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1 Johdanto
Kaukovainion kaupunginosa sijaitsee noin 3 km
Oulun keskustasta kaakkoon. Asuinalue on rakentunut siten, että sen itä- ja etelälaidalla on korkeita
kerrostaloja ja länsilaidalla matalia rivi- ja omakotitaloja. Alueen keskustaan sijoittuvat palvelut, mm:
koulu, kirjasto, päivittäistavarakaupat ja päiväkoti.
Kaupunginosan pohjoisosassa sijaitsevat Oulun
ammattikorkeakoulu ja Oulun aikuiskoulutuskeskus. Asukkaita alueella on noin 4 700.
Yleissuunnittelun alue käsittää Kaukovainion kaupunginosan lukuun ottamatta Joutsentien pohjoispuolella olevaa oppilaitosten aluetta. Suunnitte-

lualuetta sivuavat Joutsentie, Kainuuntie (vt 22),
Poikkimaantie ja Pohjantie (vt 4). Kaupunginosan
kaikki asutus sisältyy suunnittelualueeseen. Alueen pinta-ala on noin 140 ha. Suunnittelualue on
esitetty kuvassa 1.
Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma Kaukovainion kaupunginosan maankäytön,
liikenteen ja ympäristön kehittämiseksi. Se esittää
tavoitteet alueen täydennys- ja lisärakentamiselle,
ympäristön ja palvelukeskuksen parantamiselle
sekä liikenneverkon kehittämiselle. Yleissuunnitel-

ma ei ole kaava, mutta se ohjaa alueen asemakaavoitusta ja muuta suunnittelua. Lisäksi se tukee
yleiskaavan tarkistamistyötä.

massa olevan asuinalueen kehittämisen menettelytapoja, jotka tukevat asukkaiden osallistumista
suunnitteluun.

Suunnittelua on ohjannut työryhmä, johon on kuulunut edustajia Oulun kaupungin yhdyskunta- ja
ympäristöpalveluista, Oulun vedestä sekä Oulun
energiasta.

Osallisille ja muille kaupungin asukkaille on varattu mahdollisuus lausua kirjallisesti tai suullisesti
mielipiteensä yleissuunnitelmasta.

Ohjausryhmän jäseniä ovat olleet:
YYP, asemakaavoitus
• Matti Karhula, pj.
• Mikko Törmänen
YYP, asemakaavoitus
• Leena Olsbo-Rusanen YYP, maa ja mittaus
• Liisa Kääriä-Fischer YYP, katu- ja viherpalvelut
(syksyyn 2011 asti)
• Mirjam Larinkari
YYP, katu- ja viherpalvelut
(syksystä 2011)
• Jukka Talvi 		
YYP, katu- ja viherpalvelut
• Marketta Karhu
YYP, ympäristötoimi
• Matti Tynjälä		
YYP, ympäristötoimi
• Esa Kauppi 		
YYP, rakennusvalvonta
• Veli-Matti Hyyrynen Oulun vesi
• Jarno Liimatainen Oulun energia
• Mikko Vesterinen
Oulun energia
• Antti Määttä, siht. YYP, asemakaavoitus.
Liikenteen, katujen ja ympäristön yleissuunnittelun konsulttina on toiminut Plaana Oy, jossa työhön ovat osallistuneet Hilkka Piippo, Juha Raappana, Hanna Asumaniemi ja Leena Pehkonen.
Maankäytön yleissuunnitelmaa on valmisteltu Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa, jossa työhön ovat osallistuneet useat arkkitehdit, kaavoitusassistentit sekä harjoittelijat.

Kuva 1. Suunnittelualue, katuverkko, palvelut ja toiminnot.

Kaukovainion yleissuunnittelun osallisia ovat olleet:
• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, vastuualueet
Liikenne ja infrastruktuuri sekä Ympäristö ja
luonnonvarat
• Pohjois-Pohjanmaan museo
• Pohjois-Pohjanmaan liitto
• Oulun kaupunki, Liikuntavirasto
• Oulun kaupunki, Opetustoimi
• Oulun kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi
• Oulun Vesi
• Oulun Energia
• Oulun Puhelin Oyj
• Koskilinjat Oy
• Vammaisneuvosto
• Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos
• Oulun kihlakunnan poliisilaitos
• Oulun Luonnonsuojeluyhdistys ry
• Kaukovainion suuralueen yhteistyöryhmä
• Kaukovainion asukasyhdistys ry
• Kiinteistönomistajat ja asukkaat.

Suunnitelman osallisia ovat olleet kaikki, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Yleissuunnittelun yhteydessä
on pyritty luomaan täydennysrakentamisen ja ole-
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2 Kaukovainion historia
Kaukovainion suunnittelun ja rakentamisen historiaa on kuvattu Oulun kaupungin rakennussuojelutyöryhmän julkaisussa Kaukovainio: Metsälähiön moderni rakennusperintö, Rakennuskannan ja
viheralueiden inventointi 2010–2011.
Kaukovainion suunnittelu liittyy vahvasti suomalaisen lähiörakentamisen historiaan. Ensimmäisen kerran Kaukovainion lähiö esiintyi Meurmanin
ja Ervin laatimassa Oulun yleiskaavassa vuonna
1952, jossa Oulun esitettiin useita hajakeskitettyjä asumalähiöitä. Kaukovainion asukastavoite oli
tuolloin 3500 asukasta. Tavoitetta nostettiin 6000
asukkaaseen yleiskaavan tarkistuksessa vuonna
1960.
Vielä 1960-luvun alkupuolella Kaukovainio oli suurimmaksi osaksi metsää. Kaukovainion pohjoisosassa sijaitsivat vuonna 1954 rakennettu Hiirosen
vanhainkoti sekä vuonna 1953 rakennetut Kultatien
yksikerroksiset vuokratalot. Kaukovainion asuinaluetta koskeva ensimmäinen asemakaava vahvistettiin vuonna 1965. Kaupunki ja valtio omistivat
asemakaavoitetut alueet. Kaavan laati arkkitehti
Pentti Ahola. Asemakaava perustui ns. ulkosyöt-

töperiaatteeseen, jonka mukaan alueen keskelle
muodostui ajoneuvoliikenteeltä rauhoitettu keskuspuistoalue. Puiston keskelle sijoitettiin liikekeskus sekä muut palvelut, joille johti jalankulkureittejä omakoti-, rivitalo- ja kerrostalokortteleista.
Julkiset rakennukset avautuivat pihoineen keskuspuistoon. Asuntokortteleiden ympärillä kiersi lenkkikatu, joka muodostui Maakotkantiestä ja Merikotkantiestä. Rengasmaisen kadun ulkopuolelle
sijoittuivat Hiirosen vanhainkoti, Kultatien vuokratalot sekä Merikotkantien itäpuolelle Hiirosenkankaalle osoitettu laaja varaus julkista rakentamista
varten. Viheralueet olivat keskeisellä sijalla toimintojen erottajina ja virkistystarkoituksissa. Puistoihin osoitettiin kaavassa urheilu- ja leikkialueita.
Ensimmäisen asemakaavan (v. 1965) asuinkorttelit valmistuivat nopeasti, pääosin vuosina 1965–
1970. Asuinkortteleihin sijoittui kerrostaloja, rivitaloja sekä pientaloja. Kerrostalokorttelit vastasivat
Meurmanin esittämää funktionalistista, avointa,
väljää ja luonnonläheistä rakentamistapaa, jossa pihoja ei ollut selvästi rajattu vaan ne liittyivät
saumattomasti puistoalueisiin. Rakentamistapa
heijasteli ajan sosiaalisia tavoitteita. Metsälähiön
ajateltiin yhdistävän luonnonläheisyyden, kyläyhteisöllisyyden ja modernin yhteiskunnan mukavuudet.

Kuva 2. Nykyisiä Kaukovainion kerrostaloja.
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Vuonna 1970 Kaukovainion itäosan asemakaavaa
muutettiin ja asuinkerrostalojen alue laajennettiin
Merikotkantien itäpuolelle. Kaupunginosan asukastavoite nostettiin yli 10000
asukkaaseen, ja samalla
luovuttiin alkuperäisestä
liikenteen ulkosyöttöperiaatteesta. Kaavan laati An-

Kuva 3. Kaukovainion omakotitalot rakennettiin 1960-luvulla (lähde: Kalevan kuva-arkisto).

na-Maria Kantola. Rakennusten sijoittelulla pyrittiin korostamaan harjannetta. Alueen rakennukset
sijoiteltiin siten, että pihatiloista muodostui alkuperäisen kaava-alueen pihoja suljetumpia. Pihojen aitaaminen alueella kiellettiin ja muut kuin ajoteinä ja pysäköintiin käytettävät alueet määrättiin
hoidettavan puistomaisessa kunnossa. Kaukovainion itäosan kerrostalokorttelit rakentuivat 1970-luvun puoliväliin mennessä.
Asemakaavan tarkistuksessa vuonna 1974 uusia kerrostalokortteleita osoitettiin kehäkadun
(Maakotkantien ja Ampuhaukantien) eteläpuolelle. Tämänkin kaavan laati Anna-Maria Kantola.
Kortteleiden suunnittelussa noudatettiin samoja periaatteita kuin vuoden 1970-kaavassa. Vuoden 1974 asemakaava ei toteutunut yhtä nopeasti
kuin aikaisemmat, vaan se rakentui valmiiksi vasta
1980-luvun lopulla.
Kaukovainion keskuksen ensimmäinen rakennus
- ostoskeskus - valmistui vuonna 1967. Alkuperäinen ostoskeskus muodostui neljästä rakennuksesta, joiden välissä oli kauppakäytävä.

Kaukovainion kansakoulu valmistui vuonna 1970.
Asemakaavamuutosten
jälkeen rakennettiin seurakuntatalo (1977), ostoskeskuksen 2.vaihe (1977),
nuorisolastentalo (1980)
ja ostoskeskuksen 3.vaihe
(1981) sekä laajennettiin
alkuperäistä ostoskeskusta (1982). Viimeisimpänä
keskustan palvelurakennuksista valmistui Varpushaukantien päähän Kairoskoti (2001).

Kaukovainion ensimmäisessä asemakaavassa toteutuivat 1960-luvun ihanteet. Kaukovainio edustaa hajakeskitysperiaatteella toteutettua, keuhkokaaviomallia noudattavaa,
tyypillistä suomalaista lähiörakentamista. Merkittävimmät asemakaavamuutokset ovat olleet Merikotkantien itäpuolen asemakaava. Vuosien 1970
ja 1974 asemakaavamuutoksissa luovuttiin alkuperäisestä puhtaasta liikenteen ulkosyöttöideasta.

3 Suunnittelun lähtökohdat
3.1 VÄESTÖ JA ASUMINEN
Kaukovainio rakentui hyvin nopeasti vuosina 1965–
1974. Väestö oli suurimmillaan vuonna 1974, jolloin
alueella asui 8100 henkilöä. Tämän jälkeen väestö alkoi vähentyä siten, että vuonna 1980 alueella
oli yli 7500 asukasta ja nykyään asukkaita on noin
4700. Kaupunginosan väestö vähenee yhä hitaasti asumisväljyyden kasvaessa. Samaan suuralueeseen kuuluvan Hiirosen kaupunginosan rakentaminen kompensoi Kaukovainion kaupunginosan
väestön vähentymistä, sillä suunnitteen mukaan
koko suuralueella asuu 6150 henkilöä vielä vuonna 2019.
Väestökehitys v. 1970 -2010 ja väestösuunnite vuodelle 2019

ti. Yli 65-vuotiaiden osuus on nykyään lähes 20 %,
kun se koko kaupungissa on alle 13 %. Väestörakenteen muutos heijastelee seudullisen muuttoliikkeen trendiä: nettomuutto suuntautuu Oulun
ulkokehän (asumakuntakehän) pientalovaltaisille asuntoalueille sekä ympäristökuntiin. Trendistä johtuen väestö vähenee ja vanhenee vanhoissa
lähiöissä, kun taas kaupunkiseudun ulkokehällä
lasten osuus on suuri.
Kaukovainion väestö- ja ikärakenne 1990, 2000 ja 2010
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Kuva 4. Kaukovainion ja Hiirosen kaupunginosien toteutunut väestökehitys v. 1970–2010 sekä suuralueen väestösuunnite vuodelle 2019.

Viimeisten 20 vuoden aikana lasten ja työikäisten
määrä on vähentynyt muuta väestöä nopeammin.
Vielä 1980-luvun lopulla lasten osuus Kaukovainion väestöstä vastasi koko kaupungin keskiarvoa, mutta nykyään erityisesti päiväkoti-ikäisten
osuus on Kaukovainiolla keskimääräistä pienempi.
Vanhusväestön osuus puolestaan kasvaa nopeas-
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Kuva 5. Kaukovainion kaupunginosan väestö ikäluokittain
v. 1990, 2000 ja 2010.
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Asukkaiden vaihtuvuus on kohtuullisen korkea, sillä noin 30% väestöstä muuttaa vuosittain kaupunginosaan ja sieltä pois. Kaupungin sisäinen muutto käsittää tästä yli 2/3. Maahanmuuttajien osuus
Kaukovainion väestöstä ei ole erityisen suuri: väestöstä noin 96 % puhuu äidinkielenään suomea.
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asuntokunnista on vähintään kolme henkilöä, ja
näiden asuntokuntien lukumäärä väheni lähes 20%
vuosina 2006–2010.

Kaukovainion kaupunginosan asuntokanta käsittää noin 3150 asuntoa, joista yli 90 %:ssa on vakituisia asukkaita. Yli 90 % asunnoista on kerrostaloissa, ja näissä asuu yli 80 % väestöstä. Alueella
on myös pientaloja ja rivitaloja. Kaikista asunnoista lähes 40 % on omistusasuntoja, kun koko kaupungissa omistusasuntoja on keskimäärin lähes
puolet.
Kerrostalovaltaisuus näkyy asuntokuntajakaumassa: Kaukovainion kaupunginosassa oli vuoden 2010 alussa 2800 asuntokuntaa, joista lähes
60 %:ssa oli vain yksi asukas. Asuntokunnan keskikoko on noin 1,7 henkilöä, kun se koko kaupungissa on noin 2,0. Kaukovainiolla noin 13 %:ssa
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Kuva 6. Kaukovainion kaupunginosan asuntokanta talotyypin ja hallintamuodon mukaan.

3.2 PALVELUT
Suunnittelualue käsittää monipuoliset palvelut:
mm. koulun, kirjaston, useita päiväkoteja, nuorisotalon, asukastuvan, Kaukovainion kappelin, Hiirosen vanhainkodin sekä lukuisia kaupallisia palveluita.

Kaukovainion kaupunginosan pohjoislaidalla,
suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä, sijaitsevat Oulun ammattikorkeakoulu sekä Oulun
aikuiskoulutuskeskus, joissa on yhteensä noin
5000 opiskelijaa. Oppilasmäärän arvioidaan kasvavan lähivuosien aikana noin 6500:een.
Kaukovainion keskellä sijaitsevassa liikekeskuksessa on kaksi pienehköä päivittäistavarakauppaa,
kukkakauppa, ompelutarvikekauppa, pitseria, kaksi anniskeluravintolaa, apteekki, kioski, mainostoimisto, parturikampaamo sekä suuralueen asukasyhdistyksen ylläpitämä aktiivinen ja yhteisöllinen
asukastupa. Osa liikekeskuksen tiloista on tyhjiä ja
rakennukset ovat yleisilmeeltään huonokuntoisia.
Liikekeskus kilpailee osittain muiden kaupallisten
lähipalveluiden kanssa. Kaukovainion kaupunginosan eteläpuolella, Hiirosen kaupunginosassa, on
huoltoasema sekä vuonna 2005 avattu Lild-päivittäistavarakauppa, jonka myyntipinta-ala on selvästi
suurempi kuin Kaukovainion päivittäistavarakauppojen yhteenlaskettu pinta-ala. Suunnittelualueen
pohjoisosassa, Merikotkantien ja Joutsentien risteyksen kaakkoiskulmassa, on puolestaan Teboilin huoltoasema, jonka yhteydessä toimivat myös
mm. pitseria ja hampurilaisravintola.
Kaukovainion koulu on peruskorjattu ja laajennettu kesällä 2012. Korjaushanke on osa Kastellin monitoimitaloon liittyvää kouluverkkoratkaisua. Peruskorjaussa koulurakennuksessa toimii luokkien
1–9 yhtenäiskoulu, jonka mitoitusoppilasmäärä on
noin 500 oppilasta. Peruskorjauksen yhteydessä
koulurakennukseen on toteutettu aluekirjasto.
Kaupunginosassa on useita päiväkoteja, joista osa
on asuinkerrostalojen pohjakerroksessa. Liikekeskuksen vieressä, samassa rakennuksessa nuorisotilojen kanssa, on Kaukovainion päiväkoti. Vaskitien päässä puolestaan toimii Vaskitien päiväkoti.
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Haukansulan päiväkoti ja Merikotkan päiväkoti sijaitsevat Sivakan omistamissa kiinteistöissä Merikotkantiellä ja Maakotkantiellä. Varsinaisesta
ylitarjontaa päivähoidossa ei ole. Merikotkan päiväkodin toiminta päättynee kuitenkin vuonna 2012.
Merikotkantien koillispuolella sijaitsevaa Hiirosenkotia peruskorjataan ja laajennetaan parhaillaan. Lisäksi Hiirosenkodin korttelissa sijaitseva
vanhusten asuintalo tullaan korvaamaan uudella
palvelutalolla.

3.3 MAANOMISTUS

3.4 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Oulun kaupunki omistaa lähes koko suunnittelualueen. Tonttien vuokrasopimukset ulottuvat vuosiin 2015–2051. Kaupunginhallitus on päättänyt
20.12.2011 § 672 jatkaa pientalotonttien vuokra-aikoja 35 vuotta edellisten sopimusten päättymisestä, mutta päätös ei ole vielä lainvoimainen. Muiden
tonttien vuokrasopimusten jatkamisesta on tarkoitus päättää vuoden 2012 aikana.

Kaukovainion rakennusperintöä on arvioitu Oulun
kaupungin rakennussuojelutyöryhmän julkaisussa Kaukovainio: Metsälähiön moderni rakennusperintö, Rakennuskannan ja viheralueiden inventointi 2010–2011.
Julkaisun mukaan suunnittelualue heijastaa kokonaisuutena hyvin aikansa suunnitteluihanteita.
Kaukovainio on yksi Oulun ensimmäisiä lähiöitä
ja se edustaa hajakeskitysperiaatteen mukaisesti, keuhkomallia noudattaen toteutettua tyypillistä suomalaista lähiörakentamista. Alueen nopean rakentumisen vuoksi 1960-luvun metsälähiön
suunnitteluihanteet toteutuivat puhdaspiirteisinä. Kaukovainio on tunnistettavissa metsälähiöksi katunäkymien, pihojen jäsentelyn ja viheralueiden perusteella. Alkuperäiset viheralueet ovat
hyvin säilyneet ja runsaspuustoiset mäntymetsät
tuovat ympäristölle omaleimaista tunnistettavuutta. Alkuperäinen kookas mäntypuusto on tärkeä
maisematekijä.

ja useimmat rakennukset ovat säilyttäneet hyvin
alkuperäiset piirteensä. Kaukovainiolla on monia
ympäristöarvoiltaan, arkkitehtonisilta arvoiltaan
sekä paikallisen identiteetin kannalta merkittäviä
rakennuskokonaisuuksia. Pihojen aitaaminen, laajat pysäköintialueet ja alkuperäisestä tyylistä poikkeavat piharakennukset häiritsevät kuitenkin paikoin kortteleiden ilmettä.
Palveluita tarjoava keskus on tärkeä osa lähiön ideaa ja alueen historiaa. Kaukovainion keskusta ei
kuitenkaan hahmotu hyvin Maakotkantieltä, ja keskuksen vaatimaton hoitotaso vaikuttaa ilmeeseen.
Rakenteeltaan keskus on avonainen ja runsas pysäköintitila hallitsee sitä. Selvityksen mukaan ostoskeskuksen vanhin osa sekä päiväkotirakennus
ovat kuitenkin arkkitehtuuriltaan, yhtenäisyydeltään tai säilyneisyydeltään Kaukovainion kannalta
merkittäviä ja arvokkaita.

Asuinkorttelit muodostavat laajan ja rakennuskannaltaan yhtenäisen alueen. Rakennuskanta on aikakaudelleen tyypillistä modernia arkkitehtuuria

Kuva 9. Haulitien rivitaloja.

3.5 LIIKENNEJÄRJESTELYT JA
LIIKKUMINEN
3.5.1 Väylät
Kuva 7. Kaukovainion rakennuskannan ja viheralueiden osa-aluekohtainen arvotus (lähde: Kaukovainio: Metsälähiön moderni rakennusperintö, Rakennuskannan ja viheralueiden inventointi 2010–2011).
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Kuva 8. Haukanpesän kerrostaloja.

Suunnittelualuetta ympäröivät kolmelta puolelta
maantiet: lännessä valtatie 4 (Pohjantie), idässä

valtatie 22 (Kainuuntie) ja etelässä Poikkimaantie (mt 8155). Pohjoisessa aluetta rajaa Joutsentie, joka on alueellinen pääkatu. Suunnittelualueen
kokoojakatuja ovat Merikotkantie ja Maakotkantie (kuva 10). Muut alueen kadut ovat tonttikatuja. Alue kytkeytyy ympäröivään liikenneverkkoon
Poikkimaantien ja Joutsentien liittymien kautta.
Sisääntuloliittymät on varustettu liikennevaloin.

Merikotkantiestä. Asemakaavan laajennuksen
myötä katuverkko on täydentynyt Merikotkantien
itäpuolisilla tonttikaduilla.

Kaukovainion alueen alkuperäisen ulkosyöttöperiaatteella suunnitellun katuverkon keskelle muodostuu ajoneuvoliikenteeltä rauhoitettu keskuspuistoalue. Asuntokortteleiden ympärillä kiertävä
lenkkikatuyhteys muodostuu Maakotkantiestä ja

Alueen itäosassa on parannettu Tuulihaukantie
ja Nuolihaukantie. Lisäksi Merikotkantien ja Maakotkantien kokoojakatujen liittymiin on rakennettu
autoliikenteen hidasteita. Muutamia hidasteita on
rakennettu myös tonttikaduille kevyen liikenteen
väylien ylityskohtiin. Noin
puolet Kaukovainion alueen pyöräteiden päällysteistä ja valaistuksesta on
uusittu 1990-luvun puolivälissä. Parannetut väylät
ovat pääasiassa alueen läpimeneviä yhteyksiä.

