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Alkusanat
Vaikka Suomi on pohjoinen maa, on talvi ollut melko vähällä huomiolla kaupunkisuunnittelussa.
Suunnitelmat tehdään kesäaikaa ja ainakin lumetonta aikaa varten. Talvikuvia on nähty harvoin.
Oulu on maailman johtava talvipyöräilykaupunki. Maailman talvikaupungit ihailevat kaupunkia, jossa tehokkaan talvikunnossapidon ansiosta on suosittua pyöräillä läpi vuoden. Tätä asennetta halutaan nyt levittää muuallekin.
Hiukkavaaran keskuksen suunnittelussa talvi on otettu suunnittelun lähtökohdaksi. Talvella toimiva,
hauska ja energinen kaupunki on käyttökelpoinen myös lumettomana aikana. Hiukkavaaran vision
lähtökohtana on ollut ”Kestävä pohjoinen talvikaupunki”. Osana INURDECO-hanketta (Integroivan
kaupunkikehittämisen elinkaarimalli: Kestävä pohjoinen talvikaupunki) on Hiukkavaaraan laadittu
talvikaupunkistrategia, jossa talven lähtökohtia, ominaisuuksia ja vahvuuksia on käsitelty uudella
tavalla. Hiukkavaarassa kehitettävä ja pilotoitava talvikaupunki siirtyy kokemuksina myös muihin
kaupunginosiin.
Talvikaupunkistrategia on laadittu kolmen työpajan prosessina joulukuu 2013 – helmikuu 2014 –välisenä aikana. Ensimmäinen työpaja (Talvikaupunkistrategia – MIKSI?) pidettiin 20.12.2014, toinen
(Talvikaupunkistrategia – MITEN?) 22.1.2014 ja kolmas (Talvikaupunkistrategia – MITÄ?) 20.2.2013.
Osallistavaan työpajaprosessiin osallistui 45 henkilöä kaupungin eri organisaatioista, tutkimuslaitoksista, yrityksistä ja muista yhteisöistä (ks. liite 1. Työpajoihin osallistuneet). Tämä raportti on
syntynyt osana tätä vuorovaikutteista prosessia.
Oulun kaupungin työryhmään ovat kuuluneet kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi, koordinaattori
Ari Saine, kaavoitusarkkitehti Jere Klami, kaavoitusarkkitehti Eini Vasu ja projektiarkkitehti Riitta Kosonen. Työssä olivat konsulttina DI Kimmo Rönkä ja TaM Kirsten Sainio Movense Oy:stä.
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Tiivistelmä
Hiukkavaaran kehittämisen visiona on olla ihmisen kokoinen, kestävä ja edelläkulkeva pohjoinen
talvikaupunki. Uusi kaupunginosa suunnitellaan ja rakennetaan käyttäjien ehdoilla toimivaksi eläväksi kaupunginosaksi, joka on sekä energiatehokas että rohkea kokeilija ja uudistaja. Liikkuvassa
Hiukkavaarassa kävely, pyöräily ja joukkoliikenne ovat etusijalla kaikkina vuodenaikoina.
Hiukkavaara on kestävä pohjoinen talvikaupunki. Tällä tarkoitetaan vuodenaikojen synergiaa (neljä
erilaista vuodenaikaa) ja lumikaupungin arkkitehtuuria – talvista kaupunkielämää sekä huonon sään
sisätiloja. Talven huomioiva kaupunki toimii myös lumettomina vuodenaikoina ja mahdollistaa sen
lisäksi monen muun asian tapahtumisen. Kun talvi on lähtökohtana kaavoituksen alkumetreiltä,
on kaupunkisuunnittelusta edetty kaupunkikehittämiseen. Kestävä talvikaupunki on myös kestävä
palvelukaupunki, joka edellyttää kaikkien tahojen sitoutumista ja yhteistyötä alusta saakka. Hiukkavaaran tavoitteena on olla myös pohjoisen pallonpuoliskon esikuva, monen vuodenajan kaupunki,
jossa on kehitetty talviosaamista ja talvikunnossapitoa ja jossa yhdistyy urbaanin kaupungin palvelut ja pohjoinen luontokokemus.
Talvikaupunkistrategia ohjaa osaltaan Hiukkavaaran imagon rakentumista sekä suunnittelua ja rakentamista tulevina vuosina. Talvikaupunkistrategia on jaettu viiteen osaan:
•
Viestintä – talven tarina
•
Ihminen – talvielämää pohjoisessa talvikaupungissa
•
Talven suunnittelu, käyttö ja ylläpito
•
Talvitapahtumat ja –elämykset – talvimatkailun kehittäminen
•
Talvi elinvoimaistajana – osaaminen, kokeilut ja kehittäminen ja uusi liiketoiminta
Talvikaupunkistrategian pilottina ja kehitysympäristönä on Hiukkavaaran keskus, joista oppeja ja
kokemuksia siirretään muidenkin alueiden suunnitteluun. Toimenpiteet koskettavat myös koko Oulun kaupunkia.
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1. TALVIKAUPUNKISTRATEGIA - MIKSI?:
Lähtökohdat, tavoitteet ja visio

Kuva. Talvikaupunkistrategian kansainvälisenä esimerkkikohteena voidaan pitää
Kanadan Edmontonia, jossa talvi on osaksi kaupungin strategioita.
https://www.facebook.com/WinterCityEdmonton
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1.1 Lähtökohdat ja tavoitteet
Miksi talvi on otettu strategiatyön keskeiseksi tekijäksi? Miten pohjoinen Oulu voisi hyötyä talvesta
imagomielessä ja miten erityisesti Hiukkavaaran uudesta kaupunginosasta voitaisiin rakentaa pohjoisen rakentaminen kansainvälinen edelläkävijä?
Talvi on Suomessa historiallisesti ollut hiljaisin vuodenaika. Pimeys, kylmyys, lumi ja jää ovat estäneet tai haitanneet ulkona työskentelyä ja siellä liikkumista. Perinteisesti maatiloilla talviaikana korjataan ja kunnostetaan tilan rakennuksia ja laitteita sekä levätään kesäajan urakoinnin jälkeen. Talvi
on kuitenkin myös paras ajankohta tehdä mm. metsätöitä, koska jäätyneet maat ja suot kantavat.
Talven rooli on muuttunut viimeisen sadan vuoden aikana. Ensimmäisinä rakennettiin Keski-Euroopan Alpeille talvilomailun keskuksia. Sitä mukaan kun myös Suomessa kansa vaurastui, alkoi myös
kasvaa kiinnostus talvella harrastamiseen. Ensimmäisenä kansanlajina oli hiihto, jota seurasi muutkin talviset vapaa-ajan viettotavat: luistelu, jääpelit ja 1960-luvulta lähtien myös laskettelu.
Talven rooli ja merkitys on Suomessa kasvanut sitä mukaa, kun vapaa-aika ja lomailu ovat muuttuneet varteenotettaviksi matkailuelinkeinoiksi. Pohjois-Suomi, etenkin Lappi, on onnistunut brändäämään pohjoisen luonnon ja talvisen vapaa-ajan myös kansainvälisesti.
Oulu ei ole erityisen tunnettu talvestaan – tasaisena kaupunkina se ei ole profiloitunut talviurheilukeskuksena. Kaupunki on talvestaan kansainvälisesti tunnettu lähinnä siitä, että kaupungissa pyöräillään myös talvella. Talvipyöräilyn taustalla on maantieteelliset (tasaisuus) ja ilmastolliset
(pakkaslumi ei ole liukas) seikat, mutta pyöräilyyn on myös panostettu. Yhtenä esimerkkinä on
helmikuussa 2013 järjestetty talvipyöräilykonferenssi (Winter Cycling Congres 2013), joka keräsi
osallistujia myös Skandinaviasta, Keski-Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Oulun kaupunkiin avattiin talvella 2014 Ruskotunturin laskettelukeskus vain muutaman kilometrin päähän Hiukkavaaran
keskuksesta ja Oulun keskustasta.

