko.  liikenteen kokonaan. Lisäksi 
uuden yhteyden kautta kulkeva lentokenttäliikenne käyttäisi  Pit-
käkankaan  alueen kautta suunniteltua yhdystietä. 

Ylitystie  ei ole tarpeen Oulunsalon kasvavan maankäytön syn-
nyttämän liikenteen hoitamiseksi. Yhteydellä voi olla myös  Ou-
lunsalon taajamarakennetta  hajoittava vaikutus. Toteutuessaan 
ylitystie heikentäisi lisäksi joukkoliikenteen kehittärnisedellytyk-
siä. Hankkeen yhteiskuntataloudellinen kannattavuus jäänee huo-
noksi, lähinnä liikennetalouden  ja ympäristövaikutusten  vuoksi. 

Työryhmä pitää yhteyttä tarpeettomana eikä esitä tien varaamis
-ta  kaavoihin. 

Liikenteen terveen kehityksen kannalta tär-
keintä olisi Oulun keskustan vahvistaminen. 
Tämä tarkoittaa Raksilan  market-alueen,  mat-
kakeskusalueen, liikekeskustan  ja Meritullin 

 kehittämistä. Meritulli  on  kaupunkirakenteen 
 ja  liikenteen kehityksen kannalta selvästi pa-

rempi ratkaisu kuin yksikään keskustan ulko-
puolinen kauppakeskus. 

Tehtyjen tarkastelujen perusteella näyttäisi 
siltä, että esimerkiksi Kaakkurin kauppakes-
kuksen toteuttaminen suunnitellussa laajuu-
dessa vähentäisi kolmanneksella keskustan 
asiointimatkoja. Linnanmaan kauppakeskuk

-sen  toteuttamisen merkitys olisi selvästi pie-
nempi. 

Selvitysten perusteella keskustan ulkopuoli-
sista kauppakeskuksista edullisinta olisi to-
teuttaa Linnanmaan kauppakeskus (suunnitel-
tu  koko  15000 k-m2). Kaakkuriin  saisi toteut-
taa enintään aluetta palvelevan ostoskeskuk-
sen  (koko  enintään  5 000 k-m2).  

Lähtökohtana vaikutusten arvioinnissa  on 
 käytetty ruokakuntahaastattelun tietoja. 

	

olstnmä _______ 	
•  Nykyinen  Ilikekeskus • 

\ 	 Yhteysta,pee 
selvitysal  

Linnan. maa  

Oulu 	 - 
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Selvitysten mukaan Oulun- 
salon  ja  Oulun väliselie 
uudelle yhteydelle ei ole 
tarvetta 

Uusien suurten kauppakes
-kusten  rakentaminen Oulun 

eteläpuolelle ei tue Oulun 
seudun kehittämiselle 
asetettuja tavoitteita. 



4.Toteuttamisohjelma 

Toteuttamisohjelma  on  yksi-
tyiskohtainen luettelo toimenpi-
teistä liikennejitrjestelmän kehit-
tämiseksi.  

4.1  Toimenpideohjelmat  

Kukin toimenpideryhmä  on  käsitelty erikseen. Toimenpi-
deryhmiä ovat: 

• päätie-  ja pääkatuverkko 
• kevytliikenteen  verkko 
•joukkoliikenne 
• yhdyskuntarakenne 
•  ympäristö 

Kunkin toimenpideryhmän ohjelmassa hankkeet  tai  teh-
tävät työt  on  esitetty kiireellisyysjärjestyksessä. Ohjelmia 
laadittaessa  on  käytetty hyväksi eri tahojen laatimia yksi-
tyiskohtaisempia suunnitelmia. 

Teiden  ja  katujen rakentamista  tai  parantamista koskevis-
sa ohjelmissa hankkeet  on  jaettu toteuttamisajankohdaltaan 
kahteen jaksoon: vuosina  1993 - 2000  toteutettaviin  ja 

 vuoden  2000  jälkeen toteutettaviin hankkeisiin. 
Jälkimmäiseen jaksoon sijoitetut hankkeet tulisi toteuttaa 

ennen vuotta  2010.  Jaksoon sisältyvät  vain  tärkeimmät 
hankkeet,  sillä  kaikkien vuosille  2001 - 2010 ajoittuvien 
parantamishankkeiden  tarvetta ei ole voitu tässä vaiheessa 
arvioida.  
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4,11  Päälle-  ja pääkatuverkko 

Päätiet 

Päätiehankkeet  on  ryhmitelty kehittämishankkeisiin  tai 
perustienpidon  hankkeisiin  sen  mukaan, miten niiden 
rahoitus nykyisin tapahtuu. 

Kehittämishankkeita  koskevaa ohjelmaa laadittaessa 
 on  otettu valtateiden osalta huomioon  se  aineisto, jonka 

tiehallitus  on  tuottanut valtatieverkon kehittämissuunni-
telmassa. 

Kehittämissuannitelman  mukaan valtatie  4 on  esitetty 
Oulun seudulla kehittäväksi moottoriväyläksi niin, että 
väli Haaransilta -  Oulu -  Haukipudas rakennetaan  moot-
toritieksi  ja  väli Haukipudas - Pohjois-li moottoriliiken-
netieksi. 

Päätieohjelmaan  ei ole sisällytetty Hailuodon yhteyden 
kehittämistä, koska asiaa koskeva selvitystyö  on  parhail-
laan käynnissä. Selvityksen perusteella päätetään yhtey-
den kehittämistavasta (lautta- vai siltayhteys) myöhem-
min. 

Perustienpidon hankeohjelman laadinnassa  on  käytetty 
hyväksi työaineiston lisäksi Oulun tiepiirin perustienpi

-don toimenpideohjelmaa  vuosille  1992 -  1995,  suunnit-
telualueen  kuntien tieverkko-  ja liikenneturvallisuus

-suunnitelmia sekä yksittäisiä teitä koskevia suunnitelmia 
 tai  selvityksiä. 

