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1. Suunnittelun lähtökohdat
Suunnittelun kohteena ovat Oulun kaupungin Kaukovainion asuinalueen
viheralueet. Työ on tehty Oulun Seudun ammattikorkeakoulun
Maisemansuunnittelun projekti-opintojaksolle. Suunnittelukohteessa on
pyritty huomioimaan alueen sosiaaliset, kulttuuriset ja kaupunkikuvalliset
näkökulmat. Työ on tehty kolmen hengen ryhmätyönä. Työtä on ohjannut
Saara-Kaisa Konttori. Osallistavaa suunnittelua on ohjannut Outi Virkkula.
Kaukovainio
Kaukovainion kaupunginosa sijaitsee noin 3 km Oulun keskustasta kaakkoon.
Se on rakennettu vuosina 1965-1974. Asukkaita alueella on 4700.
Asuinalueen itä- ja etelälaidalla on korkeita kerrostaloja ja länsilaidalla
matalia rivi- ja omakotitaloja. Merikotkantien ja Maakotkantie muodostavat
lenkkikadun, jonka keskellä on ajoneuvoliikenteeltä rauhoitettu
keskuspuistoalue sekä palvelukeskus. Kaukovainion palvelut käsittävät mm.
koulun, kirjaston, useita päiväkoteja, nuorisotalon, asukastuvan, kappelin
sekä Hiirosen vanhainkodin. Keskuksessa on myös liikerakennuksia.

Kaukovainion viheralueet
Kaukovainion
viheralueverkosto
muodostuu
keskuspuistosta
sekä
rakennusten välissä kulkevista viheryhteyksistä. Viheryhteydet johtavat
alueen reunoille muodostuneille suojaviheralueille, jotka erottavat
Kaukovainon ympäröivistä liikenneväylistä. Kaukovainion rajoittuu etelässä
Hiirosen ulkoilualueeseen ja itäpuolella kaupunginojaan. Alkuperäisen
asemakaavan keskuspuisto ja on säilynyt hyvin, vaikka puistoalueet ovat
lisäalueiden kaavojen myötä hieman muuttuneet.

Kaukovainio on metsälähiö, jossa runsaspuustoiset mäntymetsät luovat
alueelle omaleimaista tunnistettavuutta. Kaukovainion keskuspuisto ja
asutusta kiertävä yhtenäinen viherkehä ovat alueen identiteetin kannalta
erittäin merkittäviä. Ne edustavat alkuperäisen suunnitelman tavoitteita sekä
aikakauden suunnitteluihanteita.
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2. Suunnittelun tavoitteet
Kehittämistarpeet
Suunnittelun lähtökohtana oli selvittää alueen viheralueiden
kehittämistarpeet ja visioida alueen tuevaisuuden
suuntaviivoja. Kaukovainion yleissuunnitelmassa (2012) on
alueelle suunniteltu uudisrakentamista, jonka tavoitteena on
houkutella alueelle lapsiperheitä, sillä vuosien saatossa
niiden määrä on laskenut.
Ostoskeskus tullaan rakentamaan uudelleen ja siinä
yhteydessä on tarvetta jäsennellä alueen pysäköintiä ja
katualueita. Suunnitelmassa haluttiin luoda ostoskeskuksen
ympäristöstä Kaukovainion sielu, jossa monikulttuuriset ja
eri-ikäiset asukkaat voivat kohdata.
Suunnittelun tavoitteena on päivittää Kaukovainion
viheralueita toimiviksi ja viihtyisiksi säilyttäen alueen
alkuperäinen metsälähiön tunnelma. Suunnittelussa
halutaan luonnonläheisen metsälähiöimagon rinnalle tuoda
alueelle nykyaikaisia toimintoja ja kestävää kehitystä.

Kaukovainion asemakaava 1965.
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3. Analyysi Kaukovainion nykytilasta
Maisema-analyysi on laadittu yhdessä koko Maisemasuunnittelun projekti –ryhmän kanssa. Lisäksi olemme pohtineet suunnittelun
tueksi alla esitettyjä alueen heikkouksia ja vahvuuksia.