Kaukovainion liikekeskuksen alue ja sen väylät on
perusparannettu 2000-luvun alussa. Kaukovainon luoteisosassa on perusparannettu Hopeatien
alueen kadut vuonna 2009.

Kaupungin lähivuosien
parannusohjelmissa on
Pronssitien alueen katujen parantaminen.
Kuva 11. Oulun kaupungin tavoitteellinen kevyen liikenteen pääverkko. Kaukovainion alue korostettu katkoviivalla (lähde:
Oulun kaupungin kevyen liikenteen verkon kehittämissuunnitelma v. 2011).

Jalankulku- ja pyörätiet

Kuva 10. Kaukovainion autoliikenteen ja kevyen liikenteen nykyverkko.

Kaukovainion läpi kulkee pohjois-eteläsuuntainen
kevyen liikenteen alueellinen pääreitti (kuva 11).

Kaukovainiolla on kattava kevyen liikenteen verkko (kuva 10). Alueen keskellä sijaitsevat liikekeskus sekä muut palvelut, joille on hyvät ja lyhyet
kevyen liikenteen yhteydet asuntokortteleista. Kevytliikenne risteää eritasossa aluetta ympäröivien
pääteiden- ja pääkatujen autoliikenteen kanssa, lukuun ottamatta Joutsentien/ Kotkantien/ Merikotkantien liittymää.

Valtaosa Kaukovainion kevyen liikenteen väylistä
on asfalttipäällysteisiä ja valaistuja. Alueella on
myös lyhyehköjä kivituhkapintaisia puistokäytäviä yhdistämässä päällystettyjä väyliä.
Kuvassa 10 esitetyn virallisen väylästön lisäksi alueen puistoissa ja metsissä on paljon rakentamattomia polkuja.

Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma
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Valaistus
Euroopan unionissa astui 24.3.2009 voimaan energiatehokkuusdirektiivi 2005/32/EC. Direktiivin seurauksena mm. katuvalaistuksessa käytetyt elohopealamput poistuvat markkinoilta vuoteen 2015
mennessä. Direktiivin voimantulon myötä Oulun
kaupungin katujen ja yleisten alueiden valaistusta joudutaan uusimaan mittavasti lähivuosien aikana.
Vuonna 2010 valmistunut Oulun kaupungin valaistuksen yleissuunnitelma antaa uusimiselle suuntaviivat. Yleissuunnitelmalla ohjataan kokonaisvaltaisesti valaistuksen kaupunkikuvallista ilmettä,
toimivuutta sekä energia- ja kustannustehokkuutta. Suunnitelma toimii pohjana eri alueiden valaistuksen yleissuunnittelulle, rakennussuunnittelulle
ja tekniselle suunnittelulle.
Yleissuunnitelman mukaan valaisintyyppien kirjoa
pienennetään. Elohopealamput vaihdetaan tehokkaampiin valonlähteisiin vaihto-ohjelmasuunnitelman mukaisesti. Kaukovainio kuuluu yleissuunnitelman mukaan alueisiin, joissa valaisin ja lamppu
vaihdetaan. Valaisinpylväät ovat alueella hyväkuntoisia sinkittyjä teräspylväitä eikä niitä ole tarpeen
uusia. Tavoitteena on kaikkien elohopeahöyrylamppujen poistaminen Oulun kaupungin katuvaloverkolta viimeistään vuonna 2019.

Väylien kunnossapito
Katujen kunnossapitoluokat ovat I, II ja III. Kevyen
liikenteen väylillä on kaksi kunnossapitoluokkaa I
ja II. Kaukovainiolla kunnossapitoluokkaan I kuuluvat Merikotkantie, Maakotkantie ja Lyijytie. Hiirihaukantie kuuluu kunnossapitoluokkaan II. Muut
kadun kuuluvat luokkaan III.

Kaukovainion alueen pää- ja kokoojakatuihin liittyvät kevyen liikenteen väylät kuuluvat kunnossapitoluokkaan I. Muut kevyen liikenteen väylät kuuluvat luokkaan II. Tonttikadut, jotka ovat osa kevyen
liikenteen reittiä, aurataan kuten kunnossapitoluokan I kevyen liikenteen väylät.

3.5.2 Liikkuminen ja liikenne
Liikkumisvyöhykkeet
Suomen Ympäristökeskuksen tekemässä selvityksessä tarkasteltiin paikkatietoja hyödyntäen Kaukovainion-Hiirosen alueella asuvien ja työssäkäyvien liikkumismahdollisuuksia ja matkapituuksia.
Selvityksen mukaan Kaukovainion eteläosa ja keskusta on joukkoliikennekaupunkia, alueen itäosassa ja länsiosassa on autokaupunkia. Kaukovainion
luoteisosa on jalankulkukaupungin reunavyöhykettä (kuva 12).
Vyöhykeanalyysin periaatteena on jakaa kaupunkiseutu liikkumisvyöhykkeisiin: joukkoliikenteen
kannalta edullisiin ja epäedullisiin vyöhykkeisiin
sekä vyöhykkeisiin, joilla jalankulun ja pyöräilyn
edellytykset ovat hyvät. Asukkaiden liikkumistottumukset ovat eri vyöhykkeillä erilaisia.

Auton omistus
Suomen Ympäristökeskuksen selvityksessä tarkasteltiin myös oululaisten kotitalouksien auton omistusta. Kaukovainion alueen analyysi
ruuduissa erottuvat “vähäautoisina” Hiirosen koti
ja sen läheisyydessä sijaitsevat palveluasunnot
sekä Ampuhaukantien varressa sijaitseva Sivakan
vuokratalo, jossa asuu mm. opiskelijoita.
Oulun seudun liikennetutkimuksen mukaan kaukovainiolaisilla oli vuonna 2009 kotitaloutta kohden 0,93 henkilöautoa. Autottomia kotitalouksia
Kaukovainiolla oli 12 % enemmän ja kahden au-

Jalankulkuvyöhyke rajautuu 1 – 2 km säteelle kaupungin kaupallisesta ydinkeskustasta. Jalankulkuvyöhykkeellä matkoja tehdään paljon pyöräillen.
Jalankulkuvyöhykettä ympäröi reunavyöhyke, joka
ulottuu 2 - 5 km säteelle jalankulkuvyöhykkeestä.
Jalankulun reunavyöhykkeillä liikkumismahdollisuudet ovat monipuoliset, sillä joukkoliikenteen
palvelutaso on yleensä hyvä, mutta lyhyet etäisyydet tarjoavat mahdollisuuden liikkua myös kävellen ja pyörällä.
Joukkoliikennevyöhykkeet sijaitsevat yli 2,5 km
etäisyydellä kaupungin keskustasta ja niillä jouk-
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koliikenteen palvelutaso on erinomainen tai hyvä.
Joukkoliikenteen kannalta edullinen ympäristö
suosii myös jalan ja pyörällä tehtyjä matkoja.
Jalankulku- ja joukkoliikennevyöhykkeen ulkopuolelle jäävä taajama-alue on autovyöhykettä. Autovyöhykkeellä on jonkin verran joukkoliikennetarjontaa, mutta joukkoliikenteen palvelutaso ei ole
yhtä hyvä kuin joukkoliikennevyöhykkeellä. Autovyöhykkeellä henkilöautoa käytetään kaikissa ikäryhmissä selvästi enemmän kuin jalankulku- ja
joukkoliikennevyöhykkeillä.
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Kuva 12. Liikkumisvyöhykkeet (lähde: Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne,
Analyysituloksia Oulun Kaukovainio, SYKE, 2010).

ton kotitalouksia 12 % vähemmän kuin Oulun seudulla keskimäärin (taulukko 1).
Taulukko 1. Henkilöautojen määrät kotitaloudessa Kaukovainiolla ja Oulun seudulla (lähde: Oulun seudun liikenne-

Liikennemäärät
Kuvassa 13 on esitetty suunnittelualueen maantieverkon v. 2011 liikennemäärät sekä arvio katuverkon vastaavista poikkileikkausliikennemääristä.

tutkimus v. 2009).
Henkilöautojen määrä
kotitaloudessa
Ei yhtään autoa
Yksi auto
Kaksi autoa
Enemmän kuin 2 autoa

Kaukovainiolla
28 %
53 %
17 %
2%

Oulun seudulla
keskimäärin
16 %
53 %
29 %
2%

ero
12 %
0%
-12 %
0%

Yhden auton kotitalouksia ja useamman kuin kahden auton kotitalouksia oli Kaukovainiolla saman
verran kuin Oulun seudulla keskimäärin. Ajokortin
omistaa Kaukovainion yli 18 -vuotiaista asukkaista keskimäärin 79 %, kun Oulun seudun vastaava
osuus on 93 %.
Liikennetutkimuksen mukaan Kaukovainiolla
tehdään kaikista matkoista henkilöautolla autolla 61 %, polkupyörällä 23 % kävellen 14 % ja linjaautolla 14 % (taulukko 2).

Taulukko 2. Kaukovainion ja Oulun kaupungin alueen matkojen kulkutapaosuudet (lähde: Oulun seudun liikennetutkimus v. 2009).

Kulkutapa
auto
linja-auto
polkupyörä
kävely

Kaukovainioperäiset
matkat
%-osuus
yhteensä
6252
61 %
247
2%
2423
1402

23 %
14 %

Oulun
kaupungin
alueen
matkat %osuus
55 %
5%
21 %
19 %

ero
6%
-3 %
2%
-5 %

Katuverkon liikennemäärät on arvioitu vuoden
2003 liikennelaskentatiedoista keskimääräisen liikenteen kasvun perusteella. Katuverkon liikennemäärien on oletettu kasvaneen 15 % - 20 % vuosina 2003 – 2011.
Aluetta ympäröivistä pääteistä ja kaduista eniten
autoliikennettä on valtatiellä 4 (Pohjantie), jonka
vuoden 2011 keskimääräinen vuorokausiliikenne
(KVL) oli noin 40 000 autoa/vrk. Valtatien 22 (Kainuuntie) liikennemäärä oli noin 13 500 autoa/vrk ja
Poikkimaantien 6 400 – 12 700 autoa/vrk. Joutsentien (katu) vuoden 2011 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä oli 18 700 ajon./vrk.

Vuonna 2003 Maakotkantiellä ja Merikotkatiellä
tehtyjen liikennelaskentojen mukaan huipputunnin liikennemäärä on Kaukovainiolla noin 10 %
vuorokauden liikennemäärästä.
Kuvassa 13 on esitetty suunnittelualueen teiden
ja katujen nykyiset nopeusrajoitukset. Valtatien 4
Pohjantien nopeusrajoitus on 100 km/h, valtatien 22 Kainuuntien 60 - 80 km/h, Poikkimaantien
60 km/h ja Joutsentien 50 - 60 km/h. Kaukovainion alueen kaduilla on voimassa 40 km/h aluenopeusrajoitus.

vilkkain. Vuoden 2007 aamuhuipputuntiliikenteen
aikana Joutsentien ylitti tunnin aikana noin 580
kevytliikenteen kulkijaa. Muiden katuliittymien kevytliikenteen tasoylitysten määrä vaihteli 20 – 280
kulkijaan vuoden 2003 huipputuntilaskentojen mukaan.
Rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen avulla
määritettiin vuonna 2003 ala-asteikäisten lasten
katujen ylitysmäärät koulumatkoilla Kaukovainiolla. Oletuksena oli, että lapset tekevät koulumatkan
joko kävellen tai polkupyörällä ja käyttävät matkaan lyhintä mahdollista reittiä.

Joutsentien/ Kotkantien/ Merikotkantien liittymä on kevytliikenteen tasoylitysten osalta alueen

Kaukovainion alueella on eniten autoliikennettä
itäisenä lenkkitienä toimivalla Merikotkantiellä,
jonka liikennemäärä vaihtelee 5 200 – 9 900 autoa/
vrk. Raskaan liikenteen osuus Merikotkantiellä oli
vuoden 2003 liikennelaskennan mukaan 4,4 %. Läntisenä lenkkitienä toimivan Maakotkantien vuoden
2011 liikennemäärä vaihtelee 2 000 – 4 250 autoa/
vrk. Alueen eteläosan katuverkolla Lyijytien liikennemäärä on noin 6 700 autoa /vrk.
Suunnittelualueen liikenteellisesti vilkkain ja kuormitetuin tasoliittymä on Joutsentien/ Kotkantien/
Merikotkantien liikennevaloliittymä, jossa kevytliikenne on samassa tasossa autoliikenteen kanssa.
Etenkin aamuhuipputunnin aikana liittymä ruuhkautuu idästä Kotkantielle oikeaan kääntyvän autoliikenteen vuoksi. Jonot yltävät Joutsentiellä
valtatien 22 liikennevaloliittymään saakka ja pahimmillaan sen ylikin, mikä heikentää myös valtatien 22 liittymän toimivuutta.

Kuva 13. Suunnittelualueen maanteiden ja katujen vuoden 2011 keskimääräiset
vuorokausiliikennemäärät (ajon/vrk) sekä nykyiset nopeusrajoitukset.

Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma

9

Kuvassa 14 on esitetty oppilaiden kokoojakatujen
ylitykset koulumatkojen yhteydessä yhtenä koulupäivänä. Eniten tasoylityksiä tapahtuu etelästä
Hiirosen suunnasta Maakotkantien yli. Toiseksi
eniten tasoylityksiä tapahtuu itä-länsi suunnassa
Merikotkantien yli Tuulihaukantien kohdalla.

hain aamulla sekä kouluajan ulkopuolella bussit
liikennöivät noin kerran tunnissa.
Bussipysäkkejä Kaukovainiolla on yhteensä 14
kappaletta. Lisäksi alueella on bussin päätepysäkkinä toimiva kääntöpaikka. Linja-autoliikenteen käyttäjämääristä ei ole käytettävissä tietoja.

Joukkoliikennepalvelut

3.5.3 Liikenneturvallisuus
Kaukovainon ja Hiirosen alueiden kautta kulkee
useita bussireittejä. Reitit kulkevat Merikotkantietä, Maakotkantietä ja Kiilakiventietä ja Kotkantietä
(kuva 15). Alueella liikennöivät paikallisliikenteen
vuorot 7, 12, 13 ja 14. Bussit liikennöivät kouluaikoina päivällä puolen tunnin välein. Illalla ja var-

Kaukovainion alueen liikenneturvallisuustilannetta on selvitetty vuosina 2004 - 2008 poliisin tietoon
tulleiden henkilövahinkoihin johtaneiden liikenneonnettomuuksien perusteella (kuva 16).

Poliisin onnettomuustilastojen mukaan alueen katuverkolla viisivuotiskaudella on tapahtunut alueen pääliittymät huomioiden yhteensä 22
henkilövahinkoihin (heva) johtanutta liikenneonnettomuutta.
Joutsentien/ Kotkantien/ Merikotkantien liikennevalo-ohjatussa tasoliittymässä on tapahtunut 10
henkilövahinko-onnettomuutta, joista yhdeksässä
on ollut osallisena kevyen liikenteen kulkija. Yksi
kevyen liikenteen onnettomuus on johtanut kuolemaan.

Poikkimaantien eteläisessä liikennevalo-ohjatussa
pääliittymässä on tapahtunut kaksi autoliikenteen
henkiövahinko-onnettomuutta.
Kaukovainion alueen sisäisellä katuverkolla on tapahtunut yhteensä 10 heva-onnettomuutta, joista
kuudessa on kevytliikenne ollut osallisena. Tapahtuneet onnettomuudet ovat sijoittuneet tasaisesti
ympäri aluetta, eikä varsinaisia kasaumakohtia ole
löydettävissä.
Joutsentien/ Kotkantien/ Merikotkantien liittymän
parantaminen ja kevyen liikenteen alikulkukäytävien rakentaminen tulee selvästi parantamaan kevyen liikenteen olosuhteita liittymässä.

Kuva 14. Koululaisten laskennalliset kadun ylityskerrat v. 2003 koulumatkoilla

Kuva 15. Kaukovainion nykyiset linja-autopysäkit ja helmikuun 2012 nousija-

Kuva 16. Poliisin tietoon tulleet vuosina 2004 - 2008 tapahtuneet henkilöva-

sekä huipputuntiliikenteen kevyen liikenteen määriä v. 2003 ja v. 2007.

määrät (lähde: Koskilinjat Oy).

hinkoihin johtaneet liikenneonnettomuudet.
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3.6 MAISEMA JA YMPÄRISTÖ
3.6.1 Maisemarakenne
Kaukovainion alue on kokonaisuutena melko tasaista lukuun ottamatta alueen itälaidalla olevaa
kaakkois-luoteissuuntaista moreeniselännettä. Selänteen topografinen vaihtelu on +14 - +20 metrin
välillä ja se on Oulun oloissa harvinaisuus. Selänteen lakialue toimii vedenjakajana. Selännealue rajautuu itäosassaan kaupunginojan eli Plaanaojan
laaksoalueeseen, joka kiertää Hiirosen ulkoilualueen suuntaan. Kaukovainion maisemarakenne on
esitetty kuvassa 17.
Kaukovainion kallioperä on graniittia ja päämaalaji on hiekka, jonka lisäksi esiintyy moreenia ja
hietaa. Ennen rakentamista alue on ollut pääosin
metsää kasvavaa hiekka- ja sorakangasta. Pohjoisja länsiosassa on ollut peltomaata ja etelälaidalla
hakattu metsäalue sorakuoppineen.

3.6.2 Kasvillisuus
Kaukovainion alueen kasvillisuus koostuu pääosin
tuoreista kangasmetsistä, joita on alueen suojavihervyöhykkeinä sekä Kotkapuiston alueella. Merikotkantien varteen sijoittuvat puistometsät sekä
osa Poikkimaantien varren metsistä on kuivahkoa kangasmetsää. Yhtenäisten metsäalueiden
sisältä on löydettävissä ympäristöstään erottuvia
mäntyryhmiä ja eheitä puistometsäkokonaisuuksia. Tällaisia ovat muun muassa Kainuuntie varren
puistometsien kookkaat puuryhmät sekä Pohjanpuiston kasvutavaltaan säännönmukainen puistometsä. Pohjantien meluvallien ympäristö sekä
osa Kainuunpuistoa alueen koillisosassa ovat niittyä tai niittymäisiä alueita, joilla kasvaa istutettuja puita ja pensaita. Lisäksi Kotkapuistoon, ostoskeskuksen eteläpuolelle, sijoittuu puistomainen
viheralue, jossa kasvaa luontaisesti suuria män-

Kuva 17. Kaukovainion maisemarakenne (lähde: kaukovainion rakennusperintö- ja maisemaselvitys, Oulun kaupunki, kesä 2010).
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tyjä. Mänty onkin alueen pääpuulaji. Pienialaisia
sekapuumetsiä sijoittuu Joutsentien varteen, Kotkapuistoon sekä Hiirosen kodin ympäristöön sekä
koulun lähelle.
Viheralueilla kasvillisuus on pääosin luonnonmukaista, metsälähiöajatusta noudatellen. Katuympäristö sekä ostoskeskuksen ympäristö ovat
nurmipintaisia viheralueita. Katuistutukset ovat
pääasiassa rauduskoivua. Lisäksi ostoskeskuksen
ympäristössä, Tuulihaukantiellä sekä Lyijy- ja Haulitiellä on pensasistutuksia. Kaukovainion kasvillisuus on esitetty kuvassa 18.

3.6.3 Maisemakuva
Kaukovainion katuympäristön ja koko alueen maisemakuvassa hallitsevin elementti on kookas männikkö. Mäntymetsää on pääosin alueen pohjois- ja
itäosissa, joissa metsien suuri puusto reunustaa

Kuva 18. Kaukovainion kasvillisuus (lähde: Kaukovainion rakennusperintö- ja maisemaselvitys, Oulun kaupunki, kesä 2010.
Täydennetty Plaana Oy:ssä marraskuussa 2010).

12

Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma

katualueita voimakkaasti. Tällaiset katuympäristön näkymät luonnehtivat alueen identiteettiä.
Katuympäristö muuttuu alueen länsiosassa Tina-, Pronssi- ja Hopeatien alueella niittymäiseksi ja lehtipuuvaltaiseksi. Lisäksi tonttikatujen paikoin yhtenäiset puurivit rytmittävät tonttikatujen
maisemakuvaa.
Asutuksen keskelle jäävän Kotkapuiston maisemakuva on pääosaltaan suljettua tiheän luonnontilaisen mäntymetsikön vuoksi. Lisäksi alueen itäosassa Kainuuntien varressa olevat puistometsät
ovat paikoin tiheitä. Näillä alueilla erityisesti tontteihin liittyvät puistometsät ovat heinittyneet ja
pajukoitumassa. Avoimia alueita muodostuu kivituhkapintaisten hiekkakenttien, nurmetettujen
puistoalueiden sekä rakennettujen leikkipuistojen ympäristöön.

Kuva 19. Kaukovainiolle tyypillistä tuoretta kangasmetsää.

Pientalovaltaisella alueella katuympäristö on tiukkaan rajattu puu- ja pensasaidoin poiketen muusta
Kaukovainion katuympäristöstä. Rajattu yleisilme
syntyy tasakattoisten, yksikerroksisten rakennusten sekä pensasistutusten sijoittamisesta lähelle
katualueen rajaa. Voimakkaasti rajattu katuympäristö on myös Haulitiellä, jossa autokatosten matalat seinät reunustavat katualuetta. Katuistutuksina tällä alueella on käytetty lehtipensaita, jotka
yhdessä autokatosten kanssa muodostavat pienipiirteisen katuympäristön.
Kuva 20. Pronssitien selkeästi rajattu katualue.

Kuva 21. Haulitien pienipiirteistä katuympäristöä.

