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ALUKSI

Arkiliikunta osaksi elinympäristöä

Osaprojekt

Projek on osa laajempaa Oulun yliopistolla tehtävää

”Oulujoen virkistysreit” on yksi kolmesta tutkimushank-

tutkimus- ja kehityshankea nimeltä ”Arkiliikunta osaksi

keeseen liiyvätstä osaprojeksta. Osaprojekt on tehty

elinympäristöä”. Lyhyes hankkeesta:

opinnäytetöinä Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston
yhdyskuntasuunnielun laboratoriossa kesällä 2009. Osa-

”Liikunta ja elinympäristö-teemaan liiyvällä tutkimuksella

projekt on tehty yhteistyössä opetus- ja ympäristöminis-

pyritään edistämään liikunnalle suotuisten elinympäristö-

teriöiden sekä kohdekunen kanssa. Muiden osaprojeken

jen syntymistä informaao-ohjauksen keinoin. Tavoieena

tekijät ovat arkkit. yo. Sirpa Luoma (Arkiliikunta murrok-

on lisätä yhdyskuntasuunnielijoiden etoisuua liikunnal-

sessa - Nousevat lajt Oulussa) ja arkkit. yo. Jaana Keränen

le suotuisista ja liikuntaan kannustavista elinympäristöistä

(Iisalmen ydinkeskustan virkistys- ja asioinreit). Puolet

sekä niiden merkityksestä terveydelle. Lisäksi pyritään

työstä ajoiui touko-kesäkuulle ja puolet elo-syyskuulle.

parantamaan liikuntaväen valmiuksia osallistua yhdyskuntasuunnielun prosesseihin. Tutkimustyön päärahoiajia

Ohjausryhmä

ovat opetusministeriö ja ympäristöministeriö. Tutkimustyöstä vastaa Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston

Oulun yliopisto:

yhdyskuntasuunnielun laboratorio.

professori Helka-Liisa Henlä, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto, yhdyskuntasuunnielun laboratorio

Tutkimustyötä edeltäneissä hankkeissa ’Liikunnan olosuhteet yhdyskuntasuunnielussa ja kaavoitusprosessissa’

Opetusministeriö:

(2004) ja ’Hyvät liikunnan olosuhteet osaksi yhdyskunta-

rakennusneuvos Risto Järvelä

suunnielua’ (2005) ilmeni, eä alueiden käytön parissa
työskentelevät ja maankäyöpäätöksiä tekevät päääjät

Ympäristöministeriö:

tarvitsisivat ajankohtaista, ivistä ja helpos omaksuavaa

yliarkkiteh Timo Saarinen

etoa sellaisista liikunnan tulevista trendeistä, joilla on
vaikutusta alueiden käyöön.”

Oulun kaupunki:
asemakaavapäällikkö Ma Karhula

(www.oulu.ﬁ/liikunnanolosuhteet/)
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asemakaava-arkkiteh An Määä

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla projeka on oh-

Suunnielualue sijaitsee Oulujokivarressa, n. 10km Oulun

jannut tutkimushankkeen vastuullinen johtaja Helka-Liisa

keskustasta kaakkoon. Alue seuraa jokivara ja rajoiuu

Henlä lähes viikoain, yhteensä yhdeksän kertaa projek-

luoteessa suunniteltuun Poikkimaanen siltaan. Kaakossa

n aikana.

alue rajautuu Sanginsuun siltaan. Joen pohjoispuolella rajana toimii Vaalane ja eteläpuolella Kainuune (VT22).

Opetus- ja ympäristöministeriön ohjausryhmälle työtä on
esitelty kahdes: kerran kesäkuussa ja kerran syyskuussa.

Työ sisältää myös virkistysreieihin kytkeytyvän täydennysrakentamisalueen suunnielua. Täydennysrakentamisalu-

Oulun kaupungilla työtä on ohjau kolmes: kerran kesä-

eeksi on määritelty Madekosken koulun ympäristö (Oulujo-

kuussa, kerran elokuussa ja kerran syyskuussa. Yhteyshen-

kivarren osayleiskaavan selostus, s. 60). Asuinalueen osalta

kilönä toimineen asemakaava-arkkiteh An Määtän ja

pääpaino on pientalovaltaisen asuinympäristön arkiliikun-

asemakaavapäällikkö Ma Karhulan lisäksi tapaamisissa

tamahdollisuuksien ideoinnissa.

ovat olleet läsnä liikenneinsinööri Jorma Heikkinen, kaavasuunnielija Jouko Hynen ja kaavoitusarkkiteh Anne

Projek on jaeu kahteen vaiheeseen: I Oulujokivarren

Olsbo.

virkistysreit: Analyysi ja yleissuunnitelma sekä II Madekosken osa-alue: Analyysi ja yleissuunnitelma. Molemmat vai-

Lisäksi viikoiain on järjestey tapaamisia kaikkien kolmen

heet lähtevät liikkeelle yleisistä aluea koskevista havain-

osaprojekn tekijöiden kesken.

noista, joiden pohjalta on tehty ideatasoinen kantaaoava
yleissuunnilma.

Rahoiajat
Projeka ovat rahoianeet opetusministeriö, ympäristöministeriö sekä Oulun kaupunki.

Suunnielualue ja tehtävän määriely
Työtehtävän sisältönä on Oulujokivarren virkistysreien
kehiämissuunnitelman laaminen välillä Kirkkokangas
(uusi kevyen liikenteen silta) - Sanginsilta.

Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö - Oulujoen virkistysreit
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1 OULUJOKIVARREN VIRKISTYSREITIT:
ANALYYSI & YLEISSUUNNITELMA

Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö - Oulujoen virkistysreit
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1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS

KESKUSTAN, TUIRAN JA
LÄHISAARISTON SUOSITTU
RANTAREITISTÖ
VÄRTÖN RANNAN REITTI JA
UIMARANTA

OULUN KESKUSTA

ERKKOLAN

LUOTEESSA ALUE RAJAUTUU POIKKIMAANTIEN SILTAAN

LOUNAASSA A

10

N SILTA - PATAMÄKI (SUUNNITELMA)

KOILLISESSA ALUE RAJAUTUU VAALANTIEHEN

SUUNNITTELUALUE

ALUE RAJAUTUU KAINUUNTIEHEN

MADEKOSKEN OSA-ALUE
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KAAKOSSA ALUE RAJAUTUU
SANGINSUUN SILTAAN
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1.2 MAISEMA

KNUUTILA

SAARELA
MARKUKSELA
MAIKKULA
KONTIO

TAIMELA

JUURUS

P

Oulujokivarren alueen suurin vahvuus on epäilemää joki-

jokimaisemasta on tarjolla. Erityises suunnielualueen

laakson maisema. Koko suunnielualue kuuluu maakunnal-

kohdalla jokilaaksosta nousee esiin Konsenen ympä-

lises arvokkaaseen Oulujoen alueeseen: ”Oulujokilaakso

ristö ja Sanginsuun alue, jotka on määritelty arvokkaiksi

on maakunnallises arvokasta maisema-aluea rautasil-

alueiksi Arvokkaita alueita Oulussa-selvityksissä.

lasta Turkansaareen saakka. Alueen maisemallinen arvo on
todeu mm. inventoineissa Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat

Mielenkiintoinen erityispiirre jokimaisemassa on saaris-

maisemaalueet ja Arvokkaita alueita Oulussa osa 1.” (Oulun

to. Osa saarista on joen ruoppauksen yhteydessä tehtyjä

yleiskaava 2020, s.23)

saaria, jotka ovat aikoinaan estäneet tukinuitossa tukkien
ajautumisen suvantoalueille. Esimerkki tällaisesta saaresta

Jokilaakso on myös erityislaatuinen maisemallinen

on Heikkilänsuvannon kohdalla kartan keskiosassa oleva pit-

elemen koko Oulun miakaavassa ja voisi siten po-

kulainen saari. Saaret ovat yksi potenaalinen keino päästä

tenaalises houkutella ihmisiä laajemmalta alueelta ku-

väliömään yhteyteen jokimaiseman kanssa. Ne mahdollis-

ten mm. Vaalanen pohjoispuolelle suunnieilla olevasta

tavat maiseman ”sisään” pääsyn ja vaihtoehtoisen perspek-

Hiukkavaarasta, mikäli luontevia tapoja päästä naumaan

ivin tavalla, joka ei muuten ole mahdollista kuin veden
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päältä esim. veneillessä.

