3 Arvotus
3.1 Arvotusmenetelmä
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neljäs kategoria: kaupunkirakenne. Arvotuskriteerit koostuvat siis neljästä yläkategoriasta: luonto, käyttö, kulttuuri
ja kaupunkirakenne, joista kukin alle laadittiin neljä arvokriteeriä. Yhteensä arvokriteerejä on siis kuusitoista. (Kuva
25)
Kriteerien muotoilussa hyödynnettiin aikaisemmin
mainittujen esimerkkien lisäksi myös seuraavia viheralueiden arvotukseen liittyviä lähtötietoja: Lahden viheralueiden
arvottaminen (2010), Kivat naapurit (Jyväskylän kaupunki,
2012) sekä Vantaan viheralueselvitys (2002).

LUONTO

Taulukko1
maisemarakenteen kannalta merkittävä
ekologisen verkoston kannalta merkittävä
monimuotoisuuden kannalta merkittävä
suojelun kannalta merkittävä

KÄYTTÖ

viheralueiden palvelujen kannalta merkittävä
yhteisöllisyyden kannalta merkittävä
luontokokemuksen kannalta merkittävä

KULTTUURI

merkittävä kulkuyhteys
paikallisidentiteetin kannalta merkittävä

KAUP.RAK.

Höyhtyän suuralueen viheralueiden tarkastelussa käytetty
arvotusmenetelmä on kehitetty useiden esimerkkien pohjalta. Tavoitteena oli luoda menetelmä, jolla voidaan arvottaa yksittäisiä puistoja ja muita pieniä viheralueita huomioiden viheralueiden arvot monipuolisesti.
Arvotusmenetelmän kehittäminen aloitettiin Oulun viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman (1999) kymmenen arvokriteerin pohjalta. Tavoitesuunnitelman kohdealueena oli koko Oulun kaupungin alue. Tuolloin käytettyjä
arvokriteereitä pidettiin hyvinä, mutta menetelmä koettiin
tätä työtä ajatellen liian suurpiirteiseksi.
Menetelmää kehitettäessä tarkasteltiin myös modernin
rakennusperinnön arvottamiseen käytettyjä kriteerejä. Esimerkkiselvityksinä olivat Tampereen keskustan ulkopuolisten 1960- ja 1970-luvun asuinalueiden inventointi ja arvottaminen (Tampereen kaupunki, 2010) sekä Kaukovainio
– metsälähiön moderni rakennusperintö (Oulun kaupunki,
2011). Lähiöiden arvottamisessa käytetyt menetelmät eivät
sellaisenaan vastanneet tämän viheraluetarkastelun tavoitteenasettelua, sillä kriteerit keskittyivät paljolti rakennuskannan ja -historian arviointiin.
Vuonna 2008 valmistuneessa Tampereen kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvityksessä (KYMS) käytettiin
kolmea arvokategoriaa: luonto, käyttö ja kulttuuri sekä seitsemää arvottamiskriteeriä, joista lisäksi tarkasteltiin kahta
eri näkokulmaa: arvo ja uhka. Lopuksi arvojen merkittävyyttä vielä korostettiin. Näin jokaisen viheralueen arvotaulukoksi muodostui 42-osainen matriisi merkittävyyspainotuksin. Arvojen luokittelu pääkategorioihin ja alakriteereihin
koettiin hyvänä tapana ilmaista arvojen monimuotoisuutta.
Menetelmä koettiin kuitenkin jokseenkin vaikeatulkintaiseksi ja työlääksi toteuttaa Höyhtyän tapauksessa.
Höyhtyän tarkastelussa päädyttiin hyödyntämään
KYMS:in arvokategorioita, mutta arvotaulukkoon lisättiin

merkittävä viherverkon osa

kulttuurihistorian kannalta merkittävä
puutarhataiteellisesti merkittävä
ajallisesti kerroksellinen

kaupunki- ja maisemakuvallisesti merkittävä
suojavaikutuksen kannalta merkittävä
alkuperäisen kaavan kannalta merkittävä

Kuva 25. Arvotuskriteerit

3.2 Arvotuskriteerit
LUONTO
Maisemarakenteen kannalta merkittävä
Viheralue sijaitsee maisemarakenteen äärialueella tai ilmentää selkeästi paikan maisemarakennetta.
Ekologisen verkoston kannalta merkittävä
Viheralue on osa kaupunkiluonnon ydinaluetta tai toimii
ekologisena yhteytenä ydinalueiden välillä.

Luontokokemuksen kannalta merkittävä
Viheralue tarjoaa mahdollisuuden luonnonrauhan ja hiljaisuuden kokemiseen kaupunkiympäristössä tai toimii
luonto-opetuskohteena.
Merkittävä kulkuyhteys
Viheralueella kulkee tärkeä kevyen liikenteen yhteys tai ulkoilureitti.
KULTTUURI

Monimuotoisuuden kannalta merkittävä
Viheralueella on monipuolista lajistoa sekä erilaisia kasvuja elinympäristöjä tai se erottuu lähialueestaan erityislaatuisena kohteena.
Suojelun kannalta merkittävä
Viheralueella on luonnonmuistomerkki, suojeltuja luontoalueita tai -kohteita, uhanalaisia tai huomioitavia luontotyyppejä tai lajien esiintymiä.

Paikallisidentiteetin kannalta merkittävä
Alueella on paikkaan sidottuja merkityksiä ja muistoja,
jotka ovat tärkeitä alueen asukkaille. Esimerkiksi taideteokset, muistomerkit ja luonnonkohteet voivat olla paikallisidentiteettiä vahvistavia.
Kulttuurihistorian kannalta merkittävä
Alueella on muinaisjäännös tai se on osa arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä tai maisema-aluetta.

KÄYTTÖ
Viheralueiden palvelujen kannalta merkittävä
Alueella on yksi tai useampia toimintoja, esimerkiksi leikkipuisto, koira-aitaus tai liikuntapaikka, joita käytetään aktiivisesti.

Puutarhataiteellisesti merkittävä
Viheralue on puutarhataiteellisesti korkeatasoinen, esimerkiksi alkuperäinen toteutus on säilynyt tai muutokset on
tehty arvot säilyttäen. Arvokasta voi olla ainutlaatuisuus
mutta myös tyypillisyys.

Yhteisöllisyyden kannalta merkittävä
Viheralue toimii asukkaiden kohtaamis- tai tapahtumapaikkana.

Ajallisesti kerroksellinen
Alueella on poikkeuksellisen hyvin nähtävissä eri aikakausien kerrostumat.

KAUPUNKIRAKENNE
Merkittävä viherverkon osa
Viheralue sijaitsee kaupunkirakenteessa tärkeällä paikalla,
esimerkiksi ympäröivän asuinalueen kannalta tai on laajuudeltaan merkittävä.
Kaupunki- ja maisemakuvallisesti merkittävä
Viheralueella on merkittävä näkymä tai maamerkki, se
muodostaa tärkeän maisematilan tai ympäristön hahmotettavuuden kannalta tärkeän reunavyöhykkeen. Viheralue
tarjoaa voimakkaan esteettisen elämyksen.
Suojavaikutuksen kannalta merkittävä
Viheralueen tehtävänä on torjua liikenteen tai teollisuuden haittavaikutuksia, kuten melua tai pölyä. Viheralue voi
myös toimia näkö- tai tuulensuojana tai sitä voidaan käyttää hulevesien hallintaan.
Alkuperäisen kaavan kannalta merkittävä
Viheralue ilmentää aikakautensa suunnitteluihanteita ja on
aluekokonaisuuden ominaispiirteiden säilymisen kannalta
tärkeä. Rakennetut alueet ja puistot muodostavat tyylillisesti yhtenäisen kokonaisuuden.
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3.3 Viheraluekohtainen arvotus
Kohdekohtaista analysointia ja asukaskyselyä varten viheralueet jaettiin 26 osaan. (Kuva 26) Jako perustuu pitkälti
voimassa olevan asemakaavan aluerajauksiin, mutta rajat
ovat suurpiirteisempiä. Asemakaavan lisäksi jakoperusteita olivat luontotyyppi, hoitoluokitus, sijainti kaupunkirakenteessa ja käyttötarkoitus. Puistojen vakiintuneesta rajoista
on poikettu, jos se on ollut tarkastelun tavoitteiden kannalta tarpeen. Joidenkin viheralueiden rajojen sisällä on muitakin toimintoja (esim. pysäköintialueita), mutta nämäkin
alueet hahmottuvat yhtenäisenä julkisena tilana. Joitakin
suuria viheralueita on jaettu pienempiin osiin, ja joitakin
pieniä viheralueita on koottu yhteen. Lisäksi monessa tapauksessa katuviheralue on liitetty viereiseen, laajempaan
viheralueeseen yleispiirteisen tarkastelun helpottamiseksi.
Oheinen kartta laadittiin alun perin asukaskyselyn liitekartaksi. Työn edetessä muutaman viheralueen rajausta
on vielä hieman tarkennettu. (Merkittävimpänä muutoksena viheralueesta 26 on lopullisissa arvotuskartoissa rajattu
ulos Valtatie 4:n liittymä.)
Jokaisesta viheralueesta on laadittu kohdekortti, johon
on koottu perustietoja ja ko. viheralueelta löydetyt arvot.
Kehittämisideoita annettaessa on painotettu täydennysrakentamisnäkökulmaa. Lisäksi kohdekortteihin on liitetty viheraluekyselyssä kerättyjä asukasmielipiteitä. Asukkaiden
kommentit eivät välttämättä liity saman sivun viheralueeseen.
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Höyhtyän suuralueen viheraluetarkastelu
asukaskyselyn liitekartta
Tarkastelualue

ViheralueU E

14

Viheralueen numero

K A IN U U N

1

T IE

P
500 m

2

SISUSTAJANTORI

5

4

3

JOUT

6

SENT

7

IE

8

OSTOSKESKUS

11

10

HÖYHTYÄ

12

9
14

13
Höyhtyän suuralueen viheraluetarkastelu
16

15

NOKELA

21

ViheralueU E

22
Viheralueen numero

1

23

K A IN U U N

T IE

NT IE

14

20

500 m

SISUSTAJANTORI

6
OSTOSKESKUS

Lintulammentien ja Joutsentien katuviheralueet

4

Nokkospuisto ja osa Kollaanpuistoa

5

Hiirosenpuiston kenttä

6

Aropuisto

7

Joikupuisto

8

Höyhtyänpuisto

9

Kiskopuisto

10

Allipuisto

11

Kaakkuripuisto

12

Valtatie 4:n suojaviheralue

13

Sotkapuisto, länsi

14

Sorsapuisto

15

Sotkapuisto, itä

16

Veturipuisto

17

Etu-Nokelan ja Lintulammentien välinen viheralue

LINTULA

3

20 Taka-Nokelan ja Lintulammentien välinen viheralue
Lintulammentien ja Joutsentien katuviheralueet

25

4

21 Keinupuisto
Nokkospuisto ja osa Kollaanpuistoa

5

22 Taka-Nokelan poikki kulkeva viheralue
Hiirosenpuiston kenttä

6

23 Pallopuisto
Aropuisto

7

24 Nokelaa ympäröivä suojaviheralue
Joikupuisto

8

25 Kaislapuisto
Höyhtyänpuisto

9

26 Kihokkipuisto / Poikkimaantien suojaviheralue
Kiskopuisto

A A N T IE

5

JOUT

3

19 Lintulammenpuisto
Kollaanpuisto

2

Kuva 26. Viheralueiden osa-aluejako4
3

Kollaanpuisto

2

26
P O IK K IM

2

18 Varikonpuisto
Yrjö Kallisen puisto

24

P

Yrjö Kallisen puisto

1

19
LI NT UL AM ME

R ATA

18

17

4

JUNA

Tarkastelualue

VALTAT IE

asukaskyselyn liitekartta

1

SENT

8

IE

7

10

Allipuisto

11

Kaakkuripuisto

12

Valtatie 4:n suojaviheralue
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1 Yrjö Kallisen puisto
Pinta-ala: 2,3 ha
Hoitoluokat: A2
Kaavamerkinnät: P, LPY
Arvoluokka:

I

Kuvaus
Kaupunginojalaakson reunalla sijaitseva rakennettu puisto. Puiston ja Lintulammentien välissä on laaja pysäköintialue, joka hahmottuu osana viheraluetta, mutta ei vastaa
laadullisesti ympäristöään.

1

Merkkien selite

Sijainti ja saavutettavuus
Puisto sijaitsee Kaupunginojan ja Lintulammentien kohtauspaikassa, suurten julkisten rakennusten vieressä.
Puisto rajautuu saumattomasti Pohjankartanon yläasteen
ja Madetojan musiikkilukion tonttiin. Puisto on melko hyvin
saavutettavissa, vaikka Kaupunginoja ja rata rajoittavatkin
reittivaihtoehtoja. Etu-Lyötyn rakentaminen on lisännyt kävelyä ja kevyttä liikennettä pysäköintialueen ja puiston läpi.
Ennen saavuttiin enemmänkin Kaupunginojan suunnasta
ja etelästä. Pysäköintialueen poikki ei johda sujuvia kevyen
liikenteen reittejä Musiikkikeskukseen, joten sen läpi oiotaan turvallisuudesta tinkien.