Maisemakuvallisesti merkittäviksi solmukohdiksi
alueella muodostuu Joutsentien ja Merikotkantien
laaja risteysalue, jonka laajuutta matalat pensasistutukset korostavat. Merikotkantien risteysalue
toimii koko Kaukovainion asuinalueen sisääntulona, mutta ei maisemakuvaltaan viestitä saapumisesta alueelle. Toinen maisemallinen solmukohta muodostuu ostoskeskuksen ympäristöön, joka
on muuta aluetta rakennetumpi kokonaisuus Hiirihaukantien ympäristö mukaan lukien. Kuljettaessa Merikotkantietä niin pohjoisesta kuin etelästä
ostoskeskukselle päin, maisemakuva ei oleellisesti muutu katupuiden rajaamasta katuympäristöstä
alueen palvelukeskusta korostavaksi ympäristöksi.

3.6.4 Maiseman ongelma-alueet

Kuva 22. Tyypillistä Kaukovainion katuympäristöä: katuviheralueet ovat nurmipintaisia ja välikaistoilla kasvaa

Viheralueiden ja katuympäristön yhdenmukaisuuden vuoksi alueen maisemakuvallinen hahmotettavuus on heikko. Ympäristöstä puuttuvat yksittäiset maiseman maamerkit, jotka helpottavat alueen
tunnistettavuutta. Kaukovainion ympäristön ongelmana on lisäksi hallitsematon liikkuminen alueella, minkä johdosta erityisesti Maakotkan- ja Merikotkantien varren katuviheralueet ovat paikoin
pahoin kuluneita. Viheralueiden kulumisesta johtuen tieympäristö ei aina täytä sille asetetun hoitoluokan vaatimuksia. Lisäksi puistometsät ovat

paikoin rehevöityneet, mikä johtuu muun muassa
puutarhajätteen läjittämisestä metsään.
Katuympäristöllä ei ole korostettu riittävästi tieverkoston tai alueiden hierarkiaa alueen itäosassa, sillä se on alueella samankaltaista riippumatta siitä
ollaanko asuinalueen keskustassa vai laita-alueilla. Viheralueiden ja katuverkoston hierarkian korostaminen toisi koko alueelle selkeyttä ja alueen
rakenteen hahmotettavuutta.

alueilla on kaupunkihygieenistä arvoa, ne suodattavat pakokaasuja ja vaimentavat liikennemelua.
Lisäksi nämä puistometsät liittyvät kiinteästi kaupungin eteläisten sisääntuloväylien kaupunkikuvaan, jonka vuoksi niillä on myös maisemakuvallista merkitystä.

Maisemakuvallisia ongelmia ovat alueella olevat
sorapintaiset pelikentät, jotka laajana pintana ovat
epäviihtyisiä. Erityisesti Ylimaanpuiston pelikenttä avautuu Maakotkantieltä päin epämääräisenä
alueena. Kehitettäviä näkymiä muodostuu myös
Merikotkantieltä Hiirihaukantien ja ostoskeskuksen suuntaan.

3.6.5 Maiseman arvot
Kaukovainion suuret männyt ovat yksi alueen identiteetin luojista ja tuovat tunnistettavuutta alueelle.
Kaukovainiolle tunnusomaista on myös luonnontilainen puusto rakennusten välissä ja katuympäristöjen yhteydessä. Alueen tontit ovat suurimmaksi
osin rajaamattomia sekä puistometsien että katuympäristön suuntaan, ja tonteilla oleva runsas
puusto muodostaa yhdessä viheralueiden puuston kanssa kattavat viheryhteydet alueen keskuspuistona toimivasta Kotkanpuistosta asuinalueille.
Kaukovainion laajat puistometsät lisäävät viihtyisyyttä ja toisaalta pehmentävät suuria rakennusmassoja. Luonnontilaiset viheralueet tarjoavat runsaasti virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksia.
Kaukovainion aluetta rajaavat kauttaaltaan suuret kaupungin sisääntuloväylät kuten Pohjantie ja
Kainuuntie. Väylien varrella olevilla laajoilla viher-

rauduskoivua.
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3.6.6 Viheralueet
Kaukovainiolla on säilynyt alkuperäisen vuoden
1965 asemakaavan idea keskuspuistosta ja luonnonläheisestä ympäristöstä, vaikka puistoalueet
ovat lisäalueiden kaavojen myötä hieman muuttuneet.
Kaukovainion viheralueverkosto muodostuu keskuspuistosta sekä rakennusten välissä kulkevista viheryhteyksistä, jotka johtavat alueen reunoilla
oleville suojaviheralueille. Suojaviheralueet erottavat Kaukovainon ympäröivistä liikenneväylistä.
Kotkapuiston eteläosaan sijoittuu Haukkapuiston
leikkipaikka sekä Kainuunpuistoon Kainuunpuiston leikkipaikka. Ylimaanpuistoon sekä Kotkapuistoon sijoittuvat lisäksi kivituhkapintaiset pelikentät. Kotkapuistossa, koulun pohjoispuolella, on
lisäksi lyhyt koulun käyttöön talvisin tehtävä latu.
Oulun kaupungin viheralueiden tavoitesuunnitelmassa (1999) on osoitettu Joutsentien suuntainen
pääviherkäytävä, joka kulkee Vihreäsaaresta, keskustan ja Joutsentien kautta Myllyojaa kohti. Pääviherkäytävä toimii viherverkoston selkärankana.
Näin ollen sen visuaaliseen, ekologiseen ja tilalliseen toimivuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tavoitesuunnitelmassa on lisäksi osoitettu Poikkimaantien suuntainen muu viherkäytävä,
joka on alueiden sisäinen viheryhteys. Lisäksi Pohjantien suuntainen Pohjanpuisto kuuluu osaksi
Pohjantien suuntaista viherakselia, joka sisältää
merkittävän osan rakennetun ympäristön vihermassasta Oulun alueella.

Kuva 23. Kaukovainion maisemakuva (lähde: Kaukovainion rakennusperintö- ja maisemaselvitys, Oulun kaupunki, kesä 2010. Täydennetty Plaana Oy:ssä marraskuussa 2010).
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Oulun yleiskaava 2020 viher- ja virkistysaluesuunnitelmassa Kaukovainion itäosassa sijaitseva
selännealue on merkitty maisemarakenteen selännealueeksi, joka on suunnittelussa otettava
huomioon. Lisäksi kaupunginojan eli Plaanaojan
varsi on osoitettu maisemallisesti arvokkaaksi alu-

3.6.7 Viheralueiden hoitoluokitus

eeksi sekä Poikkimaantien suuntaiset viheralueet
virkistysalueeksi. Viheryhteystarve Pohjanpuistosta Hiirosen ja Mäntylän asuinalueiden läpi kohti
merenrantaa on myös osoitettu.
Kaukovainion läheisyydessä on koko Oulun kaupungin mittakaavassa merkittäviä virkistykseen
osoitettuja viheralueita. Kaukovainion itäpuolella,
Valtatien 22 suuntaisesti kulkee kaupungin halkaiseva kaupunginoja eli Plaanaoja, jonka vartta
hiihtolatu Raksilan urheilualueelta Hiirosen ulkoilualueelle myötäilee. Hiirosen ulkoilualue sijaitsee Kaukovainion asuinalueen eteläpuolella ja
on keskeinen osa kaupunginojan keskuspuistoa.
Hiirosen ulkoilualueen käyttö liittyy voimakkaasti ulkoilukäyttöön mm. hiihtolatujen, kuntoreittien
ja frisbeegolf-ratojen muodossa. Kaukovainion
asuinalueen eteläosasta on hyvät yhteydet Hiirosen ulkoilualueelle.

Kaukovainiota kiertävät suojaviheralueet, metsäinen Kotkapuisto sekä rakennusten väliin jäävät
puistometsäkaistaleet kuuluvat metsäalueiden
hoitoluokitukseen siten, että keskuspuiston alue
on hoitoluokkaa C1- lähimetsä ja muut puistometsät hoitoluokkaa C3-suojametsä. Pohjanpuiston
meluvallit sekä Kultatien ja Kainuuntien väliin jäävä osa Kainuunpuistosta kuuluvat hoitoluokkaan
B2-maisemaniitty.

Kuva 25. Kainuunpuiston rehevöitynyttä metsänpohjaa.

Kuva 24. Näkymä Merikotkantieltä Hiirihaukantien ja ostoskeskuksen suuntaan. Näkymiä palvelukeskuksen suuntaan on
suljettu.

Korkeammin rakennettuja hoitoluokan A2 viheralueita ovat Merikotkantien ja Joutsentien risteysalue sekä Meri- ja Maakotkantien katuympäristön
välikaistat, Hiirihaukantien ja ostoskeskuksen ympäristö sekä osia Haukkapuistosta. Tonttikadut
sekä Maa- ja Merikotkantien tonttien ja puistometsien puoleiset viheralueet kuuluvat hoitoluokkaan
A3. Kaukovainion viheralueiden hoitoluokitus on
esitetty kuvassa 26.

Kuva 26. Viheralueiden nykytilanteen hoitoluokitus.
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3.7 LIIKENNEMELU
Meluselvityksessä on tarkasteltu melutasoja nykytilanteessa ja ennustetilanteessa vuonna 2030
täydennetyin meluestein. Lisäksi on määritetty
meluntorjunnan tarve ja asuinrakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset. Selvitys on tehty laskennallisesti mallintaen Promethor Oy:ssä.
Laskentaohjelma Datakustik Cadna 4.2 käyttää yhteispohjoismaista tieliikennemelumallia. Maastomalli syötetään ohjelmaan CAD-tiedostona, jolloin
maasto muodostuu kolmiulotteisesti. Ohjelmaan
voidaan antaa lisäksi syöttötietoina mm. laskenta-alueen maastopinnat ja suunnitellut melusuojaukset.

syyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja
rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen
lupamenettelyssä.
Päätöksessä ohjearvot on annettu päiväajan klo
7–22 ja yöajan klo 22–7 ekvivalentti- eli keskiäänitasoina. Päätöksessä ei ole esitetty ohjearvoja hetkittäisille maksimiäänitasoille.
Päätöstä ei sovelleta katu- ja liikennealueilla eikä
melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla.
Taulukkoa 3. Ohjearvot melun keskiäänitasolle LAeq
ulkona.

Alueen käyttötarkoitus

Laskennassa käytetään teiden liikennemäärätietoja, joiden perusteella määritetään ns. lähtömelutasot. Lähtötasojen perusteella määritetään
äänilähteiden aiheuttama äänenpainetaso tarkastelupisteissä erilaiset ääntä vaimentavat ja vahvistavat tekijät huomioiden. Tekijöinä huomioidaan
mm. geometrinen leviäminen, este- ja maavaimennus sekä heijastukset erilaisista pinnoista.

A-painotettu
keskiäänitaso LAeq

Klo 7–22

Klo 22–7

Asumiseen käytettävät alueet,
virkistysalueet taajamissa
ja taajamien välittömässä
läheisyydessä

55 dB(A)1 50 dB(A)1,2

Hoito- tai oppilaitoksia palvelevat
alueet

55 dB(A)

50 dB(A)3

Loma-asumiseen käytettävät
alueet, leirintäalueet, taajamien
ulkopuolella olevat virkistysalueet
ja luonnonsuojelualueet

45 dB(A)

40 dB(A)4

1 Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan so-

Laskentatulokset vastaavat pitkän ajanjakson keskiäänitasoa. Laskentatuloksen epävarmuus on sitä
suurempi, mitä kauempana tarkastelupiste sijaitsee.

veltaa näitä ohjearvoja.
2 Uusilla alueilla yöohjearvo on 45 dB(A).
3 Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.
4 Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä.

Laskentatuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 esitettyihin ympäristömelun ohjearvoihin.
Lähinnä kaavoituksen ja maankäytön kannalta
käytettävät ohjearvot on annettu valtioneuvoston
päätöksessä 993/1992. Taulukossa 3 on esitetty
päätöksen sisältämät ohjearvot ulkona havaittavalle ympäristömelulle. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyi-
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Lisäksi päätöksessä on maininta, että jos melu on
luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen
sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin.
Tulokseen tehtävä 5 dB:n lisäys johtuu siitä, että
iskumaisuus ja/tai kapeakaistaisuus lisää melun
häiritsevyyttä.

Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma

Tieliikenteen aiheuttama melu ei ole normaalisti
impulssimaista tai kapeakaistaista.
Liitteenä olevissa melukartoista on esitetty yksityiskohtaisemmin alueelle leviävän melun suuruus
nykyisillä meluesteillä ja nykyliikenteellä.
Laskentatulosten perusteella keskiäänitaso on päiväaikaan:
• valtatien 4 puolella yli 55 dB(A) Maakotkantietä lähimpinä olevien asuinrakennusten piha-alueilla
• valtatien 22 varrella yli 60 dB(A) kahden
asuinkerrostalon piha-alueilla. Lisäksi
55 dB(A) ylittyy muutamien asuinkerrostalojen piha-alueilla etenkin alueen kaakkoisosassa.
• muualla asuinalueilla oleellisin osin alle
55 dB(A).
Yöaikaan:
• valtatien 4 puolella yli 50 dB(A) osalla Maakotkantietä lähimpinä olevien asuinrakennusten piha-alueilla
• muualla oleellisin osin alle 50 dB(A).

4 Suunnittelutilanne
Maankäytön suunnitelmat ja selvitykset:
• Oulun keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisselvitys, 2011
• Hiirosen ulkoilualueen yleissuunnitelma, 2010
• Hiirosenkodin rakennushistoriaselvitys, 2008
• Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, 2005
• Oulun yleiskaava 2020, 2004
• voimassa olevat asemakaavat.
Kaukovainion alueen liikennettä ja katuverkkoa
koskevia selvityksiä sekä aluetta sivuavien väylien suunnitelmia ovat:
• Kaukovainion liikenteen ja ympäristön nykytilan
kuvaus, 2011
• Oulun kaupungin kevyen liikenteen verkon kehittämissuunnitelma, 2011
• Poikkimaantien rakennussuunnitelma välillä
Kainuuntie – Vaalantie, 2010
• Joutsentien ja Kotkantien liittymän parantamisvaihtoehdot, alustava yleissuunnitelma, 2010
• Oulun kaupungin valaistuksen yleissuunnitelma,
2010
• Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne, Analyysituloksia Oulun Kaukovainio, Suomen ympäristökeskus SYKE, 2010
• Oulun Kaukovainion alueen joukkoliikenteentoimintaedellytysten parantaminen, insinöörityö OAMK, 2010
• Hopeatien, Käätytien, Maljatien ja Sormustien
peruskorjaus, katusuunnitelma, 2009
• Valtatie 4 parantaminen välillä Kempele – Kello,
Tiehallinto, 2008
• Valtatien 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 –
kaupungin raja, Tiehallinto, 2008
• Oulun seudun kevytliikennestrategia ja palvelutasosuunnitelma, Oulun kaupunki ja Oulun seudun kunnat, 2007
• Valtatie 4 parantaminen välillä Kempele - Kello,
Tiehallinto, 2008
• Valtatien 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Tiehallinto, 2008

• Oulun seudun liikennevalot 2020, yleissuunnitelma, 2006
• Oulun seudun liikennevalot 2020, tarveselvitys,
2003.
Kaukovainion alueen ympäristöä koskevia
suunnitelmia ja selvityksiä ovat:
•Oulun kaupungin meluselvitys, Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla, 2012
• Kaukovainio: Metsälähiön moderni rakennusperintö, Rakennuskannan ja viheralueiden inventointi, 2011

• Höyhtyän suuralueen ja Kaukovainion viheralueiden yleissuunnitelma, 2009
• Hopeatien, Käätytien, Maljatien ja Sormustien
peruskorjaus, katusuunnitelma, 2009
• Leikkipuistojen kehittämissuunnitelma, 2007
• Kainuunpuisto, leikkipuiston saneeraussuunnitelma, 2002
• Kaukovainion ostoskeskuksen ympäristön parantaminen, ympäristösuunnitelma, 2001
• Haukkapuiston leikkipaikan saneeraussuunnitelma, 2000

• Oulun viheraluejärjestelmä, tavoitesuunnitelma,
1999
• Liikennemelun torjuntaohjelma Oulun kaupungin alueella, 2002.
Viimeaikaisista Kaukovainiota koskevista opinäytetöistä mainittakoon mm.:
• Veikka Eskola: Oulun Kaukovainion alueen joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010
• Jaana Keränen: Kaukovainion lähiön täydennysrakentamissuunnitelma, Oulun yliopisto, 2011.
Kaukovainiota koskevia v. 2012 ajankohtaisia
suunnittelu- tai rakennushankkeita ovat mm.:
• Hiirosenkodin peruskorjaus ja laajennus (toteutuksessa)
• Kaukovainion koulun peruskorjaus
• Vt4 Kempele-Kello tie- ja rakennussuunnittelu,
2011-2013
• Koulun pohjoispuolella sijaitsevan korttelin 8
asemakaavan muutos
• Uuden Oulun yleiskaava.
Kaukovainiota koskevat muut selvitykset:
•Esteetöntä elämää: Kaukovainio - Höyhtyä -lähiöuudistushankkeen 2001-2003 loppuraportti,
2003

Kuva 27. Ote Oulun yleiskaavasta 2020. Yleiskaavaa ollaan parhaillaan tarkistamassa osana Uuden Oulun yleiskaavaa, jonka
on ajateltu valmistuvan vuonna 2014.
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5 Yleissuunnittelun tavoitteet

6 Suunnitteluprosessi

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, tiivistäminen
ja täydennysrakentaminen esiintyvät tavoittein ja
keinoina mm. alueidenkäytön suunnittelua ohjaavissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteisissa, ERA17 -toimintaohjelmassa, Oulun seudun
ilmastostrategiassa sekä Oulun ilmasto-ohjelmassa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja liikennetarpeen vähentämistä ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi. Oulun ilmasto-ohjelmassa puolestaan todetaan, että hyvällä suunnittelulla voidaan
vähentää liikkumistarvetta, parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä, sekä sijoittaa palvelut
saavutettavaksi myös pyöräillen ja kävellen. Yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä on mahdollista vaikuttaa elinympäristön laadulliseen paranemiseen
ja ekotehokkuuden kasvuun.

6.1 SUUNNITTELUN ALKUVAIHEET

Kaukovainion rakennetun viherympäristön ja luonnonympäristön parantamisen tavoitteena on ollut:
• säilyttää alueen metsälähiön-luonne
• parantaa katuympäristön laatutasoa, etenkin keskustan alueella
• ottaa huomioon suunnittelussa maankäytön ja
liikenneverkon kehittämisen vaikutukset viheralueverkostoon, viheralueiden luonteeseen sekä
niiden laatutasoon.

Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnittelussa on ollut maankäytön osalta tavoitteena pohtia olemassa olevan asuinalueen
kehittämisen menettelytapoja, palvelukeskuksen
parantamista ja muuta täydennysrakentamista
sekä tutkia joukkoliikennekaupungin toteuttamista
lähiökehällä. Tavoitteena on ollut myös, että asukkaat osallistuvat tavoitteiden määrittelyyn sekä
suunnittelevat omaa aluettaan.
Kaukovainion liikenneverkon kehittämisen ja parantamisen tavoitteena on ollut, että:
• esitetyt ratkaisut tukevat jalankulun, pyöräilyn ja
joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuksien kasvua
• pääliittymien toimivuutta parannetaan
• katuverkon ja kevyen liikenteen väylien rakenteellista kuntoa ja laatutasoa parannetaan
• parannetaan liikenneturvallisuutta.
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Ajatus Kaukovainion yleissuunnittelusta kehittyi
vuoden 2009 lopussa. Taustalla vaikuttivat useat
ajankohtaiset suunnitteluhankkeet:
• Kaukovainion Ostoskeskus Oy ja Arina Kiinteistöt Oy olivat hakeneet vuonna 2008 Kaukovainion
liikekeskuksen alueen asemakaavan muutosta.
(Kaupungin toivottiin ryhtyvän toimiin Kaukovainion ostoskeskuksen viihtyisyyden parantamiseksi sekä rakennuksien korjaus- ja lisärakentamiseksi.)
• Tekninen lautakunta oli päättänyt 27.1.2009 suunnitteluvarauksesta, joka kohdistui koulun pohjoispuolella, Merikotkantien varressa sijaitsevaan kortteliin 8.
• Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt 16.2.2009 Hiirosenkodin laajennuksen hankesuunnitelman ja
rakennussuunnittelu oli käynnistymässä.
• Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt 10.11.2008
Kaukovainion koulun peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman osana Kastellin monitoimitalon hanketta ja koulun rakennussuunnittelu oli käynnistymässä.
• Kaupungin keskushallinnon selvitystyö Oulun
täydennysrakentamismahdollisuuksista oli käynnissä. (Kaupunginhallitus hyväksyi selvityksen
20.6.2011.)
• Merikotkantien ja Joutsentien liittymäaluetta oli
suunniteltu. (Merikotkantien ja Joutsentien liittymäalueen sekä Kotkantien oppilaitosten alueen
asemakaavan muutos tuli vireille 10.12.2010.)
• Kaukovainio esiintyi kohteena ympäristöministeriön ja kaupunkien ohjaamassa hankkeessa
”Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne kaupunkiseudun lähiöiden sekä työpaikka- ja palvelukeskusten välillä – esimerkkejä ja kehittämismahdollisuuksia”. Hanketta rahoittivat ARA ja
kaupungit.

Kaukovainion ajankohtaisista suunnitteluhankkeista sekä asuinalueen lähtökohdista, mahdollisuuksista ja tavoitteista keskusteltiin Kaukovainion suuralueen yhteistyöryhmän kanssa
ensimmäisen kerran 13.12.2009. Tällöin pohdittiin
mahdollisuutta perustaa koko lähiötä koskeva
suunnitteluhanke. Kaukovainio nähtiin suunnittelukohteena, jossa voidaan pohtia olemassa olevan
asuinalueen kehittämisen menettelytapoja; ideoida joukkoliikenteen parantamista, palvelukeskuksen parantamista ja muuta täydennysrakentamista
sekä tutkia joukkoliikennekaupungin toteuttamista lähiökehällä. Suunnittelun edellytykseksi katsottiin, että asukkaat itse osallistuvat tavoitteiden
määrittelyyn sekä suunnittelevat omaa aluettaan.
Suunnittelun tueksi ryhdyttiin järjestämään kaikille avoimia suunnittelutapahtumia, joissa kaukovainiolaiset ja muut alueen suunnittelusta kiinnostuneet saattoivat esittää tavoitteita, suunnitella ja
arvioida asuinalueen kehittämistä. Tapahtumien
avulla pyrittiin paitsi ideoimaan aluetta myös lisäämään ymmärrystä ja vuoropuhelua eri osapuolten
toiveista ja tavoitteista sekä tukemaan asukkaiden
mahdollisuuksia vaikuttaa omaan asuinympäristöönsä.
Vuosien 2010 - 2012 aikana järjestettiin yhteensä
neljä tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä yli 200
henkilöä. Tapahtumien tulokset julkaistiin internetissä osoitteessa www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/kaukovainio.

