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oni lienee joskus miettinyt, onko sama ihminen kuin oli aikoja sitten tiettyjä
tapahtumia tai monien tapahtumien virtaa aiemmin. Kaupunginosasta ei tule
ajatelleeksi, että se voisi muuttua toiseksi vuosien varrella. Luulenpa, että
nuorikkovuosinaan Raksilan ilme oli kuitenkin aivan toista kuin se on tänä päivänä.
Tuolloin 30–40-luvuilla Raksilalla oli varmasti modernin – ehkäpä vähän kylmän viileänkin
– uuden kaupunginosan imago. Taloissa oli uuden uutta ja prameaakin, sisävessoja ja
peltikatto, eikä piharakennuksiin enää perustettu navettojakaan. Kaava oli uusinta uutta ja
kaupunginosan halki kulki mannermaiseen tapaan puistikkokatu, vaikkakin sen lehmukset
olivat vielä nuoria vitsoja. Kaikesta uhkui uusi aika ja tiukka järjestys. Talot olivat säntillisesti
riveissä ja väleissä kulkivat avarat kadut. Nyt kaupunginosamme on eri paikka. Paikoin
vähän nuhjaantunut ja ajan hampaan syömä, mutta myös huolella hoidettu ja ylläpidetty.
Ajan kanssa Raksilan henki on muuttunut kodikasta lämpöä hehkuvaksi.
Entisaikoina ihmiset pitivät varmasti Raksilaa siistinä ja puhtaana uutena kaupunginosana,
siitä huolimatta, että tuolloin ilmanlaatu täällä oli huono. Savua tuprusi joka hormista,
lämpeniväthän huoneet, saunat ja pyykkitupien muuripadat haloilla, mutta niinhän se oli
tuolloin kaikkialla. Nyt meillä on puhtaampi ilma, jota hengittää, mutta toisaalta myös
vaarana, että saamme aikaan entisaikojen savuista ilmaa vaarallisempaa ilmansaastetta
polttamalla tulisijoissamme jätteitä. Jätteiden poltto on kaupungin järjestyssäännöissä
yksiselitteisesti kielletty.
Toivonpa, että meidän ihmistenkin kehitys kulkee samaa rataa kuin Raksilan. Nuoruudesta
rapistumme varmasti ulkonäöltämme, mutta toivottavasti huolehdimme itsestämme ja
toisista ympärillämme siten, että keräämme vuodet lämmöksi ja tunteeksi olemukseemme.
Kodikkaan lämmintä Joulua kaikille raksilalaisille toivottaen
Sanna Y.
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Lämmitä oikein – puunpolton niksejä
Puunpoltosta on monenlaista iloa ja hyötyä. Säästöäkin siitä
voi syntyä varsinkin, jos sattuu olemaan läntti omaa risusavottaa.
Seuraavassa joitain niksejä, joilla saat tulisijastasi enemmän lämpöä
ja vähemmän haitallisia päästöjä ja haittaa lähiympäristölle.

P

alamiselle ratkaisevia asioita ovat
polttoaineen laatu, hapen saanti,
lämpötila ja se, miten hyvin happi
pääsee sekoittumaan palotilassa puun sekaan. Tutkimusten mukaan päästöjä syntyy eniten sytyttämisen yhteydessä ja palamisen alkuvaiheessa.
Polttoaineen laatu
Puun tulisi mielellään olla ylivuotista.
Puun kuivaminen ulkona katoksen alla
kestää vähintään 2 kuukautta. Tuoreessa puussa on vettä noin 50 % ja polttokuivassa noin 20 %. Tuoretta tai muuten
kosteaa puuta poltettaessa savukaasujen häkäpitoisuus kolminker taistuu. Kun
häkää on paljon, palamisprosessi on ollut epätäydellistä ja osa puun energiasta
menee hukkaan. Tuoretta puuta poltet
taessa ihmisen terveydelle vaarallisimpien
hiilivetyjen, polyaromaattisten hiilivetyjen
(PAH) määrä jopa 30-kertaistuu!
Hapen saanti
Palamisen aikana ilmansaannin täytyy olla
niin suurta, että happi riittää muuttamaan
polttoaineen hiilidioksidiksi ja vedeksi. Ilmanvirtaus tulisi pitää kuitenkin vain hyvälle palamiselle riittävänä, ei suurempana,
koska mitä enemmän ilmaa virtaa tulisijan
läpi, sitä enemmän lämpöenergiaa menee
harakoille.
Lämpötila
Palamisen lämpötilaan vaikuttaa oleellisesti tulisijan rakenne. Uutta tulisijaa han-

kittaessa sen ominaisuudet ja päästöt kannattaa selvittää etukäteen myyjältä tai
valmistajalta. Puutteet tulipesän, palotilan ja savukanavien suunnittelussa voivat
johtaa siihen, että lämpötila muodostuu
liian alhaiseksi tai korkeaksi palon aikana. Esimerkiksi ahtaat palotilat voivat
aiheuttaa sen, että kemialliselle reaktiolle ei ole riittävästi tilaa ja poltto jää vajavaiseksi. Kokonaisuutena lämmitystehokkuus ja päästöt riippuvat sekä laitteesta
että käyttäjästä.
Sytytä oikein
Seuraavat ohjeet oppaasta Savumerkit
– Opas puun pienpolttoon. Julkaisija: YTV,
Hengitysliitto Heli, Kansanterveyslaitos,
VTT, Pääkaupunkiseudun ympäristö
keskukset.

Isot puut on asetettu alle ja pienemmät
päälle. Ylimpänä ovat sytykkeet: puutikkuja ja pieni määrä tuohta tai sanomalehtipaperia. Päältä sytytettäessä päästöt ovat
vähäiset ja poltto on tehokasta. Tulipesä,
suuluukun lasi ja hormi pysyvät puhtaina.