Viheralueen raja

Luontoarvo
(alue/pistemäinen/oja)
Käyttöarvo
(alue/pistemäinen/reitti)
Kulttuuriarvo
(alue/pistemäinen)
Kaupunkirakennearvo

Toiminnot
Oleskelualue veistoksen vieressä. Pysäköinti. Läpikulku.
Maankäytön historia
Karjasillan ensimmäisessä asemakaavassa 1944 puiston
pohjoiskulma oli merkitty julkisen rakennuksen paikaksi,
ja puiston keskiosaan oli kaavoitettu kerrostaloja. Alkuperäistä kaavaa ei toteutettu. Asemakaavan muutoksella
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(alue/pistemäinen)
Tärkeä näkymä

3

Viitenumero

MUSIIKKIKESKUS

1:2000

P

puiston alueelle osoitettiin sittemmin pienteollisuus- ja varastokortteli.
Alueella oli 1960-luvulla useita varastotontteja, joista
etenkin romuliikkeiden varastot olivat epäsiistejä ja koko
seudun rumentajia. Vuosina 1965-66 alueen itäosaan rakennettiin suuri koulutalo, Kansalaiskoulu-Työväenopisto.
Puiston rakennustyöt aloitettiin 1967. Aluksi koulutaloa
varten rakennettiin laaja pysäköintialue.
Kollaanpuiston pohjoisosan nimi muutettiin Yrjö Kallisen puistoksi asemakaavan muutoksella 1977.
Puiston Lintulammentien ja Suvantokadun kulmaus
on uusittu muutama vuosi sitten. Lintulammentien toiselle
puolelle, Solistinkadulle, valmistui vuonna 2011 Oulun uusi
Ympäristötalo.
Suunnitelmat ja selvitykset
• Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman 1999 luokitus: merkittävä (pohjoisosa) / luokittelematon (eteläosa)
• Musiikkikeskus: asemakaavan muutos valmisteilla
Arvot
Luontoarvot
Puiston pohjoisosa sijaitsee maiseman solmukohdassa,
jossa useat maisemaelementit kohtaavat.
Käyttöarvot
Puiston pohjoisosa on tärkeä oleskelun ja liikkumisen
kannalta; käyttäjäryhmiä ovat mm. Karjasillan asukkaat,
lenkkeilijät ja viereisen koulun oppilaat. Kaupunginojaa
pitkin kulkee tärkeä ulkoilureitti. Myös suojavaikutuksen
näkökulmasta puisto on merkittävä: se suojaa jokivyöhykettä ja koulua liikenteen haitoilta sekä pidättää hulevesiä.
Pysäköintitarve on alueella ajoittain suuri, sillä Musiikkikeskuksessa ja Pohjankartanossa järjestetään konsertteja

ja muita yleisötapahtumia. Sen vuoksi pysäköintipaikoille
on tarvetta, vaikka nykyisessä asussaan ne eivät ole kovin
edustavia.
Kulttuuriarvot
Puistossa on valettu pronssiveistos ”Kevätmyrskyä”, jonka
on veistänyt Tauno Seppänen 1971. (1) Teos sijaitsee keskeisellä paikalla ja toimii maamerkkinä. Veistos on paikallisidentiteetin kannalta merkittävä. Puisto on osa Karjasillan
asuinaluetta, joka on Oulun yleiskaavassa 2020 merkitty
”rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan
kannalta arvokkaaksi alueeksi”. Puiston pohjoispuolella
sijaitsee samoin yleiskaavassa arvokkaaksi arvioitu Kaupunginojan maisema. Sekä kaupunginojan varren puistovyöhyke että Karjasillan jälleenrakennuskauden asuinalue
kuuluvat Museoviraston RKY-alueisiin.
Kaupunkirakenteelliset arvot
Puiston rajat ja käyttötarkoitus ovat muuttuneet moneen
kertaan, joten sitä ei voi pitää kovin merkittävänä aluekokonaisuuden alkuperäisyyden säilymisen kannalta. Maisemallisesti puisto liittyy hyvin merkittävään kaupunginojalaaksoon. Kaupunkikuvallisesti puisto on nykyään erittäin
tärkeä julkisten rakennusten ympäristö ja Karjasillan aluetta rajaava viheralue.
Kehittämisideoita
• pysäköintialueen maisemallinen parantaminen tai
käyttötarkoituksen muutos
• pysäköintialueella tarvetta diagonaaleille kevyen liikenteen yhteyksille
• reittien sujuvampi jatkuminen Madetojanraitilta julkisiin rakennuksiin

”Kiva, että oululaiset voivat vaikuttaa
ympäristöönsä.”

Kuva 27. Karjasillan alkuperäinen asemakaava 1944. Yrjö Kallisen
puistoon kaavoitettiin julkinen rakennus ja kerrostaloja. Kaavassa
alueella oli vain pieni kolmiopuistikko.
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2 Kollaanpuisto
MUSIIKKIKESKUS

Pinta-ala: 2,9 ha
Hoitoluokat: A3
Kaavamerkinnät: P
Arvoluokka:

II

Kuvaus
Laaja, avoin puistoalue pääväylän varrella. Puiston etelä- ja
pohjoispäässä maastoa on muotoiltu täyttömaalla. Puistossa on runsaasti eri-ikäistä ja -lajista puustoa. Pitkien
näköakseleiden ja suuren mittakaavan puisto on tilallisesti
melko tasalaatuinen.

1

Merkkien selite

Sijainti ja saavutettavuus
Melko vilkkaasti liikennöidyllä alueella sijaitseva Kollaanpuisto on helposti saavutettavissa kaikista ilmansuunnista. Puistoa rajaa lännessä Lintulammentie ja idässä Karjasillan pientaloalue. Lintulammentien toisella puolella on
yritysalue ja kerrostaloja. Lintulammentien viertä kulkee
suosittu pyöräreitti keskustan suuntaan.

Viheralueen raja

2
Luontoarvo
(alue/pistemäinen/oja)
Käyttöarvo
(alue/pistemäinen/reitti)

Toiminnot
Läpikulku. Istuskelu. Spontaani toiminta nurmialueella.

1

Kulttuuriarvo
(alue/pistemäinen)

Maankäytön historia
Puiston rakentaminen aloitettiin keväällä 1967. Myöhemmin syksyllä tasoitettiin vielä työllisyystyönä puiston
keskiosaa vuoden 1968 Pohjois-Suomen messuja varten.
Täytemaata ajettiin huomattava määrä. Puiston eteläosa
rakennettiin 1974-76. Puistosta lohkaistiin tontti musiikkiopistoa varten 1980. Nykyään Oulun musiikkikeskuksen
nimellä toimiva kulttuurirakennus koostuu kahdesta osas-
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Kaupunkirakennearvo
(alue/pistemäinen)
Tärkeä näkymä

3

Viitenumero

1:3000

P

ta: vuonna 1983 valmistuneesta Madetojan salista ja 1990
valmistuneesta Tulindbergin salista.
Suunnitelmat ja selvitykset
• Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman 1999 luokitus: merkittävä
• Musiikkikeskus: asemakaavan muutos valmisteilla

kaupunkikuvan kannalta puisto on tärkeä. Lintulammentieltä avautuu puiden välistä mielenkiintoisia näkymiä
omakotialueelle. Puiston keskiosassa on komeaa, eri-ikäistä puustoa. (2) Keskiosasta on myös vaikuttava näkymä
pohjoiseen kohti monumentaalista Musiikkikeskusta. Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelmaan merkitty pääviherkäytävä Joutsentien vartta keskustaan toteutuu käytännössä Kollaanpuiston ja Madetojanraitin kautta.

Arvot
Luontoarvot
Ei erityisiä luontoarvoja.
Käyttöarvot
Sijaintiinsa ja kokoonsa nähden puiston käyttöaste on matala. Puiston laajat, avoimet nurmikot (1) mahdollistavat
kuitenkin monenlaiset spontaanit toiminnot, joille muutoin
olisi vaikea löytää sopivaa paikkaa pienten korttelipuistojen
alueella. Pyöräilijät käyttävät lähinnä Lintulammentien kevyen liikenteen väylää, eivätkä niinkään aja Kollaanpuiston
läpi pohjois-eteläsuunnassa. Puiston keskiosassa kulkee
merkittävä itä-länsisuuntainen sisääntuloreitti Karjasillan
omakotialueelle. Kollaanpuiston läpi kuljetaan myös EtuLyötyn suuntaan (Madetojanraitin alikulkua pitkin radan
ali). Puistossa on hyvää koiranulkoilutusmaastoa.
Kulttuuriarvot
Oulun yleiskaavassa 2020 Kollaanpuisto on merkitty ”rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan
kannalta arvokkaaksi alueeksi” osana Karjasiltaa. Karjasilta kuuluu myös Museoviraston RKY-alueisiin.

Kehittämisideoita
• musiikkikeskusta laajennettaessa puiston ja rakennuksen yhteyttä tulisi vahvistaa
Muuta
• puiston merkitys kaupunkirakenteessa korostuu, jos
Lintulammentien yritys- ja teollisuusalueelle osoitetaan lisärakentamista ja aluetta kehitetään käyttötarkoitukseltaan monipuolisemmaksi

”Tarkastelualue on kaunis, hyvin hoidettu
– kiitos siitä kaupungille!”

Kaupunkirakenteelliset arvot
Alkuperäisen asemakaavan toteutumisen ja alueen ominaispiirteiden säilymisen kannalta Kollaanpuisto on merkittävä. Pientaloalue rajautuu puistoon selkeästi. Myös
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3 Lintulammentien ja Joutsentien
katuviheralueet
Pinta-ala: 5,8 ha
Hoitoluokat: A2, A3

MUSIIKKIKESKUS

Kaavamerkinnät: katualue, VP (Ahjopuisto)
Arvoluokka:

III

Viheralueen raja

SISUSTAJANTORI

Luontoarvo
(alue/pistemäinen/oja)
Käyttöarvo

JOUT

SENT

(alue/pistemäinen/reitti)
Kulttuuriarvo

KOULU

(alue/pistemäinen)

KALEVA

OPU

Kaupunkirakennearvo

O

IST

(alue/pistemäinen)
Tärkeä näkymä

3

Viitenumero

IE

AHJ
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STO

Merkkien selite

Toiminnot
Läpikulku.
Maankäytön historia
Lintulammentien ja Kalevan tontin välissä sijaitsee Ahjopuisto. Sen maasto on vanhaa peltoaluetta, joka Kalevan
lehtitalon valmistuttua jäi kapeaksi etupuistoksi. Ahjopuiston perustamistyöt tehtiin 1967-68, jolloin kylvettiin nurmikot sekä istutettiin poppeleita ja yhtenäisiä pensasryhmiä.
Puusto on sittemmin uusittu.
Lintulammentien muut istutuskaistat välillä PoratieSuvantokatu rakennettiin 1980, kun Lintulammentien liikennejärjestelyt oli saatu valmiiksi. Katupuiksi istutettiin
palsamipoppeleita riviin, ja kevyen liikenteen väylää reunustavalle viherkaistalle sommiteltiin puu- ja pensasryh-

PUI

AAN

Sijainti ja saavutettavuus
Lintulammentie ja Joutsentie ovat tarkastelualueen pääkadut. Molemmat ovat myös merkittäviä sisääntuloväyliä
kaupungin keskustaan. Katujen ajoneuvoliikenne on vilkasta. Tärkeät, puiden reunustamat kevyen liikenteen väylät kulkevat ajoradan molemmin puolin.

L
KOL

Kuvaus
Pääkatujen varsilla sijaitsevia katuviheralueita, jotka rajautuvat pääasiassa rakennettuun ympäristöön.

KARJASILLAN
TYÖPAIKKA-ALUE

OSTOSKESKUS

1:6000

P

miä. Puulajeina käytettiin pihlajaa ja okakuusta.
Joutsentien toteutunut linjaus Lintulammentien länsipuolella poikkeaa alkuperäisessä asemakaavassa olleesta
linjauksesta.
Suunnitelmat ja selvitykset
• Lintulammentien itäpuolen katuistutussuunnitelma,
M. Raittila 5.3.1962
• Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman 1999 luokitus: luokittelematon
• Musiikkikeskus: asemakaavan muutos valmisteilla
• Lekatie 1 (Kalevan tontti): asemakaavan muutos valmisteilla
• Sisustajantori: asemakaavan muutos valmisteilla
• Lintulammentien ja Joutsentien risteyksen kiertoliittymän parannus valmisteilla
• Ostoskeskuksen, koulun ja työpaikka-alueen ympäristön kehittämistä ideoitu Tulevaisuuden Höyhtyä -hankkeessa (mm. Lekatien ympäristön kaupallistoiminnallinen selvitys 2012)

Lintulammentietä pitkin. Joutsentien varrella kulkee pyörätieverkon pääväylä (Oulun yleiskaava 2020).
Kulttuuriarvot
Siltä osin kun katuviheralueet rajautuvat Karjasillan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen alueeseen, niillä on kulttuuriarvoa.
Kaupunkirakenteelliset arvot
Lintulammentie ja Joutsentie ovat kaupunkikuvallisesti
merkittäviä pääväyliä. Niiden suuntaiset, pitkät näkymälinjat luonnehtivat alueen identiteettiä. Joutsentien koivurivit
ovat näyttäviä ja hyväkuntoisia.
Kehittämisideoita
• uuden viheryhteyden luomista radan länsipuolelle, mielellään meren rantaan saakka, voidaan tutkia
(yleiskaavan tavoitesuunnitelman yhteys toteutuu nyt
Madetojanraitin alikulun kautta)
Kuva 28. Joutsentien linjaus vuoden 1973 asemakaavanmuutoksessa. Nykyinen Joutsentie kulkee tuolloisen Ahjotien suuntaisena
(kuva alla).

Arvot
Luontoarvot
Eri erityisiä luontoarvoja. Junarata katkaisee ekologiset yhteydet länteen, merelle.
Käyttöarvot
Kaikki katuviheralueiden kevyen liikenteen väylät ovat hyvin merkittäviä. Karjasillan yritysalueen poikki on nykytilassa vaikea liikkua jalan tai pyörällä, joten suurin osa alueella liikkujista käyttää pääväylien varsia. Kevyen liikenteen
yhteys Madetojanraitin alikulun kautta Etu-Lyöttyyn kulkee

”[Asuinalueen tärkeimmät viheralueet ovat]
ne mitkä osuvat käyttöreiteille.”
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4 Nokkospuisto ja osa
Kollaanpuistoa

”Mukavaa lähidemokratiaa ja hienoa
vaikuttamista, kiitos!”

Pinta-ala: 1,3 ha
Hoitoluokat: A2 (Joutsentie), A3
Kaavamerkinnät: P, katualue
Arvoluokka:

III

Merkkien selite
Viheralueen raja

KOLLAANPUISTON
ETELÄOSA
KASVITARHA

Luontoarvo
(alue/pistemäinen/oja)
Käyttöarvo

MAP-KIRKKO

(alue/pistemäinen/reitti)

JOU

Kulttuuriarvo

Kaupunkirakennearvo

3
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Viitenumero

NTI

E

KOULU

NOKKOSPUISTO

E
NTI

Tärkeä näkymä

TSE

E
MM

(alue/pistemäinen)

A
TUL
LIN

(alue/pistemäinen)

AROPUISTO

1:2000

P

Kuvaus
Pienipiirteinen ja kapea puistoalue, joka toimii lähinnä suojavyöhykkeenä ja läpikulkualueena. Puiston maastoa on
muotoiltu meluvalliksi Joutsentien suuntaan.

Arvot

Sijainti ja saavutettavuus
Puisto sijaitsee kaupunkirakenteen solmukohdassa. Puiston länsipäädyssä on alueen pääväylien, Joutsentien ja
Lintulammentien, risteys. Itäpäädyssä Joutsentie risteää
Nokelantien kanssa. Joutsentien alikulkua käyttäen ostoskeskukselle on vain 300 metrin kävely- tai pyörämatka.

Käyttöarvot
Joutsentien varrella kulkee pyörätieverkon pääväylä (Oulun yleiskaava 2020).

