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0 ALKUSANAT
Haukiputaan kirkonkylän vanhentuneen osayleiskaavan tarkistaminen on ollut aika-ajoin tekeillä
1980-luvun puolivälistä alkaen. Nykyinen yleiskaava on vanhentunut, eikä se riittävästi ohjaa rakentamista, asemakaavoitusta ja muuta alemmanasteista suunnittelua. Aiemmin laaditut kaavaluonnokset ovat jääneet virallistamatta eri syistä.
Yleiskaavahankkeen tultua uudelleen vireille on kunta vuonna 2000 laatinut suunnittelun pohjaksi taajamaselvityksen, jossa tuodaan monipuolisesti esille suunnittelun lähtökohtia, sekä
osallistumis- ja arviointisuunnitelman, jota on tarkistettu keväällä 2001. Haukiputaan liikenneturvallisuussuunnitelman ovat Haukiputaan kunta, Oulun tiepiiri ja Suunnittelukolmio Oy
laatineet yhteistyössä vuonna 1998. Suunnitelman toimenpideosaa on päivitetty syksyllä 2001.
Oulun seudulla on meneillään laaja kaupungin ympäristökuntien yhteistyö, Oulun seutuyleiskaava. Suunnittelukeskus Oy on tehnyt perusselvitykset kasvualueille sekä kasvualuevertailun
seutuyleiskaavan eri rakennemalleissa esitetyille laajenemisalueille. Vertailussa oli mukana
kymmenen eri kasvualuetta. Vertailun pohjalta laadittiin tuolloin kasvualueista kaavatalouden
perusteella edullinen kokonaisuus, vaihtoehto 1.
Haukiputaan kunnanvirastossa pidettiin 20.10.2000 kirkonkylän osayleiskaavan tavoitteita koskeva viranomaisneuvottelu , jossa eri viranomaistahot esittivät näkökantojaan ja tavoitteitaan
vireillä olevalle kaavoitustyölle (muistio raportin liitteenä 1). Viranomaisneuvottelussa esitettiin,
että tavoitteet kootaan raportiksi. Tämä raportti esitellään kunnan päättäjillä ja annetaan tiedoksi
eri viranomaisille. Tilaisuudessa esiteltiin aluevertailun perusteella laadittu kasvualuevaihtoehto
1, maksimalli.
Vaihtoehdon 1 rinnalle laadittiin kestävää kehitystä painottava vaihtoehto 2, minimalli, jossa oletettiin, että merkittävä osa taajaman kasvusta voidaan hoitaa ottamalla käyttöön jo asemakaavoitettuja alueita. Myöhemmissä keskusteluissa on todettu, että näitä yksityismaita ei saada
käyttöön ainakaan riittävän nopealla aikataululla.
Yleisötilaisuudessa 7.11.2000 tiedotettiin kaavoituksen aloittamisesta ja esiteltiin perusselvitystä
ja vaihtoehtomalleja 1 ja 2, joista annettiin palautetta alueellisissa asukasryhmissä 14.11.2000.
Edellä mainittujen selvitysten laatimisen jälkeen Haukiputaan ympäristölautakunta on 24.1.2001
hyväksynyt kaavaa laativaksi konsultiksi oululaisen Ympäristötaito Oy:n. Konsultti ja kunnan
maankäytön osasto pitivät Haukiputaalla 29.5. työneuvottelun yleiskaavatyön tavoitteista.
Haukiputaan kunnan tavoitteista on keskusteltu laajasti eri hallintokuntien, virkamiesten ja päättäjien kesken. Kunnanhallitus on 9.4.2001 hyväksynyt kasvusuuntia, mitoitusta ja uusia tieyhteyksiä koskevat tavoitteet, joita tarkennetaan ja täydennetään. Valitut rakentamisalueet muodostavat välimuodon maksimallin ja minimallin välillä. Tavoiteraportti oli nähtävillä 21.9.-5.10.2001,
palautetta tuli hyvin vähän. Esitetyt toiveet kohdistuivat lähinnä yksityiskohtaisemmalla
suunnittelulla ja rakentamisella toteutettaviin asioihin. Ympäristölautakunta käsitteli ja täydensi
tavoiteraporttia 17.10.2001 ja kunnanhallitus hyväksyi raportin pienin tarkennoksin 29.10.2001.
Tavoitteita tarkennetaan ja täydennetään kaavoitustyön aikana.

Oulussa 31.12.2001
Outi Järvinen ja Kristiina Strömmer / Ympäristötaito Oy
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Kuva 1: Kiiminkijokivartta Huovelinin myllyltä länteen.
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1 TAVOITTEET
1.1 Yleiskaavan yleiset sisältövaatimukset
Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön
yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään
tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen
ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.
Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon:
▫
▫
▫
▫

▫
▫
▫
▫
▫

yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö
asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus
mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen sekä
energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön,
luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla
mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta
tasapainoiseen elinympäristöön
kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset
ympäristöhaittojen vähentäminen
rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen
virkistykseen sopivien alueiden riittävyys

Ranta-alueilla on lisäksi Maankäyttö- ja rakennuslain 73 §:n mukaan otettava huomioon, että:
▫
▫

▫

suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun
ympäristöön
luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon
järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan muutoinkin
huomioon
ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta

1.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevat säännökset sisältyvät maankäyttö- ja rakennuslain 22, 23, 24 ja 178 §:iin. Valtakunnallisten tavoitteiden tarkoituksena on edistää hyvän
elinympäristön ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista alueiden käyttöä koskevissa
päätöksissä. Tavoitteiden mukaan on myös turvattava kansainvälisten sopimusten täytäntöönpano ja parannettava mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön sekä turvattava valtakunnallisten hankkeiden ja alueidenkäyttöratkaisujen tarkoituksenmukainen toteuttaminen.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on laadittu niin, että ne sisältävät yleiset ja erityistavoitteet. Maankäytön suunnittelun yleiset tavoitteet ovat periaatteellisia linjauksia, kun taas erityistavoitteet ovat suunnittelua koskevia velvoitteita, jotka tulee alueiden käytön suunnittelussa
ottaa huomioon. Tavoitteet on jaoteltu kuuteen kohtaan. Helsingin seudun erityiskysymyksiin ei
paneuduta tässä, mutta loput viisi kohtaa ovat:
Toimiva aluerakenne
Alueidenkäytön yleistavoitteena tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä, joka perustuu
ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Toimivan aluerakenteen runkona
kehitetään keskusten muodostamaa verkostoa. Alueidenkäytössä otetaan huomioon haja-asutukseen ja yksittäistoimintoihin perustuvat elinkeinot.
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Erityistavoitteena on huomioitava muun yhdyskuntarakenteen, elinympäristön laadun ja ympäristöarvojen asettamat vaatimukset.
Eheytyvä yhdyskuntarakenne
Yleistavoitteena on elinympäristöjen toimivuuden ja taloudellisuuden edistäminen sekä laadun
parantaminen siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin saavutettavissa. Elinympäristöjen viihtyisyyttä lisätään kiinnittämällä huomiota rakennetun ympäristön ajalliseen kerroksellisuuteen, omaleimaisuuteen, maisemakuvaan ja ihmisläheisyyteen. Erityistä huomiota kiinnitetään terveydelle
aiheutuvien haittojen ja riskien poistamiseen.
Erityistavoite on, että suunnittelun lähtökohtana on perusteltu pitkän aikavälin väestönkehitysarvio. Lisäksi on selvitettävä mahdollisuudet eheyttää yhdyskuntarakennetta sekä selvitettävä
toimiva liikennejärjestelmä ja palveluverkko. Liikennejärjestelmään liittyen kevyen liikenteen
verkon jatkuvuutta on edistettävä. Toimintojen (liikenne, teollisuus, jätevedet ym.) haittavaikutukset on torjuttava ja olemassa olevia haittoja pyrittävä vähentämään. Ja on turvattava terveellisen ja hyvänlaatuisen veden riittävä saanti.
Kulttuuri- ja luonnonperintö
Yleistavoitteena edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden
alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. Edistetään myös elollisen ja elottoman luonnon
kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä sekä mahdollisuuksien
mukaan ekologisten yhteyksien säilymistä. Edistetään luonnon moninaiskäyttöä sen edellytyksiä
parantamalla ja luonnonvarojen hyödyntämistä ekologisesti kestävällä tavalla.
Erityistavoitteena on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Ekologisesti ja virkistyskäytön kannalta merkittävien ja yhtenäisten luonnonalueiden käyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.
Matkailualueita tulee eheyttää ja rantaan tukeutuva loma-asutus on mitoitettava siten, että turvataan luontoarvoltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyvyys.
Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava
riittävän etäälle vedenhankinnan kannalta tärkeistä ja siihen soveltuvista pohjavesialueista. Ilman
erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön eikä
hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla maankäytöllä.
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään eri liikennemuodot käsittävinä kokonaisuuksina,
joissa huomiota kiinnitetään liikenne- ja kuljetustarpeen vähentäminen ja liikenneturvallisuuden
parantaminen. Liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja –verkostoja. Energiahuollon valtakunnalliset tarpeet turvataan ja edistetään
uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.
Erityistavoitteena on turvattava olemassa olevien valtakunnallisesti merkittävien ratojen, maanteiden ja vesiväylien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet. Eri liikennemuotojen yhteistyötä ja
joukkoliikennettä on edistettävä varaamalla riittävät alueet solmupisteinä toimivien tavaraliikenneterminaalien ja henkilöliikenteen matkakeskusten toimintaa ja kehittämistä varten.
Valtakunnallisesti merkittävien viestintäjärjestelmien tarpeet on turvattava hyödyntämällä rakennelmien yhteiskäyttöä ja edistämällä maankäytön tehokkuutta. Kuitenkin on yhteys- ja energiaverkostoja suunniteltaessa otettava huomioon ympäröivä maankäyttö ja lähiympäristö
erityispiirteineen.
Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet
Alueidenkäytöllä edistetään Saaristomeren, maankohoamisrannikon, Lapin tunturialueiden ja
Vuoksen vesistöalueen säilymistä luonto- ja kulttuuriarvojen kannalta erityisen merkittävinä
aluekokonaisuuksina. Maankohoamisrannikolla otetaan huomioon maankohoamisen taloudelliset
ja ympäristölliset vaikutukset olemassa olevaa rakennetta uudistettaessa ja uutta suunniteltaessa. Jokien suistoalueilla kiinnitetään erityistä huomiota maiseman ja luonnontalouden
erityispiirteisiin. Rakentamisen sijoittelussa turvataan maankohoamisrannikolle ominaisten
luonnon kehityskulkujen alueellinen edustavuus.

Perämerenkaari-projekti on valtakunnallinen hanke, joka käsittää Raahen ja Luulajan välisen
rannikkoalueen Perämerellä. Haukipudas kuuluu tähän projektiin sisältyvään Perämerenkaaren
kehittämisvyöhykkeeseen. Vision mukaan:
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Perämeren kaari on läntisen Euroopan pohjoisin huippuosaamisen, liiketoiminnan ja logistiikan
kansainvälinen kehittämisvyöhyke. Alueen kehitys perustuu väestökeskittymään, jokilaaksojen
kulttuuriympäristöjen ja maankohoamisrannikon ympäristöltään vetovoimaisiin elinympäristöihin,
korkeaan osaamiseen, luonnonvarojen jalostukseen sekä kulttuurisista vastakohdista ja
erilaisuudesta syntyvään innovatiivisuuteen ja yhteistyöhön.

Perämerenkaaren kehittämisvyöhykettä koskee suunnittelumääräys:
Kehittämisvyöhykkeen toimintojen verkostoitumista on pyrittävä edistämään ja varattava riittävät
alueet palvelutasoltaan korkeatasoiselle, yleiseurooppalaiselle liikenneväylälle, joka sisältää
monipuoliset henkilö-, tavara- ja joukkoliikenneverkostot. Erityisesti on varattava riittävät alueet
logistiikkakeskuksille ja –terminaaleille sekä varauduttava raideliikenteen nopeutumiseen ja
pääteiden liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseen.

ja:
Perämeren rannikon matkailu- ja virkistyspalvelujen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee
ottaa huomioon seudullisesti merkittävien virkistysalueiden, veneilyreittien ja venesatamien
kehittämistarpeet.

1.1.2 Maakunnalliset tavoitteet
Pohjois-Pohjanmaalle ollaan parhaillaan laatimassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
maakuntakaavaa, joka asetettaneen luonnoksena nähtäville vuoden 2001 lopulla. Nykyinen
seutukaava on voimassa niin kauan kunnes maakuntakaava on valmis ja hyväksytty.
Valmisteilla oleva maakuntakaava on yleispiirteisempi kuin voimassa oleva ja siinä kuvataan
vain maakunnallisesti tärkeitä asioita. Tässä suunnitelmassa Haukipudas kuuluu Oulun seudun
kaupunkimaisen kehittämisen alueeseen osana ko. valtakunnallista osakeskusta. Alueella on
tavoitteena kohdistaa kasvu ensisijaisesti kuntakeskuksiin ja kaupungin alakeskuksiin.
Haukiputaan keskusta on suunnitelmassa merkitty tämän alueen kuntakeskukseksi ja Kello
paikalliskeskukseksi. Suunnitelmaan merkitty pohjoiseen suuntautuva joukkoliikenteen kehittämiskäytävä kulkee Oulusta Haukiputaan kautta Iihin. Virpiniemi on suunnitelmassa seudullisesti
merkittävänä virkistysalueena.
Voimassa olevassa maakuntakaavassa (Pohjois-Pohjanmaan seutukaavassa) suunnittelualue
on suurelta osaltaan merkitty taajamatoimintojen alueeksi ja niiden pitkän aikavälin laajentumisalueiksi (A/Ar). Niihin liittyvä Rannantien varsi on varattu kyläalueiksi (AT), jolla on perinteistä
kyläasutusta. Aluetta koskee yleinen suunnittelu- ja rakentamismääräys:
Seutukaavaa yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä
huomiota rakentamisen sopeuttamiseen kyläkokonaisuuteen ja –ympäristöön, vesihuollon
järjestämiseen ja hyvien peltoaukeiden säilyttämiseen maatalouskäytössä.