Vaikka ohjelma sisältää  vain  muutaman eriffisen ke-
vytliikenteen väylähankkeen, sisältyy kevytliikenteen 
väylän  tai alikulkukäytävien  rakentamista useimpiin  pa-
rantamishankkeisiin.  

N:o Hankkeen nimi Sisältö Pituus  
km  

Toteuttamisajankohta  
ja  kustannus (mmk)  
1992-2000 	2001-2010 

1  Vt  4,  Kello  - Räinänperä mol:n  rak, 	K,Li  19,9 143 - -  

2  Vt  4, Linnanmaa -  Kello  mot  ->  mo,  K,Li  6,7 64* - 	- 	- 	-  

3 Vt4,  Kiviniemi  - Laanila  mot->  mo,  K,J,R,Li  5,0 149  * -  

4  Vt  20,  Vaalantie - Vesalanmäki 2k-> 4k, K,Li,J 5,2 133 
5  Vt  20, Kiertotien  rak.  välillä  Tulliväylä - Kemintie vt:n_ja_kadun rak._K,Li,J  1,2 35 - 

6 Mt 814, Kallisentie - Palokankaantie 2 k ->4 k, K 2,3 38  * 
__________- 

- 	_____________ -  

7  Vt  4,  Kempele  -  Kiviniemi  mot ->  mo  7,2 110  
Valtatie  22  parantaminen Muhoksen taajamassa  K,Li  3,0 15 

8  Vt  20,  Vesalanmäki - Jääli  sekä 
Kiimingin kirkonkylän järjestelyt  2 k -> 4 k, K,Li 8,0 206 

9  Vt  4, Temmes - Haurukylä,  tien  parant.  K,Le,R,Li  15,0 40 
10  Vt  4, Haurukylä - Haaransilta,  tien  parant.  K,Li  10,0 35 
11  Vt  8,  Liminka  - Haaransilta,  tien  parant.  R,Li,K  19 
12  Vt  4, Haaransilta -  Kempele  mo:n  rak.  Li,K  20,7 304 
13 Mt 814, Palokankaantie - Lentokentäntie  

sekä  välin  Lentokentäntie - linatin pt:n  parant.  2 k ->4 k, Li,K 3,5 83  * 
 

14  Vt  4,  Järjestelyt  tin taaman  alueella  K,Li,R  2,0 50 
15  Vt  20, Jääli - Kilminki,  tien  parant.  S,K,Li  7,6 61 
16  Vt  22, Kaukovainio - Maikkula, 2k-> 4k, Li 1,8 13  *  

Yhteensä  687 811  
) Yhteishanke  Oulun kaupungin kanssa (kaupungin osuus  54mmk  v.2000  mennessä  ja  6  mmk  v.2000  jälkeen)  

Pääteiden kehittämishankkeet  v. 1993  -  2010  (tr.ind.  138)  

R=Rakenteen  parantaminen 
S=Suuntauksen parantaminen 
K=Kevytliikenteen järjestelyt 
Li=Liittymä/kaistajärjestelyt 
Le=Leventäminen  
J=  Joukkoliikennejärjestelyjä 



Perustienpidon  hankkeiden osalta ei nähty tarkoituk-
senmukaiseksi laatia hankekohteista toimenpideohjel-
maa vuoden  2000  jälkeiselle ajalle. 

Vuoden  2000  jälkeen toteutettavia hankkeita ovat  mm. 

•  huonokuntoisten maanteiden parantamisen jatkami-
nen, esimerkiksi maantiet  834, 816, 813 

•  taajamien kevytliikenneyhteyksien täydennysraken-
tammen; kaikki taajamat  

• kevytliikenneyhteyksien  rakentaminen taajamien vä-
lille; esimerkiksi Kempele-Tupos -Liminka, Liminka-
Lumijoki,  Hailuoto-Oulunsalo, Kempele- Murto -Tyr-
nava 

• tiejärjestelyt Kempeleen  taajamassa;  radan alitus,  tien 
 4-kaistaistaminen 

• Poikkimaantien  jatkaminen Oritkarista Vihreäsaareen. 

Vuosittaisen rahoituksen tarve vuoden  2000  jälkeen  on 
 samaa suuruusluokkaa kuin aikajaksolla  1993 - 2000. 

I 	N:o Hankkeen nimi  

I 	17 	Pt:n  18709  (Kilmingintie)  parant.  välillä Raitotie - Hakoselkä 

I 	18 	Mt 830  parant.  välillä Leppiniemi - Ahmakoski  
19 

	

	Mt 816  parant. ja  kevyen liikenteen väylän rakent. 

Hailuodon kirkonkylän alueella  
20 	Vt  4, lm  siltojen kevyen liikenteen väylän rakent.  
21 	Mt:n  834  parant.  välillä Laitasaari - Sanginjoki  

Si- 	Pituus 	Toteuttamisajankohta 
sältä  km 	ja  kustannus (mmk)  

1993-2000 

R,Le 	6,6 
	

1,7 
A 	 41,0 
	

8,1 

K,R,Li 	2,3 
	

2,3 
K,Li,R 	1,5 
	

11,1 
R 	 12,8 
	

12,0 

22  Mt:n  8152  (Kempeleentie)  parant.  välillä Koulutie- mt  815  (Lentokentäntie) R,K  3,1 7,2 

23  Mt:n  825  parant.  välillä Kylmälä  - Rautionkylä  A 4,0 3,5 

24 Mt 813,  parant.,  ylikulkusillan  kohta Limingassa  A 2,3 

25 Mt 8281,  kevyen liikenteen väylän rakent. välille Muhos -Leppiniemi  K 1,6 1,8 

26  Mt:n  830  parant.  välillä Sanginsuu - Sanki P,Le,K,Li  3,6 7,1 

27  Oulunlanden mt:n rakent.  välillä Palokankaantie  -Vt  22 2,2 28,0 

28  Mt:n  814  parant.  välillä Hakamaa  - mt  8152  (Kempeleentie) K,Li  2,8 4,5 

29  Vt:n  4  parantaminen välillä  Kello  - Keiska: 

- Ilittymien kanavointi,valo -ohjaus  ja  kevyen liikenteen alikäytävät 

 Kellon  alueella 
- Ilittymien kanavointi  sekä kevyen liikenteen alikulut Haukiputaan 