Kuva. Oulu on maailman johtava talvipyöräilykaupunki. Talvipyöräilykonferenssi
järjestettiin v. 2013.
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1.2 Pohjoinen Oulu
Oulun kaupunki sijaitsee 65. leveyspiirillä, josta matkaa napapiirille (66,5 pohjoista leveyttä) on
noin 200 kilometriä. Talven ja kesän ero Oulun korkeudella on huomattava; kesällä aurinko paistaa
lähes vuorokauden ympäri, kun taas talvella valoisaa on lyhyimmillään klo 10-14 välillä. Vaikka talvikaupunkiajattelussa vertaillaan helposti Kanadan talvisiin kaupunkeihin (esim. Edmonton/53,5° ja
Winnipeg/49,8°), on todettava, että nämä kaupungit sijaitsevat Keski-Euroopan kaupunkien korkeudella (esim. Hampuri/53,6° ja Praha/50,0°). Kanadan talvet voivat olla lumisia ja kylmiäkin, mutta
niissä aurinko paistaa korkeammalta ja päivät ovat talviaikaan selvästi pitempiä.
Kaupunkisuunnittelussa talvi on ollut Suomessa huomattavasti vähemmällä painoarvolla. Asemakaavoituksessa katutilaa on kavennettu viimeisten vuosikymmenien aikana pitämällä esimerkkikohteina mm. vanhoja kaupunkeja kapeine kujineen ja pienine piazzoineen. Arkkitehtikuvissa ja
–suunnitelmissa on vain harvoin nähty talvisia suunnittelukuvia. Myös katusuunnittelussa talvi on
ollut alisteinen lumettoman ajan suunnittelulle siten, että lumitiloja ei ole aina varattu riittävästi.
Kuva. Oulu opiskelukaupunkina, esittelyvideo.
http://vimeo.com/37298022

Perinteisessä suomalaisessa kaupungissa lumi kuului kuitenkin kaupunkikuvaan. Tien viereen, johon
lunta aurattiin, syntyi kuin luonnostaan paikka ladulle. Lumi ja jää olivat hyvä kulkualusta reille. Ihmiset myös käyttivät kelkkoja, joilla oli nopea kulkea liukkailla keleillä.
Olisiko sittenkin syytä varautua paremmin lumeen ja siihen, että lunta ei enää kuljeteta paikasta
toiseen? Millaisia mahdollisuuksia lumivaraukset antavat lumettoman ajan käyttöön? Millainen on
kaupunkitila, josta lumia ei kuljeteta pois?

Kuva. Aurinkokulmat eri ajankohtina Oulun korkeudella (65 leveyspiirillä). Lähde:
http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.html
© 2007, UO Solar Radiation Monitoring Laboratory.
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1.3 Vuodenajat vuoden aikana
Termisten vuodenaikojen määritelmät:
Terminen talvi 		
< 0 °C
Terminen kevät 0 °C – + 10 °C
Terminen kesä 		
> + 10 °C
Terminen syksy 		
10 °C – + 0 °C

Kun vuodenaikoja tutkitaan tarkemmin, huomataan, että Oulun korkeudella terminen talvi ulottuu
lokakuusta huhtikuun alkuun. Talvet kuitenkin vaihtelevat huomattavasti eri vuosina: vuodet eivät
ole veljiä keskenään, vaan talvet voivat vaihdella lumisista pakkastalvista loskaisiin nollatalviin, merituulisista kaljamajäätalvista aurinkoisiin hankitalviin.

Termisten vuodenaikojen kestoajat Oulun korkeudella:
Terminen talvi n. 150-160 vrk
Terminen kevät n. 40 vrk
Terminen kesä n. 100-110 vrk
Terminen syksy n. 60 vrk

Kuva. Terminen talvi Oulussa. www.ilmatieteenlaitos.fi © Ilmatieteen laitos

Oulun korkeudella vuodenajat poikkeavat toisistaan huomattavan paljon. Jo helmi-maaliskuusta
kasvaa valon määrä, ja loppukeväästä syksyyn valo ja aurinko muodostavatkin perustan pohjoiselle
ilmastolle.
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1.4 Talvikaupunki positiivisena lähtökohtana
Kaupunkisuunnittelussa talvikaupunkeihin alettiin kiinnittää huomiota 1980-luvulla. Silloin aloitti
kansainvälinen Livable Winter Cities Association, jossa edelläkävijäkaupunkeja olivat Pohjois-Amerikassa Minneapolis ja Ottawa sekä Japanissa Sapporo ja Okkaido.
Talvikaupunkistrategian tekemisessä esikuvana on ollut Kanadan Edmonton, joka on laatinut vuosina 2011-2013 kokonaisvaltaisen talvikaupunkistrategian (For the Love of Winter: Strategy for
Transforming Edmonton into a Word-Leading Winter City). Edmontonin talvikaupunkistrategian
strategisina päämäärinä on
•
•
•
Kuva. Talvikaupunkistrategian kansainvälisenä esimerkkikohteena voidaan pitää
Kanadan Edmontonia, jossa talvi on osaksi kaupungin strategioita. Ks.
http://edmonton.ca/city_government/initiatives_innovation/wintercity-strategy.
aspx
© 2014 City of Edmonton. All rights reserved.

Kuva. Ruskotunturi on Oulun uusi lähilaskettelukeskus. www.ruskotunturi.fi
Ruskotunturi © 2013. Lautakuvat: Jari Salo
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•

edistää talvista elämää kaupungissa (mm. ulkoilmaelämän mahdollistamisella ja kestävän
talviliikkumisen edistämisellä),
kehittää talvisuunnittelua (mm. turvalliset ja mukavat yhdyskunnat sekä talvisuunnittelun
erityispiirteiden tunnistaminen),
korostaa talven taloutta (mm. talvitapahtumilla, neljän vuodenajan tilasuunnittelulla ja edistämällä talvi-innovatiivisuutta) sekä
kirkastaa talven tarinaa (mm. arkea ja juhlaa kylmässä ilmastossa, Edmontonin kaupungin
tarinan vahvistamista ja ”talvilinssit”-työkalun käyttämisellä).

Edmontonissa talvi on käännetty haitasta ja kustannuksesta hyödyksi ja tuottavaksi tekijäksi. Talvi
on tuotu lähemmäksi asukasta, ulkotiloista on tehty oleskelualueita ja talvista liikkumista on pyritty
lisäämään (hiihto, luistelu, potkukelkka). Merkittävä osa talvistrategiaa on ollut asenteiden muokkaamista – talven hyötyjä, riemuja ja mahdollisuuksia korostamalla talviajattelua on saatu edistettyä
monella tasolla sekä kaupungissa, asukkaissa että eri yhteistyökumppaneissa. Edmontonissa talvessa nähdään myös paljon taloudellista potentiaalia: turismi, kaupalliset tapahtumat sekä talveen
liittyvä design, tuotanto, teknologiat ja palvelut.

Hiukkavaaran visiotyössä määriteltiin tavoitteita pohjoiselle talvikaupungille ja tällaisessa kaupungissa liikkumiselle (lähde: Hiukkavaaran visio, Oulun kaupunki 2012):
POHJOINEN TALVIKAUPUNKI
Vuodenaikojen synergia
Neljä erilaista vuodenaikaa
Vuodenaikataskut ja -reitit
Lumikaupungin arkkitehtuuri
Talvinen kaupunkielämä
Sisätilan reitit ja tilat
Pohjoisen pallonpuoliskon esikuva
Kesäajan valo ja talven lämpö
Talvikaupungin monipalvelut
Pohjoisen luonnon monimuotoisuus
Luonto alkaa kotiovelta
Erilaiset luontokokemukset

1.5 Hiukkavaara – kestävä pohjoinen talvikaupunki

Hiukkavaaran alueidentiteetti
Visiokehitys

Hiukkavaara kaupunginosana on muuttanut talveen suhtautumista kaupunkisuunnittelussa ja kaupunkikehittämisessä. Nyt talvi on nähty resurssina, atraktiona ja myös suunnittelun lähtökohtana:
mikäli kaupunki toimii talvella, toimii se myös muina vuodenaikoina.

