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ALUKSI

Arkiliikunta osaksi elinympäristöä

Projek�  on osa laajempaa Oulun yliopistolla tehtävää 

tutkimus- ja kehityshanke� a nimeltä ”Arkiliikunta osaksi 

elinympäristöä”. Lyhyes�  hankkeesta:

”Liikunta ja elinympäristö-teemaan lii� yvällä tutkimuksella 

pyritään edistämään liikunnalle suotuisten elinympäristö-

jen syntymistä informaa� o-ohjauksen keinoin. Tavoi� eena 

on lisätä yhdyskuntasuunni� elijoiden � etoisuu� a liikunnal-

le suotuisista ja liikuntaan kannustavista elinympäristöistä 

sekä niiden merkityksestä terveydelle. Lisäksi pyritään 

parantamaan liikuntaväen valmiuksia osallistua yhdyskun-

tasuunni� elun prosesseihin. Tutkimustyön päärahoi� ajia 

ovat opetusministeriö ja ympäristöministeriö. Tutkimus-

työstä vastaa Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston 

yhdyskuntasuunni� elun laboratorio.

Tutkimustyötä edeltäneissä hankkeissa ’Liikunnan olosuh-

teet yhdyskuntasuunni� elussa ja kaavoitusprosessissa’ 

(2004) ja ’Hyvät liikunnan olosuhteet osaksi yhdyskunta-

suunni� elua’ (2005) ilmeni, e� ä alueiden käytön parissa 

työskentelevät ja maankäy� öpäätöksiä tekevät pää� äjät 

tarvitsisivat ajankohtaista, � ivistä ja helpos�  omaksu� avaa 

� etoa sellaisista liikunnan tulevista trendeistä, joilla on 

vaikutusta alueiden käy� öön.”

(www.oulu.fi /liikunnanolosuhteet/)

 

Osaprojek� t

”Oulujoen virkistysrei� t” on yksi kolmesta tutkimushank-

keeseen lii� yvätstä osaprojek� sta. Osaprojek� t on tehty 

opinnäytetöinä Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston 

yhdyskuntasuunni� elun laboratoriossa kesällä 2009. Osa-

projek� t on tehty yhteistyössä opetus- ja ympäristöminis-

teriöiden sekä kohdekun� en kanssa. Muiden osaprojek� en 

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

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

(Iisalmen ydinkeskustan virkistys- ja asioin� rei� t). Puolet 

työstä ajoi� ui touko-kesäkuulle ja puolet elo-syyskuulle. 

Ohjausryhmä

Oulun yliopisto:

professori Helka-Liisa Hen� lä, Oulun yliopisto, arkkitehtuu-

rin osasto, yhdyskuntasuunni� elun laboratorio

Opetusministeriö:

rakennusneuvos Risto Järvelä

Ympäristöministeriö:

yliarkkiteh�  Timo Saarinen

Oulun kaupunki:

asemakaavapäällikkö Ma�   Karhula

asemakaava-arkkiteh�  An�   Mää� ä



Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö - Oulujoen virkistysrei� t 7

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla projek� a on oh-

jannut tutkimushankkeen vastuullinen johtaja Helka-Liisa 

Hen� lä lähes viiko� ain, yhteensä yhdeksän kertaa projek-

� n aikana. 

Opetus- ja ympäristöministeriön ohjausryhmälle työtä on 

esitelty kahdes� : kerran kesäkuussa ja kerran syyskuussa. 

Oulun kaupungilla työtä on ohja� u kolmes� : kerran kesä-

kuussa, kerran elokuussa ja kerran syyskuussa. Yhteyshen-

kilönä toimineen asemakaava-arkkiteh�  An�   Määtän ja 

asemakaavapäällikkö Ma�   Karhulan lisäksi tapaamisissa 

ovat olleet läsnä liikenneinsinööri Jorma Heikkinen, kaa-

vasuunni� elija Jouko Hy�  nen ja kaavoitusarkkiteh�  Anne 

Olsbo. 

Lisäksi viikoi� ain on järjeste� y tapaamisia kaikkien kolmen 

osaprojek� n tekijöiden kesken.

Rahoi� ajat

Projek� a ovat rahoi� aneet opetusministeriö, ympäristömi-

nisteriö sekä Oulun kaupunki.

Suunni� elualue ja tehtävän määri� ely

Työtehtävän sisältönä on Oulujokivarren virkistysrei�  en 

kehi� ämissuunnitelman laa� minen välillä Kirkkokangas 

(uusi kevyen liikenteen silta) - Sanginsilta.

Suunni� elualue sijaitsee Oulujokivarressa, n. 10km Oulun 

keskustasta kaakkoon. Alue seuraa jokivar� a ja rajoi� uu 

luoteessa suunniteltuun Poikkimaan� en siltaan. Kaakossa 

alue rajautuu Sanginsuun siltaan. Joen pohjoispuolella raja-

na toimii Vaalan� e ja eteläpuolella Kainuun� e (VT22). 

Työ sisältää myös virkistysrei� eihin kytkeytyvän täydennys-

rakentamisalueen suunni� elua. Täydennysrakentamisalu-

eeksi on määritelty Madekosken koulun ympäristö (Oulujo-

kivarren osayleiskaavan selostus, s. 60). Asuinalueen osalta 

pääpaino on pientalovaltaisen asuinympäristön arkiliikun-

tamahdollisuuksien ideoinnissa.

Projek�  on jae� u kahteen vaiheeseen: I Oulujokivarren 

virkistysrei� t: Analyysi ja yleissuunnitelma sekä II Madekos-

ken osa-alue: Analyysi ja yleissuunnitelma. Molemmat vai-

heet lähtevät liikkeelle yleisistä alue� a koskevista havain-

noista, joiden pohjalta on tehty ideatasoinen kantaao� ava 

yleissuunnilma.
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1   OULUJOKIVARREN VIRKISTYSREITIT:
ANALYYSI & YLEISSUUNNITELMA
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KESKUSTAN, TUIRAN JA 
LÄHISAARISTON SUOSITTU 
RANTAREITISTÖ

VÄRTÖN RANNAN REITTI JA 
UIMARANTA

OULUN KESKUSTA

LUOTEESSA ALUE RAJAUTUU POIKKIMAANTIEN SILTAAN

ERKKOLAN

LOUNAASSA A

1.1   SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS
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N SILTA - PATAMÄKI (SUUNNITELMA)

KOILLISESSA ALUE RAJAUTUU VAALANTIEHEN

ALUE RAJAUTUU KAINUUNTIEHEN 

KAAKOSSA ALUE RAJAUTUU 
SANGINSUUN SILTAAN

SUUNNITTELUALUE

MADEKOSKEN OSA-ALUE
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SAARELAKNUUTILA

KONTIO

MARKUKSELA

MAIKKULA

TAIMELA

JUURUS

1.2   MAISEMA

Oulujokivarren alueen suurin vahvuus on epäilemä� ä joki-

laakson maisema. Koko suunni� elualue kuuluu maakunnal-

lises�  arvokkaaseen Oulujoen alueeseen: ”Oulujokilaakso 

on maakunnallises�  arvokasta maisema-alue� a rautasil-

lasta Turkansaareen saakka. Alueen maisemallinen arvo on 

tode� u mm. inventoineissa Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat 

maisemaalueet ja Arvokkaita alueita Oulussa osa 1.” (Oulun 

yleiskaava 2020, s.23) 

Jokilaakso on myös erityislaatuinen maisemallinen 

elemen�   koko Oulun mi� akaavassa ja voisi siten po-

ten� aalises�  houkutella ihmisiä laajemmalta alueelta ku-

ten mm. Vaalan� en pohjoispuolelle suunni� eilla olevasta 

Hiukkavaarasta, mikäli luontevia tapoja päästä nau�  maan 

jokimaisemasta on tarjolla. Erityises�  suunni� elualueen 

kohdalla jokilaaksosta nousee esiin Kon�  sen� en ympä-

ristö ja Sanginsuun alue, jotka on määritelty arvokkaiksi 

alueiksi Arvokkaita alueita Oulussa-selvityksissä.

Mielenkiintoinen erityispiirre jokimaisemassa on saaris-

to. Osa saarista on joen ruoppauksen yhteydessä tehtyjä 

saaria, jotka ovat aikoinaan estäneet tukinuitossa tukkien 

ajautumisen suvantoalueille. Esimerkki tällaisesta saaresta 

on Heikkilänsuvannon kohdalla kartan keskiosassa oleva pit-

kulainen saari. Saaret ovat yksi poten� aalinen keino päästä 

väli� ömään yhteyteen jokimaiseman kanssa. Ne mahdollis-

tavat maiseman ”sisään” pääsyn ja vaihtoehtoisen perspek-

� ivin tavalla, joka ei muuten ole mahdollista kuin veden 
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HEIKKILÄ

KÄRPPÄ

KAUPPI

KANNIAINEN
MARTTILA

SANGINSUUN
ALUE

päältä esim. veneillessä.

