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SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA
TAVOITTEET
Suunnitteluprojekti on osa Oulun kaupungin Ympäristövuosi 2012hanketta ja työn tilaajana toimii Oulun kaupungin katu ja viherpalvelut,
Oulun kaupungin asemakaavoitus sekä Oulun kaupungin Liikuntavirasto.
Suunnittelutehtävän tavoitteena on kehittää Oulun kaupungin
Kaukovainion asuinaluetta ja sen viheralueita siten, että lopputuloksena
olisi nuorekas ja koko perheelle mieleinen asuinalue. Suunnittelukohteita
ovat keskusta, Tinatienkenttä, Ylimaankenttä ja Haukkapuisto sekä
niiden väliset viheryhteydet. Varsinaisen suunnitelman lisäksi pyydettiin
ideoita myös Merikotkantien kehittämiseen. Suunnitelmat ovat
yleissuunnitelmatasoisia
ja
niitä
havainnollistetaan
piirroksin.
Suunnitelman pohjana käytetään Kaukovainion yleissuunnitelmaa.
Suunnitteluprosessiin kuului itse suunnitelmien piirtämisen lisäksi
asukkaiden osallistaminen, joka toteutettiin tarrakarttamenetelmällä.
Osallistaminen suoritettiin kaukovainion ala- ja yläasteella sekä
perhekerhossa. Kohderyhminä oli kolmannen ja seitsemännen luokan
oppilaat sekä perhekerholaisten vanhemmat. Tuloksista koostettiin yksi
kartta,
jota
hyödynnettiin
suunnitelmissa.
Lisäksi
teimme
suunnittelualueelta nykytilainventoinnin, jonka tulokset myös koottiin
analyysikartaksi.
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ANALYYSIKARTTA
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TARRAKARTTA

Tulokset kouluilta
sekä perhekerhosta
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ANALYYSIKARTTA SEKÄ
OSALLISTAMINEN LÄHTÖKOHTANA
SUUNNITTELULLE
Maastokäynnit ja nykytilainventointi ohjasivat suunnittelua
ja auttoivat osallistamisen suunnittelussa. Maastokäynnit
antoivat ideoita keskustan valaistuksen kehittämiseksi sekä
yleisen ilmapiirin parantamiseksi. Puusto on turhan
yksipuolista ja metsät hoitamattomat, joten haluamme
muuttaa
ympäristöä
helppohoitoisemmaksi
ja
mielekkäämmäksi koko perheen ja eri ikäisten ihmisten
käyttöön.
Osallistamisen tuloksena suunnittelualueellamme oleva
Haukkapuiston leikkipaikka kaipasi kolmasluokkalaisten
mielestä virikkeitä heidän ikäisilleen. Osallistamisessa myös
parkour-alueita kaivattiin alueelle. Turvallisuus ja myös
senioreiden huomioiminen suunnitelmia tehtäessä olivat
perhekerholaisten vanhempien mielestä tärkeä kehitysalue.
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Suunnittelualueena
olivat Kotkapuisto,
Tinatienkenttä,
Keskustan alue,
Haukkapuisto ja
Ylimaankenttä sekä
niiden väliset
viheryhteydet.
Suunnitelmiin kuului
myös suunnittelualuetta
ympäröivän
Merikotkantien ideointi.
Merikotkantien viereen
suunnittelimme koko
aluetta kiertävän
virallisen lenkkipolun.
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SUUNNITTELUKOHTEENA KOTKAPUISTON
METSÄ SEKÄ TINATIENKENTTÄ
Kotkapuisto nykytilassaan on kaunis metsäalue. Toivomuksena oli, että sitä voitaisiin
hyödyntää koululaisille. Suunnittelimme alueelle virkistysreitin sekä pienen
opetusalueen. Virkistysreitti on 3,5 metriä leveä, hakkeella päällystetty ja valaistu reitti,
jota hyödynnetään lenkkipolkuna ja liikuntatunneilla muun muassa suunnistuksessa.