HIUKKAVAARA
Ihmisen kokoinen, kestävä ja edellä kulkeva pohjoinen talvikaupunki
Yhdessä toimiva
Matala kynnys
Ikäriippumaton

Palvelut lähellä
Living Lab -kehitysympäristö
Rohkea kokeilija ja
uudistaja

Itselähtöinen
Vuodenaikojen
synergia

Välittävä

LIIKKUMINEN
Luonnollinen tapa liikkua
Kävely ja pyöräily etusijalla
Kaikkina vuodenaikoina
Erilaisia reittejä erilaisiin tarpeisiin
Sisäreitit huonon kelin varalle
Kauniin ilman luontoreitit
Ennakoiva talvikunnossapito
Lumen ja jään ennakointi
Talvipyöräilyn edistäminen
Kaupunkiliikenne palveluna
Korkeatasoiset runkolinjat
Liikkumista tukevat palvelut

Energiatehokas

Lumikaupungin
arkkitehtuuri

Luontoa kunnioittava
Pohjoisen
pallonpuoliskon
esikuva

Pohjoisen luonnon
monimuotoisuus

Kuva. Hiukkavaaran visio vuodelta 2012. Ihmisen kokoinen, kestävä ja edelläkulkeva pohjoinen talvikaupunki. Lähde: Hiukkavaaran visio, Oulun kaupunki 2012.
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TALVIVIRKISTYSKÄYTTÖ
LUISTELUKENTÄT,
HIIHTOLADUT...
VUODENAIKAISVALAISTUS
ETÄPALVELUT
TALVELLA/HUONOLLA SÄÄLLÄ
JÄÄHALLIT,
HIIHTOPUTKET...

1.6 Hiukkavaara – tehtyjä talvikaupunkiselvityksiä
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Kuva. Essi Oikarinen: Talvi kaupungissa - vuodenaikaVÄkaupunkisuunnittelun lähtökohtana talvikaupunki-ilmiön kautta tarkasteltuna. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin
telmien olemuksen
ymmärtämisen pohjaksi. Esimerkiksi modernismin kupukatteinen
osasto. 2013.
kaupunki asettuisi kokonaan sisäkehälle: halutaan luoda staattiset (yksivuodenaikaiset) toimintaolosuhteet, joten kaupunki suojataan talvelta. Talvella ei nähdä olevan kaupungille varsinaista lisäarvoa, joten merkityssuhde talveen on negatiivinen.
Näin ollen kupukaupunki ikään kuin piirtäisi ympyrän sisäkehän ominaisuuksien
TT
T
IN
kautta. Vuodenaikojen mukaan toiminnallisesti muuntuva
ratGA
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kaisu (esim. Ottawan rideau Canal s. 57) piirtäisi
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positiivisille puolille on altistettu, talvea kaupungissa
TUN
UT
elementiksi ja talven olemassaolo ympäristössä koetaan positiivisena. Suuri
osakaupungissa
talvi
talvikaupunkiratkaisuista sijoittuu itse asiassa samaan aikaan molemmille kehille.
Teoreettisesti mielenkiintoisimmilta vaikuttavat ratkaisut, joiden perusolemuksena
Taavi Tervala
on suojata talvelta, mutta jotka tekevät sen talven ”hyväksyen” ja sen ominaisuukPYÖRÄILYN JA JALANKULUN EDISTÄMINEN TALVIKAUPUNsia hyödyntäen.
GISSA – ESIMERKKIKOHTEENA HIUKKAVAARAN KESKUS
EN

Pyöräilyn ja jalankulun edistämiseksi (Taavi Tervala 2013) tulee tehostaa ja monipuolistaa talvikunnossapitoa. Hyvin puhdistamismenetelmien lisäksi voidaan myös edistää talviliikkumista (pulkat,
kelkat, sukset) tamppaamalla omia talviliikkumisen väyliä.
Tällä hetkellä on Oulun kaupungin katu- ja viherpalveluilla tekeillä opinnäytetyö: Lumitilojen mitoitus, esimerkkikohteena Hiukkavaaran keskus, Miika Venetvaara, OAMK. Työ valmistuu kevään 2014
aikana.
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Talvi kaupungissa -diplomityössä (Essi Oikarinen 2013) on laajasti perehdytty vuodenaikojen vaikutukseen kaupunkisuunnittelun lähtökohtana, erityiskohteena talvi. Kaupunkisuunnittelun traditio ei
tunne pelkästään talveen keskittyvää suunnittelua, vaan talvikaupunkisuunnittelu on vaihdellut eri
aikoina osana vallitsevia suunnitteluideologioita. Talvi kaupungissa –diplomityö nostaa esille neljä
ympäristöulottuvuutta – toiminnallisuus, rakenteellisuus, havaitseminen ja merkitykset, jotka nähdään negatiivisen talvelta suojautumisen tai positiivisen talveen altistamisen näkökulmasta.
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KAAVIO 11. Kaaviota 10 voisi kehittää edelleen yksittäisten
talvikaupunkisuunniET
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Osana Hiukkavaaran kehittämistyötä on tehty useita erilaisia opinnäytetöitä, joissa talvea on lähestytty eri näkökulmista:

–

vuodenaika kaupunkisuunnitelun lähtökohtana
talvikaupunki-ilmiön kautta tarkasteltuna

Diplomityö
Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto

Myös kuljetuksen työtapoja ja prosesseja on mahdollista kehittää (Anna Keskinen, Lumilogistiikan
tehostaminen kaupungeissa, Aalto-yliopisto, 2012). Diplomityössä havaittiin, että kaupunkien katujen lumitilat eivät riitä runsaslumisina talvina, vaan lunta joudutaan kuljettamaan pitkiäkin matkoja.
Lisäksi parhaillaan on tekeillä opinnäytetyö lumitilojen mitoituksesta ja kuljetuskustannuksista.

Valvoja: professori TkT Helka-Liisa Hentilä
Ohjaaja: tutkijatohtori TkT Emilia rönkkö
Oulussa 27.11.2013
Essi Oikarinen

Sisäkehä – talvi on ihmiselle vastakkainen

Hiukkavaaran talvikaupunkistrategiassa haetaan aivan uusia lähestymistapoja, joiden avulla voidaan uudistaa sekä suunnitteluperiaatteita että käyttö- ja ylläpitomenetelmiä.