keskustan alueella 

LI,K  

K,Li  

5,5  

2,8 

30  Mt:n  8152  (Kempeleentie)  parant.  välillä mt  814  -Piriläntie K,Li,R  1,0 7,5 

31  Mt:n  815  (Lentokentäntie)  parant.  välillä lentokenttä -Vihiluoto K,Li  2,5 6,5 

32  Vt:n  22  parant.  välillä Maikkula -  Mu  hos  K,Li  23 24,0 

33 Mt 814,  Kaartotie - Honkasentie K,Li  1,5 20,0 

34  Vt  4,  kevytlilkenteen  väylän rakent. Temmeksellä valtatien varteen K,Li  3,0 6,0 

35  Vt  4,  kevytliikenteen  väylän rakent. lissä valtatien varteen välillä Ojakylä -  Ii K 4,0 2,0 	- 

36 
37  
38  
39 
40  

Mt 830,  kevytliikenteen  väylän rakent. Päivärinteen kohdalle  

Mt:n  816  parant.  välillä mt  815-  Riutunkari 

Vt:n  20  parant.  välillä Jääli -Kiiminki 
Kevyenliikenteenväylänrakent.mt:n 848 varteenKiimingissä  ja  Alakylässä 

Mt:n  833  parant.  välillä Korpi  -  Ylikiiminki  

K 
K,R  
K,Li 	___________ 
K 
R 	 - 

3,0 
14,0  

5,0 
-  24.0  

1,5 	 - 	 - 	 - 

- 	10,5 	 - 

- 	8,7 	 - 

3,5 	 - 

- 	6.9 	 -  

Yhteensä 	195,0  

Perustienpidon  hankkeet  v. 1993  -  2000  (tr.ind.  138) 
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Pääkadut 

Pääkatujen rakentamis-  ja parantamisohjelzna  koskee 
yksistään Oulua, koska muissa kunnissa suunnittelussa 
mukana olevaan päätieverkkoon sisältyy  vain  yleisiä 
teitä. 

Pääkatujen rakentamis-  ja parantamisohjelman  laadin-
nassa  on  käytetty hyväksi työaineiston lisäksi Oulun 
kaupungin kuntasuunniteiniaa vuosille  1992 - 1996. 

Pääkatuohjelman  hankkeista lähes jokainen sisältää myös 
kevytliikenteen väylästön rakentamista  tai  parantamista. 

Lisäksi useat hankkeet parantavat linja-autoliikenteen 
toimintaedellytyksiä  ja  antavat mandollisuuden yhdys-
kuntarakenteen tiivistämiselle. 

Pääkatuohjelman katuhankkeista  suurin  osa  on perus-
parantamishankkeita.  Uusia pääkatujen rakentamishank-
keita  on  vuosina  1993 - 2000 vain  neljä yhteiskustannuk-
siltaan  85,0  mmk. Taulukossa esitetyt vuoden  2000  jäl-
keiset katuhankkeet ovat kahta  (29,5  mmk) lukuunotta-
matta perusparantamishankkeita. 

N:o Hankkeen nimi Sisältä 	-  Pituus  Toteuttamisajankohta  
km  ja  kustannukset (mmk)  

1993-2000 2001-2010 

2,0 41  Sanginsuun  sillan rakent. pt:llä  18693;  kaup. osuuus _____________  
42  Vt  4,  Linnanmaa-Kello,  johon  isältyy Raitotien  parant. -________  

-  

välillä  Ahvenoja-Pateniemi;  kaupungin osuus  mol->mo  K, L 12,0 *  
43  Koskelantien  parant.  välillä  Ruittukuja - Mustasuontie  sekä  

Mustasuontienjatkeenjaalikulkusillanrakent. R,K  0,8 4,0  _____ 	- 	-  
44  Oulunsuuntien  parant.  välillä  Kajaanintie - Svaanintie R,K  0,8 7,5 
45 	Parkkisenkankaantien  parant.  välillä  Vaalantle - Rannanperä 	K 	 3,0 
46  Palokankaantien  parant.  välillä  Limingantie - Oulunlanden mt R,K  3,0 9,5 - - 	-  
47  Raitotien  parant. Kuivasjärven  kohdalla  R 2,0 1,5  -  
48  Raitotien - Kiimingintien liittymän  parant.;  kaupungin osuus  2,0 * - 	-  

49  Kainuuntien  ja Teuvo Pakkalankadun liittymän parant.; kaup.  osuus  Li,K,R  0,4 6,5 
50  Aleksanterinkadun  parant.  välillä  Saaristonk. -  Pokkinen,  I  vaihe  R 0,5 1,0  -  
51  Vt  4,  Kiviniemi  - Laanila;  kaupungin osuus 	 mol ->mo R,K,Li  27,5 
52  Kajaanintien  parant.  välillä  Poikkimaantie - Maikkulantle  R 1,4 3,0 
53  Joutsentien rakent.  välillä  Lintulammentie-Limingantie  1,0 40,0 
54  Vt  20  Vaalantie-Vesalanmäki;  kaupungin osuus  2k ->4k  K,Li  12,5 *  
55  Kiertotien rakent.  välillä  Tulliväylä -  Hietasaari;  kaup.  osuus  2,6 30,5 *  

