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MAISEMASUUNNITTELUPROJEKTI

Kaukovainion
viheralueiden
yleissuunnitelma
on
toteutettu
Oulun
seudun
ammattikorkeakoulun
Luonnonvara-alan
yksikön
4.
vuosikurssin
maisemasuunnitteluopiskelijoiden projektityönä. Työtä ovat ohjanneet Oulun seudun
ammattikorkeakoululta Saara-Kaisa Konttori ja Outi Virkkula sekä Oulun kaupungin
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista Antti Määttä ja Mirjam Larinkari sekä Liikuntavirastosta
Mervi Uusimäki.
Yleissuunnitelmatyön tavoitteena on ollut selvittää alueen viheralueiden kehittämistarpeet
sekä visioida tulevaisuuden kehittämislinjauksia ja -suuntaviivoja. Toimeksiannossa on
toivottu alueen sosiaalisten, kulttuuristen ja kaupunkikuvallisten näkökulmien sekä modernin
kulttuuriperinnön arvojen huomioimista. Lisäksi viheralueille ja tonteille esitettävän
täydennys- ja lisärakentamisen aiheuttama muutos ja sen kompensointi tulee ottaa
huomioon. Projektiin on kuulunut alueen asukkaiden osallistaminen ja havaintoja on
hyödynnetty suunnittelussa.
Suunnitteluprojekti on osa Oulun kaupungin Ympäristövuosi 2012 –hanketta. Työn
lopputuloksia voidaan hyödyntää alueelle tehtävissä tarkemmissa viheraluesuunnitelmissa.
Perhekerhon osallistamistilaisuus. Kuva: Outi Virkkula
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1. SUUNNITTELUALUEEN ESITTELY
1.1 Sijainti ja palvelut

1.2 Kaavoitushistoria

Kaukovainion kaupunginosa on Kaukovainion suuralueen keskus,
joka sijaitsee noin neljä kilometriä Oulun keskustasta etelään.
Alue rajautuu pohjoisessa Joutsentiehen, idässä Kainuuntiehen,
etelässä Poikkimaantiehen ja lännessä Pohjantiehen. Asukkaita
alueella on noin 4700.

Ennen rakentamista Kaukovainion alue on ollut suureksi osaksi
kangasmetsää. Ensimmäisen kerran Kaukovainio esiintyi Oulun
vuoden 1952 yleiskaavassa (Ervi, Meurman), jolloin alueelle
asetettu asukastavoite oli 3500 asukasta. Vuoden 1960
yleiskaavan tarkistuksessa asukastavoite nostettiin 6000
asukkaaseen.

Kaukovainiolla
on
sekä
omakoti-,
rivitaloettä
kerrostaloasutusta. Nykyisenlaiseksi alue on rakentunut pääosin
vuosina 1965–1970. Alueen tarjoamat palvelut ovat
monipuoliset. Aivan alueen keskellä sijaitsee ostoskeskus
päivittäistavarakauppoineen ja lukuisine muine palveluineen (1–
9 luokkien yhtenäiskoulu, kirjasto, nuorisotalo, asukastupa).
Lisäksi alueella on vanhusten hoivapalveluja sekä useita
päiväkoteja, urheilukenttiä ja leikkipuistoja. Julkisen liikenteen
yhteydet ovat hyvät ja kevyenliikenteen verkosto kattava.

Alueen ensimmäinen asemakaava vahvistettiin vuonna 1965
(Pentti Ahola).
Alkuperäinen asemakaava perustui
ulkosyöttöperusteeseen, jonka mukaisesti kehänä kiertävät
Merikotkan- ja Maakotkantie mahdollistivat alueen sisälle jäävän
laajan, ajoneuvoliikenteeltä rauhoitetun keskuspuistoalueen.
Asutus ja palvelut sijoitettiin kokoojakaduilta johtavien
pienempien katujen varsille. Kaukovainion metsälähiö heijastaa
hyvin aikansa suunnitteluihanteita: suunnittelutavoitteena on
ollut avoin, väljä ja luonnonympäristön huomioiva
rakentamistapa,
jossa
yhdistyvät
luonnonläheisyys,
kyläyhteisöllisyys ja modernin yhteiskunnan mukavuudet.

Oulun yleiskaava 1952 (1).

Merkittävimmät
ja
alkuperäisen
asemakaavan
ulkosyöttöperiaatteesta poikenneet asemakaavamuutokset ovat
vuosilta 1970 ja 1974. Näissä muutoksissa rakentaminen on
kohdistunut Merikotkantien itäpuolelle ja Maakotkantien
eteläpuolelle. Lisäksi alueelle on tehty useita muita
asemakaavamuutoksia.

