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Oulun pääteiden ja keskeisimpien pääkatujen toteuttamis- ja
suunnitteluhistoria
Esipuhe
Käsillä olevassa muistiossa on kuvattu Oulun seudun päätie- ja katuverkon kehitystä sekä toteutuneita ja
toteuttamatta jääneitä kehittämissuunnitelmia runsaan viidenkymmenen vuoden ajanjaksona vuodesta
1960 alkaen tähän päivään saakka. Muistio on tausta-aineistoa Leo Kososen Suomen Ympäristökeskuksessa
johtamalle Kolmen kaupunkijärjestelmän malli -projektille, josta käytetään myös nimeä UF- tai Urban Fabrics -projekti . UF-projektin tavoitteena on luoda uutta kaupunkiteoriaa ja tuottaa siihen tukeutuva käytännön sovellusmalli kaupunkien kokonaisvaltaisen kehittämisen ja suunnittelun avuksi. Perustana on uusi
ajattelutapa, joka tunnistaa kaupungeissa kolme kokonaisvaltaista ja päällekkäistä kaupunkijärjestelmää:
autokaupungin, joukkoliikennekaupungin ja jalankulkukaupungin. Se poikkeaa vallitsevista ajattelutavoista,
joissa kaupunkia käsitellään yhtenä kokonaisjärjestelmänä tai kokonaisjärjestelmän osajärjestelminä. Lisätietoa UF-projektista löytyy nettisivulta www.urbanfabrics.fi.
UF-projektissa on selvitetty ja analysoitu neljän keskisuuren kaupungin – Kuopion, Oulun, Jyväskylän ja Lahden – maankäytön kehitystä ja suunnitteluhistoriaa jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupunkimallin metodiikalla. Myös päätie- ja katuverkon kehitys- ja suunnitteluhistoriaa kuvaava taustaselvitys on laadittu
kaikista neljästä kaupungista. Kustakin kaupungista on laadittu pääteiden ja keskeisimpien pääkatujen toteuttamis- ja suunnitteluhistoriaa kuvaava muistio sekä karttasarja tie- ja katuverkosta sekä sen kehityksestä. Tarkastelua jaksottaneet poikkileikkausvuodet ovat olleet 1960, 1975, 1990 sekä 2005.
Muistio ja karttasarja sisältävät kuvauksen kunkin poikkileikkausvuoden tie- ja katuverkosta sekä seuraavan
15-vuotisjakson suunnitelmista. Mukaan on pyritty saamaan myös toteutumatta jääneet suunnitelmat ja
tielinjaukset. Kuvia tarkasteltaessa on huomattava, että karttasarjan kaikkien eri poikkileikkausvuosien tieja katuverkkoa esittävien kuvien taustalla on nykytilanteen mukaiset taajamarajaukset ja rautatiet. Tarkastelussa käytetty tieluokitus (pääväylä, seudullinen/alueellinen tie- tai katu) palvelee vain tätä tarkastelua
eikä suoraan vastaa nykyisiä eikä tarkasteluvuosien hallinnollisia tai toiminnallisia luokituksia. Katuverkosta
kartoille on pyritty ottamaan mukaan kulloisetkin pääkadut tai vähintäänkin sisääntulo- ja läpikulkuliikenteen kannalta keskeiset reitit. Pääväylien eli pääteiden ja niiden osana/jatkeena olevien katujaksojen osalta
on pyritty kuvaamaan väylien kulloistakin teknistä tasoa jaottelulla 2-ajoratainen väylä eritasoliittymin, 2ajoratainen väylä tasoliittymin, 1-ajoratainen moottoriliikennetie ja muu päätie. Muun verkon osalta teknistä tasoa ei ole kuvattu.
Selvityksen lähdeaineistona ovat olleet muun muassa kaupunkiseutujen tie- ja katuverkon kehittämissuunnitelmat, liikennejärjestelmäsuunnitelmat, kaava-aineistot sekä yksittäisten teiden rakentamista ja parantamista eri vaiheissa koskevat suunnitelmat. Korvaamattomia lähteitä ovat olleet myös teiden ja tienpidon
historiaa käsittelevät julkaisut ja nettisivustot sekä erilaiset vanhat kartta-aineistot. Kartta-aineistoja lukuun
ottamatta käytetyt lähteet on mainittu lähdeluetteloissa. Lisäksi arvokkaita täydennyksiä ja korjauksia ovat
esittäneet kaupunkien ja ELY-keskusten liikenteen ja maankäytön suunnittelijat. Silti historiatiedot voivat
sisältää virheitä ja epätäsmällisyyksiä. Esimerkiksi teiden valmistumisvuosi voi jossain lähteessä olla liikenteelle avaamisvuosi, toisessa lopullinen valmistumisvuosi.
Muistiot ja kartat on laadittu Linea Konsultit Oy:ssä. Oulua koskevasta tekstistä on vastannut Sakari Somerpalo ja kartoista Jaana Martikainen. Työn tilaajina ovat olleet Liikennevirasto sekä Pohjois-Savon, PohjoisPohjanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskukset. Tilaajan puolelta työtä on ohjannut Matti Holopainen Liikennevirastosta.
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1960–1975

Vuonna 1960 valtatie 4 kulki etelästä Limingan Haaransillalta nykyisen seututien 847 ja Limingantien reittiä
Oulun keskustaan. Keskustan pohjoispuolella tie kulki nykyisten Merikosken siltojen, Tuirantien, Valtatien,
Koskelantien ja Oulunseläntien kautta nykyisen Rajakylän tienoille sekä siitä edelleen nykyisen seututien 847
reittiä pohjoiseen. (Wikipedia: Valtatien 4 historia, 2012). Oulun keskustassa liikenteen pääreitti kulki vuoden 1962 yleiskartan mukaan Uuttakatua ja Kajaaninkatua pitkin Merikosken silloille. Jalan Oulujoen yli
pääsi Merikosken siltojen lisäksi vuonna 1886 rakennettua vanhaa rautatiesiltaa, ”Rautasiltaa”, pitkin (Wikipedia: Rautasilta, 2013. Siihen aikaan sillan pääkannattajien välissä oli kapea kaiteella raiteista erotettu
tila jalankulkijoille (Myllylä 2013). Seuraavat joenylitysmahdollisuudet olivat Oulujoen kirkon kohdalla ””kiviniemeläisten kirkkotien” osana toiminut lossiyhteys, joka lopetettiin Pohjantien sillan rakentamisen aikoihin 1960-luvulla, sekä Sanginsuun lossi reilun kymmenen kilometrin päässä sisämaassa (Myllylä 2013).
Valtatiehen 4 Limingassa yhtyvän Turun ja Oulun välisen valtatien 8 reitti oli kulkenut Raahen ja Oulun välillä alun perin rannikkoa pitkin Siikajoen ja Lumijoen kautta. Nykyinen suora linjaus Raahesta Liminkaan rakennettiin vanhojen karttojen perusteella 1950-luvun lopulla. Oulusta Kiimingin, Pudasjärven ja Taivalkosken kautta Kuusamoon kulkenut maantie 20 puolestaan rakennettiin 1950- ja 1960-luvuilla uudelleen lähes
alkuperäiselle paikalleen lukuun ottamatta Taivalkosken keskustan kautta linjattua oikaisua (Grönroos
2012).
Päätie Oulusta Kajaaniin – silloinen kantatie 77 – oli vuonna 1960 linjattu Oulujoen pohjoisrantaa pitkin.
Alun perin Oulun ja Kajaanin välinen pääreitti on kulkenut Oulujoen eteläpuolista tietä pitkin, mutta 1950luvulla joen pohjoispuolelle rakennettiin uusi tie (nykyinen Vaalantie) ja kantatieyhteys viitoitettiin joen
pohjoispuolelle. (Grönroos 2012). Joen eteläpuolella liikenne kulki nykyistä Kajaanintietä pitkin. Uutta Kainuuntietä (nykyinen valtatie 22) ei vielä ollut, vaan sen nykyisessä päätekohdassa Saaristokatu jatkui radan
ali Siltakatuna Karjasillan alueelle saakka.
Pohjantien suunnitelmat ja hankkeet
Oulun keskustan ohittavan tien suunnitteleminen aloitettiin sangen varhain. Jo vuonna 1952 laaditussa niin
sanotussa Meurmanin–Ervin yleiskaavassa Oulun ympärystieksi nimetty ”Pohjan tie” oli merkitty jokseenkin
nykyiselle paikalleen silloisen kaupunkialueen reunalle, sen ja suunnitellun lähiörakenteen väliin. Kun 1950luvulla autojen määrän ja autoliikenteen kasvaessa keskustan liikenteessä alkoi olla ongelmia, TVH:n määräsi vuonna 1955 kirjeellään TVH:n Oulun piirin tekemään tutkimuksen Oulun ohitustien rakentamiseksi.
Alustavan tutkimus Oulun ohikulkutien rakentamiseksi Kempeleen, Oulujoen, Oulun ja Haukiputaan kunnissa tehtiin vuosina 1956-1957. Tutkimusten ja yleiskaavan perusteella TVL esitti ohitustien rakentamista
kiireellisesti. (Wikipedia: Valtatien 4 historia 2012, Nousiainen 2008)
TVL suunnitteli Pohjantien rakentamista kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen noin yhdeksän kilometrin pituinen osuus lähtisi Kajaanintien kohdalta kaksiajorataisena moottoritienä pohjoiseen Oulujoen yli ja Kuusamontien ohi, mistä se jatkuisi yksiajorataisena moottoriliikennetienä kuusi ja puoli kilometriä ja liittyisi vanhalle nelostien linjalle Raja-Taskilassa. Ensimmäisen osuuden tiesuunnitelma valmistui vuonna 1960 ja rakentaminen aloitettiin vuonna 1962. (Nousiainen 2008, Wikipedia: Valtatien 4 historia, 2012)
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Kuva 1. Otto I. Meurman ja Arne Ervi: Oulun yleiskaava 1952. Lähde: Oulun kaupungin vanhojen yleiskaavojen esittelyplanssit 2012.