Nykyinen hallinnollinen keskus ja siihen liittyvä Haukiputaantien itäpuolinen alue on merkitty
keskustatoimintojen alueeksi (C).
Teollisuustoimintojen alueeksi (T-2) on varattu alueet Annalankankaalla ja Ukonkaivoksen
alueella. Alueita koskee erityismääräys suunnittelulle ja rakentamiselle:
Seutukaavaa yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä
huomiota kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti hyvän ympäristön edellyttämiin suunnittelu- ja
toteutusratkaisuihin, sekä muihin mahdollisiin ympäristövaikutuksiin.

Lähivirkistysalueita (VL) on osoitettu Kiiminkijoen varrelle ja taajamatoimintojen alueiden yhteyteen. Jokisuiston ranta-alueita on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueiksi (VR).
Mustanniemen lahden ranta-alueet jokivarteen saakka on osoitettu loma-asuntoalueeksi (RA-2).
Aluetta koskee yleinen suunnittelu- ja rakentamismääräys:
Seutukaavaa yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon alueen ympäristöolosuhteet sekä rakennusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden ja yleisten alueiden tasapuolinen
jakautuminen eri maanomistajille. Kaava-aluetta tulee varata aina vähintään yksi hehtaari yhtä
loma-asuntoa tai siihen verrattavaa kohti. Pienissä, alle 20 ha saarissa tulee loma-asuntoa kohti
olla maapinta-alaa vähintään kaksi hehtaaria.

ja suunnittelumääräys:
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Seutukaavaa yksityiskohtaisemmissa kaavoissa voidaan enintään puolet rantaviivasta osoittaa
rakennusmaaksi. Kuhunkin rakentamattomaksi varattavaan rantaosaan tulee kuulua rantaviivaa
vähintään 250 metriä. Rakentamistehokkuutena voidaan pitää enintään 10 loma-asuntoa
rantaviivakilometriä kohti.

Matkailupalveluiden aluetta (RM) on osoitettu Pappilanlahden Hietaan. Sen molemmin puolin on
osoitettu vesiliikenteen alueiksi (VL) Santaholman venesatama ja Halkokarin kalasatama.

Kuva 2: Ote Pohjois-Pohjanmaan seutukaavasta.

Pohjavesialueita (pv) on rajattu Keiskaan ja Isoniemestä 4-tielle ulottuvalle alueelle. Alueille on
annettu yleinen suojelumääräys:
Alueelle ei saa sijoittaa sellaisia laitoksia, rakenteita tai toimintoja, jotka saattavat aiheuttaa
pohjaveden likaantumista tai muuttumista. Hankkeiden soveltuvuudesta alueelle tulee pyytää
vesi- ja ympäristöpiirin lausunto.

Kiiminkijoki on osoitettu koskiensuojelulakiin sisältyvänä vesistönä (ks) ja siihen liittyy
arvokkaan vesistöalueen aluerajaus (av), joka osoittaa vesistön ja sen valuma-alueen. Aluetta
koskee yleinen suunnittelu- ja rakentamismääräys:
Alueen käytön suunnittelussa ja alueelle rakentamisessa tulee ottaa huomioon vesiensuojelu
sekä maankamaran suojelu sellaista eroosiota vastaan, joka vaikuttaa pintavesiin.

ja yleinen suojelumääräys:
Vesistö tulee säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena. Vesistön käyttökelpoisuutta ei saa
heikentää vesistöä kuormittavin tai muin toimenpitein. Ennen alueen vallitsevia olosuhteita
olennaisesti muuttavia rakentamis- tai muita toimenpiteitä on vesi- ja ympäristöpiirille varattava
mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Kiiminkijokivarteen on rajattu kaksi merkittävän kulttuurihistoriallisen ympäristön aluetta (k)
Kirkkotien ja Rannantien varsiin. Alueita koskee yleinen suunnittelu- ja rakentamismääräys:
Seutukaavaa yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja rakentamisessa tulee edistää alueen
kulttuurihistoriallisten ja –maisemallisten arvojen säilymistä.
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Maatalousaluetta (MT) on varattu Martinniementien pohjoispuolelle. Aluetta koskee yleinen
rakentamismääräys:
Asuinrakentaminen tulee sijoittaa aukeilla alueilla joko olemassa oleviin taloryhmiin tai muodostaa
uusista rakennuksista perinteisen rakentamistavan mukainen pihapiiri.

Keskustan ja ranta-alueiden rakennettujen alueiden keskelle jäävä alue Haukiputaantien
länsipuolella on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoiluun
ohjaamistarvetta (MU). Aluetta koskee suunnittelumääräys:
Seutukaavaa yksityiskohtaisemmissa kaavoissa voidaan enintään puolet rantaviivasta osoittaa
rakennusmaaksi. Kuhunkin rakentamattomaksi varattavaan rantaosaan tulee kuulua rantaviivaa
vähintään 250 metriä. Rakentamistehokkuutena voidaan pitää enintään 10 loma-asuntoa
rantaviivakilometriä kohti.

Loput rakennettuihin alueisiin rajautuvat alueet on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi
alueeksi (M).
Kirkonkylän hautausmaa on merkitty erityistoimintojen alueeksi (E). Johteenkankaan jätevedenpuhdistamo ja vedenpumppaamo Siipolassa, suunnittelualueen rajalla on varattu yhdyskuntateknisen huollon alueiksi (ET). Kaavassa on osoitettu sähköasemalta Suokkosenkankaalle
kulkeva sähkölinja ja siitä 4-tien länsipuolella haarautuva ohjeellinen pääsähkölinja. 4-tien varressa sen itäpuolella kulkee ohjeellinen tai vaihtoehtoinen maakaasun pääsiirtoputken linjaus.
4-tie on merkitty moottoritieksi (MT). Seudullisina teinä (ST) maakuntakaavaan on merkitty
Haukiputaantie ja Haukiväylä. Alueellisina pääväylinä (AP) on Kiimingintie ja Martinniementie.
Pohjois-etelä suuntainen rautatie kulkee Asemakylään osoitetun liikennepaikan kautta. Lisäksi
Kiiminkijoessa kulkee veneväylä kirkon tienoilta merelle.

1.1.3 Seutuyleiskaavalliset tavoitteet
Valmisteilla olevaan Oulun ja sen kehyskuntien seutuyleiskaavaan on laadittu kolme rakennemallivaihtoehtoa. Keskusmallin tavoitteena on kehyskuntien keskustaajaman voimakas vahvistaminen ja tiivistäminen nykyistä infrastruktuuria hyödyntäen. Malli pohjautuu suurimmalle kasvuennusteelle. Ketjumallissa pyritään luomaan nauhamainen rakenne kuntakeskuksen ja Kellon
keskustan välille olemassa olevia asuinalueita kehittämällä. Seudullisesti tarkastellen ketjumaisen rakenteen kehittäminen on yhdyskuntataloudellisesti kannattava ratkaisu. Painopistemalli vetää kehyskuntien tehokkaan rakentamisen lähelle Oulua ja tukee näin Oulun keskustan
kehittämistä.
Haukiputaan kunnanhallitus totesi päätöksessään 11.12.2000 § 395 seutuyleiskaavan rakennemalleista soveltuvan parhaiten keskus- ja ketjumallien yhdistelmän, joka kuitenkin tukee painopisteen sijoittumista Kirkonkylälle ja alueen rakenteen tiivistämistä.