Kaukovainion asemakaava 1965 (1).
Kaukovainion sijainti. (3)
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1. SUUNNITTELUALUEEN ANALYYSI
1.3 Kaukovainion yleissuunnitelma
Kaukovainion
maankäytön, liikenteen ja ympäristön
yleissuunnitelma pohjautuu vuosina 2010-2012 järjestettyihin
avoimiin suunnittelutilaisuuksiin. Yleissuunnitelmassa on
esitetty tavoitteet alueen kehittämiseksi täydennys- ja
lisärakentamisen, ympäristön ja palvelukeskuksen sekä
liikenneverkon suhteen. Opiskelijoiden toimesta laadittu
viheralueiden
yleissuunnitelma
perustuu
näihin
kehittämistavoitteisiin.
Vuoden 2012 alussa Kaukovainion alueella asui noin 4700
asukasta (vuonna 1980 7500 asukasta). Oululle tyypillistä on,
että nettomuutto suuntautuu kaupunkialueen ulkopuolelle
pientalovaltaisille asuinalueille. Kaukovainion väestöstä
erityisesti
päiväkoti-ikäisten
määrä
on
kaupungin
keskivertomääriin nähden pieni, ikäihmisten osuus puolestaan
suuri (0–18 -vuotiaita on 16 %, 25–64 -vuotiaita 48 % ja yli 64 vuotiaita n. 20 %). Uuden maankäyttömallin perusajatuksena
on houkutella Kaukovainiolle lisää lapsiperheitä ja työikäisiä
asukkaita.
Yleissuunnitelman
maankäyttömallissa
on
osoitettu
rakennettavia asuntoja noin 1900 uudelle asukkaalle. Suurin
osa rakentamisesta keskittyy palvelukeskuksen alueelle, jonka
ilmettä pyritään parantamaan niin uudisrakentamisen kuin
viherrakentamisenkin avulla.

Kaukovainion yleissuunnitelman maankäyttömalli 2012 (2).
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2. ALUEANALYYSI
2.1 Maisemarakenne ja -kuva
Kaukovainion
itälaidalla
on
kaakkois-luoteissuuntainen
moreeniselänne, jonka korkeus vaihtelee 14–20 metriä
merenpinnasta. Muuten alue on suhteellisen tasaista.
Pohjantien, Poikkimaantien ja Kainuuntien varteen rakennetut
meluvallit tuovat vaihtelua maisemaan. Kaukovainion alueen
kallioperä on graniittia ja päämaalajina on hiekka, jonka lisäksi
on moreenia ja hietaa.
Kaukovainio on luonteeltaan hyvin metsäinen. Keskuksen itä- ja
pohjoispuolen metsät sekä osa Kainuunpuiston metsäalueista
ovat maisematilaltaan sulkeutuneita. Puoliavoimia puistoalueita
löytyy ostoskeskuksen etelä- ja länsipuolelta Haukkapuistosta,
Kainuunpuiston leikkipaikan tuntumasta sekä koulun ja Tinatien
kentän välistä. Alueen harvat täysin avoimet paikat ovat
Kainuunpuiston niittymäinen osa sekä Ylimaan ja Tinatien
kentät.
Alueen
merkittävin
toiminnallinen
solmukohta
on
ostoskeskuksen alue. Maisema muuttuu keskuksen liepeillä
metsäisestä rakennetummaksi lähes mistä tahansa suunnasta
lähestyttäessä. Erityisesti Haukkapuiston suunnasta tultaessa
muutos on selkeä, sillä harvemman puuston ansiosta puiston
vaihtumisen keskuksen rakennusmassaan havaitsee selkeästi.
Liikenteelliset solmukohdat sijoittuvat alueen pohjoisen
sisääntulon tuntumassa olevalle avoimelle risteysalueelle sekä
ostoskeskuksen risteyksen kohdalle. Molemmista risteyksistä on
laajat näkymät eri suuntiin.
Kaukovainiolle on tyypillistä suhteellisen kapeiden tiealueiden
rajautuminen seinämäisiin metsänreunoihin. Merikotkantien
eteläosa poikkeaa olemukseltaan alueen muista katualueista:
katutila on hyvin leveä ja jäsentymätön.
Sekä maisemallisesti että toiminnallisesti kehitettäviä kohteita
ovat koulun ja Tinatien kentän välinen yhteys, Suohaukantien
kääntöpaikka sekä Ylimaankenttä.

Maisemakuvakartta yleissuunnitelman kohdealueista.
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2. ALUEANALYYSI
2.2 Rakennuskanta ja palvelut
Kaukovainion itäosassa on omakotitalo- ja rivitaloalueita ja länsiosassa kerrostalovaltaista aluetta.
Kaukovainion keskus sijoittuu asuinalueiden väliin, lähes alueen keskipisteeseen. Keskuksen
palveluita ovat peruskoulu, kirjasto, kappeli, liikekiinteistöt sekä päiväkoti. Keskuksen päiväkodin
lisäksi alueella on neljä muuta päiväkotia. Pohjoisen sisääntulon läheisyyteen sijoittuu
liikenneasema sekä seuraavaksi keskusta kohti tultaessa laaja palvelutaloalue. Myös Haukkapuiston
reunalla on palvelutalo.

