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RAKSILAN ASUKASYHDISTYS toimii aktiivisesti jär- 
 jestäen asukkailleen kesäjuhlia/elojuhlia monipuoli-
sine ohjelmineen. Kesäjuhlat osallistavat ja ovat odo-
tettu tapahtuma, johon kaikki uudet raksilalaiset ovat 
aikaisempien kävijöiden lisäksi erittäin tervetulleita – 
kuten muihinkin alueen tilaisuuksiin. Tänä vuonna on 
järjestetty lisäksi kahdet siivoustalkoot, vuosikokous, 
järjestäytymiskokous, Raksila-lehden valmistus valo-
kuvaustuokioineen, joulukuinen glögi hetki puistossa 
asukkaille sekä päälle hallituksen kokoukset, joihin 
kokoonnutaan kymmenisen kertaa vuosittain. Isona 
viime vuosien aikaansaannoksena voimme hyvillä 
mielin pitää asemakaavauudistukseen vaikuttamis-
ta, joka lähti liikkeelle asukasyhdistyksen aloitteesta. 
Liikenne-, kesäjuhla- ja kulttuurityöryhmät ovatkin 
toimineet aktiivisesti vuonna 2019.

OSALLISTUMINEN asukasyhdistyksen toimintaan voi 
tarjota mahdollisuuksia, tukea ja resursseja edistää 
terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisella taval-
la jokapäiväisessä elämässä, samalla tavoin kuin 
osallistuminen kulttuuritapahtumiin tai muuhun 
yhteisölliseen toimintaan. Raksilan asukasyhdistyk-
sessä toimii aktiivisesti vajaa kymmenisen henkilöä 
ja vuosikokoukseen osallistumalla on mahdollista 
päästä helposti toimintaan mukaan. Jokaiselle teki-
jälle löytyy varmasti tekemistä oman ajan puitteissa.

OMAN KOKEMUKSENI mukaan asukasyhdistys akti-
voi myös kulttuurin pariin järjestäessään asukkaille 
avoimia ja maksuttomia kesäjuhlia, joissa on sekä 
kokemuksia tuottavaa, osallistavaa ja hyvää mieltä 
sekä makuhermoja kutkuttavaa toimintaa.
 Kulttuuriosallistumisella on havaittu olevan yh-
teys hyvänä koettuun terveyteen. 
 Virikkeellinen ja innostava vapaa-ajantoiminta, ku-
ten yhteisöllinen toiminta, lukeminen, maalaa minen 
ja kulttuuritapahtumiin osallistuminen saattaa suoja-
ta dementialta. Tähän kannattaa panostaa jo nuorena, 
sillä aihe koskee kaikkia, ei ainoastaan seniori-ikäisiä. 
 Toki yhteisöllisyys tuo uusia kavereita sekä mie-
lekästä tekemistä. Taide- ja kulttuuriosallistuminen 
on tutkimuksissa yhdistetty lisäksi pidempään elin iän 
odotteeseenkin. 

Yhteisöllisyydestä 
ja osallistumisesta 
hyvinvointia

TULEVILLA KESÄJUHLILLA ja raksilalaisten yhteisis-
sä tapahtumissa toivoisi panostettavan, niin kuin 
aikai semminkin – ja vieläkin enemmän, kokeilevaan 
taiteeseen, jossa olisi huomioitu kaikki ikäryhmät. 
Taiteen ja osallistavan ohjelman tekemiseen voisivat 
osallistua asukkaatkin ilmoittautumalla kesäjuhlia 
vetävälle asukasyhdistyksen poppoolle joko Raksilan 
FB-sivuston tai uusien uunituoreiden www-sivujen 
yhteystietojen kautta tai nykäisemällä hihasta ohi-
kulkevaa asukasyhdistyksen jäsentä.

Aktiivista osallistumista asukkailta toivoen  
ja lämpöisin talviterveisin,

RAKSILAN ASUKASYHDISTYS PUHEENJOHTAJA

MERJA HAUKIPURO

Raksilan asukasyhdistyksen hallitus 2019–2020. 

Vasemmalta Heikki Pudas, Joel Lehtelä, varapuheen-

johtaja Helena Englund-Siikaluoma, puheenjohtaja 

Merja Haukipuro (ylhäällä), Esteri Kopperoinen (alhaalla), 

Hanna Kopsala, rahastonhoitaja Ritva Ilonen ja Henna 

Raitala. Kuvasta puuttuvat Julius Norrena sekä vara-

jäsenet Laura Isola, Harri Peurakoski ja Laura Virtanen.
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JULKAISIJA:

Raksilan asukasyhdistys ry

TOIMITUS:

Merja Haukipuro
Helena Englund-Siikaluoma
Esteri Kopperoinen
Hanna Kopsala
Joel Lehtelä
Ritva Ilonen
Heikki Pudas
Kaisa Pudas
Henna Raitala

KANNEN KUVA:

Kaisa Pudas

TAITTO:

Henna Raitala

PAINOPAIKKA:

POPA, Pohjolan Palvelut Oy

PAINOSMÄÄRÄ:

950 kpl

JAKELU:

Raksilan taloudet ja yhteistyötahot

LISÄTIETOJA YHTEISÖTOIMINNASTA

www.ouka.fi/yhteisotoiminta

www.facebook.com/ 
raksilanasukasyhdistys

www.instagram.com/ 
raksilanasukasyhdistys

www.raksila.fi

raksilanasukasyhdistys@gmail.com

Raksilalaisilla on lisäksi  
aktiivinen WhatsApp-ryhmä. 
Pyydä kutsulinkki sähköpostilla 
tai Facebookin kautta.
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Raksilassa tapahtui
vuoden aikana
Katsaus vuoteen 2018–2019: lehdestä lehteen

TEKSTI: MERJA HAUKIPURO, RITVA ILONEN, HANNA KOPSALA JA HENNA RAITALA

Siivoustalkoot järjestettiin ensimmäistä kertaa kahdesti vuodessa: toukokuussa lumien sulettua sekä lokakuussa juuri ennen syyslomaviikkoa 

ja lumien tuloa. Aloite kaksiin siivoustalkoisiin tuli asukkailta, ja asukasyhdistyksen hallitus vastasi toiveeseen.

Asukasyhdistys järjesti 

Turvallinen koulutie 

-tempauksen elokuussa 

koulujen alkaessa. 