Reitissä on myös oikomismahdollisuus. Talvella reitillä on hiihtolatu kaikille sitä
kaipaaville. Oleskelu- sekä opetusalue on myös hakepäällysteinen ja hyvin valaistu
alue. Sinne tuodaan isohkoja kiviä penkeiksi sekä lintuaiheisia opetustauluja, joissa on
tietoa linnuista, joiden nimisiä teitä alueella esiintyy.
Tinatienkenttä on nykytilassaan yksi iso sorakenttä, jonka rajaus ei ole selkeä. Kentän
ympärillä on hienoa metsää, jota haluamme säilyttää ainakin osittain. Rajasimme
alueen ja suunnittelimme sinne toimintoja erin ikäisille. Alueelle tulee aidattu parkouralue, jonka laitteet ovat Lappsetin välineitä. Lisäksi suunnittelimme alueelle
Frisbeegolfradan lähinnä nuorille sekä aikuisille ja senioriliikunta-alueen senioreille.
Laitteet senioriliikunta-alueella ovat Lappsetin Seniori sport -välineitä.
Suunnittelimme Tinatienkentälle asfaltoidut koripallokentän ja katusählypaikan sekä
kaksi pelikenttää, joista toinen toimii kivituhkakenttänä lähinnä pesäpallon
pelaamiseen ja toinen nurmikenttänä jalkapalloa varten. Varsinaiset pelikentät
valaistaan hyvin ja alueelle muutenkin tulee hyvä valaistus. Kivituhkakentältä kulkee
polku viheralueen läpi parkour-alueelle ja polun kohdalla parkour-alueen ympärillä
olevassa aidassa on portti. Toinen polku kulkee kentältä viheralueen läpi koululle.
Kenttien läheisyyteen rakennetaan myös huoltorakennus ja sen yhteyteen kahvila.
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Maastokäyntien
aikana
huomasimme
keskustan alueen olevan muun muassa liian
ahdas ja pimeä. Suunnittelimme sinne
nuorekkaammat valaisimet ja kiveyspintaiset
kulkureitit.
Suunnittelimme alueelle myös torialueen,
jonne tuodaan satutaidetta ja talvella sinne
voi rakentaa lumi- ja jääveistoksia.
Torialuetta halkoo tie, jonka toisella puolen
on viheralue ja sen keskellä skeittialue ja
lumilautailumäki. Torialueen pintamateriaali
on kiveä ja sinne rakennetaan kahvila.
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Havainnekuva Haukkapuiston leikkipaikalle
suunniteltavasta Disney-sillasta.
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SUUNNITTELUKOHTEENA
HAUKKAPUISTO JA KESKUSTAA
YMPÄRÖIVÄ PUISTOALUE
Haukkapuisto on nykyään läpikulkualue asuinalueelta ostoskeskukselle.
Siellä on myös hoitamaton pieni metsäalue, joka suunnitelmassamme
poistetaan kokonaan. Haukkapuistosta tulee Kaukovainion piknik-,
auringonotto- ja puistojumppapaikka.
Keskustan ympärillä oleva puistomainen alue on nykytilassaan mielestämme
yksitoikkoinen, joten suunnittelimme sen monipuolisemmaksi ja
viihtyisämmäksi. Teemamme mukaisesti mäntyvaltaiselle puistomaiselle
alueelle istutetaan myös kuusia, jolloin alue on enemmän Röllimetsän
kaltainen. Metsäisellä alueella menee polku varjoiselle oleskelualueelle, jossa
on penkkejä sekä roskakori.
Haukkapuiston eteläiselle osalle istutetaan pieniä lehtipuita ryhmiin tuomaan
suojaa ja varjostusta. Sinne
rakennetaan vesiaihe ja sen lähettyville
piknikalue. Piknikalueen pintamateriaaliksi tulee liuskekiveys, joka rajataan
reunakiveyksellä. Piknikalueelle tulee pöytäryhmä penkkeineen ja roskaastia. Piknikalueen ympärille istutetaan pensaita rajaamaan aluetta. Puiston
kaakkoisosaan rakennetaan ympäristötaideteos Jatulintarha, joka toimii
samalla maamerkkinä. Jatulintarhassa on spiraalimaisesti kulkeva kapea
polku ympyrän keskustaan ja polun ympärillä näyttävä, aaltoileva, simpukan
muotoinen maakosteasta betonista ja luonnonkivistä rakennettu reunus.
