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Lyhyesti

K

Kaukovainio-Höyhtyä, Esteetöntä
elämää -lähiöuudistushanke
2001-2003 sisältyi viiden ministeriön (YM, OPM, TM, STM, SM),
Valtion asuntorahaston ja kuntien yhteiseen, lähiöiden uudistamistyötä tukevaan ohjelmaan.
Lähiöuudistus 2000 -ohjelmaan
valittiin 15 hanketta eri puolilta
Suomea.

osallisuutta ja vaikuttamista vahvistettiin
lähiökulttuuritoiminnalla sekä kuntalaisten
tietoyhteiskuntavalmiuksia kehittämällä. Kaikille esteetöntä ja turvallista ympäristöä edistettiin myös alueellista yhteistyötä sekä
asukastupatoimintaa kehittämällä. Lähiöuudistushanke toteutettiin sosiaali- ja terveysministeriön ja Oulun kaupungin välisellä
lähiöuudistuksen hankesopimuksella.
Hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin.
Lähiöuudistushanke toimi monitasoisesti kaupungin strategioiden, toimenpideohjelmien
sekä ajankohtaisten teemojen toteuttajana.
Hallinnonrajat ylittävä viranomaisyhteistyö,
asukasyhteistyö sekä alueelliset toimintamuodot tukivat tavoitteiden saavuttamista.

Ohjelman tavoitteena oli elinkaariasumisen
mahdollistavan esteettömyyden, sosiaalisen
toimivuuden ja turvallisuuden edistäminen
sekä informaatioteknologiapalvelujen saatavuuden ja kansalaisten osallistumisen mahdollistaminen. Ohjelmaa toteutettiin neljässä
toimintalinjassa: lähiöt yhdyskuntarakenteessa, rakennusten ja elinympäristöjen kehittäminen, lähiöt elämänympäristöinä sekä
lähiöt ja tietoyhteiskuntakehitys.

Hanke toimi pilottina esteettömyyden ja hissirakentamisen edistämisessä Oulun kaupungissa. Lähiöalueella toteutettiin rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus. Myös ensimmäiset
uudet hissit ovat valmistuneet ja useita uusia
hissihankkeita on vireillä. Yhteistyönä Oulun
yliopiston arkkitehtuurin osaston kanssa syntyi
mm. jällenrakennuskauden pientalojen korjaustapaohjeet. Esteettömyys on sisällytetty Oulun kaupungin koordinoivaan palvelustrategiaan sekä teknisen keskuksen vuosien
2005 - 2006 suunnittelukauden ohjelmaan.

Kaukovainio-Höyhtyä -lähiöuudistushankkeen tavoitteena oli tuottaa kaikille esteetöntä
ja turvallista elinympäristöä sekä tukea ikääntyvän väestön kotona asumisen mahdollisuuksia. Toimintatavoiksi valittiin rakennuskannan
korjaaminen, hissien rakentaminen, asuinympäristön parantaminen sekä vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteet. Asukkaiden
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Oulun kaupunki toteutti alueella vuosina
2001 - 2002 Kaukovainion ostoskeskuksen
kehittämisen ja perusparantamisen, millä
selkeytettiin liikenne- ja tilajärjestelyjä ja poistettiin liikuntarajoitteisten esteitä.
Lähiöuudistushankkeen aikana valmistui
Takalyötyn alueelle esteettömän ja turvallisen
senioriasumisen Caritas-kylä sekä Kaukovainiolle vanhusten ja vaikeavammaisten
Kairos-koti. Alueen täydennysrakentamisena
toteutui kaksi kerrostalokohdetta Höyhtyän
suuralueella.
Asukkaiden osallisuuden, kulttuurisen toiminnan sekä kuntalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittäminen monipuolisti alueella
pitkään toteutettua asukastoimintaa.
Raportti esittelee Kaukovainio-Höyhtyä -lähiöuudistushankkeen tilanteen hankkeen päättyessä joulukuussa 2003.

Leena Olsbo-Rusanen
arkkitehti,
lähiötyöryhmän
puheenjohtaja

Maarit Alikoski
lähiökoordinaattori,
lähidemokratiakoordinaattori,
lähiötyöryhmän sihteeri
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Vihreä ja vireä lähes valmis alue

K

Kaukovainio-Höyhtyä on runsaspuustoinen, puistojen ja viheralueiden sävyttämä alue, joka
sijaitsee keskustan välittömässä
läheisyydessä, ensimmäisellä
lähiökehällä.

Lähiöuudistushankkeen käynnistyessä alueella
asui 14 591 asukasta. Väestö on ikääntynyttä
molemmilla suuralueilla, 65-vuotiaiden osuus
väestöstä oli 15,8 prosenttia vuonna 2001.
Alueen 223 kerrostalosta oli hissittömiä 117.
Vuoden 2003 alussa alueella asui yhteensä
15 661 asukasta. Yli 65-vuotiaiden osuus
väestöstä on edelleen korkea, 14,9 prosenttia.

Kaukovainion suuralue on kerrostalovaltainen; Kaukovainio pääosin 1960-luvulla rakennettu lähiö, Hiirosen kaupunginosa rakentui valmiiksi lähiöuudistushankkeen kuluessa.

Alue valittiin lähiöuudistusalueeksi väestön
ikärakenteen, rakennuskannan iän ja siitä
johtuvan korjaustarpeen sekä hissittömyyden
perusteella. Näistä syistä alue soveltui hyvin
myös rakennetun ympäristön esteettömyyden
pilottialueeksi. Alueella on toteutettu pitkään
monipuolista asukastoimintaa, johon sisältyy myös ikäihmisten ja vanhusten kotona selviytymistä tukevat palvelut. Uusilla asukastoiminnan muodoilla oli hyvät kehitysmahdollisuudet.

Höyhtyän suuralue muodostuu pääosin
1950-60 -luvuilla sekä 1980-luvulla rakennetuista kerros- ja pientaloalueista. Karjasillan
1940-luvulla rakennettu yhtenäinen pientaloalue sekä pääosin 1950-luvulla rakennettu kerrostaloalue on luokiteltu suojeltavaksi
aluekohteeksi.
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TAVOITTEET
MINUN KOTINI
Asuntoni on seitsemännessä kerroksessa.
Näköala on aivan mahtava.
Toisella puolella on metsänäkymät,
asuntoja ei ole sillä puolella.
Metsä on havu- ja lehtipuuta.
Tällä hetkellä koivut vihertää kauniisti.
Ne ovat ikään kuin kerroksittain
mäntyjen kanssa.
En huomaa ympäristössäni mitään,
mitä haluaisin muuttaa.
Asuinpaikkaani olen täysin tyytyväinen.
Martta

Kaukovainio-Höyhtyä, Esteetöntä elämää -lähiöuudistushankkeen päätavoitteena oli tuottaa kaikille esteetöntä ja turvallista elinympäristöä sekä
tukea ikääntyvän väestön kotona asumisen mahdollisuuksia.
Hanke toteutettiin teknisen keskuksen, keskusviraston, rakennusvalvontaviraston, sosiaali- ja terveystoimen, opetustoimen, Oulun Sivakka Oy:n sekä
asukkaiden lähidemokratiatoiminnan poikkihallinnollisena kehittämishankkeena.
Hankkeen osaprojektit toteutettiin toimintalinjoilla
rakennusten ja elinympäristöjen kehittäminen, lähiöt
elämänympäristöinä sekä lähiöt ja tietoyhteiskuntakehitys.

Runokurssi synnytti luomisen iloa
Kaukovainiolla.
Kurssin teemoja olivat:
asuinmaisemani rakkaat paikat,
runo puhuu tunteista,
runon vuodenajat.
Yllä on yksi kurssilla syntynyt runo,
lisää toisaalla tässä raportissa.
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Keskeiset toimintatavat ja tulokset

Rahoitus

-

Esteettömyyskartoituksen toteuttaminen lähiöuudistusalueen kaduista,
kevyen liikenteen väylistä, palvelurakennuksista sekä
asuinrakennuksista otoksena

Lähiöuudistushankkeen rahoituksesta vastasivat tekninen keskus, keskusvirasto sekä sosiaali- ja terveystoimen vanhustyö.

