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Limingan Kuormatien asemakaava on ollut ehdotuksena (ehdotus II) päivämäärällä
17.4.2020 yleisesti nähtävillä 10.6. – 21.8.2020 välisenä aikana.

Seuraavaan on kirjattu ehdotusvaiheen II lausunnot (3 kpl), muistutukset (2 kpl) sekä
niihin laaditut vastineet.

Seuraavat tahot ilmoittivat sähköpostiviestein, ettei heillä ole lausuttavaa asemakaavan
muutoksesta:

· Oulun seudun ympäristötoimi 14.7.2020:
”Oulun seudun ympäristötoimi ei anna lausuntoa Kuormatien asemakaavan muu-
tosehdotuksesta.”

· Pohjois-Pohjanmaan museo 31.7.2020:
”Pohjois-Pohjanmaan museo ei lausu asiasta arkeologisen kulttuuriperinnön
osalta.”

· Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 31.7.2020:
”Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tutustunut otsikossa mainittuun kaavaehdo-
tukseen. ELY-keskus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa laaditusta ehdotuk-
sesta, eikä ELY-keskus siten anna asiassa erillistä lausuntoa.
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1. LAUSUNNOT

1.1 Väylävirasto

asiantuntija, maankäyttö Ville Vuokko, osastonjohtaja Päivi Nuutinen 18.6.2020

Väylävirasto on tutustunut asemakaavan muutosehdotukseen ja antaa lausuntonsa
rautateiden näkökulmasta.

Suunnittelualue sijaitsee Limingan keskustaajaman koillisosassa, noin 500 metrin päässä
taajaman keskustasta. Kuormatien ympärille muotoutuva suunnittelualue rajautuu
luoteessa Ylivieska – Oulu -rataosaan ja lounaassa Kedonperäntiehen. Radan toisella
puolella alue ulottuu Tupoksentiehen saakka. Asemakaavatyön tavoitteena on nykyistä
laajemman asuinrakentamisen mahdollistaminen sekä yritystoimintojen
toimintaedellytysten turvaaminen ja edistäminen Kuormatien ympäristössä.

Väyläviraston esittämät näkemykset kaavaratkaisuista on huomioitu asemakaavan
muutosehdotuksen valmistelussa. Väylävirastolla ei ole huomautettavaa
kaavahankkeesta. Maanteiden osalta lausunnon antaa toimivaltainen ELY-keskus.

KAAVAN LAATIJAN VASTINE: Merkitään tiedoksi.

1.2 Pohjois-Pohjanmaan museo, rakennettu kulttuuriympäristö

kulttuuriperintötyön johtaja Pasi Kovalainen, rakennustutkija Anita Yli-Suutala
19.8.2020

Limingan kunta on pyytänyt lausuntoa Kuormatien asemakaavamuutoksen ehdotuksesta,
joka on toistamiseen tullut päivitettynä nähtäville ehdotus I:n saadun palautteen vuoksi.
Tämä lausunto koskee rakennettua kulttuuriympäristöä.

Hankealueen koillisosassa, kortteli 353 on palautettu nykyisen asemakaavan mukaiseen
käyttöön, KLT-kortteli on muutettu TY-/ ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus-
alueen kortteliksi. Korttelin ja radan välinen EV-/suojavihervyöhyke on poistettu ja muu-
tettu kaavakartalle SV-1-merkinnäksi (suojavyöhyke, joka on tarkoitettu tulevaisuuden
aluevaraukseksi raideliikenteen meluvaikutusten mahdollisia suojaustarpeita varten. Alu-
een käyttöönotto melusuojaustarkoituksiin elelyttää tarkempia selvityksiä ja suunnitel-
mia.) Alueen käyttö on tarkoituksellisesti jätetty auki ennakoiden myöhempiä, vielä avoi-
mia raideliikenteen kehittämisestä mahdollisesti aiheutuvia muutostarpeita.