Toiminnot
Läpikulku.
Maankäytön historia
Ennen puiston rakentamista alue oli vanhaa peltoa, jossa
paikoin kasvoi tiheää pajua. Joutsentie rakennettiin 197374. Sen yhteydessä rakennettiin kevyttä liikennettä varten väylä kadun molemmille puolille sekä alikulkutunneli
Höyhtyän ostoskeskuksesta Kollaantielle. Viherkaistat rakennettiin vuosina 1974-75 siten, että maaston muotoilu ja
luiskat tehtiin loiviksi ja hyvin maastoon sopiviksi. Puustoksi istutettiin poppeleita ryhmiin. Alueen Kollaanpuistoon kuuluvaa osaa alettiin rakentaa 1974. Tuolloin mm.
pohjattiin käytävät ja kaivettiin pintaojat tonttien rajalle.
Istutus- ja pinnoitustyöt suoritettiin 1976.
Suunnitelmat ja selvitykset
• Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman 1999 luokitus: merkittävä
• Haasiokatu 8, asemakaavan muutos vahvistamatta
• Nokkospuiston kunnostussuunnitelma (2011), odottaa
toteutusta
• Lintulammentien ja Joutsentien risteyksen kiertoliittymän parannus valmisteilla

Luontoarvot
Ei erityisiä luontoarvoja.

Kulttuuriarvot
Puistoalue kuuluu Karjasillan alueeseen, joka on merkitty
Oulun yleiskaavassa 2020 ”rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaaksi alueeksi”.
Karjasilta kuuluu myös Museoviraston RKY-alueisiin.
Kaupunkirakenteelliset arvot
Puistoalue on osa yleiskaavan 2020 tavoitteellista pääviherkäytävää. Puisto suojaa omakotitaloaluetta liikenteen
haitoilta. Se myös parantaa asuinalueen eteläreunan ja
kevyen liikenteen väylien pienilmastoa tarjoamalla mm.
tuulensuojaa.
Puistoalue (erityisesti Nokkospuisto) on enemmänkin
rakentamisen jäännösaluetta kuin rakennetun ympäristön
ominaispiirteitä korostavaa puistoa. Se ei muodosta yhtenäistä kokonaisuutta ympäröivien rakennusten kanssa.
Toisaalta puistoalue erottaa (yhdessä Joutsentien kanssa)
eri-ikäisiä rakennetun ympäristön osia toisistaan ja auttaa
näin jäsentämään ympäristöä.
Kehittämisideoita
-
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5 Hiirosenpuiston kenttä
Pinta-ala: 0,7 ha
Hoitoluokat: A2
Kaavamerkinnät: P, Up
Arvoluokka:

II

Kuvaus
Pieni, nurmipintainen pallokenttä.
Sijainti ja saavutettavuus
Kenttä sijaitsee Karjasillan asuinalueen eteläreunalla.
Kentän pohjoispuolella Hiirosenpuisto jatkuu kohti asuinalueen keskiosaa. Kentän länsilaidalla, Nokelantien toisella puolella sijaitsee MAP-kirkko. Saavutettavuus on melko
hyvä, mutta kentän kulunut ilme heikentää sen käytettävyyttä.

Merkkien selite
Viheralueen raja

Luontoarvo

Toiminnot
Pelikenttä. Vahvistamattomat läpikulkupolut.

(alue/pistemäinen/oja)
Käyttöarvo

Maankäytön historia
Hiirosenpuiston kenttä oli alun perin vanhaa heinäketoa.
Kentän pohjoispuolella olevaa Hiirosenpuiston osaa rakennettiin vuosina 1953 ja 1957. Vuonna 1958 Hiirosenpuiston
kenttä perustettiin, avo- ja salaojat kaivettiin ja multa ajettiin. Keväällä 1959 puisto valmistui kokonaisuudessaan.
Suunnitelmat ja selvitykset
• Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman 1999 luokitus: luokittelematon
• Hiirosenpuiston kunnostussuunnitelma (2011), toteutus käynnissä
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(alue/pistemäinen/reitti)
Kulttuuriarvo
(alue/pistemäinen)
Kaupunkirakennearvo
(alue/pistemäinen)
Tärkeä näkymä

3

Viitenumero

1:1000

P

Arvot
Luontoarvot
Ei erityisiä luontoarvoja.
Käyttöarvot
Pelikenttä on huonokuntoisuudestaan huolimatta arvokas,
sillä lähistöllä asuu paljon lapsiperheitä ja pelikenttiä - kuten julkisia viheralueita muutenkin - on melko vähän. Kentän laitaa kulkee pohjois-eteläsuuntainen pyörätie, joka on
tärkeä sekä paikallisesti että läpikulkuväylänä Raksilan ja
Höyhtyän kaupunginosien välillä. Kentällä on merkitystä
myös asukkaiden yhteisöllisyyden kannalta.

”Viheralueita on liian vähän aina.
Toivottavasti tämä kysely vie myös
tietoa alueen asukkaalta eteenpäin.”

Kulttuuriarvot
Oulun yleiskaavassa 2020 kenttä kuuluu ”rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaaseen alueeseen” osana Karjasiltaa. Karjasilta kuuluu
myös Museoviraston RKY-alueisiin.
Kaupunkirakenteelliset arvot
Kenttä on osa kiilamaista Hiirosenpuistoa, joka yhdistää
Karjasillan keskiosat Joikupuistoon ja edelleen Höyhtyän
kaupunginosan viheralueisiin. Hiirosenpuiston kentällä
on arvoa myös Karjasillan alkuperäisen asemakaavan toteutumisen kannalta, vaikkakaan kenttää ei ollut erikseen
merkitty vielä vuoden 1945 asemakaavan laajennukseen.
Kentän pohjoispuolelta aukeaa näkymiä mm. Karjasillan
kirkolle. Pitkät, suorat näkymät teitä pitkin ovat alueelle
tyypillisiä.
Kehittämisideoita
-
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6 Aropuisto
”Etelä-Suomen kaupungeissa vallitseva
suuntaus on suurten puistopuiden suojeleminen, tukeminen ja arvostus. Täällä
pohjoisessa, missä puut kasvavat hitaasti ja vaivalloisesti, asiaan tulisi kiinnittää
suurta huomiota.”

Pinta-ala: 1,6 ha
Hoitoluokat: A2, A3
Kaavamerkinnät: P, Up, katualue
Arvoluokka:

III

JOU

TSE

Merkkien selite

NTI

E

NOKKOSPUISTO
JOIKUPUISTO

Viheralueen raja

KARJASILLAN KOULU

1

Luontoarvo
(alue/pistemäinen/oja)

HÖYHTYÄNPUISTO

Käyttöarvo
(alue/pistemäinen/reitti)
Kulttuuriarvo
(alue/pistemäinen)
Kaupunkirakennearvo
(alue/pistemäinen)
Tärkeä näkymä

3
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Viitenumero

OSTOSKESKUS

1:2000

P

Kuvaus
Avoin, pelikentän ja kevyen liikenteen väylien hallitsema
puistoalue.
Sijainti ja saavutettavuus
Puisto sijaitsee keskeisellä paikalla ostoskeskuksen, Karjasillan koulun ja pääkatujen ympäröimänä. Koulun ja
Aropuiston väliin jää rakentamaton, metsäinen Y-tontti. (1)
Puiston itäpuolella on noppataloja. Puiston saavutettavuus
on erinomainen ja läpikulku vilkasta.
Toiminnot
Hiekkakenttä. Läpikulku.
Maankäytön historia
Joutsentie rakennettiin 1973-74. Sen yhteydessä rakennettiin kevyttä liikennettä varten väylä kadun molemmille
puolille sekä alikulkutunneli Höyhtyän ostoskeskuksesta
Kollaantielle. Viherkaistat rakennettiin vuosina 1974-75 siten, että maaston muotoilu ja luiskat tehtiin loiviksi ja hyvin
maastoon sopiviksi.
Suunnitelmat ja selvitykset
• Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman 1999 luokitus: jokseenkin merkittävä
• Ostoskeskuksen ja koulun ympäristön kehittämistä
ideoitu Tulevaisuuden Höyhtyä -hankkeessa

Arvot
Luontoarvot
Puiston pohjoispuoli ja metsittynyt Y-tontti ovat osa itälänsisuuntaista ekologista yhteyttä. Yhteys on Aropuiston
kohdalla hyvin kapea, mutta siitä huolimatta merkittävä.
Käyttöarvot
Aropuiston poikki kulkee erittäin merkittävä pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen väylä. Joutsentien varrella
kulkee pyörätieverkon pääväylä (Oulun yleiskaava 2020).
Laaja hiekkakenttä, joka tunnetaan myös Karjasillan koulun kenttänä, on toimintamahdollisuuksiltaan niukka ja ilmeeltään hoitamaton. Tästä huolimatta kentällä pelataan
jalkapalloa kesäisin ja luistellaan talvisin, joten sillä on
käyttöarvoa.
Kulttuuriarvot
Ei erityisiä kulttuuriarvoja.
Kaupunkirakenteelliset arvot
Aropuisto on osa Viheralueiden tavoitesuunnitelman mukaista pääviherkäytävää. Sen sijaan kaupunkirakenteen ja
kaupunkikuvan kannalta Aropuisto ympäristöineen ei ole
kovin onnistunut. Alueella on runsaasti vajaakäytössä olevaa, epäviihtyisää tilaa. Puisto ei myöskään muodosta yhtenäistä kokonaisuutta sitä ympäröivien rakennusten kans-

sa. Puiston muoto ja pelikentän sijainti ovat nähtävissä jo
Höyhtyän ensimmäisessä, vuoden 1953 asemakaavassa,
mutta alueen ominaispiirteiden säilymisen kannalta puisto
ei ole kovin merkittävä.
Kehittämisideoita
• alueella on kovasti kehittämispotentiaalia johtuen sen
keskeisestä sijainnista palvelujen, pääkatujen ja kevyen liikenteen reittien läheisyydessä
• erityisesti koulun ja ostoskeskuksen välinen alue voisi
sopia täydennysrakentamiskohteeksi
• aluetta tulisi kehittää kokonaisuutena, jossa otetaan
huomioon ostoskeskuksen, koulun ja rakentamattoman Y-tontin mahdolliset uudet käyttötarkoitukset
• tonttien ja puiston reunoja voidaan rajata uudella tavalla; myös Y-tontin puustoa voidaan hyödyntää tässä
• alueen kehittämisen yhteydessä viheralueet tulisi kunnostaa. Kentän toimintoja, laatutasoa ja tarvetta tulisi
tarkastella osana laajempaa palveluverkkoa
Muuta
• Höyhtyän ensimmäisessä asemakaavassa 1953 kirkko
oli sijoitettu Aropuiston länsipäätyyn, Lintulammentien varteen

Kuva 29. 180 asteen panoraama Aropuiston kentältä. Kuvan
keskellä itä.
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7 Joikupuisto

Merkkien selite
Viheralueen raja
Luontoarvo

Pinta-ala: 6,5 ha
Hoitoluokat: A2, A3, B2, C1, C3
Kaavamerkinnät: P, katualue, (Vs)
Arvoluokka:

I

(alue/pistemäinen/oja)

Tärkeä näkymä

3

Viitenumero

Käyttöarvo
(alue/pistemäinen/reitti)
Kulttuuriarvo
(alue/pistemäinen)
Kaupunkirakennearvo
(alue/pistemäinen)

1:3000
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P

Kuvaus
Laaja, maisema- ja kasvillisuustyypeiltään monipuolinen
puisto. Puistossa on tuoretta ja kuivahkoa kangasmetsää
sekä niittyjä. Avoin ja sulkeutunut tila vaihtelevat. Puiston
keskiosassa on maavalli, jonka päällä mutkittelee rakentamaton polku. Puiston länsiosan istutuksia hallitsevat koivut.
Sijainti ja saavutettavuus
Puisto rajautuu Karjasillan asuinalueeseen, Joutsentiehen
ja Valtatie 4:ään. Saavutettavuudeltaan se on kohtalainen.
Toiminnot
Läpikulku.
Maankäytön historia
Höyhtyän ensimmäisessä asemakaavassa vuodelta 1953
nykyinen Joikupuisto oli vielä nimeltään Höyhtyänpuistoa.
Puiston pohjoisreuna oli saanut nykyisen muotonsa, kun
Karjasillan asuinalueen laajeneminen kohti etelää oli päättynyt. Joutsentien linjaus poikkesi hieman nykytilasta.
Puiston niityt ovat pääosin vanhaa peltoa. Niittyjä rajaa
pohjoispuolella Karjasillan omakotitaloalue ja idässä vanha, tiheä, mäntyvaltainen metsä. Vuosina 1973-74 rakennettiin Joutsentie, joka alittaa Valtatie 4:n yhdistäen alueen
Kaukovainion kaupunginosaan. Liikenteen haitoista huolestuneet Hiirosentien asukkaat olivat esittäneet, että talojen ja Joutsentien väliseen puistoon tulee rakentaa ja istuttaa suojaistutus. Alueelle rakennettiinkin suuri keinomäki
Joutsentien kaivuumaista. Lisäksi puistoon istutettiin tiheä
suojaistutus lehti- ja havupuista. Puulajeina käytettiin koivuja, kuusia ja mäntyjä. Puisto valmistui 1974.
Suunnitelmat ja selvitykset
• Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman 1999 luokitus: merkittävä

•
•
•
•

Joikupuiston kunnostussuunnitelma (2011), toteutus
käynnissä
Hiirosenpuiston kunnostussuunnitelma (2011), toteutus käynnissä (kattaa myös Joikupuiston länsipäädyn)
Joikupuiston maisemaselvitys (2012), Hanhitie 13:n
asemakaavan muutoksen osaselvityksiä
Valtatie 4:n parantamishanke: Tiesuunnitelmavaihe
(2012)

Arvot

merkittävä. Maisemallisesti puisto muodostaa yhtenäisen
kokonaisuuden ja vastinparin Joutsentien toisella puolella sijaitsevan Höyhtyänpuiston kanssa. Toisaalta runsas
puusto sulkee Karjasillan asuinalueelle näkymät, jotka
muutoin avautuisivat sisääntuloväylältä. Joikupuisto on
osa Oulun viheralueiden tavoitesuunnitelman mukaista
pääviherkäytävää.
Kehittämisideoita
-

Luontoarvot
Puisto on osa itä-länsisuuntaista viherkäytävää, joka on
riittävän leveä ylläpitämään ekologista yhteyttä. Idän suuntaan Valtatie 4:n estevaikutus on tosin huomattava. Joikupuisto yhdistyy Valtatie 4:n vartta pitkin etelässä Lintulammenpuistoon ja pohjoisessa Kaupunginojan ympäristöön.
Puistossa on monentyyppisiä elinympäristöjä. Kaupunkiekologisesta näkökulmasta puisto on merkittävä.
Käyttöarvot
Joikupuiston monipuolinen luonto tarjoaa mahdollisuuksia luontokokemuksiin. Puistossa on lisäksi useita tärkeitä
kevyen liikenteen reittejä. Joutsentien varrella kulkee pyörätieverkon pääväylä (Oulun yleiskaava 2020).
Kulttuuriarvot
Oulun yleiskaavassa 2020 Joikupuisto (pl. Valtatie 4:n varsi)
kuuluu Karjasillan ”rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaaseen alueeseen”.
Karjasilta kuuluu myös Museoviraston RKY-alueisiin.