Aseta puhtaat, kuivat puut
tulipesään mieluimmin vaakasuoraan
tai pystyyn. Varmimmin saat hyvän polttotuloksen, kun puut ovat halkaisijaltaan
8–10 cm ja ladot ne ilmavasti tasoon.
Huolehdi myös riittävästä korvausilman
saannista huoneeseen.
Aseta sytykkeet eli kourallinen pieniä
puutikkuja ja tuohta tai sanomalehtipaperia puiden päälle. Tämä on osoittautunut parhaaksi sytyttämistavaksi, koska
tällöin sytykkeiden lämmöstä kaasuuntuvat puun ainesosat leimahtavat ja kaikki, mikä kaasuuntuu, myös palaa. Jos kylmiä pilkkeitä kuumennetaan altapäin, niin
puut kyllä kaasuuntuvat, mutta eivät pala
kokonaan. Tällöin syntyy runsaasti päästöjä. Päältä sytyttäminen on paras tapa
lähes kaikissa tulisijoissa, mutta viisainta
on noudattaa tulisijavalmistajan antamia
ohjeita. s
SY

www.ytv.fi/FIN/ilmanlaatu/
aineistot/esitteet

Naapurussuhdelaki (90/2000, 17 §):
Kiinteistöä, rakennusta tai
huoneistoa ei saa käyttää siten,
että naapurille, lähistöllä asuvalle
tai kiinteistöä, rakennusta tai
huoneistoa hallitsevalle aiheutuu
kohtuutonta rasitusta ympäristölle
haitallisista aineista, noesta, liasta,
pölystä, hajusta, kosteudesta,
melusta, tärinästä, säteilystä,
valosta, lämmöstä tai muista
vastaavista vaikutuksista.

Apteekki tulossa Raksilaan?
Hansa Apteekki on hakemassa Lääkelaitokselta lupaa sivuapteekin perustamiseksi Raksilaan.
Raksilan asukasyhdistys kannattaa hanketta lämpimästi!
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Raksilan kesäjuhlat 8.8.2009
Viime kevättalvella pakkasten vielä nipistellessä varpaita Raksilan G:ksi
nimetyssä Impolan talon kellaritilassa ommeltiin kovaa kyytiä pukuja
teatteriesitykseen ja unelmoitiin kaukana siintävistä kesäpäivistä.
Meitä oli kaksi vähän uudempaa raksilalaista, minä Maija Pihlaja ja Ulla
Vihervalli. Ja jostain siinä työnteon ohessa sai alkunsa idea, että kesällä
olisi mukava järjestää kaikille yhteinen ulkoilmatapahtuma Raksilaan.

M

eillä kummallakin oli omanlaistamme taustaa kulttuurin tekemisestä ja siltä pohjalta aloimme kehitellä ideaa pidemmälle. Myös
aiemm in juhlia järjestänyt asukasyhdistys innostui ajatuksesta saada uutta tuulta ja toimintaa kaikenikäisille perinteiseen
kesäjuhlaan. Yhdistimme siis voimamme
ja muiden kevätkiireiden keskellä aloimme järjestellä tulevaa tapahtumaa.
Alusta asti lähtöajatuksenamme oli,
että tunnelmaa luomassa täytyy olla musiikkia ja mieluiten elävää sellaista. Tarvittaisiin siis lava. Ja sille paras pystytyspaikka
olisi Puistikkokadulla, eli pätkä katua olisi
hyvä saada suljetuksi liikenteeltä, jolloin
käytössämme olisi sekä asfalttipintaa että
nurmikkoa. Kaupungilta tarvittava lupa tähän järjestyikin ongelmitta, koska emme
kuitenkaan estäneet kulkua tonteille.
Emme halunneet tehdä juhlasta liian
suunniteltua, vaan antaa kaikille vieraille
mahdollisuuden osallistua spontaanisti
ohjelman luomiseen. Niinpä lava äänen-

toistolaitteineen oli vapaasti kaikenikäisten esiintyjien ja kaikkien taiteenlajien
käytettävissä.
Roolivaatteita ja
kirppistunnelmaa
Erityisesti halusimme keksiä lapsille jotain
uutta ja ikimuistoista toimintaa. Silloin
muistin, miten hauska minusta itsestäni
lapsena oli se, kun sai pukeutua erilaisiin
hassuihin vaatteisiin. Ja niitähän Raksilan
G on pullollaan, totesin katsellessani alati
paisuvaa esiintymispukuvarastoani.
Sateen ja muun sisätiloissa tapahtuvan
toiminnan varalta ovensa avanneeseen
kellaritilaan syntyikin juhlapäivänä aikamoinen tohina, kun varastoista löytyneet
rooliasut toimivat suurena inspiraationa
lapsiväelle. Muiden vieraiden hämmästykseksi ovesta asteli ulos milloin minkäkin
näköisiä hienohelmaa ja täti monicaa.
Eikä torille ollut pitkä matka. Kesäjuhliin oli yhdistetty myös pihakirpputori, joka tällä kertaan järjestettiin puistos-

Tarjoilupöydästä huolehtivat Helena ja Maikki. Sanna ja Silla
ihailemassa. Kameran takana Lea.
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Ville ja Inkeri piirtävät.

sa yhtenäisenä myyntialueena lavan läheisyydessä. Tällä saatiin aikaan niin iloinen
markkinatunnelma, että hämmentynyt
ohikulkija saattoi luulla eksyneensä pieneen eteläeurooppalaiseen kylään.
Perinteistä kalasoppaa tuurasivat tämän vuoden juhlissa Lean tekemät savulohileivät, Helenan omatekemät ruisleivät
ja Kaisun pullat. Asukasyhdistys emännöi
samalla kaikkien vieraiden käytössä ollutta grilliä. Ja olipa eräs leipurinalku pystyttänyt myös oman kojun, josta sai lisää
herkkuja makeannälkään.

Kirpputorilla oli runsaasti myyjiä
ja hinnat kohdallaan.