VANHA KANTATILA

Alueen perinteinen elinkeino on maanviljelys ja sillä toimii

MAISEMALLISESTI ARVOKAS ALUE (“ARVOKKAITA ALUEITA OULUSSA
I & II”)

edelleen huomaava määrä vanhoja kantaloja, joiden

2000m

pihapiireihin kuuluu jopa useita satoja vuosia vanhoja puurakennuksia. Näiden lojen läheisyydessä on paljon viljel-

rakentaminen on heämpää. Joen pohjoispuolella suunnit-

täviä peltoja, joista suuri osa on merkiy maisemallises

telualueen itäosassa sijaitsee kemianteollisuuteen liiyviä

arvokkaiksi Oulun yleiskaavassa ja Oulujoen osayleiskaavas-

tehdasrakennuksia. Yleises rakennetun maiseman voisi

sa.

todeta muuuvan alueen luoteisosien omako- ja rivitalolähiöistä kaakon maaseutumaisemaksi. Oulujoen kirkko ym-

Kantaloja lukuunoamaa alueen rakenneu ympäris-

päristöineen sijaitsee aluen ulkopuolella luoteessa.

tö on hyvin tavanomaista eikä sisällä huomaavia arvoja.
Alueen asemakaavoitetut osat ovat pääasiassa omakotalolähiömäisiä asuinalueita. Aluekeskusten tuntumassa
Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö - Oulujoen virkistysreit
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1.3

JOKIRANNAN KÄYTTÖ

SAARELAN UIMARANTA,
VENERANTA & VEISTOSPUISTO
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Vaikka Oulujoen rei tai mitään muuta reiä ei tällä hetkel-

Joen varresta huomaava osa on yksityistä ton-

lä kulje rannan yhteydessä, on joitakin keinoja päästä naut-

maata. Paikoin, kuten joillain tonteilla Knuulanrannassa,

maan jokimaisemasta. Suunnielualueella on julkises

on pihat hoideu rantaan as, vaikkei varsinainen tont-

ylläpideyjä uimarantoja ja venerantoja, joiden yhtey-

 rantaan ulouisikaan. Yksityisille tonteille tyypillistä on

dessä on mones myös maolaituri. Veneily, kalastus ja

rantaan rakennetut rantasaunat ja venelaiturit (kuvat 2, 8,

melonta tarjoavat kenes parhaat edellytykset jokimaise-

17, 27) sekä toneja rajaavat, rantaan as ulouvat aidat

masta naumiselle - näin maisemassa pääsee liikkumaan.

ja pensaikot (kuva 9). Julkises ylläpideyjen uimaranto-

Värtön ja Turkansaaren välillä kulkenut laua kulkee enää

jen, venerantojen ja maolairuteiden lisäksi on joitakin

kesäisin kerran viikossa ja on etupäässä lauskäytössä. Jokea

paikkoja, joissa rantaan pääsee kävelemään polkua pitkin,

pitkin suunnielualueen halkaisee Oulujoen melontareit-

mua rantaa ei ole muutoin hoideu tai sitä hoidetaan

, joka kulkee Oulujärveltä Vaalasta Ouluun. Rannan tuntu-

pienimuotoises paikallisten asukkaiden voimin. Tyypil-

massa ei ole julkises ylläpideyjä tauko- ja grillipaikkoja.

listä kaikille paikoille, joista rantaan päästään, on, eä
joudutaan tekemään ”pisto” yleisiltä reiteiltä, jotka kulkevat kaukana rannasta. Joen vara ei siis pääse kulkemaan
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TERVAHIIHTOREITTI
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vaan sinne pitää mennä etyin paikoin tarkoitushakuises.

Retkeilyvarustuksessakin rannassa liikkuminen on käytännössä mahdotonta, koska ranta on suurimmalta osin pusi-

YKSITYINEN PIHA
HIIHTOLATU TALVISIN

koitunut ja kulkukelvoton. Lisäksi aika ajoin rannassa oleva

OULUJOEN MELONTAREITTI

ton pakoaa tekemään kiertolenkin. Siellä täällä rannassa

UIMARANTA

on asukkaiden epämuodollises ylläpitämiä nuoo- ja venepaikkoja sekä laitureita. Talvisin Saarelan kohdalla joen ylittää hiihtolatu, joka kulkee hetken jokea myöden jään päällä.
Latu yhtyy suunnielualueen pohjoispuolella latuverkos-

VENERANTA
RYHMÄPUUTARHA
SAARELAN VEISTOSPUISTO

toon, jossa järjestetään kerran vuodessa maailman vanhin yhtäjaksoises järjestey hiihtotapahtuma, Oulun tervahiihto.

Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö - Oulujoen virkistysreit
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1 Knuulanpuistona tunneu niiyalue jatkuu rantaan as. Ranta on kasvuston peiämä.

2 Knuulanrannassa on pieni, ilmeises alueen asukkaiden ylläpitämä veneranta soutuveneille. Taustalla näkyy Kokkosaari.

3 Kokkosaaren ja joen etelärannan välissä on kapeikko, jossa myös säilytetään veneitä.

4 Kokkosaari: Saaressa on nuoopaikka kauniilla paikalla

5 Kokkosaari: Saaressa on myös uimalaituri. Vastarannalla Saarelansaari. Alueen asemakaavaan merkiy Saarelan silta yliäisi joen tässä kohtaa.

16

6 Maikkulan uimaranta rannan tuntumassa olevalta laiturilta nähtynä. Ranta jatkuu täysin pusikoituneena ja kulkukelvoomana.

7 Konon la peltoalueineen. Pelto-ojan reunaa pääsisi kävelemään rantaan, joka on he kuvassa näkyvien laan kuuluvien talojen takana.

8 Konon lan rakennelmia näkyy puuston takana.

9 Rantarinne-nimisen en päästä pääsee pellon läpi rannassa oleville parille mökille. Ranta on ympäristössä kasvuston peiämä ja kulkukelvoton. Aita
eroaa peltoalueen mökkien pihasta.

Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö - Oulujoen virkistysreit
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10 Venepaikka Maikkulan kartanon kupeessa. Turkansaaren laua
pysähtyi kulkiessaan tässä.

11 Turkansaaren lautan enseltä pysähdyspaikalta ranta jatkuu jyrkkänä. Törmän päällä kulkee vähän matkaa polku, josta jokilaakso avautuu
komeas.

12 Polulta on myös pääsy rantaan.

13 Juuruksenpolku kulkee Juurukseneltä rantaan peltojen läpi. Polun
päässä rannassa on pihapiiri.

14 Juurusoja Heikkilänkankaan venesataman lähellä.

15 Heikkilänkankaan venesatamassa on nuoopaikka.

16 Heikkilänsaaren ja joen etelärannan välinen kapeikko. Ranta on kokonaan yksityisasuntojen tonen käytössä.

17 Heikkilänsaari on lähes kokonaan tonen valtaamaa.

18

18 Vanhaeltä pääsee pientä polkua pitkin rantaan. Oikealla Kaupinsaari.

19 Konnkankaan uimaranta. Taustalla Korhosensaari.

20 Konsenkankaan uimarannalta lähtee alajuoksulle päin kulkemaan kapea polku. Oikealla Ronkinkari .

21 Ranta Kanniaisen lan lähellä. Rannassa yksityisiä venelaitureita ja saunoja.

Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö - Oulujoen virkistysreit
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22 Koskenrannassa oleva yksityislaituri.

23 Saarelan uimaranta.

24 Saarelan veistospuisto on pusikkoinen ja rönsyilevä. Kasvien sekaan
hukkuvat veistokset ovat vaihtelevia.

25 Saarelan saari. Peltomaisema on kaunis. Joki peiyy kasvuston taakse.

6

26 Markukselan la. Vanhojen rakennuksien ohella parkkipaikkamaisella pihalla on paljon työstökoneita.

20

20
27 Markukselan la. Vanhojen rakennuksien ohella parkkipaikkamaisella pihalla on paljon työkoneita.

28 Markkuun ryhmäpuutarhan rannassa on venelaituri, uimaranta ja ryhmäpuutarhan yhteislat.

Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö - Oulujoen virkistysreit
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1.4 OULUJOEN REITTI
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Tutkiaessa suunnielualueen kevyen liikenteen reiejä

ollut tavoitekaan. Maiseman vaihtelu reillä voisi olla po-

esiin nousee nopeas Oulun kaupungin esieessä ”Jalankul-

tenaali, mua tässä tapauksessa rein luonteen vaihtelu

ku- ja pyöräilyverkko sekä moporeit” (2009) esitelty, 26km

osoiautuu ennen muuta suunnistusta hankaloiavaksi

pitkä Oulujoen rei. Rei kulkee Erkkolansillalta Värtöstä

tekijäksi. Reiä ei ole viitoiteu, ja sillä kuljetaan välil-

aina Turkansaaren ulkomuseolle as joen molemmin puolin.

lä pyöräetä, välillä pihateitä ja jopa välillä jopa Vaalanen

Toisessa ääripäässään rei yliää Sanginsuun sillan. Reil-

varressa! Ilman karaa reistä ei ensikertalainen takuulla

le on helppo kuvitella olevan kysyntää Turkansaaren lautan

selviäisi. Toisaalta voi kysyä, kenelle rei on tarkoiteu ja

lakaua kulkemasta päiviäin Värtön ja Turkansaaren välil-

olisiko merkiy tai muutoin yhtenä kokonaisuutena hah-

lä. Valtaosa rein matkasta kuuluu suunnielualueeseen.

mouva rei tarkoituksenmukainen maaseutumaisessa

Seuraavilla sivuilla rein suunnielualueeseen kuuluva osa

maastossa.

käydään valokuvien avulla läpi.
Hankalas hahmoteavuuden ohella toinen reiä leimaaOminaista reille on se, eä se on koou erilaisista ja

va seikka on sen suhteeomuus jokimaisemaan, joka

vaihtelevista eosuuksista sen sijaan, eä rei hahmot-

on koko suunnielualueen suurin vahvuus. Koko 26km kul-

tuisi yhtenä kokonaisuutena. Tämä ei varmas toisaalta ole

jetaan käytännössä pientaloalueiden, metsien ja peltojen
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eroamana joesta. Pieni kosketus jokeen saadaan yliteäessä silta. Joelle pääsee vain yksiäisiä ”pistoja” uima- tai
venerannoille tekemällä. Toisaalta rei on koou käyäen
olemassa olevaa katuverkkoa, joka kulkee kaukana joesta
eikä tämä huomio ole tarkoiteu kriikiksi rein suunnie-

PYÖRÄTIE
PIHAKATU / HILJAINEN AUTOTIE
MAANTIE

lulle.