”Joikupuisto on kuin heinäpelto tien varressa, en ole koskaan nähnyt kenenkään
liikkuvan siellä.”

Kaupunkirakenteelliset arvot
Rajoiltaan selkeästi hahmottuva puisto kehystää arvokasta
Karjasillan asuinaluetta etelän suunnassa. Karjasillan alueen ominaispiirteiden säilymisen kannalta Joikupuisto on

45

8 Höyhtyänpuisto
Pinta-ala: 5,0 ha
Hoitoluokat: P, VP
Kaavamerkinnät: A2, A3, C3
Arvoluokka:

I

JOIKUPUISTO

Merkkien selite
JOUTSEN

TIE

Viheralueen raja

1
Luontoarvo
(alue/pistemäinen/oja)
Käyttöarvo
(alue/pistemäinen/reitti)
Kulttuuriarvo
(alue/pistemäinen)
Kaupunkirakennearvo

OTO-KYLÄ

(alue/pistemäinen)
Tärkeä näkymä

3
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Viitenumero

1:3000

P

Kuvaus
Maisemallisesti merkittävä puisto, jossa on puoliavointa
nurmialuetta ja kuivahkoa kangasmetsää.
Sijainti ja saavutettavuus
Höyhtyänpuisto rajautuu pohjoisessa Joutsentiehen. Etelässä puistoa rajaavat Hanhitie, julkiset rakennukset ja
asuinalueet.
Toiminnot
Läpikulku. Oleskelu.
Maankäytön historia
Höyhtyän ensimmäisessä asemakaavassa 1953 puiston
perusmuoto oli jo hahmottunut, mutta muoto tarkentui
myöhemmin puistoa rajaavien tonttien asemakaavamuutosten myötä. Erityisesti nykyinen OTO-kylän kerrostaloalue, johon oli alun perin suunniteltu pientaloja, toteutui
täysin erilaisena. Nykyinen Joikupuisto kuului vuoden 1953
asemakaavassa vielä Höyhtyänpuistoon. Höyhtyänpuiston
nykymuoto on peräisin vuosien 1986-87 kunnostuksesta.
Suunnitelmat ja selvitykset
• Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman 1999 luokitus: merkittävä
• Hanhitie 13 ja Höyhtyänpuisto: asemakaavan muutos
valmisteilla
• Hanhitie 13 ja Höyhtyänpuisto: maisemaselvitys ja
puustokartoitus (2011)
• Höyhtyänpuiston kunnostussuunnitelma (2011), odottaa toteutusta
• Valtatie 4:n parantamishanke: Tiesuunnitelmavaihe
(2012)

Arvot
Luontoarvot
Höyhtyänpuisto on (yhdessä mm. Joikupuiston kanssa)
osa tärkeää viherkäytävää, joka on riittävän laaja toimiakseen ekologisena yhteytenä. Puistossa kulkevalla Anttilanojalla on myös merkitystä paikallisen ekologisen verkoston
kannalta. Maisemarakenteen näkökulmasta loivapiirteisessä, paikallisessa laaksossa sijaitseva puisto on merkittävä.
Käyttöarvot
Höyhtyänpuistoa käytetään paljon ulkoiluun - koiran kanssa tai ilman. Varsinaiset palvelut puuttuvat, mutta tunnelmaltaan vaihtelevine nurmialueineen puisto sopii erityisen
hyvin spontaanin toiminnan tapahtumapaikaksi. Puiston
halki kulkee useita tärkeitä kaupunginosien välisiä kevyen
liikenteen reittejä. Joutsentien varrella kulkee pyörätieverkon pääväylä (Oulun yleiskaava 2020).
Kulttuuriarvot
Puisto rajautuu Karjasillan kirkkoon. (1) Lisäksi puiston
lähellä on arvokkaita rakennettuja ympäristöjä (Karjasilta,
Selvaakitalot).

Oulun viheralueiden tavoitesuunnitelman mukaista pääviherkäytävää.
Kehittämisideoita
• näkymien avaaminen kirkolle

”Osa viheralueista on täysin ”joutokäynnillä”, esim. Höyhtyänpuisto. Muutama puu ja
polku eivät mielestäni muodosta mitään ainutlaatuista, päinvastoin, alueet eivät hyödytä ketään. Näille alueille voisi hyvin miettiä
modernia perheasumista lähellä keskustaa ja
työpaikkoja. Kaikki tilaa tarvitsevat perheelliset eivät halua asua kahden auton kanssa
moottoritien jommassakummassa päässä...”
”En soisi rakennettavan mitään taloja lisää
Karjasillan kirkon ja entisen Yleisradion talojen väliin, koska puisto on tärkeä niin asukkaille kuin palvelutalon ihmisillekin.”
”Terveysaseman ympäristöön voidaan täydennysrakentaa.”

Kaupunkirakenteelliset arvot
Höyhtyänpuiston muotoutuminen nykytilaansa on tapahtunut monivaiheisesti. Kokonaisnäkemys puiston tilallisuudesta ja puiston yhteydestä ympäristöönsä on hukkunut lukuisten asemakaavan muutosten aikana. Puistoa
ympäröivien rakennusryhmien sijainti, muoto ja tyyppi ovat
vaihtuneet useaan otteeseen. Puisto ilmentää aikakauden
suunnitteluihanteita vain kohtuullisesti. Aluekokonaisuuden ominaispiirteiden säilymisen kannalta se on jokseenkin merkittävä. Näkymät mm. Karjasillan kirkon suuntaan
ovat kaupunkikuvallisesti tärkeitä. Höyhtyänpuisto on osa
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9 Kiskopuisto
”Itse vihreä perusluonto luo edellytykset
mielen ja hengen rentoutumiseen ja rauhoittumiseen.”

Pinta-ala: 5,0 ha
Hoitoluokat: A3, B2, C3
Kaavamerkinnät: VP
Arvoluokka:

II

Merkkien selite
Viheralueen raja

KARJASILLAN TEOLLISUUSALUE

TU

LIN
LA

Luontoarvo

(alue/pistemäinen/reitti)

1

TIE
EN

Käyttöarvo

MM

(alue/pistemäinen/oja)

Kulttuuriarvo
(alue/pistemäinen)
Kaupunkirakennearvo
(alue/pistemäinen)
Tärkeä näkymä

3

Viitenumero

ETU-NOKELA
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Kuvaus
Etu-Nokelan omakotitaloalueen ja Karjasillan teollisuusalueen välinen puisto. Puistossa on iso, melko avoin ja
maastoltaan tasainen koira-aitaus.
Sijainti ja saavutettavuus
Puisto rajautuu pohjoisessa Karjasillan teollisuusalueeseen, idässä Lintulammentiehen, etelässä Etu-Nokelan
omakotitaloalueeseen ja lännessä junarataan. Puistoon
johtaa kevyen liikenteen silta radan länsipuolelta.
Toiminnot
Koira-aitaus. Läpikulku. Oleskelu.
Maankäytön historia
Ennen puiston rakentamista alue oli vanhaa peltoa. Vuosien varrella Kiskopuiston alueelle oli kasvanut 5-7-metrinen
koivutaimisto. Puistosta tehtiin vuosina 1980-81 suojapuisto istuttamalla lisää havu- ja lehtipuita sekä perustamalla
nurmikkoa ja puistokäytäviä. Anttilanoja laski aiemmin
alueen poikki, mutta enää se ei kulje pintavesiuomana.
Suunnitelmat ja selvitykset
• Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman 1999 luokitus: merkittävä
• Kiskopuiston kunnostussuunnitelma (2012), odottaa
toteutusta
• Karjasillan työpaikka-alueen ja ostoskeskuksen kehittämistä ideoitu Tulevaisuuden Höyhtyä -hankkeessa
Arvot
Luontoarvot
Kiskopuisto on osa alueen ekologista verkostoa, vaikka
junarata katkaiseekin yhteyden länteen. Puistolla on merkitystä myös viheraluevarauksena: tulevaisuudessa verkos-

toa ehkä päästään kehittämään lännen suuntaan. Kiskopuisto on paikallista laaksoaluetta, ja maisemarakenteen
äärialueena arvokas.
Käyttöarvot
Kulkuyhteyksien kannalta puisto on hyvin merkittävä. Puiston länsipäädystä alkava kevyen liikenteen silta yhdistää
Nokelan radan toiselle puolelle, Limingantulliin. Muutkin
Kiskopuiston reitit ovat vähintään paikallisesti merkittäviä.
Kiskopuistossa sijaitseva laaja koirapuisto (1) on suosittu,
yhteisöllisyyttä edistävä palvelu viheralueella.
Kulttuuriarvot
Oulun yleiskaavassa 2020 Kiskopuisto (pl. radanvarren
alue) kuuluu Nokelan ”rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaaseen alueeseen”.
Kaupunkirakenteelliset arvot
Puisto on muotoutunut kahden hyvin erityyppisen rakennetun ympäristön väliin. Puisto yhdistyy melko hyvin
Etu-Nokelan asuinalueeseen ja sen reitistöön. Karjasillan teollisuusalueen ja puiston yhteys on puutteellinen.
Vaikka puisto ei korosta ympäröivän rakennusperinnön
ominaispiirteitä erityisen hyvin, se on merkittävä Nokelan
aluekokonaisuuden säilymisen kannalta. Laajuutensa ja
sijaintinsa vuoksi puisto on myös merkittävä viherverkon
osa. Puisto suojaa ympäröiviä asuinalueita mm. tuulelta ja
melulta sekä imeyttää hulevesiä.
Kehittämisideoita
• Kiskopuiston suunnitelmat tulee sovittaa Karjasillan
teollisuusalueella tapahtuviin muutoksiin; puiston
merkitys kaupunkirakenteen ja käytön kannalta korostuu, jos teollisuusaluetta kehitetään käyttötarkoitukseltaan monipuolisemmaksi
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10 Allipuisto
Pinta-ala: 1,0 ha
Hoitoluokat: A2, A3
Kaavamerkinnät: P
Arvoluokka:

II

MÄNNIKKÖÄ

Kuvaus
Pieni läpikulku- ja oleskelupuisto rakennetun ympäristön
keskellä. Puiston pohjoisosassa on korkeaa männikköä.
Eteläosassa on leikkipaikka.

Merkkien selite

Sijainti ja saavutettavuus
Allipuisto sijaitsee Höyhtyän keskustassa, ostoskeskuksen
ja kirkon läheisyydessä. Puisto rajautuu itäpuoleltaan kevyen liikenteen reittiin ja länsipuoleltaan Y-tonttiin. Puiston
ympäristössä on runsaasti asutusta, ja sinne pääsee helposti kevyen liikenteen reittejä pitkin. Puiston itäpuolella
on kulttuurihistoriallisesti arvokas Selvaakitalojen alue.
Keskeisen sijainnin ja puiston läpi kulkevien reittien ansiosta Allipuiston saavutettavuus on erinomainen.
Toiminnot
Leikkipuisto,
Oleskelu.

tasoltaan

1

Luontoarvo
(alue/pistemäinen/oja)
Käyttöarvo
(alue/pistemäinen/reitti)
Kulttuuriarvo

2

(alue/pistemäinen)

korttelileikkipaikka. Läpikulku.

Maankäytön historia
Alue oli 1900-luvun puolivälissä luonnontilassa, pääosiltaan hiekkapohjaista maata ja suurikokoista mäntyä kasvavaa metsää.
Allipuiston nykyinen muoto on nähtävissä jo Höyhtyän
ensimmäisessä asemakaavassa 1953. Kun puiston länsipuolella olevat talot oli rakennettu asemakaavan mukaan,
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Viheralueen raja

Kaupunkirakennearvo
(alue/pistemäinen)
Tärkeä näkymä

3

Viitenumero

1:1000

P

voitiin vuosina 1963-64 rakentaa myös Allipuisto. Mäntymetsikön pohjalle ajettiin hiekkapitoista multaa, ja puiston
eteläosaan tehtiin leikkipaikka pikkulapsille. Eteläosaan
istutettiin puita ja pensaita, ja koko alueelle kylvettiin nurmikko. Puiston pohjoisosaan rakennettiin hiekka-aukio
kioskien luo.
Suunnitelmat ja selvitykset
• Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman 1999 luokitus: jokseenkin merkittävä
• Allipuiston kunnostussuunnitelma (2011), leikkipaikka
kunnostettu 2011, puiston muu osa odottaa toteutusta
Arvot
Luontoarvot
Ei erityisiä luontoarvoja.
Käyttöarvot
Puiston sijainti on keskeinen, ja se on hyvin saavutettavissa. Vasta kunnostettu leikkipuisto on merkittävä viheralueiden palvelujen kannalta. Puiston läpi kulkee tärkeä
kevyen liikenteen kulkuyhteys. Se haarautuu pohjoista
kohden mentäessä kolmeen suuntaan, joista laitimmaiset ovat merkittävimmät. Kulkuyhteyden tärkeys saattaa
entisestään kasvaa, kun ostoskeskusta parannetaan lähitulevaisuudessa. Puistolla on arvoa myös yhteisöllisyyden
kannalta.

Kaupunkirakenteelliset arvot
Allipuisto on arvokas vihreä keidas kaupunkirakenteessa.
Komea, tasaikäinen männikkö on kaupunkikuvallisesti
merkittävä. (rajaus 1) Näkymät puistosta Selvaakitalojen
ja kirkon suuntaan ovat tärkeitä. Näkymä ostoskeskuksen
suuntaan auttaa puolestaan hahmottamaan kaupunkiympäristöä. Alkuperäisen kaavan kannalta Allipuisto on jokseenkin merkittävä.
Kehittämisideoita
Muuta
• leveä pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen väylä
on voimassa olevassa vuoden 1953 asemakaavassa
merkitty ”istutettavaksi kadunosaksi tai kaduksi”

”Puistoja käyttää muutkin kuin alueen
asukkaat. Puistot ovat matkailijoille/suurOulun asukkaille henkireikiä, joissa on
mahdollisuus hengähtää.”

