23
tie
tsen

Jou

Ka

ka

ie
nt

ot
rik

uu

in

Me

Pohjantie

ie
nt
Maakotkantie
ntie

a
Poikkima

Aluerajaus 1:15000

Ilmakuva alueelta, Oulun kaupunki, 2012

Kaukovainio

Kriteerit / Avainsanat
Edustavuus, tyypillisyys / rakennustaiteellinen merkitys
Intensiteetti
Yhtenäisyys, liittyminen ympäristöön
1960-luvun metsälähiöihanteita toteuttava ja yhteiskunnallista
murrosta ilmentävä Kaukovainio on ominaispiirteensä
säilyttänyt asuinalue, jonka rakennuskanta on monipuolinen
ja jolla luonto on olennainen osa alueen ilmettä.
Tornihaukantien taloja (valokuvat Kaukovainion inventointiraportti, 2011 )
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As Oy Haukanpesä

Katunäkymä Tiukutieltä

Seurakuntatalo

Sijainti
Kaukovainion metsälähiö sijaitsee kolmisen kilometriä Oulun keskustasta kaakkoon.
Rajaus
Alue rajautuu lännessä Pohjantiehen, idässä Kainuuntiehen, pohjoisessa Joutsentiehen ja etelässä Poikkimaantiehen.
Alueen historiaa
Kaukovainio on yksi Oulun ensimmäisistä lähiöistä ja noudattaa kaupunkirakenteellisesti funktionalistista suunnitteluideologiaa, johon kuuluu muun muassa lähiöiden
hajasijoittaminen, asuinalueiden ”keuhkokaavio”-malli keskelle sijoittuvine palveluineen ja puistoineen sekä hyvine kevyen liikenteen yhteyksineen. Metsälähiön ajateltiin yhdistävän luonnonläheisyyden, kylille ominaisen yhteisöllisyyden ja modernin
yhteiskunnan mukavuudet.
Kaukovainio, joka ennen rakentamistaan oli pääosin metsää, esiintyy ensimmäisen
kerran arkkitehti Otto-Iivari Meurmanin ja arkkitehti Aarne Ervin laatimassa Oulun
yleiskaavassa 1952. Pentti Aholan laatima Kaukovainion asuinalueen ensimmäinen
asemakaava vahvistettiin 1965. Itäosan yleisten rakennusten alue muutettiin asuinkerrostalojen alueeksi 1970 ja kaakkoisosaan lisättiin kerrostalokortteleita 1974 arkkitehti
Anna-Maria Kantolan laatimien asemakaavojen mukaisesti.
Viime vuosina lähiön kehittämistä ja maankäyttöä on ideoitu vuorovaikutteisesti kau-

Nuolihaukantie

Kotkansiipi

pungin, asukkaiden ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Hyväksytyn yleissuunnitelman pohjalta alueella on vireillä useita projekteja, hankkeita ja erillisiä asemakaavamuutoksia. Kaukovainiolle on valmistumassa asuinrakennusten korjausohjeisto.
Käyttötarkoitus
Alueen rakennukset ovat pääosin asuinkäytössä olevia kerros-, rivi- ja omakotitalotaloja. Koulu, kirjasto ja muita julkisia palveluja on keskitetty 2012 laajennettuun Hiirihaukka-monitoimitaloon.
Rakennettu ympäristö
Kaukovainion vanhinta rakennuskantaa edustaa 1954 valmistunut Hiirosen vanhainkoti. Alue toteutui pääosin 1965 – 1974, jolloin sinne rakennettiin julkisten rakennusten lisäksi seitsen- ja kolmikerroksisia kerrostaloja sekä yksi- ja kaksikerroksisia rivi- ja
omakotitaloja. Ensimmäisten joukossa valmistui muun muassa 1960-lukua puhdaspiirteisesti edustava ostoskeskus. Rakennuksia suunnittelivat enimmäkseen oululaiset
arkkitehdit, esimerkiksi Risto Harjun sekä Savolainen&Torvikosken arkkitehtitoimistojen suunnittelemia rakennuksia on useita. 1960-luvun kerrostaloissa on nauhaikkunat
ja sisäänvedetyt parvekkeet. Julkisivut on verhoiltu punatiilellä tai betonielementeillä.
Yhtenäisiä 1960-luvulla rakennettuja kerrostaloalueita on Kanahaukan-, Varpushaukan-, Suohaukan- ja Jalohaukanteillä sekä Vaskitiellä.
Vuosina 1966 – 1971 valmistuneet rivitalot ovat julkisivuiltaan punatiilisiä tai rapattuja
ja lautaverhoiltuja. Rakennukset ovat säilyttäneet alkuperäisen ilmeensä. Rivitalojen
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As Oy Lyijytie 6

Maakotkantie

Maljatie 11

Tiukutien talotyyppi

pihat on aidattu katu- ja puistoalueista pensas-, puu-, metalli- ja tiiliaidoin.

Pientaloalueella rehevät istutukset muodostavat viihtyisiä katunäkymiä.