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SUUNNITTELUKOHTEENA
HAUKKAPUISTON LEIKKIPAIKKA
Haukkapuistossa nykyään on lähinnä pienille lapsille tarkoitettuja
leikkivälineitä sekä yksi iso kumpu, jolta talvella lasketaan mäkeä. Alueella on
lisäksi kauniita mäntyjä, jotka säilytetään.
Leikkipaikan ympärille nykyisen kummun viereen tehdään kaksi kumpua
lisää, joita voidaan käyttää mäenlaskussa. Kummut toimivat lisäksi esteenä,
ettei lasku ole liian pitkä. Kolmelta ympyrän muotoiselta kummulta lasketaan
mäkeä leikkipaikalle päin, jossa on esteenä koko leikkipaikan levyinen
kohotettu maakaistale. Leikkialueen ja kumpujen välissä oleva metsä
säilytetään.

Nykyiset polut tieltä leikkipaikalle säilytetään sellaisenaan, mutta lähelle
leikkikenttää polkujen yli rakennetaan betoniset sillat, jotka vuorataan puulla
ja puuverhoiluun piirretään tai maalataan satuhahmojen kuvia. Siltojen
korkeus on 2,5 metriä ja niiden alta mentävät kaarevat aukot 2 metriä korkeat
ja 1,5 metriä leveät. Siltojen päälle mennään portaita pitkin ja sillan päällä on
kaide.
Itse leikkipaikkaa laajennetaan ja sinne tuodaan lisää lähinnä alaluokkalaisille
tarkoitettuja Lappsetin leikkivälineitä ryhmäleikkejä varten. Leikkipaikalle
istutetaan havu- ja lehtipuita sekä pensasaidanteita rajaamaan eri ikäisten
alueet.
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Havainnekuva Ylimaanpuiston Interactive-play-alueelta.
Taustalla kumpareita, minigolfalue ja interactive-playleikkiväline. Kuvassa edessä betoninen nurmella
päällystetty kummitusluola.
14

SUUNNITTELUKOHTEENA
YLIMAANKENTTÄ/YLIMAANPUISTO
Nykyään Ylimaankenttä toimii toisinaan sorapintaisena pelikenttänä tai
väliaikaisena parkkialueena. Koska Kaukovainiossa on hyvin vähän
kulttuuripaikkoja, haluamme tuoda sinne kesäteatterin. Teatterialueelle
rakennetaan kumpareilla katsomo. Itse teatterilava on puupintainen sekä
epäsäännöllisen muotoinen ja sijoittuu puiston keskelle.
Teatterialueen itäpuolelle rakennetaan yhdeksänreikäinen minigolfrata.
Minigolfradan reikäpaikat ympäröidään pienillä pensailla tai kumpareilla.
Minigolfalueen pohjoispuolella on asfaltoitu reitti tieltä teatterialueelle.
Asfaltoitu reitti kiertää ympäri Ylimaanpuistoa ja rajaa alueita. Tämä reitti on
pääosin suunniteltu pientä teatteribussia varten, joka hakee lapsia pyöräteitä
pitkin koululta teatterille.

Teatterilavan
pohjoispuolelle
sijoittuu
Interactive-play-alue,
jonka
kohderyhmänä ovat yläasteen ikäiset lapset. Interactive-play-alueen itäpuolelle
polun viereen rakennetaan kummitusluola, joka on rakennettu betonista ja
päällystetty nurmella. Kummitusluolasta pääsee ulos molemmista päistä ja sen
keskellä on pieni oleskelupaikka. Kummitusluolan itäpuolella asfaltoidulla
alueella on kolme majaa, kultamaja, hopeamaja ja tinamaja, joita hyödynnetään
koululaisten myyjäisissä myyntipaikkana tai lipunmyyntikojuina. Majat ovat
puisia ja ne maalataan nimensä mukaisilla väreillä.
Aluetta myös maisemoidaan viheralueeksi, jonne istutetaan lehtipuita. Lisäksi
Ylimaanpuistoon tulee satumetsä, jonne istutetaan havupuita ja puiden välistä
mutkittelee polku, jonka varrella on satuaiheisia tauluja.
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