Asukasyhdistys myi siivous talkoissa 

makkaraa, kahvia ja mehua. 

Pihat siistiytyivät ja samalla oli 

tilaisuus jututtaa muita raksilalaisia.

JOULUINEN GLÖGIJUHLA

Joulukuun alussa 2018 Raksilan asukas-
yhdistys järjesti ensimmäisen kerran 
Glögijuhlan Raksilan puistossa, kuusen 
juurella. Tilaisuudessa tarjoiltiin kai-
kille osallistujille – ja ohikulkijoillekin 
– lämmintä glögiä ja piparkakkuja. Tämä 
ele tuntui lämmittävän monen viimassa 
ulkoilevan mieltä.
 Ohjelmassa oli lisäksi kuluneen vuo- 
den 2018 Raksila-mukin luovutus an sioi-
tuneelle raksilalaiselle, joka oli Tanja Tor-
vi koski. Ja tilaisuuden päätteeksi Tan ja 
vielä laulatti joululauluja parikymmen-
päisellä joukolla.
 Tilaisuuden teemana oli tuoda hei jas-
timia puiston kuuseen, ja illan päätteek si 
kuusi olikin hienosti koristeltu. Tarkoi-
tuksena oli, että ohikulkija saattoi ottaa 
puusta itselleen puuttuvan heijastimen 
ja täten näkyä turvallisesti pimeydessä. 
Kuusi olikin hienon näköinen pimeän 
ajan.
 Tilaisuudesta tehdään uusi perinne, ja 
kuluvana vuonna Glögijuhla päätettiin-
kin järjestää maanantaina 2.12. klo 18. 

VUOSIKOKOUS JA  

JÄRJESTÄYTYMIS KOKOUS 14.3.2019

Vuosi- ja järjestäytymiskokoukset pi-
dettiin maaliskuussa Oulun Palvelualan 
opistolla. Vuosikokoukseen saapui hyvin 
väkeä keskustelemaan Raksilaa koske-
vista asioista. Vuosikokous järjestetään 
myös vuonna 2020 joko helmi- tai maa-
liskuussa, ja kaikki raksilalaiset ovat 
lämpimästi tervetulleita mukaan!
 Vuosikokouksessa erovuoroaan käyt-
tivät pitkäaikaiset hallituksen jäsenet 
Maikki Takalo ja Kaisu Rundelin, joista 
jälkimmäinen toimi myös rahastonhoi-

tajana. Molemmat ovat kuitenkin olleet 
aktiivisesti mukana muun muassa sii-
voustalkoiden ja kesäjuhlien tarjoilujen 
järjestämisessä myös hallituskautensa 
jälkeen.
 Hallituksessa jatkavat 2018–2020 pu  -
heenjohtaja Merja Haukipuro, varapu-
heenjohtaja Helena Englund-Siikaluoma, 
sihteeri Henna Raitala ja uudeksi rahas-
tonhoitajaksi valittu Ritva Ilonen sekä 
hallituksen jäsen Julius Norrena ja vara-
jäsen Harri Peura koski. 
 Kaudelle 2019–2021 hallitukseen valit-
tiin lisäksi varsinaisiksi jäseniksi Hanna 
Kopsala, Joel Lehtelä ja Heikki Pudas sekä 
varajäseniksi Laura Isola, Esteri Koppe-
roinen ja Laura Virtanen.

SIIVOUSTALKOOT 

KEVÄÄLLÄ JA SYKSYLLÄ

Vuoden 2019 aikana järjestettiin asuk-
kaiden pyynnöstä ensimmäisen kerran 
kahdet siivoustalkoot, keväällä 17.5. ja 
syksyllä 10.10. eli juuri ennen lumen tuloa.
 Raksilalaiset olivat jälleen innolla mu-
kana, ja Puistikkokadun risteyksiin tuo-
dut jätelavat täyttyivät ääriään myöten. 
Perinteisesti talkoiden päälle kokoonnut-
tiin Impolan eteen nauttimaan kahvikup-

poset ja grillimakkarat ja tapaamaan tut-
tuja sekä keskustelemaan ajankohtaisista 
asioista. Molemmilla kerroilla sää suosi 
talkoita, tosin syksyllä oli jo viileämpää. 
Siitä huolimatta syksyn talkoot todettiin 
tarpeellisiksi ja tarkoituksena on järjestää 
kahdet siivoustalkoot myös vuonna 2020.

TURVALLINEN KOULUTIE

Koulujen alkaessa Raksilan asukasyhdis-
tys järjesti Turvallinen koulutie -kam-
pan jan. Elokuun 8. päivänä alkaneen kak-
sipäiväisen tapahtuman aikana turvasim-
me Teuvo Pakkalan kadun suojateillä sekä 
Kainuuntien alikulussa alakoululaisten 
koulumatkaa sekä aamul la koulun alkaes-
sa että iltapäivällä sen päättyessä.
 Koulutietä turvaamassa oli asukas-
yhdistyksen hallituksen jäsenten lisäksi 
alueen asukkaita ja Teuvo Pakkalan kou-
lun koulumummeja ja -vaareja. 
 Keltaiset liivit huomattiin liikenteessä 
hyvin. Autoilijat alensivat nopeuksia ja 
antoivat pääsääntöisesti hyvin tietä kou-
lulaisille heidän ylittäessään suojateitä.
 Muistetaan pitää ajonopeudet alhaisi-
na Raksilassa vuoden ympäri ja huomioi-
daan pienet ja isommat kanssakulkijat 
liikenteessä!
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KATSAUS VUOTEEN 2018–2019 JATKUU

VUODEN AIKANA TAPAHTUNUTTA VUODEN AIKANA TAPAHTUNUTTA

RAKSILAN KESÄJUHLAA vietettiin tänä 
vuonna lauantaina 10. elokuuta. Arviol ta 
150 henkeä kokoontui juhlimaan Resiina - 
puistoon.
 Joinakin vuosina ajankohta on ollut 
aiemmin tai myöhemminkin, mutta tänä 
vuonna juhla päätettiin pitää heti koulu-
jen alkamisen jälkeisenä viikonloppuna.
 Kävijöille oli puistossa pöytiä ja tuole-
ja, jotka asukasyhdistys sai lahjoituksena 
Nuorten Ystävät ry:ltä. Lisäksi Lippo Ju-

Balsan Oy. Moppi ja Pensseli Aarrejah-
dissa viihdytti koko perhettä musiikin-
täyteisellä seikkailunäytelmällä, jonka 
kulkuun lapset pääsivät vaikuttamaan.
 Erilaisia toimintapisteitä klo 13–16 
pitivät muun muassa Lippo Juniorit, 
Tuomikirkkoseurakunnan DOM-kierrä-
tyskirpputori, SPR ja Diabetesyhdistys. 
Lisäksi Palo- ja pelastuslaitos palo-
autoineen oli paikalla kertomassa palo - 
turvallisuudesta.