Pohjantien toisen osuuden tiesuunnitelma valmistui vuonna 1963. Siinä Pohjantie jatkui Kajaanintieltä etelään ensin kolmisen sataa metriä moottoritienä, muuttui sitten yksiajorataiseksi ja kulki näin runsaat kuusi
kilometriä Kiviniemeen lentokentäntien risteykseen saakka. Koko Pohjantien avattiin virallisesti liikenteelle
18. lokakuuta 1967, joskin tie oli ollut osittain käytössä jo rakennusaikana. (Nousiainen 2008, Wikipedia:
Valtatien 4 historia, 2012)
Valmistuttuaan Pohjantie oli kaksikaistainen moottoriliikennetie lukuun ottamatta Kontinkankaan ja Laanilan välistä vajaan kolmen kilometrin moottoritieosuutta. Toiselle ajoradalle oli kuitenkin varattu tila ensimmäisenä rakennetun ajoradan itäpuolelta viiden kilometrin matkalle etelään ja kolmen kilometrin matkalle pohjoiseen. Myös ensimmäisessä vaiheessa tasoliittymänä rakennetussa Iskon liittymässä oli tilavaraus eritasoliittymälle. Iskon risteyksestä Tuiraan johti jo 1960-luvun alkupuolella valmistunut nelikaistainen
sisääntuloväylä. Toisten ajoratojen ja eritasoliittymävarausten ohella liikennemäärien voimakkaaseen kasvuun varauduttiin TVL:n 1960-luvun alkupuolen tiesuunnitelmissa esittämällä visio valtatien 4 siirtämisestä
tulevaisuudessa Kempeleessä ja Kellossa radan itäpuolelle. (Nousiainen 2008)
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Muut suunnitelmat ja hankkeet
Oulujoen yli rakennettiin uusi ratasilta vanhan Rautasillan viereen vuonna 1964, koska uudempi rautatiekalusto ei enää sopinut kulkemaan vanhan sillan silta-aukon lävitse (Wikipedia: Rautasilta, 2013). VR vuokrasi
vanhan Rautasillan Oulun kaupungille Oulujoen ylittävän katuliikenteen käyttöön. Rautasillan nykyinen
kevyen liikenteen väylä rakennettiin sillan ulokkeelle 1960-luvulla. (Myllylä 2013)
Oulun keskustassa Heikinkadun ja Linnankadun/Kajaaninkadun väliin rakennettiin 1960-luvulla viistokatuyhteys, Lävistäjä, sujuvoittamaan Kajaanintien rata-alikulusta Merikosken silloille ja päinvastoin suuntautuvaa liikennettä (Myllylä 2013).
Meurmanin–Ervin vuoden 1952 yleiskaavassa oli varaus myös Oulusta Kajaaniin johtavan maantien uudelle
Oulujoen eteläpuoleiselle linjaukselle, Kainuuntielle. Se poikkesi Kainuuntien (nykyinen valtatie 22) toteutuneesta linjauksesta siten, että pääsuunta Oulun keskustaan oli linjattu Raksilan itä- ja pohjoispuolitse
silloisen ja nykyisen Kajaanintien alkupisteeseen. Uusi Kainuuntie Oulujoen eteläpuolelle rakennettiin 1960ja 1970-luvulla (Grönroos 2012), Oulun pää valmistui jo 1960-luvun aikana. Kun joen eteläpuolinen uusi tie
oli valmis, se nimettiin valtatieksi 22 ja joen pohjoispuolella kulkenut entinen kantatie 77 muutettiin maantieksi (Wikipedia: Kantatie 77, 2013)
Liikenneverkkosuunnitelmat
Vuonna 1967 Insinööritoimisto Pentti Polvinen ja Wilbur Smith & Associates palkattiin laatimaan Oulun
liikenteen yleissuunnitelma, jota laadittiin samanaikaisesti uuden yleiskaavan kanssa. Yleissuunnitelma pohjautui saman insinööritoimiston vuonna 1965 tekemään Oulun ensimmäiseen liikennetutkimukseen ja ennusteeseen. Yleissuunnitelma sisälsi liikenne-ennustemallien kehittämisen, vaihtoehtoisten maankäyttösuunnitelmien vertailun, vaihtoehtoisten liikenneverkkojen kehittämisen ja vertailun ja suositeltavan liikenneverkon suunnittelun sekä keskusten liikennesuunnitelman laatimisen. Uusi yleiskaava hyväksyttiin vuonna 1968 ja liikenteen yleissuunnitelma valmistui vuonna 1969. (Polvinen 1969)

Kuva 2. Suur-Oulun yleiskaava, hyväksytty kaupunginhallituksessa yleisiliikennesuunnitelman pohjaksi
vuonna 1968. Lähde: Oulun kaupungin vanhojen yleiskaavojen esittelyplanssit 2012.
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Yleiskaavassa liikennesuunnitelman pohjaksi valittiin ns. synteesimalli, jossa pääkeskuksen lisäksi suunniteltiin voimakkaat aluekeskukset pohjoiseen yliopiston yhteyteen Kaijonharjuun ja etelään Maikkulaan. Kaupunkirakenne kasvoi pohjoisessa nelostien varressa Pateniemen ja Kuivasjärven suuntaan, etelässä Kaakkuriin ja Oulujokivarren molemmin puolin. (Suur-Oulun yleiskaava 1968)

Kuva 3. Suositeltava tieverkko v. 2000 Oulun liikenteen yleissuunnitelman 1969 mukaan (Polvinen 1969).
Liikenteen yleissuunnitelman keskeisiä, vuoteen 2000 mennessä toteutettaviksi esitettyjä ratkaisuja olivat:
- Pohjantien rakentaminen moottoritieksi ja jatkaminen moottoritienä pohjoiseen ja etelään radan
länsipuolella sekä tien leventäminen kuusikaistaiseksi Kontinkankaan ja Laanilan liittymien välillä
- keskustan läpikulku- ja syöttöväylänä toimiva kaksiajoratainen, 4–6-kaistainen, lopputilanteessa eritasoliittymin varustettu Tulliväylä, joka oli linjattu Limingantien jatkeena etelästä radanvartta ja
Rautatienkatua pitkin Rautasillan tilalle rakennettavan uuden sillan kautta Tulliväylän, Kuusamontien ja Pohjantien muodostamaan eritasoliittymäkolmioon
- Useiden pääteiden ja -katujen lisäkaistat ja eritasoliittymät, mm. toisen ajoradan rakentaminen
Kuusamontielle (nykyinen vt 20), Kajaanintielle, Kainuuntielle (nykyinen vt 22), Vaalantielle, keskustan sisääntulojaksojen varustaminen eritasoliittymillä sekä Merikosken siltojen ja Heikinkadun leventäminen kuusikaistaisiksi ja siltajakson liittymien rakentaminen eritasoisiksi.
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keskustan pohjoispuolen uudet poikittaisväylät:
o pohjoinen kehäkatuyhteys, Raitotie, Kuivasjärven ja Pyykösjärven pohjois- ja itäpuolitse Kuusamontien poikki Vaalantielle
o yliopistoalueen ja pohjoisten asuntoalueiden liikennettä palvelevat poikittaiskadut Linnamaantie ja Tervahovintie
o Kiertotie, Kuusamontien jatkeena Tuiran pohjoisreunan ja radan väliin linjattu nelikaistainen
päätieyhteys Toppilansalmeen
keskustan eteläpuolen uudet poikittaisväylät:
o lähimpänä keskustaa Puistokadun päästä sairaala-alueen kiertäen joen yli Vaalantielle linjattu
katuyhteys Joutsentie-Oulunsuuntie
o suunnitelman laadinta-aikana rakenteilla olleesta Eteläsatamasta alkava ja Kajaanintielle jokirantaan päättyvä katuyhteys Poikkimaantie
o lentokentäntien jatkeena radan ja joen yli Vaalantielle jatkuva nelikaistainen, Kainuuntien ja
Vaalantien välillä kuusikaistainen päätieyhteys Maikkulantie (nykyinen Oulunlahdentie, joka
ei kuitenkaan jatku joen yli)

Kuva 4. Suositeltava keskustan katuverkko ja pysäköintijärjestely v. 2000 Oulun liikenteen yleissuunnitelman
1969 mukaan (Polvinen 1969).
Oulun liikenteen yleissuunnitelman valmistuttua työtä jatkettiin kymmenvuotiskauden toteuttamisohjelman laatimiseksi ja avoimeksi jääneiden kysymysten selvittämiseksi. Oulun kaupunkiseudun päätie- ja katuverkon kehittämissuunnitelma valmistui vuonna 1972. Samaan aikaan laadittiin erilliset suunnitelmat joukkoliikenteestä, keskustan pysäköinnistä sekä jalka- ja pyöräliikenteestä, jonka tarpeet olivat suunnitelmatekstin mukaan jääneet autoliikenteen kasvun haasteisiin keskittyneessä suunnittelussa vähemmälle. (Oulun kaupunkiseudun… 1972, Oulun jalka- ja pyöräliikenteen… 1972)
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Kaupunkiseudun päätie- ja katuverkon kehittämissuunnitelmassa vuoden 1969 yleissuunnitelman ratkaisuja
jonkin verran kevennettiin ja tavoiteverkkoon vuodelle 2000 esitettiin seuraavia muutoksia:
- Tulliväylän luokka muutetaan moottorikadusta pääkaduksi eikä sen ja Pohjantien välille suunnitella
liittymää
- Kajaanintien ja Merikosken siltojen välinen yhteys hoidetaan Heikinkadun paikalle suunnitellun
moottorikadun sijasta edelleen Lävistäjän ja Katuparin Kajaaninkatu/Linnankadun kautta
- Kainuuntien ja Kajaanintien liittymät Ratakadun ja Teuvo Pakkalankadun kanssa sekä Vaalantien ja
Kuusamontien liittymä suunnitellaan tasoliittyminä
- Poikkimaantien jatkaminen Kajaanintieltä Oulujoen yli otetaan huomioon.