Kaukovainiolla on kaksi leikkipuistoa, yksi koillisosan Kainuunpuistossa ja toinen keskuksen
eteläpuolella Haukkapuistossa. Alueella on myös kaksi urheilukenttää, Tinatien kenttä koulun
itäpuolella Kotkapuistossa sekä Ylimaan kenttä alueen eteläosassa.
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2. ALUEANALYYSI
2.3 Liikenne
Kaukovainiolle saavutaan autolla pohjoisesta Joutsentieltä tai etelästä Poikkimaantieltä. Koko
aluetta kiertävät kokoojakadut, Merikotkantie ja Maakotkantie, jotka muodostavat kehätien.
Kokoojakaduilta haarautuvat tonteille johtavat kadut. Kaukovainion kehätien varressa on
useita paikallisliikenteen bussipysäkkejä. Alueen itäreunalla on joidenkin bussilinjojen
päätepiste ja kääntöpaikka.
Kehätien varren pyöräteiden lisäksi Kaukovainion viheralueilla risteilee kattava
pyörätieverkosto. Pyöräteiden pääväylä kulkee Kotkapuiston ja Haukkapuiston läpi keskustan
itä- ja eteläpuolella. Alueen ulkopuolelle johtaa monia kevyen liikenteen reittejä. Hiiroseen,
Lintulaan, Höyhtyälle ja pohjoisen oppilaitosten suuntaan pääsee useamman alikulun kautta.
Oulunsuun suuntaan alueen länsipuolelle on nykytilanteessa vain yksi alikulku. Virallisten
kulkuväylien lisäksi alueelle on vuosien saatossa muodostunut monimuotoinen polkuverkosto.

2.4 Kasvillisuus ja hoitoluokat
Kaukovainion viheralueilla on keskeinen merkitys virkistystarkoituksessa ja erilaisten
toimintojen erottajina. Kasvillisuus on pääasiassa tuoretta kangasmetsää, jota on koko alueen
suojavyöhykkeenä sekä Kotkapuiston alueella. Merikotkantien varren puistometsien lisäksi osa
Poikkimaantien varren metsistä on kuivahkoa kangasmetsää. Pohjantien meluvallit ja osa
Kainuunpuistosta ovat niittyä tai niittymäisiä alueita, joissa on istutettuja puita ja pensaita.
Liikennealueiden varret ja ostoskeskuksen läheisyydessä olevat alueet on nurmetettu.
Ostoskeskuksen eteläpuolella Haukkapuistossa on puistomainen viheralue, jossa kasvaa
luontaisesti mäntyjä. Koko alueen pääpuulaji on mänty.
Keskuksen rakennusten väliin jäävä viheralue sekä Haukkapuiston puistomainen viheralue ovat
hoitoluokaltaan käyttöviheralueita (A2). Kainuunpuistossa ja Pohjantien meluvalleilla on
maisemaniittyä (B2). Kainuun-puiston metsäinen osa ja koulun takana oleva Kotkapuisto ovat
lähimetsää (C1). Liikenneväyliä ympäröiviä viheralueita sekä Kaukovainion eteläosaa viereisistä
kaupunginosista rajaavia metsiä hoidetaan suojametsinä (C3).
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3. OSALLISTAMINEN
Viime vuosina osallistaminen Kaukovainion alueella Oulun kaupungin toimesta on ollut aktiivista.
Vuosina 2010–2012 on järjestetty muun muassa neljä avointa suunnittelutapahtumaa, joihin
kaukovainiolaiset ja kaikki alueen kehittämisestä kiinnostuneet ideoineen ovat olleet tervetulleita.
Näiden tilaisuuksien materiaali on ollut opiskelijoiden käytettävissä suunnitteluprosessin aikana.

Kohderyhmät ja osallistamismenetelmä
Opiskelijoiden suorittamassa osallistamisessa kohderyhmiksi valikoituivat koululaiset ja
lapsiperheet. Osallistamistilaisuudet järjestettiin lokakuun alussa Kaukovainion koululla ja
Kaukovainion kappelilla perhekerhon tiloissa. Osallistujat olivat koululla 3. ja 7. luokkalaisia ja
perhekerholla perheellisiä aikuisia. Osallistamismenetelmänä käytettiin tarrakarttaa, jolla
viheralueet näkyivät korostettuina. Kukin osallistuja sai merkitä karttaan tarroilla 4 positiivisia ja 4
negatiivisia tunteita herättävää paikkaa. Osallistujia ohjattiin merkitsemään viheralueita ja
kirjoittamaan selittäviä tekstejä kartan yhteyteen. Osallistamistilaisuuksissa saatiin yhteensä 43
vastausta.