6.2 ENSIMMÄINEN SUUNNITTELUTAPAHTUMA
Ensimmäinen suunnittelutapahtuma järjestettiin
Oulun taiteiden päivänä 17.4.2010 ja siihen osallistui yli 60 henkilöä. Tapahtuman järjestivät tekninen
keskus, Kaukovainon suuralueen yhteistyöryhmä,
Kaukovainion koulu sekä Oulun Taiteiden yö ry. Li-

säksi yhteistyötä tehtiin kaupungin nuorisotoimen
kanssa. Oulun taiteiden päivän tarkoituksena oli
oman elinympäristön haltuun ottaminen ja yhteisöllisyyden tunteen kasvattaminen. Kaupunkilaisia haluttiin haastaa pohtimaan, mitä kukin voisi
tehdä ja haluaisi tehtävän oman naapuruston viihtyvyyden hyväksi.

Ensimmäisessä tehtävässä osallistujien esittämät
hyvät paikat painottuivat julkisiin palveluihin, puistoihin ja muihin viheralueisiin sekä ulkoiluyhteyksiin. Väljyys, vehreys sekä hyvät kevyen liikenteen
reitit koettiin miellyttäviksi. Huonojen paikkojen
maininnat keskittyivät erityisesti ostoskeskuksen
ympäristöön sekä Joutsentien ja Merikotkantien
risteykseen.

Tapahtumasta tiedotettiin
suuralueen yhteistyöryhmän
julkaisemassa Kahisee-lehdessä, joka jaetaan kaikkiin
kaukovainiolaisiin talouksiin,
sekä teknisen keskuksen internet-sivulla. Lisäksi Oulun
taiteiden päivän ohjelmasta kerrottiin mm. Rumputuslehdessä.

Kaukovainion uhkakuviksi nähtiin mm.:
• Julkiset palvelut keskittyvät Kastelliin; nuorisotalon, kirjaston, seurakunnan, asukastuvan ja päiväkotien toimintoja siirtyy suunniteltuun monitoimitaloon
• Kaupalliset palvelut häviävät; ostari hiipuu ja kapakoituu
• Julkisen liikenteen palvelutaso heikentyy
• Västö ja lapsiperheet vähentyvät; vanhusten
osuus kasvaa
• Alueen arvostus heikentyy
• Asujaimisto yksipuolistuu; sosiaalisesti syrjäytyneiden ja maahanmuuttajien osuus korostuu
• Alue ja rakennuskanta ränsistyvät
• Tonttien vuokrasopimukset päättyvät
• Vehreys, puistomaisuus, väljyys ja koulun lähimetsä katoavat (jos rakennetaan uutta)
• Uusia asuntoja rakennetaan vain yksinasujille
• Rauhallisuus katoaa ja levottomuus lisääntyy
(jos rakennetaan kaupungin vuokrataloja)

Suunnittelutapahtumassa
osallistujille kuvattiin Kaukovainion lähtökohdat sekä
ajankohtaiset suunnitteluhankkeet. Tämän jälkeen
osallistujat jakautuivat kahdeksaan pienryhmään, jotka saivat tehtäväkseen esittää 1) Kaukovainion hyvät
tai viihtyisät paikat sekä huonot tai parannettavat paikat,
2) kaupunginosan mahdolliset uhkakuvat, 3) kehittämisen tavoitteet ja keinot sekä
4) suunnitelman tulevaisuuden Kaukovainiosta.

Kuva 28. Osallistujien mainitsemat hyvät tai viihtyisät paikat sekä huonot tai parannettavat paikat.

• Teboilin risteyksen parantaminen
• Kolmikerroksisten talojen korottaminen ja hissien rakentaminen
• Täydennysrakentaminen erityisesti ostoskeskuksen yhteydessä ja kaupunginosan reuna-alueilla
• Lapsiperheitä houkuttelevien asuntojen rakentaminen, pientalotuotanto
• Väljyyden, vehreyden ja puistojen säilyttäminen
• Olemassa olevien asuinrakennusten korjaaminen ja taloyhtiöiden tukeminen
• Kaupungin vuokratalokonsernin omistamien rakennusten uusiminen
• Autopaikkojen rakentaminen maan alle ja Maakotkantien varteen
• Joukkoliikenteen kehittäminen
• Kotkapuiston ulkoilukentän parantaminen
• Leikkipaikkojen kunnostaminen
• Ulkoiluyhteyksien parantaminen erityisesti kaupunginosan itälaidalla.
Ryhmien piirtämillä suunnitelmakartoilla ideoitiin
mm. leikkipaikkojen ja ulkoilukenttien kunnostamista, olemassa olevan ostoskeskuksen korvaamista uudisrakennuksilla, asuntojen sijoittamista
ostoskeskuksen yhteyteen, Kainuuntien ja Poikkimaantien varsien rakentamista sekä olemassa
olevien 3-kerroksisten asuintalojen korottamista ja
hissien rakentamista.

Tavoitteiksi ja keinoiksi kirjattiin:
• Väestöpohjan kasvattaminen ja lapsiperheiden
houkuttelu
• Asukkaiden vaihtuvuuden hidastaminen
• Imagon parantaminen, alueen myönteinen markkinointi
• Kaukovainion kehittämishankkeen perustaminen
• Ostoskeskuksen uusiminen alueen maamerkiksi
• Koulun peruskorjaaminen ja laajentaminen sekä
kirjaston ja päiväkodin säilyttäminen
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6.3 YLEISSUUNNITTELUN KÄYNNISTYMINEN
Ensimmäisen suunnittelutapahtuman pohjalta tekninen keskus ryhtyi kesällä 2010 valmistelemaan Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja
ympäristön yleissuunnitelmaa.
Yleissuunnitelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 29.6. - 30.8.2010 (tekninen
lautakunta 22.6.2010 § 313). Suunnitelman nähtävilläolosta tiedotettiin mm. Oulu10:n ilmoitustaululla (Kirkkokatu 10), sanomalehti Kalevassa sekä
teknisen keskuksen internet-sivulla www.ouka.fi/
oulu/kaupunkisuunnittelu/kaukovainio.

6.4 TOINEN SUUNNITTELUTAPAHTUMA
Oulun kaupunki, Kaukovainion suuralueen yhteistyöryhmä sekä Kaukovainion koulu järjestivät toisen suunnittelutapahtuman 13.10.2010. Tapahtumasta tiedotettiin jälleen Kahisee-lehdessä sekä
teknisen keskuksen internet-sivulla. Tapahtumaan
osallistui yli 60 henkilöä.
Tapahtumassa esiteltiin rakennusperintö- ja maisemaselvityksen valmistelua sekä jatkettiin edellisessä tapahtumassa esille tulleiden ajatusten työstämistä. Osallistujista muodostetut pienryhmät
saivat tehtäväkseen 1) keskustella kaupunginosan
pohjakartan ja erilaisten valokuvien (”unelmakorttien”) avulla tavoitteistaan, 2) laatia ryhmän yhtei-

Kuva 29.Toisen suunnittelutapahtuman ryhmätöitä.
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sen suunnitelman Kaukovainion kehittämiseksi
sekä 3) arvioida laaditun suunnitelman hyötyjä ja
haittoja. Tehtävissä oli mahdollista hyödyntää apuna valokuvia, erivärisiä papereita sekä etukäteen
laadittuja luonnossuunnitelmia, joita kehotettiin
muokkaamaan.
Laatimillaan kartoilla pienryhmät toivoivat uutta
asuinrakentamista monipuolisesti ympäri Kaukovainiota. Liikekeskuksen yhteyteen toivottiin tiivistä rakentamista ja palveluita. Merikotkantien ja Hiirihaukantien risteyksen kaakkoispuolelle esitettiin
jopa tornitaloa. Samalla korostettiin alueen avointa ja vehreää ympäristöä. Harrastus-, leikki- ja ulkoilumahdollisuuksien toivottiin säilyvän ja monipuolistuvan..

6.5 VAIHTOEHTOISET MALLIT
Toisen suunnittelutapahtuman pohjalta Oulun kaupungin tekninen keskus valmisteli kolme vaihtoehtoista mallia Kaukovainion kehittämiseksi: mallit
A, B ja C. Mallissa A oli osoitettu alueita 400 uutta
asukasta varten, mallissa B 1850 uutta asukasta
varten ja mallissa C 3000 uutta asukasta varten.
Kaikissa malleissa julkisten palveluiden toimintaedellytysten oli arvioitu säilyvän. Koulu peruskorjataan ja laajennetaan monitoimitaloksi. Hiirosenkoti peruskorjataan ja laajennetaan.

Kuva 30. Vaihtoehtoiset mallit A, B ja C. Mallit laadittiin kolmatta suunnittelutapahtumaa 2.3.2011 varten.

A-mallissa ostoskeskuksen vanhinta osaa esitettiin laajennettavaksi siten, että keskuksen kaupalliset palvelut mahtuvat samaan rakennusryhmään.
B- ja C-malleissa ostoskeskus rakennettaisiin uudestaan ja sen painopistettä siirrettäisiin nykyistä
lähemmäksi Merikotkantietä.
A-mallissa uusia asuntoja esitettiin rakennettavaksi Kaukovainion keskukseen sekä Poikkimaantien varteen. B-mallissa painotettiin Kaukovainion
keskuksen täydennysrakentamista. Uusia asuntoja esitettiin rakennettavaksi keskukseen, Poikkimaantien varteen sekä joihinkin olemassa oleviin
asuinkortteleihin. Olemassa olevissa kortteleissa
voidaan suositella esim. lisäkerrosten rakentamis-

ta tai muuta pienimuotoista täydennysrakentamista.

ja Suohaukanpolun väliin) ehdotettiin rakennettavaksi kevyen liikenteen yhteys.

Mallissa C painotettiin Kaukovainion asuinalueen
reunojen täydennysrakentamista. Uusia asuntoja esitettiin rakennettavaksi Kainuuntien, Poikkimaantien ja Joutsentien varteen sekä useille
keskuksen lähellä sijaitseville alueille. Olemassa
olevissa kortteleissa voidaan suositella esim. lisäkerrosten rakentamista tai muuta pienimuotoista
täydennysrakentamista.

B- ja C-malleissa Kainuunpuistoon esitettiin uusi
Kainuuntien suuntainen kevyen liikenteen väylä.
C-mallissa Tornihaukantien päähän esitettiin uutta Kainuuntien alittavaa kevyen liikenteen tunnelia ja Joutsentien yli esitettiin uutta kevyen liikenteen siltaa.

Kevyen liikenteen verkoston yhteyksiä tonttikaduille ja palvelukeskukseen esitettiin parannettavaksi. Maakotkantien eteläpuolelle (Kiilakivenpolun

Lisäksi esitettiin, että olemassa olevaa joukkoliikenteen runkolinjaa pyritään kehittämään. Mahdollisia toimenpiteitä Kaukovainiolla ovat esim. pysäkkien sijoittelun muuttaminen, pysäkkikatosten
rakentaminen ja parantaminen, polkupyörien säi-

lytyspaikkojen rakentaminen sekä entistä parempien yhteyksien rakentaminen kevyen liikenteen
verkosta pysäkeille.
Nykyinen katuverkko esitetiin säilytettäväksi. Joutsentien ja Merikotkantien liittymän parantamista
pidettiin tärkeänä. Maankäyttömalleissa varauduttiin Pohjantien ja Kainuuntien liittymien parantamiseen. B- ja C-malleissa Poikkimaantien ja Lyijytien liittymää sekä Lyijytien ja Maakotkantien
liittymää esitettiin parannettavaksi pienten toimenpiteiden avulla. C-mallissa Hiirihaukantien ja
Merikotkantien sekä Lyijytien ja Maakotkantien liittymät voidaan muuttaa kiertoliittymiksi.
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malleissa uusien asukkaiden lukumäärä vaihteli
noin 1700:sta yli 3000:een. Suositusmalleissa esitettiin useita uusia ulkoilun, liikkumisen, leikkimisen, palveluiden ja asumisen alueita. Viheralueiden tärkeyttä korostettiin.

6.7 NELJÄS SUUNNITTELUTAPAHTUMA
Neljäs suunnittelutapahtuma järjestettiin Kaukovainion kappelissa 25.1.2012 ja siihen osallistui lähes 60 henkilöä. Tapahtumasta tiedotettiin
Kalevassa, Oulu-lehdessä, Kaukovainion ostoskeskuksen kaupoissa sekä kaupungin internet-sivuilla. Tiedotteita lähetettiin myös kaikille asuntoosakeyhtiöiden isännöitsijöille.

Neljäs tapahtuma pohjautui etukäteen laadittuun
alustavaan suositusmalliin, jossa uusien asukkaiden lukumääräksi oli esitetty 2000. Tapahtuman
osallistujat jaettiin yhdeksään pienryhmään, joiden tehtävänä oli arvioida alustavan suositusmallin myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia sekä esittää
keinoja kielteisten vaikutusten vähentämiseksi.
Samalla sai esittää muitakin ideoita Kaukovainion kehittämiseksi sekä luonnehtia tavoiteltavaa tulevaisuuden Kaukovainiota.
Pienryhmissä alustavan suositusmallin mahdollisia myönteisiä vaikutuksia nähtiin seuraavasti:
• Liikekeskus uusiutuu ja kehittyy. Ympäristön viihtyisyys ja turvallisuus paranevat.

Kuva 31. Pienryhmien laatimia suositusmalleja Kaukovainion kehittämiseksi, kolmas suunnittelutapahtuma 2.3.2011.

Olemassa olevia ulkoilu- ja leikkipaikkoja esitettin parannettavaksi. A-mallissa Ylimaanpuiston
kenttä säilytettäisiin. B-mallissa parannettaisiin
olemassa olevia ulkoilu- ja leikkipaikkoja. Metsään
sijoittuva opetus- ja liikuntatoiminta siirrettäisiin
koulun pohjoispuolelta Kotkapuiston kentän ympäristöön. C-mallissa Hiirosen ulkoilualueen kentät korvaisivat Ylimaanpuiston kentän. Lisäksi
olemassa olevia ulkoilu- ja leikkipaikkoja parannettaisiin.
Suunnittelua ohjanneen työryhmän laatima vaihtoehtojenvertailu esitetään raportin liitteenä 5.
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6.6 KOLMAS SUUNNITTELUTAPAHTUMA
Toisen suunnittelutapahtuman pohjalta laaditut vaihtoehtoiset mallit (A, B ja C) Kaukovainion kehittämiseksi esiteltiin kolmannessa suunnittelutapahtumassa, joka järjestettiin 2.3.2011.
Tapahtumasta tiedotettiin Kahisee-lehdessä sekä
kaupungin internet-sivulla. Siihen osallistui 44
henkilöä.
Kolmannen tapahtuman osallistujat jakautuivat
kahdeksaan pienryhmään, jotka saivat tehtäväkseen mallien arvioinnin sekä uuden suositusmallin
muodostamisen. Pienryhmien laatimissa suositus-
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Kuva 32. Neljännessä suunnittelutapahtumassa esitelty alustava suositusmalli.

• Ympäristönviihtyisyys ja turvallisuusparanevat.
• Väestörakenne monipuolistuu. Lapsiperheiden
määrä kasvaa.
• Väljyyttä ja viheralueita säilyy. Toivottavasti Kainuuntien varsi säilyy luonnontilaisena.
• Kotkapuiston ulkoilukäyttö kehittyy. Koulun pohjoispuolella olevan metsä säilyy suurimmaksi
osaksi.
• Vanhan rakennuskannan purku ja uusi rakentaminen on esitetty hyvin. Tarjolle tulee uusia
asuntoja. Rakennuskanta kehittyy monipuolisesti. Matala rakentaminen ja perheasunnot parantavat alueen imagoa. Opiskelija-asuminen sopii
Joutsentien varteen.
• Liikenteen ja tieverkoston kehittäminen lisää turvallisuutta. Teboilin risteys paranee.
• Jalankulun, pyöräilyn ja autoliikenteen olosuhteet ja sujuvuus paranevat. Uusia kevyen liikenteen reittejä rakennetaan. Kainuuntien varteen
toteutetaan uusi ulkoilureitti / kevyen liikenteen
väylä. Uudet alikulut ja ylikulut (Kainuuntie,
Joutsentie) lisäävät turvallisuutta. Auton käyttö
vähenee.
• Joukkoliikenteen olosuhteet paranevat.
• Ylipäänsä on hienoa, että Kaukovainion suunnitteluun keskitytään. Yhteissuunnittelu kehittää me-henkeä. Alueen arvostus kasvaa kehittämisen myötä. Maine paranee ja yhteisöllisyys
lisääntyy.
• Taloyhtiöiden yhteistyö lisääntyy.
Alustavan suositusmallin mahdollisia kielteisiä
vaikutuksia nähtiin seuraavasti:
• Puustoa vähennetään liikaa Poikkimaantien varteen rakennettavalta asuinalueelta, mikä uhkaa
metsämaiseman arvoa ja olemassaoloa. Rakentaminen tuo ahtauden tunnelmaa ja katkaisee
hiihtoreitin Maakotkantien varressa.
• Uusi ostoskeskus on liian massiivinen ja uudet
talot ovat liian korkeita. Rakentaminen liian tiiviistä, jolloin ilmavuus katoaa. Matalat vanhat ta-

lot jäävät katveeseen Kaukovainion sisäosissa.
• Lisäkerrokset ja hissit vaikuttavat olemassa olevien rakennusten ilmeeseen.
• Vuokratalokeskittymiä voi tulla liikaa. Asukkaat
voivat syrjäytyä.
• Liikennejärjestelyt sekä pysäköintialueiden määrä ja riittävyys huolettavat. Liikenteen määrä lisääntyy ja turvallisuus heikentyy.
• Liikenteen meluhaitat ja meluvallit huolettavat.
Asutuksen lähellä on suuria väyliä. Uudet Maakotkantien ja Tornihaukantien asuinrakennukset
ovat alttiina liikenteen melulle.
• Puustoa häviää. Kotkapuisto pienenee. Koulun
käytössä oleva alue vähenee. Monet asuvat alueella sen metsäisen luonteen takia.
• Kevyen liikenteen väylien kunto ja kunnossapito
eivät ole riittäviä.
• Kaupalliset palvelut eivät välttämättä säily.
• Joukkoliikenteen palvelutaso voi heikentyä.
• Asukastuvan kohtalo on auki.
• Väestönkasvua ei ehkä hallita.
• Rakennustyöt aiheuttavat haittaa. Viihtyisyys vähenee.
• Nykyiset leikkikentät eivät ehkä riitä uusille lapsiperheille.
Keinoja kielteisten vaikutusten tai uhkien lieventämiseksi sekä muita kehittämisehdotuksia kirjattiin seuraavasti:
• Yhteisöllisyyttä tulee vaalia. Tarvitaan yhteisöllisyyttä lisäävää suunnittelua.
• Kaupparakennukseen tarvitaan riittävät tilat eri
palveluille. Rakennetaan ostoskeskus, jossa on
lämmin tori ja putiikit saman katon alla.
Uusiin palvelurakennuksiin tarvitaan asukastupa
ja yleinen sauna, jotka toimivat kohtauspaikkoina. Tarvitaan tilat olemassa oleville ja uusille palveluille (kuntosali, monitoimitila) sekä aukio, jolla on suihkulähde ja penkkejä. Aukio ei saa olla
juopottelupaikka. Pubeja pitää vähentää.
• Rakennetaan vuokra-asuntoja ja omistusasun-

toja sopivassa suhteessa. Vuokratalojen osuutta voidaan rajoittaa.
• Ulkoilupaikkoja ja leikkipuistoja on syytä kehittää. Tarvitaan nykyistä enemmän leikkipuistoja
sekä senioriväen kuntoilupuisto (samantapainen
kuin Tuirassa). Voiko Tinatien kenttää hyödyntää
leikkipaikkana? Ikäihmisten virkistymispaikan
voisi toteuttaa Kainuunpuiston leikkipuiston lähelle.
• Viheralueita on säilytettävä. Poikkimaantien
pohjoispuolelle on jätettävä viheralueita. Poikkimaantien ja uuden asutuksen (Maakotkantien)
väliin tarvitaan liikuntaväylä. Kainuuntien varsi
on syytä säilyttää luonnontilaisena. Kainuuntien
varteen tarvitaan talvisin kävelypolku.
• Säilyvä osa Kotkapuistosta on pidettävä mahdollisimman luonnontilaisena. Aluetta tulee kehittää ulkoilun ja biologian opetuksen käyttöön.
Koulun pohjoispuolella oleva metsä pitää säilyttää julkisten palveluiden alueena, koulun ja päiväkotien käytössä.
• Tarvitaan lähilatu lapsille ja vanhemmillekin.
Onko mahdollista rakentaa yhdyslatu keskustaalueelta Iinatin ladulle?
• Nuorille pitää luoda järkeviä oleskelupaikkoja.
Seurakuntatalon ja nykyisen nuorisotilan väliin
esitetty uudisrakennus olisi hyvä tila nuorisotiloille ja yhteistoiminnalle.
• Skeittimahdollisuuksia tulee luoda ja kehittää.
Skeittipiireissä liikkuu luovuus, tekemisen into
ja asiaan paneutuminen.
• On varmistettava että uudet hissit ja lisäkerrokset sopivat alueen henkeen.
• Maakotkantien ja Merikotkantien risteystä tulee
kehittää. Voisiko Kultatien ja Merikotkantien risteykseen tehdä liikenneympyrän?
• Liikennettä tulee ohjata entistä enemmän Maakotkantielle. Maakotkantien ja Merikotkantien liikennettä tulee hidastaa.
• Hiirosen valoristeystä tulee kehittää. Poikkimaantien ja Kiilakiventien risteykseen tarvitaan

lisäkaista.
• Joukkoliikennettä tulee kehittää. Linjat tulee porrastaa siten, että kaikki bussit eivät aja peräkanaa. Kaukovainion alueelle tarvitaan myös citybusseja.
• Liikenteen melua tulee vaimentaa. Tarvitaan melukaiteita alikulkujen yhteyteen.
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7 Yleissuunnitelman kuvaus
7.1 PALVELUKESKUKSEN UUDISTAMINEN
Yleissuunnitelmassa esitetään huomattavia Kaukovainion palvelukeskukseen kohdistuvia toimenpiteitä. Suunnitelma tähtää Kaukovainion olemassa olevan palvelukeskuksen vahvistamiseen.
Kaukovainion ytimen muodostaa voimakas yksityisten ja julkisten palveluiden keskittymä, joka
tuottaa suuren osan lähialueiden tarvitsemista
palveluista.
Nykyinen liikekeskus puretaan. Kanahaukantien
jatkeena olevan kevyen liikenteen reitin (Haukkakujan) pohjoispuolella sijaitsevat vuosina 1977 ja

1981 valmistuneet liiketilat korvataan uusilla liikerakennuksilla.
Uuden liikekeskuksen yhteyteen toteutetaan Merikotkantien päätteenä ja Kaukovainion uutena maamerkkinä toimivia uusia asuinkerrostaloja. Uuden
liikekeskuksen valmistuttua, ostoskeskuksen vanhin, vuonna 1967 valmistunut osa (Haukkakujan
eteläpuolella) puretaan ja myös sen paikalle rakennetaan asuinkerrostaloja. Uusien asuinrakennusten katutasokerrokseen voi sijoittua liiketilaa tai
muita palvelutiloja. Liikekeskuksen alustavat periaatteelliset järjestelyt on esitetty suunnitelmakartalla 316 (liite 3).