56  Oulunlanden mt:n rakent.  välillä  Palokankaantle -  vt 22;kaup.  osuus  6,0 *  

57  Kajaanintien_parant.  välillä  vt  4  - Oulunsuuntie K,Li  0,9 2,0  ________________  
58 Mt 814 ( Limingantie)  välillä  Kallisentie-Palokankaantie; kaup.osuus  2k->4k, K 2,0 
59 Lintulammentien  parantaminen  K,Li  2,3 5,0 
60  Rautatienkadun rakent.  välillä  Saaristonkatu - Limingantie  K 1,5 5,0 5,5 
61  Rautatierikadun  parant.  välillä  Saaristonkatu - Heikinkatu  risteys- 

jarjestelyineen K,Li,R  0,7 5,0 25,0 
62  Merikosken siltojen  parant. K,R  5,0 20,0 
63  Vt:n  22  parant.  välillä  Maikkula -  Oulun kaupungin  raja;  kaup.  osuus  K,Li  15,5 1,5 1,5 *  
64  Uudenkadun  parant.  välillä  Nummikatu -  Puistokatu  R 0,5 1,0 4,5 
65 Hietasaarentien parant. R,K,Li 2,0 6,0 
66 Mt 814  (Limingantie )  välillä  P  alokankaantie-Lentokentäntie,  

sekä välinLentokentäntie-linatin pt parant.; kaupunginosuus K  -  5,0 *  
67 Maikkulanraitinalikulkukäytävänrakent.Maikkulantielle K 1,0 
68 Katuyhteydenrakent.RuskontieltäHönttämäeneritasoliittymään K,Li 3,5  -  6,0 
69 Aleksanterinkadun parant. välillä Saaristonkatu - Puistokatu R,LI_ 0,8 4,0  _______  
70 Saaristonkadun parant. välilläAleksanterinkatu -Uusikatu R,Li 0,4  - - - -  3,5  _______  
71 Aleksanterinkadun parant. välillä Saaristonkatu- Pokkinen, It vaihe R,K -  3,0  _______  
72 Vt 22 ,Kaukovainio-Maikkula, kaupunginosuus 2k->4k  -  1,0 * -  

73 Tervahovintien parant. R 0,9  -  3,5 
74 Järvitien parant. R 1,6  _______  4,5 
75  TuHiväylän 4-kaistaistaminen välilläValtatie - Heikinkatu K,Li 1,5 23,5 
76  Vmpäristönhoitotyötja  suunnittelu  (2  mmk/v)  16,0 22,0  

yhteensä  211,0 139,5  

Pääkatujen rakentamis-  ja parantamishankkeet  Oulussa  v. 1993  -  2010  (tr.ind.  138) 
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Toimenpidekartat 
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4.12  Kevytliikenteen  verkko 

Kevytliikenteen väylähankkeita  tai  järjestelyjä sisältyy 
lähes jokaiseen päätie-  tai pääkatuhankkeeseen,  joka  on 

 edellä esitetty. 
Lisäksi Oulun keskusta-alueen kevytliikenteen verkkoa 

kehitetään suunnitelman mukaan voimakkaasti. Kuvasta 
ilmenevät rakennettavat kohteet. Niiden sekä muualla 
kaupunkialueella tarvittavien erillisten kevytliikenteen 
väylähankkeiden toteuttamiseen tulisi varata rahaa noin 

 5 mmk/v. 

4.13  Joukkoliikenne 

Katuverkolla toteutettavat joukkoliikenteen kehittämis
-toimenpiteet sisältävät 

• joukkoliikennekaistojen  rakentamista 
• Isonkadun  parantamisen joukkoliikennekaduksi 

välillä Albertinkatu - Kajaaninkatu 
•  Valtatien parantamisen välillä Kiertotie - Tulliväylä 
• etuisuuksien toteuttamista liittymissä 
• pysäkkipalvelujen  toteuttamista. 

Joukkoliikermekaistoja  merkitään  ja  rakennetaan 
suunnitelman mukaan 

Merikosken silloille 
Kajaanintielle 
Kainuuntielle 
Limingantielle 

 Ratakadulle 
Saaristonkadulle 
Linnankadulle 
Kajaaninkadulle 
Heikinkadulle 
Lävistäjälle 
Kemintielle. 

Joukkoliikennekaistojen rakentamiskustannukset  v. 
1993 -2000  ovat yhteensä noin  14  mmk  ja  v.2001 -2010 

 noin  5  mmk. 
Isonkadun  parantaminen joukkoliikennekatuna välillä 

Albertinkatu - Kajaaninkatu maksaa noin  10  mmk. To-
teuttaminen tulee tehdä mandollisimman pikaisesti. Val-
tatien parantaminen  on  suunniteltu tapahtuvaksi Kierto- 
tien toteuttamisen yhteydessä.  Sen  kustannukset ovat 
noin  il  mmk. 

Liittymien joukkoliikenne-etuisuuksien  lisääminen to-
teutetaan sekä erillishankkeina että kadun  tai liittymän 

 muun parantamisen yhteydessä. 
Erillishankkeiclen  kustannukset ovat suuruusluokkaa 

 0,5 mmk/vuosi. 

Pys•palvelujen  toteuttaminen tarkoittaa 
•  tärkeimpien pysäkkien (Oulussa keskustan kaikkien 

pysäkkien) varustamista heippolukuisilla aikatauluilla 
 ja reittikartoilla 

• pysälckil atosten  määrän merkittävää lisäämistä 
•  pysäkki-inforrnaation lisäämistä keskeisimmillä pysä- 

keillä  esimerkiksi linja-autojen todellisista saapumis- 
ajoista. 
Pysäkkipalvelujen  toteuttamiseen tulisi Oulussa varata 

rahaa  0,5 mmk/v.  

Suurimmat kustannukset joukkoliikenteen kehittämi-
sessä aiheutuvat suunnitelman mukaan lipputuesta. Suun-
nitelmassa  on  päädytty esittämään tuen kohdistamista 

 vain  sarja-  ja näyttölipun  käyttäjille. Lipputuki tarkoittaa 
sitä, että sarja-  ja näyttölipun  hintaa alennetaan  45  %,  
jolloin lipun hinta laskee noin  5  markasta  alle  3  markan. 
Kertalipun  hintaa ei lasketa.  
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Joukkoliikenteen lipputuki  oli Oulussa  v. 1991  noin  5 
 mmk. Lipun  hinnan  alennuksen jälkeen tarvittava lippu- 

tuki  on  esitetty allaolevassa taulukossa: 

vuosi 	Oulu 	 muut  kunnat  

-  1993 	n. 13  mmk 	n. 2  mmk  
-2000 	n. 15  mmk 	n. 2,5  mmk  
-  2010 	 n. 18  mmk 	n. 3  mmk  

Lipputuen  määrää laskettaessa  on  lähdetty siitä, että 
sarja-  ja näyttölippumatkojen  osuus kokonaismatkamää-
rästä kasvaa nykyisestä  40  %:sta  60 %:iin. 