Osallistamisen tulokset
Osallistamisen tuloksia on hyödynnetty suunnitteluprosessissa. Koululaisten ja perhekerholaisten
tulokset olivat samassa linjassa aiempien osallistamistulosten (Suunnittelutapahtuma
”Tulevaisuuden Kaukovainio” 17.4.2010, Oulun kaupungin toteuttamana) kanssa. Kommentit
keskittyivät järjestelmällisesti niille alueille, joille suunnittelutyön toivottiin toimeksiannossakin
keskittyvän. Positiivisina paikkoina esiin nousivat erityisesti Kainuunpuiston leikkipuisto, koulun
ympäristö, Tinatien kenttä ja Haukkapuiston leikkipuisto. 7.-luokkalaisten keskuudessa leikkipuistot
olivat suosittuja hengailupaikkoja. Negatiivisia kokemuksia herättivät erityisesti Tinatien kenttä,
ostoskeskuksen alue, Haukkapuiston leikkipuisto ja Ylimaankenttä. Keskusta koettiin levottomana ja
turvattomana, urheilukentät ankeina ja tylsinä.
Erillisistä osallistamiskartoista koostettu yhteenvetokartta.
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4. YLEISSUUNNITELMA
4.1 Yleissuunnitelman kohteet ja tavoitteet
Viheralueiden yleissuunnittelun lähtökohtana on ollut selvittää Kaukovainion viheralueiden
kehittämistarpeet ja huomioida suunnittelussa alueen tulevan täydennysrakentamisen
mukanaan tuomat haasteet – erityisesti nykyisen ostoskeskuksen alueella. Suunnitelmassa on
otettu huomioon alueen metsälähiömäinen luonne ja siinä on pyritty huomioimaan
monipuolisesti eri käyttäjäryhmät – varsinkin lapset, nuoret ja lapsiperheet – joiden
mielipiteitä alueen viheralueista on kysytty erillisissä osallistamistilaisuuksissa. Viheralueille
on haluttu luoda tiloja, joissa eri-ikäiset käyttäjäryhmät kohtaavat. Lisäksi viheralueiden
suunnitelmiin on tuotu mukaan modernia ilmettä mm. ympäristötaiteen keinoin.
Suunnitelma on laadittu tuorein ja ennakkoluulottomin ideoin. Kaarevalla, soljuvalla
muotokielellä on haluttu pehmentää alueen kulmikasta ilmettä. Ideoinnissa on pyritty
nuorekkaaseen ilmeeseen ja varsinkin Kaukovainion nykyisen ostoskeskuksen alue on
uudistettu reippaalla otteella. Uusin liikenne- ja paikoitusjärjestelyin se on saatu toimivaksi
kokonaisuudeksi, joka toimii alueen asukkaiden kokoontumispaikkana, yhteisenä
olohuoneena. Alueen täydennysrakentamisen yhteydessä muodostuvat maamassat on
suunniteltu käytettäväksi alueen ilmettä pehmentävien nurmikumpujen pohjana ja
nurmikumpujen väliin on suunniteltu alueen nuorison kaipaama skeittialue.
Uusi
ostoskeskuksen alue muodostaa solmukohdan, joka sitoo yhteen viheryhteydet niin
Oulunsuuhun kuin Hiiroseen.
Koko suunnittelualue on muotoiltu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi samanlaisia muotoja ja
elementtejä varioimalla ja toistamalla. Erityistä huomiota on kiinnitetty eri kohteiden
liikunnalliseen houkuttavuuteen.
Erilaisia liikunnallisia toimintoja on sijoitettu koko
suunnittelualueelle: Kainuunpuistoon senioriliikuntaa, keskustaan skeittipuisto ja koulun
taakse jäävään metsään pieni hiihtoreitti, Tinatien kentälle yleisurheilua ja ”hepuliliikuntaa”,
Haukkapuistoon liikunnallisia leikkivälineitä sekä Ylimaanpuistoon kiipeilyseinät. Lisäksi
Kaukovainon keskuspuiston ympärille on hahmoteltu kuntopolku, jonka varteen voidaan
sijoittaa ulkokuntoiluvälineitä. Suunnittelussa on otettu huomioon Lintulan ja Hiirosen
tarjoamat liikuntamahdollisuudet ja pyritty välttämään niiden päällekkäisyyttä.
Suunnittelussa on otettu huomioon myös alueen katualueiden viihtyvyys osuudella keskus Merikotkantie. Nykyinen leveä tiealue on muutettu kahdeksi erilliseksi ajokaistaksi, joiden
väliin jää viherkaista puuistutuksilla.
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4. YLEISSUUNNITELMA