-

Esteettömyystietokannan laatiminen osaksi teknisen
keskuksen suunnittelua

-

Jälleenrakennuskauden pientalojen korjaustapaohjeiden sekä
rakennusten ja asumisen esteettömyyden parantamista
käsittelevien opinnäytetöiden toteuttaminen yhteistyössä Oulun
yliopiston arkkitehtuurin osaston kanssa

-

Oulun kaupungin esteettömyysstrategiaa ja ohjelmaprosessia
valmistelevat toimet

-

Kartoitus kotona asuvien yli 75-vuotiaiden koti- ja
asumisympäristöstä sekä toimintakyvystä, Ehkäisevät
kotikäynnit ikääntyneille -projekti, 476 kotikäyntiä

-

Hissiprojekti, Hissiselvitys 2002 sekä kaksi hissiseminaaria, joihin
osallistui 180 osanottajaa

-

Asukastupatoiminta, jossa vuosittain Karjasillan,
Kaukovainion ja Lintulammen asukastuvilla noin
45 000 käyntiä

-

165 lähiökulttuuritapahtumaa ja -tilaisuutta,
joihin osallistui 11 350 alueen asukasta

-

Asukastupien tietotyötorien palvelut, joita käytti 7404 asukasta
vuonna 2003

-

Neljän asukastilaisuuden järjestäminen, joihin osallistui
150 asukasta

-

Korjausavustusten myöntäminen lähiöalueelle

Rahoitus euroa

Oulun Sivakan kiinteistöjen perusparannus- ja korjaushankkeiden
toteuttaminen

Henkilöresurssit ja toiminnan rahoitus
Hissiavustukset
Korjausavustukset

Hankkeen toiminta-aika oli 1.1.2001 - 31.12.2003.
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Rahoitus sisältää henkilöresurssit, osaprojektien toiminnan rahoituksen sekä Oulun kaupungin lähidemokratia-avustukset
asukastoiminnalle. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeelle kansallista projektirahaa 46 675 euroa vuosille 2001 - 2002.
Vuoden 2003 lähiötyömääräraha oli 64 730
euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi
vuodelle 2003 kansallista projektirahaa 20
800 euroa. Lähidemokratia-avustuksia maksettiin samana vuonna 19 856 euroa, hankkeen aikana yhteensä 59 360 euroa.

Oulun kaupungin hissiavustusmääräraha oli
84 094 euroa vuonna 2002 ja se käytettiin
täysimääräisesti. Vuoden 2003 hissiavustusmääräraha oli 300 000 euroa.
Hankkeen henkilöresursseihin sisältyi lähiökoordinaattorin ½ vakanssia teknisessä keskuksessa, sosiaali- ja terveystoimen kartoituksen projektityöntekijän sekä keskusviraston lähiökulttuuriprojektin projektisuunnittelijan vakanssit. Lisäksi käytettiin Oulun kaupungin eri hallintokuntien sekä vuokrataloyhtiö Oulun Sivakka Oy:n henkilöresursseja.

2001

2002

2003

63 346

107 699
84 094
390 000

84 586
300 000
710 400

460 500

Organisointi ja yhteistyöosapuolet

Organisoinnista, suunnittelusta sekä seurannasta vastasi kaupunginhallituksen
6.4.2000 § 37 asettama ja 20.8.2001 § 689 täydentämä lähiötyöryhmä.

Jäsenet
Leena Olsbo-Rusanen
Kaija Puhakka
Niilo Nissilä
Jorma Heikkinen

tekninen keskus
”
”
”

arkkitehti, puheenjohtaja
asuntotoimen päällikkö
rakennuttajapäällikkö
liikenneinsinööri

Aila Asikainen

rakennusvalvontavirasto

tarkastusarkkitehti

Risto Korpi
Hannu Sassali

Oulun Sivakka Oy
”

toimitusjohtaja
alueisännöitsijä

Pentti Koistinen
Rauni Väänänen-Sainio
Sinikka Lotvonen
Mikko Naarala

sosiaali- ja terveystoimi
”
”
”

vanhustyön johtaja
alueellisen vanhustyön palveluyksikköpäällikkö
projektityöntekijä
mielenterveys- ja vammaispalvelutyön johtaja

Satu Fränti

opetusvirasto

suunnittelija

Hannu Rosberg

keskusvirasto

projektisuunnittelija

Leena Saarela
Juhani Paajala
Raija Kuronen,
Arja Laiho
Taina Vainionpää

Karjasillan asukasyhdistys ry
”
Kaukovainio-Hiironen asukasyhdistys ry
”
Lintulammen asukasyhdistys ry

Timo Tamminen
Maarit Alikoski

tekninen keskus
tekninen keskus/keskusvirasto

Työryhmä kokoontui 15 kertaa ja raportoi
hankkeen edistymisestä väliraportein tekniselle lautakunnalle (18.3.2003 § 155), kaupunginhallitukselle (8.4.2002 § 280,
28.4.2003 § 291), Kuntaliitolle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle (17.1.2002 ja
17.1.2003).
Hankkeen yhteistyötahoja olivat kaupungin
eri hallintokunnat sekä muu julkinen sektori,
alueen asukkaat, asukasyhdistykset, yhdistykset, järjestöt, kiinteistöjen omistajat ja
isännöitsijät, Oulun yliopisto sekä konsultointitehtävistä vastaavat tahot.
Kaukovainio-Höyhtyä lähiöuudistushanke
osallistui Lähiöuudistus 2000 -ohjelman työseminaareihin vuosina 2001 - 2003 sekä
lähiöprojektin ohjauspäiviin.
Lähiöuudistus 2000 -ohjelman ulkoisesta arvioinnista vastasi Pekka Karjalainen Stakes /
FinSoc.

arkkitehti, sihteeri 9.5.2001 saakka
lähiökoordinaattori, lähidemokratiakoordinaattori
sihteeri, 11.5.2001 - 31.12.2003
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”

Oulun hanke on toiminut monipuolisesti ja se on integroitu
kaupungin laajempiin strategioihin ja asuinalueiden
kehittämistyöhön. Tässä suhteessa se muistuttaa Porin,
Kuopion ja Tampereen hankkeita. Projekti on edennyt
suunnitelmien mukaan, jonka on mahdollistanut kaupungin
teknisen keskuksen, sosiaalitoimen sekä alueen
asukasyhdistysten yhdessä toimimisen perinne. Kaupunki on
panostanut hankkeeseen paljon, ja lähiöuudistuksen myötä
kohdealueen kehittämistoimet ovat saaneet selkeän rakenteen.”

Pekka Karjalainen Stakes / FinSoc

Lähiöuudistus
2000 -ohjelman
kohdealueet
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RAKENNUSTEN JA ELINYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN
KORJAUSTARPEET ESIIN KARTOITUKSELLA

Lähiöuudistus 2000 -ohjelmassa rakennusten ja elinympäristöjen kehittämisessä painotettiin ympäristön ja asumisen esteettömyyttä ja toimivuutta sekä asuntojen elinkaarikorjaamista ja julkisen kaupunkitilan kohentamista.

Lähiöuudistusalueella toteutettiin
-

pilottiprojektina rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus

-

sosiaali- ja terveystoimen vanhustyön kartoitus kotona asuvien
yli 75-vuotiaiden koti- ja asumisympäristöstä sekä toimintakyvystä

-

hissiprojekti

-

Jälleenrakennuskauden pientalojen korjaustapaohjeet sekä
rakennusten esteettömyyden parantaminen, Oulun Karjasilta
-yhteistyöprojekti Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston kanssa

-

kaupungin vuokrataloyhtiö Oulun Sivakka Oy:n perusparannus- ja korjaushankkeita

-

Kaukovainion ostoskeskuksen kehittämis- ja perusparantamishanke

L

Lähiöuudistusalueen esteettömyyskartoitus toteutettiin syksyn
2001 ja talven 2002 aikana. Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoituksessa arvioitiin katujen, kevyen liikenteen väylien
sekä rakennusten nykytilannetta
sekä tulevia korjaustarpeita.
Projektialueeseen kuuluivat Kaukovainion, Hiirosen, Karjasillan,
Nokelan, Höyhtyän, Lintulan ja
Mäntylän kaupunginosat, jotka
valittiin kartoituskohteiksi väestön
ikärakenteen sekä rakennuskannan iän perusteella.