Alueen perinteinen elinkeino on maanviljelys ja sillä toimii 

edelleen huoma� ava määrä vanhoja kanta� loja, joiden 

pihapiireihin kuuluu jopa useita satoja vuosia vanhoja puu-

rakennuksia. Näiden � lojen läheisyydessä on paljon viljel-

täviä peltoja, joista suuri osa on merki� y maisemallises�  

arvokkaiksi Oulun yleiskaavassa ja Oulujoen osayleiskaavas-

sa.

Kanta� loja lukuuno� ama� a alueen rakenne� u ympäris-

tö on hyvin tavanomaista eikä sisällä huoma� avia arvoja. 

Alueen asemakaavoitetut osat ovat pääasiassa omako� -

talolähiömäisiä asuinalueita. Aluekeskusten tuntumassa 

VANHA KANTATILA

MAISEMALLISESTI AR-
VOKAS ALUE (“ARVOK-
KAITA ALUEITA OULUSSA 
I & II”)

rakentaminen on � heämpää. Joen pohjoispuolella suunnit-

telualueen itäosassa sijaitsee kemianteollisuuteen lii� yviä 

tehdasrakennuksia. Yleises�  rakennetun maiseman voisi 

todeta muu� uvan alueen luoteisosien omako� - ja rivitalo-

lähiöistä kaakon maaseutumaisemaksi. Oulujoen kirkko ym-

päristöineen  sijaitsee aluen ulkopuolella luoteessa.

KONTTINEN

KONTTISENTIEN 
YMPÄRISTÖ
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SAARELAN UIMARANTA,
VENERANTA & VEISTOSPUISTO

MAIKKULAN
UIMARANTA

VENEVALKAMA

SAARELAN 
RYHMÄPUUTARHA

Vaikka Oulujoen rei�   tai mitään muuta rei�  ä ei tällä hetkel-

lä kulje rannan yhteydessä, on joitakin keinoja päästä naut-

� maan jokimaisemasta. Suunni� elualueella on julkises�  

ylläpide� yjä uimarantoja ja venerantoja, joiden yhtey-

dessä on mones�  myös ma� olaituri. Veneily, kalastus ja 

melonta tarjoavat ken� es parhaat edellytykset jokimaise-

masta nau�  miselle - näin maisemassa pääsee liikkumaan. 

Värtön ja Turkansaaren välillä kulkenut lau� a kulkee enää 

kesäisin kerran viikossa ja on etupäässä � lauskäytössä. Jokea 

pitkin suunni� elualueen halkaisee Oulujoen melontareit-

� , joka kulkee Oulujärveltä Vaalasta Ouluun. Rannan tuntu-

massa ei ole julkises�  ylläpide� yjä tauko- ja grillipaikkoja.

Joen varresta huoma� ava osa on yksityistä ton�  -

maata. Paikoin, kuten joillain tonteilla Knuu� lanrannassa, 

on pihat hoide� u rantaan as� , vaikkei varsinainen tont-

�  rantaan ulo� uisikaan. Yksityisille tonteille tyypillistä on 

rantaan rakennetut rantasaunat ja venelaiturit (kuvat 2, 8, 

17, 27) sekä ton� eja rajaavat, rantaan as�  ulo� uvat aidat 

ja pensaikot (kuva 9). Julkises�  ylläpide� yjen uimaranto-

jen, venerantojen ja ma� olairuteiden lisäksi on joitakin 

paikkoja, joissa rantaan pääsee kävelemään polkua pitkin, 

mu� a rantaa ei ole muutoin hoide� u tai sitä hoidetaan 

pienimuotoises�  paikallisten asukkaiden voimin. Tyypil-

listä kaikille paikoille, joista rantaan päästään, on, e� ä 

joudutaan tekemään ”pisto” yleisiltä reiteiltä, jotka kulke-

vat kaukana rannasta. Joen var� a ei siis pääse kulkemaan 

1

2 3
45

7

6
8

10

12

11
9

13

23 26

25
2824

27

1.3   JOKIRANNAN KÄYTTÖ
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OULUJOEN MELONTAREITTI

YKSITYINEN PIHA

VENESATAMA

KONTTISENKANKAAN
UIMARANTA

vaan sinne pitää mennä � etyin paikoin tarkoitushakuises� .

Retkeilyvarustuksessakin rannassa liikkuminen on käytän-

nössä mahdotonta, koska ranta on suurimmalta osin pusi-

koitunut ja kulkukelvoton. Lisäksi aika ajoin rannassa oleva 

ton�   pako� aa tekemään kiertolenkin. Siellä täällä rannassa 

on asukkaiden epämuodollises�  ylläpitämiä nuo� o- ja vene-

paikkoja sekä laitureita. Talvisin Saarelan kohdalla joen ylit-

tää hiihtolatu, joka kulkee hetken jokea myöden jään päällä. 

Latu yhtyy suunni� elualueen pohjoispuolella latuverkos-

toon, jossa järjestetään kerran vuodessa maailman vanhin yh-

täjaksoises�  järjeste� y hiihtotapahtuma, Oulun tervahiihto.

UIMARANTA

VENERANTA

RYHMÄPUUTARHA

SAARELAN VEISTOSPUISTO

TERVAHIIHTOREITTI

15
18

19

20
17

21

16

22

14

HIIHTOLATU TALVISIN
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1 Knuu� lanpuistona tunne� u nii� yalue jatkuu rantaan as� . Ranta on kasvuston pei� ämä.

2 Knuu� lanrannassa on pieni, ilmeises�  alueen asukkaiden ylläpitämä veneranta soutuveneille. Taustalla näkyy Kokkosaari.

4 Kokkosaari: Saaressa on nuo� opaikka kauniilla paikalla3 Kokkosaaren ja joen etelärannan välissä on kapeikko, jossa myös säi-
lytetään veneitä.

5 Kokkosaari: Saaressa on myös uimalaituri. Vastarannalla Saarelansaari. Alueen asemakaavaan merki� y Saarelan silta yli� äisi joen tässä kohtaa.
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6 Maikkulan uimaranta rannan tuntumassa olevalta laiturilta nähtynä. Ranta jatkuu täysin pusikoituneena ja kulkukelvo� omana. 

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

8 Kon� on � lan rakennelmia näkyy puuston takana.

9 Rantarinne-nimisen � en päästä pääsee pellon läpi rannassa oleville parille mökille. Ranta on ympäristössä kasvuston pei� ämä ja kulkukelvoton. Aita 
ero� aa peltoalueen mökkien pihasta.
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10 Venepaikka Maikkulan kartanon kupeessa. Turkansaaren lau� a 
pysähtyi kulkiessaan tässä.

11 Turkansaaren lautan en� seltä pysähdyspaikalta ranta jatkuu jyrk-
känä. Törmän päällä kulkee vähän matkaa polku, josta jokilaakso avautuu 
komeas� .

12 Polulta on myös pääsy rantaan. 13 Juuruksenpolku kulkee Juuruksen� eltä rantaan peltojen läpi. Polun 
päässä rannassa on pihapiiri.

14 Juurusoja Heikkilänkankaan venesataman lähellä. 15 Heikkilänkankaan venesatamassa on nuo� opaikka.

16 Heikkilänsaaren ja joen etelärannan välinen kapeikko. Ranta on koko-
naan yksityisasuntojen ton�  en käytössä.

17 Heikkilänsaari on lähes kokonaan ton�  en valtaamaa.
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18 Vanha� eltä pääsee pientä polkua pitkin rantaan. Oikealla Kaupinsaari.

19 Kon� nkankaan uimaranta. Taustalla Korhosensaari.

20 Kon�  senkankaan uimarannalta lähtee alajuoksulle päin kulkemaan kapea polku. Oikealla Ronkinkari .

21 Ranta Kanniaisen � lan lähellä. Rannassa yksityisiä venelaitureita ja saunoja.
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6

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 pei� yy kasvuston taakse.

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

28 Markkuun ryhmäpuutarhan rannassa on venelaituri, uimaranta ja ryhmäpuutarhan yhteis� lat.
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1.4   OULUJOEN REITTI

Tutki� aessa suunni� elualueen kevyen liikenteen rei� ejä 

esiin nousee nopeas�  Oulun kaupungin esi� eessä ”Jalankul-

ku- ja pyöräilyverkko sekä moporei� t” (2009) esitelty, 26km 

pitkä Oulujoen rei�  . Rei�   kulkee Erkkolansillalta Värtöstä 

aina Turkansaaren ulkomuseolle as�  joen molemmin puolin. 

Toisessa ääripäässään rei�   yli� ää Sanginsuun sillan. Rei� l-

le on helppo kuvitella olevan kysyntää Turkansaaren lautan 

laka� ua kulkemasta päivi� äin Värtön ja Turkansaaren välil-

lä. Valtaosa rei� n matkasta kuuluu suunni� elualueeseen. 

Seuraavilla sivuilla rei� n suunni� elualueeseen kuuluva osa 

käydään valokuvien avulla läpi. 