Kulttuuriarvot
Allipuiston itäreunaa rajaavan, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Selvaakitalojen alueen ominaispiirteiden säilymisestä on pidettävä huolta Allipuistoa suunniteltaessa.
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11 Kaakkuripuisto

Merkkien selite
Viheralueen raja
Luontoarvo

Pinta-ala: 0,4 ha
Hoitoluokat: A2, A3
Kaavamerkinnät: VP
Arvoluokka:

III

(alue/pistemäinen/oja)

Tärkeä näkymä

3

Viitenumero

Käyttöarvo
(alue/pistemäinen/reitti)
Kulttuuriarvo
(alue/pistemäinen)
Kaupunkirakennearvo
(alue/pistemäinen)

Kuvaus
Rakennushistoriallisesti arvokkaan korttelin keskellä sijaitseva pieni oleskelupuisto.
Sijainti ja saavutettavuus
Kaakkuripuisto sijaitsee Selvaakitalokorttelin keskellä
Höyhtyän kaupunginosan ytimessä. Puisto on vaikeasti
löydettävissä. Lisäksi vieressä sijaitsevat Sorsapuisto ja Allipuisto vievät Kaakkuripuistolta käyttäjiä, erityisesti leikkijöitä. Korttelin ulkopuolelta tarkasteltuna puisto saatetaan
hahmottaa yksityisenä pihana.
Toiminnot
Leikkipaikka, suunniteltu poistettavaksi 2012. Oleskelu.
Maankäytön historia
Puistoalue sijaitsee suojeltujen, 1950-60-luvun vaihteessa
rakennettujen Selvaakitalojen keskellä. Alue oli hyvin alavaa vanhaa peltoa, jossa etenkin keväisin tulva-aikana ja
pitkään sen jälkeen seisoi vettä. Perustamistyöt aloitettiin
syksyllä 1958, ja keväällä 1959 puisto valmistui. Tällöin kylvettiin nurmikko ja istutettiin puut, pensaat ja perennaryhmät.
Kaakkuripuisto on kunnostettu viimeksi 1994.

1:1500
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P

Suunnitelmat ja selvitykset
• alkuperäinen suunnitelma: M. Raittila
• Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman 1999 luokitus: luokittelematon
• Kaakkuripuiston leikkipaikka on Leikkipuistojen kehittämissuunnitelmassa 2007 esitetty poistettavaksi v.
2012
• Höyhtyän suuralueen ja Kaukovainion viheralueiden
yleissuunnitelmassa vuodelta 2009 esitetään, että
Kaakkuripuiston luokitus nostetaan merkittäväksi ja
puisto kunnostetaan kokonaisuutena

taa miellyttävän, pienipiirteisen asuinympäristön ja siten
ilmentää Selvaakitalojen alueen suunnitteluperiaatteita.
Kehittämisideoita
• puiston kehittäminen leikkipuiston poistamisen yhteydessä
Muuta
• Puistossa on edelleen alkuperäisiä leikkivälineitä

Arvot
Luontoarvot
Ei erityisiä luontoarvoja.
Käyttöarvot
Kaakkuripuiston leikkipuiston käyttöarvoa laskee, että se
on vaikeasti löydettävissä eikä puisto hahmotu itsestään
selvästi julkiseksi viheralueeksi. Kaakkuripuisto on sympaattinen, mutta käytön kannalta melko huonokuntoinen.
Poistettavaksi merkityn leikkipaikan välineistö on vanhaa.

”Toivon, että ei kerrostaloja tulisi Höyhtyälle.
Säilyisi luonto ja rauha.”

Kulttuuriarvot
Selvaakitalojen alue, johon Kaakkuripuisto kuuluu, on
luokiteltu maakunnallisesti merkittäväksi rakennushistorialliseksi kokonaisuudeksi. Oulun yleiskaavassa 2020
Kaakkuripuiston alue on merkitty ”rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaaksi
alueeksi”.
Kaupunkirakenteelliset arvot
Kaakkuripuisto merkittiin jo Höyhtyän ensimmäiseen asemakaavaan. Yhdessä asuinrakennusten kanssa se muodos-
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12 Valtatie 4:n suojaviheralue
Pinta-ala: 4,5 ha
Hoitoluokat: C3
Kaavamerkinnät: P, (Vs)
Arvoluokka:

III

Kuvaus
Metsäinen suojaviheralue. Kuivahkoa kangasmetsää ja
Valtatie 4:n meluvallin päällä koivikkoa.
Sijainti ja saavutettavuus
Viheralue sijaitsee Höyhtyän kaupunginosaan kuuluvien
asuinalueiden ja Valtatie 4:n välissä. Viheralue on huonosti
saavutettavissa muille kuin aivan sen vieressä asuville.

Merkkien selite
Viheralueen raja

Toiminnot
Läpikulku.
Luontoarvo

Maankäytön historia
Aikansa suunnitteluihanteiden mukaisesti Höyhtyän
asuinalueen ja pääteiden väliin jätettiin leveä suojavyöhyke. Pohjantien (Valtatie 4) valmistuttua 1967 viheralueen
poikki Kaukovainion suuntaan kulkeneet pikkutiet katkesivat ja kevyt liikenne siirrettiin alikulkutunneleihin. Suojaviheralueen liikenteellinen merkitys väheni.

(alue/pistemäinen/oja)

Suunnitelmat ja selvitykset
• Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman 1999 luokitus: merkittävä
• Sotkapuiston kunnostussuunnitelma (2011), odottaa
toteutusta, koskee myös suojaviheralueen eteläosaa
• Valtatie 4:n parantamishanke: Tiesuunnitelmavaihe
(2012)

(alue/pistemäinen)
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Käyttöarvo
(alue/pistemäinen/reitti)
Kulttuuriarvo
(alue/pistemäinen)
Kaupunkirakennearvo

Tärkeä näkymä

3

Viitenumero

1:4000

P

Arvot
Luontoarvot
Ekologisen verkoston kannalta viheralue on merkittävä. Se
kuuluu kahteen huomattavaan viherkäytävään, joista toinen kulkee Valtatie 4:n ja toinen Joutsentien vartta.
Käyttöarvot
Käytön kannalta viheralueella on vain vähäistä merkitystä.
Joutsentien varrella kulkee erityisesti pyöräilijöille erittäin
tärkeä kevyen liikenteen väylä, mutta muuten alueen käyttömahdollisuudet ovat heikot. Valtatie 4:n meluvallin päällä
kulkee koivikon seassa pieni polku, jota on viheralueiden
yleissuunnitelmassa 2009 ehdotettu parannettavan. Joutsentien kohdalla polku katkeaa. Suojaviheralueen eteläpuolella kulkee hyvin merkittävä Höyhtyän ja Kaukovainion
välinen kevyen liikenteen väylä.
Kulttuuriarvot
Ei erityistä kulttuuriarvoa.

Muuta
• voimassa olevassa asemakaavassa alueen itäreunassa kulkee Valtatie 4:n suuntaisesti voimansiirtoalue
(kaavamerkintä Vs)

”Esi-isämme viisaina henkilöinä ovat kaavoittaneet asuinympäristöämme siten,
että kaupungille on annettu ”keuhkot”.
Älkäämme innovaatioissamme olko senkään suhteen puoskareita.”

Kaupunkirakenteelliset arvot
Valtatie 4:n suojaviheralue on tärkeä osa seudullista viherverkostoa. Asuinalueen ja sitä ympäröivien pääteiden välissä kiertävänä suojavyöhykkeenä viheralue ilmentää hyvin
aikakautensa suunnitteluihanteita. Alueen rajat ovat peräisin jo Höyhtyän ensimmäisestä asemakaavasta. Höyhtyän
ominaispiirteiden säilymisen kannalta viheralueella on
merkitystä. Viheralue suojaa Höyhtyän asuinalueita Valtatie 4:n melulta ja ilmansaasteilta.
Kehittämisideoita
• polkuverkoston täydentäminen ja parantaminen
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13 Sotkapuisto, länsi

Merkkien selite
Viheralueen raja
Luontoarvo

Pinta-ala: 1,0 ha
Hoitoluokat: A3
Kaavamerkinnät: puistoalue, urheilualue
Arvoluokka:

II

(alue/pistemäinen/oja)

Tärkeä näkymä

3

Viitenumero

Käyttöarvo
(alue/pistemäinen/reitti)
Kulttuuriarvo
(alue/pistemäinen)
Kaupunkirakennearvo
(alue/pistemäinen)

Kuvaus
Avoin, nurmipintainen puistoalue, jonka poikki kulkee suuri avo-oja.
Sijainti ja saavutettavuus
Puisto sijaitsee Höyhtyän kaupunginosassa, Lintulammentien itäpuolella. Sitä ympäröivät eri-ikäiset asuinalueet.
Keskeisellä paikalla, suosittujen reittien varrella sijaitsevan
puiston saavutettavuus on erinomainen.
Toiminnot
Läpikulku.
Maankäytön historia
Ennen puistoksi rakentamista alue oli vanhaa peltoa ja
harvaa männikköä. Alueen halki kulkee suuri avo-oja, Anttilanoja. Maapohja on hiekkaa. Alue rakennettiin puistoksi 1967-68. Tuolloin puistoon istutettiin vain yhtä puulajia,
poppelia. Lisäksi istutettiin pensaita ja perustettiin nurmipintainen pallokenttä.
Suunnitelmat ja selvitykset
• Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman 1999 luokitus: merkittävä
• Sotkapuiston kunnostussuunnitelma (2011), odottaa
toteutusta
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P

Arvot
Luontoarvot
Puisto sijaitsee paikallisella laaksoalueella, joten se on
maisemarakenteellisesti merkittävä. Sotkapuiston poikki
kulkevalla Anttilanojalla on merkitystä ekologisen verkoston kannalta.
Käyttöarvot
Puisto on hyvin merkittävä kevyen liikenteen kannalta. Sen
läpi kulkevat kevyen liikenteen väylät yhdistävät kaupunginosia toisiinsa. Itä-länsisuuntainen väylä johtaa idässä
Kaukovainiolle ja lännessä Limingantulliin. Myös pohjoiseteläsuuntaiset yhteydet ovat tärkeitä sekä paikallisesti
että seudullisesti.
Kulttuuriarvot
Oulun yleiskaavassa 2020 puisto on merkitty ”rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta
arvokkaaksi alueeksi” osana Selvaakitalojen aluetta. Lintulammentien vastakkaisella puolella sijaitsee Nokelan kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue.

”Toivon, että Oulun kaupungin päättäjät
arvostavat viheralueita ja että myös tulevat sukupolvet voisivat nauttia niistä.
Höyhtyän alueen puistot voisivat olla esimerkkinä hyvästä, ihmistä arvostavasta
kaupunkisuunnittelusta.”

Kaupunkirakenteelliset arvot
Puisto on tärkeä osa viherverkostoa. Sotkapuisto ja Sorsapuisto muodostavat yhdessä mielenkiintoisen ja vaihtelevan tilasarjan, joka avautuu ojan suoralinjaisen kevyen liikenteen väylän varrelta. Suorat ojat ovat alueelle tyypillisiä,
ja siksi Anttilanoja on säilyttämisen arvoinen.
Kehittämisideoita
• oja kannattaa säilyttää, mutta liikkujien turvallisuus
huomioiden
• hulevesien viivytys ja imeytys puiston alueella
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14 Sorsapuisto

Merkkien selite
Viheralueen raja
Luontoarvo

Pinta-ala: 2,0 ha
Hoitoluokat: A2, A3
Kaavamerkinnät: puistoalue, urheilualue
Arvoluokka:

I

(alue/pistemäinen/oja)

Tärkeä näkymä

3

Viitenumero

Käyttöarvo
(alue/pistemäinen/reitti)
Kulttuuriarvo
(alue/pistemäinen)
Kaupunkirakennearvo
(alue/pistemäinen)

Kuvaus
Suojaisa, tilallisesti ja kasvillisuudeltaan monipuolinen
leikkipuisto. Puistossa kulkee suuri avo-oja.
Sijainti ja saavutettavuus
Puisto sijaitsee Höyhtyän keskiosissa, asuinalueiden ympäröimänä. Sen läpi kulkee suosittuja kevyen liikenteen
yhteyksiä. Puiston saavutettavuus on erittäin hyvä. Keskusleikkipuistojen hyvä saavutettavuus on Oulussa määritelty
korkeintaan 1,5 kilometrin etäisyydeksi puistosta (Viher- ja
virkistysaluesuunnitelma 2000).
Toiminnot
Leikkipuisto, taso nostettu keskusleikkipuistoksi 2008. Läpikulku.
Maankäytön historia
Ennen rakentamistaan puistoalue oli keskiosaltaan vanhaa
peltoa, jota pohjoisessa ja lännessä ympäröi tiheä, suurikokoinen mäntymetsikkö. Alueen eteläosan läpi virtaa suuri
avo-oja, ns. Anttilanoja. Alueen rakentaminen puistoksi
aloitettiin syksyllä 1960. Tuolloin avo-ojat järjesteltiin uusiksi ja täytemaata ajettiin pieneksi mäeksi lasten leikkipaikan ja pallokentän väliin. Vuosina 1961-62 Anttilanojan
yli rakennettiin silta, leikkivälineet asetettiin paikoilleen ja
istutettiin kasvillisuus. Puisto valmistui keväällä 1962.
Puiston pääelementit (kumpare, leikkipaikka, pallo-
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1:2000

P

kenttä) sijaitsevat yhä samoilla paikoilla kuin 1960-luvun
suunnitelmassa.
Suunnitelmat ja selvitykset
• alkuperäinen suunnitelma M. Raittila 6.4.1961
• Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman 1999 luokitus: merkittävä
• Sotkapuiston kunnostussuunnitelma (2011), odottaa
toteutusta, koskee myös Sorsapuiston eteläreunaa
Arvot
Luontoarvot
Puisto sijaitsee paikallisella laaksoalueella, joten se on
maisemarakenteellisesti merkittävä. Puiston poikki kulkevalla Anttilanojalla on merkitystä ekologisen verkoston
kannalta.

Kaupunkirakenteelliset arvot
Sijaintinsa vuoksi puisto on tärkeä osa viherverkostoa. Sotkapuisto ja Sorsapuisto muodostavat yhdessä mielenkiintoisen ja vaihtelevan tilasarjan, joka avautuu suoralinjaisen
kevyen liikenteen väylän varrelta. Sorsapuisto esiintyy jo
Höyhtyän ensimmäisessä asemakaavassa, ja se on edelleen kaupunkirakenteellisesti keskeinen, kokoava ja toiminnallinen puisto. Suorat ojat ovat alueelle tyypillisiä, ja
siksi Anttilanoja on säilyttämisen arvoinen.
Kehittämisideoita
• oja kannattaa säilyttää, mutta liikkujien turvallisuus
huomioiden

Käyttöarvot
Sorsapuistossa sijaitsee viihtyisä ja monipuolinen keskusleikkipuisto. Sorsapuisto toimii lähialueen asukkaiden
kohtaamispaikkana, ja on siksi yhteisöllisyyden kannalta
tärkeä. Puiston keskellä sijaitsevalta kumpareelta avautuu
näkymiä ympäristöön. Puisto on merkittävä myös kevyen
liikenteen kannalta. Varsinkin itä-länsisuuntainen yhteys
on merkittävä seudullisestikin yhdistäessään kaupunginosia toisiinsa.
Kulttuuriarvot
Sorsapuiston länsiosa kuuluu Oulun yleiskaavassa 2020
Selvaakitalojen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen alueeseen. Sorsapuisto on mittakaavaltaan miellyttävä kokonaisuus, jota monipuolinen kasvillisuus täydentää. Puistolla on jonkin verran puutarhataiteellista arvoa.