Kartoitusalueen katuympäristön kunto vaihteli alueittain. Hyväkuntoisimmat katualueet
olivat Karjasillalla, Nokelassa, Lintulassa ja
Höyhtyällä. Alueellisesti eniten kunnostustarvetta oli Kaukovainiolla, mutta korjattavia
katupintoja oli kuitenkin kaikissa kartoitusalueen kaupunginosissa. Esteettömyyden osalta selvimmin parannettavaksi alueeksi nousi
Kaukovainio, ja sieltä erityisesti ostoskeskuksen ympäristö ja Merikotkantie-Maakotkantie -katulenkki.
Kartoitetusta asuinrakennusotoksesta ei yksikään kohde ollut täysin esteetön. Liikkumisesteisille ongelmia aiheuttivat portaikot,
korkeat kynnykset, kapeat oviaukot sekä ahtaat käytävät ja yhteistilat. Julkisissa palvelurakennuksissa esteettömyys oli tiedostettu kohtalaisen hyvin joitakin kouluja ja päiväkoteja
lukuun ottamatta. Eniten ongelmia liikkumisesteisen kannalta palvelurakennuksissa
aiheuttivat kynnykset, luiskien jyrkkyys ja pääoven edustan tasanteiden puuttuminen tai
ahtaus. Näiden sisäänkäynnin esteiden korjaaminen on usein mahdollista toteuttaa kohtuullisin kustannuksin. Raportti esittää, että
Oulun kaupungin tulisi kiinnittää erityisesti
huomiota yksityisten kiinteistönomistajien
kanssa tehtävään yhteistyöhön mm. kehittämällä neuvontapalveluja. Näin menetellen
peruskorjausten yhteydessä voitaisiin samalla parantaa rakennusten toimivuutta.

Katuympäristön kartoituksessa kiinnitettiin
huomiota jalkakäytäviin ja kevyen liikenteen
väyliin, suojateihin, aukioihin, joukkoliikenteen pysäkkeihin, valaistukseen sekä
käytettyjen suunnitteluratkaisujen toimivuuteen. Kartoitustiedot vietiin paikkatietojärjestelmään, jota hyödynnetään alueen
katuverkon parannus- ja korjaustöissä. Rakennusten esteettömyyskartoitukseen kuuluivat julkiset ja yksityiset palvelurakennukset
sekä otoksena asuinrakennukset. Kartoitetuista asuinrakennuksista valittiin 10 kohdetta, joihin laadittiin luonnosmaiset esimerkit
esteettömyyden parantamiseksi.

Rakennusten ja elinympäristöjen kehittäminen
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Kaukovainio-Höyhtyä esteettömyyskartoituksessa esitetyt keskeiset esteettömyyttä
koskevat toimenpide-ehdotukset Tavoitteena esteetön Oulu – kaupunki meille kaikille, Kaukovainio-Höyhtyä esteettömyyskartoitus, Oulun kaupunkisuunnittelu, Sarja B 39
Osa-alue
Kadut ja kevyen
liikenteen väylät

Toimenpide-ehdotus
-

Joukkoliikenne

-

Talvikunnossapito

-

Esteettömyyttä käsittävä
paikkatietojärjestelmä (GIS)

-

Asuinrakennukset

-

Julkiset palvelurakennukset

-

esteettömyys osaksi normaalia katusuunnittelua
yhtenäisten suojatiestrandardien kehittäminen,
2-3 erilaista toiminnallista laatutasoa
esteettömien ns. perusreittien toteuttaminen:
reitit palvelukeskukseen, pysäkeille ja puistoalueille
pysäkkien laatustandardien kehittäminen
pysäkkien korjausohjelman laatiminen
mm. korotukset, katokset
joukkoliikenteen pysäkkien toimivuuden
varmistaminen, myös reitit pysäkille
erityisalueiden valinta- ja laatukriteerien varmistus:
palvelutalot, vanhainkodit, terveysasemat
ja ostoskeskukset
talviesteettömyyden varmistus osana
talvikunnospidon yleisiä laatukriteereitä
esteettömyystietokannan rakenteen määrittely,
mitä tietoa tarvitaan ja kuka koordinoi
esteettömyystietokannan toteuttaminen,
esimerkiksi korjausta vaativien kohteiden rekisteri
esteettömyyskorjausten opastus ja neuvonta
hissittömien kerrostalojen avustaminen suunnittelussa, malliratkaisut
kaupungin vuokratalojen esimerkkirooli
esteettömyyskorjauksissa
pääosa korjauksista muun peruskorjauksen yhteydessä

Yksityiset palvelurakennukset -

neuvonta, avustaminen
ns. pienten korjausten nopea toteuttaminen,
luiskat, ovet

Asuntoalueet/painopisteet/
kaupungin yleiskaava

aluekartoitusten laajentaminen muille asuntoalueille,
kokonaiskuvan kartoittaminen
esteettömyyskorjausten priorisointi osana
Oulun kaupungin painopistealueita ja kasvusuuntia
esteettömyysstrategian käynnistäminen

-
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Esteettömyyskartoituksen toteutti DI Kimmo
Rönkä (Rönkä Consulting Oy), arkkitehti Jari
Mäkynen, DI Hanna Huhta ja tekn.yo Juho
Siipo Sito-Konsultit Oy:stä sekä laadunvarmistaja Timo Heikkinen KPT-Report Oy:stä.
Konsulttityön ohjausryhmänä toimii lähiökehittämistyöryhmä.
Esteettömyyskartoitusta ja sen tuloksia esiteltiin alueen asukkaille neljässä asukastilaisuudessa 9/2001 ja 1/2002.
Oulun Invalidiyhdistyksen Esteetön Oulun
seutu -julkaisu ja www-sivut otettiin käyttöön
15.6.2002. Julkaisu ja www-sivut täydentävät lähiöuudistushankkeen esteettömyyskartoitusta.
Esteetön elinympäristö sisältyi Oulun lähiöuudistushankkeen lisäksi Lähiöuudistus 2000ohjelman Iisalmen, Kokkolan ja Kuopion projekteihin.
Helsingin kaupunki toteuttaa liikkumisesteettömyysstrategian ohjelmaa vuosina
2001 - 2010. Kaukovainio-Höyhtyä lähiöuudistushanke osallistui Helsingin kaupungin konsultoivaan esteettömyysseminaariin
11.3.2002.

Kansainvälinen esimerkki esteettömästä kaupunkisuunnittelusta on Espanjan Barcelonan
– a city for us all – esteettömyysohjelma (CRID
1998). Barcelonan ohjelmassa kaupungista
tehdään esteetön vuoteen 2006 mennessä.
Pääjohtaja Francesc Aragall, proAsolutions
Barcelonasta esitteli esteettömyyshankkeita
Oulun kaupungin teknisessä keskuksessa
2.4.2003.
Lähiöuudistushankkeen vaikutuksesta esteettömyys on sisällytetty arviointikriteeriksi Oulun kaupungin koordinoivaan palvelustrategiaan, Oulun kaupunginhallitus 19.8.2002
§ 606. Esteettömyysohjelman toteuttaminen
on sisällytetty teknisen keskuksen vuosien
2005 - 2006 suunnittelukauden ohjelmaan.

APUA OIKEAAN AIKAAN
Kotikäyntien arviointia
ja jatkotoimenpide-esitykset
Kaukovainion ja Höyhtyän suuralueilla
toteutettavien ehkäisevien kotikäyntien tarkoitus oli tukea ikääntynyttä selviytymään kotona entistä pidempään, kehittää vanhustyön
kotihoidon työmenetelmiä ennaltaehkäiseviksi
ja kuntouttaviksi.
Tavoitteena oli selvittää ikääntyneiden avun
ja palveluiden tarvetta sekä antaa tietoa palveluista. Lisäksi tarkoituksena oli vähentää
tapaturmariskiä ja lisätä kotiympäristön turvallisuutta.
Yli 75-vuotiaiden koti- ja asumisympäristön
sekä toimintakyvyn kartoituksen kohderyhmän
muodostivat kaikki kotona ja palveluasunnoissa Höyhtyän ja Kaukovainion suuralueella asuvat vuosina 1918 - 1927 syntyneet oululaiset (N=724). Kohderyhmästä 66
prosenttia osallistui ehkäisevään kotikäyntiin
(476). Kartoitus toteutettiin 1/2002 - 3/2002
välisenä aikana.
Puiden latvat kutittavat
ikkunaani
Siniristilippu liehuu
koivujen lomassa
silloin tällöin

Haastateltavat kokivat hyvänä sen, että he
saivat keskustella asiantuntijan kanssa itselleen tärkeistä asioista ja saivat niihin palautetta. Palveluista jaettu tieto otettiin mielellään
vastaan. Keskusteluissa oli nähtävissä ikäihmisten tarve muisteluun ja oman elämänkertansa kertomiseen. Keskustelut koettiin myös
terapeuttisina. Haastateltavat pitivät ehkäiseviä kotikäyntejä tarpeellisena kotona selviytymistä tukevana toimintana. Haastattelulomakkeilla sai monipuolisen kuvan ikääntyneen kotona selviytymisestä. Kotikäyntien
yhtenä tavoitteena oli myös tunnistaa ikäihmisen masentuneisuutta.