Ominaista rei� lle on se, e� ä se on koo� u erilaisista ja 

vaihtelevista � eosuuksista sen sijaan, e� ä rei�   hahmot-

tuisi yhtenä kokonaisuutena. Tämä ei varmas�  toisaalta ole 

ollut tavoitekaan. Maiseman vaihtelu rei� llä voisi olla po-

ten� aali, mu� a tässä tapauksessa rei� n luonteen vaihtelu 

osoi� autuu ennen muuta suunnistusta hankaloi� avaksi 

tekijäksi. Rei�  ä ei ole viitoite� u, ja sillä kuljetaan välil-

lä pyörä� etä, välillä pihateitä ja jopa välillä jopa Vaalan� en 

varressa! Ilman kar� aa rei� stä ei ensikertalainen takuulla 

selviäisi. Toisaalta voi kysyä, kenelle rei�   on tarkoite� u ja 

olisiko merki� y tai muutoin yhtenä kokonaisuutena hah-

mo� uva rei�   tarkoituksenmukainen maaseutumaisessa 

maastossa.

Hankalas�  hahmote� avuuden ohella toinen rei�  ä leimaa-

va seikka on sen suhtee� omuus jokimaisemaan, joka 

on koko suunni� elualueen suurin vahvuus. Koko 26km kul-

jetaan käytännössä pientaloalueiden, metsien ja peltojen 
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PYÖRÄTIE

PIHAKATU / HILJAINEN AUTOTIE

MAANTIE

ero� amana joesta. Pieni kosketus jokeen saadaan ylite� ä-

essä silta. Joelle pääsee vain yksi� äisiä ”pistoja” uima- tai 

venerannoille tekemällä. Toisaalta rei�   on koo� u käy� äen 

olemassa olevaa katuverkkoa, joka kulkee kaukana joesta 

eikä tämä huomio ole tarkoite� u kri� ikiksi rei� n suunni� e-

lulle. 

Kolmas omaleimainen tekijä rei� lle on sen pituus ja hei-

kot mahdollisuudet eri rei�  variaa� oille. Tämä johtuu 

pitkäl�  siitä, e� ei Erkkolansillan ja Sanginsuun sillan välillä 

ole muita mahdollisuuksia yli� ää Oulujokea. Ei siis ole mah-

dollisuu� a luoda eri pituisia ja vaihtelevia lenkkejä, joita 

voisi kulkea muullakin tavoin kuin pyörällä tai vastaavalla 

pitkiin matkoihin soveltuvalla kulkuvälineellä.
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1 Tultaessa suunni� elualueelle käännytään Knuu� lan� eltä oikealle 
Kartanon� elle. Rei�   on viitoite� u kuvan osoi� amalla tavalla. Suoraan 
jatkamalla päätyy umpikujaan Knuu� lan talon pihaan.

2 Kartanon� e on pihakatumainen, kapea auto� e.

5 Pihakatumaisen osuuden jälkeen tullaan risteykseen, jossa rei�  ä seura-
takseen pitää osata suunnistaa Kajaanin� en varressa kulkevalle pyörä� el-
le, Kajaaninpolulle. Oulujoen rei�  ä ei ole merki� y.

3 Kartanon� en päästä jatkuu pyörä� e, joka vie pientaloalueiden välisen niityn, Knuu� lanpuiston, läpi. Vasemmalle niityn yli avautuu näkymä joelle, 
mu� a näkymä on pitkäl�  kasvuston pei� ämä ja joki melko kaukana, noin 150 metrin päässä.

4 Niityn jälkeen tullaan taas pihakatumaiselle osuudelle, Talli� elle.

6 Kajaaninpolku on Kajaanin� en varressa kulkeva pyörä� e. Koivurivi 
ero� aa pyörä� en auto� estä.

7 Osi� ain Kajaaninpolku kulkee myös kokonaan erillään auto� estä metsi-
kön takana.
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8 Kajaanin� en luonne muu� uu Maikkulan� en risteyksessä pienimuotoi-
semmaksi. Kajaaninpolku lii� yy samalla väli� ömäs�  Kajaanin� en viereen 
pyörä� eksi. 

9 Kajaanin� e kulkee Maikkulan (oik.) ja Patamäen (vas.) välissä. Rei� llä 
ollaan täysin eristyksissä jokimaisemasta.

11 Pellon jälkeen siirrytään Kajaanin� eltä luontevas�  Maikkulanrinteelle, 
joka kulkee aluksi pientalokor� eleiden läpi.

10 Kon� on � laan kuuluva peltoalue Kajaanin� en varressa. Pellon yli avautuu näkymä jokimaisemaan, mu� a itse jokea tuskin edes näkee koska joelle on 
matkaa n. 200 metriä � eltä. Taustalla metsikössä näkyy Patamäen koulu.

12 Maikkulanrinteen ja Louhikonrinteen risteys, jonka jälkeen Maikkulan-
rinne jatkuu metsän ympäröimä.

13 Maikkulanrinne jatkuu. Vasemmalla metsikön takana pelto, jonka takana saavu� ama� omissa jokimaisema.
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15 Maikkulan kartanon jälkeen rei�   jatkuu edelleen metsäisenä. Vasem-
malla metsän takana Turkansaaren lautan pysähdyspaikka ja joki.

18 Kainuun� en varresta tullaan Heikkilän venesataman tuntumaan. Joki nähdään estee� ä, mu� a päästäkseen kosketuksiin sen kanssa on käänny� ävä 
venesatamaan, josta löytyy mm. nuo� opaikka, pöytä ja penkkejä.

14 Maikkulan kartano. Kartano toimii mm. yritys� laisuuksien, kokousten, 
perhejuhlien ja häiden pitopaikkana. Osa kartanon rakennuksista on 
rakennushistoriallises�  arvokkaita.

16 Maikkulanrinne vaihtuu Juuruksen� eksi, jolta tullaan ristykseen, 
josta käännytään vasemmalle Juuruksenpolulle ja edelleen Kainuun� en 
varteen pyörä� elle.

17 Kainuun� en var� a, Kainuun� e kuuluu valta� e 22:teen, jolla autot 
ajavat 80-100 km/h. Pyöräilijälle tämä tarkoi� aa auton melun sävy� ämää 
matkantekoa.

19 Heikkilän venesataman ympäristön jälkeen alkaa Lukan� e, joka on 
pienimuotoinen ja rauhallinen auto� e.

20 Lukan� e jatkuu pientalojen välissä.
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21 Lukan� e pää� yy Heikkilänsaaren� en risteykseen. Vasemmalle kääntymällä pääsee täysin asuin- ja kesämökkikäytössä olevaan Heikkilänsaareen. 
Tästä � edotetaan satunnaista kulkijaa “Yksityis� e”-kyl� llä. Oulujoen rei�   jatkuu kuitenkin oikealle Vanha� elle.

23 Vanha� eltä siirrytään pyörielle, joka yli� ää Kon�  sen� en vt22:n riste-
yksen tuntumassa.

24 Pyörä� e jatkuu Kon�  senrinteen lyhyen osuuden jälkeen metsässä. 
Sekä vasemmalla e� ä oikealla metsässä kulkee kuntopolku, joka yli� ää 
pyörä� en kahdessa kohtaa.

22 Vanha� e kulkee aluksi metsikössä, mu� a muu� uu pian pihakatumai-
seksi.

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

26 Madekosken koululta käännytään oikealle ja lasketaan alas mäkeä. 
Pyörä� e yli� ää hiljaisen Kon�  sen� en.

27 Kon�  sen� en ylityksen jälkeen tullaan maaseutumaiselle Jyrän� elle, 
joka on koivuisen puuston reunustama. Vasemmalla peltoa.
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30 Madekosken silta. Silta on rei� n ainoa kohta, jossa rei� llä kulkeva pääsee väli� ömään kosketukseen jokilaakson maiseman kanssa. Pyörä� e kulkee 
kuitenkin Madekosken� en varressa, eikä maiseman ihasteluun ole muuta mahdollisuu� a kuin jäämällä pyörä� elle seisoskelemaan. Sillalla kulkee paljon 
pyöriä ja mopoja. Sillan oikealla puolella Sanginjoki lii� yy Oulujokeen.

28 Jyrän� e pää� yy suunni� elualueen rajana olevaan Madekosken� ehen. 
Oulujoen rei�   jatkuisi vielä suoraan pari-kolme kilometriä Turkansaareen 
as� . Käännymme kuitenkin vasemmalle suunni� elualueen rajaa seuraten.

29 Madekosken� en varressa kuljetaan pyörä� etä metsikön ero� amana.

31 Pian Sanginsuun sillan jäkeen käännytään pyörä� eltä vasemmalle 
Lääketehtaan� elle, joka vie tehdasalueelle. “Pääsy kielle� y”-kyl� t mie� -
ty� ävät.

32 Lääketehtaan� e kulkee tehdasalueen läpi, jonka jälkeen käännytään 
Metsäkoulun� elle (kuvassa).

33 Metsäkoulun� e lii� yy suoraan Vaalan� ehen. Pyörä� e pää� yy. Vaalan� ellä autot ajavat 80km/h, eikä � ellä ole juuri pyöräilyyn tai jalankulkuun sopi-
vaa piennarta.
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34 Pyöräilijän olo on turvaton Vaalan� en varressa, jota jatkuu 1,8km 
ennenkuin pyörä� e Vaalan� en vasemmalla puolella alkaa.