”Leikkipuistot ovat niin kivoja, että käymme siellä leikkimässä lasten kanssa täältä
Oulunsalosta saakka.”
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15 Sotkapuisto, itä

Merkkien selite
Viheralueen raja
Luontoarvo

Pinta-ala: 2,3 ha
Hoitoluokat: A2, A3
Kaavamerkinnät: puistoalue
Arvoluokka:

II

(alue/pistemäinen/oja)

Tärkeä näkymä

3

Viitenumero

Käyttöarvo
(alue/pistemäinen/reitti)
Kulttuuriarvo
(alue/pistemäinen)
Kaupunkirakennearvo
(alue/pistemäinen)

1:2000
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P

Kuvaus
Pitkänomainen läpikulkupuisto kahden erityyppisen asuinalueen välissä. Puiston poikki kulkee suoralinjainen puistokäytävä, jonka vieressä on suuri avo-oja.
Sijainti ja saavutettavuus
Suositun läpikulkureitin ja puistoa reunustavien asuinalueiden ansiosta puiston saavutettavuus on melko hyvä.
Toiminnot
Läpikulku.
Maankäytön historia
Ennen puiston perustamista alueella oli vanhaa peltoa
sekä koivu- ja mäntymetsää. Alue rakennettiin puistoksi
1967-68. Puistoon sijoitettiin kaksiosainen leikkikenttä ja
nurmipintainen pallokenttä. Puistokäytävät linjattiin niin,
että jalankulku olisi mahdollisimman sujuvaa.
Valtatie 4:n (Pohjantie) rakentamisen yhteydessä sen
ali rakennettiin kevyen liikenteen tunneli Höyhtyältä Kaukovainiolle. Alueen maasto on alavaa, hiesupohjaista maata. Alue rakennettiin puistoksi v. 1970-71 sekä 1973, jolloin
puistosta erotettiin linja-autojen kääntöpaikka.
Sotkapuiston leikkipaikka poistettiin 2009.
Suunnitelmat ja selvitykset
• Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman 1999 luokitus: merkittävä
• Sotkapuiston kunnostussuunnitelma (2011), odottaa
toteutusta
• Valtatie 4:n parantamishanke: Tiesuunnitelmavaihe
(2012)

Arvot
Luontoarvot
Sotkapuisto sijaitsee paikallisella laaksoalueella, joten se
on maisemarakenteellisesti merkittävä. Puiston poikki kulkevalla Anttilanojalla on merkitystä ekologisen verkoston
kannalta.
Käyttöarvot
Puiston läpi kulkeva kevyen liikenteen väylä on seudullisestikin merkittävä. Itään mentäessä se johtaa Valtatie 4:n ali
Kaukovainiolle. Lännen suunnassa väylä jatkuu Höyhtyän
suuralueen halki aina junaradan länsipuolelle asti.

Muuta
• Haapanatien itäpuolella, Valtatie 4:n alikulun kohdalla
olevan viheralueen voi laskea kuuluvaksi myös Lintulammenpuistoon

”Sotkapuisto itä on melko lailla metsittynyt,
aivan liikaa korkeita mäntyjä, jotka kovasti jo
varjostavat pihoja!”

Kulttuuriarvot
Ei erityisiä kulttuuriarvoja.
Kaupunkirakenteelliset arvot
Puisto on tärkeä osa viherverkostoa. Sotkapuisto ja Sorsapuisto muodostavat yhdessä mielenkiintoisen ja vaihtelevan tilasarjan, joka avautuu suoralinjaisen kevyen liikenteen väylän varrelta. Sotkapuisto on merkitty jo Höyhtyän
ensimmäiseen asemakaavaan. Sen eteläreunalla olevien
rivitalojen paikalle kaavoitettiin alun perin erillispientaloja.
Kahden asuinkorttelin välisenä metsäisenä vyöhykkeenä
puisto kuitenkin toteuttaa alueen alkuperäisiä suunnitteluperiaatteita. Suorat ojat ovat alueelle tyypillisiä, ja siksi
Anttilanoja on säilyttämisen arvoinen.
Kehittämisideoita
• oja kannattaa säilyttää, mutta liikkujien turvallisuus
huomioiden
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16 Veturipuisto
Pinta-ala: 1,9 ha
Hoitoluokat: A2, A3
Kaavamerkinnät: VP, VU
Arvoluokka:

II

Kuvaus
Maastoltaan vaihteleva, monipuolinen ja suojaisa puisto,
jossa on leikkipaikka. Puiston pohjoisosassa on pieni kumpare, muu osa on alavaa ja kosteapohjaista maata.
Sijainti ja saavutettavuus
Puisto sijaitsee Etu-Nokelan asuinalueen keskellä. Puiston
on lähialueen asukkaille helposti saavutettavissa lukuisien
sisääntuloreittien ansiosta.

Merkkien selite
Viheralueen raja

Toiminnot
Leikkipuisto, taso nostettu kaupunginosaleikkipuistoksi
2008. Läpikulku.

Luontoarvo
(alue/pistemäinen/oja)
Käyttöarvo

Maankäytön historia
Puiston perustamistyöt aloitettiin syksyllä 1957. Tällöin
ajettiin täytemaat ja multaa sekä kaivettiin avo-ojat. Seuraavana valmistui puiston eteläosa ja vuonna 1959 tehtiin
viimeiset istutukset. Avo-ojat vuorattiin turpeilla vyörymisen estämiseksi. Puistoon rakennettiin suuri leikkipaikka
välineineen ja suojakatoksineen sekä pallokenttä hiekkapohjaisena.
Suunnitelmat ja selvitykset
• alkuperäinen suunnitelma: M. Raittila 13.3.1958
• Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman 1999 luokitus: jokseenkin merkittävä
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(alue/pistemäinen/reitti)
Kulttuuriarvo
(alue/pistemäinen)
Kaupunkirakennearvo
(alue/pistemäinen)
Tärkeä näkymä

3

Viitenumero

1:3000

P

Arvot
Luontoarvot
Ei erityisiä luontoarvoja.
Käyttöarvot
Käytön kannalta Veturipuisto on hyvin merkittävä. Puistossa on viihtyisä, toiminnallinen leikkipaikka. Puisto kokoaa
lähialueen asukkaita yhteen edistäen yhteisöllisyyttä. Myös
kulkuyhteyksien kannalta puisto on merkittävä.
Kulttuuriarvot
Veturipuisto kuuluu kulttuurihistoriallisesti merkittävään
Nokelan asuinalueeseen. Oulun yleiskaavassa 2020 Nokela on merkitty ”rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja
kaupunkikuvan kannalta arvokkaaksi alueeksi”.

”Hei, jäi sellainen tuntu, että me asukkaat
vastaamme oman lähipuistomme säilymisen puolesta. Emme välttämättä katso laajaa kokonaisuutta. Asuinalueella tärkeintä
ovat lähipuistot, pienpelikentät ja leikkipuistot.”

Kaupunkirakenteelliset arvot
Puiston erikoinen, monihaarainen muoto on peräisin EtuNokelan ensimmäisestä asemakaavasta. Nokelan alkuperäisen asemakaavan säilymisen kannalta Veturipuistolla
on merkitystä.
Kehittämisideoita
-
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17 Etu-Nokelan ja
Lintulammentien välinen viheralue
1
Pinta-ala: 2,2 ha
Hoitoluokat: A2, A3
Kaavamerkinnät: P, VP, Lp, katuaukio/tori
Arvoluokka:

II

Kuvaus
Mäntyvaltaista puustoa ja nurmikkoa pääkadun ja asuinalueen välissä.
Sijainti ja saavutettavuus
Viheralue sijaitsee Etu-Nokelan asuinalueen ja Lintulammentien välissä. Alueen pohjoispäädyssä on Veturitien ja
Lintulammentien risteys. Viheralueen ympärillä on melko
paljon asutusta, ja sen läpi kulkee tärkeitä kevyen liikenteen reittejä. Alueen saavutettavuus on hyvä.

Merkkien selite
Viheralueen raja

Luontoarvo

Toiminnot
Läpikulku.

(alue/pistemäinen/oja)
Käyttöarvo

Maankäytön historia
Alueen maasto on hiekkapohjaista vanhaa peltoa. Sen eteläosassa kasvoi koivuja ja mäntyjä ennen kuin alue rakennettiin puistoksi vuonna 1967. Tuolloin kylvettiin nurmikot
ja istutettiin koivuja ja lehtikuusia.
Suunnitelmat ja selvitykset
• Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman 1999 luokitus: merkittävä
• Kunnostussuunnitelma hyväksytty keväällä 2012
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(alue/pistemäinen/reitti)
Kulttuuriarvo
(alue/pistemäinen)
Kaupunkirakennearvo
(alue/pistemäinen)
Tärkeä näkymä

3

Viitenumero

1:3000

P

Arvot
Luontoarvot
Viheralue ilmentää melko hyvin alueen maisemarakennetta ja sijaitsee paikassa, jossa eri maisemaelementit kohtaavat. Se on jokseenkin merkittävä maisemarakenteen
kannalta.
Käyttöarvot
Viheralueen läpi kulkee useita merkittäviä kevyen liikenteen väyliä.
Kulttuuriarvot
Viheralue kuuluu kulttuurihistoriallisesti merkittävään Nokelan asuinalueeseen. Oulun yleiskaavassa 2020 Nokela on
merkitty ”rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaaksi alueeksi”.

”Oulussa on aivan tarpeeksi tukkoon
rakennettuja asuinalueita, tälle alueelle muuttaneet/muuttavat pitävät tästä
puistomaisesta, vanhaan rakennuskantaan sopivasta ympäristöstä. Ei tänne
ahdas uudisrakennusalue istu.”

Kaupunkirakenteelliset arvot
Viheralue on tärkeä osa viherverkkoa, erityisesti sijaintinsa
takia. Kaupunkikuvallisesti viheralue on arvokas; männikkö kehystää hienosti Etu-Nokelan asuinaluetta. Viheralueella on merkitystä myös suojavyöhykkeenä.
Kehittämisideoita
• pohjoisosan pysäköintialueen kaupunkikuvallinen parantaminen tai käyttötarkoituksen muutos
Muuta
• joissakin vanhoissa suunnitelmissa viheralueen eteläinen puolisko lasketaan kuuluvaksi Varikonpuistoon
• voimassa olevassa asemakaavassa viheralueen pohjoisnurkassa (Veturitien ja Kiskotien risteyksen vieressä) sijaitsee pysäköintialue ja katuaukio (1)
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18 Varikonpuisto

Merkkien selite
Viheralueen raja
Luontoarvo

Pinta-ala: 3,0 ha
Hoitoluokat: A3, C1
Kaavamerkinnät: P, VU
Arvoluokka:

II

(alue/pistemäinen/oja)

Tärkeä näkymä

3

Viitenumero

Käyttöarvo
(alue/pistemäinen/reitti)
Kulttuuriarvo
(alue/pistemäinen)
Kaupunkirakennearvo
(alue/pistemäinen)

1:2000
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P

Kuvaus
Avoin, nurmipintainen puisto pientaloalueiden välissä. Varikonpuiston keskiosa on alavaa ja kosteapohjaista maastoa, johon keväisin kerääntyy tulvavettä. Puiston länsiosassa on mäntyvaltaista metsää ja nurmipintainen pallokenttä.
Puistossa on suoralinjaisia avo-ojia.
Sijainti ja saavutettavuus
Varikonpuisto sijaitsee Etu- ja Taka-Nokelan asuinalueiden välissä. Puiston saavutettavuus on Nokelan asukkaille
hyvä, muille hieman heikompi.
Toiminnot
Oleskelu. Läpikulku. Nurmipintainen pallokenttä. Paperinkeräyslava.
Maankäytön historia
Koko puiston puuston raivaus- ja harvennustyö suoritettiin
vuosina 1959-60. Puiston keskiosaa korotettiin ajamalla sinne täytemaata 1961-62.
Suunnitelmat ja selvitykset
• Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman 1999 luokitus: merkittävä
• Varikonpuiston kunnostussuunnitelma (2012), odottaa
toteutusta
Arvot
Luontoarvot
Varikonpuiston itäpääty sijaitsee usean maisemaelementin
kohtaamisalueella, joten puiston tällä osalla on maisemarakenteellista arvoa.