100 Luonnon ja ihmisen suhde
voidaan mieltää useammalla tavalla. Ensimmäinen käsitys on
Sisäkehän suhtautumistavoissa ihmisen luoma kaupunkirakenne toimii talvikaupunnähdä luonto ihmisen intresseistä ja päämääristä irrallaan ja niilgin toiminnan alustana. Pohjoinen ympäristö ei ole sellaisenaan soveltuva ihmisen elile vastakkaisena, jolloin sivilisaanympäristöksi, joten ihmisen on suojauduttava talvelta jotenkin. Aistiympäristön kautta
tion arvo mitataan sen mukaan,
löydetty talven värittäminen eli esimerkiksi talviympäristön esteettinen valaiseminen
kuinka se kykenee hallitsemaan
luontoa. Toinen käsitys on ymon yleisesti kulttuurisesti positiivisena nähty suhtautumistapa, vaikka se kuitenkin peTaavi
Tervala:
Pyöräilyn
ja
jalankulun
edistäminen
talvikaupungissa
esimerkkimärtää luonto elinympäristönä,
riaatteen tasolla on talven vastainen ja siltä suojaava. Tämä osoittaa, kuinka talvelta
johon sisältyy edellisestä poikekohteena
Hiukkavaaran
keskus.
Oulun
seudun
ammattikorkeakoulu,
rakennusteksuojelu ei ole pelkästään käytännöllisyyteen sidottu välttämättömyys: sosiaaliset ja
ten yhteistyöhakuinen vivahde:
niikan koulutusohjelma 2013.
luonto ja ihminen ovat toisilleen
kulttuuriset tarpeet ovat osa suojelunäkökulmaa. Talvessa on negatiivisia ominaisuukEssi Oikarinen: Talvi kaupungissa - vuodenaika kaupunkisuunnittelun
lähtökohtana
vastakkaisia, mutta ihmisen on
sia (pimeys, kylmyys), jotka eivät lähtökohtaisesti ole suotuisia ihmisen toiminnalle. 100
kyettävä
toimimaan luonnon tartalvikaupunki-ilmiön kautta tarkasteltuna. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin
osasto.
Hanen toteaa Winter Cities -lehden pääkirjoituksessa, kuinka insinöörikään ei suunjoamien reunaehtojen puitteissa
2013.
niin,
että
tasapaino
näiden välillä
nittele siltaa ainoastaan hyvällä säällä toimivaksi ja minimikuorman kantavaksi. Niin
säilyy – luonto luo olosuhteet iharkkitehtienkin tulisi suunnitella poikkeusolosuhteisiin, pimeään talviaikaan, ja kaikkein
misen toiminnalle ja päämäärilhaavoittuvimmille ihmisryhmille (esim. seniorit ja huonosti liikkuvat). (Hanen 1992, 4).
le. Kolmas tapa on esimerkiksi
intiaanikulttuureille
tyypillinen
Tällainen ajattelutapa johtaa talven mieltämiseen ääriolosuhteena ja ”varmojen” ratkaikäsitys ymmärtää suhde animissujen etsimiseen insinöörimäisellä logiikalla. Suunnittelun mitoittavaksi tekijäksi otetisena: ihmiset ovat osa luontoa,
taan kaikkein pahin olosuhde – talvi ylipäänsä tai jokin sen ”äärisää”, kuten lumipyryt,
luonnon kokonaisuuteen sulautuneena. (Berleant 1995, 70-71).
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Osana Talvikaupunkistrategiaa järjestettiin kolme työpajaa, joista ensimmäinen käsitteli
1.7
Työpajan tuloksia
talvikaupunkiajattelua,
sen lähtökohtia ja motiiveja. Alla on esitetty kooste viiden työryhmän
työskentelystä:
Osana
Talvikaupunkistrategiaa järjestettiin kolme työpajaa, joista ensimmäinen käsitteli talvikaupunkiajattelua, sen lähtökohtia
ja motiiveja. Alla on esitetty kooste viiden työryhmän työskentelystä:






Talvi koskettaa kaikkia hallintokuntia. Kaupunkisuunnittelussa tähtäin on pisimmällä, useiden
kymmenien vuoden päässä, kun taas useimmilla hallintokunnilla talvi on osa operatiivista
toimintaa. Viestinnällä on suuri rooli talven ennakoinnin lisääjänä ja myös talven
toiminnallisuuden vahvistajana.

Talvi koskettaa kaikkia hallintokuntia. Kaupunkisuunnittelussa tähtäin on pisimmällä, useiden kymmenien vuoden päässä, kun taas useimmilla hallintokunnilla
talvi on osa operatiivista toimintaa. Viestinnällä on suuri rooli talven ennakoinnin lisääjänä ja myös talven toiminnallisuuden vahvistajana.
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1.8 Miksi pohjoinen talvikaupunki – työpajan nro 1 yhteenveto
•

•
•

•
Näkymä Sarvisuontieltä

arkkitehdit m3 oy / m3 architects ltd
kauppurienkatu 23 / 90100 oulu / puh (08) 557 3036
www.arkkitehdit-m3.fi / email: toimisto @ arkkitehdit-m3.fi

Kuva. Soittajankankaan ja Vaskikankaan asemakaava. Havainnekuva, Arkkitehdit
M3 OY.

Oulu on skandinaavinen pohjoinen kaupunki, jossa terminen talvi on pitkä ja valon määrä vähäinen varsinkin
marras-tammikuun välisenä aikana. Talvea ei voi välttää
eikä sen todellisia vaikutuksia ei voida kiistää, siksi pääpaino kannattaakin laittaa talven ominaisuuksien vahvistamiseen ja talvesta hyötymiseen.
Talvet ovat kuitenkin myös erilaisia ja vaihtelevat vuosittain: talvissa on samoja piirteitä (kylmyys, pimeys, lumi
eri muodoissa), mutta talven kulku voi vuosittain vaihdella huomattavasti.
Talvi edellyttää suunnittelun moniajattelua, ennakointia
vuorovaikutusta ja viestintää, johon kuuluu vaihtoehtoisia toimintamalleja: luovuutta, ketteryyttä ja myös kokemusta.
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•
•
•

•

Talviajattelu energisoi Oulun kaupunkia ja sen eri tahoja
• Talvi viihdyttäjänä – mm. kulttuuri, matkailu, terveys ja hyvinvointi.
• Talvi liikuttajana – mm. liikunta, katu- ja puistorakentaminen ja ylläpito.
• Talvi työnantajana – mm. talous ja elinvoima, koulutus ja opiskelu, energia.
Talviajattelu Oulun kaupungin viestintään – neljä tapaa viestiä talvesta (vuodenaikaviestintä)
Kaupunkisuunnittelun roolina on viedä vuodenaika- ja ilmastolähtöisyys osaksi kaupungin
kaikkea suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa
• Talvioleskelu ja –viihtyminen – talviaukiot, -torit ja -puistot
• Talviliikkuminen – talvikadut, reitit, -polut ja –ladut (talvipyöräilyn vahvistaminen entisestään)
• Todella kurjan kelin sisätilat ja –reitit (erityisesti talviallergikkoja ajatellen)
Hiukkavaara on talviajattelun testialusta, mutta sovellukset/toteutukset ovat skaalattavissa
koko Ouluun
Kansainvälinen ja kansallinen talvikaupunkiyhteistyö lisää vuorovaikutusta ja synergiaa ja edistää oppimista ja vauhdittaa käytäntöön vientiä -> Luleå, Oslo, Edmonton, Rovaniemi
Talviosaamisessa on uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia -> talvi oppimis- sekä T&K&I-ympäristönä
Asennemuutokseen panostettava: positiivisten mielikuvien luomista talvesta, pimeydestä ja
kylmyydestä
• talven leikit ja riemut – luistelu, pulkkamäet, lumiukot ja –linnat, hiihto, kelkkailu
• talven valo- ja muut tapahtumat
• talvipukeutumisen trendit
Talvilämpöä lisätään yhteisöllisyydellä (huom! Erityisesti talviallergikkoja ajatellen)
• Kuuma kaakao – talvitapahtumien lämmittäminen
• Viltit ja peitot – talvioleskelutilojen lämmittäminen
• Tuulikatokset ja aurinkotaskut – kevätaurinko-hemmottelupaikkojen luominen

2. TALVIKAUPUNKISTRATEGIA – MITEN?
Strategiset valinnat
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2. 1 Strategiset valinnat talvikaupungin toteuttamiseksi
Miten talveen varaudutaan? Miten talven ominaisuudet käännetään seudulliseksi vahvuudeksi? Miten talvipyöräilyn kaupungista tehdään talvikävelyn ja –pyöräilyn kaupunki? Miten kunnossapidossa
varmistetaan, että liikkumisen tasa-arvo toteutuu myös talvella?
Talvikaupunkistrategian edellisessä luvussa tunnistettiin talviajattelun lähtökohdat: Oulu on pohjoinen kaupunki, jossa on pitkä terminen talvi, pimeät talvikuukaudet (marras-joulu-tammi) mutta
myös paljon talveen liittyvää potentiaalia. Tämän luvun tarkoituksena on kuvata ne strategiset valinnat, jotka tulee tehdä kestävän pohjoisen talvikaupungin toteuttamiseksi. Strategisten valintojen
määrittelyssä hyödynnetään kaupunki-innovaatioiden kehittämiseen ja levittämiseen sovellettavaa
innovaatiokehikkoa.