Omakotitaloissa asuvat tarvitsivat apua lumija pihatöissä.
Projektilla haettiin kokemuksia siitä, kuinka
ehkäiseviä kotikäyntejä voidaan toteuttaa,
millainen on käynnin sisältö ja kuinka havaittuihin ongelmiin voidaan vastata. Raportissa todettiin, että ehkäisevät kotikäynnit tulee
toteuttaa säännöllisesti esimerkiksi kerran
vuodessa valitulle kohderyhmälle.
Kartoituksen toteutti Oulun kaupungin
sosiaali- ja terveystoimen vanhustyö Ehkäisevät kotikäynnit -projektina. Projektipäällikkönä toimi alueellisen vanhustyön palveluyksikköpäällikkö Rauni Väänänen-Sainio ja
projektityöntekijänä fysioterapeutti Sinikka
Lotvonen.

Psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemisessa ikäihmisten ryhmätoiminnoilla on suuri merkitys. Liikuntaryhmiä toivottiin lisää lähiympäristöön, mahdollisimman
lähelle kotia. Kartoituksen mukaan ikäihmisten elämänlaatua parantavista toimintatavoista tarvittaisiin enemmän tiedottamista.

Ennaltaehkäisevät kotikäynnit ikääntyneille
sisältyvät Vanhustenhuollon strategian ja
toimintaohjelman tarkistukseen vuoteen 2007,
jonka Oulun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.5.2003 § 41. Projektin tuloksia hyödynnetään ennaltaehkäisevien kotikäyntien
sisällön ja työmenetelmien suunnittelussa sekä
alueellisen yhteistyön toteuttamisessa.

Ehkäisevien kotikäyntien yhteydessä tuli esille ikääntyneiden avuntarve raskaimmissa
kotiaskareissa, esimerkiksi siivouksessa, mattojen puistelussa ja ikkunoiden pesussa.

Kuulen leikkivien
lasten äänet
Tarkkailen elämää lokerostani
H.R

Rakennusten ja elinympäristöjen kehittäminen
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ESTEETTÖMÄSTI HISSILLÄ

Hissityöryhmä asetettiin Oulun kaupunginhallituksen päätöksellä 21.8.2001 § 690. Hissityöryhmän tehtävänä oli selvittää hissien
rakentamismahdollisuudet vanhoihin kerrostaloihin Oulun kaupungissa, laatia hissiselvitys, toteuttaa taloyhtiöille suunnattu tiedotus- ja markkinointikampanja sekä toimia
hissirakentamisen seurantaryhmänä. Lähiöuudistusalue oli hissiprojektin painopistealue.
Työryhmän työskentely käynnistyi 3.10.2001.

2004 avustusta uuden hissin rakentamiseen
vanhaan kerrostaloon . Hissiavustusta myönnetään 15 prosenttia asunto-osakeyhtiöille ja
5 prosenttia aravalainoitetuille vuokrataloille.
Oulun kaupunginhallitus teki päätöksen
kuntakohtaisesta hissiavustuksesta 4.12.
2000 § 1053.
Vuoden 2003 hissiavustusmääräraha on 300 000
euroa. Oulun kaupungin hissiavustuksen
myöntämisen jatkaminen on sisällytetty teknisen keskuksen vuosien 2005 - 2006 suunnittelukauden ohjelmaan.

Hissiselvitys valmistui 30.6.2002. Kaupunginhallitus hyväksyi 12.11.2002 § 1000 työryhmän laatiman hissiselvityksen ohjeellisena
noudatettavaksi ja päätti työryhmän esityksen
mukaisesti, että velvoite hissivarauksen tekemisestä kaikkiin kolmikerroksisiin taloihin otetaan asuinkerrostalotonttien luovutusehtoihin
vuoden 2003 alusta lukien. Hissien rakentamisella luodaan edellytykset ikäihmisten ja
vanhusten kotona asumiselle.

Vuoden 2003 päättyessä Oulun kaupungissa on rakennettu tai valmistumassa 19 uutta
hissiä yhdeksässä eri kohteessa. Hisseistä neljä sijaitsee lähiöuudistusalueella. Käynnistymässä on noin kymmenen hissin rakentaminen, niistä puolet lähiöalueella. Vireillä on
lukuisia kohteita eri puolilla kaupunkia.

Oulun kaupunki myöntää vuosille 2002 -

Rakennusten ja elinympäristöjen kehittäminen

Valtion asuntorahasto ARA on myöntänyt
hissiavustuksia taloyhtiöille vuodesta 1990
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3- ja 4-kerroksiset asuinkerrostalot
suuralueittain Oulussa

TÄMÄ MAISEMA

lähtien. Hissien rakentaminen on kuitenkin
ollut tarpeeseen nähden hyvin vähäistä.
Oulussa vasta kaupungin hissiprojekti ja kaupungin myöntämä avustus käynnistivät hissien
rakentamisen vanhoihin kerrostaloihin
Projekti järjesti tiedotustilaisuuden hissirakentamisesta sekä myönnettävistä avustuksista
15.11.2001. Hissiseminaarit järjestettiin
18.11.2001 ja 27.11.2003 hissittömien kerrostalojen hallitusten edustajille ja isännöitsijöille. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä
180 hissirakentamisesta kiinnostunutta.
Projekti toteutti hissi- ja esteettömyysesitteen
10/2003. Työryhmä tutustui pääkaupunkiseudun hissirakentamiseen hissiselvityksen valmisteluvaiheen aikana 4.4.2002.
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KESKUSTA

80

HÖYHTYÄ

49

TUIRA

48

KAIJONHARJU

40

KOSKELA

40

KAUKOVAINIO

39

MYLLYOJA

31

PUOLIVÄLINKANGAS

30

MAIKKULA

23

OULUNSUU

18

PATENIEMI

3

NUOTTASAARI

3

KORVENSUORA

Mustavarikset kiroilevat keittiön
ikkunan takana mäntyjen latvassa
ja oravat kirmailevat oksilla.
Ulko-oven takana roskainen
piha, parkkipaikka täynnä pyhiä
peltilehmiä.
Jakautunut kaupunginosa,
ruohokin on vihreämpää
omistusasuntojen edessä.
E.S.

KAAKKURI

yhteensä 704 taloa,
joista hissittömiä on 560 (79,5 %)
ja hissillisiä 144 (20,5 %)
Hissiselvitys 2002
Oulun kaupunkisuunnittelu, Sarja B 38
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Täällä on koko elämä
kävelymatkan päässä,
luonto ympärillä.

