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1. Suunnittelun lähtökohdat
Suunnittelualue sijaitsee Oulun Kaukovainiolla ja suunnittelu keskittyy
viheralueisiin. Työ on toteutettu osana OAMK :n Luovan
Maisemasuunnittelun projekti- kurssikokonaisuutta. Suunnittelussa on
pyritty huomioimaan erityisesti lapset, nuoret ja lapsiperheet. Työn
ohjaajina ovat toimineet Saara-Kaisa Konttori, osallistamisessa Outi
Virkkula sekä aikataulutuksessa Pekka Kokkonen.
Kaukovainio sijaitsee noin 3 km Oulun keskustasta kaakkoon. Se on Oulun
vanhimpia lähiöitä. Alueella asuu tällä hetkellä 4700 asukasta, ja sinne on
tehty uusi yleissuunnitelma. Tämän on tarkoitus lisätä asutusta
huomattavasti. Kaukovainion keskustasta löytyy tällä hetkellä mm. koulu,
kirjasto, päiväkoti sekä päivittäistavarakauppoja. Alue on tyypillinen
metsälähiö mäntykankaineen. Asutus alueella jakautuu kuitenkin
omakoti- ja kerrostaloalueeseen.

Ideoita ja inspiraatiota
Lintuteema
Raikkaat värit
Yhteisöllisyys
Lasten ja nuorten mielipiteet
Paikan henki
Kivikorien käyttö monipuolisesti

2. Suunnittelun tavoitteet
Kehittämiskohteet:

Kehittämistarpeet
Alueen suunnittelukohteiden
luonne haluttiin yhtenäistää
uudella tavalla ja tehdä niistä
viihtyisiä, turvallisia ja
nuorekkaita. Sosiaalisuus,
kaupunkikuvallinen ympäristön
rajattu muokkaaminen
pehmeämmäksi ja toiminnallisuus
nousivat suunnittelua
johdattaviksi kokonaisuuksiksi.

-

Tinatien kenttä ->
Heinäsirkan kenttä
Koulun lähialue
Kainuun puisto ->
Untuvikon puisto
Ostoskeskus ->
Keskusaukio
Tiealueet
Yhteys Hiiroseen ->
Linnuntie
Haukkapuisto ->
Linnunpojan puisto
Ylimaan kenttä ->
Linnunradan
lähiliikuntapuisto

3. Nykytilan analyysit
Suunnittelualueen vahvuudet ja
heikkoudet
Vahvuuksia alueella on olemassa oleva
puusto ja tilan määrä. Heikkouksia luo
ympäristön monotonisuus sekä
paikoittain rakennusten massiivisuus.

Maisemakuva ja maisematila
Avoimet, puoliavoimet ja suljetut
maisematilat vuorottelevat
Kaukovainiolla alla olevan kartan
mukaan. Myös solmukohdat,
kehitettävät kohteet ja erilaiset
näkymät on kuvattu siinä.

4. Osallistaminen
Projektissa osallistettiin Kaukovainion koulun 3. ja 7. luokka sekä seurakunnan
perhekerho. Menetelmäksi valittiin tarrakartta, jonka tulokset alla olevassa
kuvassa.

5. Yleissuunnitelmat
Alueelle on valittu yhtenäiset teemavärit: oranssi ja violetti. Toinen
teema ovat linnut, jotka toistuvat mm. myös uusissa paikkojen nimissä.
Alla olevassa kuvassa kooste ryhmän projektikohteista.

5.1. Valaistus ja varusteet
Koko Kaukovainion aluetta yhdistää suunnitelmassa yhtenäinen
valaistus, joka pohjautuu teemaväreihin ja lintuaiheeseen. Uusi
yleisvalaisintyyppi on yläosan muodoltaan linnun päätä
muistuttava ja väriltään nuorekas sähkönvioletti. Kivetyillä alueilla
keskusaukiolla lamput ovat maahan upotettuja. Varusteet ovat
niin ikään yhtenäiset koko alueella. Penkit ovat nuorisoalueilla
nojailupenkkejä, muualla selkänojallisia.

5.2. Kasvillisuus
Aluetta yhtenäistävistä tekijöistä yksi tärkeimpiä on kasvillisuus. Yhtenäiset
pensas- ja puulajit tuovat väriä, uutta muotoa ja vaihtelevuutta alueelle.
Kasvilajeiksi valittiin värikkäät tyrni, purppuraomenapuut, punakoivu sekä
havuista kääpiöserbiankuusi.
Metsälähiön yhtenäinen mäntymaisema haluttiin rajatusti rikkoa keskittämällä
uudenlainen kasvillisuus leikkialueille, keskustaan sekä teiden varsille.