Helvi kirjoittaa >>
vieraskirjaan.
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Lapsille tehtiin kasvomaalauksia, niinpä paikalla vilisti monennäköistä otusta.
Asfalttiin innostuivat piirtelemään liiduilla niin lapset kuin aikuisetkin – mikäs sen
hauskempaa, kuin että joskus saa ihan luvan kanssa sotkea. Pelattiin pelejä ja parhaat tölkinheittäjät palkittiin karamelleillä. Laiskuuspuuskan yllättäessä loikoiltiin
nurmikolla ja taas kun alkoi tuntua, että
on paljon sanottavaa, ei tar vinnut kuin
liittyä puutarhapöydän ääressä käytyihin
keskusteluihin. Mukavaa oli myös muuten
vain tarkkailla ihmisten vilskettä nautiskellen tunnelmasta ja esityksistä.
Elävä musiikki kruunasi illan
Lavalla nähtiin nimittäin monenlaisia esityksiä. Todistimme kaikki omin silmin, että
Elvis elää täällä Oulussa. Meitä viihdytti
stand up -komiikka ja lukuisat lasten toteuttamat näyttämöesitykset. Piipahtipa
paikalla tanssiva kontrabassokin.
Elviksen lisäksi toinen kansainvälinen
ar tistivierailija saatiin Italiasta, kun laulaja-lauluntekijä Giulio Frausin esitti kauniita balladeja kesäillassa. Paikallisia esiintyjistä yleisöä tanssitti The Forro Kings,
jossa taituroivat Aleksi Ranta kitaralla ja
Niko Kumpuvaara haitarilla, rummuissa
Olli Estola ja bassossa Ville Kaikkonen.
Rokimpaa meininkiä tarjosivat Oiva Väre
-yhtyeineen Hannu Hautanen, Teemu
Hanhela ja Petteri Lehtola. Antti Rundelin, Okko Meinilä, Mari Vuoritie ja Pekka Elsilä loivat pimenevään iltaan kuumia
flamencorytmejä, joita jatkettiin vielä virallisen juhla-ajan jälkeen nuotionvalossa
eräässä kauniissa puutarhassa Karjakadulla.

Lapset innostuivat spontaanisti
esiintymään.
Kaiken kaikkiaan kesäinen juhlapäivä onnistui hyvin, sääkin oli suosiollinen ja päivä täyttyi iloisista ilmeistä.
Me järjestäjät haluamme kiittää sekä
kaikkia mukanaolijoita että muitakin
raksilalaisia tästä viihtyisästä asuinympäristöstä, jossa voimme kohdata
monenlaisen kivan tekemisen merkeissä. Kohtahan se onkin jo aika alkaa suunnitella seuraavia juhlia. Saapa nähdä, mitä kaikkea uutta hauskaa
ensi kesäksi yhdessä keksimme! s
P uutarhaka d u n
M aija ja U lla >>

Kiitokset
Raksilan kesä
juhlan tukemisesta:
Kaarlenholvi / Jumpru Pub
Raksilan Prisma
K uvat : L ea S aloka n n el
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Kauppiastalon tarina
K alervo ja Elsa K aijalaisen haastattelu 11.8.2009

K

arjakatu 11:n rakennutti Iivari Salminen vuosina 1938–39. Talon
hirret hankittiin Varjakan sahan
palosta osittain säästyneistä hirsistä. Rakennuksessa oli 40 m2 suuruinen liiketila,
jossa kauppias Koukkari myi elintarvikkeita. Hänen jälkeensä toimintaa jatkoi Valion
myymälä, jonka myyntivalttina oli Limingan hyvä maito. Valion lopetettua vuonna
1942 kauppias Jauhiainen aloitti liha- ja
sekatavaran myynnin. Liiketilaa laajennettiin ja kellariin tehtiin paremmat varastotilat. Sota-aikana tavaraa ostettiin kupongeilla ja leipäkorteilla, jotka kauppias tilitti tarkasti Oulun kaupungin kansanhuoltoon. Myöhemmin kauppaa käytiin muun
muassa vastakirjaperiaatteella. Lyhyen
aikaa liiketilassa toimi kauppias Puskala. Hannu Lax jatkoi sekatavarakauppana 1950–1960-luvuilla. Hänen jälkeensä
liiketila toimi Marin kauppana. Hilkka ja
Mane Lohikoski pitivät 1970–1980-lukujen vaihteessa suosittua Solna-kauppaa.
Tulo Raksilaan
Kalervo Kaijalainen syntyi vuonna 1931
Voikkaalla lähellä Imatraa. Hänen ollessaan 5-vuotias vuonna 1936, vanhemmat
muuttivat sodan jaloista Ouluun Heinäpäässä olevaan punaiseen 2-kerroksiseen
Nahkapohjolan taloon. Isä kävi töissä Oulu-yhtiöllä. Kaijalaiset muuttivat Raksilaan
kotitalon valmistuttua vuonna 1939. Perheeseen syntyi myöhemmin Margit-sisko.
Lapsuusmuistoja
Kalervo suoritti oppivelvollisuutensa Heinätorin ja Kajaanintullin kouluissa. Sotaajasta mieleen on jäänyt erityisesti vuo
sien 1940–44 pommitukset. Talvella 1940
venäläinen lentokone tippui kotitalon
kattoa hipoen ja putosi lähialueen pellolle huonoin seurauksin. Kevään tullessa ja
lumien sulettua kotipihalta löytyi lentokoneesta pudonnut työkalumassi.
Hiljainen hälytys vuonna 1943
Yhtenä iltana, kun Kalervo oli kavereiden
kanssa Lopotissa, rautatieläisten ruokahuoneessa katsomassa mykkäfilmiä, tuli
”hiljainen hälytys” lähestyvästä palopommista. Hälytys annettiin puhelimitse kort-
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Karjakatu 11. Kuvassa oikealla näkyy iso pihakuusi, joka on istutettu vuonna 1972.
Talon kivijalassa on havaittavissa paikka, josta portaat menivät kauppaan.
telialuevalvojien välityksellä. Filmin katsominen jäi kesken ja silloin juostiin suojaan
aalloppiin, joka sijaitsi nykyisen eteläisen
alikulun paikkeilla. Kalervo ei kuitenkaan
malttanut jäädä sinne, vaan juoksi kotiin.
Sieltä sitten lähdettiin serkkutytön kanssa
katsomaan tulipaloa.
Kolmas vielä rankempi muisto on vuodelta 1944. Silloin pommi osui Karjakatu
11:ssa olevaan kellariin tuhoten samalla
talon eteisen kokonaan. Lapsuuttaan Kalervo Kaijalainen muistelee kaikesta huolimatta lämmöllä. Elämä oli vilkasta ja rautatien läheisyys antoi 10-vuotiaille poikaporukoille hyviä kaupantekomahdollisuuksia saksalaisten kanssa. Mitään ei oikeas
taan osattu pelätä.
Leivän ja munkin tuoksua
Karjakatu 21:ssä sijainnut entinen leipomo oli alkujaan Patrikaisen leipomo. Leipomo perustettiin lähinnä saksalaisten tarpeisiin. Ruislimppuja ja junttaleipiä kuljetettiin muulin vetämillä kärryillä saksalaissotilaiden esikuntiin ja parakkikyliin Hietasaareen (Vaakunakylä ja vankileiri) ja Alppilaan (pikku-Berliini). Kalervo muistelee,
että oli tarkkaillut innolla saksalaisen oh-