Merikotkantieltä palvelukeskukseen johtavasta
Hiirihaukantien aukiosta pyritään kehittämään toiminnallisesti ja visuaalisesti ehyt sekä ilmeeltään
avoin tila, joka tukee palvelukeskuksen näkyvyyttä
Merikotkantielle.
Aukion suunnittelun yhteydessä tilan avaamiseksi ja sen ilmeen parantamiseksi tulee harkita koko
palvelukeskuksen pysäköinnin järjestämistä uudelleen sekä koulun henkilökunnan pysäköintipaikkojen siirtämistä pois aukion keskeltä.
Kaukovainion kappelin ja päiväkodin välissä sijaitsevan alueen käyttö suunnitellaan osana palvelukeskuksen uudistamista. Seurakunnan ja
kaupungin omistamaa aluetta voidaan hyödyntää
pysäköintiin tai kehittää esimerkiksi yksityisen
tuottamien päivähoitopalveluiden tai palveluasumisen käyttöön.
Palvelukeskuksen uudistaminen tähtää koko kaupunginosan palveluiden, viihtyisyyden ja imagon
parantamiseen. Uudistaminen toteutetaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.
Liikekeskuksen toiminnallisen ja kaupunkikuvallisen suunnittelun pohjaksi suositellaan järjestettäväksi suunnittelukilpailu.

7.2 ASUINALUEEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Kuva 33.Havainnekuva Kaukovainion uudesta iikekeskuksesta
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Yleissuunnitelmassa osoitetaan alueita noin 1900
uutta asukasta varten. Erityisesti painotetaan
Kaukovainion keskuksen täydennysrakentamista. Uusia asuinkortteleita muodostetaan myös
Poikkimaantien varteen, Tornihaukantien pohjoispäähän, Joutsentien liittymän lähelle sekä Riipustielle ja Vaskitielle. Lisäksi suositellaan olemassa
oleviin 3-kerroksisiin kerrostaloihin lisäkerrosten
rakentamista sekä muuta pienimuotoista asuin-

kortteleiden täydennysrakentamista.
Yleissuunnitelmassa esitetään seuraavia asuinrakentamisen kohteita:
• Uuden liikekeskuksen yhteyteen, Hiirihaukantien
aukion koilliskulmaan, toteutetaan Merikotkantien päätteenä ja Kaukovainion maamerkkinä toimiva asuinkerrostalo. Ostoskeskuksen vanhimman osan paikalle (Haukkakujan eteläpuolelle)
rakennetaan asuinkerrostaloja.
• Kanahaukantien pohjoispuolella sijaitseva, vuosina 1967–1971 valmistunut asuinkerrostalojen
kortteli uusitaan. Uudistuotannon yhteydessä
asuinkerrostalojen hallinta- ja rahoitusmuotoja
pyritään sekoittamaan. Osa rakennettavasta korttelista voi olla vapaarahoitteista asuntotuotantoa.
• Kaukovainion koulun pohjoispuolelle esitetään
uutta asuinkorttelia. Aluetta käytetään nykyään
mm. koululiikuntaan, minkä vuoksi korttelin
suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät koulun
ympärillä olevien ulkoilu- ja opetusalueiden uudelleen järjestelyä ja parantamista. Alueen ajoneuvoyhteys esitetään toteutettavaksi liikekeskuksen kiertoliittymän kautta.
• Joutsentien ja Merikotkantien liittymän lounaispuolella sijaitseva puisto muutetaan opiskelija-asumisen kortteliksi. Kaukovainion portiksi
kutsuttava alue pyritään suunnittelemaan yhteistyössä opiskelija-asumiseen keskittyneen
toimijan kanssa. Joutsentien ja Merikotkantien
liittymäjärjestelyjen suunnittelun yhteydessä varmistetaan rakentamiseen soveltuvan tilan riittävyys. Uuteen asuinkortteliin tarvitaan rakenteellinen pysäköinti. Asuinkorttelin suunnittelun
yhteydessä esitetään riittävät toimenpiteet liikenteen melun torjumiseksi.
• Tornihaukantien pohjoispäässä sijaitseva osa
Kainuunpuistoa muutetaan asuinkortteliksi. Samassa yhteydessä tarkastellaan Kultatien päässä sijaitsevan pienkerrostaloalueen kehittämistä.

Mahdollisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi
vuosina 1973–1978 valmistuneiden asuinrakennusten korjaaminen ja vähäinen täydennysrakentaminen tai asuinkorttelin uusiminen. Tavoitteena on muodostaa alueelle palveluasuntoja sekä
hallintamuodoltaan monipuolisia asuinkortteleita. Suunnittelun yhteydessä on esitettävä alueen
läpi kulkevat tai aluetta sivuavat kevyen liikenteen yhteydet sekä riittävät toimenpiteet Kainuuntien ja Joutsentien liikenteen melun torjumiseksi.
• Poikkimaantien ja Maakotkantien välissä oleva
alue Lyijytieltä Ylimaankentälle muutetaan monimuotoiseksi asuinalueeksi, johon voi sisältyä

pientaloasumista. Asuinkortteleiden suunnittelun yhteydessä esitetään riittävät toimenpiteet
Poikkimaantien liikenteen melun torjumiseksi. Jos asuinkortteleiden pysäköinti sijoitetaan
Poikkimaantien lähelle, voidaan asuinkortteleiden keskellä säilyttää olemassa olevaa puustoa.
• Riipustien, Sarkkatien ja Vaskitien kohdalla esitetään olemassa olevien asuinpientaloalueiden
täydentämistä.
•Useisiin olemassa oleviin kerrostalokortteleihin
voidaan suositella lisäkerrosten rakentamista tai
muuta pienimuotoista täydennysrakentamista.
Olemassa olevien kortteleiden täydentäminen
edellyttää kuitenkin toiminnallisia, taloudellisia

ja kaupunkikuvallisia lisäselvityksiä. Asuntorakentamisen uudis- ja täydennysrakentamiskohteet on esitetty suunnitelmakartoilla (liite 3).
Kaikessa tulevassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota ja kehittää keinoja asuntotuotannon
suuntaamiseksi lapsiperheille.

Uusien asuinkortteleiden lisäksi esitetään metsinä säilyviä alueita, joiden käyttöä rakentamiseen
voidaan harkita tulevaisuudessa uudelleen, kun
muu rakentaminen on valmistunut. Yleissuunnitelmatyön yhteydessä nämä viheralueet nähtiin
Kaukovainion metsälähiö-identiteetin kannalta
merkittävinä, ja ne rajattiin toistaiseksi täydennys-

Korjausrakentamisen kysynnän oletetaan yhä lisääntyvän lähitulevaisuudessa. Tyypillisiä kerrostalorakennusten korjaushankkeita voivat olla
esimerkiksi rakennusten teknisten järjestelmien
uusiminen, vesikaton ja julkisivujen korjaaminen,
ikkunoiden kunnostaminen, piha-alueiden parantaminen ja 3-kerroksisten asuinrakennusten varustaminen hisseillä.
Yleissuunnitelmassa esitetty täydennysrakentaminen on mielekästä kytkeä muuhun korjausrakentamiseen, energiatalouden parantamiseen,
hissien ja porrashuoneiden rakentamiseen sekä
oleskeluun, pysäköintiin ja huoltoon käytettävien
piha-alueiden jäsentämiseen. Täydennys- ja korjausrakentamisen yhteydessä voidaan harkita tilahierarkian kehittämistä: kortteleita reunustavien
katutilojen rajausta voidaan vahvistaa rakennusten
ja istutusten avulla. Kortteleiden sisällä tontinrajoja ei kuitenkaan ole syytä korostaa eikä tonttialueiden rajausta puistojen suuntaan ole yleensä
tarvetta muuttaa.

Kuva 34. Havainnekuva Maakotkantien ja Poikkimaantien väliselle alueelle sijoittuvasta täydennysrakentamisesta.

Kaupunkikuvan näkökulmasta mahdolliset lisäkerrokset voivat olla haastavia. Arvokkaan ympäristön
ja rakennusperinnön vaalimiseksi lisäkerrokset voi
olla syytä toteuttaa terassoituina siten, että uusi rakentaminen sijoittuu olemassa olevan julkisivupinnan taustalle. Joka tapauksessa täydennysrakentaminen edellyttää yleissuunnittelua tarkempaa
toiminnallista, kaupunkikuvallista ja taloudellista
tarkastelua.
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rakentamisen ulkopuolelle. Näitä alueita on osoitettu Kainuuntien varteen sekä Pohjantien ja Poikkimaantien liittymän koillispuolelle.

7.3 LIIKENNEJÄRJESTELYJEN JA VÄYLIEN PARANTAMINEN
7.3.1 Katuverkko ja liittymät
Merikotkantie ja Maakotkantie
Merikotkantien ja Joutsentien liittymä toimii Kaukovainion alueen pohjoisena sisääntuloliittymänä. Liittymä parannetaan valo-ohjattuna tasoliittymänä, johon rakennetaan vapaa-oikea järjestely
ja kaksi alikulkukäytävää. Liikennevalot uusitaan
ja Kotkantien suuntaan rakennetaan Joutsentiel-

tä vapaa oikea järjestely. Lisäksi liittymän muita
kaistajärjestelyjä parannetaan ja mm. Kotkantielle rakennetaan lisäkaistoja. Kevytliikenteen tasoylitykset ja suojatiet poistetaan sekä Joutsentielle
ja Kotkantielle rakennetaan alikulkukäytävät. Liittymän pysäkkijärjestelyjä parannetaan ja varauksena esitetään uusi pysäkki Joutsentielle liittymän
itäpuolelle ammattioppilaitoksen puolelle. Liittymän parantamisratkaisuun liittyy myös Kultatien
ja Maakotkantien liittymän porrastus. Liittymän
parantamisesta on laadittu alustava yleissuunnitelma vuonna 2010.
Kokoojakatuina toimiville Merikotkantielle ja Maakotkantielle rakennetaan kiertoliittymät Hiirihaukantien ja Lyijytien liittymiin.

Hiirihaukantien kiertoliittymän yhteyteen rakennetaan uusi ajoratapysäkki ja pysäkkikatos. Liittymän
itäpuolella sijaitsevaa taskupysäkki muutetaan
ajoratapysäkiksi. Liittymän itäpuolelle rakennetaan pysäkin yhteyteen saarekkeellinen suojatie
ja ajoratapysäkkiä siirretään.
Lyijytien kiertolliittymän itäpuolelle rakennetaan
uusi nousupysäkki ja pysäkkikatos.
Merikotkantien ajoradan leveys on 10 metriä. Nykyisistä linja-autopysäkeistä osa on ns. taskupysäkkejä ja osa ajoratapysäkkejä. Merikotkantielle
rakennetaan kaksi uutta pyysäkkiä ja kolmea pysäkkiä siirretään.
Merikotkantien alkuosalle, Hiirosenkodin kohdalle, rakennetaan 2,5 m leveä suojatiesaareke ja katoksellinen taskupysäkki.
Varpushaukantien ja Nuolihaukantien liittymään
rakennetaan 2,5 m leveät suojatiesaarekkeet, joiden vuoksi nykyisiä ajoratapysäkkejä ja pysäkkikatosta joudutaan siirtämään.
Maakotkantien leveys on noin 8 m. Maakotkantien
nykyiset ja uudet linja-autopysäkit ovat ajoradasta
erillisiä ns. taskupysäkkejä.
Kaukovainolla kaikki nykyiset nousupysäkin on varustettu katoksilla ja myös uusille nousupysäkeille
rakennetaan katokset. Vanhat katokset uusitaan
tarvittavin osin.
Maakotkantien pohjoisosalle, alueen luoteisosaan,
rakennetaan saarekkeellinen suojatie. Maakotkantien lounaisosan mutkassa kevyen liikenteen ylityskohdan suojatiesaarekkeita parannetaan reunakivijärjestelyin.

Kuva 35. Joutsentien / Kotkantien / Merikotkantien liittymän parantaminen (lähde:Joutsentien ja Kotkantien parantamisvaihtoehdot, 2010).).
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Maakotkantien eteläosalle rakennetaan uutta asu-

tusta palveleva uusi katoksellinen nousupysäkki
Lyijytien liittymän itäpuolelle. Lisäksi Jalohaukantien liittymän itäpuolinen nousupysäkki siirretään
Haukkapolun itäpuolelle.
Suohaukantien liittymäalue rakennetaan korotetuksi liittymäksi.
Lyijytien pohjoisosan nykyinen huonokuntoinen
itäpuolinen kevyen liikenteen väylä puretaan. Lyijytien varteen rakennetaan uusi korotettu kevyen
liikenteen väylä kadun länsipuolelle. Katu linjataan
hieman idemmäs, jotta kevyen liikenteen väylälle
saadaan lisätilaa.
Poikkimaantien (mt 8155) ja Lyijytien liittymä toimii Kaukovainion alueen eteläisenä sisääntuloliittymänä. Liikennevaloliittymään rakennetaan Lyijytien tulosuunnalle lisäkaista.
Liikennejärjestelyt sekä katuverkon ja katuympäristön rakentamis- ja parantamistoimenpiteet käyvät ilmi suunnitelmakartoilla (liite 3)

Palvelukeskus
Koulun pohjoispuolisen uuden asutuksen ajo-yhteys Merikotkantielle toteutetaan Hiirihaukantien
kautta. Uusi länsi - itä -suuntainen katuyhteys ja
kevyen liikenteen väylä sijoittuvat koulun ja uuden
asuinkorttelin väliin.
Palvelukeskuksen uudistamisen yhteydessä kehitetään alueen pysäköintijärjestelyjä. Kuvassa 36 on
esitetty palvelukeskuksen liikennejärjestelyistä ja
pysäköintipaikkojen sijoittumisesta kaksi idea-

luonnosta, joissa molemmissa on luovuttu nykyisestä Hiirihaukantien kadunvarsipysäköinnistä .
Palvelukeskuksen suunnittelusta on tarkoitus järjestää suunnittelukilpailu. Kilpailun yhteydessä tulee tarkastella mahdollisuutta sijoittaa pysäköintiä
kortteleiden kellareihin, pihakansien alle tai palvelukeskuksen edessä olevan aukion alle, Hiirihaukantien katualueelle. Tavoitteena on, että pääosa
asuinkerrostalojen pysäköinnistä sekä osa palvelurakennusten pysäköinnistä sijoitetaan maanpinnan alapuolelle.

7.3.2 Jalankulku- ja pyörätiet
Kainuunpuistoon, välille Kultatie - Merikotkantie
- Tornihaukantie, rakennetaan kevyen liikenteen
väylät.
Kainuunpuistoon, valtatien 22 ja kerrostalokortteleiden väliselle viheralueelle rakennetaan kivituhkapintainen ulkoilureitti.
Ampuhaukantien loppuosalle, välille Piekananpolku – kääntöpaikka, rakennetaan kadun pohjoispuolelle puuttuva kevyen liikenteen väylä. Katua linjataan ja siirretään hieman etelän suuntaan, jolloin
saadaan lisätilaa korotetulle kevyen liikenteen väylälle ja säästetään nykyistä kadun pohjoispuolista
puustoa.
Alueen eteläosalla Maakotkantien eteläpuolelle rakennetaan uutta asutusta palveleva kevyen liikenteen väylä Lintulanpolun ja Suohaukantien välille.
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Hu

olto

tie

kohdevalaistus

pp-katokset
70
ap
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Valtatien 4 parantamisen osalta on parhaillaan
käynnissä Kempele – Kello tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen. Tiesuunnitelma valmistuu
vuonna 2012 ja rakennussuunnitelma vuonna
2013. Valtatielle rakennetaan kolmannet kaistat
ja valtatien melusuojausta täydennetään. Poikkimaantien (mt 8155) eritasoliittymään rakennetaan
pohjoisen suuntaan suora lisäramppi. Ramppi
meluesteineen sijoittuu suunnittelualueen luoteisosaan. Moottoritien rampeille rakennetaan
linja-autopysäkit ja kevyen liikenteen yhteydet pysäkeille.
Poikkimaantien (mt 8155) parantamisesta tullaan
laatimaan toimenpidesuunnitelma vuonna 2012.
Suunnitelmassa selvitetään Poikkimaantien ja sen
liittymien parantamistoimenpiteet sekä melusuojaustarpeet.

Valtatien 4 (Pohjantien) varteen rakennetaan
Joutsentien ylittävä kevyen liikenteen siltayhteys
ramppijärjestelyineen. Joutsentien pohjoispuolelle rakennetaan uusi valtatien 4 suuntainen kevyen
liikenteen väylä.

Tulevaisuuden tavoitetieverkkoon liittyy valtatien
22 ja Joutsentien sekä valtatien 22 ja Poikkimaantien (mt 8155) eritasoliittymien rakentaminen.

7.3.3 Kaukovainiota ympäröivän tieverkon
parantaminen

Yleissuunnitelmassa osoitetut katuympäristön kehittämistoimenpiteet painottuvat pääasiassa kuluneiden katuviheralueiden kunnostamiseen sekä
katupuuistutusten täydentämiseen.

oleva
puusto

Kuva 36. Merikotkantien / Hiirihaukantien kiertoliittymä sekä palvelukeskuksen liikennejärjestelyjen ja ympäristön idealuonnoksia.

Yhteyksiä pysäkeille parannetaan lyhyillä kevyen
liikenteen väylillä mm. Kotkapuiston alueella.
Kaukovainion ja Svaaninsuon välille toteutetaan
uusi kevyenliikenteen yhteys rakentamalla valtatielle 22 kevyen liikenteen alikulkukäytävä Tornihaukantien kohdalle. Alikulkusillan kohdalle rakennetaan melukaiteet.

vuonna 2010. Suunnitelman mukaan valtatie levennetään keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi ja
tievalaistus uusitaan. Lisäksi Poikkimaantien valo-ohjattua tasoliittymää parannetaan. Valtatien 22
varteen rakennetaan tien molemmin puolin meluvallit kuten myös lyhyelle matkaa Poikkimaantietä. Siltojen kohdille rakennetaan melukaiteet. Tiesuunnitelmasta puuttuu tässä suunnitelmassa
Tornihaukantien kohdalle esitetty valtatien 22 kevyen liikenteen alikulkukäytävä.

Valtatien 22 väliin Joutsentie - Poikkimaantie (mt
8155) parantamisesta on laadittu tiesuunnitelma

7.3.4 Katuympäristön kehittäminen
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Maakotkantien ja Merikotkantien varrella kadun ja
kevyen liikenteen väylän välinen viheralueen nurmetus uusitaan kauttaaltaan. Viheralueiden hoitoluokka on A2. Kunnostuksessa huomioidaan alueen hoitoluokka ja sen mukainen riittävä nurmen
kasvualustan paksuus. Nurmetus uudistetaan olevia katupuita tai niiden juuristoja vahingoittamatta.
Lisäksi uusitaan osa Maa- ja Merikotkantien varren
ulkoluiskista niissä kohdissa, joihin on yleissuunnitelmassa osoitettu uutta kulkuyhteyttä tai väylää.
Ulkoluiskien hoitoluokka on A3. Kunnostuksessa
huomioidaan alueen hoitoluokka ja sen mukainen
riittävä nurmen kasvualusta.
Uusittavilla nurmialueilla käytetään hyvin kulustusta kestävää nurmiseosta joka sisältää pääosin
puna- ja puistonataa sekä niittynurmikkaa. Soveltuva nurmiseos on esimerkiksi viherrakentajaseos 2.
Katupuuistutuksia täydennetään tai uusitaan katujen kunnostuksen ja kortteleiden rakentamisen
yhteydessä. Katupuuistutuksissa käytetään pääasiassa rauduskoivua (Betula pendula) tai mäntyä
(Pinus sylvestris). Muissa kuin katupuuistutuksissa käytetään mäntyä (Pinus sylvestris) tai pieniä
lehtipuita, kuten pihlajaa (Sorbus aucuparia). Istutuksilla korostetaan kunkin alueen luonnetta ja
maisemarakennetta, esimerkiksi Maakotkantien
bussin levähdyspaikan läheisyydessä käytetään
pieniä lehtipuita korostamaan Kaukovainion luoteisosan pienimittakaavaisuutta ja lehtipuuvaltaisuutta.
Uusittavissa saarekkeissa ja pienialaisissa liittymän kainaloissa käytetään harmaata graniittista noppakiveystä. Olevat kiveykset kunnostetaan
pääsääntöisesti nykymateriaalilla.
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7.4 PUISTOJEN JA ULKOILUALUEIDEN
KEHITTÄMINEN
Kaunovainion, maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelmaan sisältyvissä puistojen
ja ulkoilualueiden kehittämisesityksissä on otettu
huomioon Höyhtyän suuralueen sekä Kaukovainion viheralueiden yleissuunnitelma (Destia, 2009)
sekä leikkialueiden kehittämissuunnitelma (Oulun
kaupunki, 2007). Edellä mainituissa suunnitelmissa esitettyjä kehittämistoimenpiteitä on yleissuunnitelmassa täydennetty ja tarkennettu.
Kaukovainion yleissuunnittelun yhteydessä on
ideoitu puistojen ja ulkoilualueiden kehittämistä.
Kohteiden sijainti käy ilmi suunnitelmakartoilta
(liite 3).

puistoon johtavan reitin levähdyspaikoille esitetään sijoitettavaksi käsinojallisia penkkejä, joiden
istumakorkeus on normaalia korkeampi. Korkea
penkki helpottaa istuutumista ja ylösnousemista
ja käsinojat antavat tukea penkiltä nousemiseen.
Reitin varteen ja senioripuistoon sijoitettavat kalusteet voivat olla värikkäitä ja huomiota herättäviä. Värit toimivat huonomuistisilla ja näkövammaisilla apuna ympäristön tunnistamisessa ja
suunnistamisessa.