Näkymä Soittajankankaalta

arkkitehdit m3 oy / m3 architects ltd
kauppurienkatu 23 / 90100 oulu / puh (08) 557 3036
www.arkkitehdit-m3.fi / email: toimisto @ arkkitehdit-m3.fi

Kuva. Soittajankankaan ja Vaskikankaan asemakaava. Havainnekuva, Arkkitehdit
M3 OY.

Millainen talvikaupunki Oulu on? Oulu ei pysty kilpailemaan Lapin hiihtokeskusten kanssa, joten Oulun tulee
erikoistua omiin vahvuuksiinsa, kauppakaupungin perinteeseen ja omalaatuiseen kykyyn tuottaa maailmanluokan innovaatio-osaamista.
Talvikaupunki tehdään yhdessä asukkaiden, yritysten,
oppilaitosten ja kaupungin kanssa. Jokainen ajatus ja
idea on tarpeen. Talvikaupunkiajattelu ja talvesta nauttiminen on osa oululaista asennetta!
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Myös käyttäjälähtöisyys – talvikaupungissa asuvan ja liikkuvan kaupunkilaisen näkökulma – on strategiatyön ytimessä. Pyritään myös siihen, että strategiset valinnat auttavat Hiukkavaaran suunnittelussa tekemään nykyistä kustannustehokkaampia ja vaikuttavampia valintoja.
Työpajaprosessissa eri tahojen välisenä yhteistyönä on työstetty näitä strategisia valintoja Kestävä
pohjoinen talvikaupunki –tavoitteen toteutumiseksi.
Luvun 2. lopuksi on esitetty tiiviisti strategiset valinnat talvikaupungin toteuttamiseksi.

HIUKKAVAARA: TALVIKAUPUNKISTRATEGIA
Kestävä pohjoinen talvikaupunki – VAIHTOEHTOISET INNOVAATIOSTRATEGIAT
Muutoksen laajuus
Kaupunkisuunnittelu
yksin

Usea toimiala / hallintokunta
yhdessä

Innovaatiotyyppi

2.2 Talven muutosinnovaatio

NELJÄ ERILAISTA JA
VAIHTOEHTOISTA
INNOVAATIOSTRATEGIAA:

Talvikaupunkistrategiassa haetaan erityisesti pitkän aikavälin vaikuttavuutta. Tämän takia proses-

1.

Disruptiivinen
ns. radikaaliinnovaatio

2.

3. UUDISTUS (reinvent):

4. MUUTOS (transform):

3.

Inkrementaalinen
eli vähittäinen
innovaatio

PARANNUS
sissa(improve):
on hyödynnetty innovaatiostrategista ajattelua, jossa on pyritty tunnistamaan tapoja, joilla
Sama lopputulos,
luodaan
ns. muutosinnovaatioita. Yhtenä keinona on nähty eri tahojen yhteistyö, jolloin voidaan
parempi versio
kehittää
nykyisillä
keinoilla. aivan uusia toimintamalleja tai –tapoja talveen liittyvän tavoitteen toteuttamiseksi.
YHDISTELY (combine):
Sama Mikäli
lopputulostoimialat kehittävät innovaatioita vain oman toimialansa
laajemmalla
nykyisiä menetelmiä (ns. parannusinnovaatiot) tai kehittää aivan
keinovalikoimalla.

sisäisesti, voidaan toki parantaa
uusia versioita aikaisempiin verrattuna (ns. uudistusinnovaatiot). Toimialojen osaamista voidaan myös yhdistää (ns. yhdistelyinUUDISTUS
(reinvent): Mutta usean toimialan yhteistyöllä voidaan koko prosessia miettiä uudestaan, jolloin
novaatiot).
Uudelleen
mahdollisuudet entistä parempaan lopputulokseen ovat huomattavasti suuremmat (ns. muutosinsuunniteltuja
ratkaisuja
uusien
novaatiot).
tavoitteiden pohjalta.

4.

1. PARANNUS (improve):

MUUTOS
(transform):
Toisessa
työpajassa (22.1.2014) keskityttiin
Erilaiset lopputulokset,
Työpajatyöskentelyssä
haluttiin kannustaa
erilaiset keinot

keinoihin, joiden avulla kehitetään talven vaikuttavuutta.
erityisesti eri tahojen väliseen yhteistyöhön.

2. YHDISTELY (combine):

Työpajassa ideoitiin mm.
Talvirotuaari Hiukkavaaraan (Hiukkavaaran tori)
Charles Leadbeater: Choosing the right social innovation strategy. Sosial
= pienten lisäparannusten kehittämistä
• Biojätteen erilliskeräyksen kehittämistä (kompostit jäätyvät talvella)
Innovation Global Academy, Bilbao April 2011.
Radikali innovaatio = muuttaa ajattelu- ja
• Talvipuistot
käytösmalleja
• Talviviestintää ja –tapahtumia (vuodenaikojen mukaan muuttuva viestintä)
Neljä erilaista ja vaihtoehtoista innovaatiostrategiaa talvi-innovaatioiden
• Käyttötarkoituksen mukaista, aktivoivaa lähiympäristön suunnittelua (pikkukenkä <-> pottuottamiseksi: esimerkkinä talvikunnossapito
kukelkka)
• Talvimatkailun tehostamista mm. vaihto-opiskelijoita hyödyntämällä (Hiukkavaaran ja Ou1. PARANNUS (improve): Sama lopputulos, parempi versio nykyisillä
keinoilla. Esimerkiksi paremman aurauskaluston kehittäminen.
lun pohjoiset atraktiot)
• Liikunnallinen talvitapahtuma (ns. Hiukkavaaran talvipiknik)
Kuva.
innovaatiostrategiat.
Lähde: Leadbeater 2011.
Kuvan Vaihtoehtoiset
ja menetelmän alkuperäinen
lähde:
Inkrementaalinen eli vähittäinen innovaatio •

2.

YHDISTELY (combine): Sama lopputulos laajemmalla keinovalikoimalla. Esimerkiksi lumen auraaminen kasoiksi lasten leikkejä varten.

3.

UUDISTUS (reinvent): Uudelleen suunniteltuja ratkaisuja uusien tavoitteiden pohjalta. Esimerkiksi kävely- ja pyöräilyteiden priorisointi
talvikunnossapidossa.

4.

MUUTOS (transform): Erilaiset lopputulokset, erilaiset keinot. Esimerkiksi lumitilan lisääminen katusuunnittelussa, saman tilan monimuotoinen käyttö lumettomaan aikaan.
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2.3 Viisi vuodenaikaa – viisi erilaista kaupunkia
Kevät – valoisa, aurinkoinen

Talvikaupunkistrategian laatimisen aikana on tullut selvästi esille eri vuodenaikojen erilaisuus. Pohjoisuus tarkoittaa sitä, että tunnistetaan erilaisten vuodenaikojen vahvuudet. Suomessa on suuret
vuodenaikojen vaihtelut; jokainen vuodenaika on omalaatuisensa. Oulussa talvi on pisin vuodenaika, joka voitaisiin jakaa kahtia: loppusyksyn ns. pimeätalveen ja alkuvuoden lumitalveen, joka jatkuu
valoisana kevättalvena.

Kesä – pitkät valoisat päivät ja yöt

Syksy – ruska, marjat, sienet, metsästys, muu
sato

Pimeätalvi – sininen hämärä, revontulet, tähdet, joulu, talvivalot, loska

Lumitalvi – lumi, jää, pakkanen, aurinko, valoisuus

Kuva. Viisi vuodenaikaa.
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2.4 Bioklimaattiset periaatteet talvikaupungin suunnittelussa
Osana talvikaupunkistrategiaa tulee laatia ohjeet talvikaupungin suunnittelua varten. Näihin ohjeisiin kootaan tärkeimmät bioklimaattiset periaatteet sekä esimerkkejä onnistuneista toteutuksista.