Tie- ja katuverkkoa esitettiin täydennettäväksi seuraavalla kymmenvuotiskaudella vuoteen 1982 mennessä
seuraavilla yhteyksillä:
- Tervahovintie
- Joutsentien-Oulunsuuntie Puistokadun päästä joelle saakka
- Poikkimaantie Eteläsatamasta Kajaanintielle
- Tulliväylä välillä Saaristonkadulta joen yli Ruskontielle
- Pohjantien jatkeet etelässä Liminkaan ja pohjoisessa Haukiputaalle.

Kuva 5. Oulun kaupunkiseudun tavoitetieverkko vuodelle 1982 vuoden 1972 päätie- ja katuverkon kehittämissuunnitelman mukaan (Oulun kaupunkiseudun… 1972).
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Kuva 6. Oulun tavoitteellinen tie- ja katuverkko vuodelle 1982 vuoden 1972 päätie- ja katuverkon kehittämissuunnitelman mukaan (Oulun kaupunkiseudun… 1972).
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Kuva 7. Keskustan tavoitteellinen liikennejärjestelmä vuoden 1972 päätie- ja katuverkon kehittämissuunnitelman mukaan (Oulun kaupunkiseudun… 1972).
Vuonna 1972 olivat valmiina eri liikennemuotoja koskevat osasuunnitelmat: Oulun liikenteen yleissuunnitelma 1969, Oulun julkisen liikenteen kehittämissuunnitelma 1970, Oulun jalka- ja pyöräliikenteen kehittämissuunnitelma 1972, pääkeskuksen toimintojen sijoitussuunnitelma 1972 sekä Oulun kaupunkiseudun tieja katuverkon kehittämissuunnitelma 1972. Kaupunginhallituksen suunnitelmista tekemien päätösten jälkeen rakennusvirasto laati vuonna Oulun liikenteen yleistavoitteet. Niihin oli kirjattu eri otsikoiden alle
muun muassa seuraavia, tälläkin hetkellä hyvin ajankohtaisilta kuulostavia tavoitteita, jotka merkitsivät
selvää linjanmuutosta vuoden 1969 liikenteen yleissuunnitelman julkilausumattomana (tavoitteita ei ole
esitetty) lähtökohtana olleisiin vapaan autonkäytön tarpeisiin:
- Eri liikennemuotojen, jalka- ja pyöräliikenteen, joukkoliikenteen, moottoriajoneuvoliikenteen ja pysäköinnin tasapainoiseen kehittämiseen pääsemiseksi niihin tarvittavat investoinnit esitellään erillisinä toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä talousarviota varten.
- Joukkoliikenteen kehittämistä tuetaan erilaisin kaupungin toimenpitein.
- Pyritään vaikuttamaan siihen, että valtion ja kuntien välinen työnjako liikenneväylien rahoituksessa
saadaan nykyistä tarkoituksenmukaisemmaksi.
- Koskikeskuksen ja vanhan ruutukaava-alueen suojelemiseksi liikenteen häiriöiltä Merikosken Siltojen levittämisestä pidättäydytään ohjaamalla Oulujoen ylittävää liikennettä uusille suunnitelluille
väylille.
- Liikekeskustan ydinalue rauhoitetaan ajoneuvoliikenteeltä.
- Uusien moottoriajoneuvoliikenteen väylien rakentamisen kanssa jalka- ja pyöräliikenteen yhteydet
tien suunnassa ja sen poikki rakennetaan samanaikaisesti.
- Kaavoitustoimintaa ja rakentamista ohjataan keskitetysti hajarakentamista välttäen alueille, jonne
eri liikennemuotojen palvelukset on taloudellisesti ulotettavissa.
- Eri toimintojen ryhmittelyssä tulee edistää liikenteeltä rauhoitetujen asuntoalueiden syntymistä ja
sijoittaa asumisen painopisteet joukkoliikenteen suunnitelmassa osoitetun hyvän palvelun alueille.
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Toiminta- ja taloussuunnitelmaa seuraavan kerran tarkistettaessa jalka- ja pyöräliikenne otetaan
huomioon kuten muutkin liikennemuodot.
Kun valtaosa keskustaan suuntautuvasta työmatkaliikenteestä joudutaan ohjaamaan joukkoliikenteen välineisiin on tämän liikennemuodon palvelutasoa nostettava (nopeuden lisääminen, infran
rakentaminen, pysäkkialueiden matkustajapalveluiden lisääminen).
Moottoriajoneuvoliikenteen välittäminen jää nykyisen pääkatu- ja päätieverkon tehtäväksi. Sitä
täydennetään liikenteen yleissuunnitelmassa esitetyillä uusilla yhteyksillä toiminta- ja taloussuunnitelmaan nojautuvan toteuttamisohjelman mukaan.
Kun taloudelliset mahdollisuudet selvästi alittavat liikennetarpeen vaatimukset, vältetään kalliita
liikenneratkaisuja esim. eritasoliittymiä.
Päähuomio kohdistetaan aivan välttämättömien uusien yhteyksien luomiseen ja nykyisten väylien
kunnon ylläpitämiseen.
Liikennemäärien edellyttämän liikennetilan lisäämistä pidetään väistyvänä perusteena parannustoimenpiteille.
Liikekeskustassa pyritään tyydyttämään osa keskustassa asuvien autopaikkatarpeesta, lyhytaikaisen
pysäköinnin tarve kokonaan ja työmatkaliikenteen vaatimasta autopaikkatarpeesta korkeintaan 50
%. (Oulun liikenteen… 1973)
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1975–1990
Vuonna 1975 valtatie 4 ohitti Oulun keskustan etelästä Kiviniemestä pohjoiseen Raja-Taskilaan ulottuvaa
Pohjantietä pitkin. Joen ylittävällä Kontinkankaan (Kajaanintien) ja Laanilan (Ruskontien sillan) välisellä
osuudella Pohjantie oli nelikaistainen moottoritie, muualla kaksikaistainen moottoriliikennetie. Kajaanin
suuntaan oli käytössä uusi Oulujoen eteläpuoleinen Kainuuntie (nykyinen valtatie 22). Suunnitelluista uusista poikittaiskatuyhteyksistä oli kokonaan rakennettu nelostien ja Kuusamontien välinen Raitotie pohjoisessa, joen eteläpuolella kehäkatu Joutsentie-Oulunsuuntie oli valmiina välillä Peltola-Karjasilta.
Liikenneverkkosuunnitelmat
Vuonna 1980 valmistui kaupungin, TVH:n ja TVL:n Oulun piirin toimesta Oulun päätie- ja katuverkon kehittämissuunnitelma 1981-1990, johon sisältyi myös tie- ja katuverkon runkosuunnitelma vuodelle 2010.
Maankäytön osalta tutkittiin kahden vaihtoehdon vaikutuksia liikennemääriin, ajokustannuksiin ja jokisillan
paikkaan. Toisessa väestönkasvun painopiste oli Kaakkurissa kaupungin eteläosassa ja toisessa Saarelassa
Oulujoen itäpuolella. Suunnitelma päätyi suosittelemaan Kaakkurin kasvusuuntavaihtoehtoa. Oulujoen
ylittävän liikenteen kasvu arvioitiin pystyttävän hoitamaan uuden Erkkolan sillan avulla eli jatkamalla Oulunsuuntietä joen yli Vaalantielle. Sen jälkeen tulevia tarpeita varten esitettiin säilytettäväksi aluevaraus
Knuutilan sillalle eli Poikkimaantien jatkeelle joen yli Vaalantielle. (Oulu, päätie- ja katuverkon… 1980)

Kuva 8. Oulun tavoiteverkko vuodelle 1990 ja aluevaraukset sen jälkeisiä väyliä varten (Oulu, päätie- ja katuverkon… 1980).
11

12.9.2013
S.Somerpalo

Vuoteen 1990 mennessä esitettiin toteutettavaksi mm.
- Pohjantien jatkamista moottoriliikennetienä pohjoisessa Linnanmaalta Kelloon (ml. Linnamaan eritasoliittymä ja Linnamaantie) ja etelässä Kiviniemestä Kempeleeseen (ml. Lentokentäntien jatke Palokankaantielle) sekä Kajaanintien ja Kiviniemen välisen moottoriliikennetien täydentämistä toisella
ajoradalla moottoritieksi
- jo osin rakenteilla ollutta Tulliväylää
- Kuusamontien jatkamista radanvartta seuraten valtatienä välillä Tulliväylä-Kemintie ja katuna välillä
Kemintie-Hietasaarentie (nykyinen Bertel Jungintie) sekä toisen ajoradan rakentamista välille Vaalantie-Raitotie
- Oulunsuuntien jatkamista joen yli Vaalantielle ja edelleen eteenpäin Parkkisenkankaantienä
- Joutsentien jatkamista Karjasillalta radan ali Limingantulliin
- Poikkimaantietä välille Eteläsatama-Kajaanintie. (Oulu, päätie- ja katuverkon… 1980)
Päätie- ja katuverkon runkosuunnitelma vuodelle 2010 sisälsi lisäksi Iinatintien korvaavan Lentokentäntien
jatkeen Kainuuntielle (Oulunlahdentie) sekä aluevarauksen Poikkimaantien jatkeelle joen yli Vaalantielle.
(Oulu, päätie- ja katuverkon… 1980)
Pohjantien suunnitelmat ja hankkeet
Vuosina 1975-77 Pohjantien moottoriliikennetieosuutta täydennettiin aiempien suunnitelmien mukaisesti
moottoritieksi Laanilasta kolmen kilometrin verran pohjoiseen Iskoon. Samalla Kemintien liittymä Iskossa
rakennettiin eritasoliittymäksi. (Grönroos 2012, Wikipedia: Valtatien 4 historia, 2012).
