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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Kaava-alueen sijainti 
 
Asemakaavan muutosalue sijoittuu Pudasjärven keskustaajaman reunalle Kuusamontien eli 
valtatie-20 varteen. Iijoen molemmin puolin sijoittuvat Poropudas 4,56 ha ja Jussinaho 4,89 
ha. 
 
Asemakaavan muutokset kohdistuvat Kurenalan pohjoisen osan asemakaavaan (1963-2010) 
Poroputaan alueen osalta, ja Rimminkankaan asemakaavaan (1972  ja.1985) Jussinahon 
osalta. 
Kaavamuutosalueet / tarkastelualue on merkitty kartalle mustalla rasterilla ja rajattu pistekat-
koviivalla. Mustalla katkoviivalla on osoitettu valtatien varsi, mihin koulun liikenteellinen paine 
kohdistuu. Risteysalueet on osoitettu paksulla mustalla pisteviivalla. 
Korvattavat toiminnot on osoitettu violetilla pisteviivakehällä: Rimminkankaan yläaste, Ku-
renalan ala-aste, Lukio ja Lakarin ala-aste. 
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1.2 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 

Asemakaavakartta 1:2000 
Tulvakartta A3 
Luontoselvitys 
Alustava selvitys ve-paikkojen maanrakennustöistä ja –kustannuksista. 

 

1.3 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityk-
sistä ja lähdemateriaalista 

 

 Luontoselvitys 12.7.2013, Airix Ympäristö Oy 

 Taajaman vetovoimaisuushanke, valtatien ympäristön kehittäminen ja näkymät Pu-
dasjärven keskustaan - tiemaisemallinen tarkastelu, Oulun yliopiston arkkitehtuurin 
osasto, Tapani Tommila ja Tiina Sanila 2005 

 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 2007 

 Kurenalan yleiskaava, tekeillä 

 Pudasjärven Kurenalan osayleiskaavan luontoselvitys, Natans Oy 2006 

 Ajantasa-asemakaava, Pudasjärven kaupunki 

 Pudasjärven Kurenalan ranta-alueen yleissuunnitelma, diplomityö Kristian Järvi, Ou-
lun yliopiston arkkitehtuurin osasto, 28.4.2010 

 Valtatien 20 liikenteellisten olojen parantaminen Pudasjärven taajamassa, Pohjois-
Pohjanmaan ELY 2011 

 Kurenalan koulun ja Fortumin kiinteistöalueiden liikennesuunnittelu, Destia 2012 

 Monitoimikeskuksen sijaintipaikkojen vertailu ja arviointi, arkk.tsto Kimmo Kuismanen 
2012 

 Pudasjärven koulu, rakennettavuusselvitys, Destia 30.1.2013 

 Liikenteellinen tarkastelu rinnan kaavoituksen kanssa, Destia 2013 

 Rakennusten kuntotutkimus,  2012-13 

 Laserkeilausaineisto maanpinnan korkeuksista, Maanmittauslaitos 2010 

 Terveellinen, älykäs ja muuntuva hirsinen oppimis-, harraste ja sivistysympäristötalon 
hankesuunnitelma, Pudasjärven kaupunki, tekniset palvelut 5.3.2013 
 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 
Alueen ja koulukeskuksen rakennushankkeen suunnittelu käynnistyi jo syksyllä 2012 ennen 
kaavaprosessin aloittamista. Arkkitehtitoimisto Kimmo Kuismanen selvitti uuden koulukes-
kuksen tilaohjelmaa ja sijaintipaikkaa kahdeksan vaihtoehtoisen paikan kesken. Työn pohjal-
ta asia eteni kaupunginhallituksen käsittelyyn.  
 
-  20.11.2012, § 390: Kaupunginhallitus hyväksyi Tekesin rahoituspäätöksen ja nimesi kou-

lukampushankkeen ohjausryhmän  
-  4.12.2012, § 399. Kaupunginhallitus päätti koulukampuksen sijoituspaikaksi Poroputaan 

alueen ja hankkeen toteuttamisen elinkaarimallilla, kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, 
arkkitehti Kimmo Kuismasen selvitystyön (8>5 ve paikkaa) pohjalta.  

 13.12.2012, § 52: Kaupunginvaltuusto hyväksyi em. esityksen  
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-  17.12.2012 neuvottelu ELY-keskuksessa koulukampuksen sijoittamisesta ja kaavamuu-
tostarpeista 

-  18.12.2012, § 438: Hirsikampuksen elinkaarimallin mukaisen hankinnan hankinta-
asiantuntijapalvelun suorittajaksi valittiin Inspira Oy. Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa 
noin 9500 k-m2 koulukampus kokonaisuudessaan hirsirakenteisena vastaamaan 2020-
luvun oppimisympäristövaatimuksia. 

-   Joulukuussa 2012: Kouluhankkeeseen / vanhojen, sisäilmaongelmista kärsivien koulura-
kennusten käyttöön liittyy 246 henkilön allekirjoittama adressi. 

 
-  18.12.2018, § 419: kaupunginhallituksen kaavoituspäätös asemakaavan muutoksesta 

Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleissa 1,3 (rakennuspaikat 10-13), 5 ja 8 
sekä niihin liittyvillä viher- ja kaavatiealueilla ja Rimminkankaan asemakaavan kortteliin 
316 liittyvällä viheralueella. 

-  14.1.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistelu 
-  22.1.2013, §4: Kaupunginhallitus hyväksyi puitesopimuskonsultti Airix Ympäristö Oy:n 

tarjouksen kaavamuutoksen tekemisestä em. alueille. 
- 29.1.2013: 1. viranomaisneuvottelu ja alustavan OAS:n esittely 
- Kuulutus Pudasjärvi-lehdessä 27.2 ja Iijokiseudussa 1.3.2013 kaavoituksen vireilletulosta 

ja aineiston nähtävillä pidosta. 
- 4.3.2013 alkaen OAS ja asukaskysely internetissä. Kyselyyn voi vastata netissä 

20.3.2013 asti. 
- 4.3.2013 ja 8.4.2013 työpalaverit tilaajan, kaavoittajan ja liikennesuunnittelijan kesken  
- vaihtoehtojen vertailu ja arviointi viikolla 15-16. 
- 23.4.2013 kaavan esittelytilaisuus osallisille Rimminkankaan koululla  
- 24.4. - 10.5.2013 asemakaavaluonnosvaihtoehdot julkisesti nähtävillä. 
- 20.5.2013 neuvottelu ELY:ssä vaihtoehtojen liikennejärjestelyistä, kaupunki on kallistu-

massa Poroputaan kannalle kun ELY-liikenne pitää Jussinahoa liikenteellisesti valmiim-
pana 

- 6.6.2013 työneuvottelu ja maastokäynti Pudasjärvellä: Poroputaalle kehiteltävät, paranne-
tut liikenneratkaisut ja kaavan muutokset 

- 14.6.2013 työneuvottelu ELY:ssä, edellisessä kokouksessa sovittujen korjausten esittely 
- 18.6.2013 palautteen käsittely kaupunginhallituksen kokouksessa 
- 17.5 ja 20.6. kaupungin neuvottelut elinkaarimalli-suunnittelijoiden kanssa 
- 26.6.2013 luontoselvityksen tarkistus, biologin maastokäynti 
- 27.6. ja 28.6.2013 neuvottelut rakennussuunnittelun ja kaavaratkaisujen sovittamisesta 

kaupungin ja konsulttien kesken ( kaavoitus, liikenne, rakennussuunnittelu ) 
- 27.8.2013 kaavaehdotuksen esittely kaupunginhallitukselle 
- 16.9.-18.10.2013  kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 
- 18.11.2013 Maanomistajan suostumus (sähköpostiviesti) kaavan laajentamiseen Varsi-

tien, Kuusamontien ja kevytliikenteenväylän väliselle TV-alueelle.  
- 3.12.2013,  §420,  palautteen käsittely kunnanhallituksen kokouksessa Rokualla: Pietari-

lan alueen erottaminen omaksi kaavakseen ja suunnittelun jatkaminen sen osalta 
- 19.12.2013, § 58,  Pudasjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi Poroputaan – Jussinahon 

asemakaavan muutoksen 
- Kaavamuutos kuulutettiin lainvoimaiseksi  __.__.2014.  
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Tätä työtä varten tehtiin tarkentava luontoselvitys kesäkuussa 2013. Lähtötietona käytettiin 
Kurenalan  osayleiskaava varten Natans Oy / Lassi Kalleisen laatimaa luontoselvitystä vuo-
delta 2006.  
Kaava-aluetta halkoo Iijoki, johon arvokkaimmat luontotyypit liittyvät. Iijoen rannat on mel-
kein kauttaaltaan rakennettu. Koulualue ulottuu lähimmillään noin 500 metrin etäisyydelle 
Pudasjärven Natura-alueesta, joka koostuu tulvametsistä ja -niityistä. Järvi on luokiteltu lintu-
vesiensuojeluohjelmassa valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. IBA- tai FINIBA-
luettelossa sitä ei kuitenkaan esiinny. Natura-alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain 
ja vesilain nojalla. Pudasjärven ja Mursunlammen tulvaniityt on luokiteltu myös paikallisesti 
arvokkaiksi maisema-alueiksi.  
Kaavamuutosalueelta ei ole havaintoja varsinaisista uhanalaisista lajeista. Pohjoisrannalla 
Kuusamontien tuntumassa on tulvasammalta, joka on silmälläpidettävä, alueellisesti uhan-
alainen laji (NT/RT) ja lisäksi kansainvälinen vastuulaji. Sille on sopivia kasvupaikkoja 
enemmänkin, joten se ei tarvinne välitöntä suojelua. (yleiskaavan  luontoselvitys) 
 

 
Pudasjärven Natura-aluerajaus. Alue koostuu useista osista eikä siitä muodostu yhtenäistä aluekoko-

naisuutta.  
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Kesällä 2013 konsultin luontokartoittaja Heini Lies-Niittymäki teki uuden luontoselvityksen 
laajentuneelle suunnittelualueelle, jolta tutkittiin tarkemmin 5 osa-aluetta: meijerin ja päiväko-
din kohdilla olevat lehtolaikut, Poroputaan niityt ja metsiköt sekä Jussinahon lehtometsä. 
 

 
Jussinahon rajusti harvennettu, entinen lehtometsä. Kuva Heini Lies-Niittymäki. 

 
Poroputaan ja Jussinahon metsät on harvennushakattu talvella 2012-13, jolloin niiden luonne 
on muuttunut eikä Jussinaho ole enää luokiteltavissa lehdoksi. Rantavyöhyke on kuitenkin 
säilynyt lähes luonnontilaisena. Poroputaan entisillä pelto- ja niittyalueilla ei ole erityisiä luon-
nonarvoja. Joenrannan tulvasammalia ei ollut mahdollista nähdä korkealla olevan vedenpin-
nan vuoksi. 
 

 
Meijerinrannan lehtolaikun lajistona mm. metsäkurjenpolvi, sudenmarja ja lehtonurmikka. Kuva Heini 
Lies-Niittymäki. 
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Selvityksen mukaan inventointialueella ei ole luonnonsuojelulain eikä vesilain kriteereitä täyt-
täviä suojeltavia luontotyyppejä. Alueella ei myöskään ole luonnonsuojelulailla rauhoitettuja 
kohteita. 
 
Alueen linnustoa ei havainnoitu myöhäisen ajankohdan vuoksi (26.6.) Kartoitusalueelta ei 
löytynyt liito-oravan jätöksiä eikä muitakaan viitteitä lajista. 
 
Luontoselvityksen laatijan mukaan suunnittelualueen asemakaavan muutoksen toteutuminen 
ei heikennä Natura-alueen luontoarvoja eikä sillä ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia Natu-
ra-alueen suojeluperusteisiin eikä alueen pesimälinnustoon. Näin ollen luonnonsuojelulain 65 
§:n mukaista varsinaista Natura-arviointia ei tarvita. 
 
 
Tulva-alueet 
 
Iijoen vedenkorkeus vaihtelee suuresti vuodenaikojen mukaan. Korkeimmillaan vesi on ke-
vättulvien aikaan toukokuussa. 
Tulvan aiheuttamat rakentamisrajaukset kaava-alueella voidaan määrittää Pohjois-
Pohjanmaan ympäristökeskuksen vuoden 1989 tulvan perusteella laatiman tulva-aluekartan 
perusteella. Karttaan liittyy koko kaava-alueen kattavat tulvan korkeustiedot Iijoen pituusleik-
kaukseen sovitettuna.  
Kurenalan keskustan sillan alapuoliselle jokiosuudelle ja järvelle kosteudelle alttiille rakenteil-
le alimmaksi sallituksi korkeustasoksi on määritetty ELY:n lausunnossa +112,03 / N60. 
 