LIIKUNNALLISUUS
KAUKOVAINIOLLA –
Toimintojen luonne ja niiden
sijoittuminen alueella
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4. YLEISSUUNNITELMA
4.2 Kaukovainion keskus
Uusi Kaukovainion keskus muodostuu olemassa olevien rakennusten (koulu, seurakuntatalo,
päiväkoti/nuorisotalo) ja yleissuunnitelman mukaisen täydentämisrakentamisen väliin.
Suunnittelun alkuvaiheessa on mietitty miten alueesta saadaan yhtenäinen, kaikkia alueen
asukkaita palveleva kokonaisuus niin, että autoliikenne ja paikoitus eivät rikkoisi aluetta.
Tämän hetkisessä tilanteessa autot ja liikenne vievät suuren osan alueesta.
Paikoitus keskittyy suunnitelmassa maanalaisen paikoituksen lisäksi koulun ja
uudisrakentamisen väliin, koulun pihalle, torin reunalle sekä seurakuntatalon ja päiväkodin
väliin rakennettavan uuden rakennuksen pihamaalle. Torin reunalle tulevat paikoitusalueet
rajataan torista matalalla pollaririvistöllä.
Uuden liikennejärjestelyn avulla alueen keskiosa saadaan rauhoitettua viheralueeksi ja alueen
asukkaat kokoavaksi torialueeksi. Syöttöliikenne keskustaan tulee uuden liikenneympyrän
kautta
ja
Hiirihaukantie
linjataan
lähemmäksi
yleissuunnitelman
mukaista
täydennysrakentamista. Hiirihaukantie johtaa maanalaisen pysäköinnin sisäänajoon.

Tiejärjestelyissä on pyritty siihen, että esim. koulun saattoliikenne on yksisuuntainen eli koulun
edusta on turvallisempi myös pienille koululaisille. Saattoliikenne ohjautuu maakummun
vierestä takaisin Hiirihaukantielle.
Uuden ostoskeskuksen huoltoajo hoidetaan
Kanahaukantieltä, jonka kautta kuljetaan myös ostoskeskuksen taakse sijoitettavalle
Ekopisteelle.
Keskustan ilmettä koristavat valaistut tolpparyhmät.
tieyhteydellä keskusta –Hiironen.

Nämä samat tolpparyhmät jatkuvat

Valokuva Kaukovainion keskuksen nykytilasta.
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4. YLEISSUUNNITELMA

Havainnekuvia keskuksen alueen tolpparyhmistä päiväsaikaan ja iltavalaistuksessa. © Minna Hänninen

Havainnekuvat keskuksen torialueesta päiväsaikaan ja iltavalaistuksessa. © Minna Hänninen
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4. YLEISSUUNNITELMA
Keskuksen viheralue
Skeittiparkki sijoittuu viheralueelle, joka muodostaa kumpuilevan
alueen uudisrakennuksen ja koulurakennuksen väliin. Reilun
kokoinen viherkumpu rajaa skeittialueen ja kivituhkapinnoitteisen puistokäytäväalueen.
Puistoon sijoittuu myös
puistoshakkialue, jonka pelivälineet ovat lainattavissa kirjaston
tiloista. Shakkiruudukko voi toimia myös hyppyruudukkona.
Uusi skeittialue
on suunniteltu urbaaniksi ja jopa
veistokselliseksi kokonaisuudeksi. Rampit tehdään betonista ja
niihin suunnitellaan näyttävä valaistus. Alueen reunoilla olevia
nurmikumpuja hyödynnetään ramppien rakentamisessa niin, että
rampit ovat osa kumpuja.
Skeittialue rajataan reunoilta
matalalla kaiteella, jonka päällä voi myös istuskella skeittailun
lomassa.
Polkupyörätelineet
sijoitetaan
molempien sisääntulojen
yhteyteen. Riippuen siitä, mihin maanalainen paikoitus sijoittuu,
skeittialueen reunoille istutetaan mäntyjä.

Havainnekuva keskuksen skeittialueesta.
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4. YLEISSUUNNITELMA

Havainnekuvia keskuksen viheralueesta. © Minna Hänninen
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4. YLEISSUUNNITELMA
Keskuksen torialue
Uuden torialueen pohjoisosaan sijoittuvan oleskelualueen ideana on toimia alueen
asukkaiden yhteisenä kokoontumispaikkana. Alueen tähän osaan on suunniteltu suuret,
pehmeälinjaiset, betonirakenteiset istutusaltaat, joiden etureunassa on puiset istumatasot.
Istutusaltaisiin sijoitetaan matalia pensaita tai perennaistutuksia sekä pieniä, kukkivia puita
(esim. rungollinen marja- aronia, mustamarjaorapihlaja, marjaomenapuu). Lisäksi alueelle on
suunniteltu samalla idealla pieni amfiteatteri, joka toimisi pienimuotoisten esitysten
pitopaikkana. Uudisrakennuksen kulmaan voidaan sijoittaa kahvila, jonka ulkoalue rajataan
torista esim. matalilla istutuslaatikoilla.
Alueen eteläosaan sijoittuva tori säilytetään ilmeeltään avoimena ja ilmavana. Keskilinjaa
pitkin istutetaan matalia, kukkivia pikkupuita ja niiden alle pyöräteline/istuin –yhdistelmiä sekä
pyöreitä istuimia. Eteläpäähän sijoittuvat tolpparyhmät valaistaan pimeän aikaan. Koko
keskustan alueelle on suunniteltu uusi, pylväsmäinen valaisin.