36 Pyörä� e Vaalan� en varressa alkaa Markkuun ryhmäpuutarhan kohdal-
la vasta kun autojen seassa Vaalan� ellä on aje� u 1,8 km.

35 Vaalan� en vasemmalla puolella on komeita, yleiskaavassakin arvok-
kaiksi arvioituja peltomaisemia. Niiden ihailuun ei pyöräilijällä kuitenkaan 
ole mahdollisuu� a kapealla � enpientareella tasapainoillessaan.

37 Vaalan� en varsi on maan� emaista maisemaa.

39 Sangin� e kulkee komeiden peltomaisemien ohi.38 Oulujoen rei�   poikkeaa Vaalan� en varresta maaseutumaiselle Sangin-
� elle, jonka varressa ei ole erillistä väylää pyöräilijöille. Liikenne� äkin on 
toisaalta melko vähän.

40 Peltomaisemien jälkeen seuraa Saarelan pientaloalueet. 41 Edelleen Saarelaa. Nissilän� en ja Sangin� en risteys.
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1.5   OULUJOEN REITTI & PALVELUT

Yksi tapa tarkastella alueen kevyen liikenteen rei�  en toi-

mivuu� a arkiliikunnan näkökulmasta on selvi� ää, miten 

nämä rei� t yhdistävät alueen palveluja ja asukkaita ja min-

kälaisia mahdollisuuksia ne luovat päivi� äiseen asioin� in 

lii� yvään hyötyliikuntaan. Toisaalta taas suunni� elualue on 

laaja ja suunni� eluaika vähäinen, joten yksityiskohtainen 

syventyminen aluekeskusten, koulujen, päiväko� en, liikun-

tapaikkojen yms. palvelujen lähiympäristön järjestelyihin 

olisi mahdotonta siinä mi� akaavassa, joka olisi tarpeellinen 

selvite� äessä ihmisten käy� äytymistä kor� eli- tai aluekes-

kustasolla. Tämä edelly� äisi myös vuorovaiku� eista suun-

ni� elua alueen asukkaiden kanssa, joka niinikään kireän 

aikataulun vuoksi olisi ollut tässä projek� ssa tarvi� avassa 

syvyydessä mahdotonta.

Yleisessä koko alueen ka� avassa mi� akaavassa voidaan 

esi� ää kuitenkin eräitä huomioita. Suunni� elualueella on 

lukuisia, pienempiä aluekeskuksia. Näistä huoma� avin on 

Maikkulan keskus, jossa sijaitsee monitoimitalo & kirjasto, 

toimintakeskus, koulu, päiväko� , kauppa ja suunni� elualu-

een ainoa ”liikuntakeskus”-tasoinen liikuntapaikka (”Oulun 

kaupungin ylläpitämät liikuntapaikat”-esite, Keskushallinto

Talous ja strategia, 16.1.2008). 

Maikkulan keskuksen tavoin kaikki aluekeskukset ja palvelut 

sijaitsevat etäällä joesta - Oulujoen rei� n tavoin. Oulujoen 

rei�   ken� es palveleekin paremmin näitä keskuksia ja niiden 

välissä olevia asuinalueita yhdistävänä rei�  nä kuin pui� eina 

retkeily-, lenkkeily- tai muuhun virkistyskäy� öön. Rei�   on 
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kokonaan asfal�  päällysteinen ja mahdollistaa siten mo-

nimuotoisen liikkumisen asuinalueiden ja palvelujen 

välillä esim. rullaluistellen, mopoillen, pyöräillen tai kävel-

len.

Rei� n hajainainen luonne ei hai� aa tässä tarkoituksessa sa-

malla tavalla kuin virkistys- tai urheilukäytössä. Päivi� äisiä 

asioitaan hoitavien ihmisten voidaan ole� aa oppivan tun-

temaan oman lähiympäristönsä, eikä alueen ulkopuolisilla 

asukkailla liene päivi� äisasioita alueella. Samoin aluekes-

kusten läheisyydessä on yleensä viitoitus palveluiden luo. 

Koko rei� n merkitseminen yhtenevällä tavalla tuskin olisi 

päivi� äisten asioiden hoidon näkökulmasta tarkoituksen-

mukaista.
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1 ERKKOLAN-PA-
TAMÄEN KEVYEN 
LIIKENTEEN SUUN-
NITELMA

4 SAARELAN 
ITÄOSAN 
LUONNOS

5

UUSI KEVYEN LIIKENTEEN 
YHTEYS: SAARELAN ITÄOSAN 
LUONNOS

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

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

2 POIKKIMAAN-
TIEN SILTA

1 Oulujoen eteläranta välillä Erkkolan silta - Pa-

tamäki, Ympäristön ja kevyen liikenteen yhteyk-

sien yleissuunnitelma

Oulun kaupungin teknisen keskuksen suunnitelma ka� aa 

kevyen liikenteen rei�  en ja maiseman hoidon Värtöstä, Erk-

kolan sillalta, Patamäelle. Lähtökohtana ovat olleet asema-

kaavan mukaiset rei� t. Suunnitelman merki� ävin elemen�   

on rantaan suunniteltu kevyen liikenteen väylä, joka jatkaisi 

olemassa olevaa rantarei� stöä Erkkolan sillalta Patamäelle 

as� . Suunnitelmassa keskeisessä osassa on myös maise-

matyöt - monissa kohdin rantaa esitetään harvennustöitä 

maiseman avaamiseksi. Erkkolansillalta Emännän� en uima-

rannalle rei�   olisi 3m leveä ja asfal�  päällysteinen, ja tästä 

eteenpäin 2,5m leveä ja kivituhkalla päällyste� y. Rei� n var-

rella on levähdyspaikkoja sekä opastetauluja, jotka kertovat 

historiallisista paikoista alueella (esim. kastellin linnoitus). 

Rei�  suunnitelma on herä� änyt vastustusta rannan tuntu-

massa asuvien ihmisten keskuudessa. Suunnitelmassa on 

ote� u huomioon tuleva Poikkimaan� en silta.

1.6   ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT
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OLEMASSA OLEVAN SUUN-
NITELMAN VAIKUTUSALUE TAI 
RAJAUS

UUSI YHTEYS

3 HIUKKAVAARAN 
KAAVARUNKO

6 OULUJOEN 
OSAYLEISKAAVA

2 Poikkimaan� en silta

Suunni� elualueen rajana luoteessa toimii Poikkimaan� en 

silta, josta on olemassa jo tarkat suunnitelmat. Silta jatkaa 

Poikkimaan� etä joen eteläpuolelta joen pohjoispuolelle 
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aina Vaalan� elle as� . Silta on 1+1-kaistainen. Suunnitel-

maan lii� yy itse sillan lisäksi � estön muutostöitä joen mo-

lemmin puolin. Poikkimaan� en varteen välille Kajaanin� e 

- Vaalan� e rakennetaan yhtenäinen kevyen liikenteen väylä, 

joka jatkuu tulevaisuudessa myös Hiukkavaaran uudelle alu-

eelle. Jokisillan reuna-aukkoihin varataan � la kevyen liiken-

teen väylälle ja hiihtoladulle. 

3 Hiukkavaaran kaavarunko

Suoraan suunni� elualueen pohjoispuolella on Hiukkavaa-

ran alueen itäosa. 

”Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.4.2008 Hiukkavaa-

ran kaavarungon 24.1.2008 ohjeellisena noudate� avaksi 

alueen asemakaavoituksessa. Hiukkavaaran alue sijaitsee 

Vaalan� en pohjoispuolella ulo� uen en� sen kasarmialueen 

ja Sanginjoen� en väliselle alueelle. Hiukkavaaran kaava-

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

tarkastelualueen pinta-ala noin 5 000 ha. Hiukkavaarasta 

on tavoi� eena suunnitella kestävän kehityksen mukainen 

kaupunkimaisen pientaloasutuksen alue noin 20 000 asuk-

kaalle ja n. 9 500 asunnolle. Hiukkavaaran kaavarungossa 

on alueelle osoite� u n. 1 800 työpaikkaa, monipuoliset jul-

kiset ja yksityiset palvelut aluekeskukseen ja paikalliskes-

kukseen.  Oulujoen yli rakenne� avan Poikkimaan� en sillan 

rakentaminen on edellytyksenä Hiukkavaaran alueen kehit-

tymiselle.”

(www.ouka.fi /tekninen/hiukkavaara/)

4 Saarelan itaosan luonnos

Saarelan itäosasta on olemassa luonnos (Oulun kaupunki 

Tekninen keskus 20.05.2003, Osallistumis- ja arvioin� suun-

nitelma: Oulun kaupungin Saarelan itäosan asuntoalueen 

kaavarunko sekä liikenteen, katujen ja ympäristön yleis-

suunnitelma). Suunni� elualueen laajuus on noin 100 ha. 