Asukasyhdistyksen entiset aktiivijäsenet Maikki Takalo (vas.) ja Kaisu 

Rundelin (oik.) ovat edelleen tuttu näky Raksilan talkoissa. Helena 

Englund-Siikaluoma toimii asukasyhdistyksen varapuheenjohtajana.

Yllä: Haamusoittajat esiintyivät juhlien päätteeksi. Haamu-

soittajien basisti Lauri Manner (vas.) esiintyi juhlassa myös 

soolona nimellä Kadonnut Manner. 

Vasemmalla: L. Don Ōkami ja banjo.

Oikealla: Kesäjuhlaan sai kuka vain tulla 

pitämään omaa pop-up-myyntipistettä.

Yllä: Samelmo-bändi.

Paloauto keräsi kiinnostuineita ympärilleen.

niorit toivat tuoleja 
ja pöytiä Raksilan 
puistoon. 
 Raksilan asukas - 
yhdistys myi juhla-
vieraille lohisoppaa,  
ries kaa, kahvia ja pullaa. Mehua ja keksiä 
oli tarjolla lapsille ilmaiseksi. Tapahtuman 
tarjontaa rikastuttivat myös useat pop-
up-myyjät ja kirpputoripisteet erilaisine 
myytävineen taiteesta pikkupurtavaan.

 Perinteisen ja maukkaan lohisopan 
aikana yleisö sai ihastella ja kuunnella 
esiintyjiä, muun muassa Samelmo-bän-
diä, ja osallistua toiminnallisiin tuokioi-
hin, kuten perhejoogaan, jonka järjesti 

 Neljän jälkeen alkuillasta juhlaväkeä 
viihdytti vielä kolme esiintyjää, jotka 
kokosivat Resiinapuistoon innokkaita 
musiikinkuulijoita. Primitiivisen kita-
ra- ja banjomusiikin taiturit Kadonnut 
Manner ja L. Don Ōkami (Usa/Tre) aloit-
tivat, ja Haamusoittajat esiintyi viimeise-
nä päättäen kesäjuhlan kauniin utuisiin 
melodioihin. Lisäksi raksilalainen Reija 
Korkatti lausui runoja bändien välissä. 
Alkuillan musiikki- ja kirjallisuusohjel-

Raksilan asukasyhdistys kiittää edellä mainittujen 

tahojen lisäksi: EMC Lounascafe • 

Huovisen leipomo • Tilaa kulttuurille ry • 

Oulun kaupungin Kuntalaisvaikuttaminen ja 

yhteisö toiminta www.ouka.fi/yhteisotoiminta

man järjestämisestä vastasi Raksilan 
kulttuuri  työryhmä. 
 Ohjelman aikana Raksilan asukasyh-
distyksen grillistä sai ostaa vegehodarei-
ta pikkurahalla tai grillata omia eväitä.

Seikkailunäytelmä Moppi ja Pensseli Aarrejahdissa viihdytti yleisöä. 

Kesäjuhlan ohjelmassa on pyritty huomioimaan kaiken ikäiset 

juhlavieraat. Raksilan puisto, lempinimeltään Resiinapuisto,  

on viihtyisä juhlapaikka.
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Raksilan vuosikello

  
HELMI–MAALISKUU

Asukasyhdistyksen 

vuosikokous

TOUKOKUU

Kevään 

siivoustalkoot

ELOKUU

Kesäjuhlat

LOKAKUU

Syksyn 

siivoustalkoot

JOULUKUU

Glögihetki puistossa

Raksila-lehti ilmestyy 

TEUVO PAKKALAN KOULUN JUHLAVUOSI

Teuvo Pakkalan koulu on 70-vuotias vuonna 2020! Teuvo Pakkalan koulun vanhempaintoimikunta onkin hakenut juhla vuot ta 

varten toimintarahaa. Mikäli rahoitus järjestyy, suunnitelmana on järjestää Karjasillan ja Raksilan alueen kylä juhlat keväällä 

2020. Raksilan asukasyhdistys on mukana kyläjuhlien suunnittelussa. Juhlan on tarkoitus yhdistää eri suku polvia, jotka ovat 

asuneet alueella ja kenties käyneet Pakkalan koulua. Vanhempainyhdistys aikoo kerätä koulu muistoja ja -tarinoita, joita oppilaat 

voivat lukea ja esittää juhlassa. Tarinoita voidaan hyödyntää myös muissa juhlavuoden ja koulun tilaisuuksissa ja julkaisuissa. 

Kertojan/ kirjoittajan luvalla juttuja voidaan käyttää myös asukasyhdistysten lehdissä. Jos on vinkkiä, keihin voi ottaa yhteyttä 

koulu tarinoiden tiimoilta, ota yhteyttä: Johanna Pylkkänen, koulun vanhempaintoimikunta, pylkkanen.johanna@gmail.com

TEKSTI: HANNA KOPSALA

ENSI VUONNA 70 vuotta täyttävä Teuvo Pakkalan koulu on 
rakenne- ja taloteknisistä syistä peruskorjauksen tarpeessa. 
Kaupunginjohtaja Päivi Laajalan asettama työryhmä on laati-
massa hankeselvitystä peruskorjauksesta, ja koulun puolesta 
työryhmään osallistuu rehtori Jari Kestilä. Hankeselvitystyö on 
loppusuoralla ja asia menee päätöksentekoon lähikuukausina.
 Hankesuunnitelmassa on tehty viitesuunnitelmia erityisesti 
kustannusarviota varten ja ne tarkentuvat myöhemmin 
varsinaisessa rakennesuunnitteluvaiheessa. Viitesuunnitelmat 
sisältävät muun muassa välituntipihan laajennuksen, mutta 
laajennus alueesta ei ole vielä tarkempaa suunnitelmaa.