1.1.4 Luonnonympäristön asettamat tavoitteet
Luonnonympäristöä koskevat päätavoitteet on johdettavissa luonnonsuojelu-, metsä- ja vesilaissa sekä eri suojeluohjelmissa esitetyistä tärkeistä elinympäristöistä ja suojeltavista
luontotyypeistä sekä uhanalaisista lajeista. Nämä kohteet on selvitetty kasvualuevertailun
yhteydessä. Suunnittelualueella sijaitsevat pohjavesialueet ja pohjaveden suojelu otetaan
huomioon suunnittelussa. Viemäröimättömille alueille laaditaan ohjeet jätevesien käsittelystä.
Arvokkaat luontotyypit, perinnebiotoopit ja uhanalaiset kasvit
Luonnonsuojelulain, metsälain ja vesilain tarkoittamia arvokkaita luontotyyppejä kasvusuuntaalueilla löytyi kahdella alueella Muita suojeltavia luontotyyppejä ei kasvualueilta ole tiedossa:
-

Keiska-Tolppatörmä –alueen itäpäässä Myllysaaren ympärillä sijaitseva Sarkkilampi
rantakosteikkoineen on vesilain tarkoittama alle hehtaarin kokoinen luonnontilainen tai
luonnontilaisen kaltainen lampi ja tulvauoma. Sen rantakosteikko on metsälain tarkoittamaa
pienvesistön välitöntä lähiympäristöä. Sarkkilampi sisältyy myös Kiiminkijoen Naturaalueeseen.
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-

Suunnittelualueen koillisosassa Asemakylän itäpuolella sijaitseva Kaakkurilammen alue on
metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö, luonnontilaisen kaltainen pieni lampi.
Kaakkurinkankaan lounaispuolinen pieni räme on myös metsälain mukainen erityisen tärkeä
elinympäristö, vähäpuustoinen rahkaräme.

Kiiminkijoki on koskiensuojelulailla suojeltu vesistö ja Natura-aluetta. Myös joen suisto on rajattu
valtakunnalliseen Natura 2000 –verkostoon Haukiputaantien sillalle saakka. Suistossa kasvaa
rauhoitettu laji lietetatar.
Haukiputaan Törmälänsaari on luetteloitu paikallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopiksi. Alueella
kasvaa uhanalainen laji ahonoidanlukko. Alue on perinteisesti ollut laitumena. Vuoden 1964
jälkeen laidunnusteho ei ole riittänyt alueen pitämiseksi avoimena. Vesakoita tulisi raivata myllykanavan varrelta ja saaren keskellä olevalta kedolta. (Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemat,
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Oulu 1997)
Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliiton inventoinnin mukaan suunnittelualueella, meren rannassa
esiintyy uhanalainen kasvi upossarpio ja Asemakylän ympäristössä mäkitervakko ja suikeanoidanlukko. Alueen muita uhanalaisia kasveja, joiden kasvupaikan tarkempi sijainti on tuntematon, ovat terhi, soikkokaksikko, suolayrtti ja haarapalpakko. Upossarpio kuuluu Oulun
seudulla silmälläpidettäviin kasveihin ja muut mainitut kasvit luokitellaan inventoinnin mukaan
vaarantuneiksi. Osa em. havainnoista on suhteellisen vanhoja, eikä kasvien säilymisestä ole
varmuutta.
Ympäristökeskuksen antamien tietojen mukaan suunnittelualueella on 15 pistettä, joissa on
UHEX – luettelon mukaan uhanalaisia putkilokasveja, yksi piste, jossa on uhanalaisia sieniä ja
yksi alue, jolta uhanalaiset putkilokasvit ovat hävinneet. Kohteet ovat ainakin osittain samoja
kuin edellämainitut.

Kuva 3: Kiiminkijoen suistoa Rivinnokalta kuvattuna.

Kasvualuevertailuun sisältyvät osa-alueiden kuvaukset
Laadittuun kasvualuevertailuun on sisällytetty luontoselvitykset vertailussa käsitellyille kasvualueille. Yhteenvetotaulukko ympäristötekijöistä on raportin liitteenä 2. Kasvualueet on jaoteltu
viiteen osa-alueeseen, jotka ovat:
osa-alue I; keskustaajaman kaakkois- ja eteläpuoliset kasvualueet rautatielle saakka
Maaperässä huomioitavaa on Anteronsuon, Tilkanjärven ja Keskijärven sekä Sauvonsuon ja
Haapasuon reunan alueiden paksut silttikerrostumat. Pellot ja koivuvaltaiset tuoreet ja lehtomaiset kankaat sijoittuvat silttialueille. Sauvonsuon ympäristöstään poikkeavalla lehtomaisella
kankaalla voidaan katsoa olevan kasvistollista merkitystä. Tapiolankujan - Viskaalintien sivukatujen varsilla on maisemakuvallisesti vaihtelevaa ja aikakaudelleen tyypillistä pientaloaluetta.
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Pienilmastoltaan edullisin alue on Suokkosenkankaan eteläinen ja lounainen rinne, mutta
rakentamisen tulee pysyä Suokkosentien pohjoispuolella.
osa-alue II; keskustaajaman länsi- ja lounaispuoliset kasvualueet
Huomioitavaa Haapajärven länsipuolisen suon alueella ja siitä luoteeseen johtavan kapean
painanteen alueella on, että pohjaveden pinta on alle 0,5 metriä maanpinnasta. Kaakkoiskulman
turvealue ei sovellu rakentamiseen. Tarkastelualueilla rajoittavat hienojakoisen maa-aineksen
kerrostumat rakentamista jossakin määrin. Holma—Haapajärven länsiosasta alkaa kuivahkon
mäntykankaan alue. Santaholma on pääasiassa peltoa tai entistä peltoa. Alavilla ranta-alueilla ja
ojanvarressa on kosteaa, heinäistä lehtoa.
Maisemakuvallisesti arvokkaina alueina on rajattu Haapajärvi ja Santaholmantien varren
peltoaukea sekä kumpareasutusryhmä.
osa-alue III; keskustaajaman koillispuoliset kasvualueet Keiskasta Ukonkaivoksen teollisuusalueelle
Tarkastelualueet muodostuvat Ukonkaivosta lukuun ottamatta maisemallisesti mielenkiintoisesta
moreenikumparesarjasta. Rakentamiseen vaikuttaa moreenikumpareiden väliin jäävien, entisten
jokiuomien silttikerrostumat.
Maisemakuvallisesti arvokkaiksi alueiksi Kiiminkijoen pohjoispuolella on rajattu Keiskan koulun
viereinen peltoaukea sekä Suo-Keiskan notkelman vanha pelto. Jokirantaan on rajattu luontosuhteiltaan arvokkaana alueena Myllysaareen rajautuva kosteikko. Kiiminkijoen eteläpuolella maisemallisesti arvokkaiksi alueiksi on rajattu Törmälän ja Jussilan tilojen talouskeskukset ympäröivine
peltoaukeineen.
osa-alue IV; Asemakylän ympäristö
Tarkastelualueet ovat Kaakkurinlampeen ympäristöä ja Kunnansipilässä olevaa turvekangasta
lukuun ottamatta rakentamiseen soveltuvaa moreenikangasta.
Luontosuhteiltaan arvokkaiksi alueiksi on rajattu luonnontilaisen kaltainen Kaakkurilampi ja
Kaakkurikankaan rahkaräme, jotka ovat metsälain tarkoittamia erityisen arvokkaita elinympäristöjä .
ja osa-alue V; Murtoperänkankaan kasvualue
Alueen eteläosa on soranottoaluetta, josta on nostettu maata myös pohjaveden alapuolelta.
Pohjoisosa on enimmäkseen turvepohjaista ja pohjavesi on lähellä maanpintaa. Alueen keskiosa
on rakentamiseen soveltuvaa.
Esteen ekologiselle käytävälle muodostaa 4-tie.