KAUKOVAINO - HÖYHTYÄ

Hissityöryhmä
Tapani Mäkikyrö
Maarit Alikoski
Matti Kuusisto
Rauni Väänänen-Sainio
Leena Olsbo-Rusanen
Tuomo Kukkonen

rakennusvalvontavirasto, puheenjohtaja
tekninen keskus/keskusvirasto, jäsen
Oulun Sivakka Oy, jäsen
sosiaali- ja terveystoimi, vanhustyö, jäsen
tekninen keskus, tontti- ja asumispalvelut, sihteeri
palo- ja pelastuslaitos, asiantuntija

ASUINYMPÄRISTÖ
PAREMMAKSI

Lähiöuudistusalueelle myönnettiin vuosina
2001 - 2003 korjausavustuksia yhteensä
1 560 900 euroa, josta 243 200 euroa vanhusväestölle 86 kohteeseen. Avustettavilla
toimenpiteillä parannettiin mm. ikääntyvän
väestön kotona asumisen mahdollisuuksia
esimerkiksi pesutilojen ja keittiöiden muutosja kunnostustoimenpiteillä.
Lähiöuudistusalueella toteutettiin 3,36 miljoonalla eurolla Oulun kaupungin vuokrataloyhtiö Oulun Sivakka Oy:n perusparannusja korjaushankkeita: Haukansulka, Vaskitie
ja Kaukovainion Haka. Hankkeet toteutettiin
vapaarahoitteisina. Vaskitien kohteeseen
sisältyvässä päiväkodin perusparannustyössä
huomioitiin erityisesti tilojen liikuntaesteet.
Lisäksi alueella toteutettiin myös pienempiä
kiinteistöjen muutostöitä.
Oulun kaupunki toteutti alueella vuosina
2001 - 2002 Kaukovainion ostoskeskuksen
kehittämisen ja perusparantamisen, jossa
selkeytettiin liikenne- ja tilajärjestelyjä ja poistettiin liikuntarajoitteisten esteitä. Julkisten alueiden ja väylien hankkeita toteutettiin vuosina 2001 - 2003 yhteensä 764 450 eurolla.

Rakennusten ja elinympäristöjen kehittäminen

16

ASUINYMPÄRISTÖNI
Ihana on tinttejä laudalla katsella,
inhottava jalkoja kakkoihin astella.
Kukkia lisää talojen pihoille
ettei nouse ihot aivan kananlihoille.
Autot viekää kauemmaksi.
Joskus vois
kulkea pihassa rauhaisasti.

Julkisten alueiden ja väylien hankkeet vuosina 2001 - 2003

Vuosi
2001
2002
2003

Toimenpiteet
Lintulammentien ja
Kangaskontiontien suojatiejärjestelyt
Kaukovainion ostoskeskuksen parantaminen
Tuulihaukantien pohjaus
Tuulihaukantien päällystys

Kustannukset
50
550
84
80

450
000
000
000

Ulla
euroa

Kaukovainion ostoskeskuksen kehittäminen ja perusparantaminen v. 2002

Hankkeeseen sisältyi ostoskeskusalueen yleisen alueen sekä kiinteistöjen piha-alueiden
parantaminen mm. seuraavilla toimenpiteillä:

Hankkeen
yhteistyötahot
Tekninen keskus
Kaukovainion ostoskeskus Oy
Oulun ev.lut. seurakunta-yhtymä
Tauno Tönningin säätiö

Toimenpiteet

Kustannukset
yhteensä (alv 0%)

Pysäköinnin järjestelyt
Ympäristörakentaminen
Pihojen aitaaminen
Valaistuksen uudistaminen
Eko-pisteen rakentaminen
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euroa

KORJAUSTAPAOHJEET JA ESTEETÖN RAKENTAMINEN

Rakennetun ympäristön ja asumisen esteettömyyden jatkotoimena toteutettiin yhteistyössä
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston kanssa Jälleenrakennuskauden pientalojen korjaustapaohjeet ja rakennusten esteettömyyden parantaminen, Oulun Karjasilta -projekti. Projekti sisältää korjaustapaohjeet ja
kolme opinnäytetyötä.

ja laajennuksiin. Rakennuslautakunnalle tullaan esittämään Jälleenrakennuskauden
pientalojen korjaustapaohjeiden hyväksymistä
ohjeellisina noudatettaviksi. Korjaustapaohjeet linjaavat rakennusvalvonnan ohjausta voimassa olevaa asemakaavaa tarkemmin.
Projekti sisältyi yliopiston arkkitehtuurin osaston opetussuunnitelmien kehittämiseen. Se sai
aikaan uutta suunnittelukulttuuria ja tuotti
tutkimustietoa Oulun kaupungille ja Oulun
yliopiston arkkitehtiosastolle esteettömän
kaupungin suunnittelusta. Oulun Karjasilta
-projektin lähtökohta oli olemassa oleva arvokas rakennettu ympäristö.

Korjaustapaohjeet laadittiin erityisesti Karjasillan alueelle, mutta ohjeita voivat hyödyntää myös muualla Oulun kaupungissa yksittäiset peruskorjaajat, laajennukselle rakennuslupaa hakevat sekä korjausavustusasiakkaat. Korjaustapaohjeet on laadittu täydentämään asemakaavamääräyksiä sekä
antamaan konkreettisia ohjeita omatoimisille
rintamamiestalojen peruskorjaajille.
Oulun Karjasilta -projekti lisää rakennusvalvontaviraston tietämystä kaupunginosasta ja
tarjoaa malleja asuinalueen peruskorjauksiin

Rakennusten ja elinympäristöjen kehittäminen
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TÄYTYY NÄHDÄ PUITA ELÄÄKSEEN
Kaikista ikkunoistani
näen mäntyjen
latvatupsut ja ruskeiden
runkojen rosoisen kaarnan.
Vaikka pihassa on asfalttia,
pääsen kohta metsäpolulle,
jossa puiden juuret koskettavat
kengänkin läpi jalkapohjaani.
Pihapääskyset saapuvat ajallaan,
niin tänäkin vuonna.
Sunnuntaiaamussa ne kirmasivat
halkoen taivaan sineä mustin siivin.
Iltakävely ympäri asuntoalueen päivän
kiireisen menon jälkeen, sopivan pituinen
lenkki.
Täällä olen saanut asua elämäni
pisimmän ajan yhdessä paikassa
- rukousvastaus lapsuuden
kymmenien muuttojen jälkeen.
Pirkko
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LÄHIÖT ELÄMÄNYMPÄRISTÖINÄ

L

Lähiöuudistus 2000 -ohjelma painotti lähiön kehittämisessä elämänympäristöinä mm. asuinympäristön sosiaalista toimivuutta
ja turvallisuutta. KaukovainioHöyhtyä lähiöuudistushankkeessa
keskeiset toimintamuodot olivat
alueellinen yhteistyö, asukastupatoiminta ja lähiökulttuuri.

Kaukovainion ja Höyhtyän suuralueiden
asukasyhdistykset – Karjasillan asukasyhdistys
ry, Kaukovainio-Hiironen asukasyhdistys ry
sekä Lintulammen asukasyhdistys ry ovat pitkään lähidemokratiayhteisöinä toimineita
Oulun kaupungin yhteistyökumppaneita. Yhdistysten toiminta rakentuu aloitetoiminnasta,
alueellisesta tiedottamisesta, asukastupa- ja
tietotyötoritoiminnasta sekä kolmannen sektorin palvelutoiminnasta.