Olemassa oleva rakennuskanta, toimitilat ja jäähalli soveltuvat Kuormatien pohjoispuolei-
siin kortteleihin, jossa on myös matalia pientaloja, jotka ovat alttiina rautatieliikenteen
aiheuttamalle melu- ja tärinähaitoille radan varressa. Radan välittömässä läheisyydessä
ei toteudu terveellisen ja turvallisen asumisen kriteerit. Pientalokorttelit on muutettu KLT-
/liike, ja toimistorakennusten sekä teollisuus ja varastorakennusten käyttöön, joka mah-
dollistaa alueen muutoksen paremmin soveltuvaan käyttöön. Pohjois-Pohjanmaan muse-
olla ei ole huomautettavaa Kuormaien asemakaavamuutoksen ehdotus II:sta rakennetun
kulttuuriympäristön osalta.

KAAVAN LAATIJAN VASTINE: Merkitään tiedoksi.
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1.3 Oulun seudun sähkö
verkonrakennuspäällikkö Pasi Jokinen, 23.6.2020

Alueen sähköistäminen voitaneen toteuttaa pääosin nykyisillä johdoilla, kaapeleilla ja
muuntamoilla.
Kuitenkin uudet rakennukset voivat vaatia uusia jakokaappeja ja 0,4 kV:n kaapeleita
sekä mahdollisesti 20 kV:n kaapelireittejä ja uusia muuntoasemia.
Pyydämme, että lisäätte kaavakarttaan merkinnät nykyisille liitteen mukaisille asennuk-
sille: 20 kV:n johdoille ja kaapeleille sekä muuntamoille, niin kuin jo aiemmin 12.6.2019
lähettämässämme lausunnossa pyysimme.

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
17.4.2020 päivätyssä kaavaehdotus II:ssa on osoitettu kaikki muut lausunnon liite-
kartalla esitetyt varaukset paitsi Rehutien eteläpuoleiselle virkistysalueelle toivottu
muuntamo, sillä se puuttuu kaavan pohjakartalta. Kyseinen muuntamopaikka on li-
sätty hyväksymiskäsittelyyn menevään kaavakarttaan lausunnossa toivotun mukai-
sesti teknisenä tarkistuksena Oulun Seudun Sähköltä 1.9.2020 saadun dwg:n mu-
kaisesti.  Oulun Seudun Sähkön kanssa 1.9.2020 käydyn sähköpostikeskustelun pe-
rusteella todettiin myös, että kaavan etelärajan VL-alueella kulkevan kaapelireitin
varressa ehdotuksessa oleva pistekatkoviivaympyrärajaus voidaan poistaa: Se on
aiemman kaavan muuntamovaraus, jota alueella ei enää tarvita.

Lausunnossa esitetyt kaapelilinjat on osoitettu kaavassa seuraavalla merkinnällä:

Lausunnossa esitetyt muuntamot korttelissa 302 ja 305 on osoitettu kaavassa seu-
raavalla merkinnällä:
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2. MUISTUTUKSET

2.1 Muistutus 1
18.8.2020

Meillä on liikerakennus Kuormatie 2:ssa, heti tuossa tien alussa vasemmalla. Vaikuttaako
tämä Kuormatien uusi kaava mitenkään meidän omistamaamme tonttiin? On huoli, että
jo ennestään pienestä tontista lohkaistaan tiealueeksi tai pyörätieksi alueita. Liikeraken-
nus tarvitsee paikoitusalueensa vuokralaisten ja heidän asiakkaidensa tarpeisiin.

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
Kuormatie 2:ssa oleva tila (kiinteistötunnus poistettu) on osoitettu nyt laadittavassa
kaavassa kokonaan (tilarajojen mukaisesti) liike- ja toimistorakennusten sekä teol-
lisuus- ja varastorakennusten korttelin (KLT) 301 tontiksi 1.  Kaavamuutos ei tuo
muutoksia ko. tontin laajuuteen, mutta käyttötarkoitusmerkintä on muuttunut aiem-
man kaavan K -merkinnästä (liike- ja toimistorakennusten korttelialue) KLT -mer-
kinnäksi (liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialue).  KLT -merkintä sallii siis tontille laajemmin erilaista toimintaa, joten se on
aiemman kaavan merkintää joustavampi.