VAHVUUDET:
• Keskuksessa

hyvät

peruspalvelut:

Koulu,

päiväkoti, kaupat
• Hyvä sijainti, hyvät joukkoliikenneyhteydet
• Lähellä hyvät liikuntapaikat kuten Hiironen ja
Lintula

HEIKKOUDET:
• Yleisilme on viimeistelemätön
• Hoidon puute viheralueilla
• Ostoskeskuksen alue siivoton

• Vanha metsälähiö

• Valaistuksen puute sekä vanhat valaisimet

• Laajat viheralueet ja metsät

• Sorakentät huonokuntoisia
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3.1 Kaukovainion maisema-analyysi
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4. Osallistaminen
”Pelottava
ostari”

Kaukovainion asukkaita osallistettiin lokakuussa 2012
tarrakarttamenetelmän
avulla.
Osallistamisessa
haluttiin keskittyä lapsiin ja valinta kohdistui
kolmannen ja seitsemännen luokan oppilaisiin, sekä
heidän lisäksi seurakunnan perhekerhon vanhempiin.
”Tylsää!”

Tarrakarttamenetelmässä asukkaat saivat liimata
punaisia ja vihreitä tarroja kuvaamaan positiivisia ja
negatiivisia kokemuksiaan. Heille annettiin myös
mahdollisuus sanallisesti kertoa toiveistaan ja
kehittämisehdotuksistaan.

”Pubit
pois”

”Parkour!”

Osallistamistulosten analysoinnissa erottui selvästi
erityisesti lapsille tärkeät alueet; Ostoskeskus, koulu,
Tinatien kenttä, Haukkapuisto, Ylimaankenttä sekä
Kainuunpuisto. Niistä lapsilla oli selvästi eniten
kokemuksia, sekä negatiivisia että positiivisia.
Suunnittelun
pohjana
käytettiin
asukkaiden
osallistamisesta saatuja tuloksia.

”Hyvä
metsä”
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5. Yleissuunitelmat
Suunnittelualueet
•
•
•
•
•
•
•

Muodot

Ostoskeskuksen ympäristö
kirjaston pohjoispuolen metsä
Tinatien urheilukenttä
viheryhteys ostoskeskuksesta Hiiroseen
Haukkapuiston leikkipaikka
Ylimaanpuisto
Kaukovainion tiealueet on ideakuvatasolla

Uutta ilmettä
Kaukovainiolle

Aktiviteetit
Vuodenajat
Vuodenaikojen vaihtelu
näkyviin uuden
kasvillisuuden avulla

Ikäihmisille
kohtaamispaikkoja ja
nuoremmille
monipuolista tekemistä

Moderni

Värit ja
valaistus

Metsälähiön tunnelma
korostuu uudistettujen
viheralueiden rinnalla

Raikkautta ja värienergiaa
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5.1 Suunnittelualueet

KOTKAPUISTO

TINATIEN KENTTÄ

OSTOSKESKUS
MERIKOTKANTIEN
KATUALUEET
VIHERYHTEYS
HAUKKAPUISTO

YLIMAAN KENTTÄ
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5.2 Pyörämetsä

Havainnekuvia Pyörämetsästä. Anne Sillankorva

Ongelma: Kotkapuisto on Kaukovainiolle tyypillistä mäntymetsikköä, jota
halutaan säästää. Alueen käyttöä voisi kuitenkin lisätä.
Suunnitelmaratkaisut: Pyörämetsä sijoittuu Kotkapuistoon koulun
pohjoispuolella olevalle metsäalueelle. Paikka on miltei keskellä
Kaukovainiota, ja siten helposti alueen asukkaiden saavutettavissa.
Pyörämetsä on suunnattu kaikille pyöräilijöille, mutta alueella voi liikkua
jalkaisinkin.
Kaukovainiota ympäröivien teiden viereisillä viheralueilla on ilmeisesti
harrastettu vapaamuotoista bmx- tai maastopyöräilyä. Haluamme että näille
harrastajille olisi virallisempikin ajelu- ja harjoituspaikka. Pyörämetsässä
tulisi olla muutama (3-5) eripituista ja haastavuudeltaan vaihtelevia reittejä.
Reittien lähtö- ja päätepisteeseen rakennetaan alue, jolla on monenlaisia
kumpuja ja hyppyreitä. Tämä alue raivataan metsästä aukioksi.
Yhtenä elementtinä olisi maanpinnan yläpuolella puiden välissä
puikkelehtiva rata. Radan varrella on ylä- ja alamäkiä sekä mutkia.
Materiaalina käytetään tukevaa verkkoa tai ritilää, joka läpinäkyvänä lisää
haastavuutta ja jännittävyyttä. Muilta osin reitit kulkevat maassa. Niiden
varrelle sijoitetaan erilaisia välineitä tai rakenteita, kuten hyppyreitä.
Aukiota lukuun ottamatta metsää säästetään mahdollisimman paljon. Vain
yksittäisiä puita kaadetaan, jos se on reitin linjauksen ja turvallisuuden
vuoksi välttämätöntä. Näin saadaan alueen ilme pidettyä sille tyypillisenä,
hillittyä melua sekä mielenkiintoa ja haastetta pyörämetsään. Metsänpohja
on alueella kulumiselle herkkää. Metsänpohjan kulumisen estämiseksi voi
olla tarpeellista rajoittaa pyöräilyä aitarakenteilla kohdissa, joista helposti
oikaistaisiin. Myös maanpinnasta korotetuilla radoilla vähennetään
kulumista.
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5.3 Ostoskeskus