Kolmas omaleimainen tekijä reille on sen pituus ja hei-

kot mahdollisuudet eri reivariaaoille. Tämä johtuu
pitkäl siitä, eei Erkkolansillan ja Sanginsuun sillan välillä
ole muita mahdollisuuksia yliää Oulujokea. Ei siis ole mahdollisuua luoda eri pituisia ja vaihtelevia lenkkejä, joita
voisi kulkea muullakin tavoin kuin pyörällä tai vastaavalla
pitkiin matkoihin soveltuvalla kulkuvälineellä.

Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö - Oulujoen virkistysreit
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1 Tultaessa suunnielualueelle käännytään Knuulaneltä oikealle
Kartanonelle. Rei on viitoiteu kuvan osoiamalla tavalla. Suoraan
jatkamalla päätyy umpikujaan Knuulan talon pihaan.

2 Kartanone on pihakatumainen, kapea autoe.

3 Kartanonen päästä jatkuu pyöräe, joka vie pientaloalueiden välisen niityn, Knuulanpuiston, läpi. Vasemmalle niityn yli avautuu näkymä joelle,
mua näkymä on pitkäl kasvuston peiämä ja joki melko kaukana, noin 150 metrin päässä.

4 Niityn jälkeen tullaan taas pihakatumaiselle osuudelle, Tallielle.

5 Pihakatumaisen osuuden jälkeen tullaan risteykseen, jossa reiä seuratakseen pitää osata suunnistaa Kajaaninen varressa kulkevalle pyöräelle, Kajaaninpolulle. Oulujoen reiä ei ole merkiy.

6 Kajaaninpolku on Kajaaninen varressa kulkeva pyöräe. Koivurivi
eroaa pyöräen autoestä.

7 Osiain Kajaaninpolku kulkee myös kokonaan erillään autoestä metsikön takana.

24

8 Kajaaninen luonne muuuu Maikkulanen risteyksessä pienimuotoisemmaksi. Kajaaninpolku liiyy samalla väliömäs Kajaaninen viereen
pyöräeksi.

9 Kajaanine kulkee Maikkulan (oik.) ja Patamäen (vas.) välissä. Reillä
ollaan täysin eristyksissä jokimaisemasta.

10 Konon laan kuuluva peltoalue Kajaaninen varressa. Pellon yli avautuu näkymä jokimaisemaan, mua itse jokea tuskin edes näkee koska joelle on
matkaa n. 200 metriä eltä. Taustalla metsikössä näkyy Patamäen koulu.

11 Pellon jälkeen siirrytään Kajaanineltä luontevas Maikkulanrinteelle,
joka kulkee aluksi pientalokoreleiden läpi.

12 Maikkulanrinteen ja Louhikonrinteen risteys, jonka jälkeen Maikkulanrinne jatkuu metsän ympäröimä.

13 Maikkulanrinne jatkuu. Vasemmalla metsikön takana pelto, jonka takana saavuamaomissa jokimaisema.
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14 Maikkulan kartano. Kartano toimii mm. yrityslaisuuksien, kokousten,
perhejuhlien ja häiden pitopaikkana. Osa kartanon rakennuksista on
rakennushistoriallises arvokkaita.

15 Maikkulan kartanon jälkeen rei jatkuu edelleen metsäisenä. Vasemmalla metsän takana Turkansaaren lautan pysähdyspaikka ja joki.

16 Maikkulanrinne vaihtuu Juurukseneksi, jolta tullaan ristykseen,
josta käännytään vasemmalle Juuruksenpolulle ja edelleen Kainuunen
varteen pyöräelle.

17 Kainuunen vara, Kainuune kuuluu valtae 22:teen, jolla autot
ajavat 80-100 km/h. Pyöräilijälle tämä tarkoiaa auton melun sävyämää
matkantekoa.

18 Kainuunen varresta tullaan Heikkilän venesataman tuntumaan. Joki nähdään esteeä, mua päästäkseen kosketuksiin sen kanssa on käännyävä
venesatamaan, josta löytyy mm. nuoopaikka, pöytä ja penkkejä.

19 Heikkilän venesataman ympäristön jälkeen alkaa Lukane, joka on
pienimuotoinen ja rauhallinen autoe.

26

20 Lukane jatkuu pientalojen välissä.

21 Lukane pääyy Heikkilänsaarenen risteykseen. Vasemmalle kääntymällä pääsee täysin asuin- ja kesämökkikäytössä olevaan Heikkilänsaareen.
Tästä edotetaan satunnaista kulkijaa “Yksityise”-kylllä. Oulujoen rei jatkuu kuitenkin oikealle Vanhaelle.

22 Vanhae kulkee aluksi metsikössä, mua muuuu pian pihakatumaiseksi.

23 Vanhaeltä siirrytään pyörielle, joka yliää Konsenen vt22:n risteyksen tuntumassa.

24 Pyöräe jatkuu Konsenrinteen lyhyen osuuden jälkeen metsässä.
Sekä vasemmalla eä oikealla metsässä kulkee kuntopolku, joka yliää
pyöräen kahdessa kohtaa.

25 Metsän keskeltä tullaan Madekosken koululle, jonka punainen aita
näkyy kuvassa vasemmalla.

26 Madekosken koululta käännytään oikealle ja lasketaan alas mäkeä.
Pyöräe yliää hiljaisen Konsenen.

27 Konsenen ylityksen jälkeen tullaan maaseutumaiselle Jyränelle,
joka on koivuisen puuston reunustama. Vasemmalla peltoa.

Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö - Oulujoen virkistysreit

27

28 Jyräne pääyy suunnielualueen rajana olevaan Madekoskenehen.
Oulujoen rei jatkuisi vielä suoraan pari-kolme kilometriä Turkansaareen
as. Käännymme kuitenkin vasemmalle suunnielualueen rajaa seuraten.

29 Madekoskenen varressa kuljetaan pyöräetä metsikön eroamana.

30 Madekosken silta. Silta on rein ainoa kohta, jossa reillä kulkeva pääsee väliömään kosketukseen jokilaakson maiseman kanssa. Pyöräe kulkee
kuitenkin Madekoskenen varressa, eikä maiseman ihasteluun ole muuta mahdollisuua kuin jäämällä pyöräelle seisoskelemaan. Sillalla kulkee paljon
pyöriä ja mopoja. Sillan oikealla puolella Sanginjoki liiyy Oulujokeen.

31 Pian Sanginsuun sillan jäkeen käännytään pyöräeltä vasemmalle
Lääketehtaanelle, joka vie tehdasalueelle. “Pääsy kielley”-kylt mietyävät.

32 Lääketehtaane kulkee tehdasalueen läpi, jonka jälkeen käännytään
Metsäkoulunelle (kuvassa).

33 Metsäkoulune liiyy suoraan Vaalanehen. Pyöräe pääyy. Vaalanellä autot ajavat 80km/h, eikä ellä ole juuri pyöräilyyn tai jalankulkuun sopivaa piennarta.

28

34 Pyöräilijän olo on turvaton Vaalanen varressa, jota jatkuu 1,8km
ennenkuin pyöräe Vaalanen vasemmalla puolella alkaa.

35 Vaalanen vasemmalla puolella on komeita, yleiskaavassakin arvokkaiksi arvioituja peltomaisemia. Niiden ihailuun ei pyöräilijällä kuitenkaan
ole mahdollisuua kapealla enpientareella tasapainoillessaan.

36 Pyöräe Vaalanen varressa alkaa Markkuun ryhmäpuutarhan kohdalla vasta kun autojen seassa Vaalanellä on ajeu 1,8 km.

37 Vaalanen varsi on maanemaista maisemaa.

38 Oulujoen rei poikkeaa Vaalanen varresta maaseutumaiselle Sanginelle, jonka varressa ei ole erillistä väylää pyöräilijöille. Liikenneäkin on
toisaalta melko vähän.

