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UUTISET

ANTTI ERVASTI
LUULAJA

Tällä hetkellä Luulajan Kronan-
dalen (suomeksi Kruununlaak-
so) näyttää mukavahkolta lähiöl-
tä muutamine kerrostaloineen ja 
vanhoine puukasarmirakennuk-
sineen. Siellä täällä pilkottavat ra-
kennustyömaat kertovat, että muu-
tosta on luvassa.

– Kymmenen vuoden päästä tääl-
lä tulee olemaan aivan toisennä-
köistä, sanoo Kronandalenin alu-
eesta vastaava markkinointipääl-
likkö Sofia Lampa Luulajan kun-
nasta ja näyttää havainnekuvaa 
alueesta.

Kuvassa näkyy erilaisia asunto-
aluesaarekkeita luonnon lähellä, ja 
alueelta löytyy myös kulttuuriky-
läksi kutsuttu osa sekä useita puis-
toja, joista osa on veden äärellä.

– Paraikaa kehitetään pientalo- 
ja omakotitaloalueita. Tästä tulee 
oma luonnonkaupunkinsa, mut-
ta alue sijaitsee myös lähellä, vain 
kahden kilometrin päässä Luulajan 
keskustasta, Lampa kertoo.

Asuinalue tulee olemaan Luula-
jan toiseksi suurin heti keskustan 
jälkeen.

Kronandalen muistuttaa miltei 
erehdyttävästi Oulun Hiukkavaa-
raan nousevaa laajaa asuinaluetta. 
Myös se on entistä armeijan kasar-
mialuetta, josta sotilaalliset toimin-
not ovat lähteneet pari vuosikym-
mentä sitten. 

Ruotsalaista maustetta suunni-
telmiin tuovat luonnonläheisyy-
den ja myös ihmisläheisyyden ko-
rostaminen, mikä saa oululaisen 
hieman kateelliseksi.

– Tänne ei tulla rakentamaan pel-
kästään asuntoja, vaan rakennam-
me elämänlaatua asukkaille, joita 
haluamme ihan kaikenlaisia. Tän-
ne tulee erimuotoisia vuokra-asun-
toja, omistusasuntoja ja omistusoi-
keusasuntoja. Kaikille pitäisi ol-
la mahdollista asua täällä, Lampa  
luettelee.

Tonttien luovutuksissa pyritään 
huolehtimaan, että erilaiset asun-
not tullaan rakentamaan eri hin-
taisiksi, eli myös edullisia asunto-
ja nousee riittävästi.

Alueelle rakennetaan oma keskus-
tansa, johon tulee kaupunkikes-
kustan tavoin monenlaisia kaupal-
lisia palveluja. Sen kupeeseen tu-
lee ruotsalaisittain sanottuna tref-
fipuisto, josta pyritään tekemään 
erittäin miellyttävä kohtauspaikka 
asukkaille. Koko alueen halki ra-
kennetaan kanava ja sen rannoil-

le polku, joka päättyy molempiin 
suuntiin kanavan päissä oleviin 
puistoihin.

Oulun kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Kyösti Oikarinen sa-
noo, että Kronandalen muistuttaa 
monessa suhteessa Oulun Hiukka-
vaara-projektia.

– Luulajassa alueesta tulee pie-
nempi ja tiiviimpi, ja korttelit ovat 
pienehköillä alueilla. Koska Hiuk-
kavaara on kauempana keskustas-
ta, sinne pitää tulla peruspalveluja 
ja kaupallisia palveluja. 

Hiukkavaarasta tulee Oululle lip-
pulaiva ja näytön paikka, ja Oikari-
nen toivoo sinne näyttävää arkki-
tehtuuria sekä laajaa asumisen kir-
joa, kuten Luulajassa.

– Kronandaleniin tulee kulttuuri-
keskus, ja meilläkin on Hiukkavaa-

ran varuskuntataloihin keskitty-
nyt useita taiteilijoita. Se tulee säi-
lyttää. Hiukkavaaraan tulisi saada 
työpaikkoja, kuten Kronandalenis-
sa. Nyt niitä ilmeisesti on aika vä-
hän Hiukkavaara-taloa lukuun ot-
tamatta, Oikarinen vertailee. 

Hänen mielestään Hiukkavaa-
rassa tulee luonto lähelle, kenties 
enemmän kuin Kronandalenissa.

Johtoajatus kaikessa rakentami-
sessa, asumisessa ja niihin liitty-
vissä asioissa Kronandalenissa kui-
tenkin on luonnonläheisyys, kestä-
vä kehitys, uusiokäyttö ja kierrät-
täminen.

– Tänne muuten rakentaa talon 
yksi maailman parhaista jääkiek-
koilijoista, Peter Forsberg, Lam-
pa sanoo ylpeyttä äänessään.6

Lähiöparatiisi liki keskustaa
 "Kruununlaakso 

Ruotsin Luulajassa 
on kuin pienennetty 
Hiukkavaara 
Oulussa.

Kronandalen näyttää havainnekuvien perusteella paratiisilta maan päällä. Siellä on muun muassa lukuisia viihtyisän näköisiä puistoja, kuten Origoparken lammen äärellä.

Koulussa voidaan istuskella nuotiolla
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Kronandalenin uudessa koulussa 
Tallkronanskolanissa on oululai-
selle jotakin hyvin tuttua. Sisätilat, 
tilojen käyttö ja jopa värien käyttö 
koulun seinissä muistuttavat muu-
tama vuosi sitten Kastelliin valmis-
tunutta monitoimitaloa. Ruotsalai-
set koulusuunnittelijat ovat vierail-
leet Kastellin ja Hiukkavaaratalon 
kouluissa ottamassa vaikutteita.

Tallkronanin rehtori Patricia 
Norberg kertoo, että puolitoista 
vuotta sitten valmistuneen koulun 
periaatteisiin kuuluvat kestävä ke-
hitys ja kestävä oppiminen. Koulua 
suunniteltiin erittäin tiiviisti siten, 
että lapsiakin oli mukana.

Koulutiloista puhuttaessa ei käy-
tetä sanaa luokka, vaan kotipesä. 
Jokaiselle vuosikurssille on oman-
sa esikoulusta lähtien. Jokaisessa 
kotipesässä on kolme studiotilaksi 
kutsuttua huonetta.

Ulkotila ympärillä on 14 000 ne-
liön suuruinen. 

– Luonnontieteitä voidaan opis-
kella muun muassa siten, että is-
tumme ulkona tulisijojen äärellä, 
koska niitäkin on, Norberg sanoo.

Oulun sivistys- ja kulttuurijohta-
ja Mika Penttilä arvioi, että Tal-
kronanista voitaisiin ottaa oppia.

– Hieno koulu ja tehty oppilai-
den ehdoilla. Portaikon käyttämi-
nen yhteisenä kokoontumistilana 
ja auditoriona on hyvä idea.6

Kronandalen
Tällä hetkellä asukkaita on 
1 700 ihmistä paritaloissa, rivi-
taloissa ja omakotitaloissa, joita 
on jonkin verran alueella.
Vähän laajemmalla ympyräl-
lä piirrettynä alueella tulee asu-
maan tulevina vuosina yhteen-
sä 7 000 ihmistä.
Itse Kronandalenissa asukas-
määrä tulee olemaan 5 000.
Ruotsin armeijan Ilmatorjunta-
rykmentti lakkautettiin alueelta 
vuonna 1997.
Kunnallistekniikan rakentami-
nen aloitettiin vuonna 2015.
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