5.3. Heinäsirkan kenttä
Nykytila
Sorapintainen Heinäsirkan kenttä kaipaa selkeämpää rajausta. Tällä
hetkellä kenttää ympäröi kapea nurmikaistale sekä pohjois- ja
länsireunalta pusikoitunut taajamametsän reuna. Länsireunan
nurmella on isohko kivi. Itä- ja etelälaudalla kulkee kevyen liikenteen
väylä. Kulku koululta kentälle tapahtuu kuluneen polun kautta.
Nykyisellään polku on vaarallinen kulumisen vuoksi esiin tulleiden
puiden juurten vuoksi. Heinäsirkan kentän eteläreunalla oleva
sähkökaappi on töhritty. Kentän sijainti on hyvä, sinne pääsee hyvin
kevyen liikenteen väyliä pitkin. Koulun ja Hiirihaukkatalon edessä on
lähimmät parkkipaikat autoille.

5.3. Heinäsirkan kenttä
Suunnittelun tavoitteet
Kentän nimi muutettiin suunnitelmassa Heinäsirkan kentäksi.
Koululaisia osallistettaessa tuli esiin, että kentän läheisyydestä
löytyy paljon heinäsirkkoja, mikä jätti positiivisen kuvan paikasta.
Tämän vuoksi kentän reunalla olevaan sähkökaappiin maalataan
heinäsirkan kuva. Polun turvallisuutta parannetaan päällystämällä
se kivituhkalla.

5.3. Heinäsirkan kenttä
Kentän reunalla olevan kiven viereen tuodaan lisää isoja kiviä,
joista muodostetaan kivipesä. Kivien päällä voi istuskella ja ne
tuovat osaltaan lintuteemaa esiin myös Heinäsirkan puistossa.
Kentän reunoja siistitään raivaamalla leviämään päässyttä
kasvillisuutta.

5.4. Koulun lähialue
Nykytila
Koululle kulkevat hyväkuntoiset pyörätiet metsäisten alueiden halki.
Mutkaisissa kohdissa ja risteyksissä näkyvyys on paikoin huono ja
pyöräilijöiden vauhti kova.
Koulun pohjoispuolella on metsä, joka näkyy kulumisen perusteella
olevan ahkerassa käytössä. Metsä on koulun läheisyydessä avara ja
valoisa, syvemmälle mentäessä kasvillisuus tihenee ja metsän luonne
muuttuu.
Suunnittelun tavoitteet
Pyöräteille laitetaan liikennemerkkejä muistuttamaan niillä liikkuvista
lapsista. Koulun lähimetsään tehdään seikkailumetsä, jonka
materiaalit ovat luonnonmukaisia ja yksinkertaisia. Metsäinen ilme
säilyy ja alueelle saadaan lisää toimintamahdollisuuksia.

5.5. Untuvikon puisto
Nykytila
Untuvikonpuisto on pääsin hyvässä kunnossa ja asukkaat kokivat sen
miellyttävänä paikkana. Kulkuyhteydet ovat hyvät, puistoon pääsee kevyen
liikenteen väylää ja autotietä pitkin. Oulunsuusta päin kulkee myös polkuja
puistoon. Puiston laajamittaiselle uudistamiselle ei ole tarvetta. Ainoa puute
on vaijerikeinun alta puuttuva turva-alusta. Metsään päin laskevan
pulkkamäen linjalla on isoja mäntyjä, joihin laskija helposti törmää.
Suunnittelun tavoitteet
Puiston nimi muutetaan lintuteemaan sopivaksi Untuvikon puistoksi.
Vaijerikeinun alle asennetaan turva-alusta. Mäntyjä raivataan siten, että
pulkkamäkeä on turvallisempi laskea.

5.6. Keskusaukio
Nykytila
Nykyinen ostoskeskus koetaan yleisesti ankeana ja pelottavana
paikkana. Yksikerroksiset rakennukset rajaavat alueen
muodostaen kapeita käytäviä, joista ei avaudu näkymiä kuin eteen
- ja taaksepäin. Rakennusten väliin on istutettu katupuulaatikoissa
metallikehikoin suojattuja puita. Puut ovat kärsineet ilkivallasta ja
osa on kuollut. Luontevaa, viihtyisää oleskelutilaa
ostoskeskuksessa ei tällä hetkellä ole. Kapea tila sen sijaan
enemmänkin saa kiiruhtamaan alueelta pois.

5.6. Keskusaukio
Nykytila jatkuu
Ostoskeskuksen länsipuolella ovat Hiirihaukkatalo, koulu ja kappeli.
Eteläpuolella keskusaluetta rajaavat nuorisotalo ja päiväkoti. Keskustaa
halkoo autotie ja sen varrelle rakennetut parkkialueet. Selkeää tilanjakoa ei
ole, vaan autotie, kevyt liikenne, pienet viherkaistat ja parkkiruudut
vuorottelevat ostoskeskuksen ja julkisten palveluiden alueen välisen tilan
läpi.
Ekopiste on sijoitettu autotien varteen alueen keskivaiheille. Nykyisellään se
peittää näkyvyyttä koulun suunnasta suojatieltä päin aiheuttaen vaaraa
etenkin pienille koululaisille, joita on vaikea havaita rakennelman takaa.
Ekopisteelle pysähtyvä auto joutuu jäämään ajokaistalle vaikeuttaen muuta
liikennettä ja haitaten edelleen näkyvyyttä. Valaistus on keskuksessa
lämminsävyinen mutta lumisenakin aikana hieman riittämätön.