Jos lipputuki  koskisi myös kertalipulla matkustajia, 
tulisi lipputuen olla Oulussa  v. 1993  noin  21  mmk,  v. 2000 

 noin  25  mmk  ja  v.2010  noin  31  mmk. 

- - - - -  

4.14  Pysäkäinti  

Keskustan alueelle rakennetaan  v. 1993 - 2010  kuusi 
pysäköintilaitosta, joissa tulee olemaan yhteensä  1900 

 autopaikkaa. Kustannukset ovat yhteensä  145  mmk. 
Uusien autopaikkojen rakentamisen rahoitus keskus-

tassa muodostuu uudisrakentamisen yhteydessä asetetta
-vista autopaikkojen rakentamisvelvotteista. 

Työmatkapysäköintiä  rajoitetaan muuttamalla Oulun 
keskustan alueella kaikki yleiset autopaikat maksuffisiksi 

 ja aikarajoitetuiksi.  

4.15  Yhdyskuntarakenne  

Oulun seudun terve tulevaisuus edellyttää yhdyskunta-
rakenteen kehittämistä siten, että liikkumistarve vähenee. 
Tämä edellyttää 

.  yhdyskuntarakenteen tiivistämistä 

•  Oulun keskustan vahvistamista elävänä asuinalueenaja 
 koko suurkalotin  liike-elämän keskuksena 

• kuntakeskusten  kehittämistä niin, että ne voivat tarjota 
asukkailleen riittävät palvelut 

•  runsaasti henkilöautoliikennettä synnyttävien palvelu-
jen hajasijoittamisen estämistä. 

alueellista päätöksentekoa tienpidossaja seudun kehit-
tämisessä 

Nämä luovat myös edellytykset Oulun seudun liikenne- 
järjestelmän kehittämiselle  ja sen  onnistumiselle. 

Terve yhdyskuntarakenne Oulun seudulla ei synny kun-
nittaisten suunnitelmien tuloksena, vaan yhteistyöllä. 
Siksi ylikunnallisen maankäyttösuunnittelun asemaa 
Oulun kaupunkiseudulla tulee vahvistaa.  
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4.16  Rahoitustarve 

Oulun seudun  liikennejärjestelmän  kehittämisen rahoitustarve  v. 1993 
- 2000  ilmenee taulukosta. Taulukossa ei ole esitetty vuosien  2001 - 2010 

 rahoitustarvetta, koska sitä kaikkien  toimenpidetyhmien  osalta ei tässä 
vaiheessa voida riittävän tarkasti määritellä. Todennäköistä kuitenkin 

 on,  että vuotuinen  rahantarve  vuoden  2000  jälkeenkin  on  samaa suuruus-
luokkaa kuin  aikajaksolla  1993 - 2000.  

Oulun seudun  
Toimenpideryhmä  rahoitus tarve mmk 

Yhteensä 
Oulun kaupungin 
osuus mmk  

Päätiet 
* kehittämishankkeet  687 54  
* perustienpidon  hankkeet  195  - 
Pääkadut  211 211  
Kevytliikenteen  erilliset hankkeet  40 40  
Joukkoliikenne 
* joukkoliikennekaistat  ja  -kadut  28 28  
* pysäkkipalvelut  4 4  
*lipputuki  130 112  

Yhteensä  1295 449  

Yleisten teiden kehittämisen rahoitus määritellään valtakunnalli-
sesti.  

Perustienpidon  rahan käytöstä päättää Oulun  tiepiiri myönnetyn 
 määrärahan puitteissa. Oulun  tiepiiri  on  käyttänyt  suunnittelualueen 

päätieverkon  kunnostukseen  ja  parantamiseen  v. 1991 perustienpi-
don  rahaa  14,5  mmk. Vuonna  1992 on  vastaava rahoitus suunnitel-
mien mukaan  13,0  mmk. Tarve kehittämisohjelman mukaan  on v. 
1993 - 2000  noin  195  mmk eli noin  24 mmk/v.  Jotta Oulun seudun 
yleisen teiden verkkoa voidaan kehittää riittävästi, tulisi  perustienpi

-don  rahoitusta teiden kunnostukseen  ja  parantamiseen tuntuvasti 
lisätä. 

Oulun kaupunki  on  käyttänyt  pääkatujen,  erillisten  kevytliikenteen 
väylähankkeiden  ja joukkoliikenteen  kehittämisen rahaa  v. 1989 - 
1991  keskimäärin seuraavasti: 

Rahaa käytetty 	Tarve  1993-2000 

	

v. 1989-1 991 	 mmk/v 
 keskimäärin  mmk/v 

-pääkadut 	 16,1 	 26,4  
- kevytlilkenteen  erilliset hankkeet 	1,6 	 5,0  
- liikenteenohjaus 	 3,0 	 4,0  
-joukkoliikenteen lipputuki 	5,0* 	 14,0  

*) lipputuen  määrä vuonna  1991  

Yhteen  veto 
 Oulun seudun 

 lilkennejärjes-
te/män  rahoi-
tustarpeesta 

 1993  -  2000  



Suunnitelman toteuttaminen edellyttää Oulun kau-
pungilta uusien rahoitusmuotojen käyttöönottoa,  sillä 
budjettirahoituksen  lisääminen ei ole mandollista lä-
hivuosien aikana.  