Tulvan rakentamisrajoituksia ja tulvahaittoja on vähennetty rakentamalla laajoja tulvapenke-
reitä. Lisäksi on hyödynnetty maaston luontaisia muotoja ja tiestöä osana tulvasuojausta. 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta saadun luvan mukaan keskusta-alueella on voitu 
rakentaa suositeltua korkoa alemmaksi (N60  +111,73 m) tulvapenkan sijaitessa alueella.  
Poroputaan tontilla rakennuskorkeudet on määriteltävä suositusten mukaisesti, ellei tulvaval-
lia rakenneta. 
 
Alueelta on käytettävissä tuore maanmittauslaitoksen laserkeilaus-aineisto maanpinnan kor-
keuksista, jonka avulla tulva-alueet ja maan korotustarve voidaan tarkasti määrittää. 
 
Selostuksen liitteenä on em. aineiston pohjalta laadittu erillinen tulvakartta A3-koossa. 
 
 

 
Näkymä Pietarilan rannasta, vasemmalla tulvapengertä. 
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Rakennettavuusselvitys 
 
Iijoen sillankorvaan, koulukeskuksen vaihtoehtoisille tonteille on tehty rakennettavuusselvitys 
eli maaperäselvitys syksyllä ja se valmistui 30.1.2013, Destia. Jussinaholle tehtiin paino-
kairaus 25 tutkimuspisteessä ja Poroputaalle 20 tutkimuspisteessä.  
 
Jussinahon maanpinnan korkeus vaihtelee välillä +109,6...110,2 m ja vedenpinta on tasossa 
+107,7. Alueella on humuskerroksen alapuolella savista silttiä - silttistä hiekkaa noin 1-2 met-
rin paksuudelta. Aivan rannassa on turvetta. Siltti-hiekkakerroksen alla on löyhää, keskitiivis-
tä hiekkaa - hiekkamoreenia. Kairaukset ovat päättyneet tiiviiseen kerrokseen tai kiviin 
1,4...4,9 metrin syvyydessä maanpinnasta. maanäytteistä tutkittu savisen siltin vesipitoisuus 
on ollut 24,66% ja silttisen hiekan 11,11%. 
 
Poroputaalla maanpinnan korkeus vaihtelee välillä +110,9...112,2 m. Alueella on pintakerros-
ten alla noin 1 m paksuinen, löyhä, silttiä tai silttistä hiekkaa oleva kerros. Tämän alapuolella 
on keskitiivistä-tiivistä hiekkasoramoreenia. Kairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maakerrok-
seen tai siinä oleviin kiviin 1.3-6,3 metrin syvyydellä maanpinnasta. Maanäytteistä tutkittu 
hiekkamoreenin vesipitoisuus on vaihdellut 8,29...11,11%.n välillä. Moreeni on routivaa. 
 
Jussinaholla ja Poroputaalla rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti tiiviin mo-
reenikerroksen päälle tehdyn tasauskerroksen välityksellä. Jussinaholla geoteknisen kanta-
vuuden arvona voidaan alustavasti käyttää 100kPa ja Poroputaalla 150 kPa. Eloperäiset ja 
löyhät pintamaakerrokset poistetaan rakennusten alta. 
 
Molemmilla alueilla piha-alueet ja putkijohdot voidaan perustaa maavaraisesti. Humusmaa, 
turve ja löyhät pintamaakerrokset poistetaan rakennekerrosten alta. Jussinaholla alustava 
rakennekerrospaksuus on 1 metri ja Poroputaalla 80 cm. 

 

Tulvapenger rajoittaa näkyvyyttä joelle. 
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3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 
Tiedot  tähän vanhan rakennuskannan kuvaukseen on koottu Kurenalan osayleiskaavan 
inventoinnista 2007 ja Kristian Järven diplomityöstä vuodelta 2009, mistä liitteenä olevat va-
lokuvat myös ovat. 
 
Yleiskaavan mukaan muinaisjäännöksiä eli kivikautisia asuinpaikkoja on löydetty 6 kpl. Mi-
kään näistä ei sijoitu tälle suunnittelualueelle. 
 
 

 
Poroputaan pihapiirin aittoja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisäksi suunnittelualueella on kaksi 1970-luvulla rakennettua omakotitaloa. 

 
 
 
 
 
 

 

Poroputaan pihapiiri sijoittuu lä-
helle Kuusamontietä. Vanhasta, 
komeasta pihapiiristä ovat enää 
jäljellä kaksi aittaa, puoji sekä 
pihasauna. Asuinrakennus paloi 
pari vuotta sitten. Alue on nykyisin 
kaupungin omistuksessa. Tulva-
alueelle sijoittuvissa aitoissa on 
vielä jonkinlainen suojaava katto. 
Suositeltavaa on siirtää vielä kun-
nossa olevat rakennukset ja hirret 
muualle vanhojen rakennusten 
yhteyteen, esim. kotiseutumuseon 
alueelle. 
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3.1.4 Liikenne ja tekninen huolto 

 
Suunnittelualuetta sivuaa valtatie-20 eli Kuusamontie, jonka viereen vaihtoehtoiset koulukes-
kuksen / julkisten palvelujen paikat sijoittuvat. Suoraa yhteyttä valtatielle ei tonteilta ole, vaan 
joen eteläpuolella Jussinaholle kierretään valtatien alitse Varsitien, Rimmintien ja Tuulimyl-
lyntien kautta sekä pohjoispuolella Ritolantien liittymästä.  
Pietarilan asuinalueelle suorin kulku on Ritolantieltä mutta alueelle pääsee myös pohjoisen 
suunnasta Pietarilantietä ja Valiontietä pitkin. 
Valtatien varrella on kevytliikenteen väylät molemmin puolin tietä, samoin Rimmintien varres-
sa. Pohjoisrannalla valtatien alittaa kevytliikenteen väylä Ritolantien liittymän eteläpuolella. 
Pietarilan alueen katuverkko on heikossa kunnossa ja se on ollut kaupungin kunnostuslistalla 
jo useita vuosia. Jussinaholle johtava katuverkosto on melko hyvässä kunnossa. 
Liikenteen melualueet on osoitettu oheisella kartalla, joka on kopioitu Kurenalan yleiskaavas-
ta. Melualueen suhteellinen kapeus johtuu siitä, että valtatie on korkealla penkalla. 
 
Yhdyskuntateknisen huollon olemassa olevat verkostot on esitetty alla olevassa kuvassa: 
vesijohto sinisellä, viemärijohto punaisella, kaukolämpölinjat mustalla katkoviivalla ja sähkö-
linjat mustalla. 
 
Kaikki olevat linjat esitetään myös kaavakartalla 1:2000 / :1000, jos ne sijoittuvat tonteille. (harmaat, 
rasteroidut ja pistekatkoviivalla rajatut alueet) 
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Liikenteen melualue (KJ:N diplomityöstä) 

  
 

Yleiskaavoitusta varten Pudas-
järven taajamaan on laadittu 
Valtatien 20 liikenteellisten olojen 
parantamisen toimenpideselvitys 
vuonna 2011, ELY-keskus, ja 
vuonna 2012 Kurenalan koulun 
ja Fortumin kiinteistöalueiden 
liikennesuunnittelu, Destia. Siinä 
Rimmintien ja Tuulimyllyntien 
sekä Varsitien risteyksiin esite-
tään korotettua liittymää tai kier-
toliittymien rakentamista. Iijoen 
siltaa esitetään levennettäväksi 
0,5 m molemmin puolin ja valta-
tien poikkileikkausta kavenne-
taan suojakaiteiden rakentami-
seksi sillalta aina bussipysäkeille 
asti. Kevyen liikenteen hyötyle-
veydeksi saadaan 3,5 m mo-
lemmilla puolilla siltaa. 
 
Destia tekee liikennesuunnittelua 
tämän asemakaavamuutoksen 
yhteydessä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karttaote keskustaajaman yleis-
kaavaselostuksesta. 
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3.1.5 Maanomistus 

 
Oheisessa liitekuvassa on esitetty suunnittelualueiden maanomistustilanne. Vihreällä merki-
tyt alueet ovat Pudasjärven kaupungin omistuksessa ja keltainen valtatien tiealue valtion 
omistuksessa. Violetilla merkitty alue on yksityisten omistuksessa. Kaupunki neuvottelee 
Jussinahon maapohjan ostamisesta yksityiseltä.  
Iijoen vesialue on jakokuntien yhteisomistuksessa. Sinisellä merkityn vesialueen omistaa 
Metsähallitus, PVO-Vesivoima Oy, Pohjolan Voima Oy ja Koillis-Pohjan energiatuotanto Oy. 
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3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Suunnitelmaan liittyvät seuraavat lähtötietoaineistot: 
 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, vahvistettu Ympäristöministeriössä 17.2.2005. 
 Kurenalan yleiskaava 1984, yleiskaavaehdotus kevät 2013. 
 Ajantasakaava (kansilehdellä) 

 
Maakuntakaavassa  ydinkeskustaan on osoitettu  taajamatoimintojen aluetta A ja 
keskustatoimintojen aluetta C. 
A-merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden 
ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa kiinnittää eri-
tyistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallistaloudelliseen edullisuu-
teen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin.  
 
Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskunta-
rakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydin-
alueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi kes-
kukseksi. Yksityiskohtaisempiin kaavoihin tulee sisällyttää periaatteet uudisrakentamisen 
sopeuttamisesta rakennettuun ympäristöön. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakenta-
misessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön ja maiseman vaa-
limisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät. Taajaman 
merkittävä laajentaminen päätien toiselle puolelle yksityiskohtaisempaan kaavaan perus-
tuen edellyttää turvallisten yhteyksien järjestämistä päätien poikki. 
 

 
Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta (Pohjois-Pohjanmaan liitto)  

 
C-merkinnällä osoitetaan kaupunkikeskusten ja kaupunkiseudun kuntakeskusten ydin-
alue, johon sijoittuu keskustahakuisia palveluja sekä asumista. alueella olevat tärkeät 
kulttuuriympäristöt ja -kohteet on esitetty kaavaselostuksessa.  
Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota ydinkeskustan rajautumiseen muuhun taajamaan nähden, alueelle sijoittuvien 
toimintojen määrittelyyn, liikennejärjestelyihin sekä keskusta-alueen taajamakuvaan. 
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Iijokilaakson alue on maaseudun kehittämisen kohdealuetta mk-1, johon liittyy suun-
nittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luon-
non ja ympäristön kestävään käyttöön, maiseman hoitoon, vesistön vedenlaadun tur-
vaamiseen ja ulkoilureitistöjen kehittämiseen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa 
tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoitukset rakentamiselle.  
 
Jokilaaksoon on osoitettu lisäksi vihreällä katkoviivalla viheryhteystarve, jolla osoitetaan 
kaupunkiseutujen ja jokilaaksovyöhykkeiden sisäisiä ja niitä yhdistäviä tavoitteellisia ul-
koilun  runkoreitistöjä viheralueineen. Merkintään sisältyy sekä olemassa olevia että kehi-
tettäviä ulkoilu-, pyöräily-, melonta- ym. reittejä. Yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla tu-
lee turvata virkistysalueiden ja -reittien seudullinen jatkuvuus ja kehittäminen sekä liitty-
minen virkistyskeskuksiin, suojelualueisiin ja kulttuuriympäristöihin. 
 
Keskustan läpi kulkee valtatie / kantatie (Kuusamontie). Yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa on pyrittävä edistämään kevyen liikenteen väylien toteuttamista erityisesti taa-
jamien, kyläkeskusten ja koulujen läheisyydessä. Eritasoliittymä on osoitettu Ranuan-
tien risteykseen. 
 
Taajaman keskusta sijoittuu maakuntakaavassa määritellyn luonnon monikäyttöalue 
rajauksen sisälle. Merkinnällä osoitetaan virkistyskäytön kannalta kehitettäviä, arvokkaita 
luontokohteita sisältäviä aluekokonaisuuksia. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota luontoalueiden virkistyskäyttöedellytysten edistämiseen, nii-
den välisten reitistöjen muodostamiseen sekä maisema- ja ympäristöarvojen säilymiseen. 
Aluerajaus sisältää mm. lännessä Pudasjärven arvokkaan Natura-lintujärven ja itäpuolel-
la Sotkajärven, joita Iijoki ja mm. Kurenkosken kalastusalue yhdistää. 
 
Kurenalan yleiskaava on laadittu vuonna 1984 ja sen uudistaminen oli vireillä 1995, 
mutta sitä ei viety ehdotuksena hyväksymiskäsittelyyn. Nyt vireillä oleva yleiskaavan päi-
vitys on ehdotusvaiheessa ja ehdotus tullee nähtäville keväällä 2014.  
Keskusta on toteutunut 1984 laaditun kaavan mukaisesti, mutta lievealueiden asuin- ja 
teollisuusaluevaraukset liikennejärjestelyineen ovat toteutuneet kaavassa osoitettua sup-
peampana.  
 