Teuvo Pakkalan koulun 
perus korjauksesta 
meneillään hankeselvitystyö

Raksilan asukasyhdistyksen arkisto

Teuvo Pakkalan kansakoulu valmistui syksyllä 1950. Rakentaminen 

aloitettiin jo 1947, mutta rakennustarvikkeiden puutteen vuoksi 

työt jouduttiin keskeyttämään monta kertaa. Rakennuksen on 

suunnitellut Martti Heikura. Kuvanottovuosi ei ole tiedossa.

MARKET-ALUE

Raksilan market-alue on ollut kaupan 
suuryksiköiden aluetta vuodesta 1976 
alkaen, jolloin alueen kolme liikeraken-
nusta rakennettiin. Raksilaa koskeva 
periaatteellinen suunnitteluratkaisu 
asemakaavoituksen pohjaksi on hyväk-
sytty kaupunginhallituksessa 1.10.2012 
(§ 445). Suunnittelun pohjaksi valittiin 
vaihtoehto, jossa market-alue kehittyy 
nykyisellä tontillaan, jonne osoitetaan 
myös asuntoja ja liiketiloja. Alueen 
rakennuskanta uudistetaan kokonai-
suudessaan. Asemakaavan muutos on 
kaavaluonnoksen valmisteluvaiheessa 
ja sen on tavoitteena tulla voimaan 
vuoden 2020 aikana.

ASEMA-ALUEEN TULEVAISUUS

Senaatin Asema-alueet Oy, Senaatti- 
kiinteistöt ja Oulun kaupunki ovat sol-
mineet aiesopimuksen Oulun asema- 
alueen kehittämisestä. Tavoitteena on 
kehittää asema-alueesta kaupunkiku-
vallisesti korkeatasoinen ja toiminnal-
lisesti monipuolinen uusi kaupunginosa 
sekä kasvavaa kaupunkia palveleva lii-
kenteen solmukohta. Asemakeskuksen 
suunnittelu käynnistyi kevättalvella 
2016 arkkitehtuurikilpailun muodossa. 
Palkintolautakunta päätti yksimie-
lisesti asettaa ensimmäiselle sijalle 
ehdotuksen Tervatynnyrit, jonka teki-
jät olivat Arkkitehtitoimisto Lahdelma 
& Mahlamäki Oy, Arkkitehdit m3 Oy, 
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä 
Oy, liikennesuunnittelusta Plaana Oy 
sekä Rakennusinsinööritoimisto Rima-
ko Oy. Asema-alueen kehittämisessä 

sitoudutaan edistämään muun muassa 
elinkaariajattelua, hiilineutraalisuutta 
sekä rakentamaan sosiaalisesti kestävää 
kaupunkia.
 Oulun asema-alueen kehityshank-
keeseen on liitetty nyt myös oikeus- ja 
poliisitalon alue ja yhteensä noin vii-
den hehtaarin laajuisesta alueesta on 
tarkoitus kehittää keskusta-asumisen, 
palveluiden, tapahtumien ja matkusta-
misen elävä kaupunkikeskus. Senaatin 
Asema-alueet järjestää yhteistyössä 

Oulun kaupungin kanssa asema-alueen 
ensimmäisen vaiheen suunnittelu- ja 
tontinluovutuskilpailun vuoden 2020 
aikana ja tavoitteena on, että uusi ase-
makaava olisi voimassa vuonna 2022, 
jolloin alueen rakentaminen voisi alkaa.

OULUHALLIN LAAJENNUS

Ouluhalli peruskorjataan ja sen yhtey-
teen rakennetaan mittava laajennus. 
Keväällä 2018 Liikelaitos Oulun Tilakes-
kus järjesti Ouluhallin laajennuksesta ja 

Raksilan alueen 
kaavoitus
Raksilan markettien, asema-alueen sekä Ouluhallin uudistukset vaikuttavat 

kaikkien raksilalaisten elämään. Samalla Puu-Raksilan alueella käynnistyi 2019 

asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on tukea Puu-Raksilan valtakunnallisesti 

merkittävän kulttuuriympäristön säilymistä ja kehittymistä. 

TEKSTI: JERE KLAMI, KAAVOITUSARKKITEHTI, OULUN KAUPUNKI

Asema-alueen kehityshankkeeseen on liitetty myös oikeus- ja poliisitalon alue. Alueesta 

halutaan kehittää keskusta-asumisen, palveluiden, tapahtumien ja matkustamisen elävä 

kaupunkikeskus. Ensimmäisen vaiheen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu alkaa vuonna 

2020, ja kaupunki toivoo että alueella päästään rakentamaan jo 2022.
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Puu-Raksilan asemakaavan 
tarkistaminen käynnistyi

peruskorjauksesta suunnittele ja toteuta 
-kutsukilpailun. Tarkoituksena oli löytää 
innovatiivinen ja ennakkoluuloton rat-
kaisu, jossa huomioidaan urheilukäytön 
lisäksi suurten tapahtumien järjestämi-
nen tiloissa. 30.8.2018 valittiin voittajaksi 
ehdotus Kiitäjä, jossa laajennus sijoitet-
tiin Ouluhallin eteläpuolelle, poikittain 
Raksilanraitin päähän. Voittaneen eh - 
dotuksen laativat Peab Oy Länsi- ja Kes-
ki-Suomi sekä Arkkitehdit Kontukoski 
Oy. Laajennuk sen mahdollistava asema-
kaavan muutos tuli voimaan keväällä 
2019. Laajennus valmistuu vuonna 2020.