4.17  Uudet  rahoitustavat  

Perinteisen budjettirahoituksen rinnalle työryhmä 
esittäa, että  tie-  ja katutulleja  kerätään Oulun  tie-  ja 
katuverkolla klo  6.00 - 9.00  välisenä aikana. Tulli 
kerätään keskustan suuntaan kulkevilta autoilta linja- 
ja  kuorma-autoja lukuun ottamatta.  Jos kertamaksu 

 olisi  10 mkJkerta, kertyisi  rahaa noin  40 mmk/v,  jossa 
onjo otettu huomioon järjestelmän ylläpidosta aiheu-
tuneet kustannukset. 

Tulleilla saatavat tulot käytetään joukkoliikenteen 
tukemiseen, väyläinvestointeihin, ympäristörakenta-
miseen  ja ympäristöhaittojen  torjumiseen. 

Työryhmä esittää, että  tie-  ja katutullit  otettaisiin 
käyttöön mandollisimman pian.  Oulu  voisi toimia 
tässä asiassa valtakunnallisena kokeilukohteena. Sitä 
varten Oulun kaupungin  ja  Oulun tiepiirin tulisi tehdä 
aloite liikenneministeriölle  tie-  ja katutullikokeilun 

 aloittamiseksi Oulussa. 



4.2  Yhteistyön kehittäminen  

Tien-  ja kadunpidon,  liikenteen hoidon sekä maankäyt-
tösuunnittelun aloilla voidaan Oulun kaupunkiseudun 
yhteistyötä kehittää seuraavasti:  

Tien-  ja  kadunpito 

Luontevinta  ja  helpointa yhteistyön kehittäminen  on 
kunnossapidossa  taajamien alueilla, joissa yhteistyöosa-
puolina ovat tiepiiri  ja kunnat  tai  kunnat  keskenään. 
Lähtökohtana taajamien teiden  ja  katujen kunnossapidos

-sa  voisi olla periaate, että tiepiiri hoitaa taajamien läpikul-
kevien valta-  ja kantateiden kunnossapidon.  Muiden tei-
den  ja  katujen kunnossapidosta vastaisi kussakin taaja-
massa  vain  yksi organisaatio, pääasiallisesti kunta, mutta 
eräissä tapauksissa myös tiepiiri. Myös naapurikunnat 
keskenään voisivat kehittää yhteistyötä kunnossapidos

-sa. Kunnossapidon  koordinointi olisi kuntien tehtävä, 
mutta toteutus tapahtuisi nykyistä enemmän kilpailuperi-
aatteella yksityisten toimesta. 

Joukkoliikenteen  hoito 

Paikallisliikenteen laajentaminen Oulun naapurikunti
-en  alueille lisää kuntien tarvetta suunnitella, kehittää  ja 

 myös hoitaa joukkoliikennettä yhdessä. Tämän toteutta-
miseksi kuntien olisi syytä luoda pysyvä yhteistyömalli. 

 Sen  hoidettavaksi voitaisiin keskittää kaupunkiseudun 
joukkoliikenteen lupakäsittely. Yhteistyö voi laajentua 
käsittämään myös muita yhteisiä liikennekysymyksiä. 

Maankäytön suunnittelu  

Kaupunkiseudunja  sen liikennejärjestelinän  kehittämi- 
sen kannalta  on  jatkossa entistä tärkeämpää seutukaava- 

tasoinen ylikunnallinen maankäytön suunnittelu. Nykyi-
sin kaupunkiseudun maankäytön suunnittelua koordinoi 
seutukaavaliiton alaisuudessa toimiva kaupunkiseututoi-
mikuntaja -työryhmä. Näiden asemaa tulee seudun maan-
käytön suunnittelua koordinoivana elimenä vahvistaa. 

Liikennetutkimus  

Oulun seudun liikennejärjestelmän kehittäminen edel-
lyttää jatkuvaa seurantaa  ja  erilaisten lähtö-  ja taustatie-
tojen  tuottamista suunnittelun pohjaksi. Tällaisia ovat 

 mm. 
• määräajoin  tehtävät liikennelaskennat sovituissa pis-

teissä 
• joukkoliikennelaskennat 
•  liikenne-ennusteiden ajantasallapito 
• kulkumuotojen jakomallin ajantasallapito.  
Näiden tekemisestä tulisi kuntien, tiepiirin  ja seutukaa-

valiiton  sopia niin, että ne tehtäisiin kokonaisuuden kan-
nalta mandollisimman edullisesti  ja  tarvittaessa myös 
ulkopuolista apua (Oulun yliopisto, konsultti) käyttäen. 

Projektiyhteistyä 

Pääteiden suunnittelmat  ja  tehty liikennejärjestelmä-
suunnitelma ovat hyviä esimerkkejä hankkeista, joissa 
yhteistyö kaupunkiseudulla  on  toiminut hyvin  ja  tuotta-
nut tulosta. Yhteistyötä voitaisiin laajentaa myös uusille 

 tie-  ja liikenneasioita sivuaville  aloille, joista esimerkki-
nä voidaan mainita ympäristöasiat. Käynnistettäviä yh-
teistyöprojekteja voisivat olla kaupunkiseudun pääväyli

-en tieympäristön  parantaminen (kiireellisimpinä valtatie 
4ja Lentokentäntie)  ja liikennemelun  torjunta (kohteet  ja 
toteutustavat). 



5. Jatkotoimenpiteet 

5.1  Suunnitelman käsittely 
Suunnitelmasta pyydetään suunnitteluun osallistunei-

den tahojen kannanotot. Kannanotot kootaan  ja  lähete-
tään osallistuneille tahoille suunnitteluraporttiin liitettä-
väksi.  

5.2 Jatkotoimenpiteet 

5.21  Jatkosuunnittelu  

Oulun seudun liikenne  2010 On  Oulun kaupungin  ja ympäris-
tökuntien  seuraavan yleiskaavan  ja seutukaavan  laatimisen 
pohjana. 