1.1.5 Kulttuuriympäristön ja taajamakuvan asettamat tavoitteet
Suunnittelussa otetaan huomioon alueella sijaitsevat kiinteät muinaisjäännökset sekä inventoidut kulttuurihistorialliset kohteet ja perinnemaisemat.
Suunnittelualueen luoteisnurkassa Isoniemessä on yksi kiinteä muinaisjäännös, seurakunnan
leirikeskuksen lähellä sijaitseva sisäkkäisistä kivikehistä muodostuva jatulintarha. Tämä kohde
on otettava muinaismuistolain nojalla huomioon.
Suunnittelualueella on 20 Pohjois-Pohjanmaan liiton luetteloimaa kulttuurihistoriallisesti
merkittävää rakennuskohdetta tai aluetta. Näistä kirkko ja tapuli sekä Kirkkoniemen kansakoulu
ovat valtakunnallisesti merkittäviä rakennuskohteita. Lisäksi suunnittelualueella on kaksitoista
Haukipudasseuran esiin nostamaa paikallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista kohdetta.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennuskohteet ja alueet merkitään kaavakarttaan ja otetaan
huomioon osayleiskaavaa suunniteltaessa.
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Kuva 4: Holman ja Pohjamon pihapiirien muodostama portti Santaholmantien
alkupäässä.

Taajamakuvaa on taajamaselvityksessä arvioitu David Lynchin The Image of the City –
teoksessa esitetyllä jäsennyksellä. Tämän perusteella on selvityksessä esitetty tavoitteita
tulevalle suunnittelulle. Polut tulisi säilyttää mahdollisimman moninaisina liikkumisen kanavina
eri käyttäjäryhmien tarpeisiin osoitettuna.

Kuva 5: Tienvarren maailmaa Jussilanperällä.

Liikenteellisenä solmuna toimii keskustan kiertoliittymä. Toiminnallinen solmu löytyy kesäaikaan kiertoliittymän vierestä torilta. Selkeitä alueita on vaikea hahmottaa Asemakylän raitin
ympäristöä lukuun ottamatta. Eri asuinalueilla tulisi säilyä tai niille tulisi luoda oma itsenäinen
luonteensa.
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Kuva 6: Asemakylän yhtenäistä rakennuskantaa Onnelantieltä.

Kirkonkylän keskeisin suunnistamista helpottava maamerkki on vesitorni. Muita maisemaa
hallitsevia maamerkkejä ovat vanhat sahojen piiput. Tärkein on kuitenkin Haukiputaan vanha
kirkko. Se osoittaa selvimmin keskustan sijainnin. Muita maamerkkejä ovat huoltoasemat
valopylväidensä ja lipputankojensa ansiosta. Yleiskaavatyön yhteydessä tulisi keskustella
voidaanko huoltamoiden roolia tienvarsien maamerkkeinä muuttaa jollakin tavalla. Esimerkiksi
keskustan kiertoliittymä kaipaa merkkiä keskustaan saapumisesta ja keskusta itse viitteen
meren läheisyydestä. Kirkonkylän selvimmän reunan muodostaa Kiiminkijoki. Aukeiden
viljelyalueiden selkeät reunat rikkoontuvat rakentamisen ja peltojen metsittymisen myötä.

Kuva 7: Yksi keskustan maamerkeistä, vesitorni, helpottaa suunnistamista jo
kaukaa.
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Yhteenvetona edellisestä nykyistä taajamakuvaa voidaan parantaa keskustan asemaa
voimistamalla ja selkeyttämällä taajaman toimintojen roolijakoa. Haukiputaalta nykyään
puuttuva kuntakeskuksen solmukohta tulisi muodostaa, jotta taajama hahmottuisi
tienvarsimaisemassa. Yleiskaavatyössä tulee myös pohtia mihin suuntaan ja millä keinoilla
keskustan imagoa voidaan kehittää niin, että joen ja meren läheisyys hahmottuu ympäristössä.

Kuva 8: Rannantien varressa etelään avautuva peltoaukea, joka nousee taustalla olevaa
korkeampaa maisemaa kohden. Oikeassa reunassa oleva metsikkö muodostaa
maisemaportin Rannantielle.

Maisemakuvaa on arvioitu taajamaselvityksessä Jorma Panun ohjeilla. Ihmisen käden jälki
Kiiminkijoen varressa erityisesti Haukiputaantien ja Asemakylän uimarannan ympäristöissä
sekä Ervastinrannan ja Asemakylän raittien ovat Kirkonkylän sekä visuaalisesti että
kulttuurihistoriallisesti tärkeimmät maisema-alueet. Tärkeitä avomaisema-alueita ovat Kurkelan,
Haapalahden ja Rannantien varren peltoalueet sekä pienet aukeat Törmälän, Myllysaaren ja
Keiskan koulun vierustoilla. Ongelmallisia näkymiä maisemassa ovat pitkät avonäkymät
epäolennaisiin tai merkityksettömiin kohtiin taajamarakennetta (esim. parkkikentät ja liikenteen
suoja-alueet). Hyödyntämättä jääneitä maisema-alueita on esimerkiksi Haapajärven ranta-alue
keskustan sisääntulomaisemana.