39 Sangine kulkee komeiden peltomaisemien ohi.

40 Peltomaisemien jälkeen seuraa Saarelan pientaloalueet.

41 Edelleen Saarelaa. Nissilänen ja Sanginen risteys.
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1.5 OULUJOEN REITTI & PALVELUT

SAARELAN KOULU
JA PK, SRK KOTI

OULUJOEN KIRKKO

MAIKKULAN KARTANO

PATAMÄEN KOULU
MAIKKULAN
URHEILUKESKUS
MÄNTYRINTEEN PK

LÄMSÄNJÄRVEN KOULU

MAIKKULAN KOULU JA PK

KNUUTILANKANKAAN
KOULU JA PK

KANGASKONTION PK

K-MARKET MAIKKULA
MAIKKULAN TOIM.
MAIKKULAN KESKUS & KAPPELI
MONITOIMITALO
& KIRJASTO

P

Yksi tapa tarkastella alueen kevyen liikenteen reien toi-

Yleisessä koko alueen kaavassa miakaavassa voidaan

mivuua arkiliikunnan näkökulmasta on selviää, miten

esiää kuitenkin eräitä huomioita. Suunnielualueella on

nämä reit yhdistävät alueen palveluja ja asukkaita ja min-

lukuisia, pienempiä aluekeskuksia. Näistä huomaavin on

kälaisia mahdollisuuksia ne luovat päiviäiseen asioinin

Maikkulan keskus, jossa sijaitsee monitoimitalo & kirjasto,

liiyvään hyötyliikuntaan. Toisaalta taas suunnielualue on

toimintakeskus, koulu, päiväko, kauppa ja suunnielualu-

laaja ja suunnieluaika vähäinen, joten yksityiskohtainen

een ainoa ”liikuntakeskus”-tasoinen liikuntapaikka (”Oulun

syventyminen aluekeskusten, koulujen, päiväkoen, liikun-

kaupungin ylläpitämät liikuntapaikat”-esite, Keskushallinto

tapaikkojen yms. palvelujen lähiympäristön järjestelyihin

Talous ja strategia, 16.1.2008).

olisi mahdotonta siinä miakaavassa, joka olisi tarpeellinen
selviteäessä ihmisten käyäytymistä koreli- tai aluekes-

Maikkulan keskuksen tavoin kaikki aluekeskukset ja palvelut

kustasolla. Tämä edellyäisi myös vuorovaikueista suun-

sijaitsevat etäällä joesta - Oulujoen rein tavoin. Oulujoen

nielua alueen asukkaiden kanssa, joka niinikään kireän

rei kenes palveleekin paremmin näitä keskuksia ja niiden

aikataulun vuoksi olisi ollut tässä projekssa tarviavassa

välissä olevia asuinalueita yhdistävänä reinä kuin puieina

syvyydessä mahdotonta.

retkeily-, lenkkeily- tai muuhun virkistyskäyöön. Rei on

30

SANGINSUUN
RAUHANYHDISTYS &
SRK KESKUS
SANGINSUUN
LASTENKOTI
OAMK LUONNONVARA-ALAN YKSIKKÖ

SANGINSUUN
KOULU
TERVEYSTALO

MADEKOSKEN
KENTTÄ
MADEKOSKEN KOULU

MADEKOSKEN
PIENMYYMÄLÄ

0m
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kokonaan asfalpäällysteinen ja mahdollistaa siten mo-

nimuotoisen liikkumisen asuinalueiden ja palvelujen
välillä esim. rullaluistellen, mopoillen, pyöräillen tai kävellen.

KOULU
PÄIVÄKOTI
LIIKUNTAPAIKKA

Rein hajainainen luonne ei haiaa tässä tarkoituksessa sa-

KIRKOLL. TILA

malla tavalla kuin virkistys- tai urheilukäytössä. Päiviäisiä

MUU JULKINEN PALVELU

asioitaan hoitavien ihmisten voidaan oleaa oppivan tun-

KAUPPA

temaan oman lähiympäristönsä, eikä alueen ulkopuolisilla

PITOPALVELU

asukkailla liene päiviäisasioita alueella. Samoin aluekes-

VIRKISTYSALUE

kusten läheisyydessä on yleensä viitoitus palveluiden luo.
Koko rein merkitseminen yhtenevällä tavalla tuskin olisi
päiviäisten asioiden hoidon näkökulmasta tarkoituksenmukaista.
Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö - Oulujoen virkistysreit
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1.6 ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT

4 SAARELAN
ITÄOSAN
LUONNOS

1

ERKKOLAN-PATAMÄEN KEVYEN
LIIKENTEEN SUUNNITELMA

2

POIKKIMAANTIEN SILTA
UUSI KEVYEN LIIKENTEEN
YHTEYS: OULUN SEUDUN
KEVYEN LIIKENTEEN STRATEGIA
& ALUEEN ASEMAKAAVA

UUSI KEVYEN LIIKENTEEN
YHTEYS: SAARELAN ITÄOSAN
LUONNOS

UUSI KEVYEN LIIKENTEEN
YHTEYS: OULUN SEUDUN
KEVYEN LIIKENTEEN STRATEGIA
& OULUN YK 2020

5

P

1 Oulujoen eteläranta välillä Erkkolan silta - Patamäki, Ympäristön ja kevyen liikenteen yhteyksien yleissuunnitelma

rannalle rei olisi 3m leveä ja asfalpäällysteinen, ja tästä
eteenpäin 2,5m leveä ja kivituhkalla päällystey. Rein varrella on levähdyspaikkoja sekä opastetauluja, jotka kertovat
historiallisista paikoista alueella (esim. kastellin linnoitus).

Oulun kaupungin teknisen keskuksen suunnitelma kaaa

Reisuunnitelma on heräänyt vastustusta rannan tuntu-

kevyen liikenteen reien ja maiseman hoidon Värtöstä, Erk-

massa asuvien ihmisten keskuudessa. Suunnitelmassa on

kolan sillalta, Patamäelle. Lähtökohtana ovat olleet asema-

oteu huomioon tuleva Poikkimaanen silta.

kaavan mukaiset reit. Suunnitelman merkiävin elemen
on rantaan suunniteltu kevyen liikenteen väylä, joka jatkaisi
olemassa olevaa rantareistöä Erkkolan sillalta Patamäelle
as. Suunnitelmassa keskeisessä osassa on myös maisematyöt - monissa kohdin rantaa esitetään harvennustöitä
maiseman avaamiseksi. Erkkolansillalta Emännänen uima-
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3

HIUKKAVAARAN
KAAVARUNKO

6

OULUJOEN
OSAYLEISKAAVA
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OLEMASSA OLEVAN SUUNNITELMAN VAIKUTUSALUE TAI
RAJAUS
UUSI YHTEYS

2 Poikkimaanen silta
Suunnielualueen rajana luoteessa toimii Poikkimaanen
silta, josta on olemassa jo tarkat suunnitelmat. Silta jatkaa
Poikkimaanetä joen eteläpuolelta joen pohjoispuolelle
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aina Vaalanelle as. Silta on 1+1-kaistainen. Suunnitelmaan liiyy itse sillan lisäksi estön muutostöitä joen molemmin puolin. Poikkimaanen varteen välille Kajaanine
- Vaalane rakennetaan yhtenäinen kevyen liikenteen väylä,
joka jatkuu tulevaisuudessa myös Hiukkavaaran uudelle alueelle. Jokisillan reuna-aukkoihin varataan la kevyen liikenteen väylälle ja hiihtoladulle.

S1

tie
S2

Poikkimaantie
1000
S4

50 0

Hiekkakiventie

0

100

S5

S3

Knuutilankankaantie

0

S12

Hiihtoma
jan

Liikennevalot ja
kaistajärjestelyt

tie

Kaja

ntie
S

anin

tie

Vt 22 Kainuu

Torpan

Hevos

tie

4 Saarelan itaosan luonnos

200 m

Saarelan itäosasta on olemassa luonnos (Oulun kaupunki
Tekninen keskus 20.05.2003, Osallistumis- ja arvioinsuun-

3 Hiukkavaaran kaavarunko

nitelma: Oulun kaupungin Saarelan itäosan asuntoalueen
kaavarunko sekä liikenteen, katujen ja ympäristön yleis-

Suoraan suunnielualueen pohjoispuolella on Hiukkavaa-

suunnitelma). Suunnielualueen laajuus on noin 100 ha.

ran alueen itäosa.

Luonnos seuraa Oulun yleiskaavaa 2020: ”Alueen maankäyttö suunnitellaan Oulun yleiskaavan 2020 mukaisiin alueva-

”Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.4.2008 Hiukkavaa-

rauksiin perustuen. Yleiskaavassa Saarelan kaupunginosan

ran kaavarungon 24.1.2008 ohjeellisena noudateavaksi

itäosaan on osoiteu pientalovaltaista asuntoaluea, maa-

alueen asemakaavoituksessa. Hiukkavaaran alue sijaitsee

ja metsätalousvaltaista aluea sekä maisemallises arvo-

Vaalanen pohjoispuolella ulouen ensen kasarmialueen

kasta peltoaluea. Rantavyöhyke Tuppelankankaan koh-

ja Sanginjoenen väliselle alueelle. Hiukkavaaran kaava-

dalla on virkistysaluea. Maisemallises arvokas peltoalue

rungossa esitetyn alueen pinta-ala on yhteensä 1 462 ha ja

on varau maatalouskäyöön, alue on maiseman kannalta

tarkastelualueen pinta-ala noin 5 000 ha. Hiukkavaarasta

merkiävä viljelyalue, jolle voidaan rakentaa maatalous-

on tavoieena suunnitella kestävän kehityksen mukainen

käyöön tarkoiteuja rakennuksia.”

kaupunkimaisen pientaloasutuksen alue noin 20 000 asukkaalle ja n. 9 500 asunnolle. Hiukkavaaran kaavarungossa
on alueelle osoiteu n. 1 800 työpaikkaa, monipuoliset julkiset ja yksityiset palvelut aluekeskukseen ja paikalliskeskukseen. Oulujoen yli rakenneavan Poikkimaanen sillan
rakentaminen on edellytyksenä Hiukkavaaran alueen kehittymiselle.”
(www.ouka.ﬁ/tekninen/hiukkavaara/)
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5 VT22 kehiämisselvitys