Ritolantien risteyksen pohjoispuolelle on varattu kaupallisten palvelujen, hallinnon ja 
erikoistavarakaupan aluetta P-1 sekä eteläpuolelle Kaupallisten palvelujen, hallinnon ja 
erikoistavarakaupan aluetta P-3, jonne saa rakentaa myös asuntoja. Peltotien varressa 
on erillispientalojen aluetta AO. 
 
Joen etelärannalla valtatien itäpuolella, uimahallin pohjoispuolella, on P-1 aluetta ja lähi-
virkistysalue VL-1, joka sisältyy Iijoen etelärannan vihervyöhykkeeseen, missä on lähi-
virkistysalueeksi ja puistoksi asemakaavoitettuja alueita. Alueiden toteutuksella ja hoidol-
la on muita VL-alueita korkeammat ympäristön hoidon tavoitteet.  
 
VL-1 alueella on luo-2 alue: Metsälain mukainen tuore lehtolaikku. 
Kaavamääräys: "Alue on lehtomaista metsää, joka tulee säilyttää ja hoitaa luonnonmu-
kaisena puistoalueena. Alueelle saa rakentaa yleisen virkistyskäytön kannalta tarpeelliset 
latu- ja ulkoilureitit, jotka tulee toteuttaa maastoon sopeuttaen. Alueelle tulisi laatia puis-
toalueen hoidon ja kunnostuksen yleissuunnitelma, jossa annetaan ohjeet alueen hoidos-
ta ja käytöstä."   
 
Kuusamontien varressa on oleva kevytliikenteen yhteys molemmilla puolilla sekä joki-
rannassa ulkoilureitti. Lisäksi kevytliikenteen reitit ovat kokoojateiden varsilla ja etelä-
rannalla oikoreitti rantapuiston läpi sillankorvaan. Alikulkuja on 2 kpl valtatieristeysten yh-
teydessä ja 1 joen etelärannalla sillan kohdalla. Valtatien varren melualue on osin suoja-
viheraluetta EV.  
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Alin rakentamiskorkeus eli kosteudelle alttiiden rakennusosien alin korkeusasema pis-
teessä 90 on +111,90 m N-60 järjestelmässä. 
 

 
Ote yleiskaavaehdotuksesta 2009. 
 
 
Taajaman asemakaavat on laadittu useassa vaiheessa. Pääosa on laadittu 1970-luvulla 
ja vanhimmat osat 1960-luvulla. Kaavamuutoksia on laadittu mm. vt 20 liittymäjärjestelyi-
hin sekä liike- ja asuntorakentamiseen liittyen valtatien lähialueella. Hirsirakentamisen 
koerakentamisalue sillan koilliskulmalle asemakaavoitettiin vuonna 2010. 
 
Voimassa olevassa asemakaavassa kaavamuutosalueilla olevat kaavat on vahvistettu 
seuraavasti: 
Joen pohjoisrannalla Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan korttelit 3, 5, 8 ja 9 sekä 
niihin liittyvät viher- ja katualueet: 
Valtatien länsipuoli:  kortteli 3 ALK – 17.4.1963 
 valtatien sillan kohta W – 3.11.1977 
  kortteli 8-9, AO js AR-1, puistoalue VP, Ritolantie - 19.8.1990 

 risteysalue, kortteli 5: KL, Ritolantie alkuosa, Kuusamontie, Rah-
timiehentie ja vt-20 alikäytävä - 4.2.1991 
Ritolantien pp/h ja puistoalue VP – 19.6.2000 
Kunnaantie  - 29.04.2010 

   
Joen etelärannalla Rimminkankaan asemakaava: Rimminkankaan asemakaavan kortte-
liin 316 ja 3 liittyvät viher, vesi- ja liikennealueet: 

puistoalueen osa VP, vesialue W, Kuusamontie LT, kortteli 3 TV 
ja kevytliikenteen väylä pp - 3.12.1985 

  Jussinahon niemeke, puistoalueen osa P - 17.10.1972 
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Ote ajantasa-asemakaavasta. Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kurenalan keskustassa 
Kuusamontien varressa, pääosin sen länsipuolella. Muutosalueiden pinta-ala on yhtensä 
noin 18 ha. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Pudasjärven kaupunginvaltuusto on päättänyt aiemmin Kurenalan uuden koulun sijoit-
tamisesta Poroputaan alueelle Ritolantien varteen. Koulukampukseen sijoittuu näillä 
näkymin ainakin ala- ja yläkoulu, lukio ja kansalaisopisto. Koulun rakentaminen Poro-
putaalle ei ole kuitenkaan mahdollista nykyisen asemakaavan puitteissa, vaan raken-
nuksen ja siihen liittyvien toimintojen sijoittaminen ja rakennusoikeuden korottaminen ja 
liikenteen järjestäminen edellyttävät asemakaavan muuttamista. ELY-keskuksen kans-
sa käydyn neuvottelun pohjalta on päätetty tehdä kahden parhaan sijoituspaikan välillä 
asemakaavallinen vertailu, joka sisältää myös liikenteellisen tarkastelun. 

Tehtävänä on tehdä edullisuusvertailu kahden valitun sijaintipaikan välillä ja laatia 
asemakaavan muutos valitulle alueelle Pudasjärven Kurenalalle, Iijoen rannan tuntu-
maan. Asemakaavatyön tavoitteena on valmistella rakennuspaikka uuden, hirsisen 
koulukeskuksen rakentamiseksi ja tutkia siihen liittyvät liikennejärjestelyt.  

Kaavamuutokset kohdistuvat kaupungin omistamille maille, paitsi Jussinaho uimahallin 
pohjoispuolella on yksityisessä omistuksessa. 

 

 
Alustava idealuonnos koulukeskuksesta, arkkit. tsto Kimmo Kuismanen 

 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 
 Uuden koulukeskuksen tarve nousi ajankohtaiseksi olevien koulurakennusten sisäilmaon-

gelmien vuoksi. Syksyllä 2012 arkkitehtitoimisto Kimmo Kuismanen tutki uuden, hirsira-
kenteisen koulukeskuksen tilaohjelmaa ja vertaili 8:aa vaihtoehtoista sijaintipaikkaa. 
(Rimminkangas, Kurenalan ala-aste, Jussinaho, Poropudas, Lakari, vt itäpuoli, Pietarila, 
Törrönkangas). Pietarila todettiin heti liian pieneksi, Törrönkangas sijaitsee liian kaukana 
keskustasta ja vt itäpuoli ei ole helposti ostettavissa. Myös olevat koulutontit todettiin vai-
keiksi, koska olevat rakennukset tulisi purkaa ennen rakentamisen käynnistymistä ja kou-
lulaisilla ei olisi väistötiloja. Näin parhaiksi alueiksi valikoituivat Poropudas ja Jussinaho. 
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 20.11.2012, § 390 Pudasjärven kaupunginhallitus hyväksyi Tekesin rahoituspäätöksen ja 
nimesi koulukampushankkeen ohjausryhmän.  

 "Kurenalan koulun, Rimminkankaan koulun ja vanhan lukion koulurakennusten tilaratkai-
sut ovat epäkäytännölliset ja hukkatilaa on runsaasti, rakennukset ovat energiataloudelli-
sesti huonoja ja niiden kaikenpuolinen ylläpito kallista. Rakennusten korjausten jatkami-
nen johtaa todennäköisesti kasvavaan kustannustasoon ja vajaakäytössä olevien tilojen 
turhiin ylläpitokustannuksiin. Perusteellisen harkinnan ja tehtyjen tutkimusten perusteella 
on päädytty ratkaisemaan tilaanne rakentamalla uusi, terveellinen ja älykäs ja muuntuva 
oppimis-, harraste ja sivistysympäristörakennus, jonka materiaalina on hirsi.  

 Tekesiltä on haettu ja saatu projektirahoitusta hankkeen kilpailutusprosessiin, jonka tulok-
sena löydetään paras kokonaisratkaisu hankkeen rahoittamiseen, suunnitteluun, toteutuk-
seen ja ylläpitoon. Projektin kokonaiskustannusarvio on 233 970€ ja Tekes myöntää 
hankkeelle 50% avustuksen. Projektisuunnitelma on työstetty yhteistyössä sivistys- ja 
opetustoimen ja teknisen toimen viranhaltijoiden kanssa.  

 
 18.12.2012 kaupunginhallitus päätti kaavamuutoksen käynnistämisestä kahden vali-

tun sijaintipaikan välillä sekä Pietarilan asuntoalueen kaavamuutoksen. 
 

 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

Maanomistajien lisäksi kaikilla niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaa-
va saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa 
suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, ar-
vioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta 
(MRL 62 §). 

 
Osallisia ovat 

 Alueen maanomistajat ja osakaskunnat 
 Kunnan asukkaat, erityisesti koululaiset ja heidän vanhempansa  
 Alueen yritykset, yhdistykset ja järjestöt 
 Kunnan hallintokunnat 
 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
 Pohjois-Pohjanmaan liitto 
 Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo 
 Oulu-Koillismaa pelastuslaitos 
 Sähköyhtiö, vesi- ja jätevesiyhtiöt, teleoperaattorit 

 
 

4.3.2 Vireilletulo 

 
Asemakaavoitus on kuulutettu vireille  27.2 ja aineisto on nähtävillä 4.3.2013 lähtien. Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma sekä asukaskysely ovat nähtävillä kunnan ilmoitustaululla ja 
kunnan internet-sivustolla. 
AS on nähtävillä ehdotusvaiheen nähtäville panoon asti ja osalliset voivat ilmoittaa mielipi-
teensä sen riittävyydestä.  Asukaskyselyyn voi vastata 20.3. asti. 
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4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 
Aikataulu ja asemakaavoituksen eteneminen  
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Viranomaisyhteistyö 

- 29.1.2013: 1. viranomaisneuvottelu.  
- lausunnot luonnosvaiheen kuulemisen yhteydessä touko-elokuussa 2013. 
- työneuvottelut liikennejärjestelyistä 8.4, 20.5. ja 14.6.2013 
- maastokäynti Pohjois-Pohjanmaan museon edustajan, Turpeisen kanssa rakennus-

suojelukohteisiin 24.5.2013, jolloin sovittiin että suojelumerkintä voidaan poistaa mei-
jerirakennuksesta. 

- 8.8.2013 ELY-keskuksen lausunto luonnoksesta, jossa annettu mm. alimmat raken-
tamiskorkeudet 

- Viranomaisten lausunnot kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheissa, nähtävilläpidon aika-
na. 

 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:ssä määritellään alueiden käytön suunnittelun tavoitteet 
seuraavasti: 

Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja 
riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää: 
1) turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, ku-
ten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön 
luomista; 
2) yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta; 
3) rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista; 
4) luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä 
5) ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä; 
6) luonnonvarojen säästeliästä käyttöä; 
7) yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista; 
8) yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta; 
9) elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä; 
10) palvelujen saatavuutta; sekä 
11) liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja 
kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä. 

ja MRL 54§ 
Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava 
otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään.  
Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle 
ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen jär-
jestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin 
liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristös-
sä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. 
 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

 
Pudasjärven kaupungin tavoitteena on rakentaa uusi, moderni koulukeskus näkyvälle paikalle 
keskustaan, Kuusamontien varteen. Uusi koulu on todettu edullisemmaksi ylläpitää kuin korjata 
jatkuvasti olevia, vanhoja koulurakennuksia, jotka ovat lisäksi liian suuria ja tilajärjestelyiltään 
vanhanaikaisia tulevaisuuden tarpeisiin nähden.  
Uusi koulukeskus halutaan rakentaa hirrestä, valtakunnallisena pilottikohteena. Hankkeella 
halutaan tukea paikallista hirsitaloteollisuutta ja tutkia hirren kilpailukykyä tulevaisuuden ra-
kennusmateriaalina myös julkisissa rakennuksissa. 
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Kaavahankkeessa selvitetään kahden vaihtoehtoisen paikan edellytyksiä koulukeskuksen 
sijaintipaikaksi. Sijaintia arvioidaan suhteessa alueen luontoon ja maisemaan, mitkä ovat 
lähtökohdiltaan hienoja: Iijoen jokimaisema ja etelärannan lehtomainen, puistoksi kehitettävä 
rantametsä (yleiskaava). Rantavyöhykettä kehitetään kaikissa vaihtoehdoissa puistoalueena, 
mihin tulee ulkoilureitit ja rantautumispaikkoja (maakuntakaava). 
Alueen rannat ovat alavia ja tulva leviää laajalle, varsinkin joen etelärannalla. Maan korotta-
minen ja alueiden tulvasuojaus tutkitaan ja pyritään suunnittelemaan niin, että täyttö olisi 
mahdollisimman luonnollisen näköinen jotta maisemanäkymät joelle säilyisivät ja arvokasta 
lehtometsää säästyisi mahdollisimman paljon. 
Rakennettua ympäristöä pyritään vaalimaan niin, ettei sen kulttuurihistoriallisia ja rakennetun 
ympäristön arvoja hävitetä (maakuntakaavan ja yleiskaavan inventoinnit). 
Lisäksi tutkitaan alueiden liikenteellinen toimivuus ja turvallisuus sekä selvitetään niiden edel-
lyttämät toimenpiteet kustannusarvioineen, jotta paikan valinta olisi myös taloudellisesti kes-
tävä. Osallisten tavoitteita kartoitetaan asukaskyselyllä, jotta heidän tavoitteensa selviävät 
mm. sosiaalisten vaikutusten arviointia varten. 
 