Kuva 9: Siikasaaressa oleva veneenlaskupaikka ja sinne järjestetty nuotiopaikka.
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Maisemakuvaan eniten vaikuttavia tekijöitä Kirkonkylän osayleiskaava-alueella ovat asuin- ja
teollisuusalueiden muodostaminen (uudet ja täydentävät) sekä suljettujen ja avoimien
maisematilojen vaihtelu. Pitkiä näkymiä peltoaukeiden ja vesistöjen yli tulisi säilyttää ja uusia
hyviä näkymiä järjestää. Kiiminkijoen ja meren hahmottuminen maisemassa helpottaa
orientoitumista laajempaan rannikkomaisemaan. Olemassa olevan ympäristön moninaisuutta
tulee tukea ja sen säilymisedellytyksiä kehittää.
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1.2 Osallisten tavoitteet
1.2.1 Kunnan, lautakuntien ja viranhaltijoiden tavoitteet
Lähtökohdat
Kirkonkylän osayleiskaavalle asetettavia tavoitteita on kartoitettu laajana viranhaltijoiden ja
päättäjien yhteistyönä.
Haukiputaan kunnan ympäristöpalvelujen laatimassa taajamaselvityksessä on kartoitettu suunnittelun lähtökohtia asumisen, työpaikkojen, palveluiden ja liikenteen sekä taajamakuvan ja
maisemakuvan näkökulmista.
Kunnanhallitus hyväksyi 9.4.2001 lautakuntien valmisteleman Kirkonkylän osayleiskaavan tavoitemitoituksen, kasvusuunnat ja uudet tieyhteydet, joita tarkennetaan kaavoitustyön kestäessä.
Lisäksi kunta on laatinut Taajamaselvityksen. Maapoliittinen ohjelma 2001- 2005 ja Taloussuunnitelma asettavat taloudellisia tavoitteita myös osayleiskaavatyölle.
Tavoitekeskustelua kunnassa käydään lisäksi kaavoitettujen alueiden täydennysrakentamisesta, haja-asutusalueiden käsittelystä, virkistysalueista ja rantojen käytöstä sekä joukkoliikenteen
kehittämisestä.
Ympäristön laatu
Tavoitteena kunnassa on erityisesti Kirkonkylän imagon parantaminen ja keskusta-alueen kehittäminen, mikä liittyy paljolti yleisen viihtyisyyden lisäämiseen. Keskusta on muodostunut tähän
mennessä pääasiassa matalasta liikerakentamisesta, joka ei muodostaa tiivistä keskustaympäristöä. Keskusta-aluetta tulisi siis ryhdistää ja sen viheralueisiin ja jokirantoihin kiinnittää huomiota. Ympäristölautakunta ja kunnanhallitus ovat korostaneet, että sekä kirkonkylän keskustan,
että Kiiminkijokivarren yleisilmettä ja vetovoimaisuutta parannetaan rajaamalla kyseiset kehittämisalueet ja esittämällä niille tavoitteet ja toimenpidesuositukset, mm reittiyhteydet.
Muinaisjäännökset, kulttuurihistorialliset kohteet ja perinnemaisemat osoitetaan siltä osin kuin
ne eivät sijaitse asemakaava-alueella.

Kuva 10: Kunnantalon vieressä oleva pysäköintiaukea, joka toimii myös torina.
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Väestöennusteet, kasvusuunnat ja asuminen
Suunnittelualueella asuu hieman alle 7000 asukasta. Väestöennuste vuodelle 2020 on 8450
henkeä, mikä tarkoittaa noin 1500 asukkaan lisäystä nykyiseen verrattuna. Asutuksen osalta
kunnanhallitus hyväksyi taajamarakenteen pääkasvualueiksi Keiska-Muurakorven, Santaholma
II, Holma-Haapajärven länsiosan ja Haapakangas III sekä Kunnansipilän kasvualueet. Asuinrakentamisen täydentämistä voidaan sijoittaa keskustan alueelle sekä Keiska-Tolppatörmän ja
Suokkosenkankaan alueille.
Useista vaihtoehtoisista kasvusuunnista huolimatta taajamarakenteen tiivistäminen on osayleiskaavan keskeinen tavoite. Kaavoitettua rakennusoikeutta on käyttämättä suunnittelualueella yli 80000 k-m². Tavoiteasettelussa on pyritty sovittamaan yhteen kaavataloudelliset
näkökohdat ja seudullisen maankäytön rakennemalli.
Tutkittuja laajentumisen alueita voidaan kaavalla osoittaa myös reservialueiksi, joiden toteuttaminen riippuu muun rakenteen kehityksestä. Eli laajentumisen alueita voidaan jakaa ensisijaisesti ja toissijaisesti toteutettaviin alueisiin. Asuinympäristön laatutavoitteina on, että
pysyvän asutuksen leviäminen rannoille loma-asutuksen joukkoon estetään. Keskustassa
uuden asuinrakentamisen tulisi olla pienkerrostalomuotoista.
Asumiselle voidaan esittää tavoitteeksi, että on taloudellisuuden ja ympäristön vuoksi on hyvä
suosia täydennysrakentamista ja nykyistä suurempaa rakentamistehokkuutta ja valita
täydennettävät ja uudet asuinalueet läheltä työpaikka-alueita. Alueita tulee pyrkiä profiloimaan
työpaikka-alueilla työskentelevien tarpeiden ja mieltymysten mukaan. Asumisen laadun
tavoitteisiin vaikuttaa etätyön tukemisen mahdollistaminen asuinalueilla.

Kuva 11: Asuinrakentamista Siipolassa, Siipolantien varrella.