Vuonna 1979 valmistui tiesuunnitelma Pohjantien jatkamisesta pohjoiseen välille Linnamaa-Kello. Sen mukaisesti moottoritieosuutta jatkettiin vuosina 1980-82 vajaan kilometrin samassa yhteydessä toteutettuun
Linnanmaan eritasoliittymään saakka, mistä tie rakennettiin rautatien itäpuolella yksiajorataisena moottoriliikennetienä noin kuusi kilometriä pohjoiseen Kelloon. Uusi tieosuus yhdistettiin vanhaan nelostiehen radan ylittävällä vajaan kahden kilometrin maantieluokkaisella jaksolla. (Nousiainen 2008) Nykyistä Raitotien
eritasoliittymää ei silloin vielä toteutettu, vaan Raitotie vain ristesi uuden valtatielinjan yli sillalla.
Valtatien 4 suunnittelussa tavoitteena oli moottoritien rakentaminen koko välille Limingan Haaransillalta
etelässä Iin keskustan pohjoispuolelle pohjoisessa ja suunnittelua tehtiin aktiivisesti koko yhteysvälillä. Pohjoisessa Haukiputaan ohittavan nelostien jatko-osuuden Kello-Räinänperä suunnittelu oli alkanut jo 1960luvulla, mutta aktiivisesti tien yleissuunnitelmaa valmisteltiin 1980-luvulla. Vuoden 1980 yleissuunnitelmasta valmistui vuonna 1982 päivitetty versio, jossa oli mukana viisi linjausvaihtoehtoa. Lopulta linjauksesta
käydyssä keskustelussa nousivat voimakkaasti esille kolme vaihtoehtoa: olemassa olevan Haukiputaan kuntakeskuksen läpi kulkevan tien parantaminen sekä uuden Haukiputaan keskustan ohittavan tien rakentaminen joko rautatien länsi- tai itäpuolelle, joista jälkimmäinen liittyi vanhaan valtatiehen pohjoisempana kuin
radan länsipuoleinen vaihtoehto. TVL ja seutukaavaliitto kannattivat radan länsipuoleista vaihtoehtoa, Haukiputaan kunta ja lääninhallitus puolestaan radan itäpuoleista linjausta. Kunta ja seutukaavaliitto katsoivat
lisäksi, että mahdollisimman pitkään tulisi parantaa olemassa olevan tien turvallisuutta ja toimivuutta.
(Nousiainen 2008)
Tie- ja vesirakennushallitus antoi TVL:lle uudet suunnitteluohjeet keväällä 1984, koska tien linjausvaihtoehdoista ei oltu päästy yksimielisyyteen. Lisäksi se halusi lisäselvityksiä TVL:n suunnitteluprosessin aikana esiin
nostamasta ideasta toteuttaa radan itäpuolinen linjaus halvemmalla ilman Haukiputaan sisääntuloyhteyksiä. Uuden linjausvaihtoehdon pohjaksi otettiin radan itäpuolinen linjaus. Vuonna 1984 aloitettu yleissuunnitelman tarkistus johti uuden linjauksen mukaisen tiesuunnitelman valmistumiseen välille KelloRäinänperä vuonna 1988. (Nousiainen 2008) Moottoriliikennetie Kellosta Räinänperälle otettiin käyttöön
vuonna 1993 (Wikipedia: Valtatien 4 historia, 2012).
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Samanaikaisesti kun Kello-Räinänperä-osuuden suunnittelu oli käynnissä, suunniteltiin Oulun Linnamaan ja
Kellon välisen moottoriliikennetieosuuden rakentamista moottoritieksi. Vuonna 1988 valmistui toimenpideselvitys, joka sisälsi toisen ajoradan rakentamisen lisäksi moottoriliikennetien rakennusvaiheen suunnittelussa rahoituksen niukkuuden vuoksi tingityn Pateniemen eritasoliittymän. (Valtatie 4… 1988) Molemmat
hankkeet, sekä Linnamaa-Kello että Kello-Räinänperä, toteutettiin samanaikaisesti 1990-luvun alussa.
Jo 1980-luvun lopulla käynnistyi myös suunnittelu moottoritien jatkamisesta Iin Räinänperältä edelleen Iin
pohjoispuolelle. Yhteysvälin pääsuuntaselvitys valmistui vuonna 1987. (Valtatie 4… 1988)
Etelässä Kempeleen ja Kiviniemen välisen moottoriväylän linjausta oli hahmoteltu TVL:n Oulun piirin kartoissa jo 1960-luvun alussa, jolloin valmistuivat Oulun ohitustien eli Pohjantien yleissuunnitelmat välillä
Lentokentäntie-Kemintie. Myöhemmin Kempele-Kiviniemi-linjausta oli tarkasteltu mm. Oulun ja kaupunkiseudun tieverkkosuunnitelmissa vuosina 1969 ja 1972. Vuonna 1977 laadittiin valtatien 4 ja 8 tieverkkoselvitys välillä Haaransilta-Keiska (Haukipudas) ja sen jälkeen selvitys valtatien 4 ja 8 linjausvaihtoehtojen vaikutuksesta välillä Kempele-Oulu. Niiden perusteella TVL:n Oulun piiri ja Kempeleen kunta valitsivat moottoriliikennetien jatkosuunnittelun pohjaksi tien nykylinjauksen mukaisen ns. perinteisen – jo 1960-luvulla
suunnitelmissa esillä olleen – vaihtoehdon sekä lähempänä rautatietä ja Kempeleen keskustaa kulkevan ns.
radanvarsilinjauksen. (Nousiainen 2008)
Molemmista vaihtoehdoista laadittiin yleissuunnitelmat vuonna 1978. Valtatien parantaminen silloiselle
paikalleen jätettiin pois jatkosuunnitelmista kustannus- ja maankäyttösyistä. Yleissuunnitelmien perusteella
liikenne- ja viestintäministeriö teki vuoden 1981 alussa päätöksen tie- ja rakennussuunnitelman jatkamisesta TVH:n TVL:n Oulun piirin ja Oulun kaupungin kannattaman perinteisen vaihtoehdon mukaisesti. Perinteisen linjauksen paremmuutta perustelivat mm. se, että se oli edullisempi, siihen oli jo varauduttu Kempeleen kunnan rakennuskaavoissa ja se oli maan huoltovarmuuden kannalta turvallisempi kulkiessaan kauempana rautatiestä. Kempeleen kunta ja Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto kuitenkin kannattivat lähempänä keskustaa ja kauempana pohjavedenottamosta kulkevaa radanvarsivaihtoehtoa. Kunta laati uuden suunnitelmaluonnoksen ja esitti suunnittelun jatkamista sen pohjalta. TVL:n Oulun piiri laati molemmista vaihtoehdoista tiesuunnitelmatasoisen tarkastelun, mutta oli vuonna 1983 valmistuneen vertailututkimuksen jälkeen edelleen perinteisen vaihtoehdon kannalla. Loppujen lopuksi moottoriliikennetie rakennettiin perinteisen linjauksen mukaisesti 1980-luvun lopussa ja otettiin liikenteen käyttöön syksyllä 1990.
(Nousiainen 2008) Samassa yhteydessä toteutettiin Lentokentäntien jatke (Oulunlahdentie) Kiviniemestä
Kaakkurin paikallistielle (Palokankaantielle). (Valtatien 8… 1989)
Moottoriväylän jatkamista Kempeleestä Haaransillalle oli sivuttu jo aiemmin vuonna 1978 valmistuneessa
Kempele-Kiviniemi-yleissuunnitelmassa, mutta tarkemmin asiaan perehdyttiin vuonna 1987 valmistuneessa
Haaransilta-Kempele-yleissuunnitelmassa. Vaihtoehtoina tutkittiin olevan tien nelikaistaistamista, moottoritien rakentamista sen paikalle tai moottoritien rakentamista uuteen paikkaan. Jatkosuunnittelun pohjaksi
valittiin viimemainittu vaihtoehto. Suunnitelmasta annettujen lausuntojen perusteella TVL yleissuunnitelmaa tarkistettiin. Vuonna 1989 valmistuneessa tarkistuksessa vertailtiin viittä olevan tien itäpuolelle sijoittuvaa linjausvaihtoehtoa. Jatkosuunniteluun valittiin jonkin verran vuoden 1987 linjausta lännemmäksi
lähemmäs vanhaa tietä sijoittuva linjaus. (Nousiainen 2008)
Pohjantien keskeisimmälle osuudelle välille Kiviniemi-Laanila (Lentokentäntie-Kuusamontie) laadittiin
vuonna 1987 yleissuunnitelma, joka sisälsi toisen ajoradan rakentamisen Kiviniemen ja Kontinkankaan väliselle moottoriliikennetieosuudelle sekä Kontinkankaan ja Laanilan välisen Oulujoen ylittävän moottoritiejakson kuusikaistaistamisen sekä Laanilan (Kuusamontien) ja Oulun (Kainuuntien) eritasoliittymien täydentäminen moottoriväylien välisiksi systeemiliittymiksi. Ensimmäisessä vaiheessa ehdotettiin toteutettavaksi toinen ajorata välille Kiviniemi-Kontinkangas sekä Oulun ja Laanilan eritasoliittymien kehittäminen.