PUU-RAKSILAN KAAVA

Puu-Raksilan alueella käynnistyi kesäl lä 
2019 asemakaavan muutos, jonka ta voit-
teena on tukea Puu-Raksilan val ta kun-
nallisesti merkittävän kulttuuriympäris - 
tön säilymistä ja kehittymistä. Työn ohes- 
sa tarkastellaan asemakaavan ajan mukai-
suut ta myös muilta osin.
 Asemakaavan muutoksen aluksi järjes-
tettiin alueen asukkaille ja kiinteistöjen 
omistajille kohdistettu verkkokysely, joka 
auttaa hankkeen lähtökohtien ja tavoit-
teiden määrittelyssä. Puu-Raksila on val-
takunnallisesti arvokas rakennettu kult-
tuuriympäristö. Museoviraston inven-
toinnin kohteen kuvauksessa todetaan: 
Puu-Raksila on rakentunut 1920-luvulta 

lähtien ja alueen suunnitteluperiaatteena 
on ollut yhtenäinen kaupunkikuva. Kuusi 
suurta ruutukaavakorttelia muodostava 
Raksila on puutaloalue, josta säännölli- 
nen rakennustapa luo yhtenäisen esikau-
pungin. Rakentaminen ajoittuu pääosin 
1930–1940-luvuille. Asuinrakennukset 
edustavat aikansa suhteikasta klassistis-
henkistä puutaloarkkitehtuuria. Joissakin 
kerrostaloissa on funktionalismin piir-
teitä. Rakennuksissa on useita asuntoja, 

joita on ajan myötä osin yhdistetty suu-
remmiksi. Aluetta leimaa yksinkertainen 
mutta eloisa yhtenäisyys ja säntillinen 
katukuva. Pihat ovat lehteviä ja pihan 
perällä on aina pienehkö ulkorakennus. 
Tontit ovat kaupungin vuokratontteja. 
Keskeistä Puistikkokatua, jonka varrella 
on vanhoja liikerakennuksia ja kaksin-
kertaiset puuistutukset, hallitsee kadun 
päätesommitelmana 1950 valmistunut 
Teuvo Pakkalan koulu.

RAKSILAN ASUKASYHDISTYS teki vuonna 
2017 aloitteen alueemme asemakaavan 
uudistamisesta. Kaupunki on tänä syk-
synä käynnistänyt muutostyön. Kaavan 
uudistaminen tuli tarpeelliseksi, kun 
kaupunki päätti sitoa tonttivuokramme 
rakennusoikeuteen tontin pinta-alan 
sijasta. Suurella osalla Raksilan tonteista 
rakennusoikeutta ei ole merkitty kaa-
vaan, joten niillä vuokra olisi määräyty-
nyt hyvin hatarilla perusteilla.
 Suurimmalla osalla Puu-Raksilan 
tonteista on voimassa vuonna 1964 laa-
dittu asemakaava. Tuolloin oli kulunut 
40 vuotta alueen alkuperäisen asema-

kaavan valmistumisesta ja asemakaa-
va muutettiin pohjustamaan alueen 
tulevaa purkamista. Tarkoituksena oli 
estää rakennusten laajentaminen, jotta 
lunastuskustannukset eivät kasvaisi. 
Kun alueen vuokra-aikoja sittemmin 
päätettiin jatkaa, asemakaavaa ei kui-
tenkaan muutettu säilyttämispäätöstä 
vastaavaksi. Niinpä tähän mennessä 
kolmellekymmenelle tontille on jouduttu 
laatimaan tonttikohtaiset asemakaa-
vamuutokset ullakkotilojen käyttöön 
ottamista varten.
 Asemakaavatyön osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma oli nähtävillä syys-

kuussa. Asukasyhdistyksen jättämässä 
lausunnossa korostettiin alueemme 
valtakunnallisen kulttuurihistoriallisen 
arvon huomioon ottamista. Asukasyh-
distys piti tärkeänä, että koko RKY-alue 
käsiteltäisiin asemakaavatyössä. Kaupun-
gin esittämässä alustavassa rajauksessa 
Syrjäkatu, Tehtaankatu ja Teuvo Pakka-
lan katu sekä Teuvo Pakkalan koulu eivät 
kuuluneet asemakaavan muutosaluee-
seen. Työssä toivottiin selvitettävän ym-
päristöömme sopivia lisärakentamismah-
dollisuuksia, esimerkiksi mahdollisuuksia 
laajentaa piharakennuksia tai rakentaa 
myös uusia piharakennuksia työtila- ja 
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TEKSTI: TIMO TAKALA

Ouluhallin laajennus tulee Ouluhallin eteläpuolelle ja valmistuu vuonna 2020.
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Raksilan liikenne- ja pysäköinti-

järjestelyt puhuttavat, ja niihin 

toivotaan apua myös uudesta 

asemakaavasta. Kuva Puutarha-

kadulta, jossa autoja on usein 

pysäköitynä risteysalueelle.

asuntokäyttöön. Alueelle toivottiin laa-
dittavaksi myös uudet rakentamisohjeet. 
 Liikenne on Raksilan asumisviihtyi-
syyden ja turvallisuuden kannalta kes-
keisin ongelmakohta. Asukasyhdistys 
esittikin, että asemakaavatyön yhteydes-
sä laadittaisiin koko Raksilan käsittävä 
liikenteen ja katujen yleissuunnitelma. 
Keskeisin selvitys- ja ideointitehtävä on, 
miten Teuvo Pakkalan katu saataisiin 
palautetuksi nykyisestä melu-, tärinä- 
ja turvallisuusongelmasta viihtyisäksi 
asuntokaduksi, jonka ylittäminen olisi 
turvallista koululaisille. Suunnitelman 
pohjaksi tarvitaan ensin tutkittua tietoa 
Teuvo Pakkalan kadun läpi ajavan liiken-
teen käyttäjistä ja käyttäytymisestä.
 Toinen tärkeä tehtävä on löytää kau-
punginosan arvoa kunnioittavat py  sä-

köinti ratkaisut, joilla Syrjäkatu, Puutar-
hakatu ja Karjakatu palautetaan asun-
tokaduiksi nykyisestä roolistaan Oulun 
keskustaa, rautatie- ja linja-autoasemaa 
sekä urheilu- ja koulualueita palvelevi-
na ilmaisina pysäköintialueina. Pysä-
köintiongelman ratkominen edellyttää 
aluksi tiedon hankkimista siitä, ketkä 
alueella pysäköivät ja minkä pituisia  
aikoja. 
 Melu, tärinä ja pöly ovat merkittäviä 
ongelmia tietyillä osilla Raksilaa. Asu-
kasyhdistys painottikin, että asema-
kaavan pohjaksi tarvitaan paikan päällä 
tehtäviin mittauksiin perustuvaa tietä-
mystä näistä haitoista.

 Asukasyhdistys esitti myös asuk-
kaiden osallistumismahdollisuuksien 
lisäämistä kaavaprosessissa ja tiedotuk-
sen parantamista. Työn alkuvaiheeseen 
esitettiin lisättäväksi yhteisiä ideariihiä 
vaihtoehtoisten ja ennakkoluulottomien-
kin kehittämisratkaisujen löytämiseksi. 