Työpaikka-alueet, palvelut
Työpaikat ovat keskittyneet Kirkonkylän keskustaan, Annalankankaalle, Ukonkaivokselle ja
Asemakylälle. Näistä Annalankangas ja Asemakylä ovat perusteollisuuden alueita ja Ukon-
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kaivos painottunut teknologiayrityksiin. Alueilla sijaitsee niiden rooliin kuulumattomia toimintoja
(jää- ja palloiluhalli, päiväkoti), joita ei tule osoittaa niille lisää vaan tukea alueiden käyttötarkoituksen mukaisten toimintojen täydentämistä. Kaupalliset palvelut ovat sijoittuneet enimmäkseen
kuntakeskukseen. Tähän liittyy kunnallisten palveluiden keskittymä keskustan itäpuolella.
Kaupallisia palveluita on myös Asemakylällä.
Suurin osa palveluiden laajentamisesta voidaan hoitaa nykyisillä aluevarauksilla. Jos uusia
julkisia palveluita tarvitaan tulisi pyrkiä esim. päivähoidon ja koulutoimen yhteisprojekteihin.
Kiiminkijoen pohjoispuolella koulutilojen ja päivähoitopalveluiden tonttitarve ja sijaintivaihtoehdot
selvitetään ja osoitetaan kaavassa. Palvelutalohankkeen sijoittamista Torpantien itäpuolelle
terveyskeskuksen kohdalle tai vaihtoehtoisesti muualle Kirkonkylän alueelle selvitetään ja
esitetään kaavaluonnoksessa.
Hyväksytyn rakennemallin mukaan työpaikka-alueita laajennettaisiin Annalankankaalla ja Ukonkaivoksessa. Murtoperän entinen maa-ainesten ottopaikka pohjavesilampineen, uuden moottoritien varressa, on lähinnä liikenteen palvelualueena, matkailualueena ja virkistysalueena
kehitettäviä ja kunnostettava alue. Työpaikka-alueita ja varauksia niiden laajentamiseksi on
kunnassa riittävästi, eikä kunnanhallituksen mukaan ole syytä niitä enempää hajauttaa osoittamalla Murtoperälle varsinaista työpaikka-aluetta.
Liikenne ja kunnallistekniikka
Liikenteellisinä tavoitteina on osoittaa yleiskaavassa tieyhteydet Santaholmalta Haapajärven
länsipuolitse Annalankankaalle sekä Ukonkaivoksen teollisuusalueelta Suokkosenkankaan
itäpuolitse Haukiväylälle. Keiskan kohdalla on tarve koululle kulkeva kevyen liikenteen alikulun
järjestämiseksi Haukiputaantien alitse. Kevyen liikenteen reittejä on tarkasteltu Tielaitoksen
laatimassa liikenneympäristön parantamissuunnitelmassa. Lisäksi joukkoliikenteen yhteydet on
selvitetty Haukiputaan kunnan laatimassa selvityksessä.
Ympäristön tilaan vaikuttavia tekijöitä ovat jätevesihuollon järjestäminen haja-asutusalueilla
(loma-asutus) sekä luonnontilaisten ranta-alueiden käyttö ja hoito.
Virkistys ja viheryhteydet
Virkistyskäytön tavoitteet ovat Kiiminkijoen käytön ja Virpiniemen metsäalueilla kulkevien reittien
käytön mahdollistaminen sekä puistoalueiden sijoittaminen keskustaan. Keskustaan sijoitettavien puistojen tavoitteena on lisätä alueen viihtyisyyttä. Virkistysreittejä varten tulee kaavassa
varata toisiinsa liittyviä, rakentamiselta vapaita kaistoja. Samoin tulee Kiiminkijoen varteen
jättää viheralueita oleskelua ja ulkoilukäyttöä varten.
Joen rantaan tulee turvata kevytliikenteelle viheryhteys Kirkonkylältä Santaholmalle. Ulkoilureitistö ja yhteydet asuinalueilta Annanmäki – Virpiniemi -suuntaan sekä moottorikelkkojen
yhteystarpeet Kiiminkijoelle osoitetaan ohjeellisina.

Kuva 12: Ukonkaivoksen teknologiakylän sisäänajon ympäristö.

1.2.2 Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteet
Tielaitoksen vast’ikään laatima Haukiputaan liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää tavoitteissaan liikenneympäristön parantamisen ja tieverkon tarkistamisen lisäksi seurantajärjestelmän kehittämisen. Nykyiset toteuttamattomat liikennetilavaraukset on luetteloitu ja niiden
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vireillä olosta on tehty esitys suunnitelmaan. Näistä keskustan osayleiskaavatyössä huomioitavia ovat Siikasaarentien kevyen liikenteen väylä, Asemakyläntien alikulku Kiimingintiellä ja
Torpantien liittymä Jokelantiellä. Poistuviksi toimenpiteiksi esitetään Poukamatien alikulkua
Jokelantiellä, Siikasaaren liittymän kanavointia ja Haukiputaantien alikulkua Simppulassa.
Tilastojen mukaan ongelmallisimmat kohdat Haukiputaan liikenneverkossa ovat Haukiputaantien ja Haukiväylän liittymä ajoneuvoliikenteelle sekä Rannantie (/Kirkkotie) ja Jokelantie
alueellisina pääväylinä kevyelle liikenteelle. Muita ongelmakohtia ovat rautatien tasoristeys
Asemakyläntiellä, Jokelantien ja Suokkosentien liittymä, Kirkkotien ja Rannantien liittymä sekä
Haukiputaantien ja Martinniementien/Kiimingintien liittymä.
Asukaskyselyn mukaan ongelmallisimpana kohtana koetaan Jokelantie kaavatieliittymineen ja
näistä erityisesti Torpantien ja Harjuntien liittymät. Myös Rannantien Kirkkotien liittymä koetaan
ongelmalliseksi. Yleiskaavatyöhön liittyen merkittävimpänä liikenneturvallisuutta parantavana
toimenpiteenä asukaskyselyyn vastanneiden mukaan pidetään kevyen liikenteen väylien
rakentamista.
Valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden mukaan taajamissa on tärkeätä kehittää turvallisia, terveellisiä, virikkeellisiä ja viihtyisiä elinympäristöjä sen asukkaille. Pienten lasten sekä
iäkkäiden ja vammaisten ihmisten ehdoilla suunniteltu ympäristö tarjoaa turvalliset liikkumismahdollisuudet kaikille. Läänin liikenneturvallisuussuunnitelman mukaan liikenneturvallisuusasiat tulisi lisäksi kytkeä osaksi kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Valtakunnalliset tavoitteet ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen on asetettu tavoitteeksi vuosille 1998-2002, että
maankäytön suunnittelun yhteydessä varmistetaan uusille asuntoalueille turvalliset ja toimivat
kevyen liikenteen, autoilun ja joukkoliikenteen ratkaisut kaavoittajien ja liikennesuunnittelijoiden
yhteistoiminnalla.
Liikenneturvallisuussuunnitelmaan laaditun toteuttamisohjelman mukaan kiireellisyysluokkaan I
kuuluvia, maankäytön suunnitteluun kuuluvia toimenpiteitä ovat Jokelantien turvallisuuden parantaminen (Harjuntien, Torpantien ja Suokkosentien liittymät sekä kevyen liikenteen järjestelyt
koulujen kohdalla) ja Kirkkotien, Rannantien ja Herralantien rajaaman alueen liikennejärjestelyt.
Lisäksi toimenpide-esityksiin kuuluvat Revontien liikenneympäristön kehittäminen laaditun yleissuunnitelman pohjalta, Haapakankaalle suunnitellun asemakaava-alueen tieverkon tarkistaminen (ei läpiajoa Haapatieltä Torpantien kautta keskustaan), Revontien jatkaminen Annalankankaantielle autoliikenneyhteytenä ja Martinniementien ja Kiimingintien suojatiejärjestelyjen
parantaminen.

Kuva 13: Näkymä Jokelantietä pitkin itään.
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Joukkoliikenneyhteydet toimivat Koskilinjat Oy:n Oulun seudun paikallisliikenteen linjaston ja
Veljekset Alamäki Oy:n liikenteen vuorojen varassa. Koskilinjat Oy ajaa 3-4 linjaa Oulun ja
Haukiputaan keskustan välillä ja yhtä linjaa Haukiputaan sisällä.