Sisääntuloliittymien suunnittelussa pyrittiin liikennejärjestelyihin, joissa moottoritieympäristöstä pystyttäisiin siirtymään turvallisesti ja sujuvasti, mahdollisimman pitkälle jatkuvan liikennevirran periaatteella, hi13
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taamman liikenteen tie- ja katuverkkoon. Saatujen lausuntojen perusteella Oulun eritasoliittymän ratkaisuista laadittiin tarkennettu yleissuunnitelma vuonna 1988. Suunnitelman mukaisessa ehdotuksessa Kajaanintieltä ei enää olisi ollut yhteyttä Pohjantielle, vaan kaikki liikenne olisi hoidettu parannettavan Oulun
(Kainuuntien) eritasoliittymän kautta. (Nousiainen 2008) Toinen ajorata Kiviniemestä Kontinkankaalle rakennettiin 1990-luvulla, mutta suunniteltuja massiivisia liittymäjärjestelyjä ja Oulujoen kohdan lisäkaistoja
ei toteutettu.
Muut suunnitelmat ja hankkeet
Keskustasta pohjoiseen johtavalta Tulliväylältä välillä Kajaanintie-Ruskontie (Pohjantien alikulku) laadittiin
1970-luvun lopulla toteuttamissuunnitelma, jossa se suunniteltiin Oulujoen eteläpuolella yksiajorataiseksi
ja joen pohjoispuolella kaksiajorataiseksi kaduksi. Joen ylitys tapahtui olemassa olevaa Rautasiltaa pitkin.
(Tulliväylä… 1977) Suunnitelman mukainen katuyhteys rakennettiin1970- ja 1980-lukujen vaihteessa.
Valtatien 20, Kuusamontien, parantamisesta välillä Oulu-Kiiminki valmistui vuonna 1987 toimenpideselvitys, jossa selvitettiin valtatien parantamisen tavoitetasoa sekä Kiimingin kunnan alueella myös vaihtoehtoisia linjauksia. Vaihtoehtoisten tarkastelujen jälkeen selvityksessä esitettiin Oulun alueella ratkaisuksi kaksiajorataista maantietä, jolla Laanilan eritasoliittymän ramppien liittymät sekä Vaalantien liittymä jäisivät
valo-ohjatuiksi tasoliittymiksi, muut liittymät olisivat eritasoisia. Kiimingin alueella tutkituista vaihtoehdoista esitettiin karsittavaksi olemassa olevan tien parantaminen ja suunnittelun jatkamista Jäälin kohdalla nykyisen tien pohjoispuolelle ja Kiimingin kirkonkylän kohdalla sen eteläpuolelle sijoittuvan vaihtoehdon sekä
Jäälinjärven eteläpuolelta kiertävän vaihtoehdon osalta. (Valtatien 20… 1987)
Ratkaisuista tehtyjen lisäselvitysten jälkeen TVH esitti kuitenkin, että Kuusamontien kehittämisessä tulisi
varautua moottoritieratkaisuun. Oulun kaupunki ei kuitenkaan pitänyt moottoritieratkaisua omalta osaltaan mahdollisena. Näkemyserojen vuoksi katsottiin tarpeelliseksi laajentaa tarkastelunäkökulmaa ja laatia
tien parantamisesta vaikutusselvitys. Vaikutusselvityksessä vaihtoehtoina olivat Laanilan ja Korvenkylän
välillä nykyisen tien paikalle, Jäälin kohdalla sen pohjoispuolelle ja Kiimingin kirkonkylän kohdalla taajaman
tai nykyisen tien eteläpuolelle sijoittuva moottoritievaihtoehto sekä kaksiajoratainen nelikaistainen maantievaihtoehto, jonka joka korvenkylän ja Jäälinjärven pohjoispään välillä kulkisi joko nykyisen tien paikalla
tai moottoritien linjausta noudattaen ja Jäälinjärven pohjoispäästä Kiimingin kirkonkylän ohi se rakennettaisiin nykyisen tien paikalle. (Valtatien 20… 1989)
Oulun kaupunki, Kiimingin kunta ja seutukaavaliitto olivat korkealuokkaisen maantien kannalla, tiepiiri ja
lääninhallitus kannattivat moottoritievaihtoehtoa. Toimenpide- ja vaikutusselvitysten perusteella Tiehallitus
teki vuonna 1990 hankepäätöksen, jonka mukaan moottoritievaihtoehdon toteuttamiselle ei ole perusteita,
koska suuri osa liikennevirroista on lyhytmatkaisia. Liikenteen sujuvuus hoidetaan kaksiajorataistamalla tie
tarpeellisilta osin ja turvaamalla liittymien liikenteenvälityskyky. Jäälin kohdalla tietä kehitetään ohikulkutienä nykyisen tien pohjoispuolella. Kiimingin kirkonkylän kohdalla tien sijainnista tehdään lisäselvityksiä.
(Valtatien 20… 1992)
Nykyisin Kuusamontie on rakennettu kaksiajorataiseksi eritasoliittymin varustetuksi moottoriväyläksi Vaalantien ja Korvenkylän välillä. Vaalantien ja sen länsipuoleiset liittymät ovat tasoliittymiä. Korvenkylästä
Kiiminkiin tie on entisellä paikallaan oleva kaksikaistainen maantie.
Valtatien 8 (Limingantie, nykyinen maantie 847) parantamisesta Lentokentäntien pohjoispuolella välillä
Kiviniemi-Äimärautio valmistui vuonna 1989 yleissuunnitelma. Siinä esitettiin tien vaiheittaista kehittämistä
toteuttamalla liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyjä sekä rakentamalla toinen ajorata Limingantielle
Lentokentäntiestä pohjoiseen sekä Lentokentäntielle Oulunsalon ja Limingantien välille. (Valtatien 8…
1989) Liittymäjärjestelyjä on toteutettu, mutta toista ajorataa ei ole rakennettu lukuun ottamatta Lentokentäntien vajaan kilometrin kaksiajorataista jaksoa Limingantien molemmin puolin.
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1990–2005
Vuonna 1990 valtatien 4 uusi linjaus ulottui pohjoisessa moottoritienä Linnanmaan eritasoliittymään ja siitä
moottoriliikennetienä Kelloon. Etelän suunnalla moottoriliikennetien jatke Kiviniemestä Kempeleen keskustan ohi valmistui vuonna 1990. Moottoritieosuus päättyi edelleen Kontinkankaalle Kajaanintien liittymään.
Vuoden 1975 jälkeen katuyhteyksiä oli täydennetty kaupungin pohjoissuunnalla rakentamalla valmiiksi
Tervahovintie, Linnanmaantie sekä radanvartta seuraava Tulliväylä keskustasta joen yli Ruskontielle. Oulun
eteläosien poikittaisyhteyksiä oli täydennetty jatkamalla Oulunsuuntietä uuden Erkkolan sillan avulla joen
yli Vaalantielle, rakentamalla Poikkimaantie Eteläsatamasta rautatien, Pohjantien ja Kainuuntien poikki
Kajaanintielle sekä jatkamalla Lentokentäntietä (Oulunlahdentie) Kiviniemestä Palokankaantielle.
Liikenneverkkosuunnitelmat
Vuonna 1992 valmistui Oulun seudun ensimmäinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, Oulun seudun liikenne
2010. Sen tavoitteena oli tukea alueen kaupunkirakenteen kehittymistä eurooppalaiseksi keskustapainotteiseksi kokonaisuudeksi tarjoamalla uutta painotusta silloiseen liikennepolitiikkaan ja muutosta liikennekäyttäytymiseen. Suunnitelma linjasi, että Oulun keskustaa kehitetään edelleenkin viihtyisänä kaupunkiympäristönä ja liikenteen kehittämisessä painopiste on kevyessä ja joukkoliikenteessä. Pelkät liikennetekniset
ratkaisut nähtiin kuitenkin vain osaratkaisuna. Liikenneverkon kehittämisen pääteemoja olivat keskustaliikenteen kehittäminen – autoliikenne ohjaaminen pääkaduille ja nopeuksien alentaminen, pysäköintiä kaduilta rakennuksiin, kevytliikenteen aseman parantaminen, joukkoliikenteen tekeminen edullisemmaksi ja
sen palvelutason parantaminen – liikenneyhteyksien täydentäminen poikittaisyhteyksillä sekä valtateiden
saneerauksen jatkaminen. (Oulun seudun liikenne 2010, 1992)
Poikittaisyhteyksien kehittäminen sisälsi mm. seuraavat vuoden 2010 tavoiteverkkoon sisältyvät kohteet:
- pohjoisen kehätien, Raitotien, liittäminen valtatiehen 4 (silloin vain risteyssilta)
- Ruskontien jatkaminen Ruskon teollisuusalueen pohjoispuolelta kiertäen Kuusamontielle
- Kuusamontien (vt 20) jatke radanvartta seuraten välillä Tulliväylä-Hietasaarentie (Kiertotie, nykyinen Bertel Jungintie)
- Rautatienkadun jatkaminen etelään Limingantielle
- Poikkimaantien jatke Eteläsatamasta Oulujoen suun yli Vihreäsaaren satamaan
- Lentokentäntien jatke Kainuuntielle (Oulunlahdentie)
- Sanginsuun sillan rakentamisen lossin tilalle.
Pääteiden saaneeraus vuoteen 2010 mennessä käsitti mm.
- valtatien 4 rakentamisen moottoriväyläksi n. 60 km matkalla välillä Liminka-Ii (moottoritie Haaransillalta Kelloon, moottoriliikennetie Iihin)
- valtatien 20 sujuvuuden parantamisen Oulun ja Kiimingin välillä (mm. nelikaistaistaminen kahdessa
vaiheessa väleillä Vaalantie-Vesalanmäki ja Vesalanmäki-Jääli)
- valtatien 22 sujuvuuden parantamisen Oulunsuun ja Maikkulan kohdalla (mm. nelikaistaistaminen
Maikkulaan saakka)
- Limingantien (mt 847) nelikaistaistamisen kahdessa vaiheessa väleillä välillä KallisentiePalokankaantie ja Palokankaantie-Lentokentäntie
- liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyjä.