Karttapohja © MML 2019

Kuvassa vaaleansinisellä merkityillä tonteilla 

on voimassa vuoden 1964 asema kaava. 

Tummansinisellä merkityille tonteille on 

myöhemmin hyväksytty asema kaava-

muutoksia. Punaisella on rajattu Museoviras-

ton hyväksymä valtakunnallisesti merkittävä 

rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) -alue.

Teuvo Pakkalan kadulla on nykyisellään vilkas liikenne. 

Kuorma-autojen läpiajokieltoa rikotaan yleisesti.
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ISOISÄNI Anton Lehtonen oli rakennus-
urakoitsija, joka oli muuttanut perhei-
neen Helsingin Tuusulasta Vihantiin 
vuonna 1925 ja sieltä myöhemmin Paavo-
lan kuntaan (nykyinen Siikajoen kunta).
 Osa Raksilaan rakennetun kaksiker-
roksisen, aumakattoisen puutalon tu-
keista kaadettiin Paavolasta, Lehtosten 
metsästä. Isäni Urpo Lehtonen sahasi tu-
kit omalla sahallaan, josta ne vietiin Vi-
hannin rautatieasemalle junalla Ouluun 
kuljetettaviksi.
 Kyseiseen puutaloon kuului pihara-
kennus huoneineen, joka valmiiksi ra- 
kennettuna olisi kuulunut Anton Leh-
toselle. Osakkeenomistajat eivät kui-
tenkaan hyväksyneet sitä, ja he sanoivat 
maksaneensa myös piharakennuksen, 
joten isoisäni ja osakkeenomistajat rii-
taantuivat keskenään asiasta.
 Isoisälläni ei ollut ollut tarkkaa kirjan-
pitoa eikä dokumentointia rakentamisen 
ajalta. Joten se siitä asiasta ja piharaken- 
nuksen omistamisesta. 

 Aina kun ajamme Puu-Raksilan ohitse 
niin muistelemme isoisäämme.
 Kotonamme on ollut kaksi vanhaa va-
lokuvaa, joissa näkyy tämä aumakattoinen 
Raksilan puutalo. Valitettavasti emme löy- 
täneet kuvista toista, jossa puutalo näkyy 
paremmin.

VUONNA 1946 Urpo Lehtosen inke ri läi-
nen vaimo Tyyne, siis äitini, odotti esi- 
koistaan ja vietti synnytyksen lähestyes-
sä Puistikkokadun piharakennuksessa 
useita päiviä ennen kuin kävi synnyttä-
mässä Juhannusaattona Tuiran synny-
tyssairaalassa potran pojan. Hän vietti 
Raksilassa myös muutaman päivän sai-
raalasta tullessaan ennen kuin matkusti 
junalla isäni kanssa Paavolaan.
 Äitini Tyyne oli tullut Ouluun lop-
puvuodesta 1943 yhdessä inkeriläisten 
siirtolaisten kanssa Hangon kokoamis-
leiriltä. Heidän karanteenipaikkansa oli 
Oulun Lyseo. Äitini perhe sai evakkopai-
kan Paavolasta Lehtosen perheen kotoa, 
ja rakkaus roihahti Tyynen ja Urpon 
välillä.

* * *

Kaarina Pietilä oli lukenut sanomalehti 

Kalevasta, että Raksilan perinneyhdis-

tyksen puheenjohtaja Mirja Tuliniemi 

os. Honka kyseli Raksilan asukkaiden 

vanhoja tarinoita. Sekä Raksilan asukas-

yhdistys että Raksilan perinneyhdistys 

keräävät ja jakavat tarinoita Raksilasta. 

Perinneyhdisyksen toimintaan voit tutusta 

www.raksilanperinneyhdistys.com

Historiaa 1940-luvulta 
Puistikkokadulta

Vanhin veljeni oli käynyt tutustumassa Puistikko-

katu 7:n pihapiiriin kesällä 2019. Tiedämme että 

isoisämme Anton Lehtonen on ollut urakoitsijana 

yhdessä rakennusmestari Virtasen kanssa ja he 

ovat rakennuttaneet Puistikkokadulle talon. Ihan 

varmuudella emme tiedä, onko kyseessä juuri tämä 

talo numero seitsemän.

Anton Lehtonen Raksilaan rakennut-

tamansa puutalon harjannostajaisissa 

vuonna 1946. Antonin urakointikaverina 

oli rakennus mestari Virtanen.

V eljekset perheineen olivat ostaneet talon 
Puu-Raksilasta 80-luvun puolivälissä. 
Vaikka talossa oli aiemmin asunut 11-  

lapsinen perhe, tarvitsi se silti täyden perus- 
korjauksen.
 Oli kaunis kesäyö ja veljekset kaivoivat maa-
pohjaista kellaria syvemmäksi koska uusi viemä-
riputki piti saada asennettua. Väsymys alkoi jo 
painaa; toinen kaivoi ja heitti isoja multakokka-
reita ja kiviä kottikärryyn, jonka toinen sitten 
kärräsi ulos. 
 Kärrylasti oli jälleen täysi kun huomattiin, 
että erään ”multapaakun” sisältä pilkisti siivek-
keet… Palopommi!
 Kaivaminen loppui siihen.
 Äkkiä soittamaan lähimmästä naapurista 
(kännykät keksittiin vasta kymmenen vuotta 
myöhemmin) kasarmille päivystäjälle, että tu-
levat hakemaan sen pois. Juu tullaan. Odotusta. 
Uusi soitto. Joo tullaan. Nyt oli jo yö myöhä, ke-
tään ei kuulunut ja veljekset lähtivät koteihinsa.
 Seuraavana aamuna soitettiin sitten poliisille 
löydöstä. Sieltäpä tulikin heti SUPOn pojat La-
dalla; heinän korrella kokeiltiin – juu, latingissa 
on… Sinne se ”palopommi” heitettiin Ladan ta-
kakonttiin ja lähdettiin viemään sitä jonnekin...
 Myöhemmin tavattiin talon entinen omistaja, 
jolle kerrottiin tapauksesta. Kauhistus oli hir-
veä, kun hän kuvitteli mitä kaikkea olisi voinut 
tapahtua, kun lapset olivat sateisina päivinä 
leikkineet kellarissa.
 Myöhemmin selvisi, että Talvisodan aikana 
oli katolle pudonnut ”suutari” tehden kunnon 
lommon peltikattoon. Ilmeisesti se oli sitten siir-
retty kellariin hiekan alle, kuten sen aikaisissa 
ohjeissa neuvottiin.
 Onni onnettomuudessa, myöhemmin kellarin 
lisäkaivun yhteydessä löytyi vielä muutama käsi-
kranaatti puhumattakaan kaikesta muusta tava-
rasta, joista olisi saanut vaikka kotiseutumuseon  
aikaiseksi!
RITVA ILONEN