Ostoskeskuksen huonokuntoisia rakenteita

Ongelma: Ostoskeskuksen ympäristö on
osittain huonokuntoinen ja jäsentymätön,
minkä vuoksi alueella on hankala suunnistaa.
Lisäksi
puut
haittaavat
näkyvyyttä
Merikotkantien
suunnasta
tultaessa.
Parkkipaikat ovat vallanneet suurimman ja
näkyvimmän sijan alueella. Ekopiste sijaitsee
epäkäytännöllisellä ja keskeisellä paikalla.
Ostoskeskuksen alue jaettiin suunnitelmassa
karkeasti
ottaen
kahteen
erilaiseen
alueeseen. Pohjoisosa on suunniteltu
viheralueeksi, kun taas eteläpuoli on
rakennetumpaa ympäristöä.
Pyörätie Hiirihaukantien varressa
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Havainnekuva Merikotkantieltä ostarille. Anne Sillankorva

Pohjoisosan suunnitteluratkaisut:
Pohjoisosan nykyiset parkkialueet poistetaan. Uusia
parkkialueita sijoitetaan pyörämetsän kulmaukseen sekä
koulun viereen tien suuntaisesti. Puustoa harvennetaan
näkymien avaamiseksi. Muutamia puita säästetään, ja alueelle
lisätään joitakin kukkivia puita. Ekopisteen paikkaa siirretään.
Nurmialueen poikki linjataan polkuja, joita pitkin on helppo
oikaista koululle, ostarille tai linnunjalkapenkin ja vesiaiheen
luokse. Vesiaiheen yli tehdään matalat sillat.
Altaan matalaan veteen sijoitetaan pyöreitä laattoja, jotka
lisäävät mielenkiintoisuutta. Laatoilla voi hypellä ja leikkiä.
Allasta kiertävät matalat portaat sekä sillat tekevät siitä
mahdollisen hengailupaikan.
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Eteläosan suunnitteluratkaisut:
Eteläosaan tulee parkkialue, jonka ympäri kiertää tie. Pyörätie kulkee alueen poikki
sekä itä- että länsipuolta. Huoltotie yhdistyy parkkialueelle Kanahaukantieltä.
Parkkialueen keskellä on kolmella portaalla korotettu puurivistö, joka jakaa aluetta
sekä tuo vihreyttä. Istutettavina puina käytetään pienikokoisia kukkivia tai
syysväritykseltään näyttäviä puita. Istutuslaatikot rajaavat pyörätietä autotiestä
parkkialueen toisella puolella. Laatikoihin istutetaan matalia pensaita, jotka eivät
ole liiaksi näkyvyyden esteenä.
Ostoskeskuksen eteen kivetään pieni aukio. Aukiolle sijoitetaan muutamia penkkejä
oleskelua varten. Aukio on myös soveltuva torikäyttöön tai vaikkapa päiväkodin
pieniin tapahtumiin.
Ostoskeskuksen alue yhdistyy eteläpuoliseen viheralueeseen puiston läpi.
Puiston keskellä sijaitsee pyöreä vesiaihe, jonka keskelle laitetaan pyöreitä laattoja,
ja jota ympäröi matalahkot porrasaskelmat alaspäin samoin kuin pohjoisosan
vesiaiheessa.