Kuvien lähde: Winter City Manual (1991)

Suunnittelussa tärkeää mm.:
Käyttäjälähtöisyys – miten saadaan ihmiset liikkeelle:
matkan tarkoitus ja merkitys, kiinnostavat reitit
Lumitilavaraukset talvella: loskan ja jään kasautuminen
Tuulensuojat, jotka varjostavat kesällä
Sulamisvesien hallinta
Käveltävyys myös talvella
Kuvien lähde: Winter City Manual (1991)

19

2.5 Aktiivisen ja passiivisen aurinkoenergian hyödyntäminen
Talvikaupungissa eletään pohjoisilla leveysasteilla. Aurinkoa paistaa kesäaikaan lähes vuorokauden
ympäri, kun taas talvella auringon säteily on huomattavasti vähäisempää.

Kuva. Tasa-arvoinen talvikunnossapito
http://vimeo.com/53928212
Karlskoga, Ruotsi

Oulun kaupungissa on valmistunut aurinkoenergiaselvitys. Selvityksessä esitellään aurinkoenergian
hyödyntämisen mahdollisuuksia Oulun korkeudella sekä keinoja, joilla voidaan ohjata aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuuksia. Selvityksessä on mallinnettu kolme eri rakennustyyppiä omakotitalo, kerrostalo ja liikerakennus. Selvityksen pohjalta on laadittu ohjeet aktiivisen ja passiivisen
aurinkoenergian huomioiminen asemakaavoitus- ja rakennussuunnittelun ohjausvaiheissa Oulun
kaupungin alueella. Selvitys- ja ohjetyön laatii Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy, alikonsultteinaan: Naps Systems Oy, Mikko Juntunen, Jodat Ympäristöenergia Oy, Timo Jodat ja Equa
Simulation Finland Oy, Mika Vuolle ja Erkki Karjalainen. Selvitys ja ohje on laadittu yhteistyössä
osana asemakaavoituksen asemakaavoituksen koordinoimaa INURDECO-kehittämishanketta ja rakennusvalvonnan koordinoimaa RESCA-kehittämishanketta.

2.6 Tasa-arvoinen talvikunnossapito
Ruotsin Karlskogassa tutkittiin, miten lumisade vaikuttaa eri kohderyhmiin. Liukastumisista aiheutui
kolme kertaa enemmän kustannuksia kuin autoliikenteen onnettomuuksista. Karlskogassa huomattiin, että lumisade vaikeuttaa erityisesti naisten liikkumista – naiset kun ovat tyypillisiä kävelijöitä,
pyöräilijöitä ja joukkoliikenteen käyttäjiä. Lopputuloksena Karlskogassa muutettiin talvikunnossapidon priorisointeja.
Tasa-arvoisessa talvikunnossapidossa aurataan ensiksi kävely- ja pyöräilytiet ja bussipysäkit. Tämän
jälkeen kunnossapitovuorossa ovat pääkadut (bussikadut), koulut ja asuinalueet. Tavalliset autokadut aurataan vasta lopuksi.
Lisätietoa:
http://www.karlskoga.se/Trafik--infrastruktur/Gator-och-vagar/Snorojning-och-sandning.html
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Pohjoinen talvikaupunki tulee nähdä myös mahdollisuutena synnyttää uutta osaamista ja uutta liiketoimintaa. Hiukkavaara rakentamisen ja asumisen testialustana luo oululaisille yrityksille kilpailumahdollisuuksia
pohjoisille alueille (Norja, Ruotsi, Venäjä, Kiina, Kanada).
Myös erilaisia älykkäitä palveluja ja applikaatioita voidaan kehittää ja pilotoida Hiukkavaarassa.
Hiukkavaara voisi olla myös elämysten kehitysympäristönä. Talviosaamista voidaan kehittää erilaisten tapahtumien avulla. Hiukkavaaran vierestä alkaa isot
erämaa-alueet, joten kaupunginosaa voidaan kehittää
matkailupalvelujen avulla (mm. kelkkareitit, eräretket,
hiihtoreitit jne).
Hiukkavaaran vanha kasarmialueella, ns. Kulttuurikasarmilla on kiinnostava uusien palvelujen kehittämisen
kannalta.

2.7 Srategiset valinnat – Työpajan nro 2 yhteenveto
Millä strategisilla valinnoilla voidaan saavuttaa tulevaisuuden kannalta kestävin ja vaikuttavin talvikaupunki?
1. Talvikaupunkia tehdään avoimesti, kansainvälisesti, vuorovaikutteisesti ja yhteistyöllä –
aktiivisella viestinnällä. Viestinnällä – sekä kaupungin sisäisellä että ulkoisella – on avainrooli
talviajattelun lisäämisessä.
2. Talvikaupunki edellyttää asennemuutosta. Kaupunkilaiset eivät nauti talvesta, jos he eivät
osaa pukeutua talven edellyttämällä tavalla. Talvikaupunkistrategiaan kuuluvat myös vaatetus
sekä erilaiset talvivälineet ja –varusteet. Talvikaupunkistrategian kannustamana voi syntyä uusia
ideoita, uusia tapahtumia sekä uutta liiketoimintaa hyvinkin laajalle levittyvältä aloilta.
3. Vuosi alkaa tammikuusta ja suunnittelu alkaa talvesta. Talvikaupunkistrategia toteutuu, kun
eri tahot ottavat talviajattelun mukaan kaikkeen toimintaan. Talviolosuhteet ovat suunnittelun
lähtökohta – talvi antaa lisäväljyyttä ja –mahdollisuuksia myös lumettoman ajan kaupunkiin.
Kaupunkia tulee elävöittää lumisena aikana.
4. Talvi tuo uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Vapaa-ajan rooli ja merkitys kasvaa myös
kuluttamisessa. Talveen liittyy runsaasti erilaisia matkailuun ja tapahtumiin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia, jotka tulee tunnistaa ja joiden vahvistumista tulee tukea.
5. Talvikaupunkia tehdään kokeilemalla, kehittämällä ja oppimalla. Oulu on tunnettu yritysmyönteisyydestään ja myös innovaatiokyvykkyydestään. Talven eri mahdollisuuksiin voidaan
tarttua myös kannustamalla toimijoita kokeilemaan uusia tuotteita, palveluja ja ympäristöjä
talviosaamiseen erikoistuneessa Hiukkavaara Arctic Living Lab –kokeiluympäristössä. Kansainvälisyyttä edistetään liittoutumalla maailman johtavien talvikaupunkiosaajien kanssa.

Kuva. Fat bike –pyöräilyä myös Hiukkavaaraan?
http://mvsta.blogspot.fi/2013/01/fat-bikes-in-winthrop.html
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3. Talvikaupunkistrategia – MITÄ?
Toimenpiteet
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Talvikaupunki on yhteistyötä! Talvikaupunkistrategiaa
on kehitetty vuorovaikutteisesti joulukuu 2013-helmikuu 2014 välisenä aikana. Myös talvikaupunkistrategia
viedään käytäntöön kaikkien mahdollisten tahojen ja eri
kumppanien kanssa.