Sota-ajan saalis

TEKSTI: KAARINA PIETILÄ, REVONLAHTI KUVA: KAARINA PIETILÄN KOTIALBUMI

TARINOITA RAKSILASTA

Raksilan asukasyhdistys ottaa vastaan ja kerää 

tarinoita Raksilasta. Otathan yhteyttä johonkin 

asukasyhdistyksen hallituksen jäseneen tai lähetä 

tarinasi raksilanasukasyhdistys@gmail.com

Puutarhakadun lasten ”Kivinäyttely” Raksilassa 

keväällä 1986. Kuva: Ritva Ilosen kotialbumi

TARINOITA 
RAKSILASTA

T alon peruskorjaus oli aloitettu kesällä 
1985, ja syksyllä muutettiin asumaan. 
Seuraavan talven aikana taloa kunnos-

teltiin asumisen ja työn ohessa ja seuraavana 
keväällä oltiin siinä pisteessä, että piti tilata 
sorakuorma talon päätyyn, missä oli tarkoitus 
säilyttää talon kaksi autoa. 
 Talonväki oli poissa päivällä, jolloin kuorma 
oli tullut.
 Hämmästys oli suuri kun nähtiin millaista 
”soraa” oli tullut. Suurin osa lastista kun oli pik-
kusen tilattua isompaa… No, oikean kokoista oli 
riittävästi ja isommat kivet siirrettiin syrjään. 
Isoimmat kivenmurikat on sittemmin käytetty 
erinäisiin tarkoituksiin. 
 Mieleenpainuvin on ollut kuitenkin talon ja 
naapurin lasten pystyttämä ”Kivinäyttely” ka-
dun varteen parina päivänä. Siinä tarjottiin ohi-
kulkeville hyvä mahdollisuus tutustua erilaisiin 
kiviin pientä maksua vastaan. Aikuiset 50 penniä 
ja lapset 20 penniä. Eräs mies maksoi myös koi-
rastaan 20 penniä. Kyllä kait siinä vitosen verran 
tienattiin ja rahat saatettiin sitten ”kierrättää” 
Impolaan.
RITVA ILONEN, RAKSILALAINEN VUODESTA 1985

Kauppa se on 
joka kannattaa
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RAKSILALAINEN

J os vertaa tämän päivän Raksilaa 
lapsuuteni ja nuoruuteni Rak-
silaan, niin ulkoisesti alue on 
sama. Onneksi. Onneksi täällä on  
tänään myös samaa yhteisöllisyyt-

tä ja elämää kuin ennen – kiitos Raksilan 
asukasyhdistyksen ja Raksilan perinne- 
yhdistyksen.
 Lapsuuteni Raksila oli kuin pieni kylä. 
Puutarhakadulla oli parturi, Karjaka-
dulla leipomo, Syrjäkadulla Osuuskaup-
pa, missä sai maankuuluja hulikakkuja. 
Ratakadulla oli Arinan myymälä ja Koti-
varan makkaratehdas. Oma kirja kaup-
pakin oli.
 Ennen kaikkea oli lapsia. Ratakatu 12:ssa 
oli kymmeniä lapsia yhdessä ainoas sa 
talossa. Lapsia ei tarvinnut viedä har-
rastuksiin, vaan nelimaalijoukkue, näy-
telmäkerho ja hiihtokilpailulut syntyivät 
kuin itsestään.
 Lapsiperheiden määrä on viime vuo-
sina kasvanut Raksilassa. Ei ihme, sillä 

koulujen ja harrastusten läheisyys luo 
hy vän kasvualustan. Niin aikuisil la 
kuin lapsilla ja nuorilla on Oulun par-
haat mahdollisuudet harrastaa liikuntaa 
ja kulttuuria, kun palvelut ovat käden 
ulottuvilla.

Raksila rakkaani
TEKSTI: LIISA JAAKONSAARI KUVAT: KAISA PUDAS

 Kun muutimme Sepon kanssa Puu-
tarhakadulle 80-luvun lopussa, minusta 
tuli paluumuuttaja. Ihmettelimme yh-
dessä talon ympärillä olevan aidan päällä 
olevia piikkilankoja. Minulle kerrottiin, 
että ne oli tarkoitettu estämään ”poika-
laumojen” juoksemista pihoilta toisille. 
Ensimmäinen tehtävämme oli repiä 
piikkilangat pois.
 Oli tosi mukavaa muuttaa uudelleen 
Raksilaan. Samat puut, pihat ja osin 
ihmisetkin toivottivat uusraksilalaiset 
tervetulleeksi. Henkilökohtaisesti iloit-
sen suuresti, että voin kävellen mennä 
konserttiin, uimaan tai rautatieasemalle 
ja kauppatorille.
 On upeaa, että Raksilan asukasyh-
distykseen aloitteesta käynnistetään 
kaavahanke, jonka tarkoituksena on 
säilyttää tämä hieno ja ainutlaatuinen 
asuinalue nykyisellään. Kaavan on mää-
rä valmistua vuonna 2021. Suojelun idea 
ei ole ollu tarpeeksi vahva vuoden 1965 
kaavassa. Onneksi tornitalojen rakenta-
minen pysähtyi Syrjäkadulle.
 Valppaina tässäkin hankkeessa on 
oltava, jottei Tehtaankadun kerrosta-
lorakentamista toteuteta liian rajuna. 
Liika massiivisuus voisi pahimmillaan 
pilata koko Raksilan ilmettä ja henkeä.

Raksilassa on Oulun parhaat 

mahdollisuudet harrastaa 

liikuntaa ja kulttuuria, kun 

palvelut ovat käden ulottuvilla.

– Iloitsen suuresti, että voin kävellen mennä konserttiin, uimaan tai rautatieasemalle ja 

kauppatorille, Liisa Jaakonsaari kertoo.