1.2.3 1. yleisötilaisuuden esiin tuomat tavoitteet
14.11.2000 pidetyssä yleisötilaisuudessa asukkaat pohtivat ryhmissä esitettyjen kahden mallin
mukaisia kehitysnäkymiä ja esittivät omat ryhmäkohtaiset kommenttinsa. Toinen malleista on
laadittu painottaen kaavataloudellista näkökulmaa ja toinen painottaen ekologista ja sosiaalista
näkökulmaa. Kartat ovat raportin liitteenä.
Asuminen:
▫ Väljille tonteille omakoti- tai rivitaloja joen eteläpuolella. Maaseutumaisuus tulee
huomioida. Viheralueita tonttien välille. Tonteilta yhteys vakiintuneisiin kelkkailu- ja
ulkoilureitteihin.
▫ Keskustaan lisää kerrostaloasuntoja, myös vuokralle.
▫ Asuttaminen nopeaa, koska kunta omistaa suurimman osan kaavoitettavasta
maasta Asemakylän suunnalla. Asemakylän tonteilla hyvä kysyntä. Keiska-Tolppatörmän alueella hyvä mahdollisuus tiivistää rakennetta; ei kuitenkaan liikaa.
▫ Kaukolämpö keskustan länsipuolelle.
▫ Holma-Haapajärvi alue voisi ulottua Rannantielle asti. Ei kaadettaisi metsää vaan
rakennettaisi pellolle.
▫ Jokelantien ei joen puoleinen alue olisi hyödynnettävä paremmin kaavoituksessa.
▫ Keiska-Muurakorpi ja Siipolan alue AP-alueeksi. Hyvät liikenneyhteydet Ouluun.
Kannattaako Keiska-Tolppatörmän alueen rakentaminen. Ve2 liian vähän vaihtoehtoja ja kallis.
▫ Haja-asutusalueiden tonttiasioiden kuntoon saattaminen lisää myös loma-asutusta.
Asukas hankkii itse kunnallistekniikan.
▫ Estääkö ve2 keskustan itäpuolisen alueen kehittymisen Oulun ansioksi. Asukasmäärän kasvu on arvioitu pieneksi.
Työpaikat:
▫ Ve1 työllistävämpi. Teollisuusalueet olisi saatava lähemmäs Oulua, Haukiväylän lähelle.
▫ ”Toimeliaisuus lisää toimeliaisuutta.” Annalankankaan teollisuusalue tulee hyödyntää ensisijaisesti. Teollisuustontteja tarvitaan. Teollisuusalueen kiinteistöiltä toivotaan siisteyttä.
▫ Taatanperäntien hevosharrastajat otettava kaavassa huomioon.
Palvelut:
▫
▫
▫
Liikenne:
▫
▫
▫

Koulun ja päiväkodin laajennus keskustan länsipuolella ja itäpuolelle uusi koulu.
Asemakylän suunnalla koulussa ahdasta.
Elintarvikekioski keskustan länsipuolelle. Tuoreen kalan kauppa kioskin yhteyteen.
Asutuksen tiivistäminen lisää palvelujen tarvetta. Palvelut paranevat ja ovat sopivan
etäällä ve1:ssä ja ve2:ssa palvelut kaukana.
Uusi tielinjaus Santaholmasta suoraan Holma-Haapajärvelle. Tie rakennettava ennen Santaholma II rakentamista.
Santaholmantielle valot ja autoliikenteen läpikulku katkaistava. Kevyen liikenteen
yhteys Kirkkotielle läpi Santaholman alueen.
Rannantielle kevyen liikenteen reitti ja joukkoliikenteen levikkeet ennen Santaholma
II rakentamista.
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▫
▫
▫
▫
Virkistys:
▫
▫

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen huomioiminen keskustan itäpuolella. Uusille
alueille toimivat ja turvalliset kevyen liikenteen yhteydet.
Teollisuusalueen liikennejärjestelyt keskustan itäpuolella.
Ve1 lisää kaupan tarvetta Keiskan alueella. Ve2 vaikeuttaa keskustan liikennettä.
Shellin risteykseen liikenneympyrä ja alikulkumahdollisuus, mikäli Keiska-Muurakorven asuinalue laajenee.
Joen eteläranta vapaaksi rakentamiselta. Rantaan kävelyreitti Kirkonkylältä.
Valaistu latu Virpiniemeen saakka. Nykyiset latureitit kunnostettava ja kuivattava
myös kesäkäyttöön. Moottorikelkkaurat ja ladut eri reiteille. Nykyinen kelkkailu/ulkoilureitti säilytettävä Asemakylän suunnalla. Kunnansipilän alueelle liikuntareittejä koululaisten ja kelkkailijoiden käyttöön.
Liikuntasali ja urheilukentän laajennus Keiskan koulun yhteyteen.
Torpantien virkistysalueen huomioiminen.
Tanssilava piipun juurelle keskustan länsipuolella.
Uimaranta Lassilanhietalle ja turvallinen tie sinne perille. Hietan uimarannan kunnostus. Tilataideteoksia rantaan.
Satama-alueen siistiminen. Venesatama suunniteltava huolella, että kyläläiset pääsevät satama-alueelle ja kuitenkin venelaiturit ym. suojattava aidoilla.
Venevalkamien ruoppaus mahdolliseksi kaavalla.
Matkailun hyödyntäminen.

Luonto:
▫
▫
▫
▫

Ranta-alueen siistiminen risukoista.
Joen hyödyntäminen kaavassa. Jokiranta säilytettävä kaavoitukselta, jotta maisema
ei kärsi esim. Jussilanperällä.
Jokisuiston rantojen kunnostaminen, niin että saadaan avatuksi näkymiä joelle. Kiiminkijoki on suojeltu joki, jonka kunnostukseen voidaan hakea rahoitusta EU:lta.
Kaunis luonto lähellä. Luontoon liittyvät harrastusmahdollisuudet hyviä Asemakylän
suunnassa. Mustikkapaikka menetetään.

Parannusehdotuksia:
▫ Ei pakkolunastuksia Santaholman alueella.
▫ Maankäyttösopimuksia yksityisten kanssa kaavoituksen edistämiseksi.
▫ Kunta velvoittakoon tontinomistajia hoitamaan puistoalueitaan.
▫ Kunnallistekniikka tulisi parantaa ja laajentaa myös haja-asutusalueille.
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1.3 Suunnittelutyön aikana esiin tulleet tavoitteet
1.3.1 Asukasyhdistyksien esiin tuomat tavoitteet
Siikaputaan asukasyhdistys käsitteli tavoiteraporttia 9/2001 ja teki esityksiä kaavaan liittyvistä
hankkeista. Toivomuksena olivat mm. Siikaojan perkaaminen, kunnostaminen ja alueen virkistyskäytön ja asuinrauhan huomioiminen, luontopolku uoman yhteyteen, läpiajon vähentäminen
asuinalueella, moottorikelkkareitistön täydentäminen, venesatamien kehittäminen ja laajentaminen, sekä veneväylästön huomioonottaminen suistossa. Siikaojan ylittävät sillat ja kevytliikenneyhteydet tulee tehdä niin, että huomioidaan maisemointi, alueen virkistyskäyttö, asuinrauha ja
turvallisuus.
Yhdistys esittää väljästi rakennettavaa asuinaluetta Muurakorven Martinniemen puolelle, n. 300
taloutta. Keiskan koulun välittömään läheisyyteen pitäisi yhdistyksen mukaan saada ylä-aste ja
päivähoitopaikat, sekä uuden kaava-alueen läheisyyteen lähikauppa.

Tavoiteraporttia täydennetään tarvittaessa työn aikana, mm. kuulemisten ja viranomaisneuvottelujen pohjalta.

Oulussa 31.12.2001

Kristiina Strömmer
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