Kuva 38. Referenssikuva senioripuistosta. Liikunnallisia
elementtien lisäksi puisto tarjoaa myös visuaalisia elämyksiä istutusten muodossa (lähde: www.varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi).

Jatkosuunnittelun tavoitteena on osallistaa asukkaita ja vanhustenhoidon palveluntarjoajia suunnittelussa.

7.4.1 Kainuunpuiston leikkipaikka ja senioripuisto
Kainuunpuiston leikkipaikka peruskorjataan. Peruskorjaus on alustavasti ajoitettu vuodelle 2019.
Kainuunpuiston leikkipaikan välittömään läheisyyteen rakennetaan uusi senioripuisto. Senioripuistoon sijoitetaan ikäihmisille suunniteltuja välineitä
liikuntakyvyn ja tasapainon parantamiseksi sekä
lihasvoiman säilyttämiseksi. Senioripuisto ja sille
johtavat reitit ja levähdyspaikat rakennetaan esteettömäksi.
Puisto tarjoaa kuntoilun lisäksi paikan oleskelulle.
Puistoon istutetaan perinteisiä, tuoksuvia, kotipihasta tuttuja kasveja, jotka tarjoavat monipuolisia
aistihavaintoja.
Senioripuistoon johtavien kulkuväylien yhteyteen
osoitetaan levähdyspaikkoja. Erityisesti Hiirosen
kodin suunnasta johtavalla kulkuyhteydellä on tarvetta levähdyspaikoille. Hiirosen kodista seniori-
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Kuva 37. Senioripuistoon johtavilla keskeisimmillä kulkuväylillä voi olla levähdysalueita, joiden poikkeava väritys
auttaa suunnistamaan alueella (lähde: www.varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi).

7.4.2 Kotkapuisto ja Tinatien kenttä
Kuva 39. Senioripuiston välineistöä (lähde: www.varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi).

Kotkapuiston kehittämisessä lähtökohtana ovat
koulun toiminnot ja oppilaiden ulkoliikunnan tarpeet.
Kentän ympäristön eroosiovaurioita korjataan ja
sen nykyisellään epämääräistä muotoa selkeytetään esimerkiksi tukimuureilla, jotka voivat toimia
myös kentän katsomona. Kenttä säilyy jatkossa-

kin kivituhkapintaisena. Lisäksi esitetään koulun
ja Kotkapuiston kentän välisen yhteyden parantamista.
Nykyisellään koulun pohjoispuolista metsäaluetta
käytetään opetuksessa. Jatkosuunnittelussa ratkaistaan, missä koulun maasto-opetus voidaan toteuttaa tulevaisuudessa.

Kuva 40. Toiminnalliset puistokalusteet tulevat olla kulutusta kestävästä materiaalista kuten luonnonkivestä tai
teräksestä valmistettuja.

7.4.3 Haukkapuiston leikkipaikka ja toiminnallinen yhteys
Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittämissuunnitelman mukaan Haukkapuiston leikkipaikan
taso nostetaan leikkipaikasta kaupunginosaleikkipuistoksi. Leikkipaikan tasonnosto ja peruskorjaus on alustavasti ajoitettu vuoteen 2017.
Hiirosen urheilualueelta Kaukovainion keskuksen
suuntaan johtavaa kevyen liikenteen yhteyttä kehitetään asuinalueen sisäiseksi toiminnalliseksi
vyöhykkeeksi. Kulkuyhteyden varrelle sijoittuu Ylimaan kentän paikalle rakennettava Ylimaanpuisto
peruskorjattava Haukkapuiston leikkipuisto. Näiden lisäksi kevyen liikenteen yhteyden toiminnallisuutta voidaan parantaa rullalautailun mahdollistavilla kadunkalusteilla, kuten luonnonkivisillä tai
teräksisillä penkeillä, jotka mahdollistavat istuskelun, mutta toimivat myös kurbeina eli liukureunoina. Lisäksi yhteyden varrelle voidaan asentaa
venyttelyvälineitä.

Kuva 42. Ylimaanpuistoa kehitetään avoimeksi puistoalueeksi.

7.4.4 Ylimaanpuisto
Nykyinen Ylimaankenttä pienenee täydennysrakentamisen myötä. Ylimaankentän pelitoiminta
keskitetään Kotkapuiston kentälle ja Hiirosen ulkoilupuistoon. Ylimaan puistoa kehitetään oleskelupuistoksi, jossa on avointa nurmitilaa pienimuotoista pelaamista varten sekä tilaa oleskella.
Puistoon voidaan sijoittaa myös kalusteita ja liikuntavälineitä yksittäin tai parin laitteen ryhmiin
korostamaan Hiirosen ja Kaukovainion välistä toiminnallista yhteyttä.

Kuva 41. Kadunkalusteiden lisäksi toiminnallista yhteyttä voidaan korostaa venyttely- ja liikuntavälinein, jotka
sijoitetaan kevyen liikenteen väylän varrelle. Kalusteet
tulisivat olla hyvin ilkivaltaa kestäviä (kuvalähde: Hags

Kuva 43. Ylimaanpuiston yleisnäkymä.

Fitness- sarja).
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8 Suunnitelman toteuttamisen vaikutukset
8.1 YHDYSKUNTARAKENTEEN TÄYDENTÄMINEN

8.2 VAIKUTUKSET VÄESTÖÖN JA ASUMISEEN

Kaukovainion yleissuunnitelmassa esitetään keskustan lähietäisyydellä sijaitsevan, pääosin 1960ja 1970-luvuilla rakennetun asuinalueen täydennysrakentamista.

Kaukovainiolla oli vuoden 2012 alussa 4703 asukasta. Yleissuunnitelmassa osoitetaan alueita noin
1900 uutta asukasta varten. Asukasluku on arvio,
joka tarkentuu jatkosuunnittelussa. Käytännössä
Kaukovainion asukasluku ei kasva uusien alueiden
asukaslukua vastaavasti, koska toteuttamisen aikana asumisväljyys kasvaa olemassa olevassa rakennuskannassa.

Oulun kaupungin täydennysrakentamisselvityksen (kh 20.6.2011 § 344) mukaan täydennysrakentaminen tukee palveluiden säilyttämistä lähiöissä, joiden väestömäärä vähenee ja palvelutaso
on vaarassa laskea. Selvityksessä suositellaan,
että olemassa olevaa infrastruktuuria ja palvelurakenteita hyödynnetään ja näin vähennetään investointitarvetta ja saadaan merkittäviä säästöjä.
Selvityksessä kannustetaan mm. lähiöiden ominaisuuksien monipuolistamiseen. Metsälähiöiksi
kaupungin reunalle aikanaan rakennetut alueet on
edullista integroida entistä paremmin osaksi yhdyskuntarakennetta, jonka sisälle ne ovat jääneet
kaupungin kasvaessa.
Yleissuunnitelmassa esitetty täydennysrakentaminen edesauttaa nykyisen rakennetun ympäristön
kaupunkikuvallista ja toiminnallista parantamista, esimerkiksi hissien rakentamista. Täydennysrakentaminen saattaa määrällisesti vähentää
puistoalueita, mutta mahdollistaa toisaalta virkistyspalvelujen monipuolistamisen ja laadun parantamisen.
Suunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä elävöitetään kaupunginosia, ehkäistään alueiden toiminnallista köyhtymistä ja parannetaan lähiöiden sosiaalista valvontaa. Lisäksi toimenpiteet tukevat
palveluiden saavutettavuutta sekä edistävät yhdyskuntarakenteen taloudellisuutta ja yhdyskunnan toimivuutta.
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Valtaosa uudesta asuntokannasta esitetään sijoitettavaksi rakentamattomille alueille. Pääosa näistä alueista on voimassa olevan asemakaavan mukaisia virkistysalueita. Uusia asuntoja esitetään
myös tiivistyvän palvelukeskuksen yhteyteen sekä
olemassa olevan asutuksen alueelle.
Uudisrakentaminen tulee lisäämään kerrostalo-,
rivitalo- ja pientaloasuntojen tarjontaa Kaukovainiolla. Toisaalta suunnitelman toteuttaminen lisää
myös asuntojen kysyntää. Osa kasvavasta kysynnästä kohdistunee vanhoihin asuntoihin tai vanhojen rakennusten mahdollisiin lisäkerroksiin.
Yleisesti täydennysrakentamisen avulla voidaan
houkutella vanhoille alueille uusia asukkaita, monipuolistaa väestörakennetta, parantaa asuntotarjontaa sekä luoda edellytyksiä asuinympäristön
parantamiselle. Täydennysrakentaminen hidastaa
seudun sisäisestä muuttoliikkeestä johtuvaa väestön vähenemistä ja vanhenemista, edistää eri väestöryhmien tasaarvoa sekä vahvistaa väestön sosiaalisen rakenteen tasapainoa. Uuden ja vanhan
asuntokannan sekoittuminen vähentää demografista segregaatiota, koska uusiin asuntoihin muuttaa yleensä paljon nuoria.
Täydennysrakentaminen ei ole ongelmatonta, sillä yleiset tavoitteet voivat olla vastakkaisia vanhojen asukkaiden ja yritysten yksityisten etujen ja
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toiveiden kanssa. Asukkaiden huoli voi kohdistua
mm. virkistysalueiden ja vehreyden vähenemiseen,
liikenteen kasvuun, kaupunkikuvan heikkenemiseen ja rakennusperinnön katoamiseen. Uhkana
on myös, että uudisrakentaminen voi luoda jännitteitä vanhojen ja uusien asukkaiden välille, lisätä
levottomuutta sekä vahvistaa väestöryhmien alueellista eriytymistä. Uhkia voidaan torjua suunnittelemalla toteutusta yhteistyössä alueen nykyisten
asukkaiden, yritysten, palvelujen tuottajien sekä
kiinteistöjen omistajien ja käyttäjien kanssa.
Yleissuunnitelman mukaan Kaukovainion kiinnostavuutta lapsiperheiden asuinalueena pyritään parantamaan paitsi monimuotoisen asuntotuotannon avulla myös mm. kunnostamalla ulkoilu- ja
leikkipaikkoja sekä parantamalla yleistä viihtyisyyttä ja ympäristön laatua. Tasapainoinen kehitys
edellyttää, että jatkosuunnittelussa sitoudutaan
paitsi asuntotuotantoon myös asuinympäristön ja
kaupunginosan imagon parantamiseen.

8.3 VAIKUTUKSET PALVELUIHIN
Hyvät lähipalvelut edistävät palvelujen saavutettavuutta ja asukkaiden sosiaalista tasa-arvoa.
Palveluiden tarjonta ja kehittäminen puolestaan
perustuvat viime kädessä palveluiden käyttöön.
Täydennysrakentaminen, väestönkasvu ja väestön ikärakenteen monipuolistuminen tukevat palveluiden säilymistä ja kehittymistä erityisesti lähiöissä, joiden väestömäärä vähenee ja palvelutason
on vaarassa laskea.
Kaukovainion yleissuunnitelmassa korostetaan
Kaukovainion keskuksen merkitystä yhdyskuntarakenteen solmupisteenä. Keskus on asukkaiden
kohtauspaikka, jonka saavutettavuutta pyritään
parantamaan.

Liikekeskuksen kehittämisen näkökulmasta Kaukovainion nykyisten liikerakennusten säilyttäminen ei ole kannattavaa. Yleissuunnitelmassa esitetään, että liikekeskus rakennetaan uudestaan ja
sen painopistettä siirretään nykyistä lähemmäksi Merikotkantietä, jolloin keskuksen näkyvyys,
saavutettavuus ja kilpailukyky parantuvat. Olemassa oleva ostoskeskus voi toimia uuden liikekeskuksen rakentamisen aikana. Liikekeskuksen
uudistamisen erityisenä haasteena on kuitenkin
olemassa olevan ostoskeskuksen monipuolinen
omistuspohja. Kaikki toimijat eivät välttämättä
pysty siirtymään uuteen ympäristöön tai osallistumaan tarvittaviin investointeihin, mikä kasvattaa uuden keskuksen toteuttamisen kynnystä. Palveluiden toimintaedellytyksiä parannetaan, mutta
ajan myötä osa keskuksen palveluista voi kuitenkin poistua. Uusien asuinkortteleiden toteuttamisen aikataulu vaikuttaa palveluiden kysyntään ja
niiden kehittymiseen.
Kaukovainion koulu peruskorjataan ja laajennetaan monitoimitaloksi. Hiirosenkoti peruskorjataan ja laajennetaan. Koulun yhteyteen toteutetaan
aluekirjasto. Toisaalta julkisten palveluiden muotoutumiseen liittyy paljon epävarmuutta. Kastellin
monitoimitalon valmistuessa osa nuorisotoimen
palveluista voi siirtyä uusiin tiloihin. Myös päivähoitopalveluiden tuotantotapa sekä tilojen laajuus
ja sijainti voivat muuttua. Asukasyhdistyksen tilojen jatkuvuus tulee turvata erikseen.
Joutsentien ja Merikotkantien risteyksen viereiselle huoltoaseman tontille ei esitetä olennaisia muutoksia.

8.4 VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN
Joutsentien / Merikotkantien ja Kultatien liittymien
uudet järjestelyt parantavat autoliikenteen liittymien toimivuutta ja turvallisuutta. Alikulkukäytävät

parantavat kevyen liikenteen turvallisuutta tasoylitysten poistuessa.

valtateiden 4 ja 22 toukokuussa 2012 tiedossa olevien suunnitelmaratkaisujen mukaisina.

8.6 VAIKUTUKSET RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN JA KAUPUNKIKUVAAN

Merikotkantien ja Maakotkantien kiertoliittymät
hillitsevät ajonopeuksia sekä parantavat liittymien toimivuutta ja turvallisuutta. Korkealuokkaisin
materiaalein toteutettavat kiertoliittymät parantavat liikenneympäristöä ja toimivat maamerkkeinä.

Raportin liitteinä 6 ja 7 olevissa melukartoissa on
esitetty Kaukovainion alueelle leviävän melun suuruus meluvyöhykkeinä.

Kaukovainion maankäytön geometria, rakennettujen ja rakentamattomien alueiden selväpiirteisyys
sekä kaupungin vahva maanomistus mahdollistavat paikoin helpon, omistusoloista riippumattoman täydennysrakentamisen. Helppous ei ole
kuitenkaan pelkästään hyve, sillä täydennysrakentaminen voi paitsi tukea rakennetun ympäristön
kaupunkikuvallista ja toiminnallista parantamista
myös heikentää alueen ominaisuuksia.

Merikotkantien ja Maakotkantien suojatiesaarekkeilla, liittymän korotuksilla ja kevyen liikenteen
väylillä parannetaan autoliikenteen ja kevyen liikenteen turvallisuutta. Ampuhaukantien ja Lyijytien liikennejärjestelyillä parannetaan kevyen
liikenteen olosuhteita ja turvallisuutta. Lyijytien tulosuunnan lisäkaistalla parannetaan Poikkimaantien liikennevaloliittymän toimivuutta.
Katuverkon ja liittymien uusitut pysäkkijärjestelyt
parantavat linja-auton käyttäjien olosuhteita.
Valtatien 22 (Kainuuntie) alikulkukäytävä ja siihen
liittyvä kevyenliikenteen väylä parantaa Kaukovainion palvelujen saavutettavuutta Svaaninsuon
suunnasta. Valtatien suuntainen ulkoilureitti parantaa ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia.

8.5 VAIKUTUKSET LIIKENNEMELUUN
Täydennysrakentamisella ei ole merkittäviä liikennemelua lisääviä vaikutuksia, koska aluenopeusrajoitus on 40 km/h ja autonkannan kasvu ei ole
merkittävän suuri. Liikennemelu tulee kuitenkin lisääntymään tulevaisuudessa ympäröivien väylien
liikennemäärien kasvun johdosta.
Liikennemelun leviämistä yleissuunnitelman mukaisen täydennysrakentamisen toteutuessa on arvioitu melulaskennoilla, jotka on tehty vuoden 2030
liikenne-ennusteeseen perustuen. Laskennassa
Kaukovainion alueen melusuojaukset ovat olleet-

Laskentatulosten perusteella keskiäänitaso on päiväaikaan:
•valtatien 4 puolella yli 55 dB(A) Maakotkantietä lähimpinä olevien asuinrakennusten pihaalueilla
•valtatien 22 varrella yli 55 dB(A) kahden asuinkerrostalon piha-alueilla. Melutilanne kuitenkin
paranee nykytilanteeseen verrattuna.
•muualla oleellisin osin alle 55 dB(A).
Yöaikaan:
•valtatien 4 puolella yli 50 dB(A) osalla Maakotkantietä lähimpinä olevien asuinrakennusten
piha-alueilla
•muualla oleellisin osin alle 50 dB(A).
Valtatien 4 (Pohjantien), valtatien 22 (Kainuuntie)
ja Poikkimaantien (mt 8155) uudet meluesteet vähentävät asutukseen kohdistuvia liikennemeluhaittoja ja parantavat nykyisen sekä tulevan asutuksen asuinviihtyisyyttä. Pääväylien varteen sekä
alueen sisälle sijoittuvat uudet rakennukset on sijoiteltu siten, että ne toimivat osaltaan meluesteinä.
Meluhaittojen torjunta tarkentuu valtateiden 4 ja
22 väylähankkeiden jatkosuunnittelun yhteydessä tehtävissä melulaskennoissa ja meluesteiden
suunnitteluissa. Meluntorjunta toteutetaan tiehankkeiden yhteydessä.
Joutsentien varrelle sijoittuvan täydennysrakentamisen osalta julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset ovat korkeita. Muualla vaatimukset ovat
pääsääntöisesti normaaleja tai alhaisia.

Yleissuunnitelmassa on pyritty säilyttämään Kaukovainion selkeä ja vahva rakenne, mutta rakentamattomien alueiden käyttöönotto muuttaa paljon
kaupunkikuvaa. Mm. Poikkimaantien ja Joutsentien
varteen esitetään uusia asuinkortteleita, jotka sijoittuvat Merikotkantien ja Maakotkantien muodostaman kehäkadun ulkopuolelle. Kevyen liikenteen
yhteyksien rakentaminen ja sitä kautta katutilan
laajeneminen vaikuttaa väylämaisemaan Maakotkantiellä alueen eteläosassa. Poikkimaantien varressa meluesteet ja kerrostalot muuttavat väylämaisemaa. Myös Pohjantien (vt 4) ja Kainuuntien
(vt 22) varressa meluesteet vaikuttavat maisemaan.
Ylimaanpuistoon osoitettu täydennysrakentaminen heikentää alkuperäisen asemakaavan mukaista yhtenäistä viherkehää. Toisaalta Ylimaankentän
kehittäminen parantaa Suohaukantien risteysalueen maisemaa. Myös Hiirihaukantien rakentaminen katkaisee alkuperäisessä asemakaavassa
osoitetun sormimaisen yhteyden Kotkapuistosta
Haukkapuiston kautta Kainuunpuiston suuntaan.
Kaukovainion yleissuunnitelmassa esitetään purettavaksi Merikotkantien katunäkymän kannalta merkittäviä Kanahaukantien kerrostaloja sekä
1960-luvulla rakennettu ostoskeskus, joka on tyypillinen ja edustava esimerkki aikansa ostoskes-

kusrakentamisesta. Palvelukeskuksen alueella ja
muuallakin kaupunkikuva tiivistyy ja keskustassa
täydennysrakentaminen avaa mahdollisuuden parantaa kaupunkikuvaa ja julkisen tilan ilmettä parempaan suuntaan merkittävästi. Luonnontilaisten alueiden osuus vähenee erityisesti keskuksen
ja Ylimaanpuiston alueilla, mutta Kaukovainion
yleisilme säilyy metsäisenä. Suunnitelma ei vaikuta merkittävästi alueen metsälähiöidentiteettiin.
Olemassa olevien 3-kerroksisten rakennusten
mahdollinen korottaminen ja hissien rakentaminen muuttavat asuinrakennusten ja asuinkortteleiden ilmettä sekä Merikotkantien katumaisemaa.
Yleissuunnitelmassa ei oteta kantaa kortteleiden
yksityiskohtiin tai rakennussuunnitteluun. Kaupunkikuvan näkökulmasta lisäkerrokset ovat haastavia.