Aiemmassa kaavassa alueen tehokkuusluku on e=0,45 ja nyt muutetussa kaavassa
tehokkuutta on hieman vähemmän; e=0,4.  Tehokkuuden muutos on hyvin vähäi-
nen, eikä se vaikuta merkittävästi tontin käytettävyyteen.
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2.2 Muistutus 2
20.8.2020

Ilmoitan kiinteistön [kiinteistötunnus poistettu] omistajana, että en hyväksy Limingan
kunnan 10.6.2020 nähtäville asettamaa Kuormatien asemakaavan Ehdotusvaihetta 2 esi-
tetynlaisena. Vaadimmekin siksi esitettyä Kuormatien Asemakaavaluonnosta muutetta-
vaksi em. kiinteistömme osalta seuraavilta osin:

1. Rautatiealue LR ja huoltotie korttelin 353 kohdalla ml. VL-alue

Kaavaehdotuksessa huoltotie on siirretty rautatiealueelle, mutta rautatiealueen LR leveys
on tarpeettoman suuri korttelin 353 kohdalla. Verrattaessa tilannetta radan toisella puo-
lella korttelin 60 kohdalla on sillä puolella huoltotie huomattavasti lähempänä rautatietä
kuin meidän puolellamme. Huoltotien tilantarve on Väyläviraston mukaan 3,5 m ja nyt on
kaavan laatijan mukaan rautatiealuetta laajennettu 6 metriä. Näin suuri laajennus on pe-
rusteeton eikä kohtele meitä maanomistajina tasavertaisesti. Lisäksi rautatiealue kapenee
viereisen korttelin 305 kohdalla tehden erikoisen mutkan meille kuuluvan VL-alueen koh-
dalla. Rautatiealueen linjauksen on oltava yhdenmukainen (suoraviivainen) koko korttelin
353 kohdalla, mukaan lukien meille kuuluva VL-alue korttelin 353 ja 305 välissä.

Yhteenveto: Vaadimme em. perustein rautatiealuetta kavennettavaksi ja huoltotietä siir-
rettäväksi yhtä lähelle rautatietä kuin se on radan toisella puolella korttelin 60 kohdalla.
LR-alueen linjaus on myös oltava suoraviivainen kuten voimassa olevassa kaavassakin.

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
Tämän muistutuksen allekirjoittajat ovat vaatineet ehdotusvaiheen I palautteessaan
(30.1.2020) että ”huoltotie on siirrettävä rautatiealueelle”.  Huoltotien sijaintia poh-
dittiin tarkoin 5.3.2020 työneuvottelussa, jossa oli paikalla Väyläviraston, ELYn, kun-
nan sekä kaavakonsultin edustajat. Kokouksessa Väyläviraston edustaja totesi yksi-
selitteisesti, että esitetyn mukainen huoltotie alueelle tarvitaan. Koska muistuttajat
vastustavat ehdotusvaiheen I palautteessaan huoltotien sijoitusta silloiselle EV-alu-
eelle (kaavaehdotus I), päätti Väylävirasto laajentaa LR-aluetta, jotta tarvittavalle
huoltotielle löytyy tarvittava tila LR-alueen puolelta.
Radan ja huoltotien järjestelyt tutkitaan tarkemmin Liminka – Oulu -kaksoisraiteen
jatkosuunnittelun yhteydessä. Nyt laaditussa kaavassa huoltotie on osoitettu ohjeel-
lisella viivalla, mikä tarkoittaa, että sen sijainti ei ole tarkasti sijoitettu paikoilleen,
vaan tie voidaan rakentaa myös lähemmäs rataa, mikäli tarkemmassa suunnittelussa
siihen todetaan olevan mahdollisuuksia muiden rautatiealuejärjestelyiden ja -va-
rauksien puitteissa.
Väylävirasto on siis määritellyt tarvitsemansa LR-alueen laajuuden suhteessa tuleviin
tarpeisiinsa, eikä tältä osin ole perusteita tehdä muutoksia 17.4.2020 päivättyyn
kaavaehdotukseen.