6 Oulunjokivarren yleiskaava

”Kehiämisselvitys tukeutuu maakuntakaavaan sekä Oulun

Suunnielualueen

ja Oulun seudun maankäytön suunnieluun ja liikennejär-

yleiskaava-alueeseen. Osayleiskaavassa alueelle esitetään

jestelmäsuunnieluun. Suunnitelmassa esitetään pitkän

merkiävää lisärakentamista. Madekosken osa-alueella

aikavälin (noin 30 vuoa) toimenpiteet, joilla valtaen lii-

peltoalueita esitetään muuteavaksi asuinalueiksi, vaikka

kenteen turvallisuus ja sujuminen sekä maankäytön liiy-

muutoin osayleiskaavassa säilytetään paljon peltoalueita.

minen siihen turvataan. Lisäksi esitetään kehiämispolku

Yleiskaavan vaikutusalueen asukasluku lähes nelinkertais-

toimenpiteiden vaiheiain etenemisestä 4-porrasajaelua

tuisi kaavan myötä.

kaakkoisosa

kuuluu

Oulujokivarren

soveltaen.” (Valtaen 22 kehiämisselvitys välillä valtae 4
- kaupungin raja, Tiehallinto, Oulu 2008, s. 11)

”Yhdyskuntarakenne perustuu kyläpareihin Madekoski ja
Sanginsuu sekä Pikkarala ja Lapinkangas. Niiden väliin jää

Merkiävin kehiämissuunnitelmaan liiyvä huomio kos-

joen molemmin puolin vyöhyke, joka eroaa kylärakenteet

kee Madekosken osa-aluea. VT22:n kehiämisselvityk-

toisistaan ja muodostaa eläimistölle ja virkistykselle tarpeel-

sessä esitetään Konsenen molempia liiymiä VT22:teen

lisen katkon yhdyskuntarakenteessa. Vastaava joen yliävä,

suljeaviksi, jolloin nykyisistä Vanhaestä, Konsenestä ja

harvaan rakenneu vyöhyke muodostuu Pikkaralan ja Mu-

Jyränestä muodostuisi rinnakkaise VT22:n varrelle. Selvi-

hoksen sekä Lapinkankaan ja Päivärinteen väliin. Maisemal-

tyksessä näitä historiallisia eosuuksia esitetään muutea-

lises arvokkaat pellot säilyvät pääosin rakentamaomina,

vaksi niin, eä jalankulku-/pyöräe olisi eroteu ajoradasta,

ainoastaan Madekosken ja Sanginsuun peltoja on suurem-

jolloin en leveys kasvaisi huomaavas. Käytännössä en

massa määrin osoiteu rakentamiseen.

luonne määriyisi kokonaan uudelleen.
Suunnielualueella asuu nykyisin noin 1600 asukasta. Uusia
asukkaita alueelle tulisi noin 4200 eli kaava on mitoiteu
yhteensä noin 5800 asukkaalle.”
(Oulujokivarren osayleiskaava, Selostus 15.1.2009, s. 9)
Suunnit

elmaraj
a

Alikulun ja P-alueen
poistaminen

Valtatien 4 kehittämisselvityksen mukainen
ratkaisu (2003)

7 Oulun yleiskaava 2020

Alikulun poistaminen
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Kenes merkiävin Oulun yleiskaavassa 2020 suunnielu-

linja-autopysäkki

aluea koskeva seikka on toteama ”Arvokkaat luonnonalu-

tasoristeyksen poistaminen

Piirustus 1
SUUNNITELMAKARTTA 1

Tammikuu 2008
TEKNINEN KESKUS

eet”-kohdassa toteama (s. 23):

Kainuuntie (vt 22) välillä valtatie 4 - kaupungin raja, Kehittämisselvitys

Liite 2

LIITTEET

”Oulujokilaakso on maakunnallises arvokasta maisemaaluea rautasillasta Turkansaareen saakka. Alueen maise-

alueen katuverkko ja
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ratkaistaan kaavassa
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ajor. erotettu jkp-tie)
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Tammikuu 2008
TEKNINEN KESKUS

Piirustus 2
SUUNNITELMAKARTTA 2
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Alueen arvoja ovat laaja maisemakokonaisuus, kerroksellisuus ja intensitee.

8 Oulun seudun kevytliikennestrategia ja palvelutasosuunnitelma

Yleiskaavassa Oulujokilaakson arvokas alue on jaeu kah-

Suunnitelman esipuheessa todetaan (s. 3): ”Tässä työssä on

teen osaan: maisemalliset arvot nousevat merkiävimmäk-

laadiu Oulun seudun kevyen liikenteen verkon kehiämis-

si Oulujoen kirkolta yläjuoksulle päin ja kuluurihistorialliset

suunnitelma, jonka tarkoituksena on toimia apuvälineenä

ja kaupunkikuvalliset arvot kirkolta merelle päin. Maisemal-

kevyen liikenteen yhteyksien priorisoinnissa ja pääverkon

lises arvokas alue on esitey viivarasterilla varsinaisten

vaiheiain kehiämisen ohjelmoinnissa. Suunnitelmassa

maankäyömerkintöjen päälle. Arvokkaan maisema-alueen

on määritelty koko Oulun seudun kaava kevyen liikenteen

merkintä jatkuu Oulujoen kirkon länsipuolella arvokkaan ra-

pääverkko ja sen tavoitela. Tavoitelaa on kuvau liiken-

kennetun alueen merkintänä. Näin muodostuu Oulun arvok-

neteknillisten ominaisuuksien avulla ja lisäksi turvallisuuden

kaiden alueiden kokonaisuus, joka käsiää sekä maisemalli-

ja esteeömyyden, väylien hoidon ja ylläpidon, matkaketju-

ses eä rakennetulta ympäristöltään arvokkaita osia.”

jen sekä liikenteen hallinnan näkökulmasta. Suunnitelmassa
on tarkasteltu pyöräilyä myös matkailupalvelujen osana. Ke-

Yleiskaavassa suunnielualueelle on määritelty maisemal-

vyen liikenteen pääverkon nykyla ja kehiämistarpeet on

lises arvokkaita peltoalueita (MA) ja joen pohjoispuolelle

kuvau yhteysväleiäin.”

MY-merkinnällä ”maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, jolla
on erityisiä ympäristöarvoja” kartan osoiamalla tavalla.

Suunnielualueella joen eteläpuolella kulkee suunnitelman

Saarelan itäosaan on osoiteu uusia asuinalueita.

mukaan seudullinen päärei, joka kuuluu myös valtakun-

36

nalliseen pyörämatkailureistöön (s. 20). Joen pohjoispuolella suunnielualueen läpi kulkee alueellinen päärei, joka
seuraa Vaalanetä. Toinen alueellinen päärei tulee suunnielualueelle etelästä Kaakkurista päin ja liiyy tulevaan
Poikkimaanehen ja jatkuu suunnielualueesta pohjoiseen
hiukkavaaraan.

Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö - Oulujoen virkistysreit

37

1.7 OULUJOEN UUSI RANTAREITISTÖ: YLEISSUUNNITELMA

ENNEN

Yleistä

noja, olemassa olevia teitä ja sähkölinjoja. Rei poikkeaa
mahdollisimman vähän yksityisellä maalla ja kiertää mah-

Rantarein lähtökohtana on olemassa oleva jokimaisema,

dollisimman monien uimarantojen ja venerantojen kaua.

joka on tällä hetkellä kevyen liikenteen reiejä käyävien

Rein varressa on useita levähdyspaikkoja. Rantaviivaa

saavuamaomissa pusikoiden takana. Ainoa toimenpide,

käytetään rein kulkureinä kaikkialla missä se on mahdol-

joka on tarpeen, on näiden ryteiköiden raivaaminen niin,

lista, koska vain rannan tuntumassa pääsee kosketuksiin

eä ranta tulee yleises nauavaksi. Suunnitelmasa siis

joen kanssa. Paikoin joudutaan kiertämään rannassa ole-

käytetään jokimaiseman potenaalia liikuntaan ja

via yksityisiä toneja. Rei palvelisi ainakin alueen asuk-

ulkoiluun houkuelevana tekijänä tuomalla sen käve-

kaita, mua mahdollises myös laajempaa käyäjäryhmää.

lijöiden, lenkkeiljöiden ja muiden saavuteavaksi. Tärkeä

Rei voisi houkutella kävijöitä esim. suunnieilla olevasta

teema on myös käyää olemassa olevia, jo raivauja väyliä

Hiukkavaarasta suunnielualueen pohjoispuolelta, jossa ei

hyväksi niin, eä rei saataisiin rakennetua minimitoi-

jokivarteen verraavia maisemallisia arvoja ole. Jokivarsi on

menpiteen periaaeella. Rei seuraakin suurelta osin

uniikki maisemallinen piirre myös koko Oulun miakaavas-

rantaviivaa, polkuja, pellon reunoja, ojia, metsiköiden reu-

sa.
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JÄLKEEN

Luonne

luontoista kuin pyöräily, rullaluistelu tai mikään sellainen
liikuntamuoto, jossa mennään kovaa vauha. Miksei reillä