Lähiöt elämänympäristöinä
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VERKONKUTOJAT
Alueellisen yhteistyön tavoitteena on luoda edellytykset kaiken ikäisille Kaukovainion ja Höyhtyän suuralueiden asukkaille osallistua ja vaikuttaa elinympäristöään ja palveluja koskevaan
suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä luoda
verkostomainen alueellinen toimintamalli, johon kaikki lähiöuudistusalueen osalliset voivat
liittyä. Alueellinen yhteistyö sisältyy Osallisuuden ja vaikuttamisen toimenpideohjelmaan
2001 - 2004, jonka Oulun kaupunginvaltuusto
on hyväksynyt 17.12.2001 § 146.
Alueelliset yhteistyöryhmät - ruohonjuuritason
verkostot - käynnistivät toimintansa lähiöuudistusalueella kevään 2002 aikana. Ryhmissä on edustettuina suuralueiden aktiivisia asukkaita ja nuorten edustajia, Karjasillan
asukasyhdistys ry, Kaukovainio-Hiironen
asukasyhdistys ry, Lintulammen asukasyhdistys
ry, Nokela-Höyhtyän pienkiinteistöyhdistys ry,
Kaukovainion koti-koulutoimikunta, Oulun
Sivakan asukas-demokratiaa, Oulun kaupungin luottamushenkilöitä, lähidemokratian aluetyöntekijä, alueellinen päivähoito,
Kaukovainion ja Vaskitien päiväkodit, Karjasillan, Lintulammen ja Kaukovainion peruskoulut ja lukio, Kaukovainion ja Snellmanin
nuorisotalot, Höyhtyän terveysasema, Kaukovainion neuvola, lähiökulttuuriprojekti, Kasvatusyhteistyöhanke, Lintulan Invalidiliiton
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asumisyksikkö, Karjasillan ev.-lut. seurakunta, Oulun kihlakunnan poliisilaitos, PohjoisSuomen Etra ry, Höyhtyän Sammontakojat
sekä Höyhtyän yrittäjät. Vuosien 2002 - 2003
aikana Höyhtyän yhteistyöryhmä kokoontui16
kertaa ja Kaukovainion yhteistyöryhmä 19
kertaa. Lisäksi järjestettiin alue- ja muita kokouksia.
Kaukovainion ja Höyhtyän suuralueiden
yhteistyöryhmät järjestivät vuosina 2002 2003 mm. lasten ja nuorten liikuntaleirin ja
”Vauvasta vaariin” -leirin Vaalan Suvirannan
leirikeskuksessa, liikenneturvallisuustempauksen koulujen alkaessa, teemanuorisoiltoja,
turvallisuuskerhon, käynnistivät Höyhtyän ja
Kaukovainion yhteisen skeittiratahankkeen
sekä alikulkukäytävien graffitien uusimisen.
Lisäksi nuorisotalolle hankittiin liikuntavälineitä ja lautapelejä. Alueelliset yhteistyöryhmät
julkaisevat aluelehtiä, tiedotteita sekä toteuttavat internet-viestintää.
Yhteisöllisen toiminnan lisäksi Kaukovainion
ja Höyhtyän suuralueiden yhteistyöryhmät seurasivat aktiivisesti suuralueita koskevia suunnitelmia, tekivät aloitteita ja antoivat lausuntoja kaupungin eri hallintokunnille ja luottamuselimille.

KAUKOVAINO - HÖYHTYÄ

Lähiöuudistushankkeen aikana alueen asukkaiden, kunnan ja muiden julkisten palvelujen, kolmannen sektorin yhdistysten ja järjestöjen, Oulun kaupungin luottamushenkilöiden
sekä alueella toimivien yrittäjien yhteistyö kehittyi uudelle tasolle. Asukkaiden osallisuus ja
vaikuttaminen sekä yhteisvastuu alueen asukkaista ja heidän hyvinvoinnistaan vahvistui.

KOLME KEIDASTA
Lähiöuudistusalueen keitaita ovat kolme
alueella toimivaa asukastupaa, Karjasilta
(10/2000 lähtien), Kaukovainio (10/2001
lähtien) ja Lintulampi (11/1997 lähtien).
Kaukovainion ja Lintulammen asukastuvat sijaitsevat ostoskeskuksissa, mikä mahdollistaa toiminnalle parhaan saavutettavuuden.

tupatoiminnan painopisteenä on asukkaiden
omatoimisuuden vahvistaminen, haavoittavissa olosuhteissa elävien lasten ja nuorten tukeminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.
Lintulammen asukastuvan päätoimintoja ovat
ikäihmisten kotona selviytymistä tukeva päivätoiminta ja kotipalvelujen tuottaminen sekä
työllistäminen. Asukastupa tarjoaa työpaikkoja kotipalvelutehtävissä, viriketoiminnan
ohjauksessa, asukastuvan ompelimossa, kerhotoiminnan ohjauksessa sekä asukastuvan
ruokapalveluissa.

Asukastuvat ovat Kaukovainion ja Höyhtyän
suuralueiden kaiken ikäisten asukkaiden yhteisiä olohuoneita. Tuvat kokoavat alueen
asukkaat yhteistyöhön edistämään asuinalueen
viihtyisyyttä ja asukkaiden hyvinvointia.

Lähiöuudistusalueen asukastupatoiminta rakentuu alueen asukkaiden tarpeista. Karjasillan, Kaukovainion ja Lintulammen asukastuvilla järjestetään kaiken ikäisille asukkaille
monipuolista kerho- ja harrastetoimintaa,
kotipalvelutoimintaa, soppapäiviä, retkiä,
musiikkia, teatteria, terveysliikuntaa, näyttelyjä ja tietotyötoritoimintaa. Alueiden järjestöt ja yhdistykset toimivat myös tuvilla. Asukastuville ovat löytäneet tiensä myös Kaukovainio-Höyhtyä alueiden osaajat mm. kerhoja harrastetoiminnan vetäjiksi. Oman alueen
taiteilijoiden näyttelyt, maaseudun luomu- ja
puhtaan lähiruoan markkinat sekä käden taitojen tuotteet sisältyvät lähiöuudistusalueen
tupien toimintaan.

Asukasyhdistykset vastaavat tupien toiminnasta yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Kaupunki vastaa tilavuokrista, tietotyötorien laitteistoista sekä tukee toimintaa
toiminta-avustuksin. Asukasyhdistykset vastaavat toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta sekä työntekijöiden palkkaamisesta.
Tuvat työllistivät vuonna 2003 tukityöllistämisja oppisopimustyösuhteissa 49 henkilöä. Asukaskäyntejä lähiöalueen asukastuvilla on vuodessa noin 45 000.
Karjasillan asukastuvan toiminnassa huomioidaan erityisesti ikäihmisten kotona selviytymisen tukeminen. Kaukovainion asukas-

Lähiöt elämänympäristöinä
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LÄHIÖKULTTUURIN UUDET TUULET
Lähiökulttuuriprojektin tavoitteena oli vahvistaa asukkaiden omatoimisuutta kulttuurisella toiminnalla, ehkäistä syrjäytymistä ja luoda positiivista asumiskulttuuria. Toiminta sisälsi 165 tapahtumaa ja tilaisuutta muistelutuokioina vanhainkodeissa ja palvelutaloissa,
perinnetoimintana, teemapäivinä ja alueellisina tapahtumina yhteistyössä päiväkotien,
koulujen, nuorisotalojen, vanhainkotien,
palvelutalojen sekä asukastupien kanssa.
Asukkaat heräsivät kulttuuriseen toimintaan
omalla asuinalueellaan. Projektin tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistui 11 350 lähiöuudistusalueen asukasta. Toiminnan painopistealue oli Kaukovainion kaupunginosa.

kerrostaloissa asuvien vanhusten osallistuminen perinnetapahtumiin.

vat puusta lähiöön, kaupunkimiljööseen ja
kotiseutuun liittyvää esineistöä.

Esikoulu- ja peruskouluikäiset lapset liitettiin
mukaan toimintaan. Ikäihmisiltä saatua perinnetietoa sovellettiin lasten kanssa toimimisessa. Sukupolvien välistä vuorovaikutusta tuettiin lasten ja ikäihmisten yhteisillä tapahtumilla. Päiväkodeissa ja kouluissa järjestettiin
perinnepäiviä ja näyttelyjä. Tilaisuuksissa tutustuttiin mm. perinne-esineiden ja -lelujen
historiaan ja valmistukseen. Toimintapäivät
suunniteltiin yhteistyössä päiväkotien ja peruskoulujen henkilökunnan kanssa.

Kaukovainion asukastuvalla järjestettiin taide-, ikoni-, batiikki- ja pitsinnypläysnäyttelyjä
sekä ikäihmisten kesäinen retki palvelulinja
Onnilla Ainolan puistoon. Kaukovainion
asukkaat löysivät myös huovutuksen salat –
ohjatuista huovutustöistä tuli asukastuvan
kestosuosikki.

Vuoden 2001 pääteema oli vanhuskulttuurityö.
Ikäihmisten muistelu- ja perinnetuokioihin
osallistui alueen vanhainkodeissa ja palvelutaloissa kuukausittain 250 - 300 henkilöä. Tilaisuudet järjestettiin 8-12/2001 välisenä aikana. Muistelutuokioita järjestettiin myös vanhainkotien dementiaosastoilla ja asukastuvilla.
Ikäihmisiä muistelutettiin vanhojen esineiden
ja gramofonimusiikin avulla.

Vuonna 2003 projektin painopisteenä oli
aikuisväestö. Perheen hyvinvointia tuettiin
kulttuurisella toiminnalla Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan
yksikön yhteistyöprojektissa. Kaukovainion
asukastuvan kulttuuri- ja muiden ajankohtaisten teemojen sekä käden taitojen keskiviikkokerhot aloittivat toimintansa. Lasten
taidekasvatuskerho ja aikuisten kuvataidepiiri
jatkoivat toimintaansa. Perhekahvilassa tutustuttiin perinteisiin.