Asemakaavasuunnittelussa on noudatettava ylemmänasteisissa kaavoissa (maakuntakaava 
ja yleiskaava) annettuja suunnittelumääräyksiä, jotka on tarkemmin kirjattu kappaleeseen 3.2 
Suunnittelutilanne. 
 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, asukaskyselyn tulokset 

 
Vastauksia saatiin yhteensä 140 kappaletta. Vastaajista koululaisia oli 30 ja muita 110. Li-
säksi kyselyn oli täyttänyt osittain 17 koululaista ja 73 muuta, nämäkin vastaukset ovat mu-
kana yhteenvedoissa. 
 
 1. Koulukeskuksen suunnittelussa huomioitavat asiat,  
 
Sisätilat , yhteistilat: Eri kouluille tarvitaan erilliset tilat, ja tilaa pitää olla muutenkin runsaasti. 
Tilojen tulisi olla muunneltavia. Oleskelutiloja sekä leikki- ja liikuntatiloja tarvitaan. Oppilaiden 
turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta korostetaan, myös esteettömyys tulee huomioida. 
Koululaisten tarvitsemien tavaroiden säilytys (mm. liikuntavälineet) sekä henkilökohtaisten 
tavaroiden lukitsemismahdollisuus nousee esille. Koululaisten sekä opettajien kuuleminen 
nähdään tärkeänä. Kirjaston ja nuorisotilan läheisyys kouluun nähden on myös tärkeää.  
 
Ulkotilat , piha-alueet: Piha-alueiden tulee olla sellaisia, että monenlainen toiminta on mah-
dollista ja että ulkoalueilla viihdytään. Jokaiselle kouluasteelle toivotaan omaa, mahdollisesti 
aidattua piha-aluetta. Isompien koululaisten ja lukiolaisten sekä pienten koululaisten kohtaa-
misten välttäminen nähdään tärkeänä, jotta esimerkkioppiminen vähäistä (esim. tupakointi). 
Pääsy joelle sekä valtatielle tulisi estää onnettomuuksien välttämiseksi. Myös lähialueiden 
rauhallisuuden säilyminen nousee esille. Piha-alueiden hyödynnysmahdollisuus kouluaikojen 
ulkopuolella pohdittava, samoin kuin parkkialueiden mitoitus myös muuta kuin koulutoimintaa 
ajatellen.  
 
Koulualueen liikennejärjestelyt, huomioitavaa: Vastaajat painottavat turvallisuutta. Iijoen ylit-
tävä silta on liikenteen pullonkaula, jonka ylitys koetaan riskinä koululaisille. Iso osa asuk-
kaista asuu Iijoen eteläpuolella, joten koulun sijoittuessa joen pohjoispuolelle sillan ylitystarve 
tulisi eteen isolle joukolle lapsia ja nuoria. Lisäksi eteläpuolta (Jussinaho) puoltaa se, että 
alueella on parkkitilaa jo ennestään liikunta- ja uimahallin yhteydessä. Myös linja-autojen 
ajoalueen teko Jussinahoon nähdään helpompana kuin joen pohjoispuolella.  
Koulualueen liikenne tulee järjestää siten, että autot ja mopot eivät kulje samoilla reiteillä kuin 
pienimmät koululaiset. Samoin eri ajoneuvojen reitit tulisi eritellä (koulukyydin mm. linja-
autoilla ja vanhemmille sallitut hakupaikat omilla autoilla). Myös eri ikäisten koululaisten kul-
kemisen porrastamista kouluaikoja pohtimalla ehdotetaan. Koulun sijoittamista joen rantaan 
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kritisoidaan turvallisuustekijöiden vuoksi. Valtatien läheisyys nähdään hankalana asiana, ja 
valtatien risteykseen toivotaan kehittämistä. Alueen asukkaiden liikennöinti pitäisi säilyä su-
juvana. 
 
Mitä muita toimintoja, joita koulukeskukseen voisi mielestäsi sijoittaa? 
Usea vastaaja toivoo, että "koulu kouluna", edes kansalaisopiston toimintoja ei välttämättä 
haluta samaan yhteyteen. Toisaalta koulukeskukseen sopisi vastaajien mielestä liikuntapai-
kat sekä erilaiset tapahtumat ja käyttömahdollisuus iltaisin. Osa vastaajista ehdottaa nuoriso-
tilojen ja kirjaston sijoittamista koulukeskukseen. 
 
Tällä hetkellä suunnitellaan koulutiloja, mutta tulevaisuudessa alueelle ja rakennuksiin voi 
kohdistua myös muita käyttötarpeita. Miten voidaan turvata se, että rakennukset ja ulkoalu-
eet ovat myöhemmin hyödynnettävissä ja muokattavissa myös muille toiminnoille (elinkaa-
riajattelu)? Mitä käyttömahdollisuuksia ajattelette alueella ja koulutiloissa olevan? 
Alueen tuleva käyttö, huomioitavaa:  Jokirannan ulkoilureittiä voisi jatkaa koulun alueelle tai 
läheisyyteen. Ikäihmisten määrän katsotaan tulevaisuudessa lisääntyvän, joten koulukeskus-
ta voisi tulevaisuudessa käyttää vanhusten palveluille. Myös toimisto- tai matkailukäyttöä on 
pohdittu. Usea vastaaja on sitä mieltä, että tulee suunnitella etupäässä koulua.   
 
Tilojen muuntamismahdollisuudet, huomioitavaa: Vastaajat ehdottavat sisäseinien muunto-
mahdollisuutta, yhdisteltäviä tiloja, monipuolisuutta, esteettömyyden huomiointia. Tulevasta 
käytöstä pohditaan mahdollisuutta hyödyntää tiloja toimitiloina, matkailupalvelujen tiloina.  
 
Miten vanhat, tällä hetkellä käytössä olevat koulutilat tulisi mielestänne hyödyntää tulevai-
suudessa? Vastaajat pohtivat maahanmuuttajien sijoittamista mutta voiko rakennuksia hyö-
dyntää jos sisäilmaongelmia on jo olemassa. Mahdollisuuksia nähdään mm. vanhustenhoi-
dossa, pienteollisuustiloina, kaupallisessa- tai asuinkäytössä tai virkistys- ja urheilualueina. 
Myös uuden koulun rakentamista vanhojen tilalle ehdotetaan. Kurenalan koulun säästämistä 
ehdotetaan myös.  
 
Vastaajia pyydettiin arvioimaan, mitä tekijöitä koulun sijoituspaikkojen vertailussa tulisi 
painottaa. Ainoa tekijä, joka katsotaan vähemmän tärkeäksi, on maanomistustilanne. Eniten 
painoarvoa vastaajat antavat liikennejärjestelyjen sujuvuudella ja turvallisuudelle. Myös kou-
lun sijoittuminen suhteessa asumisen alueisiin, alueen turvallisuus ja viihtyisyys, koulun si-
joittuminen suhteessa palveluihin sekä virkistysmahdollisuudet nähdään hyvin tärkeinä. Mer-
kitystä on myös maiseman muutoksella, hankkeen aiheuttamilla kustannuksilla sekä luon-
nonolosuhteiden muutoksella. 
 
Poroputaan alueessa iso osa vastaajista ei näe hyviä puolia. Hyvistä puolista muutama vas-
taaja mainitsee ison tilan, näkymät ja maisemallisen paikan sekä urheilukentän läheisyyden 
(Suojalinna). Myös liikenneratkaisujen eri mahdollisuudet nähdään parempina kuin eteläpuo-
lella jokea. Maaperän rakennettavuus ja kaupungin omistus maa-alueelle nähdään hyvänä. 
Huonoista puolista mainitaan joen läheisyys ja sillan ylitys, liikennejärjestelyt ja valtatien vil-
kas liikenne sekä sijainti suhteessa asutukseen ja palveluihin (mm. kirjasto, uimahalli). Myös 
alueen kokoa kritisoidaan. Koulun rakentaminen pohjoispuolelle tuhoaisi matkailun ja liike-
elämän kehittämismahdollisuudet. 
 
Jussinahon alueessa vastaajat pitävät hyvänä sijaintia suhteessa nykyiseen keskustaan ja 
asumisen alueisiin. Myös olevat virkistys- ja liikuntapaikat ovat lähellä, samoin kuin kirjasto. 
Myös liikennejärjestelyt katsotaan helpommin järjestettäviksi ja turvallisemmiksi, samoin kuin 
tilanne suhteessa Iijokeen. Tilaa sanotaan olevan tarpeeksi. 
Moni vastaaja ei näe sijainnissa huonoja puolia. Osa vastaajista pitää joen läheisyyttä riski-
nä, samoin kuin tulvauhkaa. Myös liikenneratkaisuissa, kulkuyhteyksien järjestämisessä ja 
maisemavaikutuksissa nähdään ongelmia. Aluetta pidetään myös ahtaana sekä sijainniltaan 
etäällä urheilukentästä, mikä tuo ongelmia urheilu- ja ulkoliikuntapaikkojen järjestämiseen. 
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Yleisön vastaukset:   Koululaisten vastaukset:  

  
 

1. Koulun sijoittuminen suhteessa asumisen alueisiin (Kulkuetäisyydet ja -reitit kouluun) (117) (EOS: 3) 
2. Koulun sijoittuminen suhteessa palveluihin (Muun muassa terveydenhuolto, kulttuuripalvelut kuten kirjasto- nuorisota-

lo-(elokuva)teatteri-kerhotilat, kaupat)  (116) (EOS: 2) 
3. Liikennejärjestelyjen sujuvuus ja turvallisuus (Jalankulku, pyöräily, henkilöautot, koulubussit, muu julkinen liikenne)  

(117) (EOS: 1) 
4. Alueen turvallisuus ja viihtyisyys (Muun muassa melu, tärinä, jokirannan läheisyys) (114) (EOS: 1) 
5. Virkistysmahdollisuudet ja mm. reittien sijoittuminen (Koululiikunta, pelikentät, uimarannat ja venevalkamat, ladut sekä 

reittien sijoittuminen keskustaajamassa, Iijokilaakson viheryhteys) (113) (EOS: 2) 
6. Luonnonolosuhteiden muutos (Kasvillisuus, eläimistö, ihmisen vaikutus) (113) (EOS: 1) 
7. Maiseman muutos (Viihtyisä ympäristö, rakennettu maisema, Iijokilaakso, Mursunlampi) (113) (EOS: 1) 
8. Maanomistustilanne (Yksityinen vai kaupungin, maanhankinta) (114) (EOS: 4) 
9. Hankkeen aiheuttamat kustannukset (Esim. tontin saattaminen rakennuskelpoiseksi, tulva, kuivatus, maanvaihto, kes-

tävä ja pitkäikäinen rakentaminen, ylläpito / vuokra) (113) (EOS: 3) 
 
 
 
 
 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot, niiden vertailu ja vaikutuk-
set 

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 

Pudasjärven kaupunginvaltuusto on päättänyt joulukuussa 2012 Kurenalan uuden 
koulun sijoittamisesta Poroputaan alueelle Ritolantien varteen. Koulukampukseen si-
joittuu näillä näkymin ainakin ala- ja yläkoulu, lukio ja kansalaisopisto. Koulun rakentami-
nen ei ole kuitenkaan mahdollista nykyisen asemakaavan puitteissa, vaan rakennuksen ja 
siihen liittyvien toimintojen sijoittaminen, rakennusoikeuden korottaminen ja liiken-
teen järjestäminen edellyttävät asemakaavan muuttamista. ELY-keskuksen kanssa 
käydyn neuvottelun pohjalta on päätetty tehdä kahden parhaan sijoituspaikan, Poroputaan 
ja Jussinahon välillä asemakaavallinen vertailu, joka sisältää myös liikenteellisen tarkaste-
lun. 
 