Jatkosuunnittelu  käsittää lisäksi 
•  suunnitelman toteuttamiseen tähtäävien yksityiskohtaisten 

suunnitelmien laatimista, joista kiireeffisimpiä ovat: 
tiesuunnittel ukohteista 
-  maantien  814 nelikaistaistaminen Kallisentieltä 

Palokankaantielle 
-  valtatien  4  rakentaminen moottoritieksi välillä  Kern-

pele -  Kiviniemi 
-  maantien  814  parantaminen Hakamaasta  Kempe-

leen  keskustaan 
-  maantien  814 nelikaistaistaminen Kempeleen erita-

soliittymän  molemmin puolin Kaartotieltä Honka-
sentielle 

- Lentokentäntien  parantaminen Oulunsalon taaja-
man kohdalla 

-  maantien  8152  parantaminen Kempeleen keskus-
tasta Oulunsaloon 

katusuunnittelukohteista 
- joukkoliikennekaistat  ja valoetuisuudet 
-  Aleksanterinkadun parantaminen Saaristonkadulta 

Pokkiselle 
- Rautatienkadun  rakentaminen Saaristonkadulta 

Limingantielle 

tieympäristön parantamiskohteista 
-  valtatie  4  Oulun kaupunkiseudulla 
- mt  815 (Lentokentäntie) 
-  valtatie  22  Muhoksen taajaman kohdalla 
-  nykyinen valtatie Haukiputaan taajaman kohdalla 
- maantie  814 Kempeleen  taajaman kohdalla 
-  valtatie  4 lm  taajaman kohdalla 

•  tie-ja katuverkon  hallinnollisen luokituksen tar-
kistamisen 

•  Oulun kaupungin  ja  Oulun tiepiirin yhteisen 
aloitteen  tie-  ja katutullikokeilusta  Oulussa. Ko-
keilun perusteella päätetään lopullisesti  tie-  ja 
katutullien  käyttöönotosta Oulussa. 

•  yleiskaavan  ja  siihen liittyvän tieverkkosuunni-
telman laatiininen 

-  Kiiminki 
-  Ii 
-  Tyrnävä 

•  liikenteen ohjauksen  ja  säätelyn suunnittelua, 
- pysäköinnin maksujärjestelmä 

• kunnossapidon  suunnittelua 
- kevytliikenteen  väylien  ja  linja-autoreittien 

sekä linja-autopysäkkien kunnossapidon laa-
tutason  ja luokituksen  tarkistamista 

- tienpitäjien  yhteistyön kehittämistä 

• liikennekäyttäytymisen  muutokseen tähtäävän 
koulutuksen valmistelun, opetusmateriaalin laa-
dinnanja koulutuksen aloittamisen yhteistyössä 
Oulun kaupungin, Oulun tiepiirin, liikennemi-
nisteriön  ja  liikenneturvan kanssa 

•  linja-autojen kulunvalvontajärjestelmän käyt-
töönoton valmistelun 

•  city-linjan toteuttamisen.  

5.22  Suunnitelman  ajantasalla  pitäminen 

Suunnitelmaan vaikuttavat lukuisat muutostekijät. 
Siksi kuntien tulee yhteisesti seurata suunnitelman 
toteutumista vuosittain. Noin  7 - 10  vuoden kuluttua 
suunnitelma tulisi tarkistaa kokonaisuudessaan.  

2010 
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Oulun seudun liikenne  2010  
Oulun seudun liikenne  2010 on suunnitelma,joka on 

 tarkoitettu tukemaan tämän alueen kaupunkirakenteen 
kehittymistä eurooppalaiseksi keskustapainotteiseksi 
kokonaisuudeksi. Suunnitelma tarjoaa uutta painotusta 
nykyiseen liikennepolitiikkaan  ja  muutosta liikenne- 
käyttäytymiseen. 

Oulun seudun liikenne  2010  pohjautuu Oulun seu-
dun liikennetutkimuksen  1989-9 1  antamiin lähtötietoi

-hin.  Liikenteen määrän  on  arvioitu kasvavan vuoteen 
 2010  mennessä  1,7 -kertaiseksi. 

*  Oulun keskustaa kehitetään edelleenkin viihtyisä- 
nä kaupunkiympäristönä 

*  Liikenteen kehittämisen painopiste  on  tulevaisuu-
dessa kevyessä-  ja joukkoliikenteessä. Joukkolii-
kenteen  osuus liikkumisesta  on  Oulun seudulla 
nostettavissa  8%  :sta  1 5%:iin 

*  Pelkät liikennetekniset toimenpiteet ovat kuitenkin 
 vain osaratkaisu.  

Keskustan toimenpiteet muuttavat Ilikennetottumuksia 
-  autoliikenne pääkatujen kautta 
-  keskustassa pysäköintiä rakennuksiin 
- asiointipysäköinnistä huolehditaan 
- kevytliikenteen  asemaa parannetaan 
- autoliikenteen nopeuksia alennetaan 
- joukkoliikenteen vakiokäyttöä  tuetaan 
- joukkoliikenteen  käyttö tehdään edullisemmaksi  ja palvelutasoa  parannetaan 

Liikenneyhteyksiä täydennetään poikittaisyhteyksillä 
- Raitotie  liitetään valtatiehen  4 
- valteiden  4  ja  22  välille Oulunlanden maantie 
- Nuottasaaren  ja Vihreäsaaren  satamat yhdistetään Poikkimaantietä jatkamalla 
- Tuiran kaupunginosaan rakennetaan puuttuva pääkatuyhteys, Kiertotie 
- Rautatienkatua  jatketaan etelään Limingantielle saakka 
-  Ruskon  teollisuusalueen halki rakennetaan pääkatuyhteys valtatielle  20 

Valtateiden  saneerausta jatketaan 
-  valtatie  4  välillä li-Liminka  valmistuu moottoriväylänä  n.60 km  matkalla (nykyisin  n.20 km) 
-  valtatien  20  sujuvuutta parannetaan Oulun  ja  Kiimingin välillä 
-  valtatien  22  sujuvuutta parannetaan Oulunsuun  ja Maikkulan  kohdalla 
- kevytliikenneyhteyksiä  jatketaan pääteiden suunnassa 
-  tienvarsien ympäristöt kuntoon 