Vuonna 2002 lähiökulttuuriprojektin ja vanhustyön kotipalvelun yhteistyönä mahdollistettiin kuljetuspalveluin myös hissittömissä

Invalidien palvelutalolla järjestettiin perhepäivä, Merikotkan ja Haukansulan päiväkodeissa puutyöprojekti. Projektissa lapset loi-

Lähiöt elämänympäristöinä

Karjalan tasavallan kansantaitelija Juri
Andrejevin nukketeatterivierailu Nuket ja
musiikki toteutettiin alueen päiväkodeissa,
peruskouluissa ja nuorisotaloilla, koko Perheen Wanhan ajan jouluretki tehtiin Turkansaaren ulkomuseoon. Kaukovainio osaa -tapahtuma – käden taitajien ja kulttuuriosaajien tapahtumatori – kansoitti Kaukovainion asukastuvan.
Lähiökulttuuriprojektissa toimi paljon vapaaehtoisia, mm. aikuisten taidepiirissä, lasten
taidekasvatuskerhossa sekä keskiviikkokerhossa. Lähiöuudistusalueella havaittiin,
että toimintoja voidaan toteuttaa myös vapaaehtoisvoimin. Esimerkiksi alueen nuoret
voivat toimia kerhojen ja kurssien vetäjinä.
Lähiökulttuuriprojektilla parannettiin kulttuu-
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risen toiminnan saavutettavuutta omalla
asuinalueella. Asukkaiden taidot ja osaaminen löydettiin ja saatiin vahvistamaan yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia.
Eri taidemuotojen osuus Oulun kaupungin
asukastuvilla ja alueellisessa yhteistyössä lisääntyi lähiökulttuuriprojektin aikana. Pilotointi laajeni Oulun kaupungin asukastupatoiminnan ja alueellisen yhteistyön osa-alueeksi. Päiväkodit, koulut, nuorisotalot, vanhain- ja palvelukodit sekä invalidien ja vammaisten palvelutalot löysivät uusia toimintamuotoja ja saivat virikkeitä perustoimintansa
kehittämiseen. Lähiökulttuuritoiminta oli vastaus asukkaiden ja yhteistyökumppanien osoittamaan kysyntään.

Yhteistyössä alueellisen vanhustyön
kanssa järjestettiin ikäihmisten
Kotaretki Virpiniemeen – yhdessä
ollen nautittiin tulella valmistetusta
ateriasta luonnossa ja savun
tuoksusta. Retkelle kutsuttiin
ikäihmiset, joilla ei muilla tavoin
ollut mahdollisuutta osallistua
vastaavaan toimintaan.
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2002...

-

-

Muistelutuokiot virittivät vanhukset
keskustelemaan ja kokemaan
yhteenkuuluvaisuutta. Tuokiot toivat
lapsuuden ja omat lapset mieleen,
mitä omassa elämänpiirissä oli
tapahtunut – vuosikymmenten
takaisia muistoja.

Vanha musiikki toi mieleen nuoruuden
rakkaudet. Hiljaiset ja dementoituneet
vanhukset innostuivat puhumaan ja
kertomaan vanhoja tapahtumia.
Dementoituneille näköelämykset ja
näkövammaisille tuntoelämykset
antoivat paljon – esineitä sai
kosketella ja kuunnella tarinoita.
Elämykset koettiin tunnetasolla.

-

-

Lähiöt elämänympäristöinä
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LÄHIÖT JA TIETOYHTEISKUNTAKEHITYS

L

Lähiöuudistus 2000 -ohjelman lähiöt ja tietoyhteiskunta toiminnoissa
painotettiin tietoyhteiskuntataitojen
tarjoamista kaikille asukkaille sekä
lähiötä asuinalueena myös verkkoympäristössä.

Lähiöuudistusalueen asukastupien tietotyötoreilla järjestettiin kaiken ikäisille asukkaille
tietotekniikan ja verkkopalvelujen koulutusja tukitoimintaa. Koulutus kohdentui erityisesti
työelämän ulkopuolella olevalle ja ikääntyvälle väestölle sekä työelämässä mukana
oleville, joilla on lisäkoulutustarpeita.

Yksittäisenä koulutusprojektina lähiöuudistushanke toteutti alueen asukkaille suunnatun
it-koulutusprojektin (70 tuntia) Oulun seudun ammattikorkeakoulun kehittämis- ja koulutusyksikön kanssa 12/2001-4/2002. Koulutus kohdennettiin ikääntyneelle ja työelämän ulkopuolella olevalle väestölle.
Lähiöuudistusalueen asukastuvat osallistuivat
Tampereen yliopiston Verkkoyhteisöjen kehittyminen EeC, -tutkimushankkeeseen (Evolution
of e-Communities. Tutkimushankkeessa kehitettiin asukasyhdistyksien yhteisöportaaleja ja
asukasreportteritoimintaa.

Hankkeessa toteutettiin syksyllä 2003 mobiilipilotti Kaukovainion suuralueella syksyn 2003
aikana. Joukko koululaisia sekä nuoria aikuisia saivat käyttöönsä kamerapuhelimen ja
tehtäväkseen kertoa Kaukovainiosta lähiönä.
Kuvat ja tekstit siirrettiin asukasyhdistyksen
www-sivuille muiden asukkaiden kommentoitavaksi. Kamerapuhelinkuvista toteutettiin
myös näyttely Kaukovainion asukastuvalla.
Pilotin tarkoituksena oli kokeilla uutta
kamerapuhelintekniikkaa paikallisyhteisöjen
internet-viestinnässä.

Asukastupa
Karjasilta
Kaukovainio
Lintulampi

Lähiöt ja tietoyhteiskuntakehitys

ASUKAS@TIETOYHTEISKUNTA
Verkkoyhteisöjen kehittyminen -hanke jatkuu
30.4.2004 saakka.
Tietotyötorien koulutus- ja tukitoiminta sekä
verkkoyhteisöllisyyden kehittäminen jatkuu
osana asukastupatoimintaa ja lähidemokratian verkkoviestinnän kehittämistä. Koulutustoiminta linkitetään Tietoyhteiskuntakaupunki
Oulu koordinaatiohankkeeseen.

Tietotyötoriasiakkaat 2003

Vapaat
käyttötunnit

2582
2500
2322

2530
1038
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Kurssit /
Osallistujat

Ohjauskerrat

6 / 12

tarvittaessa
60
144

47 / 150

JATKOSSA...
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asunto-ohjelman 2004 - 2008 13.10. 2003 § 87. Oulun
kaupungin keskeinen asuntopoliittinen tavoite on kehittää olemassa olevia ja rakennettavia
asunto-alueita sosiaalisesti monipuolisiksi. Asunto-ohjelman mukaan alueellisten yhteistyöryhmien aloitteita asuinalueiden viihtyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi sekä alueiden
kehittämiseksi toteutetaan. Lähiöprojekteista siirrytään jatkuvaan poikkihallinnolliseen yhteistyöhön.
Kaukovainio-Höyhtyä, Esteetöntä elämää -lähiöuudistushankkeen tavoitteiden ja keskeisten
tulosten kannalta on tärkeää, että:

”
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-

teknisen keskuksen vuosien
2005 - 2006 suunnittelukauden
ohjelmaan sisältyvä
esteettömyysohjelma laaditaan
ja toteutetaan

-

kaupungin hissiavustukselle varataan
vuosittaiset määrärahat ja avustuksen
myöntämistä jatketaan

-

ennaltaehkäisevien toimintamallien
kehittämistä erityisesti ikääntyvälle
väestölle, lapsille, nuorille sekä
lapsiperheille tulee jatkaa
asuinaluekohtaisilla piloteilla. Tämä
edellyttää yhteistyön laajaa avaamista
kunnallisten ja muiden julkisten
palvelujen, asukkaiden sekä
yhdistysten ja järjestöjen välillä

enää
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e
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OPINNÄYTETYÖT