jaaman muulin tuloa Raksilaan, koska silloin oli myös hänelle töitä tiedossa. Leipomon kellarista siirrettiin suuri määrä leipää
muulin vetämiin rattaisiin. Saksalainen kuski
heitti apupojille palkaksi juntat kainaloon.
Patrikaisen leipomon loppuessa toimintaa jatkoi Talousleipomo, myöhemmin Oulun Leipä, joka lopetti toimintansa vuonna 2001.
Mieleen on jäänyt Laina-mummin joka-aamuinen munkinpaisto. Keittiössä on
vieläkin tallella isohko rautapata. Ihanan
kuohkeita munkkeja myytiin muun muassa lähikauppoihin. Samoin mieleen
on jäänyt Jaska Jääskeläinen (Karjakatu
4), joka pyörällä hoiti munkkien jakelun
myyntipisteisiin. Myös Teuvo Pakkalan
koulun (rakenettu vuonna 1950) oppilaat kävivät kilvan ostamassa munkkeja.
Naimisiin
olympiavuonna 1952
Kalervon vaimo Elsa Kaijalainen (o.s. Ollila,
s. 1929) kasvoi Heinäpäässä. Elsan ensimmäinen työpaikka oli Yrjö ja Veera Jalosen
miesten pukimoliikkeessä Isokatu 23:ssa.
Naimisiin he menivät vuonna 1952.
Samana vuonna olivat Helsingin olym-
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pialaiset. Vuoden tapahtumat jäivät hyvin
mieleen: raksilalainen Lelle Honkala voitti olympiapronssia painissa. Perheeseen
syntyi kolme poikaa, Jukka (1953), Heikki
(1962) ja Antti (1965). Lastenlapsia on
tällä hetkellä 4 ja lastenlasten lapsia 2.

>

>

Muutto Muhokselle ja
takaisin Raksilaan
Kaijalaisen perhe muutti Muhokselle
vuonna 1966, ja he perustivat sinne huonekalutehtaan. Yrittäjämyönteinen Muhoksen kunta auttoi alkuun rakentamalla 1 000 m2 teollisuushallin. Työntekijöitä
oli 30. Huonekalujen lisäksi valmistettiin
myös saunankiukaita. Tehdas toimi yhdeksän vuotta.
Takaisin Raksilaan Kaijalaiset palasivat vuonna 1975. Oulussa Kaler vo perusti Pohjolan Terähuollon vuonna 1976.
Eläkkeelle jäätyään hänen poikansa Heikki jatkoi isän yritystä. Nimi vaihtui Oulun
Terähuolloksi. Yrittäjyys on jäänyt ”veriin”
siinä määrin, että Kaler vo käy ilokseen
vieläkin tarvittaessa auttamassa poikaansa. Kotitöiden ohessa Elsa-äiti teki kirjanpitotehtäviä. Vuonna 1976 Elsa sai työpaikan Pohjois-Suomen Keinosiemennysyhdistyksen toimistosta, mistä hän jäi myös
eläkkeelle vuonna 1994. Työpaikka sijaitsi
osoitteessa Uusikatu 35.
Perheen elämässä on ollut mukana
aina koira, lassiekoira Bella Muhoksella
ja kolme dobermannia: Biki, Ipa ja Hani.
Mieleen muistuu tapaus vuodelta 1974,
kun poliisi ajoi takaa Raksilassa kahta varasta. Varkaat olivat piiloutuneet talon
kellariin menevään ramppiin. Talon vahti-

>

Yrittämiselle oli
yhteiskunnallinen tilaus
Sodan jälkeen kaikesta asumiseen ja elämiseen liittyvistä tavaroista oli pula. Kaler vo Kaijalainen perusti vuonna 1954
metallialan yrityksen, joka sijaitsi Aleksanterinkadulla. Hän teki lampunvarjostimia,
mainostelineitä ja kukka-amppeleita, jotka menivät hyvin kaupaksi etelä-Suomea
myöten. Tuotevalikoima laajeni huonekaluihin, kun tarjoutui mahdollisuus ostaa
Åströmin puusepänverstas kaikkine työkaluineen. Yritystoiminta jatkui Ter von
talossa osoitteessa Aleksanterinkatu 70.
Talossa oleva yleinen sauna muutettiin
verstastilaksi, jossa tehtiin saunankiukaita. Kysyntää oli koko ajan, ja siihen kannatti vastata.
koira Biki piti varkaat paikoillaan. Poliisien
tiedustellessa varashavainnoista, he saivatkin pelokkaat varkaat kiinni. Kalervon
taideharrastus syttyi myös koiran ulkoiluttamisreissulla meren rannalla Nallikarissa vuonna 1981. Kokemus ensilumesta
ja syysillan kuulaasta merimaisemasta pakottivat maalaamaan.
Syksyllä 2009
Talon pihassa huokuu leppoisa rauha. Pihapiiriä komistaa upea iso kuusi. Sen ti-

Elsa-äiti ja isä Kalervo sylissään Jukka
kotipihalla vuonna 1953.
Laina-mummi o.s. Sarkkinen, vaunuissa
pojanpoika Jukka, oikealla perheen
Rover-auto (1953).
Jalosen Pukimon omistaja
työntekijöineen, Elsa Ollila kolmas
oikealta (1952).