 
KOULUKESKUKSEN SUUNNITTELU  
käynnistettiin ennen asemakaavoituksen käynnistystä syksyllä 2012 kun arkkitehtitoimis-
to Kimmo Kuismanen teki aluevertailun kahdeksan eri sijaintipaikan välillä. 
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Uudisrakentamista puolsivat Kuismasen mukaan seuraavat seikat: 
 

 
 
Vaatimukset koulutontille: 

 hankkeen laajuus on noin 10 000 br-m2. 
 kullakin koululla on oltava oma pihansa ja sisäänkäyntinsä 
 joustava ja yleispätevä rakenne. Rakennus tai sen osa on voitava muuttaa hel-

posti uusiin käyttötapoihin kuten senioriasuminen, toimitilat, innovaatiokesus 
jne. 

 koulu- ja harrastekeskuksen tontin minimikoko ilman liikuntakenttää on noin 3 
ha. 
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Vertailun pohjalta suositeltiin parhaana alueena 3. Jussinahoa, mikäli maanomistukseen 
ja kaavoitukseen liittyvät ongelmat saadaan ratkaistua. Toiseksi paras alue on 4. Poropu-
das, minkä toteuttamiselle ei todettu olevan esteitä. 1. Rimminkangas ja 5. Lakari ovat 
mahdollisia mutta molempiin liittyy turvallisuuteen, toimintoihin, koulumatkoihin, väistötiloi-
hin ja liikenteeseen liittyviä ongelmia. Kurenalan tonttia ei voida pitää sopivana kaavail-
tuun toimintaan. 
 
Asemakaavoitus käynnistyi keväällä 2013 vaihtoehtojen muodostamisella ja vertailulla. 
Yhdeksi vertailumalliksi otettiin Kuismasen kampus-mallinen rakentamistapa ja konsultti 
loi koulukeskukselle rakennemallit solut ja pihapiiri. Molemmille alueille sijoitettiin kaikki 
kolme mallia ja niiden sopivuutta vertailtiin suhteessa ympäristöön ja suunnittelutavoittei-
siin.  
                 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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POROPUDAS 

 KAMPUS 

 SOLUT

      PIHAPIIRI 
POROPUDAS  -  KOULUKAMPUS 
- yksi yhtenäinen rakennusmassa, kerrosala noin 8500 k-m2 
- Ritolantie katkaistu, paikalla oleva kl-yhteys, ajo tontille pohjoisen suunnasta 

peltokatua pitkin, pysäköinti Kuusamontien puolella, 160 ap ja huoltoajo 
- Rampuksessa kaksi siipeä alakoulua varten ja liikuntasali erillisenä rakennuksena 
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- rannassa kapea puistovyöhyke ja polku, pihoja ja pelikenttiä, rakennus osin tulva-
alueella 

 
POROPUDAS  -  SOLUT 
- maapohjaa ei tarvitse korottaa, rakennusala noin 9800 k-m2 
- tilat jaettu kuuteen soluun joita maanalainen kellarikerros tai katettu keskikäytävä 

yhdistää 
- tontilla noin 100 autopaikkaa kolmessa alueessa, huoltoajo keittiöön 

pysäköintialueelta, koulukulketukset katuverkolla, ei tontilla, kl-väylä tontin läpi 
nykyisellä paikalla 

- atrium-tyyppiset solut, joissa valokatteinen keskustila, käytävä, välituntipiha, ulkopihat 
rakennusten väleissä, urheilukentät rantapuistossa ja Lakarissa 

 
POROPUDAS  -  PIHAPIIRI  
- maapohjaa ei tarvitse korottaa, kerrosalaa noin 10 700 k-m2 
- Ritolantien nykyisellä paikalla, Peltolantien linjausta muutettu, Alueella noin 100 auto-

paikkaa, koululaiskuljetukset Ritolantien kautta, kl-väylät nykyiset ja lisäksi joen puo-
lelta 

- alakoulu, yläkoulu ja lukio eri yksiköissään, tulevaisuudessa koulu voi tiivistyä joen 
puoleiselle alueelle ja lukion tilat ottaa muuhun käyttöön 

 
 
 
 
 
 
     JUSSINAHO 
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4.5.2 Sijoittumisvaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu 
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4.5.3 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta 

Alueiden vertailu ei tuottanut selvää tulosta, vaan kumpikin alue oli hyvä eri asioissa. 
Poroputaan alue oli parempi luonto-olosuhteiltaan, kaupunkikuvaltaan, rakennetta-
vuudeltaan ja taloudellisuudeltaan, Jussinaho taas oli hyvä liikenneverkon valmiuden 
ja muiden julkisten ja kaupallisten palvelujen läheisyyden takia. 
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4.5.4 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

 
Kaupunginhallitus käsitteli vastineet ja luonnokset kokouksessaan 18.6.2013 § 241. 
Koulukeskuksen sijaintipaikaksi jäi edelleen Poropudas, aiemmin tehdyn sijaintipää-
töksen mukaisesti.  
Suunnittelualuetta laajennetaan ELY-keskuksen esittämällä tavalla. 
Jussinaho kaavoitetaan osittain puistoalueeksi ja osittain yleisten rakennusten kortte-
lialueeksi. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

5.1.1 Mitoitus 

Kaavamuutoksen käynnisti taajaman koulujen uusimis- ja keskittämishanke, missä määritel-
tiin uuden koulukampuksen tilatarve. Aluksi tavoite oli 9 500 bruttoneliömetriä eli noin 11 000 
k-m2. Sittemmin rakennusoikeutta nostettiin vielä 14 000 k-m2 :iin, jotta suunnitteluaikana 
esiin nousevat lisätarpeet voidaan huomioida. 
Jussinaholle osoitettiin myös pieni yleisten toimintojen alue esim. jäähallia varten ja sille va-
rattiin rakennusoikeutta 5000 k-m2. 

5.1.2 Palvelut 

Kaavamuutos kohdistuu taajaman ytimeen, läpikulkutien eli Kuusamontien varteen. Kaava-
muutostarve syntyi julkisten koulupalvelujen muutospaineista. Kaupungin koulutoiminnot 
halutaan keskittää, ajan hengen mukaisesti, kaikki yhteen koulukampukseen. Tällä toivotaan 
säästöjä kiinteistöjen ylläpitoon ja tehokkuutta opetukseen. Koulun paikaksi valikoitui Poro-
pudas joen pohjoisrannalla. Kaavamuutosalueelle siis sijoittuu yksi taajaman keskeisimmistä 
julkisista palveluista. 
 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteuttaminen 
 
Hankesuunnitelmassa on asetettu mm. seuraavia tavoitteita koulukeskuksen ympäristölle. 

 terveellinen, älykäs, muuntuva oppimisympäristö  

 piha-alueiden oltava riittävän isot ja jaettu eri ikäisten lasten toimintasektoreihin 

 huomioitava pihojen suuntaus ja aurinkoisuus vuorokauden eri aikoina 

 välituntialueet toiminnallisia, osallistavia ja virikkeitä tarjoavia: kaukalo, juoksusuora, 
parkour ... 

 älykkäät kalusteet ja välineet, turvalliset ja toimivat 

 turvalliset kl- yhteydet 

 kaupunkikuvallinen merkitys suuri, käyntikortti, paikallinen identiteetti 
 
Nämä kaikki seikat huomioidaan rakennussuunnittelussa ja asemapiirroksessa. Kaavalla on 
vaikutettu tontin valintaan, joka on aurinkoinen etelärinne. 

5.3 Aluevaraukset 

5.3.1 Korttelialueet 

 
AO ERILLISPIENTALOJEN  KORTTELIALUE 
 
Merkinnällä on osoitettu Kuusamontien varressa olevat kaksi omakotitaloa. Kerrosluku I 1/2 
ja rakennusoikeus e=0,20 säilyvät ennallaan. Korttelin pinta-ala on noin 2500 m2 ja raken-
nusoikeus 500 k-m2. 
Voimassa olevassa asemakaavassa valtatie-20 varteen oli kaavoitettu 8 omakotitonttia kun-
nan maalle, joista em. kaksi tonttia on rakennettu. Muut tontit  on nyt muutettu puistoalueeksi 
VP, katualueeksi ja yleiseksi pysäköintialueeksi LP. Asunnot sijaitsevat osin liikenteen melu-
alueella, mistä syystä rakentamattomat tontit poistettiin asuinkäytöstä.  
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Asuinkortteleiden rakentamistapa ja asemakaavamääräykset on selostettu tarkemmin kappa-
leessa 6 Asemakaavan toteuttaminen. 
 
 
Y YLEISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE 
 
Merkinnällä on osoitettu joen etelärannan urheilupalvelujen alue, olevan uimahallin ja moni-
toimitalon viereen. Alueen rakennusoikeus mahdollistaa esim. jäähallin rakentamisen. Kortte-
li sijoittuu tulva-alueelle, mikä edellyttää maalajien vaihtoja ja korottamista täytemailla. Kos-
teudelle alttiiden rakennusosien alin sallittu rakentamiskorkeus on + 112,03 m N60 -
järjestelmässä. 
Voimassa olevassa asemakaavassa koko niemi on puistoaluetta V / VP. 
 
 
 
YO OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE 
 
Merkinnällä on osoitettu uusi koulukorttelin alue joen pohjoisrannalla. Voimassa olevassa 
asemakaavassa rannan puoleinen alue on asuin-, liike- ja kerrostalojen korttelialuetta ALK, 
Ritolantien risteys liiketoimintojen korttelialuetta KL ja länsiosa puistoaluetta VP ja rivitalo-
korttelia AR-1. Kaupallista liiketoimintaa ja asiointia ei haluta levittää ydinkeskustan ulkopuo-
lelle, mistä syystä aluevarauksista voidaan luopua. Kauppa on keskittynyt viime vuosina niin 
voimakkaasti, että pienet asuinalueet eivät ole enää houkuttelevia lähikaupalle. 
 
Alueelle voidaan suunnitella kahdelle alueelle tai tontille 14 000 k-m2 kahteen kerrokseen. 
Koulukampus suunnitellaan ns. elinkaarimallilla. Hanke suunnitellaan tarkemmin kilpailutta-
malla muutaman rakennusliikkeen suunnitelmat. Kaavalla ei juurikaan ohjata suunnittelua 
vaan korkea laatu syntyy hankekilpailuttamisen myötä. Koulusuunnittelun tavoitteet ja tilaoh-
jelma on kuvattu tämän selostuksen lähtötiedoissa. 
 
Ainoastaan kevytliikenteen kulkuyhteydet osoitetaan sitovin merkinnöin tontin keskelle, sillä 
ne palvelevat taajaman läpikulkuliikennettä. 
 

5.3.2 Muut alueet 

 
VP PUISTO 
 
Merkinnällä on osoitettu joen ranta-alueet ja uusien katujen risteysalueille jäävät kulmaukset.  
Risteysalueille muodostuvat pienet puistot ovat lähinnä suojaviheralueita asutukselle. 
 
Rannat ovat varsinaisia puistoja, joiden puustoa tulee harventaa niin, että alueet ovat ilmeel-
tään hoidettuja. Sinne voidaan rakentaa sora- tai hakepintaisia ulkoilupolkuja ja pieniä näkö-
alapaikkoja rantaan. Molemmilla rannoilla on mahdollisuus rakentaa rantapolku valtatiesillan 
alitse.  
Jussinahon rantakaistale on lehtometsää pensaineen ja aluskasvillisuuksineen, joten siellä 
kulun ohjaus poluille on erityisen tärkeää. Poroputaalla koulun kohdalla ranta hoidetaan puis-
tomaisena ja siellä olevia vanhoja lehtikuusia ja tuomia säilytetään mahdollisimman paljon. 
Molemmat alueet sijoittuvat tulva-alueelle, mutta niitä ei ole tarpeen korottaa tulvan yläpuolel-
le vaan ne voidaan perustaa luonnolliseen maanpinnan korkeustasoon.  
 
 
ET YHDYSKUNTATEKNISTÄ HUOLTOA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN JA 

LAITOSTEN ALUE. 
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Merkinnällä on osoitettu Valtatien ja Varsiteien sekä kevytliikenteen väliin jäävä entinen TV-
alue. Oleva varastorakennus voi jäädä alueelle ja sinne voidaan sijoittaa myös muita tekni-
sen huollon tarvitsemia laitteita. 
 
 
W VESIALUE 
 
Merkinnällä on osoitettu Iijoen vesistöalue, joka on suojeltu koskiensuojelulailla.  
ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET: 
 

1. Kortteleissa 5 ja 316 rakennusten tulvavahingoille alttiiden rakenneosien tulee olla 
vähintään korkeuden N60 + 112,03 m yläpuolella.  

 
2. Piha- ja liikennealueiden osalta toteuttamisvaiheessa tulee ottaa huomioon kerran 

50 vuodessa tapahtuvan huipputulvan korkeustaso N60 + 111,16 m ja kerran 100 
vuodessa N60 +111,30 m. 

 
3. Asemakaavassa osoitetut Iijoen sillan kevytliikenteen väylien levennys, uusi kevyen 

liikenteen alikulku sillan eteläpuolelle ja koulukeskuksen edellyttämät valtatien liit-
tymäjärjestelyt  tulee toteuttaa siten, että väylät ovat käytettävissä kun koulukeskus 
otetaan käyttöön. 