Lilkennepalvelujen  rahoitukseen tarvitaan uusia mandollisuuksia  
*  Nykyisen tieverkon ylläpito  ja jo  rakenteilla olevat päätiehankkeet vievät melkoisen osan lähivuosien liikennein-

vestoinneista Oulun seudulla 

*  Nykyinen rahoitustapa  on  riittämätön 

*  Uusia rahoitustapoja olisivat  mm. tietullit.  Rahat ohjattaisiin suoraan joukkoliikenteen käytön tukemiseen 
 ja liikenneinvestointeihin 

*  Jos  rahoitusta ei järjestetä, liikenteen palvelutaso heikkenee vääjäämättä. 	 I 	.1 	rr 	rr .  
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Yhteistyö  ja  uudet toimintatavat  -  
liikenteen kehittämisen perusteet 

Esitetyt toimenpiteet ovat kaikki perusteltuja, koh-
tuullisia sekä toteutettavissa. Käytännön toteutus edel-
lyttää lisääntyvää yhteistyötä eri tahojen välillä. 

*  Oulun seudun liikenne  2010 on  pohjana seuraav ilie 
yleiskaavoille  ja seutukaavalle 

*  Laaja yksimielisyys vallitsee kevyen-  ja joukkolii-
kenteen  olosuhteiden parantamisesta 

* Pysäköintiratkaisut  ovat vaikuttava mutta ristiriitai- 
nen keino iiikennekäyttäytymisen ohjaamisessa.  

Isokatu kaksisuuntaisena joukkoliikennekatuna  

Lisätietoja antavat: 

Oulun kaupunki  

Liikenneinsinööri  Mauri Myllylä 
Rakennusvirasto  
PL 565, 90100 Oulu 
puh.981 -3142090, fax 3142024  

Oulun  tiepiiri  

Suunnittelupäällikkö Esko Perälä 
 PL 261, 90100 Oulu  

puh.  981-3109011, fax 3109205 

Suunnittelukolmio  Oy  

Dipi.ins. Heimo Rintamäki 
Isokatu  56, 90100 Oulu  
puh.  981-376415, fax 376460 



 

/ 

  

J/i 

Oulun keskustan liikenneverkko  2010  
Valtatie 	 Yksisuuntainen katu 	 Risteäminen 

eritasossa 
Seututie 	 1111111111W 	Kävelyalue 

________ 	 Pysäköintilaitos! 
Yhdystie/  alueellinen pääväylä 	#' il 	Joukkoliikennekatu 	 alue 

Kokoojakatu 	 '•••••• 	Kevytliikenteen paareitti 	M 	Matkakeskus 

Tonttikatu 	 Muu kevytlilkenteen pääreitti 

'.. 	...V 
L  

3 

>1 
) 

.i1I:I Ije •••••. 	- - 	
Fri 	 . 	 -. 

j/// 

/f 



Oulun  päätie-  ja  pääkatuverkko  2010 

Pate 

Vihreäsaa 
 satama  



HauOto  

kni 

Toimenpideryhmät 

• pääteiden kehittämishankkeet • pääteiden perustienpidon  hankkeet  • pääkadut • kevytliikenteen  erilliset hankkeet  
loukkoliikennekaistat  ja -kadut  

i  joukkoliikenteen pysäkkipalvelut • joukkoliikenteen lipputuki 

OLiul seuckn  rahoitustarve  
1993-2000  yhteensä  1295  mjrrE  

Ympäristökunnat 

*  Kuntien välisiä liikenneyhteyksiä paranne-
taan 

*  Kevyen liikenteen olosuhteita parannetaan 
taajamissa  ja  kuntien välillä 

* Päätieyhteyksiä  kehitetään ensisijaisesti 
nykyisellä paikalla (Muhos,  Ii,  Temmes, 

 Oulunsalo) 

* Ohitusteiden  toteuttamista lykätään 

* Joukkoliikennettä parannetaan 

*  Taajamien liikenneympäristön laatutasoa 
parannetaan 

Paljonko liikennepalvelut maksavat vuoteen  2000  mennessä? 

wrdc/vuo 
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-  rahaa käytetty  1989-1991  
kesk -näärii rrrrc/vuosi  

tarve  1993-2000  
niil/vuosi  

Yhteenveto Oulun seudun lii-
kennejärjestelmän rahoitus-
tarpeesta  1993-2000  

Oulun kaupungin liikenneinves-
toinnit  1 989-2000 

pääkadut 	kevytiiikenteen 	liikenteen- 	joukkoliikenteen  
erilliset 	ohjaus 	lipputuki  (1991) 

 hankkeet  



Oulun seudun liikenne  2010  

- 	 -- rn1r 	 .-."  

Huhtikuu  
1989 	 Oulun seudun lilkennetutkimuksen käynnistys 

Syyskuu  
1990 	 Oulun seudun liikenne  2010-suunnitelman laadinnan alku 

•  Syyskuu  
1991 	 Oulun seudun liikennetutkimuksen yhteenvetoraportti valmis 

Lokakuu  
1992 	 Oulun seudun liikenne  2010-suunnitelman raportti lausunnoille  

Loka-joulukuu  
1992 	 Lausunnot  ja  kuntien kannanotot  ja  päätökset  

1992  - 	 Suunnitelman toteutus 

Lisätietoja suunnitelmasta antavat: 

Oulun kaupunki 	 Oulun tiepilri 	 Suunnittelukolmio Oy 
Liikenneinsinööri  Mauri Myllylä 	Suunnittelupäällikkö Esko Perälä 	Dipl.ins. Heimo Rintamäki 
Rakennusvirasto 	 PL 261, 90100 Oulu 	 Isokatu  56, 90100 Oulu 
PL 565, 90100 Oulu 	 puh.  981-3109011, fax 3109205 	puh.  981-376415, fax 376460  
puh.981  -3142090, fax 3142024  
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