heissä oksistoissa viihtyy runsas lintulajisto, jota on mukava seurata pihakeinusta
käsin. Kiinteistöä on huollettu ja korjattu
rakennusperinnettä vaalien. Pihasauna on
lämpiämässä. Talon henki on aistittavissa
kellarista vintille asti. Kalervo Kaijalainen
viihtyy omassa ateljeessa maalaten tauluja. Niitä on uskomaton määrä ja eipä juuri vapaata seinäpintaa ole näkyvissä.
Kaijalaisten lisäksi talossa asuu pojanpoika Jari perheineen. Siipi- ja piharakennuksessa on vuokralaisia. s
LS

Elsa ja Kalervo
Kaijalainen
pihakeinussa
syyskuussa 2009.
Raksila-lehti
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Keskeinen sijainti –
vaativa liikenne
Raksilan sijainti on ollut aina liikenteellisesti hyvin keskeinen. Nykyistä
Raksilaa tarkastellessa paikan voisi
todeta olevan liikenteen kannalta peräti
haasteellinen – onhan kyseessä kaupunginosa, jota ympäröivät joka puolelta
mitä moninaisimmat vilkkaat kohteet.

L

iikenne on leimaava piirre Raksilalle,
sillä vuonna 2004 suoritetussa asukaskyselyssä alueen parhaimmaksi
puoleksi todettiin keskeinen sijainti, mutta samalla huonoimmaksi puoleksi koettiin liikenne. Tulevaisuuden uhista pelättiin
roskaamisen ohella lisääntyvää liikennettä.
Tilastotiedot Raksilan alueen onnettomuuksista 2001–08 kertovat, että autoilijoiden erityisinä ongelmapaikkoina näyttäytyvät vuodesta toiseen markettien
parkkipaikka sekä eteläisen alikulun Raksilan puoleinen risteys (Lintulammentie–
Kainuuntie–Ratakatu), jotka usein on mainittu kaupungin vaarallisimpina risteyksinä.
Autoilijoista poiketen kevyen liikenteen kolareista ei tilastojen perusteella
löydy yhtä selkeitä vaaranpaikkoja. Tosin
Raksilan ydinalueet Syrjäkatu, Puutarhakatu ja Karjakatu erottuvat muita vähäisemmillä onnettomuusmäärillä.
Kevyt liikenne Raksilassa
Tyypillisten vaarapaikkojen pohtiminen
auttaa välttämään vahinkoja. Tilastojen
mukaan polkupyöräilijä joutuu yleisimmin
Raksilan alueella onnettomuuteen em.
eteläisen alikulun risteyksessä sekä Teuvo
Pakkalan kadun ja Kajaanintien risteykses
sä. Nämä muistuttavat sikäli toisiaan, että
valo-ohjauksesta huolimatta autojen ja
kevyenliikenteen vir ta risteää poikkeuk
sellis en paljon: molemmissa pyörätien
pääliikennesuunta on keskustaan, mutta
suojatien yli kääntyvää autoliikennettä on
runsaasti.
Onnettomuuksia polkupyöräilijöille
on sattunut myös Ratakadun risteyksissä
sekä Tehtaankadulla, jossa ilmeisesti markettien huoltoliikenne aiheuttaa riskejä
Tehtaankadun kevyenliikenteen väylälle.
Jalankulkijoiden tilastoituja onnettomuuksia on ko. ajanjaksolla tapahtunut il-
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Teuvo Pakkalan kadun suojateiden keskikorokkeilla olevat liikennemerkit ovat sellaisella
korkeudella, ettei ekaluokkalaisen havainnointi ole ihan helppoa.

meisesti vain Ratakadulla. Ratakadun liikkeissä asioivat käyttävät pysäköintiin linja-autoaseman parkkipaikkaa, josta usein
oikaistaan suoraan kadun yli kauppaan –
olisiko tässä syy?
Tilastotiedot ovat kuitenkin vain poliisin tietoon tulleita onnettomuuksia. Pienemmät kolhut ja läheltä piti -tilanteet
eivät tilastoidu minnekään, ja vaaranpaikkoja näyttäisi raksilalaiselle olevan tarjolla
monessa suunnassa.
Pienenä ihmeenä voisi pitää sitä, ettei
Teuvo Pakkalan kadun eteläpää esiinny
onnettomuustilastoissa. Kadulla sijaitsevat
oppilaitokset nimittäin muodostavat riskialttiin keskittymän. Liikenne on ruuhka-

aikaan vilkasta, ja jalankulkijoita liikkuu paljon. Aamuisin koululaisia jättävät ja iltapäivällä hakevat saattavat heikentää suojatien
näkyvyyttä. Myös keskikorokkeen liikennemerkkien sijoittelu saattaa haitata pienemmän ihmisen havainnointia. Hankalimmillaan ruuhkassa on niin ekaluokkalaisia
kuin kuorma-autojakin, sillä Teuvo Pakkalan kadulla oleva raskaan liikenteen kieltomerkki kieltää vain kadun läpi ajamisen.
Useimmiten Raksilan alueella kevyt liikenne kohtaa raskaan liikenteen linja-auto
aseman ympäristössä. Isojen ajoneuvojen kömpelö liikkuminen on riski sinänsä.
Vaaraa lisää se, ettei jalankulkijan ja pyöräilijän näkövinkkelistä ole helppoa ym-
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Raksilassa kadut ovat leveitä ja suoria. Autoilijoiden vauhti nousee herkästi yli sallitun nopeuden.

Raksilaa ja keskustaa yhdistävä tunneli on aika ajoin
rauhallinen. Alamäkeen laskeva polkupyöräilijä saa
helposti liikaa vauhtia, ja joukossa näkyy mopojakin,
vaikka reitti ei ole niille sallittu. Kiireiset junaan
menijät ja Ouluun tulevat matkustajat ruuhkauttavat
luonnollisesti ahtaan tunnelin.