 
4. Korttelin 5 koulutontin kautta tulee toteuttaa sujuva ja turvallinen, yleiselle kevytlii-

kenteelle tarkoitettu kevytliikenteen yhteys Ritolantieltä Kunnaantielle johtavalle val-
tatien alikäytävälle ja Iijoen sillalta pohjoiseen kohti Peltotietä.  

 
5. Rakennuslupavaiheessa koulualueelle ja asuinalueille tulee laatia vihersuunnitel-

ma, jossa osoitetaan hule- ja tulvavesien johtaminen, puiden ja tärkeimpien istutus-
alueiden sijainnit. 

 
6. Koulukeskuksen massoittelussa ja julkisivujen suunnittelussa tulee huomioida nii-

den taajamakuvallinen merkitys seudullisen pääväylän julkisivuina. Julkisivujen 
päämateriaalina tulee käyttää hirttä, joka voidaan etelään suuntautuvilla seinillä 
suojata pienillä määrillä muuta materiaalia kuten laudoituksella. 

 
7. Koulun laajat liikenne- ja pysäköintialueet sekä huoltopihat tulee suunnitella ja si-

joittaa siten, että ne toimivat tyhjilläänkin siisteinä, selkeästi rajattuina ja pinnoitet-
tuina aukiotiloina. 

 
8. Pihat ja tulvapenkereet on rakennettava ja istutettava alueittain yhtenäisellä tavalla 

puiston ja kadun puolelta. Tulvapenkereen luiskat voidaan sitoa ja maisemoida ma-
talalla varpu- tai pensaskasvillisuudella. 

 
9. Koulutontin piha-alueet on aidattava. 

 

5.3.3 Liikenne ja tekninen huolto 

 
LT YLEISEN TIEN ALUE  
 
Merkinnällä on osoitettu suunnittelualuetta sivuava valtatie 20 eli Kuusamontie. Kaavamuu-
tos laajennettiin ehdotusvaiheessa liikennealueelle ja myös itäpuolelle Rahtimiehentien LYT-
alueelle, joka muutetaan alkuosastaan tässä kaavassa katualueeksi. 
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Koulukeskuksen uuden sijaintipaikan takia liikennejärjestelyt on suunniteltava uudelleen.  
Kaupungin suunnitelmissa on ollut Pietarilan alueen katuverkon kunnostaminen, mikä ajoit-
tuu nyt järkevästi suhteessa tähän muutostilanteeseen. Oleva liittymä Ritolantielle poistetaan 
ja uusi liittymä rakennetaan noin 250 metriä pohjoisemmaksi. Uuteen Peltotien liittymään 
rakennetaan valtatielle  ohituskaista keskisaarekkeineen jatkamalla nykyistä liikennejakajaa. 
Kevytliikenteen alikäytävät pysyvät nykyisillä paikoillaan. Uusi kevytliikenteen alikäytäväva-
raus on osoitettu Varsitien kohdalle palvelemaan monitoimitalon ja tulevan jäähallin liikennet-
tä. 
 
Liikennealueen rakentamista koskee seuraava kaavamääräys: 
3.   Asemakaavassa osoitetut Iijoen sillan kevytliikenteen väylien levennys, uusi kevyen 

liikenteen alikulku sillan eteläpuolelle ja koulukeskuksen edellyttämät valtatien liitty-
mäjärjestelyt  tulee toteuttaa siten, että väylät ovat käytettävissä kun koulukeskus 
otetaan käyttöön. 

 
 
 
LP YLEINEN PYSÄKÖINTIALUE 
 
Merkinnällä on osoitettu entinen asuintonttialue Kuusamontien varressa, uuden valtatieliitty-
män pohjoispuolelle. Paikka voi toimia varapysäköintikenttänä koulun yleisötapahtumissa. 
Alueelle mahtuu 60-65 pysäköintipaikkaa henkilöautoille. 
 
 
 KATU 
 
Merkinnällä on osoitettu olevat ja uudet katulinjaukset.  
Ritolantie on katkaistu ja muutettu kevytliikenteen väyläksi pp Kallentien ja Peltotien länsi-
puolelta, noin 50 metrin matkalta, läpiajon hillitsemiseksi.  
Uusi valtatieyhteys on osoitettu Peltotielle, koska Ritolantien nykyinen liittymäkohta valtatielle 
on katkaistu. Uusi valtatieliittymä on noin 250 metriä nykyistä pohjoisempana. Se liittyy uusin 
liittymin Peltotiehen, Nyynäjäntiehen ja Kallentiehen sekä jatkuu uutena linjauksena lounaa-
seen kohti uutta koulukeskusta. Katualue kääntymispaikkoineen on mitoitettu linja-
autoliikenteelle ja sitä reunustaa kevytliikenteen väylä. Koulubussit voivat jättää koululaiset 
koulun kohdalla olevalle jalkakäytävälle tai tontin keskellä olevan aukion laidalle. 
 
Valtatien itäpuolella oleva Rahtimiehentie on yleinen tie, mutta tässä se on muutettu katualu-
eeksi, mikä on yleinen tavoite tämän tason taajamamaanteillä. Katualuerajaus kattaa kaksi 
katua eli em. Rahtimiehentien ja Karhuunnaantien sekä alikäytävästä tulevan kevytliikenteen 
väylän. Katujen väliin on osoitettu kiertoajomahdollisuus ja pysäkit koulubusseille, vaihtoeh-
tona Peltotiellä liikennöinnille. Tätä katualueen ramppia voivat käyttää myös lapsiaan kuljet-
tavat vanhemmat. 
 
 
       pp JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄILYLLE VARATTU KATU 
 
Merkinnällä on osoitettu  oleva pyörätiejakso Kunnantien päässä ja Poroputaalla Ritolantien 
katkaisut ja Jussinaholla alikäytävän kohta. Muilta osin pyörätiet ja jalkakäytävät sijoittuvat 
katualueille tai valtatiealueen reunalle. Joen eteläpuolella Varsitieltä valtatielle nousevaa kl-
väylää on laajennettu valtatien varteen asti, jotta uusi alikäytävä voidaan rakentaa.  
 
  
       pp   JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄILYLLE VARATTU ALUEEN OSA 
 
Merkinnällä on osoitettu yleiselle alueelle sijoittuva kevytliikenteen väylän jakso Jussinaholla. 

RITOLAN 
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       pp-1  YLEISELLE JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄILYLLE VARATTU ALUEEN 
 OSA 
 Alueen rajausta voidaan vähäisessä määrin siirtää, jos asemapiirros sitä edel-
 lyttää. 
 
Merkinnällä on osoitettu uuden koulukorttelin läpi kulkevat kevytliikenteen pääreitit itä-länsi ja 
etelä-pohjoissuunnassa. Pohjoiseen suuntaava reitti on mahdollista rakentaa myös valtatien 
varteen ja puistoalueen sivuitse Peltotielle, jos tavoitteet muuttuvat ajan kuluessa. Kaavassa 
on esitetty tällä hetkellä selkein vaihtoehto. 
Vaikka reitin tarkka sijainti on vaikea määrittää, koska rakennussuunnittelu on kesken, sen 
merkitseminen kaavaan on kuitenkin tärkeää, koska sujuva ja turvallisesti sijoitettu kulkuyh-
teys on tärkeä kaikille kuntalaisille, ei vain koululaisille.  
 
Reitin toteutuminen turvataan lisäksi kaavamääräyksellä. 
4.  Korttelin 5 koulutontin kautta tulee toteuttaa sujuva ja turvallinen, yleiselle kevytliikenteelle 
tarkoitettu kevytliikenteen yhteys Ritolantieltä Kunnaantielle johtavalle valtatien alikäytävälle 
ja Iijoen sillalta pohjoiseen kohti Peltotietä. 
 
  

     KADUN TAI LIIKENNEALUEEN ALITTAVA KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYS 
 
Merkinnällä on osoitettu Poroputaan ja Karhukunnaan välillä oleva valtatien alikäytävä ja uusi 
alikäytävävaraus Varsitien viereen. 
 

   AJONEUVOLIITTYMÄN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI 
 
Merkinnällä on osoitettu katujen, Peltotien ja Rahtimiehentien liittymien paikat valtatielle / 
Kuusamontielle. 
 

  MERKINTÄ OSOITTAA, ETTÄ LIIKENNEALUEELTA AIHEUTUVA 
  PÄIVÄMELUTASO SAA SEN VIEREISELLÄ YLEISTEN RAKENNNUSTEN
  KORTTELIALUEELLA OLLA KORKEINTAAN 55 DBA. 

Merkintä on osoitettu Kuusamontielle koko kaavamuutoksen alueelle. 55 dBA melualue on 
suhteellisen kapea, noin 27 metriä tien keskilinjasta, koska tie on korkealla penkalla ja melu 
nousee ylöspäin kun taas tievieren maasto laskee alaspäin. Taajaman keskustaan ei toivota 
meluvalleja tai aitoja, vaan rakennukset tulee sijoittaa niin, että ne suojaavat koululaisten 
välituntipiha-alueita melulta. Koulukampuksen sijoittumisen pääkriteeri oli paikan näkyvyys 
taajamakuvassa, joten peittäminen meluesteillä ei ole toivottavaa. 
Liikennemelua voidaan lisäksi hillitä esimerkiksi nopeusrajoituksilla ja hiljaisella päällysteellä. 
 

5.3.4 Erityisominaisuudet 

 
LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE 
Metsälain mukainen tuore lehtolaikku. Silmälläpidettävä tulvasammal. 

 
Alueet tulee säilyttää mahdollisimman luonnontilaisina. 

 
Merkinnällä on osoitettu luontoinventoinnissa löydetyt arvokkaat elinympäristöt, suojeltavat 
tai silmällä pidettävät kasvilajit. 

luo  
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5.4 Kaavan vaikutukset 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa on selvitettävä suunnitelman to-
teuttamisen ympäristövaikutukset (MRL 9§ ja MRA 1§). Kaavaa arvioidaan ja vertaillaan 
suhteessa olemassa olevaan ympäristöön, sosiaalisiin oloihin ja talouteen seuraavien kri-
teerien näkökulmasta: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vaikutusalueena tarkastellaan asemakaavan muutosaluetta ja sen lähiympäristöä. Koulu-
laisten liikkumisen arvioinnissa vaikutusaluetta on koko keskustaajama / koulupiiri. 
 
Rakennettuun ympäristöön, luonnon ympäristöön ja maisemaan kohdistuvien vaikutusten 
arvioinnin apuna käytetään luonto- ja maisemaselvityksiä. Sosiaalisten ja kulttuuristen 
vaikutusten arvioinnissa lähtökohtana ovat mm. osallisten esiintuomat näkemykset mah-
dollisista vaikutuksista. Taloudellisten vaikutusten arviointi perustuu kaupungin viranhalti-
joiden, viranomaisten ja konsultin asiantuntijoiden esittämiin kustannusarvioihin.  
 
Koulukeskuksen arvioinnissa vertailua tehtiin uusien sijaintipaikkojen välillä, mutta myös 
suhteessa nykyisiin paikkoihin. Liikenteelliset kysymykset nousivat arvioinnissa pääosaan. 
Myös laajemmat, taajamarakenteelliset ja ekologiset kysymykset ovat tärkeitä koulun si-
jainnista päätettäessä. 

 
 

5.4.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

 
Kaavamuutosalueelle sijoittuu uusi koulukeskus ja mahdollisesti jäähalli. 
 
Uusi koulukeskus tulee olemaan pitkällä aikatähtäimellä ehkä kaupungin ainoa koulu. Sivu-
kylillä on enää kaksi alakoulua. Keskustaajaman koululaisista on nytkin yli puolet koululais-
kuljetusten piirissä.  
Koulun sijainnilla on suuri merkitys asukkaiden ja erityisesti lasten ja nuorten liikkumisreviiril-
le taajamassa. Koulun sijaintipaikka ei ole aivan ydinkeskustassa vaan sen liepeellä, joen 
takana. Tällä hetkellä suurin osa koululaisista tulee bussikyydillä ja jalkaisin keskustan suun-
nasta. Kulkusuuntien painopisteet voivat kuitenkin vaihdella tai tasaantua kovasti koulun pit-
kän elinkaaren aikana. Koulun paikkavalintaan vaikutti voimakkaasti alueen rakennettavuus 
ja ilmansuunnat. Tässä koululaisten ulkoilupihat aukeavat lämpimiin ilmansuuntiin ja autolii-
kenne on erillään pihoista, mikä lisää koulualueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Paikka on 
myös taajamakuvallisesti hieman näkyvämpi kuin eteläranta, missä komea koulukompleksi 
tulee paremmin esiin sillalta ja Kuusamon suunnasta lähestyttäessä. 