2. VL- ja EV-alue Kortteleiden 353 ja 305 välissä

VL-alueen radan puoleinen osa on muutettu osittain EV-alueeksi, johon on lisätty korttelin
305 puolelta ulottuva melueste. Maa-ainespohjainen melueste on tarpeeton (vrt kohta 4)
ja lisäksi sulfaattimaapohjainen maavalli muodostaa ympäristöriskin, koska metallipitoiset
valumavedet tulisivat jäähallin suunnalta meidän maallemme saastuttaen ympäristöä.
Tämä ei ole hyväksyttävissä.

Yhteenveto: Vaadimme em. perustein EV-alueen sekä meluesteen poistettavaksi kaava-
ehdotuksesta ja VL-alueen ulotettavaksi kuormatiestä rautatiealueelle asti.

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
Korttelin 305 ja radan välisellä EV-alueella on merkintä meluesteestä, ei meluvallista.
Kaavamerkintä ei siis ota kantaa, toteutetaanko mahdollinen melueste
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rakenteellisena meluseinänä vai maavallina.  Meluesteen merkintää ei poisteta kaa-
vasta, sillä meluestemerkintä on tarpeellinen kaavavaraus tulevaisuutta silmällä pi-
täen.

Rataan rajoittuva EV-alue radan eteläpuolella on laaditun meluselvityksen mukaan
selvästi melualuetta, jolloin oikea ”vihermerkintä” on Ympäristöministeriön Asema-
kaavamerkinnät ja -määräykset -oppaan 12 mukaisesti suojaviheralue (EV):

Sellaiset liikenneväylien varrella olevat viheralueina säilytettävät alueet, joi-
den tarkoituksena on pääasiassa suojata muita alueita mm. meluhaitoilta,
osoitetaan EV-merkinnällä.

On huomattava, että varsinaiseen virkistykseen käyttäviä alueita koskee myös Val-
tioneuvoston päätöksen (VNp 993/92) mukaiset melutason ohjearvot.

3. Vyöhykkeet sv-1 (melueste)-merkinnällä sekä s-merkinnällä korttelin 353 kohdalla

Kaavaehdotuksessa on korttelin 353 kohdalle merkitty kolme aluetta uudella sv-1 merkin-
nällä. Merkinnät löytyvät kaavaehdotuksesta ainoastaan omistamamme maa-alueen koh-
dalta eivätkä kohtele meitä tasa-arvoisesti muiden alueen maanomistajien suhteen.
Nämä sv-1 merkinnät ovat myös täysin tarpeettomia ja vailla todellisia perusteita (vrt
kohta 4), joten ne on poistettava kaavaehdotuksesta.

Korttelin 353 reunoilla on kaavaehdotuksessa alueet s-merkinnällä. Radan varrella oleva
koko korttelin pituinen alue on kaavaehdotuksessa tarpeettoman leveä, joten sitä on ka-
vennettava siten ettei se ulotu nykyisiin rakennuksiimme eli takaisin tasolle, jossa se on
voimassa olevassa kaavassa. Sinänsä kaavamerkintä s, joka edellyttää puuston säilyttä-
mistä alueella on hyväksyttävissä. Alueella jo oleva ja sille kasvava puusto toimii osaltaan
melu- ja näköesteenä nyt ja tulevaisuudessa.