Päätie- ja katuverkon väylähankkeina ja -varauksina esitettiin lisäksi Iin ohitustie (vt 4), valtatien 4 moottoriväylän jatke etelään uuteen linjaukseen välillä Haaransilta-Alatemmes, Muhoksen ohitustie (vt 22), valtatien 8 toinen ajorata Limingan kohdalla, uusi Oulun pohjoinen kehätie Kellosta Korvenkylään, eteläinen
kehätie Sanginsuun sillalta Kempeleeseen, Oulunsalon keskustaajaman eteläpuolelta kiertävä uusi lentokenttäyhteys sekä Tupoksen ja Murron välistä poikittaistietä Limingassa. (Oulun seudun liikenne 2010,
1992)
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Kuva 9. Oulun seudun tavoitteellinen tieverkko 2010 vuoden 1992 liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaan
(Oulun seudun liikenne 2010, 1992).
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Kuva 10. Oulun tavoitteellinen päätie- ja katuverkko 2010 vuoden 1992 liikennejärjestelmäsuunnitelman
mukaan (Oulun seudun liikenne 2010, 1992).
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Kuva 11. Keskustan tavoitteellinen liikennejärjestelmä vuoden 1992 liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaan (Oulun seudun liikenne 2010, 1992).
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Järjestyksessään toinen Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, Oulun seudun liikenne 2020, valmistui vuonna 2003. Vuoden 1992 liikennejärjestelmäsuunnitelman tie- ja katuhankkeista oli kymmenen
vuoden aikana toteutunut merkittävä osa: Valtatie 4 oli rakennettu Oulun alueella moottoritieksi ja moottoriliikennetienä Oulusta pohjoiseen Iin Räinänperälle. Vuoden 2003 aikana moottoritie valmistui Oulusta
etelään Limingan Haaransillalle. Oulun sisäkehää (Joutsentie) oli jatkettu Limingantulliin ja Kainuuntietä
parannettu välillä Teuvo Pakkalankatu – Ratakatu. Kuusamontien kehittäminen oli toteutunut suunnitelmassa esitettyä suppeampana, merkittävimpinä toimenpiteitä Hönttämäen eritasoliittymä ja Kiertotie (Bertel Jungin tie). Lisäksi tieverkko oli täydentynyt Oulunlahden maantiellä. Oulun pääkatujen rakentamis- ja
parantamishankkeet olivat toteutuneet lähes kokonaisuudessaan suunnitelman mukaisesti. (Oulun seudun
liikenne 2020, 2003)
Oulun seudun liikenne 2020 -suunnitelma laadittiin osana Oulun seudun kuntien yhteistä yleiskaavaprosessia. Tavoitteena oli liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnittelun kytkeminen kiinteästi toisiinsa ja osaksi seudullista yhteistyötä. Päätie- ja katuverkon osalta strategiseksi kehittämislinjaukseksi asetettiin Oulun
seudun rakenteen tukeutuminen sormimaisesti sijaitseviin pääteihin. Päätiestöä täydentävät kehämäisinä
väylinä Joutsentie sekä Poikkimaantien ja Raitotien muodostama kehä. Liikennejärjestelmän kehittämisessä
painotettiin joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen lisäksi päätie- ja pääkatuverkon sujuvuuden varmistamista. (Oulun seudun liikenne 2020, 2003)
Päätie- ja katuverkon osalta suunnitelma sisälsi seuraavia toimenpiteitä, joista kiireellisimmäksi hankkeeksi
nimettiin valtatien 20 nyt jo toteutetut kehittämistoimet Oulun kaupungin alueella (Oulun seudun liikenne
2020, 2003):
- Valtatielle 20 Oulun alueella toinen ajorata välille Hintta – Korvenkylä sekä Raitotien ja Liitintien eritasoliittymät, Kiimingin keskustassa tien kehittäminen nykyisellä paikalla ja Jäälin kohdalla tien siirtäminen nykyisen tien länsipuolelle.
- Valtatielle 4 kolmannet kaistat keskeisimmälle jaksolla Kontinkangas – Laanila sekä Linnanmaan, Kiviniemen, Iskon ja Poikkimaantien eritasoliittymien toimivuuden parantaminen. Pitkällä tähtäimellä
varaudutaan kolmansiin kaistoihin koko välillä Kiviniemi – Linnanmaa sekä Iskon, Laanilan ja Oulun
liittymien kehittämiseen. Kellon ja Haukiväylän välille toteutetaan toinen ajorata ja Haukiväylä –
Räinänperä -välin turvallisuutta lisätään keskikaiteellisella 2+1-kaistaratkaisulla.
- Valtatien 22 kehittäminen Joutsentien ja Iinatin välillä: Joutsentie ja Poikkimaantien liittymien toimivuuden parantaminen Poikkimaantien sillan toteuttamisen yhteydessä, Iinatin rampit, Oululahdentien liittymän kehittäminen sekä toisen ajoradan rakentaminen välille Joutsentie – Poikkimaantie.
- Lentokentäntien parantaminen nykyisellä paikalla, jossa se pyritään pitämään mahdollisimman pitkään. Yleiskaavassa varaudutaan kuitenkin uuteen tielinjaukseen.
- Oulun keskustan sisääntuloteiden toimivuuden parantaminen kaista- ja liikennevalojärjestelyillä.
- Hiukkavaaran rakentumisen edellyttämä Poikkimaantien jatke joen yli sekä yhteys valtatielle 20.
Muita uusia kehäyhteyksiä Oulun seudun yhdyskuntarakenteen ei katsottu edellyttävän. Kuusamontieltä Korvenkylästä Alakyläntielle tarvitaan kuitenkin uusi yhteys seudullisen jätteenkäsiottelulaitoksen tarpeisiin.
- Hailuodon yhteyden kehittäminen joko lauttayhteyttä parantamalla tai kiinteällä yhteydellä.
Päätie- ja katuverkon väylähankkeina - ja varauksina esitettiin lisäksi mm. Iin ohitustie (vt 4), valtatien 4
moottoriväylän jatke etelään uuteen linjaukseen välillä Haaransilta-Alatemmes, Muhoksen ohitustie (vt 22),
valtatien 8 toinen ajorata Limingan kohdalla sekä Limingantien (mt 847) toinen ajorata välillä Poikkimaantie
– Lentokentäntie. Uusia poikittaisyhteyksiä esitettiin pohjoisessa Korvenkylästä (vt 20) Alakyläntielle ja etelässä Ouluntullin eritasoliittymästä (vt 4) ja Kempeleen Linnakankaalta radan ali Eteläsuomentielle (mt 847).
Edellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman väylävarauksista oli jätetty pois pohjoisen poikittaistien jakso
Alakyläntieltä valtatielle 4 Kellon eritasoliittymään, eteläinen poikittaistie Sanginsuun sillalta Kempeleeseen
sekä Tupoksen ja Murron välinen poikittaisyhteys Limingassa. (Oulun seudun liikenne 2020, 2003)
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Kuva 12. Oulun seudun tavoitteellinen tieverkko 2020 vuoden 2003 liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaan (Oulun seudun liikenne 2020, 2003).
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Kuva 13. Oulun tavoitteellinen päätie- ja katuverkko 2020 vuoden 2003 liikennejärjestelmäsuunnitelman
mukaan (Oulun seudun liikenne 2020, 2003).
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Pohjantien suunnitelmat ja hankkeet
Oulun eteläpuolella moottoriliikennetien jatke Kiviniemestä Kempeleeseen valmistui vuonna 1990. Kiviniemen pohjoispuolella Kontinkankaan ja Kiviniemen välinen moottoriliikennetie rakennettiin moottoritieksi lentoasemalle johtavan maantien 815 risteykseen asti vuonna 1996, jolloin myös parannettiin Oulun
(Kainuuntien) eritasoliittymää ja Kontinkankaan tiejärjestelyjä. (Wikipedia: Valtatien 4 historia, 2012)
Kiviniemen ja Kempeleen välisen vasta avatun moottoriliikennetien liikenne kasvoi niin nopeasti, että sen
välityskyvyn nähtiin nopeasti käyvän ongelmalliseksi. Samoin maankäytön kehittyminen Kempeleessä ja
Oulun Kaakkurissa aiheutti alempiasteisen tieverkon kehittämistarpeita. Tämä johti siihen, että Oulun tiepiiri käynnisti valtatien 4 yleissuunnitelman laatimisen tieverkkotarkastelulla maaliskuussa 1991. (Nousiainen 2008) Yleissuunnitelma valtatien täydentämisestä moottoritieksi valmistui vuonna 1993, kolme vuotta
moottoriliikennetien valmistumisen jälkeen. Vuonna 1994 valmistui yleissuunnitelma valtatiestä 4 välillä
Haurukylä-Haaransilta-Kempele ja valtatiestä 8 välillä Lapinkangas-Haaransilta sekä vuonna 1995 yleissuunnitelman täydennys ja YVA. Tiesuunnitelma moottoriliikennetien rakentamisesta moottoritieksi välillä Kempele-Kiviniemi valmistui vuonna 1996 ja tiesuunnitelma moottoritiestä välillä Haaransilta-Kempele ja moottoriliikennetiestä välillä Haurukylä-Haaransilta vuonna 1997. (Valtatie 4… 1999)
Vuonna 1999 laadittiin toimenpideselvitys valtatiestä 4 välillä Haurukylä-Haaransilta-Kempele, jossa vertailtiin myös uusia tietyyppivaihtoehtoja. Suosituksena esitettiin Haaransillan ja Kempeleen välin rakentamista
kapeana keskikaiteellisena moottoritienä sekä Haaransillan valtatieliittymän toteuttamista ensimmäisessä
vaiheessa kiertoliittymänä. Haurukylän ja Haaransillan välillä suosituksena oli nykyisen tien parantaminen
pienillä liikenneturvallisuutta ja ohitusmahdollisuuksia parantavilla toimenpiteillä ja pitkällä aikavälillä varautuminen uuteen linjaukseen rakennettavaan 1-ajorataiseen, kevennetyin eritasoliittymäjärjestelyin varustettuun tiehen. (Valtatie 4… 1999)
Kiviniemen ja Kempeleen välisen moottoriliikennetien täydentäminen moottoritieksi ja kapean moottoritien rakentaminen Kempeleestä Haaransiltaan toteutettiin 2000-luvun alussa ja avattiin liikenteelle vuonna
2003.( Wikipedia: Valtatien 4 historia, 2012)
Pohjoisessa Haukiputaan ohittava moottoriliikennetie Kellosta Iin Räinänperälle otettiin käyttöön vuonna
1993. Samassa yhteydessä Linnanmaan ja Kellon välinen moottoriliikennetieosuus rakennettiin moottoritieksi ja Raitotien kohdalle rakennettiin Pateniemen eritasoliittymä. (Wikipedia: Valtatien 4 historia, 2012)
Tiesuunnitelman mukaan Kellon ja Haukiputaan eritasoliittymän välinen osuus oli tarkoitus rakentaa moottoritienä, mutta säästösyistä koko tieosuus rakennettiin moottoriliikennetieksi. (Valtatie 4… 2003)
Kellon ja Räinänperän välisen moottoriliikennetien kehittämisestä valmistui vuonna 2003 toimenpidesuunnitelma, jossa tutkittiin myös vaihtoehtoisia tietyyppi- ja poikkileikkausvaihtoehtoja. Suunnitelmassa esitettiin perinteisen moottoritien rakentamista Kellosta Haukiputaan eritasoliittymän ohi ja sen jälkeen keskikaiteellista ohituskaistatietä Räinänperään. (Valtatie 4… 2003) Järjestelyjä ei ole toteutettu.