5.6. Keskusaukio

5.6. Keskusaukio
Suunnittelun tavoitteet
Suunnitelmassa liikenne ohjataan kulkemaan alueen
länsireunaa eli koulun ja kappelin edestä päiväkodille. Koulun
puoleisella reunalla on kevyen liikenteen väylä ja tämän
rinnalla viherkaistalla erotettuna autotie. Autojen
parkkeeraus keskitetään alueen pohjoispäähän ja päiväkodin
viereen. Ekopiste sijoitetaan ensimmäisen parkkipaikan
reunaan. Päiväkodin parkkipaikat tehdään leveämmällä
mitoituksella, jotta lasten kiinnittäminen ja irrottaminen
turvaistuimista on sujuvaa.
Polkupyörille tehdään kaksi parkkipaikkaa, jotka sijaitsevat
kevyen liikenteen väylien varrella sekä pohjois- että
eteläpuolelta keskukseen tulevilla reiteillä.

5.6. Keskusaukio
Pohjoispuolen parkkipaikkojen jälkeen on vanhemmalle väelle suunnattu
oleskelualue, jossa käytetään tavallisia puistopenkkejä. Kivetyllä alueella on
mahdollista esim. pelata shakkia jättikokoisilla nappuloilla. Alueelle tuodaan
monipuolisia ryhmäkasvi-istutuksia viereisen parkkipaikan vastapainoksi.
Nykyiset palvelukeskuksen rakennukset korvataan uudella ja huoltoliikenne
sinne ohjataan Kanahaukantien kautta. Ostoskeskuksen ja kappelin sekä
koulun välinen alue jätetään avoimeksi. Sinne rakennetaan skeittiramppi ja
parkouralue. Paikka on luonteva nuorten kokoontumiseen ja oleskeluun, sillä
se on koulun ja nuorisotalon välissä. Nuorten valvonta on tällä paikalla myös
helppoa. Nuorille suunnatulla alueella käytetään nojailupenkkejä, joissa ei ole
varsinaista istumaosaa.

5.6. Keskusaukio
Ostoskeskuksen eteläpuolelle tulee avoin nurmialue, joka
rajataan vuorotellen kivikoreilla ja pensailla. Alueella tulee
myös tanssivälineitä. Nurmialueen ja ostoskeskuksen välissä
on pyöreä tori, joka muodostuu portaikkomaisesta
katsomosta ja tasaisesta esiintymisalueesta. Torilla on
mahdollista järjestää erilaisia tapahtumia ja näytöksiä. Se voi
olla myös katutanssiareena ja oleskelupaikka. Molemmista
suunnista keskukseen tultaessa on kiipeilykirjaimia.

5.6. Keskusaukio

5.7. Tiealueet
Nykytila
Kaukovainion tiestöstä suunnitellaan lähinnä Merikotkantie, mutta
samaa periaatetta voidaan soveltaa muillakin Kaukovainion teillä.
Nykyhetkellä tie on hyvin leveä ja reuna-alueet ovat paljaat.
Katselukorkeudella ei ole juuri mitään katsottavaa.
Suunnittelun lähtökohtana on ollut mielenkiintoisuuden lisääminen
tien varrella ja autotien ja pyörätien selkeä rajaaminen. Suunnittelulla
on haluttu sitoa tiestö samaan teemaan kuin muukin Kaukovainio.
Pääasiassa tiestö on hyvässä kunnossa, viherkaistaleet kaipaavat vain
raikkaampaa ilmettä.
Suunnittelun tavoitteet
Suunnittelun tavoitteena on ollut lisätä alueen mielenkiintoisuutta ja
parantaa tiestön yleisilmettä. Alue on pyritty suunnittelemaan niin,
että tiestöstä tulee viihtyisän ja mielenkiintoisen näköinen ilman että
se vaarantaa liikennettä peittämällä oleellisia näkymiä.