3.1 Toimenpiteet talvikaupungin toteuttamiseksi
Mitä talvikaupunkistrategia tarkoittaa käytännössä? Millä toimenpiteillä, kuka, miten ja millä aikataululla talvikaupunkiajattelua aletaan viedä eteenpäin. Luvussa on esitetty alustava luonnos talvikaupunkistrategian toteuttamiseksi.
Talvikaupunkistrategian aluksi luotiin ymmärrystä siihen, miksi pohjoisessa oleva Oulu voi sekä pärjätä paremmin talven vaikeissa olosuhteissa mutta myös hyötyä talven erityispiirteistä. Ensimmäisessä vaiheessa myös pyrittiin tunnistamaan talven tai talvien moninaisuus.
Strategian toisessa vaiheessa määriteltiin strategisia valintoja, keinoja, joilla talven moninaisuus
tunnistetaan ja talvea voidaan hyödyntää mahdollisimman monella tavalla ja monialaisesti.
Talvikaupunkistrategian lopuksi – tehtyjen määrittelyjen ja valintojen pohjalta – tunnistetaan ne
toimenpiteet, joilla talviajattelua viedään vaikuttavimmin eteenpäin.
Talvikaupunkistrategia on jaettu viiteen osaan:
•
Viestintä – talven tarina
•
Ihminen – talvielämää pohjoisessa talvikaupungissa
•
Talven suunnittelu, toteutus, käyttö ja ylläpito
•
Talvitapahtumat ja –elämykset/matkailu
•
Talvi elinvoimaistajana/liiketoiminta
Talvikaupunkistrategian pilottina ja kehitysympäristönä on Hiukkavaaran keskus, joista oppeja ja
kokemuksia siirretään muualle. Toimenpiteet koskettavat myös koko Oulun kaupunkia.

http://edmonton.ca/city_government/initiatives_innovation/wintercity-strategy.
aspx
© 2014 City of Edmonton. All rights reserved.
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3.2 Viestintä – talven tarina
Viestinnällä on keskeinen rooli talvikaupunkiajattelun vahvistamisessa. Talvi ja eri vuodenajat voidaan tuoda vahvemmin mukaan esimerkiksi verkkosivuilla. Talvi tuodaan voimakkaammin myös
Oulun kaupungin brändin (Capital of Northern Scandinavia) osaksi.
Hiukkavaaraan liittyvää talven tarinaa vahvistetaan. Maailman vanhin (125 v.) pitkänmatkan hiihtotapahtuma Tervahiihto muodostaa perustan Hiukkavaaran talvitarinalle. Talveen tuodaan sekä
rakennettua kaupunkia että luonnonvaraista erämaata: talvisia tiloja, ympäristöjä ja tapahtumia.
Hiukkavaaran ja talven vetovoimaisia ja tunnettuja kasvoja tuodaan julkisuuteen.
Talvikaupunkistrategiaa viedään eteenpäin Hiukkavaarassa, jossa kehitetään, testataan ja viedään
käytäntöön talveen liittyviä tuotteita, palveluja ja ympäristöjä. Syntyviä tuloksia siirretään Oulun
muihin kaupunginosiin ja myös koko kaupungin tasolle.
Toimenpide-ehdotukset:
1. Talven ja vuodenaikojen näkyminen Oulun kaupungin verkkosivuilla.
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2.

Talvi! Valokuvaus- ja videokilpailu.

3.

Pohjoinen Hiukkavaara. Tarinakilpailu.

4.

Matkailuyhteistyö. Matkailupalvelujen kehittäminen.

5.

Hiukkavaaran talvi-imagon kehittäminen.

3.3 Ihminen – talvielämää pohjoisessa talvikaupungissa
Talvi on raikas, inspiroiva ja liikunnallinen vuodenaika mutta myös liikkumisen, tekemisen ja toimimisen ajanjakso. Etenkin lapset osaavat suhtautua talveen luonnollisesti; lapsille talvi sekä lumi
ja jää ovatkin innostavia leikkejä ja monipuolista liikuntaa. Tätä lapsenmielistä talviasennetta tulee
tukea ja vahvistaa.
Talveen kuuluu myös ennakointi. Asuntoa hankkivia ja etenkin taloa rakentavia voidaan valmentaa
talveen (”talventaa”) siten, että lumeen, jäähän, kylmyyteen, tuuleen ja liukkauteen varaudutaan
nykyistä paremmin. Koululaisten talvitapahtumissa etsitään tapoja, joiden avulla lapset ja nuoret
voittavat ennakkoluulonsa ja innostuvat omalta osaltaan talven viettotavoista. Oulun kaupungin
omat työntekijät ja yhteistyökumppanit osallistetaan talviajatteluun niin, että jokainen toimija osaa
varautua talveen ja tuottaa korkea- ja tasalaatuista kaupunkiympäristöä kaikkina vuodenaikoina.
Talvielämysten esiin nostaminen mm. lisäämällä talvisia ulkotapahtumia myös kaupunkialueella (ulkotulien ja liikkuvien kahvilatilojen tuominen osaksi puistoalueita).
Toimenpide-ehdotukset:
1. Talvikoulu. Asennemuutos talveen. Oulun kaupunki edelläkävijä organisaationa.

HUOM! Muistetaan myös talviallergiset. Moni kaupunkilainen vetäytyy kotiinsa kylmimpien ja pimeimpien
kuukausien ajaksi. Talvikaupunkistrategiassa tuleekin
ymmärtää myös tämä kohderyhmä, ”talviallergiset”, jotka eivät erityisesti nauti talvesta, päinvastoin. Strategian
tavoitteena on helpottaa talveen suhtautumista ennakointia ja varautumista lisäämällä mm. korostamalla talvipukeutumista.

2.

Talven altistaminen ja talveen suojautuminen – monipuolinen liikunnallinen ja kulttuurillinen
talvikaupunki.

3.

Talventaminen. Talviasumisen ja –rakentamisen hoksauskoulu. Talvivaikutusten arviointi osana
rakennuslupaprosessia.

4.

Talvielämykset kaupunkiympäristössä. Talvitulet, -ajelut ja –tekeminen Oulun kaupungissa.

5.

Lumienkelit ja muu talveen liittyvä vapaaehtoistyö. Ikäihmisten asumista auttava talvikunnossapito naapurien yhteistyönä.
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3.4 Talven suunnittelu, toteutus, käyttö ja ylläpito
Talvi ensin –ajattelun mukaisesti talviolosuhteet otetaan suunnittelun lähtökohdaksi. Talvikaupunkistrategia tuottaa parhaita innovaatioita, kun suunnitelmat mitoitetaan vaikeiden talviolosuhteiden mukaan. Kaupungin ja sen osien tulee toimia myös kovilla talvipakkasilla. Kääntäen, mitä uudenlaista väljyyttä tämä tuo lumettoman ajan ja etenkin kesäajan suunnitteluun?
Talvikaupunki on tasa-arvoinen ja huolehtii myös huonommin liikkuvien tarpeista. Talvikunnossapidossa priorisointijärjestyksenä on kävely, pyöräily, joukkoliikenne ja sen jälkeen autoilu.
Toimenpide-ehdotukset:
1. Talvikaupunkiperiaatteiden vahvistaminen kaikessa suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä ja
ylläpidossa. Talvivaikutusten arviointi.
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2.

Talviympäristön suunnitteluperiaatteiden kokoaminen yhteen: talvitorit, talvikadut, talvikävelyja pyöräilytiet, talvipuistot. Lumitilasuunnittelu osana kaikkea suunnittelua. Hulevedet (sulamisvedet). Talveen liittyvät lähienergiaratkaisut. Talvikaupungin arkkitehtuuri. Patiosuunnittelu,
aurinkotaskut, tuulisuojat, valaistus.

3.

Talviliikkumisen parantaminen talvikunnossapitoa priorisoimalla. Talvipyöräily.

4.

Hiukkavaaran talvitori – konseptisuunnitelmasta toteutukseen.

5.

Yleissuunnittelun rakennustapaohje. Talveen liittyvien suunnittelu-, toteutus-, käyttö- ja ylläpitoasioiden kokoaminen.

3.5 Talvitapahtumat ja –elämykset – talvimatkailun kehittäminen
Vapaa-ajan rooli ja merkitys kasvaa koko ajan. On vain ajan kysymys, miten lisääntyvä vapaa-aika ja
myös sen käyttämisen laatu näkyvät Oulun talvikaupungissa. Pohjoinen ilmasto on kansainvälisille
matkailijoille ja vieraille eksoottinen asia. Vaikka suurin osa talvikaupungista hyödyntää luonnon
lunta, voidaan lunta ja jäätä tuottaa myös ihmisen toimesta. Talvista kaupunkia voidaan sisustaa,
somistaa ja voimistaa valoilla, väreillä ja lisälumella ja –jäällä. Talvikaupunkiin kuuluu myös kiinnostavat sisätilat, jotka ovat osa ulkotiloja ja joita voidaan käyttää erityisesti huonon sään aikana.
Houkuttavat tapahtumat kiinnostavat myös ihmisiä, jotka liikkuvat aina lauman kaltaisesti: jos edelläkävijät saadaan houkuteltua paikalle, tulee myös suuri enemmistö paikalle.
Toimenpide-ehdotukset:
1. Talvitapahtumien suunnittelu- ja toteutusohjeiden kokoaminen. Snow-up – talvitapahtumatilat.
Pop-up –tyyppisten tilojen tuominen talvikaupunkiin (aukiot ja kadut). Yhden luukun talvitapahtumajärjestämisen periaate (tapahtumamyönteisyys). Talvi osana kulttuuriohjelmaa.
2.