Oulun tiepiiri ja Oulun kaupunki laativat vuonna 2003 kehittämissuunnitelman valtatien 4 vilkkaimmin liikennöidyn osan, Ouluntullin ja Raitotien välisen jakson, parantamisesta liikenteen toimivuuden ja maankäytön tarpeiden mukaisesti liikenteen kasvaessa. Suunnitelmassa esitettiin mm. eritasoliittymien parantamistoimia, muuttuvia nopeusrajoituksia ja häiriötiedotusjärjestelmää, joukko- ja kevyen liikenteen järjestelyjä
sekä 3+3-kaistaiseen poikkileikkaukseen varautumisen välillä Kaakkuri-Linnanmaa, kiireellisempänä Oulujoen ylittävälle osuudelle, vuoteen 2020 mennessä. (Valtatien 4… 2003)
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Muut suunnitelmat ja hankkeet
Sanginsuun ja Madekosken välillä Oulujoen poikki liikennöineen maantielossin tilalle valmistui vuonna 1992
Sangin silta. (Wikipedia: Sangin silta, 2013)
Oulun eteläisen kehäkadun Nuottasaarentie-Joutsentie-Oulunsuuntie-Parkkisenkankaantie vielä puuttunut,
Karjasillalta ratapihan yli Limingantulliin ja edelleen Nuottasaareen vievä osuus – Joutsensilta ja Nuottasaarenkatu – rakennettiin vuosina 1995–1996. Joutsensilta oli valmistuttuaan Suomen pisin maasilta. (Wikipedia: Joutsensilta, 2013)
Oulunlahdentiestä eli Lentokentäntien jatkeesta Kainuuntielle (vt 22) laadittiin Oulun kaupungin toimesta
vuonna 1992 yleissuunnitelma, jossa suunniteltiin jo valmiina olevan valtatien 4 ja Palokankaantien välisen
osuuden toinen ajorata sekä tien jatke Kainuuntielle (Oulunlahden… 1992). Tie rakennettiin 1990-luvun
lopulla ja on osa lentoasemalle johtavaa seututietä 815.
Oulun lentoaseman yhteyksien ja Oulunsalon taajaman läpi kulkevan Lentoasemantien kehittämistä on
tarkastelu useissa suunnitelmissa. Vuonna 1989 laadittiin Oulunsalon yleiskaavatyöhön liittyen luonnokseksi jäänyt Oulunsalon tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma. Siinä päädyttiin vaihtoehtoon, jossa lentoasemalle rakennetaan uusi tieyhteys Oulunsalon taajaman eteläpuolitse ohitustienä. (Lentokentäntien…
1997) Vuonna 1992 valmistuneessa Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa selvitettiin erillistarkasteluna Kempeleenlahden ylittävää yhteyttä Oulusta Oulunsaloon, joka oli nostettu esiin vaihtoehtona
yleiskaavassa esitetylle taajaman eteläpuoliselle ohitustielle. Selvitysten perusteella suunnitelmaa laatinut
työryhmä piti lahden ylittävää tietä tarpeettomana eikä esittänyt sen varaamista kaavoihin. (Oulun seudun
liikenne 2010, 1992)
Lentokentäntien kehittämisestä järjestettiin vuonna 1995 pohjoismainen ideakilpailu ja sen ideoita hyödyntänyt Lentokentäntien yleissuunnitelma valmistui vuonna 1997. Sen mukaan Lentokentäntie olisi 1ajoratainen välillä Lentoasema-Hailuodontie ja siitä itään päin 2-ajoratainen. Keskeiset liittymät toteutettaisiin kiertoliittyminä. (Lentokentäntien… 1997) Suunnitelman mukaiset Oulunsalon taajama-alueen järjestelyt Lentoaseman ja Hailuodontien välillä toteutettiin vuosina 2001-2003. (Uuden Lentoasemantien… 2001)
Vuonna 2001 lentoaseman tieyhteyden kehittämisestä valmistui Uuden Lentoasemantien pääsuuntaselvitys, jossa tutkittiin ja vertailtiin nykyisen tieyhteyden kehittämistä, Oulunsalon taajaman eteläpuolisia ohitustievaihtoehtoja sekä Kempeleenlahden ylittäviä linjausvaihtoehtoja. Jatkosuunnittelun pohjaksi valittiin
vaihtoehto, jossa Kempeleen taajaman kohdalle rakennetaan eteläinen ohitustie ja sen itäpuolella Lentokentäntielle rakennetaan toinen ajorata. Liittymät Hailuodontien ja Limingantien kohdalla ovat eritasoisia.
(Uuden Lentoasemantien… 2001) Suunnittelua jatkettiin vuonna 2004 valmistuneessa aluevaraussuunnitelmassa, jossa pääsuuntaselvityksestä poiketen esitettiin tien rakentamista kokonaan uuteen linjaukseen
myös Limingantien liittymän tuntumassa. (Uusi Lentoasemantie… 2004) Järjestelyjä ei ole toteutettu, mutta
Limingantien liittymän länsipuolella Lentokentäntien nykylinjausta on parannettu rakentamalla toinen ajorata ja liittymäjärjestelyjä.
Valtatien 20 (Kuusamontien) parantamista välillä Oulu-Kiiminki laadittiin yleissuunnitelmat kahdessa jaksossa. Vuonna 1991 valmistui yleissuunnitelma välille Hintta-Korvenkylä ja vuonna 1992 välille KorvenkyläKiiminki. Oulun ja Korvenkylän välille suunniteltiin nykyisen tien parantamista nelikaistaiseksi eritasoliittymin varustetuksi maantieksi. Vaalantien liittymä jäisi tasoliittymäksi. Korvenkylän ja Kiimingin välillä ratkaisuna oli Korvenkylän ja Jäälinjärven välillä nykyisen tien pohjoispuolelle, Jäälinjärven ja Honkimaan välille
nykyisen tien paikalle ja Honkimaan ja Kirkonkylän välillä hieman nykyisen tien eteläpuolelle sijoittuva lähes
moottoritietasoinen väylä. (Valtatien 20… 1991, Valtatien 20… 1992) Vuosina 1993 ja 1994 valmistuivat
selvitykset yhteysvälien vaihtoehtoisista kehittämispoluista, vuosina 1993-1994 Hintan ja Korvenkylän välisen jakson tiesuunnitelmat. 1990-luvun loppupuoliskolla toteutettiin Hönttämäen (Kaartintien) eritasoliittymä sekä Välikylän ja Jäälin liittymäjärjestelyjä. (Valtatie 20… 1999)
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Vuonna 1999 valmistui tarveselvitys väliltä Oulu-Kiiminki, jossa esitettiin ensimmäisen vaiheen toimenpiteenä tien 2-ajorataistamista välillä Vaalantie-Korvenkylä, Raitotien ja Liitintien eritasoliittymiä sekä Ylikiimingintien (mt 833) pään siirtoa pohjoisemmaksi. Toisessa vaiheessa esitettiin valtatien rakentamista Kiimingin kohdalla 1-ajorataisena uuteen linjaukseen nykyisen tien eteläpuolelle sekä kirkonkylän eritasoliittymää. Jäälin kohdalla esitettiin 1-ajorataista ohikulkutietä nykyisen tien pohjoispuolella sekä Jäälin eritasoliittymää. (Valtatie 20… 1999) Ensimmäisen vaiheen järjestelyt toteutettiin 2000-luvun ensimmäisen
vuosikymmenen lopulla. Vuonna 2002 väliltä Korvenkylä-Jääli valmistui toimenpideselvitys, jossa tarkasteltiin nykyisen tien liittymien lähiajan kehittämistä nyt jo toteutettuina liikennevalo-ohjattuina tasoliittyminä.
(Valtatie 20… 2002)
Vuonna 2004 Jäälin ja Kiimingin välisen osuuden parantamisesta valmistui kehittämissuunnitelma, jossa
Kuusamontien tavoitetilanteen ratkaisuksi välillä Jääli – Kiimingin kirkonkylä esitettiin 2-ajoratainen, 4kaistainen eritasoliittymin varustettu kaupunkiseudun pääväylä, jonka nopeustaso on vähintään 80 km/h.