Rein poikkileukkaus ja luonne ovat sidoksissa rein käyt-

voisi hiljaises pyöräilläkin, mua lähtökohtana on, eä tätä

töön. Suunnielualueella kulkee jo päällystey, maakunnal-

reiä ei niinkään käytetä siirtymiseen kotoa töihin tai pal-

linen kevyen liikenteen rei (Oulujoen rei), jossa on joita-

velujen äärelle, vaan tämä rei mahdollistaa maisemassa

kin ongelmia ja epätäydellisyyksiä, mua tälle reille voidaan

liikkumisen juuri liikkumisen itsensä vuoksi.

tehdä parannusehdotuksia erikseen. Uuden rantareistön

tavoieena on luoda puieet sellaiselle liikunnalle,
johon alueella ei ole tällä hetkellä mahdollisuua.
Tämä liikunta on luonteeltaan hidasta, ”sunnuntaikävely”tyylistä liikuntaa, johon maisema luo lisähoukutustekijän.
Puhumme siis koiran ulkoiluamisesta, lenkkeilystä, kävelystä, perheiden yhteisistä ulkoilureissuista, onkimisesta
jne. Tämäntapainen liikunta on perustavanlaatuises eri
Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö - Oulujoen virkistysreit
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HIUKKAVAARA

1
5

2

6
3

4

22

8

7

9

23

24

10

25
26

P

Sillat

tekisi myös Kaupinsaaren saavuteavaksi maateitse. Poikkimaanen sillan lähelle Saarelan tuntumaan on eri selvi-

Reisuunnitelmassa keskeinen ajatus on uusien siltojen

tyksissä ja suunnitelmissa ehdoteu useampiakin kevyen

rakentaminen. Sillat luovat mahdollisuuden tehdä erilaisia

liikenteen siltoja hieman vaihteleviin paikkoihin. Periaat-

ja -pituisia lenkkivariaaoita jokimaisemassa. Sillan

teessa mikä tai mitkä tahansa näistä suunnitelmista palve-

yliäessään ihminen myös hahmoaa suhteensa maise-

lisivat uua rantareistöä erinomaises. Kaikkia tuskin kui-

maan toisella tavalla kuin rannalla ollessaan. Ehdotetut

tenkaan rakennetaan, mua suunnitelmassa on osoiteu,

sillat perustuvat muuten olemassa oleviin suunnitelmiin,

eä kaikkiin siltaehdotuksiin voidaan luoda yhteys uudesta

paitsi Kaupinsaaren silta suunnielualueen kaakkoisosas-

rantareisöstä.

sa. Tässä kohtaa on melko kapea kohta jokea, eikä lähistölle ei ole suunnieilla muita siltoja. Asutusta sen sijaan on

Saaret

osoiteu lähistölle Oulujokivarren osayleiskaavassa. Silta
tarjoaisi yhteyden joen eteläpuolelta pohjoispuolelle, mua

Siltojen ohella saaret ovat paikkoja, jotka luovat mahdol-

lisuuden reistön käyäjälle päästä maisemaan ”si-

40
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30

29
28
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27
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sään” toisella tavalla kuin rannalta pääsee. Suunnitelman
keskeisiin ideoihin kuuluu saarten tekeminen saavuteavaksi reistön käyäjille. Tämäkin idea perustuu jo kerran teh-

400m
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UUSI RANTAREITTI
OULUJOEN REITTI (OLEMASSA)

dyn työn hyväksikäyöön - palveltuaan kerran tukinuitossa

LIITTYMINEN OLEMASSA
OLEVIIN JA SUUNNITELTUIHIN
REITTEIHIN

saaret ovat vailla funkota. Ne saavat uuden merkityksen,

TAUKOPAIKKA

kun saarille rakennetaan silta ja niistä tulee virkistyspaikkoja. Saariin on ehdoteu levähdyspaikkoja, jonne voi jäädä
levähtämään ja naumaan maisemasta. Nämä paikat on sijoiteu harkiten niemenkärkiin ja muihin kohin, joista maisema aukeaa parhaalla mahdollisella tavalla. Kenes kaikkien saarien tekeminen saavuteavaksi on liiallinen ajatus,
mua tällaisen yhteyden järjestäminen edes osaan saarista
olisi arvokasta.
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1.8 UUSI REITTI PERIAATELEIKKAUKSIN

PELTO

PIHA

Pellon reuna

Pellon reuna

1

2

PELTO

PELTO

Pellon reuna

Pellon reuna

3

4

Olemassa oleva hiekkaeosuus

5

PELTO

Pellon reuna
Rei raivataan rantapuiskkoon

6
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7

NIITTY

Niityn reuna
Rei raivataan rantapuiskkoon

8

9

PELTO

PELTO

Pelto-ojan reuna

Hyödynnetään sähkölinjaa varten
metsikköön raivaua väylää

10

11

Rei raivataan rantapuiskkoon

PELTO

12

13

Olemassa oleva eosuus, kiertää rantatont

PELTO
PELTO

PELTO

Pellon reuna

Pelto-ojan reuna

14
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PIHA

Olemassa oleva pihakatuluonteinen e

16

Silta: Silta tarjoaa uuden perspekivin maisemaan

17

PELTO

Olemassa oleva, uimarannalle johtava hiekkae

18

PELTO

Konsenen varressa uusi kevyen liikenteen väylä

19

PELTO

20
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Konsenen varressa uusi kevyen liikenteen väylä

PIHA

Jyränen varressa uusi kevyen liikenteen väylä

21

Rei raivataan rantapuiskkoon

22

Hyödynnetään sähkölinjaa varten
metsikköön raivaua väylää

23

PELTO

24

PELTO

Pellon ylitys sähkölinjaa seuraten
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Olemassa oleva polku
rantatörmällä
PELTO

Pellon reuna

25

27

PIHA

26

Uusi rei kulkee mahdollisimman
lähellä rantaa kaukana pihoista

PELTO

Pellon reuna

28

Rei kulkee saaren laella,
josta avautuu maisemat
joelle

PELTO

Rei seuraa olemassa olevaa hiekkaetä

29

46

30

1.9 REITIN LEVEYS?

0,5m

1,0m

1,5m

2,0m

Uuden virkistysreistön luonne on sidoksissa sen käyöön.

hestymistapa mielessäpitäen on järkevää, eä rei pääl-

Tavoieena on luoda reistö hitaalle liikkumiselle, ku-

lystetään eri tavalla kuin nopean liikenteen rei.

ten esim. juoksulle, sauvakävelylle tai vaikkapa lemmikin

Päällysteeksi ehdotetaan kivituhkaa, joka maastoutuu myös

ulkoiluamiselle, johon on tällä hetkellä alueella kehnot

paremmin maaseutuympäristöön kuin asfal tai muut kei-

mahdollisuudet. Tämänkaltainen ”hidas” liikkuminen tapah-

nopäällysteet. Kivituhka on myös parempi pinta jalan liikku-

tuu usein ryhmissä, ja näin liikunnasta tulee sosiaalinen

ville, koska se ei ole kova.

lanne. Siksi olisi tärkeää, eä reillä mahtuu kulkemaan
esim. perhe tai muu ryhmä rinnakkain. Puolen metrin-met-

Olennainen ajatus reistöä on, eä se tekee rannan

rin levyisellä polulla tämä on hankalaa, koska ryhmässä jou-

saavuteavaksi laajalta osalta. On mahdollisuus kosket-

dutaan liikkumaan peräkkäin eikä keskusteluyhteyä saavu-

taa veä. Reistö mahdollistaa myös esim. maihinnousun

teta. Siksi rein leveydeksi esitetään n. 2 metriä.

useista paikoista kanooteilla. Alueen läpihän kulkee kuuluisa
Oulujoen melontarei. Reistö mahdollistaa myös uuden-

Vastaavas nopea liikkuminen, kuten pyöräily tai rullaluis-

laisen veden äärellä tapahtuvan toiminnan moninaisemmin

telu ajatellaan tapahtuvan jo olemassa olevalla, alueen läpi

kuin ennen, esim. kalastuksen jokirannoilta. Tämäkin ajatus

kulkevalla ”Oulujoen reillä”. Luonteeltaan erilaisten liik-

tukee nopean arkiliikunnan ja hitaan ”sunnuntailiikunnan”

kumismuotojen jakaminen eri väylille tällä tavalla on

jakamista eri reiteille.

luontevaa, sillä ei ole järkevää, eä esim. kilpapyöräilijät
joutuvat väistelemään kävelijöitä ja päinvastoin kävelijät
pelkäämään kovaa vauha liikkuvia enkäyäjiä. Tämä lä-
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1.10 PERIAATEPIIRROKSET, REITTI JA LEVÄHDYSPAIKKA

Näkymät joelle säilyvät
ja ennen kaikkea niitä
avataan lisää

Opastauluja paikoin
reitistön hahmottamiseksi

n. 2%

Sitomaton kulutuskerros 50mm
(kivituhka tai luonnonsora)
Kantava kerros
(olosuhteiden mukaan)

2m

Periaateleikkaus 1:50

48

Matalaa niittymäistä
kasvillisuutta, pusikoiden
raivaaminen, suuret puut
säästetään

Levähdyspaikat sijoitetaan
niemenkärkiin ja muihin
paikkoihin, joista aukeaa
parhaat näkymät

Suuret puut säilytetään
tuulen ja turhien
näköyhteyksien suojana

Penkit "hevosenkenkä"muodostelmassa
maisemaa kohti ->
sosiaalisuus

Ranta raivataan
näköyhteyden estävistä
pensaikoista, mahdollisuus
koskettaa vettä

Päällysteenä luonnonsora tai
kivituhka kuten reitilläkin

Levähdyspaikka, periaatepiirros 1:100
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1.11 NÄKYMIÄ UUDEN REITIN VARRELTA

Reitin varrellla voi esimerkiksi kalastaa. Reitti palvelee sellaisiakin liikkujia, jotka eivät ehkä innostu suoritushenkisestä urheilu

Reitti toimii myös kuntoilureittiä mm. juoksussa tai sauvakävelyssä.