Havainnekuva ostarin aukiolta pohjoiseen. Anne Sillankorva
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5.4 Tinatien urheilukenttä
Ongelma: Tinatien kenttä on tällä hetkellä ankea avoin
sorakenttä, jonka laidalla on tuhrittu huoltorakennus.
Kulkuyhteydet kentälle ovat riittämättömät, koska sinne on
syntynyt rakentamattomia polkuja käyttäjien oikaistessa
kulkuansa alueelle.
Kenttä sijaitsee ihan Kaukovainion koulun vieressä, joten
liikuntatuntien
vaatimukset
tulee
ottaa
huomioon
suunnittelussa. Osallistamistuloksista ilmeni, että alueelle
kaivataan lisää aktiviteetteja.

Yleinen tunnelma kentällä.

Suunnitelman ratkaisut: Kenttä nykyaikaistetaan rakentamalla
sinne hiekkatekonurmikenttä sekä hieman normaalista poikkeavan
muotoinen kolmen radan juoksurata. Ratojen ja kentän väliin
jäävälle alueelle tulee aikuisille suunnattuja kuntoiluvälineitä ja
koulun puoleiseen päätyyn kuntopiirivälineitä sekä värikkäitä
kiipeilykirjaimia ja – numeroita. Tekonurmikentän päihin tulevat
suoja-aidat, jotta taataan välineiden ja kentän yhtäaikainen
käyttömahdollisuus. Juoksuratojen pohjoispuolelle rakennetaan
moderni katsomo, joka sidotaan ympäristöön tekemällä sen taakse
maastonmuotoilut.
Urheilukenttä ympäröidään kauttaaltaan aidalla, jotta estetään
tekonurmen, juoksuratojen pinnoitteiden sekä laitteiden turvaalustojen tuhoaminen esimerkiksi mopoilla. Aitaan tulee yksi
huoltoportti sekä kolme pyöröporttia kulkuyhteyksien luokse.
Olemassa olevan etelänpuolen ja uuden itäpuolen sisäänkäynnin
luokse tulevat paikat pyörille.
Huonokuntoinen polku koulun suuntaan.
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5.4 Tinatien
urheilukenttä
Värikkäät kirjaimet kutsuvat kiipeilemään. Minna Bomström
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5.5 Haukkapuiston
leikkipaikka
Ongelma: Leikkipuisto on kovin varjoisa, sillä
alueella on runsaasti suuria mäntyjä. Puiston
välineet ovat perinteisiä ja osittain vanhoja, eikä
tarjonta ole riittävä esiteini-ikäisille, jotka
haluaisivat myös heille soveltuvia välineitä.

Alueen runsas puusto varjostaa leikkipaikkaa voimakkaasti.

Suunnitelman ratkaisut: Suunnittelussa lähdettiin liikkeelle
Haukkapuisto-nimestä. Teemaksi valikoituivat linnut sen
johdosta. Leikkipuiston muoto on otettu pikkulinnuista.
Muoto toteutetaan kahdella juoksuradalla, jotka rakennetaan
värjätystä asfaltista.
Välineissä teema näkyy esimerkiksi harakanvarvas-penkkinä,
lintu-jousikeinuina, haikara-köysiratana, linnunpesäkeinuna
sekä tasapainoilu palloina, jotka muistuttavat linnun munia.
Esiteinejä ajatellen suunniteltiin ’Orsi’, joka muistuttaa
nojailukaiteita. Sen kaiteet soveltuvat myös tasapainoiluun
sekä muuhun temppuiluun.
Laitteita ei ole sijoiteltu käyttäjien iän mukaan, sillä näin
vapaasti ollessaan eri-ikäiset lapset voivat olla paremmin
kanssakäymisessä keskenään.

Leikkipaikassa on perinteisiä välineitä.
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5.5 Haukkapuiston
leikkipaikka
Veistosmetsän hahmoja. Minna Bomström

Haikara –köysirata. Minna Bomström

’Orsi’ nojailu/temppuilukaiteet. Minna Bomström
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5.6 Viheryhteys:
Ostoskeskus-Hiironen

Suohaukantien kääntöpaikka.

Ongelma: Viheryhteys on tärkeä väylä Hiirosen ja Kaukovainion
keskuksen välillä, ja sitä on haluttu kehittää alueita yhdistäväksi. Tällä
hetkellä kevyen liikenteen väylä kulkee mukavasti metsälähiön
ytimessä, mutta tieosuus on monotoninen ilman kohokohtia.
Suohaukantie on liian avara ja pysäköinti tien varressa on
jäsentymätön.