Valokuvia keskuksesta nykytilassaan.
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4. YLEISSUUNNITELMA

Havainnekuvia keskuksen torialueesta. © Minna Hänninen
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4.3 Tinatien kenttä ja ”Hepulipuisto”
Tinatien kentän suunnittelutavoitteena on ollut luoda
kaukovainiolaisille monipuolinen lähiliikuntapaikka. Ensisijainen
käyttäjäryhmä on yhtenäiskoulun pienet oppilaat, jotka käyttävät
kenttää liikuntatunneillaan. Jämäkkä yleisurheilumeininki on
yhdistetty rennompaan yhdessä liikkumiseen.
Kulku koulun pihalta pyörätien poikki kentälle on tällä hetkellä
jäsentymätön ja vilkkaan pyöräliikenteen takia myös vaarallinen.
Koululaisten tienylitystä varten rakennetaan maakumpu, jonka
läpi pyörätie kulkee. Pyörätien tunnelin kohdalle rakennetaan
suojakaiteet molemmin puolin kumpua. Talvisin kumpua voi
käyttää mäenlaskupaikkana. Metsään tallautunutta kulkureittiä
pyöräteiden risteyksestä kentän suuntaan vahvistetaan
kivituhkalla. Sama kivituhkareitti kulkee myös maamäen yli
koululle sekä katsomon ja kentän välistä Hepulipuiston suuntaan.
Kentän ja Tinatien jatkeena olevan pyörätien väliin rakennetaan
maakumpu, joka toimii paitsi tilanjakajana, myös pienenä
katsomona. Katsomon penkkiriveillä voi vaikka istuskella
seuraamassa jalkapallo- tai jääkiekko-ottelua tai sitoa luistimia.
Maakummun sisään kentän varsinaisen sisääntulon läheisyyteen
tulee
välinevarasto.
Välinevaraston
viereen
laitetaan
pyörätelineitä.

Valokuvia Tinatien kentästä nykytilassaan.
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Kenttä on mitoitettu niin, että se täyttää alakoululaisten
liikuntatunneilla vaadittavan tilantarpeen. Kentän koko on 70 x
40 metriä. Kentän pohjoispuolelle rakennetaan kolme 60 metrin
juoksurataa sekä pituushyppypaikka. Alueella on tilavaraus myös
kuulantyöntöpaikalle. Talvella kenttä voidaan jäädyttää luistelua
varten.
Yleisurheiluteeman
vastapainoksi
alueen
länsilaidalle
rakennetaan ” Hepulipuisto”. Siellä on juoksuratojen suoraviivaisuudesta poikkeavia kumpuja ja kaltevia tasoja, jotka
mahdollistavat
vapaamuotoisemman
juoksentelun
ja
riehaantumisen.

 Havainnekuva ”Hepulipuistosta”.

 Havainnekuva maakummusta pohjoisen suunnasta.

 Havainnekuva lännestä kentän suuntaan.
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4.4 Kainuunpuisto
Kaukovainion keskustan tuntumasta Tornihaukantie nousee kohti
koillista selänteelle ja laskee Kainuuntielle päin. Kainuunpuisto
on mäntykangasta, jonka koillisreunaan Tornihaukantien varteen
on
Kaukovainion
maankäyttömallissa
(2012)
esitetty
täydennysrakentamista. Lisäksi Tornihaukantien päähän on
suunnitteilla uusi kevyen liikenteen yhteys Oulunsuuhun.

Valokuvia Kainuunpuistosta nykytilassaan.
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Kainuunpuisto ja leikkipuisto sijaitsevat Kaukovainion selännealueella Tornihaukantien
varrella. Alueen männyt ovat kookkaita ja kenttäkerros säilynyt rehevöitymättä. Mäntykankaan
polut ovat voimakkaasti kuluneita ja niitä on paljon.
Suunnittelun ensisijaisena tavoitteena on ollut tarjota kaikille viereisen Hiirosenkodin
asukkaille mahdollisuus metsäiseen ulkoiluympäristöön. Lisäksi teemana on eri sukupolvien
yhdistäminen leikkipuiston ja suunnitellun ulkoilureitin avulla.
Puiston molemmille puolille on suunniteltu uudet kevyen liikenteen väylät Kultatien päähän.
Leikkipuiston liukumäki aidataan kevyenliikenteen väylän puolelta niin, että estetään
mäenlasku sen poikki alas metsään. Muuten leikkipuisto säilyy entisellään. Kuntoilualueella on
monipuolisesti erilaisia lihaskuntovälineitä. Kivituhka-alueen reunoilla on penkkejä ja keskellä
mänty, jonka alla voi istuskella.