Rauhallisen näköinen Tehtaankatu esiintyy yllättävän usein kevyenliikenteen onnettomuustilastoissa. Kadulta on neljä liittymää marketeille, joista kaksi on merkitty pyöräteiksi. Kummankin
autoille sallitun liittymän kohdalla on rehevät istutukset, jotka kesäaikaan heikentävät näkyvyyttä. Kuvassa vasemmalta Euromarketilta tuleva ei kesäaikaan paljoa näe pyörätielle jää
hallin suuntaan. Riskitilanteita lisää sekin, että autolla ajetaan myös pyöräteiksi merkityillä
liittymillä. Tätä tapaa valitettavasti näkee Raksilassa muuallakin.

Raskaan ajoneuvon vierellä on yllättävän suuret
katvealueet. Onnikan kuljettaja ei näe kuvassa olevaa jalankulkijaa peilistä eikä päätä kääntämällä.
Tällainen tilanne tulee mm. Ratakadulla, kun linjaautoasemalle menevät ja sieltä tulevat bussit joutuvat
ylittämään kevyenliikenteenväylän jyrkästi kääntyen.

mär tää, mihin bussin tai kuormurin kuljettaja näkee ja mihin ei. Ison ajoneuvon
lähellä on yllättävän suuret katvealueet,
joihin kuljettaja ei näe mistään.
Entä lähitulevaisuudessa?
Kovin radikaaleja muutoksia Raksilan kevyen liikenteen olosuhteisiin ei ilmeisesti
ole tulossa. Lähimmät muutokset lienevät bussipysäkkien järjestely Ratakadun
ja Kajaanintien kesken sekä pohjoisen alikulun remontti. Alikulussa on jo molemmin puolin kevyenliikenteen väylät, mutta
remontin yhteydessä parannetaan autokaistojen lisäksi radan suuntaisen kevyen
liikenteen yhteyksiä Kajaanintien suun-

taan. Intiö–Raksila-välillä tulee tapahtumaan liikenteen väylien parantamista nykyisestään.
Kajaanintien jalankulkureitti marketeilta keskustaan saattaa tulevaisuudessa

vilkastua entisestään. Jos ydinkeskustan
parkkeerauspulmat jatkuvat, muodostuu
markettien parkkialueesta paikka, jonne
kaupungissa asioivat jättävät autonsa. s
pauli ylikoski

LISÄTIETOA:
yleisiä ohjeita
www.ouka.fi/tekninen/kevytliikenne ➜ Pyörätieopas
www.liikenneturva.fi ➜ Turvatieto
tulevaisuuden suunnitelmia
www.ouka.fi/tekninen ➜ Julkaisut ja raportit ➜ Yleissuunnitelmat
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Puutarhakatu 25
Talotarina ja valokuvia vuosilta 1930 –1950

Puutarhakadulla
vuonna 1935,
Kalle Oja
työntää
kärryissä
Saija-tytärtään.

R

akennuslupa Puutarhakatu 25:een
saatiin 17.9.1928 ja rakentaminen
alkoi välittömästi. Isoisämme Juho
Oja rakensi talon vuonna 1928 kaupungin vuokratontille Karjalan Terijoelta tuoduista hirsistä. Rakennus vuorattiin ulkopuolelta ”Saimaan pontilla”.
Taloon tuli asunnot neljälle perheelle.
Ulkorakennukseen rakennettiin huussit,
hevostallit ja autotalli. Talossa oli puulämmitys: kamarin nurkassa pystyuuni ja keittiössä puuhella. Liiterit olivat kellarissa, johon mentiin pihan puolella olevasta portaikosta. Siellä sijaitsi myös perunakellari.
Juho Oja toimi rahtiajurina ajaen kahdella hevosella talvisin halkoja Oulunsalosta jään ylitse kaupunkiin. Kauppatavaraa vietiin Kuusamoon saakka, jolloin
reissu saattoi viedä kaksikin viikkoa.
Talon valmistuttua huoneen ja keittiön
asuntoon muuttivat Johan Erik (Juho) Oja
(s. 1884), hänen vaimonsa Ester Johanna (Hanna) o.s. Lauru (s. 1884) sekä lapset Eino ja Pentti. Aikaisemmin he asuivat lapsineen Juhon isän Matti Ojan talossa Aleksanterinkadun ja Sepänkadun kulmassa. Myös pojat perheineen muuttivat
vuonna 1936 Puutarhakatu 25:een: Eino ja
Paula ja heidän poikansa Samuli (1936) ja
kaksoset Juha ja Jouni (1942) sekä Pentti ja Anni sekä heidän poikansa Jouko
(1935), Esa (1937) ja Olavi (1944).
Lapsuuden
sotamuistoja
Talvisodan pommituksissa putosi 500 kg:n
pommi keskirappujen alle jääden suutariksi. Poiskuljetuksen jälkeen se oli räjähtänyt Lyötyllä. Kadulle putosi myös pommi jättäen ison kuopan katuun, Arentin
ja meidän talosta rikkoontui ikkunoita.
Vihollinen tuli yleensä yöllä, joten piti
olla valmiina lähtemään suojaan. Joskus
jopa nukuttiin vaatteet päällä. Juho, joka
ei ikänsä takia joutunut rintamalle, piti
vahtia kadulla ja koputteli heti hälytyksen
tultua talonväen hereille. Tuolloin ikkunat
piti olla peitettynä niin, ettei valon pilkahdustakaan saanut näkyä ulos. Puutarhakatu 21:n piharakennus sai osuman, josta se
vaurioitui pahoin, muutoin Raksila selvisi
pienehköin vahingoin.
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Puutarhakatu 25:n julkisivu vuonna 2009.