Luonnos seuraa Oulun yleiskaavaa 2020: ”Alueen maankäyt-

tö suunnitellaan Oulun yleiskaavan 2020 mukaisiin alueva-

rauksiin perustuen. Yleiskaavassa Saarelan kaupunginosan 

itäosaan on osoite� u pientalovaltaista asuntoalue� a, maa- 

ja metsätalousvaltaista alue� a sekä maisemallises�  arvo-

kasta peltoalue� a. Rantavyöhyke Tuppelankankaan koh-

dalla on virkistysalue� a. Maisemallises�  arvokas peltoalue 

on vara� u maatalouskäy� öön, alue on maiseman kannalta 

merki� ävä viljelyalue, jolle voidaan rakentaa maatalous-

käy� öön tarkoite� uja rakennuksia.”
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5 VT22 kehi� ämisselvitys

”Kehi� ämisselvitys tukeutuu maakuntakaavaan sekä Oulun 

ja Oulun seudun maankäytön suunni� eluun ja liikennejär-

jestelmäsuunni� eluun. Suunnitelmassa esitetään pitkän 

aikavälin (noin 30 vuo� a) toimenpiteet, joilla valta� en lii-

kenteen turvallisuus ja sujuminen sekä maankäytön lii� y-

minen siihen turvataan. Lisäksi esitetään kehi� ämispolku 

toimenpiteiden vaihei� ain etenemisestä 4-porrasaja� elua 

soveltaen.” (Valta� en 22 kehi� ämisselvitys välillä valta� e 4 

- kaupungin raja, Tiehallinto, Oulu 2008, s. 11)

Merki� ävin kehi� ämissuunnitelmaan lii� yvä huomio kos-

kee Madekosken osa-alue� a. VT22:n kehi� ämisselvityk-

sessä esitetään Kon�  sen� en molempia lii� ymiä VT22:teen 

sulje� aviksi, jolloin nykyisistä Vanha� estä, Kon�  sen� estä ja 

Jyrän� estä muodostuisi rinnakkais� e VT22:n varrelle. Selvi-

tyksessä näitä historiallisia � eosuuksia esitetään muute� a-

vaksi niin, e� ä jalankulku-/pyörä� e olisi erote� u ajoradasta, 

jolloin � en leveys kasvaisi huoma� avas� . Käytännössä � en 

luonne määri� yisi kokonaan uudelleen.

6 Oulunjokivarren yleiskaava

Suunni� elualueen kaakkoisosa kuuluu Oulujokivarren 

yleiskaava-alueeseen. Osayleiskaavassa alueelle esitetään 

merki� ävää lisärakentamista. Madekosken osa-alueella 

peltoalueita esitetään muute� avaksi asuinalueiksi, vaikka 

muutoin osayleiskaavassa säilytetään paljon peltoalueita. 

Yleiskaavan vaikutusalueen asukasluku lähes nelinkertais-

tuisi kaavan myötä.

”Yhdyskuntarakenne perustuu kyläpareihin Madekoski ja 

Sanginsuu sekä Pikkarala ja Lapinkangas. Niiden väliin jää 

joen molemmin puolin vyöhyke, joka ero� aa kylärakenteet 

toisistaan ja muodostaa eläimistölle ja virkistykselle tarpeel-

lisen katkon yhdyskuntarakenteessa. Vastaava joen yli� ävä, 

harvaan rakenne� u vyöhyke muodostuu Pikkaralan ja Mu-

hoksen sekä Lapinkankaan ja Päivärinteen väliin. Maisemal-

lises�  arvokkaat pellot säilyvät pääosin rakentama� omina, 

ainoastaan Madekosken ja Sanginsuun peltoja on suurem-

massa määrin osoite� u rakentamiseen. 

Suunni� elualueella asuu nykyisin noin 1600 asukasta. Uusia 

asukkaita alueelle tulisi noin 4200 eli kaava on mitoite� u 

yhteensä noin 5800 asukkaalle.”

(Oulujokivarren osayleiskaava, Selostus 15.1.2009, s. 9)

7 Oulun yleiskaava 2020

Ken� es merki� ävin Oulun yleiskaavassa 2020 suunni� elu-

alue� a koskeva seikka on toteama ”Arvokkaat luonnonalu-

eet”-kohdassa toteama (s. 23):

”Oulujokilaakso on maakunnallises�  arvokasta maisema-

alue� a rautasillasta Turkansaareen saakka. Alueen maise-

mallinen arvo on tode� u mm. inventoineissa Pohjois-Poh-

janmaan arvokkaat maisemaalueet ja Arvokkaita alueita 

Oulussa osa 1. Oulujokilaakson maisema-alueeseen sisäl-

tyvät Oulujoki rantaviljelyksineen ja niiden ympärillä olevat 

kul� uurihistoriallises�  merki� ävät kohteet kuten Oulujoen 

kirkko ja pappila, Ylisaarelan, Alasaarelan, Tuppela-Saare-

lan, Kon� on, Markukselan ja Maikkulan talouskeskukset. 
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Alueen arvoja ovat laaja maisemakokonaisuus, kerrokselli-

suus ja intensitee�  .

Yleiskaavassa Oulujokilaakson arvokas alue on jae� u kah-

teen osaan: maisemalliset arvot nousevat merki� ävimmäk-

si Oulujoen kirkolta yläjuoksulle päin ja kul� uurihistorialliset 

ja kaupunkikuvalliset arvot kirkolta merelle päin. Maisemal-

lises�  arvokas alue on esite� y viivarasterilla varsinaisten 

maankäy� ömerkintöjen päälle. Arvokkaan maisema-alueen 

merkintä jatkuu Oulujoen kirkon länsipuolella arvokkaan ra-

kennetun alueen merkintänä. Näin muodostuu Oulun arvok-

kaiden alueiden kokonaisuus, joka käsi� ää sekä maisemalli-

ses�  e� ä rakennetulta ympäristöltään arvokkaita osia.”

Yleiskaavassa suunni� elualueelle on määritelty maisemal-

lises�  arvokkaita peltoalueita (MA) ja joen pohjoispuolelle 

MY-merkinnällä ”maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, jolla 

on erityisiä ympäristöarvoja” kartan osoi� amalla tavalla. 

Saarelan itäosaan on osoite� u uusia asuinalueita.

8 Oulun seudun kevytliikennestrategia ja palve-

lutasosuunnitelma

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

laadi� u Oulun seudun kevyen liikenteen verkon kehi� ämis-

suunnitelma, jonka tarkoituksena on toimia apuvälineenä 

kevyen liikenteen yhteyksien priorisoinnissa ja pääverkon 

vaihei� ain kehi� ämisen ohjelmoinnissa. Suunnitelmassa 

on määritelty koko Oulun seudun ka� ava kevyen liikenteen 

pääverkko ja sen tavoite� la. Tavoite� laa on kuva� u liiken-

neteknillisten ominaisuuksien avulla ja lisäksi turvallisuuden 

ja estee� ömyyden, väylien hoidon ja ylläpidon, matkaketju-

jen sekä liikenteen hallinnan näkökulmasta. Suunnitelmassa 

on tarkasteltu pyöräilyä myös matkailupalvelujen osana. Ke-

vyen liikenteen pääverkon nyky� la ja kehi� ämistarpeet on 

kuva� u yhteysvälei� äin.”

Suunni� elualueella joen eteläpuolella kulkee suunnitelman 

mukaan seudullinen päärei�  , joka kuuluu myös valtakun-
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nalliseen pyörämatkailurei� stöön (s. 20). Joen pohjoispuo-

lella suunni� elualueen läpi kulkee alueellinen päärei�  , joka 

seuraa Vaalan� etä. Toinen alueellinen päärei�   tulee suun-

ni� elualueelle etelästä Kaakkurista päin ja lii� yy tulevaan 

Poikkimaan� ehen ja jatkuu suunni� elualueesta pohjoiseen 

hiukkavaaraan.



Yleistä

Rantarei� n lähtökohtana on olemassa oleva jokimaisema, 

joka on tällä hetkellä kevyen liikenteen rei� ejä käy� ävien 

saavu� ama� omissa pusikoiden takana. Ainoa toimenpide, 

joka on tarpeen, on näiden ryteiköiden raivaaminen niin, 

e� ä ranta tulee yleises�  nau� � avaksi. Suunnitelmasa siis 

käytetään jokimaiseman poten� aalia liikuntaan ja 

ulkoiluun houku� elevana tekijänä tuomalla sen käve-

lijöiden, lenkkeiljöiden ja muiden saavute� avaksi. Tärkeä 

teema on myös käy� ää olemassa olevia, jo raiva� uja väyliä 

hyväksi niin, e� ä rei�   saataisiin rakennetua minimitoi-

menpiteen periaa� eella. Rei�   seuraakin suurelta osin 

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

noja, olemassa olevia teitä ja sähkölinjoja. Rei�   poikkeaa 

mahdollisimman vähän yksityisellä maalla ja kiertää mah-

dollisimman monien uimarantojen ja venerantojen kau� a. 