Kehittämissuunnitelman mukaan Kiimingin kirkonkylästä itään päin ennustetut liikennemäärät mahdollistavat pääväylien tasoliittymäratkaisut ja 1-ajorataisen, 2-kaistaisen poikkileikkauksen. Tie rakennettaisiin 2ajorataiseksi tieksi siten, että toinen ajorata tehdään nykyisen tien länsipuolelle ja nykyinen ajorata parannetaan vastaamaan kehittämissuunnitelman mukaista rakennetta ja tasausta. Kehittämissuunnitelma sisältää kolme eritasoliittymää: Jäälinjärvi, Isoahonkangas ja Kiiminki. (Kuusamontien… 2004)
Valtatien 22 (Kainuuntien) alkuosan kehittämistarpeista vuoteen 2015 mennessä laadittiin yleissuunnitelma
vuonna 1996. Suunnitelmassa esitetään 2-ajorataisen osuuden jatkamista Joutsentien liittymästä Oulunlahdentien liittymään sekä Joutsentien, Poikkimaantien ja Oulunlahdentien liittymien rakentamista eritasoliittymiksi. (Valtatie 22… 1996) Järjestelyjä ei ole toteutettu.
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2005–
Vuonna 2005 valtatie 4 oli pohjoisessa rakennettu moottoritieksi Kelloon, josta se jatkui moottoriliikennetienä Haukiputaan ohi Iin Räinänperälle. Etelässä moottoritie ulottui Limingan Haaransiltaan valtateiden 4
ja 8 risteykseen. Kuusamontielle (vt 20) oli rakennettu toinen ajorata ja eritasoliittymät välille VaalantieKorvenkylä.
Vuoden 1990 jälkeen poikittaisyhteyksiä oli täydennetty rakentamalla Kuusamontien jatke radanvartta
seuraten välille Tulliväylä-Hietasaarentie (Bertel Jungintie), kehäkatuyhteyden Nuottasaarentie-JoutsentieOulunsuuntie-Parkkisenkankaantie puuttunut osuus Karjasillalta ratapihan yli Limingantulliin ja edelleen
Nuottasaareen (Joutsensilta ja Nuottasaarenkatu), Lentokentäntien jatke Palokankaantieltä edelleen Kainuuntielle (Oulunlahdentie) sekä korvaamalla Sanginsuun ja Madekosken välillä Oulujoen poikki liikennöinyt
lossi Sangin sillalla.
Pohjantien suunnitelmat ja hankkeet
Vuonna 2008 valmistui yleissuunnitelma valtatien 4 parantamisesta 26 kilometrin pituisella Kempeleestä
etelässä Kelloon pohjoisessa ulottuvalla jaksolla. Suunnitelmassa valtatietä ja sen poikittaisyhteyksiä esitetään kehitettäväksi seuraavasti (Valtatien 4… 2008):
- Valtatie 4 parannetaan 3+3 -kaistaiseksi kaupunkimoottoritieksi Kempeleen-Pateniemen eritasoliittymien välillä. Pateniemen-Kellon välisen osuuden poikkileikkaus säilyy nykyisellään 2+2 -kaistaisena. Kiireellisin leventämiskohde on Oulujoen ylittävä osuus.
- Kaikkia nykyisiä eritasoliittymiä parannetaan. Liittymiin rakennetaan mm. nopeaa joukkoliikennettä
palvelevia lisäramppeja, bussipysäkkejä ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Kempeleen, Kaakkurin, Linnanmaan ja Pateniemen eritasoliittymien poikittaisyhteyksissä varaudutaan toiseen ajorataan, lisäkaistoihin ja liikennevalojen parantamiseen. Oulun eritasoliittymässä varaudutaan pitkällä aikavälillä kolmikerrosratkaisuun lisäramppeineen.
- Kempeleen pohjoispuolelle ns. Zatelliitin suunnitellun yritysalueen kohdalle rakennetaan uusi eritasoliittymä, jonka kohdalta on osoitettu myös uusi yhteys radan poikki Eteläsuomentielle. Samalla
luovutaan aikaisemmissa maankäytön ja liikenteen suunnitelmissa esitetystä yhteydestä Kokkokankaantieltä Eteläsuomentielle Piriläntien liittymän kohdalle.
- Ouluntullin eritasoliittymästä rakennetaan uusi yhteys, Ouluntullin orsi, radan poikki Eteläsuomentielle, Oulunportin alueen maankäytön kehittämisen ja alueelta moottoritielle suuntautuvan liikenteen tarpeisiin.
- Tieosuudelle toteutetaan telematiikkaratkaisut, joihin sisältyvät muuttuvat nopeusrajoitukset,
muuttuvat varoitusmerkit ja tiedotusopasteet sekä neljä ajoradan yläpuolista muuttuvaa tiedotusopastetta.
- Melusuojauksia rakennetaan ja täydennetään ja tieympäristöä parannetaan.
Oulun kaupunki ja Liikennevirasto hyväksyivät yleissuunnitelman vuonna 2009. Hankkeen tie- ja katusuunnitelmat valmistuivat vuonna 2012 ja rakennussuunnitelmat valmistuvat syksyllä 2013 (Valtatie 4… 2013).
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Kuva 14. Valtatien 4 suunnitellut liittymäjärjestelyt ja poikittaisyhteydet Kempeleen ja Kaakkurin kohdalla
(Valtatien 4… 2008).
Muut hankkeet ja suunnitelmat
Valtatien 20 (Kuusamontien) rakentaminen nelikaistaiseksi välillä Vaalantie-Korvenkylä alkoi marraskuussa
2006 ja parannettu tie avattiin kokonaisuudessaan liikenteelle lokakuussa 2008. Samassa yhteydessä rakennettiin myös uudet Raitotien ja Liitintien eritasoliittymät. Lisäksi seututien 833 (Ylikiimingintien) liittymä
siirrettiin Välikylään noin 1,5 kilometriä aiemmasta liittymästä Kuusamoon päin. (Wikipedia: Valtatie 20,
2013) Ylikiimingintien liittymän parantamisesta eritasoliittymäksi ja Korvenkylän-Välikylän alueen katuverkkojärjestelyistä on laadittu aluevaraussuunnitelma vuonna 2011 (Korvenkylän-Välikylän… 2011).
Maankäyttösuunnitelmien mukaan Oulun Hiukkavaaraan Vaalantien (mt 8300) varteen rakentuu jatkossa
noin 20 000 asukkaan uusi kaupunginosa. Vaalantien kehittämistarpeita on suunniteltu Oulun kaupungin ja
Oulun tiepiirin yhdessä, osana Hiukkavaaran kaavarunkotyötä laatimassa toimenpideselvityksessä, joka
valmistui vuonna 2008. Suunnitelman mukaan Valaantielle rakennetaan kolme uutta liittymää, joista kaksi
toteutetaan kiertoliittyminä. Neljä nykyistä T-liittymää muutetaan pääsuunnassa kanavoiduksi nelihaaraliittymiksi. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille rakennetaan yhdeksän uutta alikulkua nykyisten kahdeksan lisäksi ja
tien varteen rakennetaan meluvalleja. Lisäksi suunnitelmassa esitetään, että Poikkimaantien liittymän ja
Yrjö Saarelantien välinen tieosuus varaudutaan liikennemäärien lisääntyessä rakentamaan nelikaistaiseksi.
(Vaalantien… 2008)
Hiukkavaaran alueen liikennejärjestelyihin liittyy myös Poikkimaantien jatkaminen joen yli Vaalantielle sekä
sen jatkona uusi kokoojakatuyhteys Kuusamontielle. Uuden katuyhteyden myötä Oulun keskeisten osien
ympärille muodostuu täydellinen kehäyhteys Raitotie-Hiukkavaara-Poikkimaantie.
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Vuonna 2009 valmistui Oulun kaupungin ja tiepiirin yhdessä laatima toimenpideselvitys Oulun pohjoisen
kehäyhteyden, Raitotien, kehittämisestä. Haukiputaantieltä (mt 847) Kuusamontielle (vt 20) ulottuva Raitotie on nykyisin osin maantie, osin katu. Maankäyttö tien vaikutusalueella on kasvanut ja kasvaa voimakkaasti. Suunnitelman mukaan pääosa Raitotiestä on jatkossakin 1+1-kaistainen, nelikaistainen osuus rakennetaan valtatien 4 liittymän molemmin puolin. Liittymien toimivuutta parannetaan lisäkaistoilla, liikennevaloilla ja kiertoliittymäratkaisuilla. Lisäksi parannetaan kevyen liikenteen järjestelyjä, lisätään linjaautopysäkkejä ja rakennetaan melusuojauksia. (Raitotien toimenpideselvitys, 2009)
Raitotietä ulompi pohjoinen kehätieyhteys valtatieltä 4 Kellosta valtatielle 20 Korvenkylään/Välikylään oli
pitkän tähtäimen varauksena vuoden 1992 liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoiteverkossa, mutta vuoden
2003 liikennejärjestelmäsuunnitelmassa samoin kuin vuonna 2005 vahvistetussa Oulun seudun yleiskaavassa tieyhteydestä on mukana vain suunnitellun seudullisen jätteenkäsittelylaitoksen tarpeita palveleva itäinen osa valtatieltä 20 Alakyläntielle. Vuonna 2010 valmistui Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus ja Oulun seudun laatima tarveselvitys tieyhteyden tarpeesta. Selvityksen mukaan yhteyden liikenteellinen ja maankäytöllinen merkitys on vähäinen. Valtatien 20 ja Alakyläntien välinen osuus
toteutuu seudullisen jätekeskuksen rakentumisen yhteydessä. Koko tieyhteydelle valtatieltä 4 valtatielle 20
ei näyttäisi olevan tarvetta seuraavan 20 vuoden kuluessa, mutta se esitetään kuitenkin otettavaksi huomioon varauksena tulevassa maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa. (Vt 4… 2010)
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