Käyttöarvot
Käytön kannalta puisto on tärkeä, vaikka omakotitalojen
vehreät yksityispihat jonkin verran vähentävät julkisten
viheralueiden tarvetta. Varikonpuisto kuitenkin edistää nokelalaisten yhteisöllisyyttä. Nurmipintainen pallokenttä on
syrjäisyydestään huolimatta tärkeä liikuntapalvelu. Talvisin
kenttällä luistellaan. Kentällä on lisäksi vietetty asukasyhdistyksen tapahtumia.
Kulttuuriarvot
Varikonpuisto kuuluu kulttuurihistoriallisesti merkittävään
Nokelan asuinalueeseen. Oulun yleiskaavassa 2020 Nokela on merkitty ”rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja
kaupunkikuvan kannalta arvokkaaksi alueeksi”.
Kaupunkirakenteelliset arvot
Viherverkon osana Varikonpuisto on merkittävä. Puisto sai
muotonsa jo Nokelan ensimmäisissä asemakaavoissa. Se
rajaa Nokelan kahta puoliskoa toisistaan ja ilmentää hyvin
asuinalueen alkuperäisiä suunnitteluihanteita.
Kehittämisideoita
-

”Varikonpuistoa vastapäätä oleva jalkapallokentän nurmi on huonossa kunnossa, se kaipaisi parannusta. Kentällä kestää kauan, että
sinne sytytetään talvella valot, ja kauan, että
ne muistetaan keväällä/kesällä sammuttaa.
Jonkinlainen ajastin maksaisi itsensä varmasti takaisin.”
”Varikonpuistoon voisi tehdä lyhyen hiihtoladun pienimpien lasten hiihdonopettelua varten.”
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19 Lintulammenpuisto

Merkkien selite
Viheralueen raja
Luontoarvo

Pinta-ala: 18,7 ha
Hoitoluokat: A3, C1, C3
Kaavamerkinnät: P, PL, (Vs), U, Yo
Arvoluokka:

I

(alue/pistemäinen/oja)

Tärkeä näkymä

3

Viitenumero

Käyttöarvo
(alue/pistemäinen/reitti)
Kulttuuriarvo
(alue/pistemäinen)
Kaupunkirakennearvo
(alue/pistemäinen)

Kuvaus
Monipuolinen, laaja ja maisemallisesti hieno viheralue.
Puiston metsät ovat tuoreita ja kuivahkoja kangasmetsiä.
Laakson pohjalla on suota ja suuri lampi, josta puisto on
saanut nimensä. Puistossa on paljon erilaisia polkuja ja
reittejä. Puiston kaakkoiskulmassa on urheilukeskus, joka
on rakennettu entisen hiekkamontun päälle. Luoteiskulmassa on rakentamaton Y-tontti.
Sijainti ja saavutettavuus
Lintulammenpuisto rajautuu Höyhtyän ja Lintulan asuinalueisiin sekä kahteen pääväylään (Lintulammentie ja
Valtatie 4). Puiston saavutettavuus on erittäin hyvä, vaikka
idän suunnassa Valtatie 4 rajoittaa saapumisreittejä.
Toiminnot
Valaistu kuntopolku/hiihtolatu. Ranta. Katettu nuotiopaikka. Maasto-opetus. Oleskelu. Läpikulku.
Maankäytön historia
Puisto on rakennettu 1983. Ennen sitä Isolintulampi oli
soistunut lähes täysin umpeen, ja lammen pohjoisosaa oli
pidetty kaatopaikkana. Alueelle tehdyssä suunnitelmassa
avoveden pinta-ala mitoitettiin kooltaan sellaiseksi, että
vesi vaihtuu riittävästi. Alueen katuvedet päätettiin ohjata
hiekkasuodattimen läpi lampeen.
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1:5000

P

Lintulampi on asemakaavassa määrätty luonnontilassa
säilytettäväksi.

toa alueen ”helmenä”. Sen vuoksi puisto on paikallisidentiteetin kannalta merkittävä.

Suunnitelmat ja selvitykset
• Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman 1999 luokitus: merkittävä
• Lintulammenpuiston kunnostussuunnitelma (2012),
odottaa toteutusta
• Valtatie 4:n parantamishanke: Tiesuunnitelmavaihe
(2012)

Kaupunkirakenteelliset arvot
Lintulammenpuisto on tärkeä osa Höyhtyän suuralueen
viherverkostoa sekä sijaintinsa että laajuutensa puolesta.
Kaupunkikuvallisesti merkittäviä ovat erityisesti lammen
ympäristö sekä Lintulammentietä reunustava metsä. Puisto suojaa sitä ympäröiviä alueita tuulelta ja melulta, tasaa
lämpötiloja ja kerää hulevesiä. Lintulammenpuisto oli jo
yleiskaavassa 1952 merkitty viheralueeksi. Höyhtyän ja Lintulan ensimmäisissä asemakaavoissa (1953 & 1963) puisto
sai nykyisen muotonsa. Puisto on merkittävä aluekokonaisuuden ominaispiirteiden säilymisen kannalta.

Arvot
Luontoarvot
Monet maisemaelementit kohtaavat Lintulammenpuistossa, joten puisto on maisemarakenteen kannalta merkittävä. Puisto toimii paikallisena kaupunkiluonnon ydinalueena, johon johtaa monesta suunnasta ekologisia käytäviä.
Monimuotoisuuden kannalta erityisesti lampien ympäristö
on arvokasta. Puiston kosteikkoalueet tarjoavat kasveille ja
eläimille elinympäristöjä, jotka ovat ainutlaatuisia Höyhtyän suuralueella.
Käyttöarvot
Käytön näkökulmasta Lintulammenpuisto on tarkastelualueen merkittävin viheralue. Puistossa on monipuolista
liikunta- ja ulkoilumaastoa. Puisto tarjoaa mahdollisuuksia
luontokokemuksiin ja -opetukseen. Harrastukset - ja esimerkiksi lintujen seuraaminen yhdessä - edistävät asukkaiden yhteisöllisyyttä. Lisäksi puiston läpi kulkee tärkeitä
kevyen liikenteen yhteyksiä.
Kulttuuriarvot
Suuri osa lähialueiden asukkaista pitää Lintulammenpuis-

Kehittämisideoita
• Kehitetään puiston toiminnallisuutta ja laatutasoa
alueen luonnon, maiseman ja kaupunkirakenteen ominaispiirteet huomioiden
• Lintulan urheilukeskuksen sosiaalista valvontaa voitaisiin parantaa, jos rakentaminen ulottuisi lähemmäs
kenttiä. Puistoa ympäröivien tonttien yhteydestä saattaisi löytyä mahdollisuuksia pienimuotoiselle täydennysrakentamiselle
Muuta
• voimassa olevassa asemakaavassa Lintulammenpuiston itäreunassa kulkee Valtatie 4:n suuntaisesti voimansiirtoalue (kaavamerkintä Vs)
• alueen luoteiskulmassa on rakentamaton Y-tontti (kaavamerkintä Yo), jonka toteuttaminen ei ole näköpiirissä

”Lintulampi on säilytettävä
luonnontilassaan.”
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20 Taka-Nokelan ja
Lintulammentien välinen viheralue
Pinta-ala: 1,0 ha
Hoitoluokat: A3
Kaavamerkinnät: P
Arvoluokka:

II

Kuvaus
Kapea, puistomainen, puoliavoin viheralue pientaloalueen
ja pääkadun välissä.
Sijainti ja saavutettavuus
Viheralue sijaitsee Taka-Nokelan asuinalueen ja Lintulammentien välissä. Viheralue jatkuu etelän suunnassa Nokelaa kiertävänä metsävyöhykkeenä. Valtaosa Taka-Nokelan
autoliikenteestä kulkee viheralueen pohjoispuolella sijaitsevan Vesaistenten risteyksen kautta. Lintulammentien
varren kevyen liikenteen reitti kulkee tällä kohdalla vain
kadun itäpuolella.

Merkkien selite
Viheralueen raja

Luontoarvo
(alue/pistemäinen/oja)

Toiminnot
Läpikulku.

Käyttöarvo
(alue/pistemäinen/reitti)

Maankäytön historia
Taka-Nokelan asemakaavassa 1955 ei vielä ollut Lintulammentien linjausta. Puistoalueen rajaus Nokelan puolella oli
kuitenkin lähes nykyisenlainen.
Suunnitelmat ja selvitykset
• Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman 1999 luokitus: merkittävä
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Kulttuuriarvo
(alue/pistemäinen)
Kaupunkirakennearvo
(alue/pistemäinen)
Tärkeä näkymä

3

Viitenumero

1:2000

P

Arvot
Luontoarvot
Viheralue sijaitsee selännealueella, jossa useat maisemaelementit kohtaavat. Viheralueella sijaitsee vedenjakaja.
Maisemarakenteen kannalta viheralueella on arvoa.

”Toivoisin lisää puistojen puita ja kukkaistutuksia, istuskelupaikkoja, penkkejä.”

Käyttöarvot
Käytön näkökulmasta viheralueella on merkitystä lähinnä
sen poikki kulkevien kevyen liikenteen reittien osalta. Sijainti vilkkaasti liikennöidyn Lintulammentien vieressä ei
houkuttele viettämään aikaa alueella.
Kulttuuriarvot
Viheralue kuuluu kulttuurihistoriallisesti merkittävään Nokelan asuinalueeseen. Oulun yleiskaavassa 2020 Nokela on
merkitty ”rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaaksi alueeksi”.
Kaupunkirakenteelliset arvot
Kaupunkirakenteellisesti viheralue on monella tapaa arvokas. Se on merkittävä osa alueen viherverkostoa. Viheralue
erottaa Nokelan asuinalueen Lintulammentiestä, ja tarjoaa
jonkin verran suojaa liikenteen haitoilta. Viheralue toimii
liikenteellisenä ja visuaalisena porttina Taka-Nokelaan,
minkä vuoksi se on kaupunkikuvallisesti tärkeä. Viheralueella on merkitystä myös Nokelan alueen yhtenäisyyden ja
ominaispiirteiden säilymisen kannalta.
Kehittämisideoita
-
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21 Keinupuisto
Pinta-ala: 0,3 ha
Hoitoluokat: A2
Kaavamerkinnät: puistoalue, urheilualue
Arvoluokka:

III

Kuvaus
Pieni leikkipuistikko yhtenäisen pientaloalueen keskellä.
Sijainti ja saavutettavuus
Keinupuisto sijaitsee Taka-Nokelassa, asuintalojen ympäröimänä. Puisto on helposti saavutettavissa Taka-Nokelan
asukkaille, joita se ensisijaisesti palvelee.

Merkkien selite
Viheralueen raja

Toiminnot
Leikkipuisto, tasoltaan korttelileikkipaikka.
Luontoarvo

Maankäytön historia
Keinupuiston sijainti ja muoto määriteltiin Taka-Nokelan
ensimmäisessä asemakaavassa vuonna 1955. Kaava on
yhä voimassa.
Ennen rakentamistaan alue oli epäsiisti; sinne oli kasattu kiviä ja kantoja muun muassa katutöiden yhteydessä.
Alueella kasvoi muutamia suuria mäntyjä. Puustoa harvennettiin syksyllä 1959, ja silloin suoritettiin myös raivaus- ja
perustustyöt. Seuraavana vuonna kylvettiin nurmikot ja
rakennettiin leikkikenttä. Puut, pensaat ja kivikkoryhmä
istutettiin 1961.
Suunnitelmat ja selvitykset
• alkuperäinen suunnitelma: M. Raittila 24.3.1960
• Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman 1999 luokitus: luokittelematon
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(alue/pistemäinen/oja)
Käyttöarvo
(alue/pistemäinen/reitti)
Kulttuuriarvo
(alue/pistemäinen)
Kaupunkirakennearvo
(alue/pistemäinen)
Tärkeä näkymä

3

Viitenumero

1:1000

P

Arvot
Luontoarvot
Ei erityisiä luontoarvoja.
Käyttöarvot
Leikkipuisto on hyvin tärkeä Taka-Nokelan lapsiperheille.
Taka-Nokelan ympärillä on laajat metsäalueet, mutta rakennettuja ja hoidettuja puistoja on vähän. Asukkaita kokoavana paikkana puisto edistää yhteisöllisyyttä.
Kulttuuriarvot
Keinupuisto kuuluu kulttuurihistoriallisesti merkittävään
Nokelan asuinalueeseen. Oulun yleiskaavassa 2020 Nokela on merkitty ”rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja
kaupunkikuvan kannalta arvokkaaksi alueeksi”.
Kaupunkirakenteelliset arvot
Keinupuistolla on merkitystä Nokelan alkuperäisen asemakaavan säilymisen kannalta.

”Lähipuistoissa voisi olla asukkaiden
kokoontumispaikkoja, mm. tuolit/penkit pöytineen, patiomallinen kokoontumispaikka, jossa asukkaat voisivat
kokoontua, vaihtaa ajatuksia, sekä
kahvitella/grillata.”

Kehittämisideoita
• säilyttäminen nykyisellään, ei täydennysrakentamista
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22 Taka-Nokelan poikki kulkeva
viheralue

Merkkien selite
Viheralueen raja
Luontoarvo

Pinta-ala: 0,6 ha
Hoitoluokat: C1
Kaavamerkinnät: puistoalue
Arvoluokka:

III

(alue/pistemäinen/oja)

Tärkeä näkymä

3

Viitenumero

Käyttöarvo
(alue/pistemäinen/reitti)
Kulttuuriarvo
(alue/pistemäinen)
Kaupunkirakennearvo
(alue/pistemäinen)

1:2000
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P

Kuvaus
Taka-Nokelan poikki kulkeva kapea, puustoinen ja umpeenkasvanut viheralue.
Sijainti ja saavutettavuus
Viheralue sijaitsee Taka-Nokelan keskiosassa. Se on hieman piilossa, ja helposti saavutettavissa lähinnä Taka-Nokelan asukkaille.
Toiminnot
Tallattuja polkuja.
Maankäytön historia
Viheralueen sijainti ja muoto määriteltiin Taka-Nokelan ensimmäisessä asemakaavassa vuonna 1955. Kaava on yhä
voimassa.
Suunnitelmat ja selvitykset
• Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman 1999 luokitus: luokittelematon
• Varikonpuisto 2:n kunnostussuunnitelma, odottaa toteutusta

Kulttuuriarvot
Viheralue kuuluu kulttuurihistoriallisesti merkittävään Nokelan asuinalueeseen. Oulun yleiskaavassa 2020 Nokela on
merkitty ”rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaaksi alueeksi”.
Kaupunkirakenteelliset arvot
Puiston rajaus on pysynyt samana asuinalueen rakentamisesta lähtien. Nykytilassaan se ei tuo asuinalueen ominaispiirteitä kovin hyvin esille. Alkuperäisen asemakaavan yhtenäisyyden säilymisen kannalta viheralueella on kuitenkin
merkitystä.
Kehittämisideoita
Muuta
• viheralueesta on käytetty suunnittelussa nimeä ”Varikonpuisto 2”

Arvot
Luontoarvot
Viheralueen ympäristö on maisemarakenteeltaan melko
monipuolista paikallista selännealuetta. Taka-Nokelan
poikki kulkevan viheralueen maisemarakenteellinen merkitys on kuitenkin vähäinen.

”Kaikki on hyvin tällaisenaan.”

Käyttöarvot
Ei erityisiä käyttöarvoja.
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23 Pallopuisto
Pinta-ala: 1,0 ha
Hoitoluokat: C1
Kaavamerkinnät: puistoalue, urheilualue
Arvoluokka:

II

Kuvaus
Mäntyvaltainen, kuivahko kangasmetsikkö pientaloalueen
keskellä. Puiston kivikkoinen maapohja viettää loivasti
puiston keskiosasta poispäin.
Merkkien selite
Sijainti ja saavutettavuus
Sulkeutunut, piilossa oleva puisto on huonosti saavutettavissa muille kuin sen ympärillä asuville. Puiston sisäänkäynnit ovat ryteikköiset ja huomaamattomat. Puisto ei
myöskään hahmotu helposti julkiseksi viheralueeksi.

Viheralueen raja

Luontoarvo

Toiminnot
-

(alue/pistemäinen/oja)
Käyttöarvo

Maankäytön historia
Pallopuiston sijainti ja rajaus määriteltiin Taka-Nokelan ensimmäisessä asemakaavassa vuonna 1955. Kaava on yhä
voimassa. Alun perin Pallopuiston alue oli tiheää männikköä, jossa suoritettiin perusharvennus ja raivaus syksyllä
1959.