Sari Hirvonen: Kaukovainio-Höyhtyä,
Esteetöntä elämää. Rakennuskannan toiminnallisen perusparannuksen suunnitteluohjelman laadinta. Esiselvitys. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto 3.7.2001
Ville Tervaoja: Jälleenrakennuskauden
pientalo, laajentaminen ja esteettömyyden
parantaminen. Opinnäytetyö. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto 8.5.2003
Kaisa Hirvaskoski: Karjasillan muutosprosessi – korjausten vaikutus alueen yhtenäisyyteen ja identiteettiin. Tapauskohtaisena
tarkasteluna Karjasillan Routuntie. Opinnäytetyö. Oulun yliopiston arkkitehtuurin
osasto 3.12.2003
Edla Mäkelä: Jälleenrakennuskauden pientalojen pihojen kunnostus. Opinnäytetyö.
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto
3.12.2003.
Maria Kanerva, Tiina Kuittinen, Katja
Kyllönen, Päivi Kyllönen. Taidekasvatuksen
asiakasprojekti, Merikotkan päiväkoti ja
palvelutalo. Projektityö. Oulun seudun
ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikkö. 9.10.2002
Anne-Maria Kangas, Tiina Kuittinen, Katja
Kyllönen, Sirpa Porkka, Marjo Salmi, Katja
Tihinen: Yhteiswoimaa arkeen, perheen
vuorovaikutustaitojen tukeminen. Moniammatillinen projektityö. Oulun seudun
ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikkö 7.5.2003.

LAADITUT SELVITYKSET

Tavoitteena esteetön Oulu – kaupunki
meille kaikille, Kaukovainio-Höyhtyä
esteettömyyskartoitus,
Oulun kaupunkisuunnittelu,Sarja B 39
Hissiselvitys 2002
Oulun kaupunkisuunnittelu, Sarja B 38
Ehkäisevät kotikäynnit ikääntyneille
Höyhtyällä ja Kaukovainiolla
Loppuraportti. Sinikka Lotvonen, Rauni
Väänänen-Sainio. 31.3.2003
Jälleenrakennuskauden pientalojen
korjaustapaohjeet
Oulun kaupunkisuunnittelu, Sarja B42

HANKKEESEEN LIITTYVÄT
WWW-SIVUT
www.oulu.ouka.fi/lahiouudistus
www.ouluninvalidienyhdistys.fi/etusivu
www.oulu.ouka.fi/lahiouudistus/pdf/hissiselvitys
www.oulu.ouka.fi/lahiouudistus/pdf/ikaantyneiden_kotikaynnit
www.hel.fi/helsinkikaikille/
www.oulu.ouka.fi/tekninen/asunnot/korjaus
www.oulu.ouka.fi/tekninen/asunnot/hissi
www.ara.fi/
www.oulunsivakka.fi

www.oulu.ouka.fi/lahidemokratia
www.karjasilta.net/asukastupa/

www.naapurit.net/kaukovainiohiironen/
www.ouka.fi/osataan/yhdistyksia/lintulampi
www.plus.kaleva.fi/naapurit/
MISSÄ ASUT
Asun korkealla.
Vilkaisen itään.
Vihreä mato levittäytyy silmänkantamattomiin.
Laiskasti taivaalla vaeltavien pilvien varjot
elävöitävät kaikenkattavan vehreyden.
Käännähdän etelään avautuvaan näkymään.
Erotan nelostien nauhan ja kiskojen terävät viivat,
jotka kaukaisuuteen häipyen jakavat
tilkkutäkkinä levittäytyvien
omakotialueiden kirjoa.
- Annan katseeni levätä
"kaukovaarojen" kaartuvissa linjoissa.
Mutta mikä loiste se lännessä läikkyy?
Hopeisena kimmeltää Oulunlahti,
Kempeleenlahti rajaten rantaviivoillaan
hauskasti koko läntisen komeuden.
Muutama saari kuin leijuu sinihopean yllä.
-Meri rakastettuni.
Ystäväni, ymmärtäjäni. Se on siellä.
N.N.
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Pohjolan työ
16.11.2001 Oulun kaupungilta ilmaista
rahaa hissien rakentamiseen
16.5.2003 Lähiympäristö puettiin puutöiksi Juhlavia tunnelmia lasten
puutyönäyttelystä

Kaleva
16.1.2001

Yhteiset hissiostot tutkitaan Oulu myöntää asennuksiin
avustusta
28.3.2001
Lähiöt vanhuksille sopiviksi
12.5.2001
Lähiö lähemmäs asukasta
28.10.2001 Hissirakentamiseen vauhtia
5.12.2001
Vanhat esineet virittävät
muistoja

Kansan Tahto
11.4.2002
Tuetusta hissirakentamisesta
hyötyä asukkaille, omistajalle ja
kunnalle

23.1.2002

Kaukovainiolla pohditaan
alueellista yhteistyötä
12.4.2002
Korjausavustuksella kylpyhuone
kuntoon ja vähän uutta
ilmettäkin
20.4.2002
Jälleenrakennuskauden alueet
ja talot katoavat
22.4.2002
Suuralueilla kootaan
lähidemokratian työryhmiä Nuori viesti päättäjille
Kaukovainion asukastuvalta
27.5.2002
Runokurssi synnytti luomisen iloa
Kaukovainiolla
11.9.2002
Pyörien kaupunki täynnä esteitä
23.11.2002 Esteettä on helpompi elää Lähiötasolla pureudutaan
arkipäivän asioiden parempaan
sujuvuuteen

Keskiviikko
30.10.2002 Hissi auttaa asumaan kotona
21.5.2003 Päiväkotilapset vasaranvarressa Puuseppää aina tarvitaan
Oulu-lehti
27.1.2002
Taiteen aika tuli kypsässä iässä
– Valma Pentikäisen
taidenäyttely Kaukovainion
asukastuvalla
10.10.2002 Käpylehmiä teknisten lelujen
tilalle - Vaskitien päiväkodissa
lapset oppivat perinteitä vanhuksilta
20.3.2003 Hissiavustuksia entistä
reippaammin
Forum 24
11.11.2003 Hissi nostaa vanhan kerrostalon
arvoa

18.8.2003

Asukastuvat yhä tärkeämpiä
työllistäjiä
3.11.2003
Kaketsu on karu paikka
sanovat - Nuorten
Kaukovainiosta ottamissa
kuvissa on mustaa huumoria
11.11.2003 Karjasillalla on paineita purkaa
vanhaa
24.11.2003 Pitsinnypläyskin sujuu
Kaukovainiolla
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Muut
Kotiliesi
6-7/2002
Sosius
1/2002
Lähiöuutiset
10/2001

Lähidemokratia toimii
Vanhuksille lisää laatua
elämään
Oulussa edistetään
esteettömyyttä

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry:n
jäsentiedotteet nro 3 ja 5, 2001
Oulun Sivakan asukaslehti
1/2002
Keittoa, lämmintä kättä ja
kulttuuria
Suomen Kiinteistölehti
9/2001
Iso pala Oulua elävöityy

Radio ja tv
10.9.2002 Kimmo Röngän haastattelut
paikallisradioille
15.5.2003

Yle, Pohjois-Suomen uutiset
Merikotkan päiväkodin lasten
puutyönäyttely

10.11.2003 Radio Suomi
Kaukovainio-Hiironen asukasyhdistyksen pj Ilkka Kumaran
ja projektisuunnittelija Hannu
Rosbergin haastattelu

LISÄTIEDOT

Oulun kaupunki
Tekninen keskus, tontti- ja
asumispalvelut
Uusikatu 26
PL 32
90015 OULUN KAUPUNKI
Maarit Alikoski
Lähidemokratiakoordinaattori
Lähiökoordinaattori
(08) 558 41144, 044 703 1144
maarit.alikoski@ouka.fi
Leena Olsbo-Rusanen
Arkkitehti
(08) 558 42616, 044 703 2616
leena.olsbo-rusanen@ouka.fi
Jorma Heikkinen
Liikenneinsinööri
(08) 558 42112, 044 703 2112
jorma.heikkinen@ouka.fi
Aila Asikainen
Tarkastusarkkitehti
(08) 558 42701, 044 703 2701
aila.asikainen@ouka.fi
Sinikka Lotvonen
Fysioterapeutti
044 703 5143,
sinikka.lotvonen@ouka.fi
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taitto: viestintäkeskus
paino: painotalo suomenmaa
2004