Yhteenveto: Vaadimme em. perustein sv-1 merkintöjä poistettavaksi kaavaehdotuksesta
kokonaisuudessaan. Sv-merkinnän sijaan aiemmassa kaavassa S-merkinnällä oleva rau-
tatiealueeseen rajoittuva alue on palautettava ja hyväksyttävissä mikäli alueen Kuorma-
tien puoleinen reuna pysyy voimassa olevan kaavan mukaisella paikalla. Ts. mikäli rauta-
tiealue laajenee Kuormatien suuntaan niin silloin s-merkinnällä olevan alueen on kaven-
nuttava vastaavasti.

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
17.4. päivätyssä kaavaehdotus II:ssa sekä hyväksymiskäsittelyyn menevässä kaa-
vakartassa on s -merkintä osoitettu vain korttelin 353 tonttien 1 ja 2 takaosiin alu-
eelle, jossa on olemassa olevaa puustoa.  Korttelin 353 tonttien 3 ja 4 takaosissa
vastaavaa s -merkintää ei siis ole (siellä ei vastaavaa puustoa enää ole), joten s -
merkintä ei ulotu tilan nykyisten rakennusten alueelle.  Tonttien 1 ja 2 puustoa säi-
lyttävä s -merkintä on harkittu taajamakuvallisista syistä esitetyn laajuiseksi.

Ks. seuraavan sivun kuva kaavan s -merkinnän kohdentumisesta ilmakuvassa
puustoisille korttelin 352 tonteille 1 ja 2.

Kaavaehdotus II:ssa kortteliin 353 osoitettu sv-1 merkintä on tarkoitettu tulevaisuu-
den aluevaraukseksi raideliikenteen meluvaikutusten mahdollisia suojaustarpeita
varten.  Merkintä on lähinnä informatiivinen ja sen tarkoitus on huomioida mahdolli-
set tulevat tarpeet niin, ettei alueelle sijoiteta toimintaa, joka haittaisi mahdollisia
tulevaisuuden tarpeita.  Merkinnän poistamiselle ei ole perusteita.  Pelkkä s-merkintä
ei informoi alueen mahdollista tulevaa käyttötarvetta melun leviämisen estämiseen,
eikä s -merkintä sovellu sisältönsä vuoksi puustottomalle alueelle.
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4. Melusuojaus ja kaavamerkintä korttelin 353 kohdalla

Kaavaselostuksessa (Kaavaselostus_Kuormatie_17042020.pdf) kerrotaan laaja-alaisesti
Ramboll Finland Oy:n laatimasta tärinä- ja meluselvityksestä, jossa tarkastellaan tilan-
netta myös vuoden 2040 tasolla. Suora lainaus em. kaavaselostuksesta ”Selvityksen pe-
rusteella melutaso ei päiväsaikaan ylitä ohjearvoa 55 dB suunnittelualueen leikki- ja oles-
kelupiha-alueilla. Yöaikaan melutaso ylittää osittain uusille alueille asetetun 45 dB ohjear-
von, mutta jää alle vanhojen asuinalueiden ohjearvon 50 dB”. Kaavaselostuksen mukaan
meluesteelle ei siis ole todellisia eikä laillisia perusteita korttelin 353 kohdalla, koska kort-
telin 353 kohdalla olevat korttelit 351 ja 352 on jo rakennettu, ovat ns. vanhaa asuinalu-
etta. Näinollen melueste ja siihen varautumiseen liittyvät sv-1 merkinnät on poistettava
kaavaehdotuksesta kokonaan uuden korttelin 305 ja korttelin 353 kohdalta.

Selvityksen perusteella meluaita on hyödyllinen ainoastaan aidan välittömässä läheisyy-
dessä. Meluaidasta korttelin 353 kohdalla ei siten ole minkäänlaista hyötyä kauempana
sijaitsevalle asuinalueelle. Tärinäherkkää silttiä olevalla maaperällä maa-ainespohjaisesta
meluesteestä ei myöskään ole mitään käytännön hyötyä raideliikenteen aiheuttaman täri-
nän tai melun torjunnassa.