Laudoitettu ulkoilureitti on esteetön ja sille noustaan kummassakin päässä luiskia pitkin.
Metsän puolella reittiä kiertää koko matkalta kaide. Reitti tulee rakentaa olemassa olevaa
puustoa mahdollisimman paljon säilyttäen niin, että rakenteet istuvat ympäristöön ja
tarvittaessa mutkittelevat puiden väleissä. Leveämmälle alueelle kasvamaan jätettävät
”halipuut” mahdollistavat puiden koskettamisen ja tutkiskelun lähietäisyydeltä.
Ulkoilureittiä ja asfaltoitua kevyen liikenteen väylää pitkin on mahdollista kiertää lenkki.
Kevyen liikenteen väylän yhtymäkohdissa on ”oikopolku”, jossa voi tunnustella epätasaista ja
juurakkoista polunpohjaa.

 Havainnekuva Kainuunpuiston ulkoilureitistä ja kuntoilualueesta.
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4.5 Haukkapuisto
Haukkapuiston leikkipuisto on nykyasussaan melko yksitoikkoinen ja pimeä.
Osallistamistuloksissa se sai paljon niin positiivista kuin negatiivistakin palautetta.
Positiivisena mainittiin erityisesti luonnonläheisyys, mutta toisaalta puisto koettiin myös
pimeänä eli puita on paikoitellen liikaakin. Koululaisten ja nuorten vastauksissa puisto
mainittiin kohtaamispaikkana, mutta toisaalta ”liian pienten lasten puistona”.
Puistoa on lähdetty uudistamaan sen metsäisyyttä kunnioittaen. Pienten lasten leikkialue on
muotoiltu pyöreäksi puuttomaksi alueeksi ja näin sinne saadaan aikaisempaa enemmän valoa
ja lämpöä. Alueelle sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevaa välineistöä .
Isommille lapsille ja nuorille on tuotu mittakaavaltaan suurempaa leikkivälineistöä, jotka
sijoittuvat pienten leikkialueen reunoille mahdollisimman paljon puustoa säästäen. Puiston
pohjoisosassa olevan mäenlaskupaikan laskusuunta muutetaan metsässä jo olemassa olevaan
aukkoon ja näin siitä saadaan turvallisempi
laskettava kuin mitä se on tällä hetkellä.
Ylimaanpuistosta keskustaan jatkuva tolpparyhmien teema kulkee myös Haukkapuiston
halki. Valaistuna ne tuovat katseltavaa myös
silmän tasolle.

 Havainnekuva Haukkapuiston tolpparyhmistä.
 Valokuva Haukkapuiston leikkipuistosta nykytilassaan.
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4.6 Ylimaanpuisto
Ylimaanpuiston itäosassa sijaitsee noin 7800 m2 laajuinen Ylimaankenttä, jonka päässä on
sorapohjainen pysäköintialue. Puiston eteläreunassa, vilkkaasti liikennöityä Poikkimaantietä
vasten on meluvalli, jolla kasvaa mäntyjä. Maakotkantien puolella kasvaa lehtipuita. Tällä
hetkellä puisto on karu, ankea ja ilmeisen vähällä käytöllä.

Suunnittelun lähtökohtana on ollut Kaukovainion maankäyttömallissa (2012) esitetty
viheralueelle kohdistuva täydentämisrakentaminen, joka sijoittuu koko puiston alueelle aivan
läntisintä reunaa lukuun ottamatta. Tavoitteena on ollut jäljelle jäävän avoimen alueen
luonteen muuttaminen niin, että liikunnallisuus säilyy edelleen osana puistoa. Lisäksi on
haluttu monipuolistaa maisemaa ja tarjota puistonäkymiä Maakotkantieltä. Kohderyhmänä
ovat erityisesti nuoret.
Voimakkaalla maamassoittelulla on haluttu luoda Ylimaanpuistoon tiloja ja suojaisia paikkoja.
Toiminnallisesti puisto jakautuu oleskelualueisiin (kivituhka- ja nurmialueet) ja liikunnalliseen
kiipeilyalueeseen. Koko puistoa yhdistää rennonletkeä ja nuorekas meininki.

