HIUKKAVAARA
Kestävä
pohjoinen
talvikaupunki
Hiukkavaara on Oulun ja
koko Pohjois-Suomen suurin
lähivuosikymmenien aikana
rakentuva kaupunginosa.
Vanhan kasarmialueen ympärille tulee asuntoja 20 000
uudelle asukkaalle. Lisäksi uusi
Hiukkavaaran keskus palvelee
40 000 lähiseudulla asuvaa
oululaista.

Ihmisen kokoinen

Kestävä, edelläkulkeva

Pohjoinen talvikaupunki

kansainvälinen kaupunginosa

älykäs kokeilukaupunki

Energiatehokasta
kaupunkielämää eri
vuodenaikoina

Hiukkavaara lähtee käyttäjistä.
Se kuuntelee, keskustelee ja
palvelee asukkaita ja yrityksiä.
Matalan kynnyksen kaupunki
antaa ihmisille tilaa toteuttaa
itseään, harrastaa ja nauttia
pohjoisesta luonnosta.

Maarit,

perheenpyörittäjä

”Hiukkavaarassa voi
harrastaa lähellä. Ei tarvitse
kuljettaa lapsia toiselle puolelle
kaupunkia.”

Hiukkavaara tehdään ihmisen
kokoiseksi. Ihmisen kokoisia
ovat Hiukkavaaran asunnot,
rakennukset, korttelit, pihat,
kadut ja puistot. Hiukkavaara on
käveltävä, pyöräiltävä ja hiihdettävä kaupunginosa – luonto
alkaa jokaisen kotiovelta, kaupat
ja kulttuuri ovat kävelymatkan
päässä.
Hiukkavaara on myös kansainvälinen digitaalinen palvelukaupunki, jossa tieto- ja
viestintätekniikan yritykset
ovat mukana kehittämässä
tulevaisuuden älykästä asumista,
liikkumista ja vapaa-aikaa.

Tomi,

skeittari

“Jos Hiukkavaaraan olisi
tulossa skeittialue, niin olisi
hienoa, jos mahdollisimman
isolla porukalla voisi päästä
suunnittelemaan paikkoja. “

Hiukkavaara on asumisen ja
palvelujen kehitysympäristö.
Hiukkavaarassa tutkitaan,
kehitetään, kokeillaan, testataan
ja otetaan käyttöön. Miten kodista
tehdään energiaa säästävä,
miten uusiutuvia energiamuotoja hyödynnetään ja millaisia
uudenlaisia palveluja tarvitaan
tulevaisuudessa?
Hiukkavaara on älykäs pohjoinen
kaupunginosa, Arctic Smart
City, jossa uusinta osaamista
hakevat tutkijat kohtaavat käytön
kommellukset ja palvelua kehittävät yritykset innostuvat arjen
oivalluksista.

Hiukkavaara syntyy yhdessä
kehittäen ja kokeillen.

Hiukka vaaraa – arkeen ja juhlaan.

Hiukkavaara
on kestävä
pohjoinen talvikaupunki
– kaupunginosa, joka on
käyttäjälähtöinen, älykkään
energiatehokas ja neljän
vuodenajan kaupunkielämän
keskus.
Tule mukaan kehittämään
Hiukkavaaraa. Tulevaisuuden
mallikaupunginosaa suunnitellaan juuri Sinulle.

www.ouka.ﬁ/hiukkavaara

Hiukkavaaran palveluja
Kouluja ja päiväkoteja
Nuorisotiloja
Asukastupa
Terveyspalveluja
Kaupallisia palveluja
Uima-, jää- ja palloiluhalli
Urheilukenttiä
Kuntokeskus
Aalikkokankaan liikuntamaa
250 km latuja

Hiukkavaaran aloituskorttelit
2012
Kivikkokangas
2013
Kiulukangas
2014
Hiukkavaaran keskus
2015
Vanha Hiukkavaara
….
2030
Hiukkavaarassa 20 000
asukasta

Hiukkavaara Living Lab –
Kestävän pohjoisen talvikaupungin kehittämisen
teemoja:
Energiatehokas
kaupunkiasuminen
Älykkään kaupungin ICT-palvelut
Älykkäät sähköverkot
Talvikaupungin korttelimallit
Vaihtoehtoiset ja uusiutuvat
energiamuodot
Ekologinen vesitalous
Keskitett y jätehuolto
Luovan alan kulttuurikasarmi
Palveleva joukkoliikenne
Turvallinen talvipyöräily

Hiukkavaara on pohjoisen
pallonpuoliskon ilmastotietoisen
suunnittelun esikuva. Energiaa ja
materiaaleja säästetään, luonnonarvoja kunnioitetaan ja ihminen
sopeutuu luontoon.