1960-luvun tiivistä ja matalaa rakentamista edustava pientaloalue toteutui nopeasti
asemakaavan vahvistamisen jälkeen. Samaa talotyyppiä tehtiin koko kortteli tai kadunvarsi, jolloin katunäkymistä tuli yhtenäiset. Pienet tontit ja kytketyt talot tasapäätyineen ovat luoneet tiiviille alueelle oman ilmeen. Julkisivuissa on yhdistetty tiiltä ja
lautaa.

Alueen arvot
Kaukovainio on puhdaspiirteinen 1960-luvun metsälähiö, jota ilmentävät katunäkymät, pihojen jäsentely ja viheralueet. Identiteetin kannalta tärkeitä piirteitä ovat ulkosyöttöinen liikenne, laajat rakennuskannaltaan yhtenäiset alueet, kookas puusto,
metsäiset katunäkymät ja näkymät kevyen liikenteen väyliltä. Avoin korttelirakenne ja
ympäristön väljyys korostavat luonnon merkitystä.

Pääliikenneväylän kehystämälle keskialueelle sijoittuvat palvelut, julkiset rakennukset
ja keskuspuisto. Asuinkortteleiden ja keskialueen välillä on pääasiassa jalankulkuyhteyksiä. Viheralueet rajaavat toimintoja ja suojaavat asuinalueita sekä erottavat Kaukovainion muusta kaupunkirakenteesta. Korttelipihat liittyvät luontevasti ympäröiviin
puistoalueisiin ja toisiin pihoihin: rajaa metsäiseen puistoalueeseen tai toiseen tonttiin
ei näy. Tontit on jäsennelty alkuperäisen kaavan mukaan niin, että pysäköintialueet
ovat lähinnä katua ja tonteille on jäänyt väljiä suojaisia oleskelualueita kookkaine mäntyineen, pihlajineen ja pensaineen.

Kaukovainio

Maljatien autotalli

Maisema
Kaukovainion itälaidalla kohoaa vedenjakajana toimiva moreeniselänne, jota on yhä
pyritty korostamaan sijoittamalla seitsenkerroksiset rakennukset koillisrinteen puolelle ja kolmikerroksiset lamellitalot niiden eteen Merikotkantien puolelle. Pientaloalue
rakennettiin entiselle peltoalueelle. Metsäiset puistoalueet, kookkaat koivu- ja mäntypuut sekä puiden takaa teille näkyvät kerrostalot luovat alueelle tyypillisen näkymän.

As Oy Sato-Vainio

As Oy Kaukovainion Sato ja Sato-Vainio

Vaskitie 1

Vaskitie

Suunnitteluihanteiden mukaisesti alueella säilytettiin mahdollisimman paljon luonnonympäristöä. Oulun oloissa harvinainen moreeniselänne on ollut lähtökohta rakennusten sijoittelulle. Hyvin säilyneet viheralueet ovat merkittävä osa alkuperäistä
aluesuunnittelua. Ne erottavat toisistaan liikenneväylät, asuin- ja virkistysalueet. Runsaspuustoisten metsien kookkaat männyt ovat yksi voimakas identiteetin luoja, ja laajat luonnonmukaiset viheralueet ovat tyypillisiä alueelle.
Kaukovainio on rakennuskannaltaan laaja yhtenäinen alue, joka rakentui pääosaltaan
1965 - 1974. Lähiöille tyypillisesti Kaukovainiolle suunniteltiin yksittäisten rakennusten sijaan laajempia alueita. Kerrostalorakentaminen edustaa tyypillistä modernia arkkitehtuuria - funktionalististen rakennusihanteiden mukaisesti korttelit ovat avoimia,
väljiä ja luonnonläheisesti rakennettuja. Alueella on valmistumisajalleen tyypillisesti
sekä paikalla rakennettuja että elementtirakenteisia kerrostaloja.

Kiinteistö Oy Sato-Martta

Kaukovainion koulu
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As Oy Haulitien rivitalot

Piekanapolku

Kiinteistö Oy Sato-Martta ja Tenaakkeli

Suunnittelutilanne
Asemakaava vuodelta 1965 on edelleen voimassa suurella osalla Kaukovainiota. Alueella on meneillään keskuksen täydelliseen uudistamiseen ja asuntorakentamisen
lisäämiseen tähtäävä asemakaavamuutos. Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja
ympäristön kehittämiseksi laadittu yleissuunnitelma on hyväksytty yhdyskuntalautakunnassa 26.3.2013.
Suositukset
Kaukovainio, metsälähiön moderni rakennusperintö -inventointi ja arvottaminen
(2011) tarjoaa hyvät lähtökohdat alueen arvojen pohjalta tapahtuvaan suunnitteluun
ja rakennusten korjaamiseen. Rakennusperinnön ja ympäristön ominaispiirteiden säilyttämiseksi laaditut korjaustapaohjeet (2015) tulee ottaa laajasti käyttöön ja niitä tulee täydentää viheralueiden hoito-ohjeilla.
Lähteet
Kaukovainio, metsälähiön moderni rakennusperintö. Rakennuskannan ja viheralueiden
inventointi 2010-2011, Rakennussuojelutyöryhmä, Oulun kaupunkisuunnittelu, 2011
Kaukovainion korjaustapaohjeet, Oulun kaupungin rakennusvalvonta ja
Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, 2015
Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma,
Plaana Oy, Oulun kaupunki, 2013
Oulun kaupungin Internet-sivut, www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/kaukovainio
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