50

usta.
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Reitti yhdistää rannan toimintoja toisiinsa. Reitti yhdistää olemassa olevat uimarannat, venelaiturit ja matonpesupaikat, ja se m

Reitin varrelle tulee taukopaikkoja, joissa voi levähtää ja ihailla maisemaa.

52

mahdollistaa esim. maihinnousun mistä tahansa reitin matkalta kanootilla.
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2 MADEKOSKEN OSA-ALUE:
ANALYYSI & YLEISSUUNNITELMA
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2.1 HAVAINTOJA MADEKOSKEN OSA-ALUEESTA

Osa-alue 4 yleiskaavakartalla (Oulujokivarren osayleiskaava, kaavakartta 15.1.2007)

Yleistä

suudet ovat alueelle ominaisia ja kertovat sen historiasta.
Peltoalueet luovat alueelle maaseutumaisen luonteen ja

Tarkasteltava osa-alue on Oulujokivarren osayleiskaavan se-

muistuavat alueen perinteisestä elinkeinosta maanvilje-

lostuksessa (s.60) määritellyistä Madekosken ja Sanginsuun

lyksestä. Uudempi rakentaminen on varsin arkipäiväistä ja

osa-alueista alue numero 4, ”Koulun ympäristö”. Pääosa

tyyppitalomaista. Alueella on suuria, hajanaises raken-

alueen rakennuksista on asuinrakennuksia. Alueella sijait-

neuja omakotaloja pihapiireineen ja -rakennelmineen.

see Madekosken koulu piha-alueineen. Alueen läpi kulkee

Nämä rakennukset eivät sisällä merkiäviä arvoja. Alueella

Konsene, joka ympäristöineen on määritelty maisemal-

on tällä hetkellä 14 asuntoa.

lises arvokkaaksi alueeksi useissa selvityksissä. Arvokkaita alueita Oulussa-selvityksessä todetaan alueen arvoista:

Konsene & VT22

”Konsenen varsi on maisemiltaan vaikuava. Rakenneu ympäristö ja luonnonmaisema liiyvät toi-

Olemassa olevista suunnitelmista löytyy huomaava ris-

siinsa tasapainoises. Myös uudet rakennukset sopeutu-

riita koskien alueen maisema-arvoja. Valtae 22:n kehiä-

vat enimmäkseen vanhempaan rakennuskantaan.”

misselvityksessä nimiäin esitetään molempien Konsenen ja Kainuunen risteysten sulkemista, jolloin Jyräne,

Alueella sijaitsevat Konsen talo (kuvat 27 & 28) ja Kanniai-

Konsene ja Vanhae muuuisivat yhdessä VT22:n rin-

sen la (kuva 8), jotka on merkiy Oulujoen osayleiskaavaan

nakkaisreiksi. Tämä tarkoiaisi käytännössä koko his-

suojelukohteiksi. Myös Madekosken koulun jugend-raken-

toriallisen Konsenen uudelleenrakentamista. Nyt

nus on suojelukohde. Nämä arvokkaat rakennuskokonai-

5-6 metriä leveän maaseutumaisen en leveys luultavas
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KARTTA 9.
Madekosken ja Sanginsuun
asemakaavoitettavien alueiden
osa-alueet taulukon 9 mukaisesti.

Madekosken ja Sanginsuun asemakaavoitettavien alueiden osa-alueet (Oulujokivarren yleiskaavan selostus15.1.2007, s. 60). Tarkastelun
kohteena on osa-alue 4.

kolminkertaistuisi erillisen kevyen liikenteen rein lisäyksen,

sijoiaa myös muuta maankäyöä kuten palveluita ja viher-

ajoradan levennyksen ja lumenaurauslojen lisäyksen myö-

alueita.”

tä. Toisaalta Oulujoen osayleiskaavassa alueelle on osoiteu
myös huomaavas lisärakentamista, jolloin yleinen turval-

60 asuntoa lisää alueelle tarkoiaisi myös alueen luonteen

lisuus vaai muutoksia elle liikennemäärien lisääntyessä.

radikaalia muutosta. Tällä hetkellä alueella on vain 14 asuntoa. Alue saaaisi hyvinkin muuua maaseutumaisesta

Oulujoen osayleiskaava

idyllistä tyyppitaloilla täytetyksi omakotalolähiksi. Toisin
sanoen ne arvot, joiden takia on kuviteltavissa ihmisten ha-

Oulujoen osayleiskaavassa alueelle on osoiteu uusia ra-

luavan muuaa 10km päähän Oulun keskustasta, kärsisivät.

kennuspaikkoja 60 kpl: 5 AO (20 as.), 40 AO (AT-c) (160 as.),

Kaukana keskustasta asumisessa viehäävää on la ja oma

15 AKR (AT-c) (25 as.). Valtaosa uusista rakennuspaikoista

rauha. Vastaavas keskustan viehätystekijöitä ovat palve-

tulisi siis AT-c-merkitylle kyläkeskusalueelle koulun tuntu-

lujen ja tapahtumien läheisyys. ”Kyläkeskusta” harvempi

maan Konsenen pohjoispuolelle. AT-c-alueesta todetaan

rakentaminen näin kauas keskustasta on tutkimisen

Oulujoen osayleiskaavan selostuksessa: ”Alue on varau ky-

arvoinen vaihtoehto. Kauaaltaan harvempi rakentami-

läkeskukseksi ja tulee asemakaavoiaa. Alue on tarkoiteu

nen Konsenen, Vanhaen ja Jyränen ympäristöön voisi

pääasiassa asuinpientaloille kuten pienkerrostaloille, rivita-

myös vähentää liikennepainea näillä teillä ja en luonnea

loille, kytketyille pientaloille ja iviis toteuteaville erillis-

ei tarvitsisi niin paljon muuaa. Seuraavalla aukeamalla on

pientaloille. Alueen rakentamisen tulee muodostaa riiävän

esitey kaksi luonnosta, joissa Madekosken osa-alueelle on

yhtenäinen ja ivis kyläkeskus. Alueelle voi tarpeen mukaan

sijoiteu yleiskaavan mukaiset 60 asuntoa.
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VT22 kehittämisselvityksen mukaan molemmat Konttisentien ja Kainuuntien risteykset suljettaisiin, jolloin Konttisentie muodostaisi osan
uutta Kainuuntien rinnakkaisväylää.

Liikuntamahdollisuudet ja ympäristö

visin hiihtolatu. Kuntopolku liiyy Kainuunen eteläpuolisiin virkisysreieihin alikulun kaua. Madekosken koulun

Alueen ranta on osin rakenneu tai kuuluu talojen piha-

pihalla on hiekkakenä, jolla voi harrastaa pallopelejä. Alu-

piireihin. Rakentamaomalle osalle on Oulujoen osayleis-

eella ei ole kaupallisia palveluita, mua melko lähellä aluet-

kaavassa osoiteu retkeilyalueen VR-merkintä. Tällä alu-

ta - Sanginsuun sillan kupeessa -sijaitsee Madekosken pien-

eella kulkee jo valmiiksi rannassa kapea polku (kuva 24) ja

myymälä, jonne pääsee alueelta Jyränetä pitkin.

siellä on nuoopaikka (kuva 31). Alue on metsäistä, ja sen
yleisilme on hoitamaton. Nuoopaikan läheisyydessä on
rakennusjäteä. Lähiseudun yksityiset pihapiirit ja retkeilyalueelle vievän en yksityinen ja umpikujamainen olemus

eivät rohkaise ulkopuolista naumaan alueesta ja
nuoopaikasta. Retkeilylueelle tai nuoopaikalle ei ole
opastusta.
Alueen luoteisosassa on pieni Konsenkankaan uima-

ranta (kuva 2). Uimarannalta sekä Konsenen rantaa
lähellä kulkevalta osuudelta avautuu komeat maisemat jokilaaksoon. Madekosken koulun tuntumassa on metsäinen
rinne, jolla kulkee kuntopolku (kuva 23). Kuntopolku on tal-
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2.2 VARHAISIA LUONNOKSIA

0

50m
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Luonnos 1, elokuu 2009. Osayleiskaavassa määritellyt 60 uutta asuntoa on sijoitettu omakoti-. pari- ja rivitaloihin kahteen kortteliin
osayleiskaavan mukaisesti. Korttelit muodostavat sisälleen korttelin yhteisen alueen ja joka tontilta on yhteys luontoon. Luonnos valittiin
jatkotyöskentelyn pohjaksi tapaamisessa Oulun kaupungin teknisessä keskuksessa Antti Määtän ja Jorma Heikkisen kanssa.
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Luonnos 2, elokuu 2009. Toinen vaihtoehto oli amerikkalainen “omakotitalomatto”. Tonteilta ei ole yhteyttä luontoon eikä yhteistä kokoontumispaikkaa. Toisaalta rakennukset olisivat itsenäisempiä kuin 1. luonnoksessa, mikä voi olla monen maaseutumaiseen ympäristöön
muuttavan toive.
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2.3 MADEKOSKEN OSA-ALUE, SATELLIITTIKUVA