(alue/pistemäinen/reitti)

Suunnitelmat ja selvitykset
• Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman 1999 luokitus: jokseenkin merkittävä
• Pallopuiston kunnostussuunnitelma (2012), odottaa
toteutusta

Tärkeä näkymä
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Kulttuuriarvo
(alue/pistemäinen)
Kaupunkirakennearvo
(alue/pistemäinen)

3

Viitenumero

1:1500

P

Arvot
Luontoarvot
Maisemarakenteen kannalta selänteen lakialueella sijaitsevalla puistolla on arvoa. Puiston kivikkoinen maapohja
ilmentää alueen luontaista maisemarakennetta. Luontotyyppinä kivikkoinen puisto on alueella jokseenkin poikkeava, joten se on paikallisen monimuotoisuuden kannalta
merkittävä.
Käyttöarvot
Puisto tarjoaa lähialueen asukkaille mahdollisuuden luontokokemuksiin.
Kulttuuriarvot
Pallopuisto kuuluu kulttuurihistoriallisesti merkittävään
Nokelan asuinalueeseen. Oulun yleiskaavassa 2020 Nokela on merkitty ”rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja
kaupunkikuvan kannalta arvokkaaksi alueeksi”.

”Puistot ja viheralueet ovat erittäin
tärkeitä. Ylläpidostakin voidaan tinkiä,
luonnonmukaiset alueet parhaita. Liikkumisesta aiheutuvaa eroosiota luonnossakin tulisi ehkäistä.”

Kaupunkirakenteelliset arvot
Nokelan alkuperäisessä, vuoden 1955 asemakaavassa Pallopuistoon oli merkitty ”urheilualue”. Alkuperäisen asemakaavan kannalta puistolla on jonkinlaista merkitystä: muun
muassa puiston muoto ja luontotyyppi ovat säilyneet. Puisto ei kuitenkaan täysin ilmennä kaavan tavoitteita.
Kehittämisideoita
• reittien kehittäminen (toteutuu kunnostussuunnitelman myötä)
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24 Nokelaa ympäröivä
suojaviheralue
Pinta-ala: 14,2 ha
Hoitoluokat: C3
Kaavamerkinnät: P, VL, asemakaavoittamaton
Arvoluokka:

II

Kuvaus
Tiheää metsää Nokelan asuinalueen ympärillä. Radanvarren kasvillisuus on luonnontilaista ja vesakoitunutta. Alueen eteläosassa on monentyyppistä kangasmetsää.
Sijainti ja saavutettavuus
Viheralue sijaitsee Nokelan kaupunginosan ympärillä. Alue
rajautuu junarataan, Poikkimaantiehen ja Lintulammentiehen. Teiden ja radan estevaikutuksen vuoksi viheralue on
melko vaikeasti saavutettavissa muille kuin Nokelan asukkaille. Alueen maasto on paikoin vaikeakulkuista.

Merkkien selite
Viheralueen raja

Luontoarvo
(alue/pistemäinen/oja)

Toiminnot
Läpikulku.

Käyttöarvo
(alue/pistemäinen/reitti)

Maankäytön historia
Nokelan ensimmäinen asemakaava valmistui 1955. Siinä
asuinalueen ympärille jätettiin ajan suunnitteluihanteiden
mukaisesti leveät suojaviheralueet. Suojaviheralueen ei
tosin pitänyt olla Poikkimaantien suuntaan niin leveä kuin
se on nykytilassaan. Alun perin Poikkimaantien linjaus oli
suunniteltu kulkevaksi selvästi pohjoisempana eli lähempänä asuinaluetta.

Kulttuuriarvo
(alue/pistemäinen)
Kaupunkirakennearvo
(alue/pistemäinen)
Tärkeä näkymä

3
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Viitenumero

1:7000

P

Suunnitelmat ja selvitykset
• Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman 1999
luokitus: merkittävä
• Kaksoisraide: asemakaavan muutos valmisteilla

ilmentäjänä suojaviheralueella on arvoa. Poikkimaantien
varren viheralueet eivät tosin ole alkuperäisen kaavan kannalta kovin merkittäviä, koska tielinjaus kulki alkujaan lähempänä asuinaluetta.

Arvot

Kehittämisideoita
-

Luontoarvot
Maisemarakenteen kannalta suojaviheralueen kaakkoiskulma, jossa kulkee vedenjakaja, on jokseenkin merkittävä.
Viheralueella on kuitenkin enemmän arvoa ekologisen verkoston kannalta. Yhdessä pääväylien vastakkaisilla puolilla
sijaitsevien metsäalueiden kanssa viheralue muodostaa
suhteellisen toimivia ekologisia yhteyksiä moneen suuntaan.
Käyttöarvot
Viheralueen läpi kulkee itä-länsisuuntainen pyörätieverkon
pääväylä (Oulun yleiskaava 2020) ja muita kulkuyhteyksiä.
Viheralue tarjoaa mm. Taka-Nokelan asukkaille mahdollisuuden liikkua kasvupaikkatyypiltään vaihtelevassa lähimetsässä, joten sillä on arvoa luontokokemusten kannalta.
Kulttuuriarvot
Osia suojaviheralueesta kuuluu kulttuurihistoriallisesti
merkittävään Nokelan asuinalueeseen. Oulun yleiskaavassa 2020 Nokela on merkitty ”rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaaksi
alueeksi”.

Muuta
• radan varressa on VR:n omistamaa metsää kaistaleena, jonka leveys on suurimmillaan n. 100 m Poikkimaantien läheisyydessä
• Kaksoisraiteen kaavaehdotuksessa tullaan osoittamaan suojaviheralueelle uusia meluvalleja radan varteen
• Poikkimaantien täydentyessä kehätieksi lisärakentamispaineet kasvavat Poikkimaantien ja etenkin sen
risteysten tuntumassa

”Reuna-alueille voisi vallan mainiosti rakentaa uutta perheille sopivaa asuntoa. Nykyisellään ne ovat täysin merkityksettömiä.”

”Toivon nykyisen sopivan rakennuskannan
säilyvän; tärkeää, että on hieman väljyyttä ja
suoja-alue säilyy mm. Poikkimaantielle.”

Kaupunkirakenteelliset arvot
Laaja, yhtenäinen viheralue on tärkeä osa viherverkkoa.
Suojavaikutuksen kannalta viheralue on hyvin merkittävä
etenkin radan suuntaan. Tarjoamansa tuulensuojan lisäksi
viheralue on riittävän leveä vaimentamaan liikenteen melua. Myös Nokelan alkuperäisten suunnitteluihanteiden
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25 Kaislapuisto

Merkkien selite
Viheralueen raja
Luontoarvo

Pinta-ala: 1,2 ha
Hoitoluokat: A2, A3, C3
Kaavamerkinnät: P, UL
Arvoluokka:

III

(alue/pistemäinen/oja)

Tärkeä näkymä

3

Viitenumero

Käyttöarvo
(alue/pistemäinen/reitti)
Kulttuuriarvo
(alue/pistemäinen)
Kaupunkirakennearvo
(alue/pistemäinen)

Kuvaus
Puustoinen korttelipuisto Lintulan metsälähiökaupunginosan keskellä.
Sijainti ja saavutettavuus
Kaislapuistoon saavutaan sitä ympäröivistä kerrostaloista
tai talojen välisiä viherkaistaleita pitkin. Puisto on Lintulan
asukkaille helposti saavutettavissa. Puiston länsireunassa
sijaitsee Lintulan päiväkoti.
Toiminnot
Leikkipaikka. Oleskelu.
Maankäytön historia
Lintulan kaupunginosa rakennettiin aikanaan hyvin väljäksi muihin 60-luvun lähiöihin verrattuna. Asuinkerrostaloille
jätettiin melko suuret omat pihat.
Lintulan kaupunginosan rakentamisen päätyttyä vuoteen 1970 mennessä rakennettiin v. 1971-72 Kaislatien ja
Kihokkitien ympäröimän korttelin keskelle Kaislapuisto.
Perustetussa uudessa korttelipuistossa oli leikkipaikka,
pieni pallokenttä sekä oleskelu- ja grillauspaikka aikuisille. Ennen alueen rakentamista maasto oli mäntyvaltaista
kangasmetsää. Mänty jätettiin puiston valtapuuksi, ja kasvillisuutta täydennettiin koivuistutuksilla ja suurilla pensasryhmillä.
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1:2000

P

Suunnitelmat ja selvitykset
• Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman 1999 luokitus: jokseenkin merkittävä
• Kaislapuiston kunnostussuunnitelma (2012), odottaa
toteutusta
Arvot
Luontoarvot
Puisto sijaitsee selänteen lakialueella, vedenjakajalla. Se
on maisemarakenteen kannalta merkittävä.
Käyttöarvot
Kaislapuiston leikkipaikka on tärkeä lähialueen lapsiperheille. Kaislapuistolla on lisäksi yhteisöllistä merkitystä,
sillä se kokoaa lintulalaisia viettämään aikaa yhdessä.
Puiston länsireunassa sijaitsee Lintulan päiväkoti, jossa
käyvät lapset voivat käyttää päiväkodin pihan ohella myös
Kaislapuistoa leikkialueena.

”Pitäkää alueet vihreinä! Oli ihanaa
muuttaa Lintulaan ja huomata, että suhteellisen lähellä keskustaa voi asua näin
luonnonläheisesti.”

Kulttuuriarvot
Ei erityisiä kulttuuriarvoja.
Kaupunkirakenteelliset arvot
Kaupunkirakenteen kannalta Kaislapuisto on kohtalaisen
merkittävä. Rajoiltaan alkuperäisenä säilynyt viheralue ilmentää hyvin Lintulan ensimmäisen asemakaavan suunnitteluihanteita.
Kehittämisideoita
-
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Merkkien selite

26 Kihokkipuisto / Poikkimaantien
suojaviheralue
Kihokkipuisto
Pinta-ala: 10,8 ha
Hoitoluokat: A3, C3

Viheralueen raja

/
Poikkimaantien
suojaviheralue

Luontoarvo
(alue/pistemäinen/oja)

3

Viitenumero

Käyttöarvo
(alue/pistemäinen/reitti)

Kaavamerkinnät: P, VL, asemakaavoittamaton
Arvoluokka:

Tärkeä näkymä

Kulttuuriarvo
(alue/pistemäinen)

II

Kaupunkirakennearvo
(alue/pistemäinen)

Kuvaus
Tiheää kangasmetsää Lintulan kaupunginosan ja pääväylien välissä.
Sijainti ja saavutettavuus
Laaja viheralue sijaitsee kaupunkirakenteessa hieman
syrjässä. Se on helposti saavutettavissa lähinnä Lintulan
asukkaille. Väylien estevaikutus on huomattava: Kaukovainion ja Mäntylän suunnista viheralueelle pääsee vain
alikulkujen kautta. Valtatie 4:n ramppien väliin jäävään
saarekkeeseen ei ole kulkua. Toiminnallisesti saareke ei
kuulu Kihokkipuistoon, mutta se on silti osa laajempaa viheralueverkostoa.
Toiminnot
Läpikulku.
Maankäytön historia
1960-luvun kaupunkisuunnitteluihanteiden mukaisesti
Lintulan metsälähiön ympärille jätettiin leveät suojaviheralueet. Lintulan alkuperäisessä asemakaavassa 1963 Poikkimaantien (kaavassa nimellä Eteläsatamantie) linjaus oli
merkitty selvästi toteutunutta pohjoisemmaksi, jolloin suojavyöhyke olisi ollut lähiön eteläpuolella paljon kapeampi.
Kaislapuisto ja Kihokkipuisto löytyvät nimettyinä jo vuoden
1963 asemakaavasta.
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KAISLAPUISTO

KIHOKKIPUISTO

1

1:5000

P

Suunnitelmat ja selvitykset
• Viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelman 1999 luokitus: merkittävä
• Valtatie 4:n parantamishanke: Tiesuunnitelmavaihe
(2012)
Arvot
Luontoarvot
Ekologisen verkoston kannalta viheralue on hyvin merkittävä. Se kuuluu kahteen seudullisesti tärkeään viherkäytävään, jotka kulkevat Valtatie 4:n ja Poikkimaantien varsilla. Puiston kaakkoiskulma on maisemarakenteellisesti
merkittävä. Se sijaitsee selänteen lakialueella (tarkastelualueen korkein kohta), jonka poikki kulkee vedenjakaja.
Asuinalueen eteläpuolella on pieni soistunut painauma (1),
joka poikkeaa alueen muista elinympäristöistä ja on siksi
monimuotoisuuden kannalta arvokas.
Käyttöarvot
Viheralueen läpi kulkee useita seudullisestikin tärkeitä
kevyen liikenteen reittejä, kuten itä-länsisuuntainen pyörätieverkon pääväylä (Oulun yleiskaava 2020). Monimuotoista kaupunkimetsää kasvava alue tarjoaa mahdollisuuden
luontokokemuksiin. Liikenteen melu tosin häiritsee virkistäytymistä ja luonnon kokemista. Läheinen, maastoltaan
samantyyppinen ja toimintamahdollisuuksiltaan monipuolinen Lintulammenpuisto vie käyttäjiä suojaviheralueelta,
mikä laskee alueen merkittävyyttä käytön näkökulmasta.

tiä. Poikkimaantien varsi ei kuitenkaan ole alkuperäisen
kaavan kannalta merkittävä, sillä tielinjaus kulki alkujaan
aivan asuinalueen vieressä. Soistunut painauma asuinalueen eteläpuolella kerää hulevesiä. Metsä antaa suojaa tuulelta ja parantaa asuinalueen pienilmastoa. Poikkimaantieltä ja Pohjantieltä kantautuu melua. Poikkimaantiellä ei
ole melunsuojarakenteita, joten viheralueen leveyttä tarvitaan, jotta melu ei kantautuisi asutukselle saakka.
Kehittämisideoita
• jos Poikkimaantien varteen osoitetaan täydennysrakentamista, viheralueen säilyminen riittävän laajana ja
yhtenäisenä on tärkeää
Muuta
• viheralueen kaakkoiskulma Valtatie 4:n poistumisliittymän kohdalla on Destian omistamaa maata
• Poikkimaantien varsi on mahdollista täydennysrakentamisaluetta. Alue sijaitsee ennestään moottoritieliittymän lähellä, joukkoliikenteen varrella. Poikkimaantien täydentyminen kehätieksi edelleen kasvattaa
lisärakentamispaineita
• täydennysrakentaminen suojaisi asutusta melulta

”Ei asukas mene jonnekin Kihokkipuistoon
vaan nätin näköiseen viherlänttiin.”

Kulttuuriarvot
Ei erityisiä kulttuuriarvoja.
Kaupunkirakenteelliset arvot
Metsäisyys on Lintulan lähiön tärkeimpiä ominaispiirteitä.
Asuinaluetta rajaava viheralue ylläpitää alueen identiteet-
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