Kevyenliikenteen väylä.
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5.6 Viheryhteys: Ostoskeskus-Hiironen
Suunnitteluratkaisut: Suohaukantien ajokaistoja levennetään, jotta pysäköinti tien laidassa
mahdollistuu. Tien kääntöpaikasta tehdään pyöreä. Kevyenliikenteenväylän varteen avataan
näkymää ja raivataan puustoa, kuitenkin metsäinen tunnelma säilyttäen.
Avattuihin kaistoihin tuodaan uusia kukkivia lehtipuita tuomaan vuodenaikojen vaihtelua
sekä monipuolistamaan alueen kasvillisuutta. Pyörätien varteen tuodaan myös betonisia
istutusaltaita, joihin istutetaan pensaskasvillisuutta. Istutusaltaat toimivat myös levähdys- ja
oleskelupaikkoina, koska niissä on puinen istuintaso. Kevyenliikenteenväylille uusitaan myös
valaistus uusilla pylväsvalaisimilla.

Havainnekuva istutusaltaasta, jossa puinen istuintaso. Linda Virta
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5.7 Ylimaanpuisto
Ongelma: Kenttä ei ole tällä hetkellä missään käytössä. Siinä on sorapohja ja
vanhoja jalkapallomaaleja, mutta kentällä harvoin pelataan edes jalkapalloa.
Kentän koko on muuttumassa pienemmäksi uudisrakentamisen myötä ja kentän
säästyvä osa halutaan rakentaa puistomaiseksi viheralueeksi.

Näkymä Ylimaankentältä Suohaukantielle.

Maalit odottavat pelaajia autiolla kentällä.
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5.7 Ylimaanpuisto

Suunnitteluratkaisut: Kenttä haluttiin toteuttaa nuorten
näkökulmasta
toiminnalliseksi
aktiviteettipuistoksi.
Ratkaisuissa on otettu huomioon niin tyttöjen kuin
poikienkin tarpeet ja osallistamisessa ilmi tulleet toiveet.
Alueen valaistuksen on tarkoitus olla raikas ja moderni.
Alueen
sisäänkäytiin
suunniteltiin
betoniset
graffitiseinät, jotka valaistaan kirkkailla väreillä.
Sisäänkäynnin kohdalle istutetaan kukkivia lehtipuita ja
tuodaan koripalloteline katukorispelejä varten.

Tulevaisuuden Kaukovainio? *1.
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Skeittialue: Skeittialue on asfalttipäällysteinen ja siellä on
betonisia skeittausvälineitä, kuten ramppi, pool ja reilejä.
Alueen tarkempi rakennesuunnittelu toteutetaan yhdessä
harrastajien kanssa.

Havainne 1: Betoninen katos, jossa kiipeilyköysiä Linda Virta

Nurmialue: Nurmi on oleskelua ja piknikiä varten. Maavalli
rajaa aluetta puiston länsipuolella ja muodostaa luonnollisen
katsomon kohti alueen liikunnallisia toimintoja. Keskellä
nurmialuetta on kivetty aukio, joka toimii kohtaamis- ja
oleskelupaikkana. Nurmialueella on myös trampoliini.

Parkouralue: Skeittialue erottuu betonisella kiipeilyseinällä
parkouralueesta, jonka on tarkoitus olla urbaani ja värikäs.
Alueelle tuodaan erikokoisia boxeja, luonnonkiviä, esteitä ja
erilaisia kiipeilytelineitä mahdollistamaan todentuntuinen
parkourharjoittelu. Alueelle rakennetaan myös betoninen
katos, jossa voi talvella oleskella ja kiipeillä katosta roikkuvissa
köysissä. Myös kaikki alueen betonirakenteet soveltuvat
parkouriin.

Havainne 2: Parkouralue Linda Virta
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5.8 Idea alueen katualueista
Idea kaduille

Merikotkantien ja Tuulihaukantien risteysalue

Ongelma: Kaukovainion katualueita
leimaa avaruus ja yksitoikkoisuus.
Suunnitteluratkaisu: Ajokaistojen
väliin istutetaan lehtipuukujanne
sekä maanpeitekasvillisuutta. Myös
risteysalueisiin
tuodaan
mielenkiintoa uusilla lehtipensailla
ajoturvallisuutta ja näkyväisyyttä
heikentämättä.
Koko
alueen
katuvalot uusitaan ja ne voidaan
sijoittaa
ajokaistojen
väliin
puukujalle.

Havainnekuva katualueista. Linda Virta
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