Kaavaehdotuksessa on uutena asiana suojavyöhyke sv-1 merkinnällä, jossa varaudutaan
alueen käyttämistä melunsuojaustarkoituksiin tulevaisuudessa. Tälle merkinnälle ei ole
todellista eikä laillista perustetta, koska melutaso em. asuinalueella Kuormatien korttelin
353 kohdalla ei ylitä raja-arvoja. Tämä käy selkeästi esille em. kaavaselostuksesta. Vaa-
dimme nämä sv-1 merkinnät on poistettaviksi kaavaehdotuksesta tarpeettomina.

Kaavaehdotuksessa on merkinnäksi korttelin 353 kohdalla laitettu voimassa olevassa
kaavassa ollut TY. Tämä merkintä mahdollistaa kortteliin suunniteltujen rakennusten si-
joittamista siten, että ne toimivat osaltaan meluesteinä aivan kuten jäähalli ja Kuorma-
tien alkupäässä olevat rakennuksetkin.

Yhteenveto: Vaadimme meluesteen poistettavaksi kokonaisuudessaan korttelien 353 ja
305 kohdalta ja myöskin meluesteeseen varautumisen eli sv-1 merkinnät poistettavaksi
kokonaisuudessaan, koska näille ei ole minkäänlaisia lain edellyttämiä perusteita.
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Todellinen tarve meluesteelle on korttelien 301 ja 304 kohdalla, mutta sinne ei ole suun-
niteltu minkäänlaista meluestettä saati varautumista tulevaisuuden tarpeisiin. Kysymme-
kin, että miksi meluestettä ei suunnitella sinne missä sitä oikeasti tarvitaan ja miksi me-
lueste väkisin yritetään saada sinne missä sitä ei todellisuudessa tarvita? Tällainen suun-
nitteluresurssien väärinkäyttö aikaansaa asioiden käsittelyn turhaa pitkittymistä, aiheut-
taa merkittäviä lisäkustannuksia kaikille osapuolille ja asettaa lisäksi meidät maanomista-
jina eriarvoiseen asemaan muiden alueella olevien yksityisten maanomistajien suhteen.
Tätä emme voi hyväksyä.

Mikäli jo rakennetulla asunto-alueella (korttelit 351 ja 352) olevilla asukkailla on henkilö-
kohtaisesti tarvetta melutason alentamiseen niin kiinteistökohtaisilla toimenpiteillä on jo-
kaisen asukkaan itse mahdollista parantaa asuinmukavuutta alueella. Tämä on edullisin ja
tehokkain tapa. Kaavaselostuksessakin on esitelty toimenpiteitä. On myös muistettava,
että taloja ko. alueelle rakennettaessa tai taloa alueelta ostettaessa on jokaisen henkilö-
kohtaisesti pitänyt ennalta tiedostaa rautatien läheisyys ja raideliikenteestä aiheutuvat
häiriötekijät, ja varautua niihin ennen hankintapäätöksen tekemistä.

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
Taloudellisten realiteettien vuoksi aiemmin on ollut yleistä, ettei vanhojen asuinalu-
eiden suojaamiseen raideliikenteen melua vastaan ole ollut juurikaan keinoja. Rato-
jen kehittämishankkeiden yhteydessä suojaustarpeet tutkitaan kuitenkin usein uu-
siksi, joten tilanne voi muuttua Liminka – Oulu -kaksoisraiteen jatkosuunnittelun
myötä. On siis mahdollista, että raideliikenteen melua tällä kohdalla tutkitaan laa-
jemmin Liminka – Oulu -kaksoisraiteen jatkosuunnittelun yhteydessä.

Korttelien 301 ja 304 kohdalla LR alue on niin laaja, että mahdollinen melueste voi-
daan tarvittaessa rakentaa rautatiealueen puolelle, joten tältä osin tilallinen varau-
tuminen mahdollisiin tulevaisuuden tarpeisiin on olemassa. Korttelin 305 ja radan
välisellä EV-alueella on mahdollista suojaustarvetta varten meluestemerkintä. Kort-
telin 353 osalta asemakaavan tavoitteena on, että kortteliin sallima uudisrakenta-
minen toimii melua vaimentavana esteenä.