Risto,

eränkulkija

”Hiukkavaarassa voi tehdä
erävaelluksen kotoa käsin,
rinkka pykälään ja tulille
illaksi ja yöksi.”

Talvi on Hiukkavaarassa yhdyskuntasuunnittelun lähtökohta.
Lumikaupungin arkkitehtuuri,
poutaisen pakkaspäivän aurinko ja
talviliikunnan riemu antavat uusia
mahdollisuuksia kaupunginosan
suunnitteluun. Talven lumivarastot
ovat kesäisin sählyä ja korista
varten. Kaupunginosa suunnitellaan eri kelien mukaisesti: hyvällä
säällä nautitaan ulkoilmasta, kun
taas huonolla kelillä turvallinen
reitti löytyy sisätiloista tai sateen
suojista.
Hiukkavaara on myös villi
pohjola, johon kuuluvat metsän
eläimet, moottorikelkat ja
ajokoirat. Sanginjoki, Niilesjärvi
ja Isosuo ovat kävely- tai hiihtomatkan päässä – erämaan
vuodenajat, valon vaihtelu ja
luonnon muutokset ovat osa
kaupunkielämää.

Oulun kaupunki tekee yrityslähtöistä kehitystyötä yhdessä
tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa.
Onko Sinulla tai yritykselläsi
liikeidea, tuote tai palvelu, jota
haluaisit kehittää ja kokeilla
Hiukkavaarassa?
Ota yhteyttä, menestytään
yhdessä!

Hiukkavaara – pohjoista asennetta,
modernia kaupunkielämää ja ikuista
erämaata.

Erilaisia koteja,

Työtä, tekemistä

Vapaa-aikaa,

erilaisia elämäntapoja

ja uusia ideoita

harrastuksia ja intohimoja

Leena,

K2-kasarmin kuvataiteilija

”Jos tänne tulee paljon ihmisiä
asumaan, niin se on vaan
mukavaa. Eristäytyneisyys
vähenisi. Ympäristössä, jossa
taiteilijoita ja muusikoita
ei nähtäisi vihollisina vaan
voima varana, olisi hauska
tehdä työtä. Se ruokkisi
myös luovuutta, koska
tulisi tunne siitä, että on osa
kokonaisuutta.”

Hiukkavaarasta halutaan
kestävän yhdyskuntasuunnittelun
mallikaupunki.
Hiukkavaaran taloista ja pihoista,
kaduista ja kortteleista sekä
luonnon maisemasta syntyy
rikasta ja monimuotoista
kaupunkikuvaa. Talot voivat olla
erikokoisia ja -muotoisia – erikseen, ketjussa tai päällekkäin.
Hiukkavaarassa elämäntavat
näkyvät myös arkkitehtuurissa:
luonto ja erämaa ovat osa
talojen tyyliä samalla tavalla kuin
vaikkapa kaupunkiviljely erottuu
pihoilla ja talojen katoilla.
Jokaiselle hiukkavaaralaiselle
löytyy sopiva kodin paikka,
olimme sitten nuoria, keski-ikäisiä
tai vanhempia. Ja varmaa on myös
se, että jokainen Hiukkavaaraan
tuleva valitsee itse oman elämäntapansa ja -tyylinsä.

Asuminen Hiukkavaarassa maistuu
elämältä.

Antti,

treenikämppäläinen
vuodesta 2002:

”Soittaminen Hiukkavaaran
kasarmeilla on merkittävä osa
elämän sisältöä. Silloinkin kun
arkistuu ja on hirviä kiire;
mitä vähemmän huvittaa, niin
sitä tärkeämpi Hiukkavaarassa
on käydä. Flow’hun hypätessä
kaikki muu ajattelu unohtuu.
Ja sitä tunnetta ei unohda
ja sitähän tänne tullaan
hakemaan.”