Rei� n varressa on useita levähdyspaikkoja. Rantaviivaa 

käytetään rei� n kulkurei�  nä kaikkialla missä se on mahdol-

lista, koska vain rannan tuntumassa pääsee kosketuksiin 

joen kanssa. Paikoin joudutaan kiertämään rannassa ole-

via yksityisiä ton� eja. Rei�   palvelisi ainakin alueen asuk-

kaita, mu� a mahdollises�  myös laajempaa käy� äjäryhmää. 

Rei�   voisi houkutella kävijöitä  esim. suunni� eilla olevasta 

Hiukkavaarasta suunni� elualueen pohjoispuolelta, jossa ei 

jokivarteen verra� avia maisemallisia arvoja ole. Jokivarsi on 

uniikki maisemallinen piirre myös koko Oulun mi� akaavas-

sa.
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ENNEN

1.7   OULUJOEN UUSI RANTAREITISTÖ: YLEISSUUNNITELMA



Luonne

Rei� n poikkileukkaus ja luonne ovat sidoksissa rei� n käyt-

töön. Suunni� elualueella kulkee jo päällyste� y, maakunnal-

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

kin ongelmia ja epätäydellisyyksiä, mu� a tälle rei� lle voidaan 

tehdä parannusehdotuksia erikseen. Uuden rantarei� stön 

tavoi� eena on luoda pui� eet sellaiselle liikunnalle, 

johon alueella ei ole tällä hetkellä mahdollisuu� a. 

Tämä liikunta on luonteeltaan hidasta, ”sunnuntaikävely”-

tyylistä liikuntaa, johon maisema luo lisähoukutustekijän. 

Puhumme siis koiran ulkoilu� amisesta, lenkkeilystä, käve-

lystä, perheiden yhteisistä ulkoilureissuista, onkimisesta 

jne. Tämäntapainen liikunta on perustavanlaatuises�  eri 

luontoista kuin pyöräily, rullaluistelu tai mikään sellainen 

liikuntamuoto, jossa mennään kovaa vauh� a. Miksei rei� llä 

voisi hiljaises�  pyöräilläkin, mu� a lähtökohtana on, e� ä tätä 

rei�  ä ei niinkään käytetä siirtymiseen kotoa töihin tai pal-

velujen äärelle, vaan tämä rei�   mahdollistaa maisemassa 

liikkumisen juuri liikkumisen itsensä vuoksi.

Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö - Oulujoen virkistysrei� t 39

JÄLKEEN



Sillat

Rei�  suunnitelmassa keskeinen ajatus on uusien siltojen 

rakentaminen. Sillat luovat mahdollisuuden tehdä erilaisia 

ja -pituisia lenkkivariaa� oita jokimaisemassa. Sillan 

yli� äessään ihminen myös hahmo� aa suhteensa maise-

maan toisella tavalla kuin rannalla ollessaan. Ehdotetut 

sillat perustuvat muuten olemassa oleviin suunnitelmiin, 

paitsi Kaupinsaaren silta suunni� elualueen kaakkoisosas-

sa. Tässä kohtaa on melko kapea kohta jokea, eikä lähistöl-

le ei ole suunni� eilla muita siltoja. Asutusta sen sijaan on 

osoite� u lähistölle Oulujokivarren osayleiskaavassa. Silta 

tarjoaisi yhteyden joen eteläpuolelta pohjoispuolelle, mu� a 

tekisi myös Kaupinsaaren saavute� avaksi maateitse. Poik-

kimaan� en sillan lähelle Saarelan tuntumaan on eri selvi-

tyksissä ja suunnitelmissa ehdote� u useampiakin kevyen 

liikenteen siltoja hieman vaihteleviin paikkoihin. Periaat-

teessa mikä tai mitkä tahansa näistä suunnitelmista palve-

lisivat uu� a rantarei� stöä erinomaises� . Kaikkia tuskin kui-

tenkaan rakennetaan, mu� a suunnitelmassa on osoite� u, 

e� ä kaikkiin siltaehdotuksiin voidaan luoda yhteys uudesta 

rantarei� söstä.

Saaret

Siltojen ohella saaret ovat paikkoja, jotka luovat mahdol-

lisuuden rei� stön käy� äjälle päästä maisemaan ”si-
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sään” toisella tavalla kuin rannalta pääsee. Suunnitelman 

keskeisiin ideoihin kuuluu saarten tekeminen saavute� avak-

si rei� stön käy� äjille. Tämäkin idea perustuu jo kerran teh-

dyn työn hyväksikäy� öön - palveltuaan kerran tukinuitossa 

saaret ovat vailla funk� ota. Ne saavat uuden merkityksen, 

kun saarille rakennetaan silta ja niistä tulee virkistyspaikko-

ja. Saariin on ehdote� u levähdyspaikkoja, jonne voi jäädä 

levähtämään ja nau�  maan maisemasta. Nämä paikat on si-

joite� u harkiten niemenkärkiin ja muihin koh� in, joista mai-

sema aukeaa parhaalla mahdollisella tavalla. Ken� es kaik-

kien saarien tekeminen saavute� avaksi on liiallinen ajatus, 

mu� a tällaisen yhteyden järjestäminen edes osaan saarista 

olisi arvokasta.
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Olemassa oleva hiekka� eosuus

Pellon reuna Pellon reuna

Pellon reunaPellon reuna

Rei�   raivataan rantapuis� kkoon
Pellon reuna

1.8   UUSI REITTI PERIAATELEIKKAUKSIN
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Rei�   raivataan rantapuis� kkoon
Niityn reuna

Pelto-ojan reuna Hyödynnetään sähkölinjaa varten
metsikköön raiva� ua väylää

Rei�   raivataan rantapuis� kkoon

Olemassa oleva � eosuus, kiertää rantaton� t

Pelto-ojan reuna
Pellon reuna
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Silta: Silta tarjoaa uuden perspek� ivin maisemaan

Olemassa oleva pihakatuluonteinen � e

Olemassa oleva, uimarannalle johtava hiekka� e

Kon�  sen� en varressa uusi kevyen liikenteen väylä

Kon�  sen� en varressa uusi kevyen liikenteen väylä
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Jyrän� en varressa uusi kevyen liikenteen väylä

Rei�   raivataan rantapuis� kkoon

Hyödynnetään sähkölinjaa varten
metsikköön raiva� ua väylää

Pellon ylitys sähkölinjaa seuraten
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Olemassa oleva polku
rantatörmällä

Pellon reuna

Uusi rei�   kulkee mahdollisimman 
lähellä rantaa kaukana pihoista

Pellon reuna

Rei�   seuraa olemassa olevaa hiekka� etä

Rei�   kulkee saaren laella, 
josta avautuu maisemat 
joelle



1.9   REITIN LEVEYS?

Uuden virkistysrei� stön luonne on sidoksissa sen käy� öön. 

Tavoi� eena on luoda rei� stö hitaalle liikkumiselle, ku-

ten esim. juoksulle, sauvakävelylle tai vaikkapa lemmikin 

ulkoilu� amiselle, johon on tällä hetkellä alueella kehnot 

mahdollisuudet. Tämänkaltainen ”hidas” liikkuminen tapah-

tuu usein ryhmissä, ja näin liikunnasta tulee sosiaalinen 

� lanne. Siksi olisi tärkeää, e� ä rei� llä mahtuu kulkemaan 

esim. perhe tai muu ryhmä rinnakkain. Puolen metrin-met-

rin levyisellä polulla tämä on hankalaa, koska ryhmässä jou-

dutaan liikkumaan peräkkäin eikä keskusteluyhtey� ä saavu-

teta. Siksi rei� n leveydeksi esitetään n. 2 metriä.

Vastaavas�  nopea liikkuminen, kuten pyöräily tai rullaluis-

telu ajatellaan tapahtuvan jo olemassa olevalla, alueen läpi 

kulkevalla ”Oulujoen rei� llä”. Luonteeltaan erilaisten liik-

kumismuotojen jakaminen eri väylille tällä tavalla on 

luontevaa, sillä ei ole järkevää, e� ä esim. kilpapyöräilijät 

joutuvat väistelemään kävelijöitä ja päinvastoin kävelijät 

pelkäämään kovaa vauh� a liikkuvia � enkäy� äjiä. Tämä lä-

hestymistapa mielessäpitäen on järkevää, e� ä rei�   pääl-

lystetään eri tavalla kuin nopean liikenteen rei�  . 

Päällysteeksi ehdotetaan kivituhkaa, joka maastoutuu myös 

paremmin maaseutuympäristöön kuin asfal�   tai muut kei-

nopäällysteet. Kivituhka on myös parempi pinta jalan liikku-

ville, koska se ei ole kova.