Korttelin 353 uudisrakentamisen toteutumisen ajankohdasta ei kuitenkaan ole mi-
tään tietoa, ja kortteli 353 voi jäädä maanomistajan niin halutessa myös rakenta-
matta.  Mikäli raideliikenne kasvaa edelleen ennustetusta (meluselvityksen ennus-
tetilanne 2040), voi myös vanhoja asuinalueita olla tarpeen suojata raideliikenteen
melulta.

Kaavatyön yhteydessä laaditussa meluselvityksessä vuonna 2019 tutkittiin kaava-
alueelle tulevat melutasot, ei kaava-alueen ulkopuolisia. Vuoden 2019 melulasken-
tojen ja korttelin 353 todennäköisen maankäytön perusteella ei tuolloin voitu arvi-
oida, minkä verran rautatieliikenteen melu leviää kaava-alueen ulkopuolisiin kortte-
leihin (mm.  351, 352 jne.).  Korttelin 353 omistajat (muistutuksen 2.2 allekirjoit-
tajat) totesivat ehdotusvaiheen I yleisötilaisuudessa, etteivät aio toteuttaa alueel-
leen uutta rakentamista tai myydä ko. alueita.  Koska kortteli 353 jäänee siis aina-
kin toistaiseksi rakentamatta, eivät vuoden 2019 melulaskennoissa mukana olleet
korttelin 353 uudisrakennusmassat tule suojaamaan kaavan ulkopuolisia alueita
raideliikenteen melulta. Tuolloin arvioitiin, että on mahdollista, että melutasot kort-
telin 353 uudisrakennusmassojen toteutumattomuuden vuoksi voivat nousta kaa-
van ulkopuolella (mm. korttelit 351, 352 jne.) yli ”vanhojen alueiden” melun oh-
jearvojen, jonka vuoksi radan melusta voi aiheutua jossain vaiheessa melutorjunta-
tarvetta.  Kunta olisi tätä mahdollista tarvetta silmällä pitäen mielellään osoittanut
korttelin 353 ja radan väliin suojaviheraluetta siltä varalta, että melusuojauksia on
joskus tarpeen alueelle rakentaa, mutta koska muistuttajat vastustivat suojaviher-
alueen merkintää erittäin voimakkaasti, päädyttiin ehdotuksen II mukaiseen ratkai-
suun, joka sv-1 alueen myötä jättää alueelle rakentamatonta tilaa niin, että
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melusuojauksia voidaan tarvittaessa jatkossa alueelle tarkempien suunnitelmien
myötä pohtia.

Meluselvitystä on päivitetty nyt syksyllä 2020, niin että melun leviäminen on näy-
tetty ennustetilanteessa myös kaava-alueen ulkopuoliselta alueita (mm. korttelit
350, 351, 352 jne.). Melun päivityslaskentaan on otettu mukaan myös Allintien tu-
leva liikenne.  Päivitettyjen melulaskentojen perusteella voidaan todeta, että raide-
liikenteen melu leviää kortteleiden 350-352 alueelle niin, että yöajan ohjearvot ylit-
tyvät osalla tontteja, eli mahdollinen melusuojaustarve on olemassa. Asiaan vaikut-
taa jatkossa siis se, toteutuuko korttelin 353 uudisrakentaminen vai ei.
Meluselvittäjän toteaman mukaan Allintien ajoneuvoliikenteen vaikutus kokonais-
melutasoon on vähäinen ja se rajoittuu nyt laadittavan kaavan alueella selkeästi
noin 15-30 metrin etäisyydelle Allintien keskiviivasta. Korttelien 350-352 pihapiirien
melutasot, jotka muutamalla ko. kortteleiden tonteista ovat yöaikaan ennustetilan-
teessa 2040 yli ohjearvojen, johtuvat siis raideliikenteen melusta.