Valotapahtumat Oulussa (marras-tammikuu). Valoa Oulu! Valofestivaali pysyväksi. Talvivalaistuksen lisääminen marras-helmikuussa.

3.

Hiukkavaaran talvitori –konseptin kehittäminen. Talvitorin suunnittelu, toteutus, käyttö ja ylläpito. Talvitorin tapahtumat. Talvirotuaari-konseptin kehittäminen.

4.

Hiukkavaaran talvipiknik (”Hiukkavaara Winter Piknik”). Hiukkavaaran talvitapahtuman kehittäminen. (vrt. Hiukkavaara Piknik)

5.

Talviliikuntatapahtumat (meriluistelu, avantouinti, hiihtokilpailut…). Liikunnallisten talvitapahtumien toteuttaminen.

6.

Oulun erämaa ja meri. Oulun ja Hiukkavaaran lähiympäristöön liittyvä luonnonympäristö. Luontoreitit, linnustoalueet, eräreitit, ladut, talviuinti.

http://rockpolis.fi/hiukkavaara-piknik
© Rockpolis 2014 - all rights reserved
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3.6 Talvi elinvoimaistajana – osaaminen, kokeilut ja kehittäminen ja uusi liiketoiminta
Talviajattelu ja uusi osaaminen generoivat myös uutta liiketoimintaa. Talvikaupungin suunnitteluun,
rakentamiseen ja ylläpitoon liittyy runsaasti innovaatiomahdollisuuksia, joiden pohjalta uusia tuotteita ja palveluja voidaan tutkia, kehittää ja viedä käytäntöön. Talvikaupunki energisoi myös Oulun
yliopistoa ja ammattikorkeakoulua, jotka voivat syventyä pohjoisen talven edellytyksiin ja sitä kautta tuottaa uutta liiketoimintaa synnyttävää talviosaamista. Hiukkavaaraa kehitetään myös testiympäristönä, ns. Living Lab –alueena, jossa talviosaaminen on keskeinen yhteinen tekijä. Talviosaamiseen liittyy myös säähän ja ilmastoon liittyvän avoimen datan tuottaminen uusien applikaatioiden
kehittämiseksi.
Talviajattelu lisää toimeliaisuutta, joka luo edellytyksiä matkailupalvelujen kehittämiseen. Oulu on
pohjoisen portti, joka voi hyödyntää myös Lapin brändiä. Oman lisänsä tähän tuovat erämaiden
läheisyys sekä rannikon linnustoalueet. Hiukkavaara on jo nyt tunnettu Tervahiihdon lähtö- ja maalialueena.
Toimenpide-ehdotukset:
1. Talvikunnossapidon uudet tuotteet ja palvelut. T&K&I-projektin käynnistäminen.

Kuva. Talvidesign-tuotteita.
Kuva. Hiukkavaara Arctic Smart City.
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2.

Talven matkailu- ja elämyspalvelut. Talveen liittyvän matkailun, matkailutapahtumien ja messujen kehittäminen.

3.

Winter design in Oulu. Talveen liittyvä uusi design. Promotiohanke.

4.

Kansainvälinen talviosaamisen yhteistyö. Kansainvälisen talvikaupunkiverkoston luominen. Vastuutaho: Oulun kaupunki, konsernipalvelut, Oulun yliopisto ja VTT.

5.

Talvikaupungin energiaratkaisut. Innovatiiviset uudet talveen ja kylmään liittyvät energiaratkaisut (lumi/lähikylmä tms.).

6.

Arctic Smart City LIving Lab. Hiukkavaaran talviosaamisen kehitysympäristönä. Living Lab –toimintamallin ja –menetelmien kehittäminen. Liittymäpinnat INKA-ohjelmaan.

Talvikaupunkistrategian työpajoihin osallistuneet:
Ala‐Siuru Maria, kehittämispäällikkö			
Konsernipalvelut
Haapalainen Seija, asiantuntija				
Business Oulu
Heikkilä Merja, kehittämispäällikkö 			
Oulun yliopisto
Hentilä Helka-Liisa, dekaani				
Oulun yliopisto
Hirvonen-Kantola Sari, TkT, arkkitehti, tutkijatohtori		
Oulun yliopisto
Iivari Marika, MSc, tohtorikoulutettava			
Oulun yliopisto
Kauppi Esa, tarkastusarkkitehti				Rakennusvalvonta
Kallioniemi Leena, kaavoitusarkkitehti 			
Asemakaavoitus
Keinänen Pasi, asiakkuuspäällikkö 			
Business Oulu
Kerätär Kaisa, MSc, Senior Environmental Specialist		
CEE
Kiipeli Satu, liikuntakoordinaattori			
Sivistys ja kulttuuripalvelut
Kiljunen Antero, projektisuunnittelija			
Oulun Jätehuolto
Kiviniemi Petri, arkk.yo				
Oulun yliopisto
Klami Jere, kaavoitusarkkitehti				Asemakaavoitus
Komulainen Minna, ylläpitovalvoja			
Oulun yliopisto
Koskiniemi Pirjo, OSKE‐ohjelmapäällikkö			
Business Oulu
Kosonen Riitta, projektiarkkitehti			
Asemakaavoitus
Kurttila Terttu, maisema‐arkkitehti			
Ramboll Oy
Lahtinen Jukka, arkkitehti				
Arkkitehtitoimisto HML Oy
Levy Anna-Maria, projektipäällikkö			
Keskushallinto
Lindström Riitta suunnittelupäällikkö			
Oulun vesi
Majala Harri, toimitusjohtaja				
Sonell Oy
Manninen Marjukka, kehittämispäällikkö			
Keskushallinto
Manninen Samu, kehitysinsinööri			
Hartela‐Forum Oy
Matinheikki Sari, kehityspäällikkö			
Keskushallinto
Matinmikko Tapio, tietohallintoasiantuntija		
Tietohallinto
Martikainen Erkki, liikenneinsinööri			
Katu ja ympäristö
Muurinen Esa, laboratorioinsinööri			
Oulun yliopisto
Nykänen Kari, arkkitehti, yliopisto‐opettaja		
Oulun yliopisto
Oikarinen Essi, arkkitehti				
Oulun yliopisto
Pukinkorva Tapani, arkkitehti				
Arkkitehtitoimisto HML Oy
Rahkonen Rauno, projektipäällikkö			
Sonell Oy
Rantala Olli, kehityspäällikkö				
Sivistys ja kulttuuripalvelut
Riippa Esa , asiantuntija				
Business Oulu
Rönkä Kimmo, johtava konsultti, DI			
Movense
Saine Ari, koordinaattori Inurdeco 			
Asemakaavoitus
Seppälä Pekka, laatupäällikkö				
Oulun kaupunki
Törmänen Mikko, asemakaavapäällikkö			
Asemakaavoitus
Uusimäki Mervi, projektipäällikkö			
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Vakkuri Johanna, hankintasuunnittelija			
Tilakeskus
Valppu Sari, viestintäpäällikkö				
Sivistys ja kulttuuripalvelut
Vasu Eini, kaavoitusarkkitehti				Asemakaavoitus
Venetvaara Miika, opiskelija				OAMK
Vuokila Ari, DI, tohtorikoulutettava			
Oulun yliopisto
Vähäkuopus Eila, tiedotuspäällikkö 			
Konsernipalvelut
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