Sodan jälkeen
Sodan loputtua alkoi Laaniskan ruop
paus. Iso kaivinkone heitti Siltakadun reunalla laahakauhan ojaan ja nosti kauhallisen kuraa penkalle. Laaniska levennettiin
nykyisen levyiseksi, rakennettiin uusi Karjasilta sekä jalankulkusilta. Koneen lähistöllä parveili usein poikajoukko seuraten
mielenkiinnolla työn edistymistä. Siltakatu oli päällystetty mukulakivillä alikäytävälle saakka ja jalkakäytävät betonilaatoilla reunakivineen. Sen sijaan Puutarhakatu
oli hienoa hiekkaa ilman päällystettä.
Tekemisen meininkiä
ja heinätöitä
Pentti ajoi Juhon hevosella (Leimu) hiekkaa kaupungin katutyömaille. Hiekkakuopat sijaitsivat Hiirosessa. Kuormat tehtiin
lapiolla ja tyhjennettiin kippaamalla. Kesken työpäivän hän vei hevosen kotiin ja
sanoi: ”Tultiin hakemaan autonkuljettajaksi Pohjois-Suomen Tukkukauppaan, sinne
tulee uusi kuorma-auto. Se on vielä haettava Helsingistä Fordin kokoonpanotehtaalta.” Oli se mieleenpainuva matka, kun
sai ajaa 30 km sileää betonitietä pitkin
nelostietä Helsingistä Hyrylään.

Hevosille piti saada heinää, joten Juho
vuokrasi kaupungilta peltoa Höyhtyältä
Lintulammen pohjoispuolelta. Noin hehtaarin suuruisella pellolla kasvatettiin heinää, kauraa, vehnää ja perunaa. Pellolle
kuljettiin Nokelantietä pitkin, jonka alussa, heti Karjasillan jälkeen, oli karjaportti.
Myöhemmin se siirrettiin nykyisen Karjasillan kirkon lähelle pieneen metsikköön.
Korjuuaikana koko perhe oli pellolla.
Lapset saivat kerätä ja syödä mesimarjoja pellon ojan varsilta. Isot pojat joutuivat
myös töihin, muun muassa nostamaan
perunaa. Kuumina kesäpäivinä juostiin
noin sadan metrin päässä olevalle Lintulammelle uimaan. Heinät ja vilja kuivatettiin haasiolla tai seipäillä. Viljan puintiin Juholla oli puimakone, jossa oli maamoottori. Vilja syötettiin puimuriin lavalta. Oljet tulivat toisesta päästä, ja jyvät takaosasta suoraan säkkeihin.
Laaniskan ruoppauksen valmistuttua
sen Ratakadun puoleiseen päähän tehtiin pato, joka nosti veden pinnan. Talvisin siinä oli ihanteelliset mahdollisuudet
luisteluun ja peleihin. Syksyllä uudella jäällä käytiin usein ruskuttelemassa. Lumisina talvina tuuli juoksutti lunta penkereil-
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Puutarhakadun taloja ja
asukkaita 1940–50-luvuilla

Vasemmalta Pentti Oja,
Antti Tikkanen (enomme)
ja Manne Karjalainen.
Taustalla uusi Ford
kuorma-auto vm. 1937
(85 hv., bens.).

Purjehtijat Esa Oja
ja Pentti Puuperä
purjehtivat omatekoisella
purjeveneellä Laanaojalla.

le, joihin kaivettiin tunneleita ja joilla käytiin lumisotaa. Jääpälloa var ten kolattiin
itse kenttä puhtaaksi. Lumitöissä puuhasivat Puutarhakadun ja Karjakadun pojat,
muun muassa Leinosen Matti, Esa, Jouko,
Samuli ja Seppo Oja, Reijo ja Pentti Puuperä ja Kalevi Jantunen. Rautaluistimet,
”Nurmekset”, kiinnitettiin monoihin ruuvaamalla ne kengän pohjan sivuihin. Kengän kantaan oli tehty nelikulmainen lovi,
johon kiinnitettiin rautalappu luistimen
kannan kiinnittämistä varten.
Kouluaika
Kouluni alkoi sotavuoden 1942 syksyllä.
Ensimmäinen koulu sijaitsi koulukeittolassa Isokadun ja Nummikadun kulmassa. Pihalla oli maahan kaivettu, katettu sirpalesuoja, johon tutustuttiin muutamaan
kertaan. Alakoulun jälkeen siirryttiin Heinätorin koululle, ja veistossa käytiin Kajaanintullin koululla. Saksalaisten lähdettyä pääsimme Keskuskansakoululle, jonka
toisen kerroksen seinämaalaus on jäänyt
pysyvästi mieleen.
Kauppias H:Oja
Hanna Ojalla oli pitkä kokemus kaupan
alalla. Ensin hän oli vuosina 1904–20
myyjänä appivanhempiensa pullakaupassa Aleksanterinkadun ja Sepänkadun kulmassa. Pula-ajan jälkeen vuonna 1935
hän perusti lihakaupan Pakkahuoneenkadun ja Koulukadun kulmaan ”kivijalkaan”.
Kaupankäynti oli kuitenkin verkkaista
Osuuskaupan vieressä, joten hän siir tyi
Jatkuu >

Rappusilla Ojia: Juho, Jouko,
Esa, Saija ja Seppo.

Olavi puutarhassa vuonna 1946.

Kaupan ovella. Oikealta kauppias Anni
Oja, Paula Säävälä ja Saimi Hiltunen.

14 * As. Oy. Rak. lupa 11.9.1945
Myöhemmin Kukkoahot
15 Paavola Pauli, rakennusmestari
Rak. lupa 11.8.1954
Myöhemmin Kinnuset
16 Koskipaasi Urho, viilaaja
Rak. lupa 11.12.1936
Myöhemmin Konolan perhe
ja Kilposet
17 Murto Eero, kirvesmies
Rak. lupa 3.12.1937
Myöhemmin Hongan perhe
18 Aavarinne Antero, vaunumestari
Rak. lupa 16.4.1937
Myöhemmin Aavarinteen perhe
19 Salminen Ivar, konemestari
Rak. lupa 22.3.1938
Myöhemmin Nurmelan perhe
20 Nyman Kaarlo ja Lauru Santeri
Rak. lupa 18.10.1928
Myöhemmin Vesa, Eine os. Lauru,
Törmän perhe ja Pellikan parturi
21 Salminen Ivar, konemestari
Rak. lupa 19.1.1937
Myöhemmin Nurisalon perhe,
Poutiaiset ja Toiviaiset
22 Rappana J., muurari
Rak. lupa 24.10.1930
Myöhemmin Arentin perhe ja
Longit
23 Murto Eero, talonomistaja
Rak. lupa 16.10.1936
Myöhemmin Pälveen perhe,
Niemelät, Karppaset ja Luurin perhe
24 Verronen Kaarlo, työmies
Rak. lupa 10.10.1928
Myöhemmin Armas Leinosen
perhe ja Kerttulat
25 Oja Juho, rahtiajuri
Rak. lupa 17.9.1928
Myöhemmin Ojat, Hanna Ojan
kauppa, Oja Pentti perheineen,
Oja Paula/Hirvonen ja
Pehkonen Rauha perheineen
26 Roppola Juho, kirvesmies
Rak. lupa 23.7.1928
Myöhemmin Korhonen ja
Valion maitokauppa ja pesutupa
27 Kemppainen Kusti, työmies
Rak. lupa 10.5.1928
Myöhemmin Kemppaiset,
Heikurat ja Puuperät
29 Ohenoja Antti, kivenveistäjä
Rak. lupa 19.9.1927

