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Katusuunnitelm an

kuvaus

Kadun nim et

Oulunt ie (välillä Savihaant ie –

Pohjoisväylä, pituus noin 270 metr iä) .

St rangint ie (pituus noin 90 m et r iä) .

Pohjoisväylä (pituus noin 350 metr iä) .

Puntuksent ie (välillä Pohjoisväylä –

Kuunkierros, pituus noin 220 met r iä) .

Bäckeninpolku (pituus noin 60 metr iä) .

Baana (J1) , kulkusuunnat  eroteltu

pyörät ie sekä erotet tu jalankulku

(pituus noin 480 m et r iä) . Lisäksi m uut

kevyenliikenteen yhteydet

suunnit telualueella.

Uudet  pysäköint ialueet  (eteläinen ja

pohjoinen).

Kohteen t iedot

Alue sijaitsee Kokkolan kaupungin

keskusta-alueen koillispuolella valtat ien

8 lähettyvillä.

Alueella on voimassa oleva

asemakaava. Hyväksyt ty 12/ 2020.

Suunnitelmassa esitetyt  toim enpiteet

kohdistuvat  katualueelle ja tuleviin

pysäköint ialueisiin.

Välit tömässä läheisyydessä on

Piispanmäen m onitoim italon

rakennushanke.

Katualueelle suunnitellut

toim enpiteet

Katusuunnitelmassa esitetään, että

Oulunt ien ja Pohjoisväylän

nelihaarainen r isteys muutetaan

kiertoliit t ym äksi, jossa on vapaa oikea

Oulunt ieltä Pohjoisväylälle.

Kiertoliit t ym än yhteyteen rakennetaan

uusi pohjoisväylän alikulkukäytävä

(alikulkukorkeutena 3,0 met r iä) .

Suunnitelmassa on huom ioitu

erikoiskuljetusten vaat imat  tarpeet

(m m . saarekekorkeus tarvit tavilta osin

30 m m, liikennem erkit  irrotet tavia,

kaideratkaisut , huomioitu

valaistussijoit telussa sekä erillisissä

katulevityksissä) .

Oulunt ien ja St rangint ien r isteys

toteutetaan liikennevalo-ohjat tuna.

Risteyksen molemmille puolille on

tulossa katokselliset  linja-autopysäkit .

Bäckeninpolku sekä Puntuksent ie

saneerataan suunnitelm assa esitetyltä

laajuudelta.

Piispanmäen m onitoim italon tarpeisiin

toteutetaan huoltoliit t ym ä

pohjoisväylältä sekä saat toliikenteen

tarpeisiin liit t ym ät  Oulunt ieltä.

Pysäköint ialueet

Katualueiden viereen rakentuu kaksi

pysäköint ialuet ta, pohjoinen ja etelä.

Kulku eteläiselle pysäköint ialueelle

St rangint ieltä ja pohjoiselta

Puntuksent ieltä.

Eteläinen pysäköint ialue on pääosin

varat tu tulevan m onitoim italon

henkilökunnan käyt töön. numeroidut

pysäköint ipaikat  varustetaan

läm m ityspisteillä. Alueelle on tulossa

m yös kahdeksan (8)

sähkölatauspaikkaa. Lisäksi

m opopysäköinnille on varattu alue.

Pintam ater iaalit ,

kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja kevyen liikenteen väylät

päällystetään asfalt illa.

Kiveysalueet  tehdään m ustalla

kuvioidulla betonilla katu-  ja

pysäköint ialueilla. Yliajet tavilla

osuuksilla saarekkeissa ja

kiertoliit tym ässä käytetään nupu-  ja

noppakiveä. Sillan alla ja reunoilla

luiskat  tehdään ladot tavalla

betonikivellä. Pysäkkien etureunaan
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tehdään huom ioraita valkoisella

betonikivellä.

Mopopark in päätyyn sekä pohjoiselle

pysäköint ialueelle tehdään

sorapintaiset  alueet, joissa on

m aakiviä.

Reunatuet  ovat  harm aata graniit t ia.

Kasvillisuusalueille tehdään nurm ea ja

niit tymäistä nurmea sekä katupuu- ,

puistopuu-  ja pensasistutuksia. S-2-

alueet  kehitetään metsäniityiksi

hoitotoimenpitein.

Kiertoliit tym än kasvillisuusalueelle

tehdään aluet ta reunustava

m assapensasalue, luonnonm ukaiset

perenna-  ja heinäistutukset  sekä

soraniityn kylvö ja hajaistutus

pot t itaim illa. Perenna-  ja

heinäistutusten lomaan asennetaan

matalia maakiv iä.

Valaistus

Katualueet  tullaan valaisem aan

kaut taaltaan.

Kadun kuivatus

Katualue kuivatetaan pintavesikaivoin

sekä avo-oj in. Alikulkukäytävän

yhteyteen tulee hulevesipum ppaam o.

Melusuojaus

Pohjoisväylän ja pohjoisen

pysäköint ialueen länsipuolen asuin-  ja

palvelurakennuskort telin väliin

rakentuu melusuojausta.

Ajankohta

Hankkeen toteutus on tarkoitus aloit taa

syksyllä 2022.

Kadunrakennustyön

yhteydessä huom ioitavia

asioita t ont t ien

omistaj ille/ halt ij oille

Tont t ien osalle kohdistuv ien

kaivutöiden ennallistam inen pitää

sisällään ns. normaalit

m aanrakennustyöt , pois lukien

nurm ikoiden, kukkapenkkien,

pensasaitojen yms. ennalleen

saat tam ista.
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Lisät ietoja:

Kaupunkisuunnit telupäällikkö

Jouni Lait inen

puh. 0447809360

jouni. lait inen@kokkola.fi

Työm aapäälikkö

Mikko Takkula

puh. 0447809154

m ikko.takkula@kokkola.fi

I nfrasuunntit telija

Tero Luokkala

puh. 0447809326

tero.luokkala@kokkola.fi

I nfrasuunnit telija

Ant t i Kortelainen

puh. 0447809338

ant t i.kortelainen@kokkola.fi