8.7 VAIKUTUKSET VIHERALUEISIIN
Kaistajärjestelyjen, kiertoliittymien ja kevyen liikenteen järjestelmien muuttaminen vaikuttaa
Kaukovainion katuviheralueisiin. Sisääntulojen
viheralueiden rakentamisen taso paranee ja nousee katujärjestelmien myötä. Joutsentien- Maakotkantien liittymän viheralueet selkiytyvät ja sisääntulon puuistutuksin korostetaan saapumista
metsälähiöön. Kiertoliittymäjärjestelyt Maakotkantien ja Kiilakiventien risteyksessä selkeyttävät saapumista asuinalueelle etelästä. Rakennettu kiertoliittymä keskusaiheineen osoittaa saapumista
asuinalueelle.
Katupuuistutuksia täydennetään kauttaaltaan ja
lisätään puurivejä molemmin puolin Maa- ja Merikotkantietä. Selkeät puurivit korostavat teiden
hierarkiaa asuinalueen pääkokoojakatuina. Katuviheralueiden yleisilme paranee kun kuluneita
katuviheralueita kunnostetaan ja oikomista viheralueiden poikki pyritään ohjaamaan toisaalle esi-
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merkiksi reunatukien ja suojatiejärjestelyjen avulla.
Viheralueiden toiminnallisuus paranee yleissuunnitelman toteuttamisen myötä. Alueen nykyisiä
viheralueita, leikkipaikkoja ja pelikenttiä parannetaan. Lisäksi huomioidaan asuinalueen vanhusväestö rakentamalla senioripuisto Kainuunpuistoon sekä lisäämällä istuskelualueita keskeisten
kulkuyhteyksien varrelle. Nurmipintainen, maisemakuvaltaan avoin Ylimaanpuisto alueen eteläosassa tuo vastaavasti oman lisänsä avoimena
rakennettuna puistona alueelle.

liittyvät kiinteästi keskuksen palveluihin ja toimintoihin ja jotka suunnitellaan yhdessä toimijoiden
kanssa. Kustannusarvio ei sisällä myöskään valtateiden 4 ja 22 meluesteiden rakentamisen ja parantamisen kustannuksia eikä muita ympäröivän
tieverkon parantamiseen liittyviä kustannuksia.

Kaupungin tulot muodostuvat maan myynti- ja
vuokratuloista sekä maankäytön sopimuskorvauksista. Uusien rakentamisalueiden tontinluovutuksesta tulee kaupungille jonkin verran tuloja. Sopimuskorvauksista saatavien tulojen merkitys on
vähäinen.

Taulukko 7. Alustava arvio Kaukovainion alueen katuverkon ja kevyen liikenteen
verkon sekä puistojen rakentamisen- ja parantamisen kustannuksista
(maku ind. 136,3; 2005 = 100).

Kohde ja toimenpide
Paikoin rapistuneen torialueen yleisilme ja istutukset paranevat ostoskeskuksen uudisrakentamisen
myötä. Ostoskeskukseen liittyvät kiertoliittymäjärjestelyt selkeyttävät alueen hierarkiaa ja kertovat
saapumista alueen keskustaan. Näkymät Maakotkantieltä ostoskeskuksen suuntaan myös avautuvat.

Liikennejärjestelyt yhteensä

Kust.
1000 €
5 700

Joutsentien/ Kotkantie/ Merikotkantien liittymä
ja Kultatien liittymä

2 150

Kiertoliittymät ja muiden liittymien parantaminen

1100

Kevyen liikenteen väylien rakentaminen
Ulkoilureittien rakentaminen

1 650
110

Pienet turvallisuustoimenpiteet, saarekkeet ym.

110

8.8 TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Edellä mainittuihin katukohteisiin liittyvä
ympäristörakentaminen (10 %)

510

Yleissuunnitelmassa määriteltyjen liikenteen ja
ympäristön rakentamis- ja parantamistoimenpiteiden kokonaiskustannukset kaupungille ovat noin
7,6 miljoonaa euroa huhtikuun 2012 hintatasossa.
Kustannusarvio sisältää 20 %:n yhteiskustannusosuuden.

Muu katuympäristön parantaminen

70

Alueen katuverkon ja kevyen liikenteen väylien
parantamistoimenpiteiden arvioidaan maksavan
noin 5,7 miljoonaa euroa. Kustannuksiin sisältyy
väyliin liittyvä ympäristörakentaminen. Puistojen
parantamis- ja rakentamiskustannukset on arvioitu noin 400 000 euroksi.
Kustannusarviossa ei ole huomioitu palvelukeskuksen liikennejärjestelyjä, pysäköinnin uudistamista eikä alueen ympäristörakentamista, jotka
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Puistojen rakentaminen ja parantaminen
yhteensä
Kainuunpuiston senioripuisto
Kainuunpuiston leikkipaikan perusparannus
Kotkanpuiston lähiliikuntapaikka

400
40
80
40

Haukkapuiston leikkipaikan tasonnosto
korttelileikkipaikaksi

120

Ylimaanpuiston rakentaminen

80

Toiminnallisen yhteyden kehittäminen välillä
Kaukovainion keskus - Hiirosen urheilualue

40

Palvelukeskuksen liikennejärjestelyt ja
ympäristörakentaminen *)
Yhteensä
Yhteiskustannukset (20 %)
Kaikki yhteensä
*) ei sisälly kustannusarvioon

8.9 VAIKUTUKSET IMAGOON JA IDENTITEETTIIN
Asuinalueen imago on alueesta tuotettu mielikuva,
alueesta muodostunut käsitys alueen ominaisuuksista. Imago muodostuu monista tekijöistä ja sitä
pidetään yhtenä tärkeimmistä asuntojen hintaan
vaikuttavista tekijöistä.
Kaukovainiolaisille suunnatuissa avoimissa tapahtumissa yleissuunnitelman toteuttamisen on
arvioitu lisäävän alueen arvostusta. Uudet asukkaat ja yritykset vilkastuttavat alueen elämää, halu
huolehtia asuinympäristöstä kasvaa ja turvallisuus lisääntyy. Muun muassa asuinalueen sijainti, luonnonympäristö, historia, rakennuskanta ja
arkkitehtuuri luovat alueelle positiivista imagoa.
Yleissuunnitelman luomat myönteiset mielikuvat
ovat yhteydessä palveluiden uudistumiseen, väestöpohjan ja lapsiperheiden osuuden kasvuun
sekä asukkaiden vaihtuvuuden hidastumiseen.
Imagon kannalta tärkeitä osatehtäviä ovat palvelukeskuksen uudistaminen alueen maamerkiksi,
olemassa olevan rakennuskannan kunnostaminen, perheasuntojen tuotanto, opiskelija-asuntorakentaminen Joutsentien ja Maakotkantien väliin,
leikkipuistojen sekä ulkoilupaikkojen ja -reittien
parantaminen. Osallistavan suunnittelun on nähty itsessään lisäävän asukkaiden yhteisöllisyyttä
ja parantavan alueen imagoa.
Mikäli yleissuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet
jäävät toteuttamatta tai viivästyvät paljon imagoon
heijastuvat koetut uhkat: väestön vähentyminen,
julkisen liikenteen palvelutason heikentyminen,
sekä palvelutilojen kapakoituminen.

6 100
1 500
7 600

Myönteisiä mielikuvia on mahdollista tukea täydennysrakentamisen yhteydessä markkinoinnin
avulla. Vaikutukset alueen imagoon ovat kuitenkin hitaita ja vaikeasti ennakoitavissa.

9 Suunnitelman toteuttaminen
9.1 KAAVALLISEN VALMIUDEN LUOMINEN

9.2 PALVELUKESKUKSEN UUDISTAMINEN

Kaikki Kaukovainion yleissuunnitelmassa esitetyt
toimenpiteet edellyttävät jatkosuunnittelua. Lisäksi mm. palvelukeskuksen uudistamiseen ja asuntojen tuotantoon tähtäävät toimenpiteet sekä jotkut
liikennejärjestelyjä koskevat toimenpiteet edellyttävät asemakaavan muuttamista. Yleissuunnittelun aikainen asukasyhteistyö antaa hyvät lähtökohdat asukkaiden osallistamiselle kaavahankkeissa
myös jatkossa.

Palvelukeskuksen toiminnallinen, kaupunkikuvallinen ja liiketaloudellinen suunnittelu sekä keskuksen asemakaavan muutos pyritään käynnistämään
vuoden 2012 aikana siten, että uusi liikekeskus voidaan avata vuonna 2016. Kaikkiaan palvelukeskuksen uudistamisen sekä siihen liittyvän asuinrakentamisen suunnittelun ja toteuttamisen arvioidaan
kestävän noin 10 vuotta.

Asemakaavojen muuttamisesta päätetään erikseen hankekohtaisesti.
Kaukovainion yleissuunnitelma ei kaikilta osiltaan
noudata Oulun yleiskaavaa 2020 (kv 26.1.2004 § 5),
koska yleissuunnitelmassa esitetään rakentamista seuraaville yleiskaavan mukaiselle virkistysalueelle:
• Joutsentien ja Maakotkatien väliin,
• Koulun pohjoispuolelle (kortteliin 8),
• Poikkimaantien ja Maakotkantien väliin ja
• Riipustien itäreunaan.
Maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n mukaan yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa
asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä
koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista.
Yleiskaavasta poikkeavat esitykset on tuotava keskusteluun Oulun uutta yleiskaavaa laadittaessa
sekä osa-alueiden asemakaavoja muutettaessa.
Kaavajärjestelmän sisäiset ristiriidat voivat vaikuttaa tarvittaviin valmisteluaikoihin.

Liikekeskuksen uudistaminen toteutetaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa ja suunnittelun
pohjaksi suositellaan järjestettäväksi suunnittelukilpailu.
Palvelukeskuksen jatkosuunnittelua koskevat seuraavat suositukset:
• Liikekeskuksen kokonaisuus jäsennetään siten,
ettei palveluiden ja liikkeiden toimintaan synny
toteutuksesta johtuvia katkoksia.
• Ympäristön viihtyisyyden lisäämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi Hiirihaukantien katualuetta on syytä kehittää avoimena ja osittain torimaisena alueena, joka rajautuu rakennuksiin.
Aukion suunnittelun yhteydessä tilan avaamiseksi ja sen ilmeen parantamiseksi tulee harkita
koko palvelukeskuksen pysäköinnin järjestämistä uudelleen sekä koulun henkilökunnan pysäköintipaikkojen siirtämistä pois aukion keskeltä.
Kilpailun yhteydessä tulee tarkastella mahdollisuutta sijoittaa pysäköintiä kortteleiden kellareihin, pihakansien alle tai palvelukeskuksen
edessä olevan aukion alle, Hiirihaukantien katualueelle.
• Palvelukeskuksen ja palvelutilojen yhteisöllistä
merkitystä on syytä korostaa. Hiirihaukantien katualueelle ja sitä ympäröiviin rakennuksiin mahtuu monenlaista yhteistä toimintaa. Alueella
ennestään toimivaa asukasyhdistystä ja Kaukovainion koulua on syytä hyödyntää suunnittelus-

sa. Asukasyhdistykselle tulee löytää korvaavat
tilat muiden julkisten tai yksityisten palvelutilojen yhteydestä.
• Mm. päivähoitopalveluiden tuottamiseen liittyvän epävarmuuden vuoksi on jatkosuunnittelussa syytä turvata mahdollisuus palveluiden
joustavaan sijoittumiseen. Tarvittaessa asemakaavassa voidaan varata aluetta tai tilaa yksityistä palveluntuottajaa varten.
• Koulun pohjoispuolelle sijoittuvan asuinkorttelin toteuttaminen edellyttää, että jatkosuunnittelussa otetaan huomioon ja turvataan koulun
tarvitsemat ulkoliikunnan ja välituntitoimintojen
alueet.

9.3 ASUINALUEEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN
Asuinalueen täydennysrakentaminen edellyttää
jatkosuunnittelua, jota koskevat seuraavat suositukset:
• Täydennysrakennettavia kortteleita suunnitellaan yhteistyössä lähikiinteistöjen omistajien ja
asukkaiden kanssa.
• Uudistuotannon yhteydessä asuinkerrostalojen
hallinta- ja rahoitusmuotoja pyritään sekoittamaan. Osa purettavien vuokratalojen tilalle muo-

Kuva 44. Havainnekuva ostoskeskuksen alueesta. Ostoskeskus voisi tulevaisuudessa tarjota kauppakeskittymän lisäksi
sosiaalisia ympäristöjä aukioiden muodossa.
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dostettavasta asuintaloista voi olla vapaarahoitteisia.
• Alueen väestörakenteen monipuolistamiseksi
sekä lapsiperheiden osuuden kasvattamiseksi tarvitaan erityisesti lapsiperheille soveltuvia
asumisen muotoja. Kaikessa tulevassa asuntosuunnittelussa tulee kehittää keinoja asuntotuotannon suuntaamiseksi lapsiperheille.
Pientalotuotannon lisäksi on syytä kehittää kerrostalotuotannon monimuotoisuutta, määrittää
perheasumista tukevan asumisen kriteereitä, lisätä laatuperusteista kilpailua yhteistyökumppaneiden haussa sekä harkita ryhmärakentamista
rivi- tai kerrostalotonteille. Kaupunki voi halutessaan vaikuttaa asuntotyyppijakauman lisäksi mm. asuntojen hallintamuoto- ja kokojakaumaan, asuntojen laatuun ja rahoitusmuotoihin.
Toisaalta on syytä varmistaa muodostuvan hintatason kohtuullisuus.
• Jatkosuunnittelussa tulee pyrkiä torjumaan rakentamisen kielteisiä vaikutuksia, vahvistamaan
vanhojen asukkaiden viihtymistä sekä tukemaan
yhteisöllisyyttä ja uusien asukkaiden kotoutumista. Tasapainoinen kehitys edellyttää, että
jatkosuunnittelussa sitoudutaan paitsi asuntotuotantoon myös kaupunginosan ympäristön ja
imagon muuhun parantamiseen.
• Alueiden suunnittelun yhteydessä esitetään riittävät keinot rakentamisen aikaisten haittojen vähentämiseksi.
• Vihreä lähiö -teeman tukemiseksi uusien asuinrakennusten energiankäyttöön tulee kiinnittää
huomiota. Tontinluovutuksessa voidaan asettaa
ehtoja rakennusten energiataloudelle.
•Korjaustoiminnassa ja lisärakennushankkeissa
kannattaa pyrkiä asunto-osakeyhtiöiden keskinäiseen yhteistyöhön ja ryhmäkorjauksiin, jolloin
taloyhtiöiden osaaminen, asiantuntemus ja tiedonkulku paranevat; hankkeiden yhteensovittaminen ja rakentamisesta aiheutuvien haittojen
hallinta helpottuvat; piha-alueiden yhteiskäyttö

34

helpottuu sekä urakoiden koko kasvaa ja kokonaiskustannukset vähenevät.
• Arvokkaan ympäristön ja rakennusperinnön vaalimiseksi lisäkerrokset voi olla syytä toteuttaa terassoituina siten, että uusi rakentaminen sijoittuu olemassa olevan julkisivupinnan taustalle.
• Uusien asuinkortteleiden suunnittelun yhteydessä on kiinnitettävä huomiota Pohjantien, Kainuuntien, Poikkimaantien, Joutsentien ja Merikotkantien liikenteestä syntyvään meluun sekä
esitettävä riittävät toimenpiteet melun torjumiseksi.
• Poikkimaantien ja Maakotkantien väliin esitettyjen uusien kortteleiden suunnittelemiseksi ja
toteuttamiseksi on syytä etsiä yhteistyökumppaneita laatuperusteisten hakumenettelyjen ja ryhmärakentamiseen tähtäävän hakumenettelyjen
avulla. Yhteisöllisyyden vahvistamisesi on syytä
harkita ryhmärakentamista osalle aluetta.
• Asuinrakentamisen jatkuessa useiden vuosien
ajan on yleissuunnitelman toteutumisen vaikutusta väestöön, palveluihin, ympäristöön ja liikenteeseen syytä seurata vaiheittain.
• Yleiskaavasta poikkeava täydennysrakentaminen
on tuotava keskusteluun Uuden Oulun yleiskaavaa laadittaessa sekä osa-alueiden asemakaavoja muutettaessa.
Korjaustoimenpiteiden kannattavuutta voidaan parantaa lisärakentamisen avulla esimerkiksi rakentamalla lisäkerroksia mataliin kerrostaloihin. Yksittäisten toimenpiteiden sijaan kannattaa usein
toteuttaa laajoja toimenpidekokonaisuuksia. Lisäkerrosten rakentaminen edellyttää erillisiä toiminnallisia, taloudellisia ja kaupunkikuvallisia lisäselvityksiä sekä taloyhtiöiden kiinnostusta. Kaupunki
voi toimillaan osaltaan edistää lisäkerrosten toteutumista.
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9.4 LIIKENNEJÄRJESTELYT
Kaukovainon sijainti antaa hyvät mahdollisuudet
lisätä pyöräilyn, kävelyn ja myös linja-autoliikenteen kulkumuoto-osuutta. Tämä tulee ottaa keskeisenä asiana huomioon jatkosuunnittelussa
Liikenteen kulkumuotojakaumaan voidaan vaikuttaa mm. pysäköinti paikkojen määrän sääntelyllä kaavoituksessa. Pysäköinnin sääntelyn keinoja
ovat lisäksi esim. pysäköintipaikan hinnan erottaminen asunnon hinnasta, nimetyistä autopaikoista
luopuminen ja vuorottaispysäköinti.
Kaukovainion alueen linja-autoliikenteen järjestelyjen kehittämistä ohjaa tämän suunnitelman
ohella koko kaupunkia koskeva joukkoliikenteen
kehittämissuunnitelma ja siinä esitetty tavoiteltava
palvelutaso. Linja-auton houkuttelevuutta kuluvälineenä voidaan lisätä nykyaikaisella infrastruktuurilla: hyvä vuorotarjonta, lyhyet matkat pysäkeille,
viihtyisät valaistut pysäkit ja ajantasainen aikatauluinfo edistävät kulkumuodon suosiota.
Liikekeskuksen alueen uudistamisen ja Merikotkantien / Hiirosentien kiertoliittymän toteuttamisen yhteydessä voidaan liittymään esitetty nousupysäkki toteuttaa korkeatasoisena sekä varustaa
se aikataulunäytöllä.

sia väyläosuuksia. Katuverkon, kevyen liikenteen
väylien ja puistojen kunnostukseen liittyy valaistuksen uusiminen EU:n energiatehokkuusdirektiivin edellyttämällä tavalla.
Maakotkantien eteläosan uusi kevyen liikenteen
väylä toteutetaan samanaikaisesti alueen täydennysrakentamisen kanssa. Kainuuntien suuntainen
uusi ulkoilureitti voidaan toteuttaa muun puistorakentamisen yhteydessä.
Joutsentien / Kotkantien / Merikotkantien liikennevalo-ohjatun tasoliittymän parantaminen pyritään toteuttamaan lähivuosina. Liittymän turvallisuuden ja toimivuuden parantaminen on tärkeää
sekä nykytilanteen liikenneongelmien poistamiseksi että edellytysten luomiseksi alueen täydennysrakentamiselle.
Tässä suunnitelmassa on esitetty Kaukovainion
alueen katuverkon ja kevyen liikenteen väylien rakentamismiskohteet. Jatkosuunnittelussa tulee
selvittää myös kunnallisteknisten verkostojen uusimistarpeet. Vesi- ja viemäriverkoston ja katujen
kunnostus on järkevä toteuttaa yhtä aikaa. Kaukovainion katujen ja väylien kunnostamista jatketaan katu- ja viherpalveluiden kunnostusohjelman
mukaisesti.

9.5 YMPÄRISTÖ
Yleisesti ihmisten liikkumistottumuksiin voidaan
vaikuttaa liikkumisen ohjauksella, joka on yksi liikenteen kysynnän hallinnan keino. Liikkumisen
ohjauksella kannustetaan ihmisiä ympäristön kannalta kestävään liikkumiseen neuvonnalla, markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla sekä liikkumisen palvelujen kehittämisellä.
Alueen sisäinen kevyen liikenteen väylästö kaipaa
kunnostamista. Nykyistä kevyen liikenteen verkkoa täydentämään tarvitaan muutamia lyhyitä uu-

Kaukovainion alueen jatkosuunnittelussa tulee
huomioida metsäinen lähiö -identiteetin säilyminen myös tulevaisuudessa. Se edellyttää täydennysrakentamisen sijoittamista siten, että
rakennusmassan väliin jää riittävän laajoja puistometsävyöhykkeitä, jotka yhdessä tonttien puuston kanssa muodostavat tontteihin rajautumattomia puistoalueita. Jatkosuunnittelussa on myös
huomioitava, että olevan rakennusmassan lähei-

syydessä yksittäisten puiden ja pienten puuryhmien maisemakuvallinen merkitys korostuu.
Yksi jatkosuunnittelun lähtökohdista on Kainuun
ja Pohjanpuiston puistometsien virkistys- sekä
kaupunkihygieenisten arvojen huomioiminen,
mikä tarkoittaa riittävän laajojen ja yhtenäisten
puistometsäalueiden säilyttämistä. Laajojen yhtenäisten metsäalueiden säilyttäminen tukee myös
kaupunkikuvallisesti metsälähiö – identiteettiä.
Alueelle tyypilliset puistometsän rajaamat katunäkymät tulee säilyttää. Jatkosuunnittelussa katuympäristöä ja – istutuksia tulee kehittää siten, että korostetaan Kaukovainion kunkin alueen luonnetta
nykyistä paremmin. Lisäksi näkymiä ja ympäristöä Merikotkantieltä ostoskeskukselle päin tulee
kehittää keskustamaisemmaksi ja alueen sisääntuloväylien ympäristöä korostaa ympäristösuunnittelun keinoin.
Viheryhteydet keskuspuistosta alueen ulkopuolelle on turvattava myös tulevaisuudessa eikä niitä
saa täydennysrakentamisella tarpeettomasti katkaista. Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon
kaupungin viheraluejärjestelmälle asetetut tavoitteelliset suunnitelmat erityisesti Joutsentien ja
Poikkimaantien suuntaisilla viheralueilla. Jatkosuunnittelussa huomioidaan myös viheralueiden
yleissuunnitelmassa esitetyt tavoitteet.
Jatkosuunnittelussa ja mahdollisen täydennysrakentamisen sijoittamisessa tulee ottaa huomioon
liikennemelu. Melua voidaan torjua meluesteillä
sekä uusien rakennusten sopivalla sijoittelulla.
Kaukovainion alueelle osoitetut vihersuunnittelutarpeet aikataulutetaan ja viedään katu ja viherpalvelujen suunnitteluohjelmaan sopivina
kokonaisuuksina. Täydennysrakentamisesta riippumattomat kohteet aikataulutetaan resurssien

mukaan. Täydennysrakentamiseen liittyvä ympäristösuunnittelu sisällytetään osaksi asemakaavoitustyötä tai mahdollisia tulevia suunnittelukilpailuja. Esimerkiksi keskustaalueen mahdolliseen
suunnittelukilpailuun sisällytetään keskustaympäristön kehittäminen ja ideointi.
Kaukovainion viheralueita ideoidaan syksyllä 2012
Oulun seudun ammattikorkeakoulun luonnonvaraalan yksikön Vihreä lähiö- opetusjakson suunnitteluprojektin myötä. Projektin aiheena on Kaukovainio.