Rantapolku &
nuoopaikka 24
31

2

Konsenkankaan uimaranta
1

Konsen talo
27-28

4

5

30

29

6

3

10

18
23
13
Madekosken kou

Vanhatie

Poistettava
liittymä

P

Kanniaisen la
8

7

32

9
Koskenranta

Kanniaisentie

26
16
17

Alapellontie

12
25

lu

Uusi rinnakkaistie (VT22 kehittämisselvitys)

19

Jyräntie
Jyräntie

14
20
22

21

Kainuuntie

Poistettava
liittymä

1 Uimarannalle johtava hiekkae

2 Konsenkankaan uimaranta

3 Näkymä Konseneltä uimarannan kohdalta

4 Konseneltä pihan yli avautuva jokilaaksomaisema

5 Näkymä Konseneltä

6 Kanniaisen lalle johtava Kanniaisene

7 Koskenranta

8 Kanniaisen lan rakennuksia
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9 Näkymä Koskenrannan loppupäästä

10 Näkymä Konseneltä

11 Bussipysäkki Konsenellä

12 Madekosken koulun pihaa

13 Madekosken koulun kenä

14 Madekosken koulun päärakennus

15 Madekosken koulun pihan sivuitse kulkeva kevyen liikenteen
väylä

16 Näkymä polulta alueen keskiosasta
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17 Polku kulkee pellon ohi

18 Näkymä Konseneltä

19 Konseneltä avautuva peltomaisema

20 Konsene liiyy suoraan Kainuunehen

21 Honkarinne

22 Honkarinteen rakennuksia

23 Madekosken koulun lähellä metsäisellä rinteellä kulkee kuntopolku

24 Rannan retkeilyalueen polku
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25 Näkymä Alapelloneltä

26 Omakotalo Alapellonen päässä

27 Konsen la on Konsenen varrella

28 Konsen la

29 Omakotalo Konsenen varrella

30 Omakotalo Kanniaisenen varrella

31 Rannan retkeilyalueen nuopaikka. Nuoopaikalla on rakennusjäteä.

32 Omakotalo Kanniaisenen varressa
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2.4 MADEKOSKEN OSA-ALUE: YLEISSUUNNITELMA

NUOTIOPAIKKA

KONTTISENKANKAAN
UIMARANTA

KONTTISEN TALO

AT-C KORTTELI 1
15 OMAKOTITALOASUNTOA

KONTTISENTIEN VARTEEN UUSI
KEVYEN LIIKENTEEN REITTI

2

KORTTELIN KESKIOSA LUONNONTILAINEN,
MAHDOLLISUUS ASUKKAIDEN ITSE
YLLÄPITÄMÄÄN TOIMINTAAN - ESIM.
PELIKENTTÄ, LEIKKIKENTTÄ TAI
KOKOONTUMISPAIKKA, PIENVILJELMÄ...

KUNTOPOLKU

1

MAAKUNNALL. PYÖRÄLIIKENNE
OLEMASSA OLEVALLE PYÖRÄTIELLE

MADEKOS
KOULU

SKEN
U

KANNIAISEN TILA

UUDET LUONTOPOLUT

AT-C KORTTELI 2
22 OMAKOTITALOASUNTOA
KORTTELIN KESKIOSA LUONNONTILAINEN,
MAHDOLLISUUS ASUKKAIDEN ITSE
YLLÄPITÄMÄÄN TOIMINTAAN - ESIM.
PELIKENTTÄ, LEIKKIKENTTÄ,
KOKOONTUMISPAIKKA, PIENVILJELMÄ...

3
PELIKENTTÄ

4

POISTUVA LIITTYMÄ
(VT22 KEHITTÄMISSELVITYS)

KONTTISENTIEN VARREN KEVYEN
LIIKENTEEN REITTI JATKUU KAINUUNTIEN ETELÄPUOLELLE ALIKULUN KAUTTA

2.5 MADEKOSKEN OSA-ALUE: KESKEISIÄ AJATUKSIA

VÄLITÖN YHTEYS LUONTOON VIRKISTYSREITISTÖÖN KAIKILTA TONTEILTA

VÄLITÖN YHTEYS KORTTELIN YHTEISULKOTILOIHIN KAIKILTA TONTEILTA

AUTOLIIKENNE TAPAHTUU PIHAKATUA PITKIN

PIHA ILTA-AURINGOSSA
KAIKILLA TONTEILLA

PM

PIHA AAMUAURINGOSSA
KAIKILLA TONTEILLA

AM

Madekosken osa-alueen yleissuunnitelma

rey vahvuutena ja houkutustekijänä. Tällä tavoin tonlla
syntyy myös kaksi pihaa - aamu- ja iltapiha - joten riippu-

Yleissuunnitelma perustuu lisärakentamisen malliin, jossa

maa tonn asemoinnista ilmansuunin nähden muodos-

muodostetaan kaksi suurta korelia. Korelien sisään jää

tuu jokaiselle tonlle suotuisat olosuhteet auringonvalon

alue, jolle voidaan asukaslähtöises sijoiaa erilaisia paljon

kannalta. Tont ovat suuria - 1000-1200 neliömetriä. Tämä

laa vieviä toimitoja, esim. pelikenä tai pienviljelmäpalsto-

on tarkoituksenmukaista koska mitä luultavimmin maaseu-

ja. Mikäli tällaista toimintaa ei asukkaiden puolesta ole, voi-

tumaiseen ympäristöön muuavat ihmiset tekevät tämän

daan tämä alue jäää luonnonlaiseksi metsäksi, joka toi-

päätöksen osiain asumisväljyyden takia. Suunnitelmassa

misi lähivirkistys- ja leikkialueena. Autoliikenne johdetaan

on 42 uua asuntoa. (yleiskaavassa asuntoja oli esitey 60)

tonteille korelien sisäkaua etä pitkin. Tonen toiselta
puolelta puolestaan pääsee joka tonlta suoraan vir-

Näiden kahden suuren korelin lisäksi yleiskaavassa mää-

kistysreille. Talot on sijoiteu tonn keskelle niin, eei

ritellyt 5 asuntoa on sijoiteu AT-C-alueiden ulkopuolelle

muodostu katumaista laa vaan saavutetaan maaseudulle

täydentäväs suurille tonteille kuten alue on tähänkin as

ominainen väljyys, joka on tässä suunnitelmassa ymmär-

rakentunut.
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MAANTASO JATKUU ESTEETTÄ
LUONNOSTA TONTILLE

TONTIN KESKELLE SIJOITETTUINA
RAKENNUKSET EIVÄT MUODOSTA
KATUTILAA, VAAN ALUEEN LUONNE
SÄILYY MAASEUTUMAISENA.

A = 1000-1200m2

TONTIN LEVEYS n. 25-30m

TONTIN SYVYYS 40m

TALOJEN VÄLI >10m

Konsene

laan. Väljempi rakentaminen kauaaltaan koko Madekosken alueelle vähentäisi myös autoliikenneä tulevalla VT22:

Suunnitelman kannalta keskeistä on Konsenen luonne.

n rinnakkaisväylällä, jonka osan Konsene muodostaa. On

Suunnitelmassa on esitey niin, eä Konsene säilyisi

ajateltu, eä näin olisi mahdollista säilyää Konsenen

muuten ennallaan, mua sen varrelle sijoitetaan 2-3m le-

ajorata ennallaan liikennemäärien kohtuullisuuden vuoksi.

veä kevytliikennerei. Tämä on alueen asukasmäärän lisä-

Osa uudisrakentamisesta liiyy myös suoraan Konsene-

yksen vuoksi välämätöntä. Maakunnallinen pyöräeliiken-

hen, kuten en varrella jo nyt olevat pihapiiritkin. Tämä vah-

ne, jonka on yleiskaavassa ajateltu kulkevan Konsenetä

vistaa osaltaan Konsenen luonnea maaseutumaisena

pitkin, kulkisikin jo nyt alueen läpi Madekosken koulun ete-

enä, jolla ajetaan hitaas.

läpuolitse kulkevaa pyöräetä pitkin. Konsene säilyi-

si etupäässä alueen asukkaita palvelevana väylänä.
Peruste tällaiselle ratkaisulle olisi alueen monissa selvityksissä esiintuotujen arvojen eli luonnonlan ja rakennetun
ympäristön tasapainon sekä maiseman säilyminen ennal-
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2.6 KONTTISENTIE

PIHA
PIHA
2-3m

Leikkaus 1

PELTO
2-3m

Leikkaus 2

KOULUN PIHA

2-3m

Leikkaus 3

PELTO
2-3m

Leikkaus 4
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ENNEN

Näkymä Konttisentieltä Konttisenkankaan uimarannan kohtalta.

JÄLKEEN

Kevyen liikenteen reitti ei muuttaisi tien luonnetta radikaalisti, ellei tietä levennetä ja raivata massiivista lumenauraustilaa tienpenkalle.
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