Olennainen ajatus rei� stöä on, e� ä se tekee rannan 

saavute� avaksi laajalta osalta. On mahdollisuus kosket-

taa ve� ä. Rei� stö mahdollistaa myös esim. maihinnousun 

useista paikoista kanooteilla. Alueen läpihän kulkee kuuluisa 

Oulujoen melontarei�  . Rei� stö mahdollistaa myös uuden-

laisen veden äärellä tapahtuvan toiminnan moninaisemmin 

kuin ennen, esim. kalastuksen jokirannoilta. Tämäkin ajatus 

tukee nopean arkiliikunnan ja hitaan ”sunnuntailiikunnan” 

jakamista eri reiteille.
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2m

n. 2%

Sitomaton kulutuskerros 50mm
(kivituhka tai luonnonsora)

Näkymät joelle säilyvät
ja ennen kaikkea niitä
avataan lisää

Opastauluja paikoin
reitistön hahmottamiseksi

Matalaa niittymäistä
kasvillisuutta, pusikoiden
raivaaminen, suuret puut
säästetään

Kantava kerros
(olosuhteiden mukaan)

1.10   PERIAATEPIIRROKSET, REITTI JA LEVÄHDYSPAIKKA

Periaateleikkaus 1:50
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Ranta raivataan
näköyhteyden estävistä
pensaikoista, mahdollisuus
koskettaa vettä

Suuret puut säilytetään
tuulen ja turhien
näköyhteyksien suojana

Levähdyspaikat sijoitetaan
niemenkärkiin ja muihin
paikkoihin, joista aukeaa
parhaat näkymät

Päällysteenä luonnonsora tai
kivituhka kuten reitilläkin

Penkit "hevosenkenkä"-
muodostelmassa
maisemaa kohti ->
sosiaalisuus

Levähdyspaikka, periaatepiirros 1:100
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1.11   NÄKYMIÄ UUDEN REITIN VARRELTA

50

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

Reitti toimii myös kuntoilureittiä mm. juoksussa tai sauvakävelyssä.
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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.
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mahdollistaa esim. maihinnousun mistä tahansa reitin matkalta kanootilla.
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2   MADEKOSKEN OSA-ALUE:
ANALYYSI & YLEISSUUNNITELMA



Yleistä

Tarkasteltava osa-alue on Oulujokivarren osayleiskaavan se-

lostuksessa (s.60) määritellyistä Madekosken ja Sanginsuun 

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

alueen rakennuksista on asuinrakennuksia. Alueella sijait-

see Madekosken koulu piha-alueineen. Alueen läpi kulkee 

Kon�  sen� e, joka ympäristöineen on määritelty maisemal-

lises�  arvokkaaksi alueeksi useissa selvityksissä. Arvokkai-

ta alueita Oulussa-selvityksessä todetaan alueen arvoista: 

”Kon�  sen� en varsi on maisemiltaan vaiku� ava. Ra-

kenne� u ympäristö ja luonnonmaisema lii� yvät toi-

siinsa tasapainoises� . Myös uudet rakennukset sopeutu-

vat enimmäkseen vanhempaan rakennuskantaan.”

Alueella sijaitsevat Kon�  sen talo (kuvat 27 & 28) ja Kanniai-

sen � la (kuva 8), jotka on merki� y Oulujoen osayleiskaavaan 

suojelukohteiksi. Myös Madekosken koulun jugend-raken-

nus on suojelukohde. Nämä arvokkaat rakennuskokonai-

suudet ovat alueelle ominaisia ja kertovat sen historiasta. 

Peltoalueet luovat alueelle maaseutumaisen luonteen ja 

muistu� avat alueen perinteisestä elinkeinosta maanvilje-

lyksestä. Uudempi rakentaminen on varsin arkipäiväistä ja 

tyyppitalomaista. Alueella on suuria, hajanaises�  raken-

ne� uja omako� taloja pihapiireineen ja -rakennelmineen. 

Nämä rakennukset eivät sisällä merki� äviä arvoja. Alueella 

on tällä hetkellä 14 asuntoa.

Kon�  sen� e & VT22

Olemassa olevista suunnitelmista löytyy huoma� ava ris� -

riita koskien alueen maisema-arvoja. Valta� e 22:n kehi� ä-

misselvityksessä nimi� äin esitetään molempien Kon�  sen-

� en ja Kainuun� en risteysten sulkemista, jolloin Jyrän� e, 

Kon�  sen� e ja Vanha� e muu� uisivat yhdessä VT22:n rin-

nakkaisrei� ksi. Tämä tarkoi� aisi käytännössä koko his-

toriallisen Kon�  sen� en uudelleenrakentamista. Nyt 

5-6 metriä leveän maaseutumaisen � en leveys luultavas�  
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Osa-alue 4 yleiskaavakartalla (Oulujokivarren osayleiskaava, kaavakartta 15.1.2007)

2.1   HAVAINTOJA MADEKOSKEN OSA-ALUEESTA



sijoi� aa myös muuta maankäy� öä kuten palveluita ja viher-

alueita.”

60 asuntoa lisää alueelle tarkoi� aisi myös alueen luonteen 

radikaalia muutosta. Tällä hetkellä alueella on vain 14 asun-

toa. Alue saa� aisi hyvinkin muu� ua maaseutumaisesta 

idyllistä tyyppitaloilla täytetyksi omako� talolähiksi. Toisin 

sanoen ne arvot, joiden takia on kuviteltavissa ihmisten ha-

luavan muu� aa 10km päähän Oulun keskustasta, kärsisivät. 

Kaukana keskustasta asumisessa viehä� ävää on � la ja oma 

rauha. Vastaavas�  keskustan viehätystekijöitä ovat palve-

lujen ja tapahtumien läheisyys. ”Kyläkeskusta” harvempi 

rakentaminen näin kauas keskustasta on tutkimisen 

arvoinen vaihtoehto. Kau� aaltaan harvempi rakentami-

nen Kon�  sen� en, Vanha� en ja Jyrän� en ympäristöön voisi 

myös vähentää liikennepaine� a näillä teillä ja � en luonne� a 

ei tarvitsisi niin paljon muu� aa. Seuraavalla aukeamalla on 

esite� y kaksi luonnosta, joissa Madekosken osa-alueelle on 

sijoite� u yleiskaavan mukaiset 60 asuntoa.

kolminkertaistuisi erillisen kevyen liikenteen rei� n lisäyksen, 

ajoradan levennyksen ja lumenauraus� lojen lisäyksen myö-

tä. Toisaalta Oulujoen osayleiskaavassa alueelle on osoite� u 

myös huoma� avas�  lisärakentamista, jolloin yleinen turval-

lisuus vaa� i muutoksia � elle liikennemäärien lisääntyessä.

Oulujoen osayleiskaava

Oulujoen osayleiskaavassa alueelle on osoite� u uusia ra-

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

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

tulisi siis AT-c-merkitylle kyläkeskusalueelle koulun tuntu-

maan Kon�  sen� en pohjoispuolelle. AT-c-alueesta todetaan 

Oulujoen osayleiskaavan selostuksessa: ”Alue on vara� u ky-

läkeskukseksi ja tulee asemakaavoi� aa. Alue on tarkoite� u 

pääasiassa asuinpientaloille kuten pienkerrostaloille, rivita-

loille, kytketyille pientaloille ja � iviis�  toteute� aville erillis-

pientaloille. Alueen rakentamisen tulee muodostaa rii� ävän 

yhtenäinen ja � ivis kyläkeskus. Alueelle voi tarpeen mukaan 
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Madekosken ja Sanginsuun asemakaavoitettavien alueiden osa-alueet (Oulujokivarren yleiskaavan selostus15.1.2007, s. 60). Tarkastelun 
kohteena on osa-alue 4.

KARTTA 9. 
Madekosken ja Sanginsuun 
asemakaavoitettavien alueiden
osa-alueet taulukon 9 mukaisesti.
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Liikuntamahdollisuudet ja ympäristö

Alueen ranta on osin rakenne� u tai kuuluu talojen piha-

piireihin. Rakentama� omalle osalle on Oulujoen osayleis-

kaavassa osoite� u retkeilyalueen VR-merkintä. Tällä alu-

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

siellä on nuo� opaikka (kuva 31). Alue on metsäistä, ja sen 

yleisilme on hoitamaton. Nuo� opaikan läheisyydessä on 

rakennusjäte� ä. Lähiseudun yksityiset pihapiirit ja retkeily-

alueelle vievän � en yksityinen ja umpikujamainen olemus 

eivät rohkaise ulkopuolista nau�  maan alueesta ja 

nuo� opaikasta. Retkeilylueelle tai nuo� opaikalle ei ole 

opastusta.

Alueen luoteisosassa on pieni Kon�  senkankaan uima-

ranta (kuva 2). Uimarannalta sekä Kon�  sen� en rantaa 

lähellä kulkevalta osuudelta avautuu komeat maisemat jo-

kilaaksoon. Madekosken koulun tuntumassa on metsäinen 

rinne, jolla kulkee kuntopolku (kuva 23). Kuntopolku on tal-

VT22 kehittämisselvityksen mukaan molemmat Konttisentien ja Kainuuntien risteykset suljettaisiin, jolloin Konttisentie muodostaisi osan 
uutta Kainuuntien rinnakkaisväylää.

visin hiihtolatu. Kuntopolku lii� yy Kainuun� en eteläpuo-

lisiin virkisysrei� eihin alikulun kau� a. Madekosken koulun 

pihalla on hiekkaken� ä, jolla voi harrastaa pallopelejä. Alu-

eella ei ole kaupallisia palveluita, mu� a melko lähellä aluet-

ta - Sanginsuun sillan kupeessa -sijaitsee Madekosken pien-

myymälä, jonne pääsee alueelta Jyrän� etä pitkin. 
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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.