9.6 Markkinointi
Yleissuunnitelmasta laaditaan esite, jossa kuvataan kaavaillut toimenpiteet. Esite suunnataan
kaikille osallisille, tuleville asukkaille sekä tuleville yhteistyökumppaneille. Markkinoinnissa hyödynnetään ajatusta metsälähiön muuttumista
tulevaisuuden vihreäksi lähiöksi, jossa yhdyskuntarakenteesta ja rakennuksista johtuvaa energiankulutusta vähennetään. Esitteessä kerrotaan myös
mm. palvelukeskuksen uudistumisesta, olemassa
oleva rakennuskannan kunnostamisesta, ulkoiluja leikkipaikkojen ja -yhteyksien parantumisesta
sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn toimintaedellytysten kehittämisestä.

9.7 Suunnitelman käsittely ja
päätöksenteko
Yleissuunnitelma on ollut nähtävillä 11.9.26.10.2012. Lisäksi suunnitelmaa on esitelty tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa 12.9.2012. Nähtävilläolon aikana suunnitelmasta on saatu 14
lausuntoa tai mielipidettä.
Kaikki Kaukovainion palvelukeskuksen uudistamiseen, asuntojen tuotantoon sekä väylien ja
puistojen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet
edellyttävät jatkosuunnittelua. Yleissuunnittelun
aikainen asukasyhteistyö antaa hyvät lähtökohdat
asukkaiden osallistamiselle myös jatkossa.

• Lapset ja nuoret otetaan yhä tiiviimmin mukaan
toimintojen ja alueiden suunnitteluun. Nuoria
kuullaan omana ryhmänään Kaukovainion keskusta suunniteltaessa.
• Kaukovainion palvelukeskuksen ja palvelutilojen
yhteisöllistä merkitystä korostetaan.
• Koko Kaukovainiolla pyritään esteettömyyteen.
Jos alueelle toteutetaan opiskelija-asuntoja, vähintään osan näistä tulee olla esteettömiä.
• Liikennejärjestelyiden toimivuus varmistetaan
yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä.

Yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt 26.3.2013
§ 198 Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi jatkosuunnittelussa. Päätöksen mukaan
osallisten palaute otetaan huomioon mm. seuraavasti:
• Melusuojausten toimivuus varmistetaan asuinalueen rakentamisen vaiheistusta suunniteltaessa.
• Kaukovainion vehreyttä ja metsäisyyttä vaalitaan. Täydennysrakentaminen sijoitetaan ja sopeutetaan olemassa olevaan rakenteeseen siten,
että metsälähiön luonne ja ominaispiirteet säilyvät. Alueen identiteetti otetaan huomioon myös
korttelirakenteessa.
• Oulun yleiskaavan 2020 mukaisten virkistysalueiden käyttäminen asuinrakentamiseen edellyttää
kaavojen muutoksia, joista päätetään erikseen.
Koulun pohjoispuolella sijaitsevan rakentamattoman tontin (korttelin 8) käyttöä tarkastellaan keskuksen asemakaavan muutoksen yhteydessä.
• Kaukovainion kiinnostavuutta lapsiperheiden
näkökulmasta lisätään. Suunnittelussa sitoudutaan paitsi asuntotuotantoon myös asuinympäristöjen parantamiseen.
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9.8 TOTEUTTAMISEN AIKATAULU
Jatkosuunnittelun sekä Kaukovainion osa-alueiden toteuttamisen tavoiteaikataulu kuvataan seuraavassa taulukossa.

Joutsentien liittymäjärjestelyt

2014-2015

2012

2013

Lyijytien lisäkaista
Uusi liikekeskus sekä siihen liittyvät tori-, pysäköinti- ja liikennealueet

2012–2014

2013–2015

Merikotkantien / Hiirihaukantien kiertoliittymä

2012–2014

2013–2015

Keskuksen asuinkorttelit

2012–2015

2013–2014

Tinatien kentän ja Kotkapuiston (koulun lähialueiden) kehittäminen
lähiliikuntapaikaksi

2014

Kaukovainion länsiosan katujen saneeraus ja tähän liittyvien kevyen liikenteen
yhteyksien parantaminen

2013

Kainuunpuiston asuinrakentaminen, leikkipuiston parantaminen ja senioripuiston
toteuttaminen

2013–2014

2014–2018

Toiminnallisen yhteyden kehittäminen Kaukovainion keskuksesta Hiiroseen
yhteishankkeena Tinatien kentän ja Kotkanpuiston kanssa

2014

Kainuuntien parantaminen

2011–

Kaukovainion portti -asuinkerrostalo Joutsentien varrella

2014

Haukkapuiston leikkipaikan parantaminen

2014–2015

2015–2016

2016–2017

Ylimaanpuiston asuin- ja puistorakentaminen

2015–2016

2016–2017
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2015–2016

2015–2016

2015–2016
2014–2022
2014-2015
2013

2015–2019
2014-2015
2014–2015
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Lyijytien / Maankotkantien kiertoliittymä

36

2015–2016

Puistorakentamisen
ajankohta

2012-2013

Väylärakentamisen
ajankohta

2011

Asuin- tai
liikerakentamisen
ajankohta

Rakennussuunnittelun
ajankohta

Kehittämis- / parantamiskohde

Asemakaavoituksen
ajankohta

Taulukko 8. Yleissuunnitelman toteuttamisen tavoiteaikataulu
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Maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelmakartat 1…6
LIITE 4
Viheralueiden hoitoluokitus
LIITE 5
Vertailumallien A – C kuvaus, taulukko
LIITE 6
Päiväajan liikennemelu; suunnitelman mukainen
tilanne ennusteliikenteellä ja nykytilanne nykyliikenteellä
LIITE 7
Yöajan liikennemelu; suunnitelman mukainen tilanne ennusteliikenteellä ja nykytilanne nykyliikenteellä
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LIITE 1

Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma 2012
Maankäyttömalli

LIITE 2

Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma 2012
Liikennejärjestelyt

LIITE 5/1
Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma 2012, Mallien A – C vertailua
VERTAILUTEKIJÄ
Väestö ja asuminen

Malli A, +400 asukasta

Malli B, +1850 asukasta

Malli C, +3000 asukasta

A-mallissa osoitetaan alueita 400 uutta asukasta varten. Uusia
asuntoja esitetään Kaukovainion keskukseen ja Poikkimaantien varteen.

Mallissa B osoitetaan alueita 1850 uutta asukasta varten. Erityisesti painotetaan Kaukovainion keskuksen täydennysrakentamista. Uusia asuinkortteleita muodostetaan myös Poikkimaantien
varteen ja Nuolihaukantielle.

C-mallissa osoitetaan alueita 3000 uutta asukasta varten. Mallissa
painotetaan Kaukovainion asuinalueen reunojen täydennysrakentamista. Uusia asuntoja esitetään Kainuuntien, Poikkimaantien ja
Joutsentien varteen sekä useille keskuksen lähellä sijaitseville alueille.

B- ja C-malleissa suositellaan useisiin olemassa oleviin kortteleihin lisäkerrosten rakentamista tai muuta pienimuotoista täydennysrakentamista.
Käytännössä Kaukovainion asukasluku ei kasva uusien alueiden asukaslukua vastaavasti. Mallien toteuttaminen kestää vuosista vuosikymmeniin ja toteutuksen aikana asumisväljyys kasvaa olemassa
olevassa rakennuskannassa. Esimerkiksi mallissa A asukasluku ei ylittäne koskaan 5000 asukasta.
Julkiset palvelut

Kaikissa malleissa koulu peruskorjataan ja laajennetaan monitoimitaloksi. Hiirosenkoti peruskorjataan ja laajennetaan.
B- ja C-malleissa väestönkasvu tukee julkisten palveluiden kehittämistä. Uusien asuinkortteleiden toteuttamisen aikataulu vaikuttaa palveluiden kysyntään.

Kaupalliset palvelut

A-mallissa ostoskeskuksen toimintaedellytykset säilyvät pääosin, mutta ajan myötä osa keskuksen palveluista voi poistua.
Myös päivittäistavaramyynnin pinta-ala voi vähentyä nykyisestä. Ostoskeskuksen vanhinta osaa laajennetaan siten, että
keskuksen kaupalliset palvelut mahtuvat samaan kortteliin ja
rakennusryhmään.

B- ja C-malleissa ostoskeskus rakennetaan uudestaan ja sen painopistettä siirretään nykyistä lähemmäksi Merikotkantietä. Keskuksen
näkyvyys, saavutettavuus ja kilpailukyky parantuvat. Väestönkasvu tukee kaupallisten palveluiden toimintaedellytyksiä, mutta ajan myötä osa keskuksen palveluista voi poistua. C-mallissa kaupunginosan väestö kasvaa eniten, jolloin liikekeskus kehittyy varmimmin.

Joutsentien ja Merikotkantien risteyksen viereiselle huoltoaseman tontille ei esitetä olennaisia muutoksia.
Ajoneuvoliikenne
Otettu huomioon asukasmäärän
kasvun vaikutus liikennemääriin
sekä yleisen tieliikenteen kasvu
v. 2010 – 2030.

A-mallissa Joutsentien ja Merikotkantien liittymä sekä liittymät
Maakotkantieltä ja Kultatieltä Merikotkantielle toimivat hyvin
suunnitellun parantamisen jälkeen.

B-mallissa Joutsentien ja Merikotkantien liittymä toimii melko hyvin suunnitellun parantamisen jälkeen. Merikotkan-/ Maakotkantien ja Merikotkan-/Kultatien liittymät toimivat tyydyttävästi suunnitellun porrastamisen jälkeen.

C-mallissa Joutsentien ja Merikotkantien liittymä toimii tyydyttävästi
suunnitellun parantamisen jälkeen. Merikotkan-/ Maakotkantien ja
Merikotkan-/Kultatien liittymässä tarvitaan suunnitellun porrastuksen lisäksi pääsuunnan lisäkaistat ja liikennevalot Maakotkantien
tulosuunnan ruuhkautumisen välttämiseksi.

B- ja C-malleissa Hiirihaukantien/ Merikotkantien liittymässä tarvitaan esim. kiertoliittymä tai valo-ohjaus liikekeskuksen tulosuunnan
toimivuuden parantamiseksi.
Suunnittelualueen eteläosan pääliittymissä ei esiinny toimivuusongelmia. Kaikissa malleissa Poikkimaantien/ Lyijytien/ Kiilakiventien valoliittymän toimivuutta parannetaan Lyijytien tulosuunnan lisäkaistalla.
C-mallissa Poikkimaantien liittymän itäisen tulosuunnan vasemmalle kääntymiskaistaa on syytä jatkaa.
Lyijytien/ Maakotkantien liittymässä ei ole toimivuusongelmia, mutta
kiertoliittymän avulla voidaan kuitenkin selkeyttää liikenneympäristöä ja samalla parantaa liittymän toimivuutta.
Joukkoliikenne

Mallissa A joukkoliikenteen toimintaedellytykset säilyvät nykyisellään.

Malleissa B ja C alueen asukasmäärä kasvaa ja väestön ikärakenne nuorenee, jolloin joukkoliikenteen kysyntä kasvaa. Joukkoliikenteen
toimintaedellytyksiä ja palvelutasoa tulee parantaa.

Jalankulku ja pyöräily

A-malli tarjoaa hyvät mahdollisuudet jalankululle ja pyöräilylle.
Nykyinen kevyen liikenteen verkko täydentyy jonkin verran.
Uusia väyliä rakennetaan noin 1,7 km.

B-malli tarjoaa paremmat mahdollisuudet jalankululle ja pyöräilylle
kuin malli A. Uusia väyliä rakennetaan noin 2,5 km.

Liikkumisolosuhteet paranevat Kaukovainion eteläosassa.

Liikkumisolosuhteet paranevat Kaukovainion etelä- ja itäosassa.

Malli C tarjoaa parhaat mahdollisuudet jalankululle ja pyöräilylle.
Kevyen liikenteen verkko suunnittelualueen sisällä ja suunnittelualueelta muihin kaupunginosiin on kattavin (uusia väyliä noin 3,5
km).
Täydennysrakentamisalueilta on hyvät yhteydet eri suuntiin. Valtatien 22 ja Joutsentien estevaikutus on vähäisin uusien ali- ja ylikulkujen takia.
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Liikenneturvallisuus

Malli A, +400 asukasta

Malli B, +1850 asukasta

Malli C, +3000 asukasta

Joutsentien / Merikotkantien ja Maakotkantien / Kultatien liittymien turvallisuus paranee nykyisestä suunnitellun parantamisen jälkeen (kaistajärjestelyt, kevyen liikenteen alikulut, liittymän porrastus).
Täydennysrakentaminen lisää ajoneuvoliikennettä sekä jalankulun ja pyöräilyn ylitystarvetta alueen pääkaduilla, mikä puolestaan lisää onnettomuusriskiä Kaukovainiolla. Reuna-alueiden täydennysrakentamisesta aiheutuva jalankulku- ja pyöräilyliikenne tulee ohjata turvallisiin ylityspaikkoihin. Uudet kevyen liikenteen väylät parantavat jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta.

Liikennemelu

Suurimmalla osalla rakennettua aluetta päiväajan keskiäänitaso jää alle ohjearvon, 55 dB. Alueen länsiosassa sijaitsevien talojen piha-alueilla melutaso ylittää kuitenkin ohjearvon ja alueen luoteisosassa
melutason nousee paikoin yli 60 dB:n. Yöajan keskiäänitaso on lähes koko rakennetulla alueella ohjearvoissa 45–50 dB, mutta raja-arvot ylittyvät alueen länsiosassa. Liikennemelun ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa ja kaikissa malleissa tarvitaan nykyistä parempia melusuojauksia Pohjantien varressa.
Missään mallissa täydennysrakentaminen ei lisää havaittavasti liikennemelua pääkatujen (Merikotkantie ja Maakotkantie) varrella. Uudet rakennukset suojataan Merikotkantien melulta sijoittamalla sisäpihat rakennusten suojaan.
Poikkimaantien varteen sijoittuvat uudet rakennukset sijoittuvat > 55 dBA melualueelle. Kaikissa malleissa rakennukset on sijoitettu siten, että ne toimivat meluesteinä. Sisämeluhaitat voidaan estää rakenneratkaisuilla. Poikkimaantien varteen sijoittuva täydennysrakentaminen vähentää liikennemelun kantautumista Maakotkantien varressa oleville asuinkiinteistöille.
A- ja B-malleissa Kainuuntien (vt 22) varteen toteutettava meluvalli vähentää olemassa oleville asuinkiinteistöille aiheutuvaa haittaa
Merikotkantien ja valtatien 22 välissä.

Mallissa C Kainuuntien varren uudet rakennukset sijoittuvat > 55
dBA melualueelle. Rakennukset on sijoitettu siten, että ne toimivat meluesteinä. Sisämelu torjutaan rakenneratkaisuilla.

3,7 milj. euroa, josta 2,8 milj. Joutsentien / Kotkantien / Merikotkantien liittymän parantaminen ja Merikotkantien/ Maakotkantien/ Kultatien liittymien porrastaminen.

4,4 milj. euroa, josta 2,8 milj. Joutsentien / Kotkantien / Merikotkantien liittymän parantaminen ja Merikotkantien/ Maakotkantien/ Kultatien liittymien porrastaminen

6,4 milj. euroa, josta 2,8 milj. Joutsentien / Kotkantien / Merikotkantien liittymän parantaminen ja Merikotkantien/ Maakotkantien/
Kultatien liittymien porrastaminen

Rakennusperintö

A-mallissa liikekeskuksen 1970- ja 1980-luvuilla rakennetut
osat korvataan uusilla asuinrakennuksilla. Malli ei muuten
vaikuta merkittävästi alueen olemassa olevaan rakennuskantaan.

B- ja C-malleissa esitetään purettavaksi Merikotkantien katunäkymän kannalta merkittäviä Kanahaukantien kerrostaloja sekä 1960-luvulla
rakennettu ostoskeskus, jonka on arvioitu olevan tyypillinen ja edustava esimerkki aikansa ostoskeskusrakentamisesta.

Maisema, taajamakuva

A-mallin vaikutus maisema- ja kaupunkikuvaan on vähäinen.

B-mallin vaikutukset kaupunkikuvaan ovat suuremmat kuin A-mallin
vaikutukset.

Alustava arvio väylärakentamisen kustannuksista
(ei sisällä meluesteitä, puistorakentamista tai nykyisten väylien
kunnostamista)

Palvelukeskuksen alueella kaupunkikuva muuttuu tiiviin rakennetun kaupunkiympäristön suuntaan.

Palvelukeskuksen alueella ja osittain myös muualla kaupunkikuva
tiivistyy enemmän kuin vaihtoehdossa A. Luonnontilaisten alueiden
osuus vähenee erityisesti keskuksen alueella, mutta reuna-alueiden
yhtenäisten metsä-alueiden ansiosta Kaukovainion yleisilme säilyy
metsäisenä.

C-mallissa vaikutukset maisema- ja kaupunkikuvaan ovat suurimmat. Täydennysrakentaminen vaikuttaa paljon alueen sisäiseen rakenteeseen ja maisemakuvaan. Kaukovainion yleisilme
muuttuu alueelle tyypillisten laajojen viheralueiden kadotessa
metsälähiöstä urbaaniksi.
Joutsentien varteen osoitettu täydennysrakentaminen toimii
maamerkkinä.

B- ja C-malleissa olemassa olevien 3-kerroksisten rakennusten korottaminen muuttaa Merikotkantien maisemaa.
Kevyen liikenteen yhteyksien rakentaminen ja sitä kautta katutilan laajeneminen vaikuttaa väylämaisemaan Maakotkantiellä alueen eteläosassa.
Pohjantien (vt 4) ja Kainuuntien (vt 22) varressa meluesteet muuttavat väylämaisemaa. Poikkimaantien varressa meluesteet ja kerrostalot muuttavat väylämaisemaa.
C-mallissa Kainuuntien (vt 22) väylämaisema muuttuu kaupunkimaisemmaksi. Tien varteen sijoittuvat kerrostalot vaikuttavat
maisemakuvaan etenkin saavuttaessa kaupunkiin idän suunnasta.
Identiteetti

Kaukovainion keskuspuisto ja asutusta kiertävä yhtenäinen viherkehä ovat alueen identiteetin kannalta erittäin merkittäviä. Ne edustavat alkuperäisen suunnitelman tavoitteita sekä aikakauden suunnitteluihanteita.
A-mallissa Kaukovainion metsälähiö-identiteetti säilyy.

B-mallilla ei ole suurta vaikutusta alueen metsälähiö-identiteettiin.

C-mallissa Kaukovainion metsälähiö-identiteetti menetetään.
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Viherverkostot ja kasvillisuus

Malli A, +400 asukasta

Malli B, +1850 asukasta

Malli C, +3000 asukasta

Mallissa A viheryhteydet säilyvät pääosin nykyisellään. Metsäiset, luonnontilaiset alueet pienenevät 2,7 ha (Ylimaanpuisto). Suhteellinen muutos verrattuna alueen luonnontilaisen
kaltaisiin metsiin on -10 %.

Malli B vaikuttaa viheryhteyksiin enemmän kuin vaihtoehto A. Täydennysrakentamisen vaikutuksesta luonnontilaiset kasvillisuusalueet
vähenevät. Metsäiset, luonnontilaiset alueet pienenevät n. 6,7 ha
(Ylimaanpuisto, Kotkanpuisto, Kainuunpuisto). Suhteellinen muutos
verrattuna alueen luonnontilaisen kaltaisiin metsiin on - 28 %.

Mallissa C vaikutus viherverkostoon on suurin. Täydennysrakentamisen vaikutuksesta luonnontilaiset kasvillisuusalueet vähenevät. Metsäiset luonnontilaiset alueet pienenevät n. 17 ha (Ylimaanpuisto, Kotkanpuisto, Kainuunpuisto). Suhteellinen muutos
verrattuna alueen luonnontilaisen kaltaisiin metsiin on -70 %.
Tärkeimmät virkistykseen käytettävät lähimetsät jäävät täydennysrakentamisen alle (Kainuunpuisto sekä Pohjanpuisto). Kainuunpuistoon sijoittuva täydennysrakentaminen estää sisäisten
viheryhteyksien toteutumisen.
Yhtenäisten luonnontilaisten metsien vähentyminen lisää säilyvien metsien kulutusta ja edistää niiden muuttumista puistometsiksi. Kulutuksen lisääntyminen sekä alueiden pienentyminen vähentävät luonnon monimuotoisuutta ja voivat vaikuttaa alueen
kasvi- ja eläinlajistoon.

Kaikissa malleissa Poikkimaantien varren täydennysrakentaminen kaventaa tien suuntaista viheryhteyttä.
Katuistutukset lisääntyvät nykytilanteeseen verrattuna.
Virkistysalueet

A-mallissa leikkipaikat, pelikentät sekä tärkeimmät virkistykseen käytettävät lähimetsät säilyvät nykyisellään.

Pohjaolosuhteet ja pohjavesi

Pohjaolosuhteista ei aiheudu eroja mallien välillä. Maanalaisten kellari- ja pysäköintitilojen rakentaminen saattaa muuttaa pohjavesiolosuhteita paikallisesti. Vaihtoehtojen väliset erot riippuvat em. tilojen
määrästä, joka tarkentuu jatkosuunnittelussa.

B-mallissa tärkeimmät virkistykseen käytettävät lähimetsät (Kainuunpuisto, Pohjanpuisto) säilyvät. Leikkipaikat ja pelikentät säilyvät, lukuun ottamatta Ylimaankenttää, joka poistuu käytöstä. Koulukeskuksen länsipuolelle on osoitettu laaja toiminnallinen virkistysalue, jota ei
ole muissa vaihtoehdoissa.

C-mallissa leikkipaikat ja pelikentät säilyvät lähes nykyisellään.
Ylimaankenttä on osoitettu pienialaisempana kuin vaihtoehdossa
A. Uusi liikunta-/ulkoilu-/leikkipaikka osoitettu Kotkanpuiston pohjoisosaan.
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