 MRL  5 ja 9§ ja MRA 1§ Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa 

 ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön / sosiaalinen vaikutus, 
ympäristövaikutus 

 maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan, ilmastoon, kasvi- ja eläinlajeihin, 
luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin / ympäristövaikutukset 

 alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä 
liikenteeseen / taloudellinen vaikutus, käytettävyys, turvallisuus 

 kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 
ympäristöön / ympäristövaikutus, kulttuurinen vaikutus 
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Alueelle on jo hyvät ja turvalliset kulkuyhteydet sekä autolla että kevytliikenteellä, mutta ke-
vytliikenteen väyliä aiotaan vielä leventää ja aidata sillan kohdalla turvallisuuden parantami-
seksi. Parannushanke olisi tehty ilman kouluhankettakin, riippumatta uuden koulukeskuksen 
sijainnista,  samoin Pietarilan alueen katujen kunnostushankkeet. Uuden liittymälinjauksen 
takia osa rakentamattomista risteysalueiden asuintonteista on nyt muutettu puistoalueiksi. 
Nämä kaikki yhdessä nostavat elinympäristön laatua ja turvallisuutta. Jalankulun ja pyöräily-
mahdollisuuksien parantaminen edistää koululaisten ja kaikkien muidenkin asukkaiden ter-
veyttä. 
 
Jussinaholle osoitettiin pieni aluevaraus yleiselle rakennukselle, joka voi sopia esim. jäähallil-
le. Paikka sijoittuu luontevasti olevan monitoimisalin ja uimahallin viereen, muodostaen kau-
pungin urheilukeskuksen. Paikka on hyvin saavutettavissa Rimminkankaantieltä ja olevat 
autopaikat palvelevat kaikkia asiakkaita. Kuusamontien varressa on kevytliikenteen väylä ja 
uudelle alikululle on osoitettu aluevaraus kaavaan Varsitien viereen. Suurin osa rantametsäs-
tä on osoitettu puistoalueeksi, mikä luo taajamakuvaan vehreyttä ja väljyyttä sekä turvaa 
kaikkien taajaman asukkaiden pääsyn ja kulun rannalla, parantaen näin elinympäristön veto-
voimaa ja laatua. 
 

5.4.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

 
Rakennusalueet sijoittuvat Iijoen rantaan, osin tulvavaara-alueelle. Kaikki alueet, Jussinahoa 
lukuun ottamatta, on jo aiemmin rakennettu. Koulun alueella, valtatien kupeessa, maanpinta 
on tulvan yläpuolella lähes koko korttelissa, mistä syystä paikka valittiinkin koululle. Alueella 
selvitään puolta vähemmillä maansiirtotöillä kuin mitä olisi tarvittu etelärannalla Jussinaholla, 
missä koko kortteli on tulvavaara-aluetta. Poistettavia maamassoja voidaan käyttää esim. 
olevien tulvavallien parantamiseen tai soramonttujen maisemointiin. Koska isoja uusia täyttö-
jä tai tulvavalleja ei nyt tarvita, joen tulvat ohjautuvat taajamassa tiedossa oleviin alankoihin. 
Kaikki rakentaminen tullaan liittämään olemassa oleviin vesi-, viemäri- ja kaukolämpöverkos-
toihin, joten päästöt veteen ja ilmaan ovat hallittavissa. 
 

5.4.3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonva-
roihin 

 
Luontoselvityksessä alueelta löytyi (luo), aiemmin havaittu tulvasammalesiintymä, Poropu-
taan kohdalla. Aiemmin inventoitu Jussinahon lehtolaikku on harvennushakattu niin, että vain 
rannassa on hieman lehtomaista kasvillisuutta. Nämä kaikki sijoittuvat tulvavaara-alueelle, 
jotka on kaavoitettu puistoiksi.  
Alueen muukin kasvillisuus on rehevää ja koulukorttelissa on mm. isoja, istutettuja lehtikuu-
sia ja jalavia, joita olisi pyrittävä säilyttämään tonteilla eli ne tulisi kartoittaa asemapiirroksia 
laadittaessa. 
 
Rannan puustoa voidaan varovasti harventaa niin, että tonteille syntyy vesistönäkymiä. Alus-
kasvillisuudeksi voidaan istuttaa tulvavalleille kukkaketo ja tasangoille mm. metsäruusua, 
paatsamaa ja herukoita, joita siellä ennestäänkin on ollut ja näin ylläpitää luonnon monimuo-
toisuutta.  
Maaston korottaminen tonteilla hävittää niiltä osin kaiken kasvillisuuden, mistä syystä sitä 
tulee välttää. 
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5.4.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalou-
teen sekä liikenteeseen 

 
Julkinen ja asuntorakentaminen sijoittuu pääosin jo rakennetuille alueille taajaman keskus-
taan, missä voidaan hyödyntää täysimittaisesti olevat yhdyskuntatekniikan palvelut: vesi-, 
viemäri- ja kaukolämpöverkostot, sähkö- ja telekaapelit sekä valokuituyhteydet. 
Mikäli väestön keskittymiskehitys kyliltä taajamiin jatkuu edelleen liikkumistarve autolla vähe-
nee ja yhä suurempi osa asioinnista voidaan hoitaa jalan tai pyöräillen, mikä säästää energi-
aa.  
Koulukeskus sijoittuu hieman sivuun suhteessa kaupungin muihin palveluihin ( terveyden-
huolto, kulttuuripalvelut, kirjasto, nuorisotalo, teatteri, kerhotilat, kaupat). Nämä ovat kuitenkin 
palveluja, joita käytetään harvoin tai yleensä koulupäivän jälkeen, jolloin niiden ei tarvitse-
kaan sijaita aivan vieressä vaan mielellään koulumatkan varrella. 
Virkistysmahdollisuudet sijoittuvat edullisesti kevytliikennereittien välityksellä  kävely-, pyöräi-
ly- tai hiihtoetäisyydelle. (koululiikunta: Suojalinnan urheilukenttä 700m ja Törrönkankaan 
ulkoilureitit 3-4 km, uimahalli-monitoimitalo 500m, ladut, uimarannat, venevalkamat: Pietarila 
500 m). 
 
Koulun sijaintipaikan valinnassa ratkaisevia tekijöitä olivat taloudellisuus ja paikan sopiminen 
rakentamiseen. Maapohja on jo kunnan omistuksessa, joten siinä säästetään rahaa. Lisäksi 
rakennuspaikka on riittävän korkea (tulvavaara) ja pienilmastoltaan hyvä (tuulisuus, lämpö), 
mitkä seikat turvaavat uudelle rakennukselle pitkän elinkaaren, jota hankkeessa nimen-
omaan tavoitellaan. 
 
Olevat koulut jäävät tyhjilleen ja puretaan ainakin osittain, jolloin tilaa syntyy uusille, vielä 
tutkimattomille toiminnoille. Alustavasti on mietitty Rimminkankaan muuttamista osin palvelu-
asumiselle ja Kurenalan koulun purkamista ja muuttamista liiketiloiksi. Lakarin ala-asteen 
toiminta jatkuu vielä muutamia vuosia. 
 
Asutusrakenteen painopiste on tällä hetkellä joen eteläpuolella, mistä syystä kouluakin toivot-
tiin sinne. Taajama on kuitenkin hyvin pieni ja etäisyydet niin lyhyet, että hieman pidempi 
kulku kouluun ei ole merkittävä haitta. Jos koulukuljetusetäisyytenä pidetään 4-5 km, kaikki 
taajaman lapset sijoittuvat kävelyetäisyydelle. Alueella on jo melko kattavat katu- ja kevytlii-
kenteen verkostot, mistä syystä kulku voidaan järjestää turvallisesti.  
 
Koko taajamaa palvelevat kevytliikenteen verkostot kulkevat koulutontin kautta, mistä syystä 
ne on merkitty kaavaan sitovilla merkinnöillä. Reittien tarkka paikka ratkeaa kuitenkin vasta 
koulusuunnittelun myötä. Siksi kaavaan on lisätty määräyksenä vaatimus reitin linjauksen 
sujuvuudesta ja turvallisuudesta. Reitti ei saa olla liian mutkikas tai rampit liian jyrkät. Linja-
autoliikenne ja saattoliikenne ei saisi ristetä kevytliikenteen kanssa ja risteämispaikoissa pi-
tää olla riittävät näkymät. 
 
Suurin muutos liikenneverkossa tapahtuu joen pohjoispuolella, jossa Ritolantien yhteys valta-
tielle katkaistaan ja tehdään uusi liittymä noin 250 m pohjoisemmaksi valtatieltä nykyiselle 
Peltotielle. Uutta tietä rakennetaan noin 90m ja olevaa tiestöä kunnostetaan.  
Pietarilan asuinalueen liikenne on eroteltu koulualueen liikenteestä osoittamalla pätkät Rito-
lantiestä pyöräteiksi, mikä estää läpiajon asuinalueen kautta. Nyynäjäntien eteläpää siirtyy 
lännemmäksi ja ajoyhteys Ritolantielle katkaistaan - paikalle jää vain kevytliikenteen yhteys.  
Rajoittamalla autoyhteyttä edistetään kevytliikenteen houkuttelevuutta, mikä on valtakunnal-
listen kehittämistavoitteiden mukaista.  
 
Lasten terveyden ja kehityksen kannalta riittävä liikunta on tarpeen ja siksi ei haluta edistää 
vanhempien koulukuljetuksia henkilöautoilla. Ne aiheuttavat vain lisää vaaratilanteita koulu-
alueella niille lapsille, joita ei kuljeteta sekä busseista jääville lapsille. Siksi valtatien itäpuolel-
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le Rahtimiehentielle-Kunnaantielle on osoitettu ohjeellinen kiertoramppi, mihin vanhemmat 
voivat jättää lapsensa turvallisen alikulkukäytävän ja kävelytien viereen.  
Koululaisten ulkoilupihat ja kentät voidaan sijoittaa täysin erilleen autoliikenteestä, mikä te-
kee niistä turvallisia ja viihtyisiä. 
 
Uudelleen linjattu Nyynäjäntie johtaa koulutontille, missä bussit jättävät ja ottavat koululaiset 
koulutontin reunaa sivuavalta kevytliikenteen väylältä / aukiolta, suoraan koulukampuksen 
edestä. Lisäksi Kuusamontien varressa on bussipysäkit, mihin koululaiset voidaan jättää kou-
lulle johtavien turvallisten kl-väylien varteen. 
Opettajien ja muun henkilökunnan pysäköinti voidaan järjestää esim. koulutontin pohjois-
osaan keskitettynä tai hajautettuna. Huoltoliikenne voidaan suunnitella niin, että se kiertää 
samaa reittiä jolloin säästetään piharakentamisessa. Huoltoliikenne liikkuu nykyisin aamuyöl-
lä tai keskipäivällä, jolloin koululaiskuljetuksia ei ole.  
 
Liikennejärjestelyjen suunnittelussa tulee huomioida rakennusten pitkä elinkaari (50-100 
vuotta) eikä antaa liikenteen nykyisten toimintatapojen ja tilavaatimusten liikaa vaikuttaa tila-
varauksiin ja pihaympäristön laatuun. Tähän asti liikennemäärien on oletettu jatkuvasti kas-
vavan vaikka yleisenä valtakunnallisena tavoitteena on jo yksityisautoilun vähentäminen ja 
joukkoliikenteen sekä kevytliikenteen lisääminen. Myös tavarakuljetukset valtateillä voivat 
pitkällä tähtäyksellä myös vähentyä - ei jatkuvasti kasvaa, jos lähipalveluja aletaan suosi-
maan paikallistalouden tukemiseksi. 
 
Muunneltavuus, toimintojen laajentaminen ja supistaminen, paikan vaihtuminen, pihojen yh-
teiskäyttö; yksinkertaisuus, selkeys ja yleispätevyys kaikessa suunnittelussa toimii parhaiten 
muuttuvien aikojen saatossa ja takaa rakennuksille ja rakenteille pitkän elinkaaren, mikä pa-
rantaa alueen asukkaiden ja kaupungin taloudellista tilannetta. 
 

5.4.5 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 
ympäristöön 

 
Jussinaholla oleva uusi korttelialue on ajateltu  liikuntapalveluja varten. Rakentaminen voi-
daan toteuttaa tyylillisesti ja väritykseltään samoin periaattein  kun paikalla olevat monitoimi-
sali ja uimahalli, jolloin se sopii hyvin kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön. Tulva-
alueen nostaminen turvalliseen rakennuskorkeuteen vaatii isot maansiirtotyöt ja tontin penk-
kaamista rantapuistoon päin, mikä huonosti toteutettuna voi pilata puistomaiseman.  Puusto 
häviää tontilta ja penkasta. Siksi maaston muotoilu onkin suunniteltava huolella ja tontti istu-
tettava uudelleen joka sivultaan rakentamisen jälkeen, jottei maisema- ja kaupunkikuvahäi-
riötä syntyisi. 
 