Vanha Hiukkavaara on tekemisen
ja erilaisten ideoiden kohtaamispaikka. Pohjois-Suomen kulttuurielämä on löytänyt Hiukkavaaran
vanhat kasarmit. Pähkähulluista
päähänpistoista on ennenkin
Oulussa syntynyt huippuyrityksiä.
Tähän luovaan energiaan perustuvat myös Hiukkavaaran työ,
tekeminen ja uudet liikeideat.

Erkki,

aktiivinen kuntoilija Hiukkavaaran
maisemissa

”Hiukkavaara liikuttaa kaikkina
vuodenaikoina”

Hiukkavaara on jo nyt yksi
Suomen suurimmista luovan alan
keskittymistä. Vanhoissa kasarmirakennuksissa harjoittelee 250
erilaista bändiä. Muusikoiden
lisäksi kuvataiteilijat, valokuvaajat, graaﬁkot sekä levysepät
sulautuvat uusiin kasvualoihin
– millaisia yhdistelmiä syntyykään, kun Hiukkavaarassa
tähän yhdistyy oululainen
ICT-osaaminen!
Oulu tukee yrittäjyyttä ja uusien
yritysten perustamista. Jos sinulla
on liikeidea, tarve uudenlaiselle
asumisen ja kotiyrityksen yhdistelmälle, ota yhteyttä, kehitetään
ideaa pitemmälle.

Hiukkavaaran kaupunginosa
suunnitellaan niin, että jokainen
löytää rentoutusta, innostusta
ja vastapainoa työlle ja arjelle –
omalla tavallaan. Hiukkavaarassa
on jo nyt runsaasti mahdollisuuksia harrastaa lähes mitä
tahansa – musiikkia, kuvataiteita,
skeittausta, koiria, hiihtoa, marjastusta, käsitöitä.
Hiukkavaarassa on myös hiukka
vaaraa. Esimerkiksi skeittarit
ovat jo vuosikausia harjoitelleet
Kasarmin hallissa.

Oulun
keskusta

Hiukkavaaran
keskus

Hiukkavaara

Hiukkavaaran kasvava kaupunki
on yksi iso liikkumisalue. Kadut ja
puistot antavat mahdollisuuksia
vaikka koiran kanssa ulkoiluun
tai jännittävään parkour-kiipeilyyn. Vaihtoehtona kaupunkiympäristölle ovat Oulujoen ja
Valkeisjärven rannat, Myllyojan
varsi, kangasmaastot, rakkakivikot sekä suot polkuineen ja
pitkospuineen.

Aika on rahaa mutta vapaa-aika on
rikkautta.
Lisätietoa Hiukkavaarasta ja myös
lisää Hiukkavaara-tarinoita
www.ouka.ﬁ/hiukkavaara
Maankäyttö
Leena Kallioniemi,
kaavoitusarkkitehti
leena.k.kallioniemi (a)ouka.ﬁ
044 7032425
Eini Vasu, kaavoitusarkkitehti
eini.vasu(a)ouka.ﬁ
044 7032402

Hiukkavaaraan on tulossa
10 000 asuntoa
3200 kerrostaloasuntoa
3300 rivitaloasuntoa
2000 kytkett yä omakotitaloa
1500 omakotitaloa

Haluaisitko kasvattaa omat porkkanasi? Hiukkavaarassa kaupunkiviljely on vahvasti mukana alusta
saakka. Varaa oma laarisi ja aloita
Hiukkavaara-elämä kasveja ja
yrttejä viljellen.

Ideoi, kokeile, kehitä ja kasva
Hiukkavaarassa!

Kehittämishankkeet
Ari Saine, koordinaattori
ari.saine(a)ouka.ﬁ
044 4973117
Yritysyhteistyö
Pirjo Koskiniemi,
OSKE-ohjelmapäällikkö
pirjo.koskiniemi(a)businessoulu.com
040 5925375