5.7. Tiealueet

5.7.1.
Linnuntie- Yhteys Hiiroseen
Nykytila ja suunnittelun tavoitteet
Yhteys hiiroseen haluttiin yhtenäistää
keskusaukion ja yleisen teeman
mukaisesti. Lintuteema oli koko alueen
suunnittelun lähtökohta ja ideoinnin
perusta.
Linnuntien suunnittelun tavoite oli
selkeyttää tien yleisilme
nuorekkaammaksi ja lintuteemaan
istuvaksi.
Linnuntien alueen heikkouksia on niin
ikään monotonisuus ja tasarytmisyys,
jota haluttiin poistaa kivikorien ja
pensaskasvillisuuden avulla. Vahvuuksia
on hyvä pyörätieyhteys ja tilan paljous.
Linnuntien erottaa muista tiealueista
kiipeilykirjainten käyttö ja Linnunpojan
puiston kasvillisuus. Omenapuilla
halutaan tuoda väriä ja erilaisia
aistimuksia lasten leikkiympäristöön.

5.8. Linnunpojan leikkipuisto
Nykytila
Suunnittelussa olivat lähtökohtina puistoalueen varjoisuuden, tylsyyden ja
jäsentymättömyyden poisrajaaminen. Tämän lisäksi pääteemaksi nousivat
värit, tilankäyttö pienille ja isommille lapsille, sosiaalisuus ja ilo. Myös koko
Kaukovainiota leimaavaa metsälähiöympäristöä haluttiin muotoilla
pehmeämmäksi uuden kasvillisuuden kautta.

5.8. Linnunpojan
leikkipuisto
Suunnittelun tavoitteena oli lasten ja perheiden viihtyisyyden lisääminen
ja koko puiston käytön lisääminen. Osallistamisessa puisto sai sekä hyvää
että huonoa palautetta. Puistoa haluttiin rajatummaksi ja selkeämmäksi
kokonaisuudeksi. Puiston tason nosto oli myös yksi tavoitteista.
Vahvuuksia puiston alueella on olemassa oleva puusto, ja tilan määrä.
Puistoon oli siten helppo sijoittaa uusia leikkialueita ja -välineitä, ja sen
pohjaratkaisu oli vaivatonta muuttaa. Heikkouksia luo ympäristön
monotonisuus, sekä rakennusten läheisyys suunnittelua rajoittavana
tekijänä. Toisaalta tämä piirre voi tuoda lähirakennusten lapsiperheet
helposti puistoon.
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5.9. Linnunradan lähiliikuntapuisto
Nykyisellään Ylimaankenttä on hyvin avoin eikä siellä ole juurikaan
aktiviteettejä. Kenttä on hiekkapinnalla ja valaistus on hyvin puutteellinen. Alue
rajautuu ympäröivään metsään ja autoteihin. Kentällä ei ole varsinaista
parkkipaikkaa ja autolla pääsee ajamaan joka paikkaan.
Suunnittelun lähtökohtana on ollut parantaa alueen käyttöä, lisätä valaistusta
sekä rajata autojen parkkeeraus tiettyihin pisteisiin. Lähtökohtana oli saada
alueesta inspiroiva ja monipuolinen liikuntaympäristö, jossa on turvallista
harrastaa.
Osaltaan lähtökohtana on ollut myös ryhmän luoma koko Kaukovainion kattava
teema, johon kuuluu valaistus, värimaailma sekä kasvillisuus. Yhteisiä
elementtejä ovat värilliset turva-alustat, kiipeilykirjaimet sekä kivikorit.

5.9. Linnunradan lähiliikuntapuisto

5.9. Linnunradan lähiliikuntapuisto
Vahvuutena Ylimaankentällä on sen sijainti Kaukovainion yhden päätien
varressa, hyvin lähellä oleva asutus. Kentän avaruus on tavallaan vahvuus, sillä
se luo mahdollisuudet uudelle rakentamiselle. Tällä hetkellä avaruus on myös
heikkous, sillä sellaisenaan se ei aktivoi käyttäjiä tarpeeksi. Myös kentän
valaistus on heikohko. Kaikkia tarpeellisia alueita ei ole valaistu, mikä voi
osaltaan vähentää alueen käyttöä. Alueen vahvuutena on kentän rajoilla oleva
kaunis metsikkö.

Linnunradan puistossa yleisen teeman mukaisten varusteiden lisäksi alueelle
sijoitetaan erilaisia kuntoiluvälineitä. Alueelle tulee beach wolley kenttä,
senioriliikuntapaikka, kuntoliikuntapaikka sekä esterata.
Senioriliikuntakentälle sijoitetaan senioriliikuntavälineitä (esim. Lappset Oy),
kuntoliikuntapaikalle sijoitetaan lihaskuntolaitteita sekä nyrkkeilysäkki.
Esteradalle sijoitetaan laitteita, joilla voi harjoittaa omaa ketteryyttään, eli sen
on tarkoitus olla armeijatyylinen esterata. Alueen keskellä on
tekonurmipäällysteinen jalkapallokenttä, joka on mahdollista jäädyttää
talvisin. Jalkapallokenttää, lihaskuntoliikuntapaikkaa ja esterataa kiertää
pinnoitettu juoksurata.
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