Edellä selitetyn perusteella sv-1 merkintä korttelin 353 alueella on tarpeellinen va-
raus, eikä sen poistamiselle ole perusteita mm.  seuraavista syistä:

§ MRL 5 §, kohta 5:
Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteena on edistää ympäristönsuojelua ja
ympäristöhaittojen ehkäisemistä.

§ MRL 12 §, kohta 1: Rakentamisen ohjauksen tavoitteena on edistää mm.
terveellisen elinympäristön aikaansaamista.

§ MRL 54 §: ”Asemakaavan on laadittava niin, että luodaan edellytykset mm.
terveelliselle elinympäristölle.”

Melusuojausten rakentaminen on kallista, joten alueelle tuskin tullaan rakentamaan
meluesteitä, ellei niistä tarkempien mallinnusten ja laskelmien perusteella todella
ole selkää hyötyä.  Ko. määräysten kaavamääräystekstit melusuojausten osalta
edellyttävät siis tarkempia selvityksiä ja suunnitelmia / mallinnuksia ja laskelmia.

5. Allintien alikulkutunneli

Kaavaehdotuksessa olevaan Allintien alikulkutunneliin, risteysalueeseen ja Kuormatien
liittymiin ml. kevyen liikenteen väylät korttelin 353 kohdalla meillä ei ole huomautta-
mista. Kokonaisuus vaikuttaa toimivalta.

Raideliikennettä suurempi häiriö alueen asukkaille aiheutuu kasvavasta ajoneuvoliiken-
teestä, koska Allintien alikulkutunnelin valmistuttua läpikulkuliikenne Tupoksentieltä 8-
tielle voimistuu merkittävästi. Kasvavan ajoneuvoliikenteen meluhaittoja ei ole meluselvi-
tyksessä huomioitu lainkaan vaan on keskitytty pelkästään raideliikenteen tutkimiseen.
Tämä on selkeä puute, joka kaavaselostukseen tuleekin viipymättä korjata!

KAAVAN LAATIJAN VASTINE:
Oulun seudun liikennemallin perusteella Allintien liikennemäärä tulee olemaan
vuonna 2040 noin 1600 ajoneuvoa arkivuorokauden aikana. 1600 ajoneuvoa on
sama määrä kuin mitä Kedonperäntiellä radan alikulun kohdalla (Kuormatien etelä-
päässä) kulkee nykyisin arkipäivisin. Kyseinen liikennemäärä on kokoojakadulla suh-
teellisen vähäinen ja alhaisen nopeusrajoituksen vuoksi ajoneuvoliikenteestä aiheu-
tuvat melutasot jäävät alhaisiksi. Yleensä yöajan liikennemäärät ovat alle 10 % ko-
kovuorokauden liikennemäärästä.
Nyt laadittavan kaavan alueella Allintiehen ei rajoitu meluherkkää toimintaa, eikä
meluselvityksen laatiminen nyt tässä vaiheessa ole katsottu olevan välttämätöntä,
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joskin meluselvitystä on päivitetty nyt syksyllä 2020, niin että Allintien liikennemää-
rän vaikutuksesta kokonaismeluun kaava-alueella saadaan selvyyttä. Myöhemmin,
Allintien alikulkuyhteyden katu- ja rakennussuunnittelun yhteydessä laaditaan koko
Allintie-Kurkitie matkalta aina Raahentielle saakka meluselvitys, jossa selvitetään
mahdolliset melunsuojaustarpeet ja -keinot nyt laadittavan kaavan ulkopuolisiin häi-
riintyviin kohteisiin, etenkin suhteessa olevaan asumiseen.

Syksyllä 2020 tehtyjen päivitettyjen melulaskentojen perusteella voidaan todeta,
että Allintien ajoneuvoliikenteen vaikutus kokonaismelutasoon on vähäinen ja se
rajoittuu korttelin 352 kohdalla vain noin 15-30 metrin etäisyydelle Allintien keski-
viivasta (ilman Allintielle mahdollisesti toteutettavia meluesteitä).