RAKSILA-MUKIN AIEMMIN SAANEET RAKSILALAISET
2018 Tanja Torvikoski, yhdistyksen pitkäaikainen sihteeri
2017 Timo Takala, arkkitehti, asukasyhdistyksen 

asemakaava-asiantuntija sekä pitkäaikainen 
Raksilan asukas

2016 Paula Pyykkönen, toiminnantarkastaja 2014–
2015 Märta Malmström, asukasyhdistyksen toiminnassa 

20 vuotta, viheryhdyshenkilönä 2012– 
2014 Raimo Rantala, Teuvo Pakkalan koulun rehtori 

1987–2015
2013 Sanna Yrjänä, asukasyhdistyksen 

varapuheenjohtaja 2002–
2012 Antti Alakopsa, aktiivinen yhdistystoiminta
2011 Salli Lyttinen, 90-vuotissyntymäpäivä, Raksilan 

paras räiskäleenpaistaja
2010 Seija Virkkula, Raksilan alkuhistorian tutkija
2010 Jouko Oja, 75-vuotissyntymäpäivänä
2009 Henna Raitala, Raksila-lehden taittaja 2005–2010
2008 Pirjo Pekuri, asukasyhdistyksen toiminnan 

tukija, joka lahjoitti lohikeiton lohet ja mahdollisti 
kesäjuhlien järjestämisen

2007 Oulun Palvelualan Opisto, Pohjois-Suomen 
ensimmäinen ammatillinen oppilaitos, jolle 
myönnettiin vuonna 2007 ympäristösertifikaatti

2006 Helena Mäkelä, asukasyhdistyksen pitkäaikainen 
rahastonhoitaja ja Raksilan yhteistapahtumien  
paras ruisleivän tekijä

2005 Juha Junno, Oulun Kärpät, toimitusjohtaja
2004 Maija-Liisa Takalo, Raksilan paras lohisopan 

keittäjä
2003 Pirkko Makkonen, asukasyhdistyksen 

tilintarkastaja

2002 Pentti Impola ja Laura Impola, lähikauppa-
palvelua parhaimmillaan yli 40 vuotta

2001 Matti Moilanen, Raksilan apteekkari, terveyttä 
edistävä toiminta

2000 Lea Salokannel, asukasyhdistyksen puheenjohtaja 
1994–2016

1999 Raija Tuominen, asukasyhdistyksen 
puheenjohtaja

1999 Heikki Mähönen, mitalisti voimannostolajissa
1998 Kaija Sipilä, asukasyhdistyksen sihteeri 1995–1996
1997 Aili Makkonen, 75-vuotissyntymäpäivänä,  

edesmennyt kunniajäsen
1997 Ulla Vahtera, Raksilan viher yhdyshenkilö
1996 Jussi Junttila, 50-vuotissyntymäpäivänä
1996 Petteri Salokannel, ylioppilas / logon suunnittelija
1996 Marketta Rossi,  

50-vuotissyntymäpäivänä, rahastonhoitaja
1995 Liisa Jaakonsaari,  

50-vuotissyntymäpäivänä

Raksila-muki nro 31 Kaisu Rundelinille
Vuoden 2019 Raksila-muki luovutetaan Kaisu Rundelinille, joka toimi yhdistyksen pitkä aikaisena 
rahastonhoitajana, aktiivisena jäsenenä ja tukipaaluna kevääseen 2019 asti. Hallituskautensa 
jälkeenkin Kaisu on jatkanut talkootyötä Raksilan ja sen asukkaiden hyväksi.

KRITEERIT

1.  Raksilalainen on 
 toiminnallaan edistänyt 
 asuinalueemme kehitystä.
2.  Raksilalainen on menestynyt  

jollakin elämän osa-alueella ja tuo-
nut myönteistä julkisuutta Raksilaan.

3.  Raksila-mukia suosittelee jollekin henkilölle vähin-
tään kolme raksilalaista. Hallitus tekee päätöksen.

TARINOITA 
RAKSILASTA

N eljäkymmentäluvulla oli Raksilan ympäristö 
vielä maanviljelyskäytössä. Teuvo Pakkalan 
koulun paikalla oli Kaarelan talo. Talossa 

asuivat äiti Hanna ja aikuinen poika Olli. Hannalla oli 
sisaruksia: Einojuhani Rautavaaran äiti ja Helsingin yli-
opiston ensimmäisiä naisprofessoreja, Hilja Träskelin. 
Talossa viljeltiin ainakin perunoita. 
 Olin 7-vuotias, kun äiti käski mennä ostamaan peru-
noita Kaarelasta. Pirtissä istui Hanna-äiti ja sanoi, että 
kyllä Olli antaa. Menin ulos ja näin, että Olli nukkuu kai-
von vieressä maassa eikä herää. Menin takaisin sisälle. 

Ollin äiti sanoi: Pane Ollin korvaan vettä, niin kyllä se 
herää. Kaivon vieressä oli iso puusaavi ja siinä iso metal-
likauha. Tein, kuten äiti käski, mutta sitä minun ei olisi 
pitänyt tehdä. Olli heräsi kuin kesken unen herätetty kar-
hu, nousi pystyyn ja ärisi. Säikähdin ja lähdin juoksemaan 
ja Olli perässä. Hyppelin ojien yli ja rentukat kukkivat. 
Ollin äiti seisoi portailla ja nauroi leveällä naamalla. Kun 
pääsin talon taakse, jäi Olli äitinsä luo. Perunat jäivät 
saamatta, mutta kokemus oli niin voimakas, ettei häivy 
mielestä, vaan joskus vielä uniinkin palaa.
ESTERI KOPPEROINEN RATAKADULTA

Perunan ostos matka



RAKSILAN ASUKASYHDISTYS 

TOIVOTTAA KAIKILLE

KIITÄMME TUKIJOITAMME JA YHTEISTYÖKUMPPANEITAMME!

 Nuorten Ystävät ry  • Oulun Lippo Juniorit ry

 SPR • Diabetesyhdistys

 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos • Tilaa kulttuurille ry

 Oulun Jätehuolto • Teuvo Pakkalan koulu ja vanhempainyhdistys

Tuomikirkkoseurakunnan DOM-kierrätyskirpputori

Oulun kaupungin Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisö toiminta www.ouka.fi/yhteisotoiminta