Luonnos 2, elokuu 2009. Toinen vaihtoehto oli amerikkalainen “omakotitalomatto”. Tonteilta ei ole yhteyttä luontoon eikä yhteistä ko-
koontumispaikkaa. Toisaalta rakennukset olisivat itsenäisempiä kuin 1. luonnoksessa, mikä voi olla monen maaseutumaiseen ympäristöön 
muuttavan toive.

2.2   VARHAISIA LUONNOKSIA



2.3   MADEKOSKEN OSA-ALUE, SATELLIITTIKUVA
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nuo� opaikka

18

Madekosken kouVanhatie

Poistettava 
liittymä
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20
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25

26

32

Kanniaisen � la

14

lu
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Jyräntie
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Poistettava 
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3 Näkymä Kon�  sen� eltä uimarannan kohdalta 4 Kon�  sen� eltä pihan yli avautuva jokilaaksomaisema

7 Koskenranta 8 Kanniaisen � lan rakennuksia

1 Uimarannalle johtava hiekka� e 2 Kon�  senkankaan uimaranta

5 Näkymä Kon�  sen� eltä 6 Kanniaisen � lalle johtava Kanniaisen� e
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11 Bussipysäkki Kon�  sen� ellä 12 Madekosken koulun pihaa

15 Madekosken koulun pihan sivuitse kulkeva kevyen liikenteen 
väylä

16 Näkymä polulta alueen keskiosasta

9 Näkymä Koskenrannan loppupäästä 10 Näkymä Kon�  sen� eltä

13 Madekosken koulun ken� ä 14 Madekosken koulun päärakennus
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19 Kon�  sen� eltä avautuva peltomaisema 20 Kon�  sen� e lii� yy suoraan Kainuun� ehen

23 Madekosken koulun lähellä metsäisellä rinteellä kulkee kunto-
polku

24 Rannan retkeilyalueen polku

17 Polku kulkee pellon ohi 18 Näkymä Kon�  sen� eltä

21 Honkarinne 22 Honkarinteen rakennuksia
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27 Kon�  sen � la on Kon�  sen� en varrella 28  Kon�  sen � la

31 Rannan retkeilyalueen nuo� paikka. Nuo� opaikalla on raken-
nusjäte� ä.

32 Omako� talo Kanniaisen� en varressa

25 Näkymä Alapellon� eltä 26 Omako� talo Alapellon� en päässä

29 Omako� talo Kon�  sen� en varrella 30 Omako� talo Kanniaisen� en varrella



AT-C KORTTELI 1
15 OMAKOTITALOASUNTOA

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

MADEKOS
KOULU

KUNTOPOLKU

KONTTISENKANKAAN
UIMARANTA

KONTTISEN TALO

NUOTIOPAIKKA

2.4   MADEKOSKEN OSA-ALUE:  YLEISSUUNNITELMA

MAAKUNNALL. PYÖRÄLIIKENNE 
OLEMASSA OLEVALLE PYÖRÄTIELLE

KONTTISENTIEN VARTEEN UUSI 
KEVYEN LIIKENTEEN REITTI

1

2



SKEN
U

PELIKENTTÄ

POISTUVA LIITTYMÄ
(VT22 KEHITTÄMISSELVITYS)

KANNIAISEN TILA

AT-C KORTTELI 2
22 OMAKOTITALOASUNTOA

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

UUDET LUONTOPOLUT

KONTTISENTIEN VARREN KEVYEN 
LIIKENTEEN REITTI JATKUU KAIN-
UUNTIEN ETELÄPUOLELLE ALIKU-
LUN KAUTTA

3

4



PIHA AAMUAURINGOSSA 
KAIKILLA TONTEILLA

PIHA ILTA-AURINGOSSA 
KAIKILLA TONTEILLA

AM

PM

VÄLITÖN YHTEYS LUONTOON VIRKISTYS-
REITISTÖÖN KAIKILTA TONTEILTA

VÄLITÖN YHTEYS KORTTELIN YHTEISULKO-
TILOIHIN KAIKILTA TONTEILTA

AUTOLIIKENNE TAPAHTUU PIHAKATUA PITKIN

Madekosken osa-alueen yleissuunnitelma

Yleissuunnitelma perustuu lisärakentamisen malliin, jossa 

muodostetaan kaksi suurta kor� elia. Kor� elien sisään jää 

alue, jolle voidaan asukaslähtöises�  sijoi� aa erilaisia paljon 

� laa vieviä toimitoja, esim. peliken� ä tai pienviljelmäpalsto-

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

daan tämä alue jä� ää luonnon� laiseksi metsäksi, joka toi-

misi lähivirkistys- ja leikkialueena. Autoliikenne johdetaan 

tonteille kor� elien sisäkau� a � etä pitkin. Ton�  en toiselta 

puolelta puolestaan pääsee joka ton� lta suoraan vir-

kistysrei� lle. Talot on sijoite� u ton� n keskelle niin, e� ei 

muodostu katumaista � laa vaan saavutetaan maaseudulle 

ominainen väljyys, joka on tässä suunnitelmassa ymmär-

re� y vahvuutena ja houkutustekijänä. Tällä tavoin ton� lla 

syntyy myös kaksi pihaa - aamu- ja iltapiha - joten riippu-

ma� a ton� n asemoinnista ilmansuun� in nähden muodos-

tuu jokaiselle ton� lle suotuisat olosuhteet auringonvalon 

kannalta. Ton� t ovat suuria - 1000-1200 neliömetriä. Tämä 

on tarkoituksenmukaista koska mitä luultavimmin maaseu-

tumaiseen ympäristöön muu� avat ihmiset tekevät tämän 

päätöksen osi� ain asumisväljyyden takia. Suunnitelmassa 

on 42 uu� a asuntoa. (yleiskaavassa asuntoja oli esite� y 60)

Näiden kahden suuren kor� elin lisäksi yleiskaavassa mää-

ritellyt 5 asuntoa on sijoite� u AT-C-alueiden ulkopuolelle 

täydentäväs�  suurille tonteille kuten alue on tähänkin as�  

rakentunut.
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2.5   MADEKOSKEN OSA-ALUE: KESKEISIÄ AJATUKSIA



laan. Väljempi rakentaminen kau� aaltaan koko Madekos-

ken alueelle vähentäisi myös autoliikenne� ä tulevalla VT22:

n rinnakkaisväylällä, jonka osan Kon�  sen� e muodostaa. On 

ajateltu, e� ä näin olisi mahdollista säily� ää Kon�  sen� en 

ajorata ennallaan liikennemäärien kohtuullisuuden vuoksi. 

Osa uudisrakentamisesta lii� yy myös suoraan Kon�  sen� e-

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

vistaa osaltaan Kon�  sen� en luonne� a maaseutumaisena 

� enä, jolla ajetaan hitaas� .

Kon�  sen� e

Suunnitelman kannalta keskeistä on Kon�  sen� en luonne. 

Suunnitelmassa on esite� y niin, e� ä Kon�  sen� e säilyisi 

muuten ennallaan, mu� a sen varrelle sijoitetaan 2-3m le-

veä kevytliikennerei�  . Tämä on alueen asukasmäärän lisä-

yksen vuoksi väl� ämätöntä. Maakunnallinen pyörä� eliiken-

ne, jonka on yleiskaavassa ajateltu kulkevan Kon�  sen� etä 

pitkin, kulkisikin jo nyt alueen läpi Madekosken koulun ete-

läpuolitse kulkevaa pyörä� etä pitkin. Kon�  sen� e säilyi-

si etupäässä alueen asukkaita palvelevana väylänä. 

Peruste tällaiselle ratkaisulle olisi alueen monissa selvityk-

sissä esiintuotujen arvojen eli luonnon� lan ja rakennetun 

ympäristön tasapainon sekä maiseman säilyminen ennal-

TALOJEN VÄLI >10m

TONTIN LEVEYS n. 25-30m

A = 1000-1200m2

TONTIN SYVYYS 40m

MAANTASO JATKUU ESTEETTÄ 
LUONNOSTA TONTILLE

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

Arkiliikuntaa edistävä elinympäristö - Oulujoen virkistysrei� t 69



2-3m

2-3m

2-3m

2-3m

PIHA

PIHA

PELTO

PELTO

KOULUN PIHA

Leikkaus 1

Leikkaus 2

Leikkaus 3

Leikkaus 4
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2.6   KONTTISENTIE
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ENNEN

JÄLKEEN

Näkymä Konttisentieltä Konttisenkankaan uimarannan kohtalta.

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