Asiakkaita kaupan kassalla.
* Talon numero.
Raksila-lehti
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Puutarhakatu 25:n
myöhemmät
vaiheet

Puutarhakatu 25 nykyasussaan pihan puolelta.

Talon lapsia vuonna 1941.

>>

K

auppatoiminnan
loputtua talon
omistajien perikunta möi kiinteistön Erkki
Kammoselle vuonna 1960.
Talotarinan kirjoittajan serkku, Lauri Säävälä perheineen muutti Puutarhakadulle
asumaan ensin vuokralaisina vuonna 1963.
Myöhemmin Pirkko ja Lauri Säävälä olivat perustajajäseniä Oulun Puutarhakatu
25 Oy:ssä. He ostivat talon sivurakennuksen. Alakerrassa oli olohuone ja keittiö ja
yläkerrassa kaksi vinttikamaria. Raksilassa
Säävälät asuivat 44 vuotta. Yleiskunnon
heiketessä he muuttivat Karjasillalle, Tuulimyllynkadulle 3.3.2008. Heidän mielestä
Raksilassa parasta oli palvelujen läheisyys
ja kodin pihapiiri, joka avautui etelään päin.

> Jatkuu

vuonna 1941 Kauppahalliin pitäen siellä
leipäkauppaa aina vuoteen 1945 saakka.
Puutarhakatu 25:een haettiin vuonna
1946 rakennuslupa kaupalle talon pohjoispäähän sekä lisärakennukselle ja vinttikamarille. ”Vinkkeliin” valmistui keittiö
ja kamari sekä kellariin sauna ja pesutupa. Vuoden kuluttua avattiin sekatavarakauppa, jossa myyjinä olivat kauppias

Hanna Oja sekä hänen miniänsä Anni
Oja. Hanna Oja piti kauppaa aina vuoteen 1952 saakka, jolloin Anni Oja lunasti kaupan ja muutti nimeksi A. OJA. Vuosikymmenen lopulla kaupankäynti alkoi
hiljentyä ja kilpailijakin ilmaantui Silta- ja
Karjakadun kulmaan. Kauppa lopetettiin
vuonna 1960. s
J ouko O ja

Taloon tehtiin peruskorjaus 1980-luvulla. Tällä hetkellä kiinteistössä on neljä
eri huoneistoa, jotka kaikki ovat omistusasuntoja. Sivurakennuksessa on parhaillaan sisäremontti. Nykyiset asukkaat ovat
asuneet Raksilassa 2–5 vuotta. Taloyhtiös
sä on innostunut ja Raksila-henkinen ilma
piiri. Lähitavoitteena on huoltaa talon kattoa ja savuhormi. s
LS

Raksila-logolla varustetun mukin saaneet raksilalaiset
Kriteerit

1. Raksilalainen on toiminnallaan edistänyt asuinalueemme kehitystä.
2. Raksilalainen on menestynyt jollakin elämän osa-alueella ja tuonut myönteistä julkisuutta Raksilaan.
3. Raksila-mukia suosittelee jollekin henkilölle vähintään 3 raksilalaista, josta hallitus tekee päätöksen.

Mukin numero ja vuosi sekä saaja ja myöntämisperuste
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Liisa Jaakonsaari, 50-vuotissyntymäpäivä
Marketta Rossi, 50-vuotissyntymäpäivä, rahastonhoitaja
Petteri Salokannel, ylioppilas / logon suunnittelija
Jussi Junttila, 50-vuotissyntymäpäivä
Ulla Vahtera, Raksilan viheryhdyshenkilö
Aili Makkonen, 75-vuotissyntymäpäivä, edesmennyt kunniajäsen
Kaija Sipilä, asukasyhdistyksen sihteeri 1995–1996
Heikki Mähönen, mitalisti voimanostolajissa
Raija Tuominen, Raksilan asukasyhdistyksen puheenjohtaja
Lea Salokannel, Raksilan asukasyhdistyksen puh. joht. 1994–
Matti Moilanen, Raksilan apteekkari, terveyttä edistävä toiminta
Laura Impola, lähikauppapalvelua parhaimmillaan yli 40 vuotta
Pentti Impola, lähikauppapalvelua parhaimmillaan yli 40 vuotta
Pirkko Makkonen, Raksilan asukasyhdistyksen tilintarkastaja
Maija-Liisa Takalo, Raksilan paras lohisopan keittäjä
Juha Junno, Oulun Kärpät, toimitusjohtaja
Helena Mäkelä, Raksilan asukasyhdistyksen pitkäaikainen rahastonhoitaja ja Raksilan yhteistapahtumien paras ruisleivän tekijä
Oulun Palvelualan Opisto, Pohjois-Suomen ensimmäinen ammatillinen oppilaitos,
jolle myönnettiin tänä vuonna ympäristösertifikaatti.
Pirjo Pekuri, asukasyhdistyksen toiminnan tukija, joka lahjoitti lohikeiton lohet ja mahdollisti kesäjuhlan järjestämisen.
Henna Raitala, Raksila-lehden taittaja 2005–