Valokuva Ylimaankentästä nykytilassaan.
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Nurmikummut puiston lounaisreunassa jatkuvat viherkattoina uusien autokatosten päälle.
Kummut kätkevät katokset taakseen: ne pehmentävät julkisen ja yksityisen tilan rajaa, mutta
säilyttävät sen kuitenkin selkeänä.
Kiipeilyalueella puhdaslinjainen ja muodoltaan soljuva kiipeilyseinämä on osa nurmikumpuja.
Jyrkkyydeltään ja korkeudeltaan vaihtelevassa betonisessa seinämässä on otinpaikkoja käsille
ja jaloille. Matalat ”oleskelumuhkurat” on ajateltu esimerkiksi otollisiksi löhöilypaikoiksi.
Turvasorapohjaisella alueella on tolppia, joita voi käyttää kiipeilyssä. Tolppateema jatkuu
Maakotkantien varressa.
Kiipeilyseinämää ja muita maaston muotoja voidaan pimeän aikaan korostaa valaistuksella.
Pohjoisemman autokatoksen kummun reunaa on muotoiltu ja viistetty niin, että aaltoileva
reuna näkyy Maakotkantielle päin.
Ylimaanpuiston pohjoisreunassa, Maakotkantien varressa on valaistuja tolpparyhmiä.
Pienemmässä mittakaavassa tolpparyhmiä on myös kiipeilyalueella. Tolpat ovat osa
Ylimaanpuistosta Kaukovainion keskustaan johtavan viheryhteyden sitovaa teemaa.
Havainnekuvia Ylimaankentästä.
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4.7 Suohaukantie
Nykyisellään Suohaukantien katuympäristö on avoin ja
jäsentelemätön. Kadun kummallakin puolella on kolmikerroksisia
kerrostaloja, joiden avoimet pihat lisäävät avaruuden tuntua.
Suohaukantien pohjoispäässä avoimen tilan ja pilarimaisen
mäntymetsän reunavyöhyke on jyrkkä.
Suunnitelman ensisijaisena tavoitteena on ollut Suohaukantien
avaran katutilan kaventaminen. Lisäksi on haluttu visuaalisesti
vahvistaa Hiirosen alikulusta Kaukovainion keskustaan johtavaa
kevyen liikenteen yhteyttä.
Suunnitelmassa Suohaukantien varrelle on ryhmitelty harottavia
tolpparyhmiä, joiden tolpat jäljittelevät männyn runkoja.
Kaukovainiolle tyypillistä on maiseman pilarimaisuus;
mäntyvaltaisessa ympäristössä katseen tasolla näkyy runkoja ja
varjostava neulasmassa on korkealla ylhäällä. Pilarimaisuutta on
Suohaukantiellä käytetty keinona jakaa löyhästi tilaa, ohjata
katsetta ja kulkua. Näkymiä yksipuolistava elementti on
muutettu katualueella vahvuudeksi.

Valokuvia Suohaukantien katuympäristöstä nykytilassaan.

Suohaukantien tolpparyhmät ovat osa eteläisen viheryhteyden
sitovaa teemaa, joka johtaa Ylimaanpuistosta (nyk.
Ylimaankenttä) Haukkapuiston kautta keskustaan. Pimeällä
tolpparyhmät valaistaan.

Havainnekuvia Suohaukantien tolpparyhmistä. 
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4.8 Katuympäristöt
Merikotkantien eteläosa on nykyisellään liian leveä, jäsentymätön tieosuus. Ajoradan leveys
on 10 metriä, mikä on enemmän kuin esimerkiksi Maakotkantiellä. Myös avoimen katutilan
koko leveys on alueelle tyypillistä leveyttä suurempi.
Merikotkantielle on suunniteltu ajoradat erottava viherkaista, jolle tarvittava tila saadaan
ratoja kaventamalla. Sille istutetaan tilaa rajaavaa kasvillisuutta, kuten kukkivia puita tai muita
lehtipuita. Kevyen liikenteen väylät pysyvät nykyisen levyisinä ja nykyisillä paikoillaan.
Aluetta kiertävä kuntorata kulkee kevyenliikenteen väylän ulkopuolella. Merikotkantien
varressa se sijoittuu tiealueen länsipuolelle. Kuntoradan varteen tulee peruskuntoiluvälineitä,
jotka ovat kaikkien Kaukovainion asukkaiden käytettävissä.

 Valokuva Merikotkantien eteläpäästä.

Havainnekuva Merikotkantien uudistetusta katuympäristöstä. 
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4.9 Valaistusperiaatteet
Valaistusta on suunniteltu Ylimaanpuistosta Suohaukantien ja Haukkapuiston kautta
Kaukovainion keskukseen. Kevyen liikenteen väylän varrelle on sijoiteltu valaistuja
tolpparyhmiä. Keskuksen alueella korostetaan urbaania henkeä, betonisia skeittirakenteita.

 Havainnekuvia Suohaukantien ja Haukkapuiston tolpparyhmistä iltavalaistuksessa.

 Havainnekuva keskustan skeittialueen valaistuksesta.
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