Koulukeskus sijoittuu taajaman keskelle erittäin näkyvälle paikalle, mistä syystä sijaintipaikka 
valittiinkin. Rakennusmateriaaliksi on päätetty hirsi, mikä sopii hyvin pientaloalueen laidalle ja 
viereiseen hirsirakentamisen koealueeseen, Hirsikunnaaseen. Rakennukset ovat enintään II-
kerroksisia, mikä sopii alueen mittakaavaan. Koulukompleksin rakentamistavasta tavoiteltiin 
ennemmin kylämäistä yhteisöä - korttelimaista rakennetta, kuin yhtä isoa kampusrakennusta. 
Rakennusten muunneltavuus muuhun käyttöön pidettiin tärkeänä, mikä vaikutti katu- ja kort-
telirakenteen muotoon. 
 
Rakennukset tulee sijoittaa maaston korkeimmalle kohdalle, jolloin maan korotustarve on 
enintään 0,5 m ja maisema joen suuntaan säilyy luonnollisena. Tulva-alueen reunalla on 
komeita lehtikuusia, jotka säästämällä  rakennetun piha-alueen ja puistomaisen rannan ero 
saadaan istutettua sillalta ja vastarannalta näkyvään maisemaan luontevasti. Pietarilan asu-
tuksen suuntaan koulukortteli on rajattava aidalla ja tontille istutettavalla puukujalla. Lisäksi 
rantapuiston olevaa puustoa säästetään ja lisätään puu- ja pensaskasvillisuutta sitomaan 
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maaperää ja estämään näkyvyyttä asutuksen suuntaan. Valtatien puolelle ei ole esitetty istu-
tuksia vaan ne tulee suunnitella rakennussuunnittelun yhteydessä. Koska tavoitteena on kou-
lun näkyvyys ohikulkijoille sen eteen ei suositellakaan puukujia. Niitä voidaan käyttää pysä-
köintialueiden ja kevytliikenteen väylien rajaamisessa ja kulun ohjaamisen  apukeinona. 
 

5.4.6 Taloudelliset vaikutukset 

 
Kouluhankkeen taloudelliset vaikutukset ovat suuret. Vanhojen koulujen purkaminen tai yllä-
pito / myyminen joudutaan järjestämään uuden koulukeskuksen valmistuessa. Purkamisen 
kustannuksia ei ole vielä arvioitu. Asiassa edetään harkiten ja aluksi osa jätettäneen kylmil-
leen. Parhaat osat pyritään markkinoimaan uusille omistajille. 
 
Hirsikoulun rakennuskustannukseksi on arvioitu noin 20-23 m€.  Jäähallin tms. urheiluraken-
nuksen kustannusarvio tänä päivänä on keskimäärin  ___m €. 
 
Koulun rakennuspaikan muokkaaminen rakennuskuntoon maksaa noin 0,5 m€. (ve-vertailu) 
Samaa suuruusluokkaa on etelärannan Y-tontin kunnostaminen, vaikka se on huomattavasti 
pienempi alue. 
 
Liikenteen investoinnit jakautuvat Tielaitoksen ja kaupungin kesken. Kaupunki kustantaa 
kaikki katuverkkoon liittyvät työt sekä uuden liittymän suunnittelukustannukset. Pietarilan 
katuverkon kunnostus oli muutenkin kaupungin työlistalla, joten se ei aiheudu yksin tästä 
hankkeesta.  
 
Luonnosvaiheessa Poroputaan alueen kustannusarvio oli seuraava: Destia 
- uudet kl yhteydet 530 m + 500 m 130 000 € 
- Koulukadun rakentaminen 465 m 627 750 € 
- kanavointi valtatielle   250 000 € 
- Iijoen sillan leventäminen                    1 750 000 €     (ei sisällä sillan peruskorjausta) 
 
Kallentien perusparannuksen hinta-arvio on 113 706 € +alv  > 140 000 € (Airix ympäristö) 
 

5.5 Ympäristön häiriötekijät 
 
Tulvavaara on lähes koko suunnittelualueella ja sitä koskevat kaavamääräykset pyrkivät suo-
jaamaan olevia ja uusia rakennuksia kosteusvahingoilta. Erityisen tärkeää on maaperän 
vaihtaminen rakennusten alla vettä hyvin läpäiseväksi ja rakennusten perustaminen tuulettu-
valla alapohjalla. Lisäksi tulee huolehtia hyvin tontin ja perustusten kuivatuksesta, jotta ra-
kennukset voivat säilyä pitkään. 
 
Liikennemelu leviää Kuusamontieltä viereisille tonteille. Koulutontilla meluhaitta voidaan tor-
jua rakennusten sijoittelulla. Välituntipihat sijoitetaan rakennusten väliin.  Koska tie on korke-
alla, melu ei ulotu kauas tieltä. 
Nykyrakennusten normaalit seinä- ja ikkunarakenteet riittävät melun torjumiseen sisätiloista. 
 

5.6 Nimistö 
 
Alueella on käytetty olemassa olevaa nimistöä. Uusia katuja ei ole suunniteltu mutta olevia 
on hieman siirretty. Uusi liittymä Kuusamontieltä koulukeskukseen nimetään Nyynäjäntieksi 
ja Peltotie jää pohjoiseen kääntyvän asuntokadun nimeksi. Valtatien itäpuolella Kunnaantie 
muutetaan Karhukunnaantieksi kuten viereinen pihakatu. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 
Rakentamisen tapaa ohjataan asemakaavamääräyksillä. Jussinahon yleisen rakennuksen 
tonttia koskee määräykset 1 ja 2. Korttelin toteuttaminen on pidemmällä tulevaisuudessa, 
joten sen rakentamista ei ole tarpeen tässä vaiheessa ohjeistaa sen tarkemmin, mitä kaava-
merkinnän selostuksessa on kuvailtu. 
 

6.2 Koulukorttelin  rakentamisen  toteutus 
 
Uudesta koulukeskuksesta järjestetään kilpailu rakennusliikkeiden + arkkitehdin työryhmille 
ns. elinkaarimallin mukaan.  Kilpailumenetelmällä tavoitellaan suunnittelun korkeaa laatua ja 
rakennuksen pitkäikäisyyttä. Kaupunki on päättänyt tehdä hankkeesta hirsirakentamisen 
pilottikohteen, joten tavoitteet ovat kunnianhimoiset sekä rakennuksen tekniikan että arkki-
tehtuurin suhteen.  Niinpä kaavalla ei ohjatakaan rakentamisen tapaa tai sijoittumista tar-
kemmin, vaan ne  ratkaistaan  kilpailussa. Vain koko taajaman rakennetta koskevat kysy-
mykset, kuten kevytliikenteenreittien jatkuvuus, on osoitettu sitovin kaavamerkinnöin.  
 
ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET: 
 

1. Kortteleissa 5 ja 316 rakennusten tulvavahingoille alttiiden rakenneosien tulee olla vä-
hintään korkeuden N60 + 112,03 m yläpuolella.  

 
2. Piha- ja liikennealueiden osalta toteuttamisvaiheessa tulee ottaa huomioon kerran 50 

vuodessa tapahtuvan huipputulvan korkeustaso N60 + 111,16 m ja kerran 100 vuodessa 
N60 +111,30 m. 

 
3. Asemakaavassa osoitetut Iijoen sillan kevytliikenteen väylien levennys, uusi kevyen lii-

kenteen alikulku sillan eteläpuolelle ja koulukeskuksen edellyttämät valtatien liittymäjär-
jestelyt tulee toteuttaa siten, että väylät ovat käytettävissä kun koulukeskus otetaan 
käyttöön. 

 
4. Korttelin 5 koulutontin kautta tulee toteuttaa sujuva ja turvallinen, yleiselle kevytliiken-

teelle tarkoitettu kevytliikenteen yhteys Ritolantieltä Kunnaantielle johtavalle valtatien 
alikäytävälle ja Iijoen sillalta pohjoiseen kohti Peltotietä.  

 
5. Rakennuslupavaiheessa koulualueelle ja asuntoalueille tulee laatia vihersuunnitelma, 

jossa osoitetaan hule- ja tulvavesien johtaminen, puiden ja tärkeimpien istutusalueiden 
sijainnit. 

 
6. Koulukeskuksen massoittelussa ja julkisivujen suunnittelussa tulee huomioida niiden 

taajamakuvallinen merkitys seudullisen pääväylän julkisivuina. Julkisivujen päämateri-
aalina tulee käyttää hirttä, joka voidaan etelään suuntautuvilla seinillä suojata laudoituk-
sella. 

 
7. Koulun laajat liikenne- ja pysäköintialueet sekä huoltopihat tulee suunnitella ja sijoittaa 

siten, että ne toimivat tyhjilläänkin siisteinä, selkeästi rajattuina ja pinnoitettuina aukioti-
loina. 

 
8. Koulutontin piha-alueet on aidattava 
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Hirsirakentamisen / koulutilojen suunnitteluperiaatteita: 

 terveellinen, älykäs ja muuntuva sivistystalo - monitoimitalo 

 9500 ... 14 000 k-m2 kampus 

 esikoulu, ala-aste, yläaste, lukio, kansalaisopisto 

 keskuskeittiö 

 liikunta- ja harrastetila yhteiskäyttöön 

 sisätilojen jakautuminen > palomääräykset > alle 400 k-m2 yksiköitä 

 mittakaavan turvallisuus, tilojen koko 

 esteettömyys 
 

6.3 Ympäristörakentaminen 
 

8.   Pihat ja tulvapenkereet on rakennettava ja istutettava alueittain yhtenäisellä tavalla 
puiston ja kadun puolelta. Tulvapenkereen luiskat voidaan sitoa ja maisemoida matalal-
la varpu- tai pensaskasvillisuudella. 

 
Rannan puustoa voidaan varovasti harventaa niin, että tonteille syntyy vesistönäkymiä. Alus-
kasvillisuudeksi voidaan istuttaa tulvavalleille kukkaketo ja tasangoille mm. metsäruusua, 
paatsamaa ja herukoita, joita siellä ennestäänkin on ollut ja näin ylläpitää luonnon monimuo-
toisuutta. Pensaat estävät rikkakasvien kuten horsman ja nokkosten leviämisen ravinteikkaa-
seen maahan. Tienvarsille on levinnyt voimakkaasti niittykukkia, mikä antaa alueelle luon-
nonkauniin ilmeen. Niittykasvillisuutta voidaan suosia myös koulutontin koilliskulman puisto-
alueella ja tulvapainanteissa. Luonnonmukainen puistokasvillisuus vähentää hoito- ja ylläpi-
tokustannuksia ja on siksi kestävää kehitystä tukeva valinta. 
 
Jussinahon kapea rantakaistale on lehtometsää pensaineen ja aluskasvillisuuksineen, joten 
siellä kulun ohjaus poluille on tärkeää. Poroputaalla koulun kohdalla ranta hoidetaan puisto-
maisena ja siellä olevia vanhoja lehtikuusia ja tuomia säilytetään mahdollisimman paljon. 
Molemmat alueet sijoittuvat tulva-alueelle, mutta niitä ei koroteta tulvan yläpuolelle vaan pe-
rustetaan luonnolliseen maanpinnan korkeustasoon.  
 
 

6.4 Toteuttaminen ja ajoitus 
 
Alueen rakentaminen käynnistyy välittömästi Poroputaalla kunnallistekniikan siirroilla ja katu-
rakentamisella. Kouluhanke on jo vireillä ja tavoitteena on päästä rakentamaan kesällä 2014 
niin, että koko koulukampus valmistuisi vuoteen 2016 mennessä. 
 
Jussinahon rakentuminen lienee hidasta, koska liikkeelle on lähdettävä maakaupoista. Muu-
tenkin rakentamisen seurauksia tälle alueelle voidaan  pohtia vielä tarkemmin. 
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LIITTEET 
 Asemakaavan seurantalomake 

 

6.5 Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 
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Alamerkinnät 
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KAAVIOKUVA 
KOULUKORTTELISTA 
 

 autopaikkoja noin 100 kpl työnteki-
jöille ja asiakkaille 

 linja-autojen ja huoltoautojen kierto-
lenkki, bussipysäkit jalkakäytävien 
tai aukion reunoilla 

 vanhempien saattoliikenne Rahti-
miehentien rampissa 

 Koulu neljässä 
rakennusmassassa, 
joita sisääntuloaula 
yhdistää - kolme si-
sääntulosuuntaa 
  

 näyttävin julkisivu 
avautuu Kuusamon-
tien suuntaan 
 

 tukimuuri alikäytä-
vää vastapäätä pyö-
rätien sivussa 
 

 polkupyöräpihat ja 
sisääntuloaukiot 
 

 lähikenttä, pieni 
pallokenttä tai kau-
kalo 

 eteläpuolen vehreät leikkipihat eri ikäryhmille > < 
pohjoispuolen kivetyt pysäköinti- ja sisääntulopi-
hat 
 

 puukuja asutuksen puoleisella rajalla, puistossa 
tiheämpi puusto ja pensasto 
 

 rantapuiston puuryhmät tulvarajalla 
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