Unelmiesi talvikaupunki
Unelmiesi talvikaupunki – verkkokysely 15.4.-29.4.2013
15 4 -29 4 2013
Kyselyyn siirryttiin Patio-keskustelun kautta.
Kysely toteutettiin sekä suomeksi että englanniksi. Englanninkielisiä vastauksia
annettiin 4 kpl.
p Erikielisten vastausten saman kaltaisuudesta jjohtuen tähän
raporttiin on koottu suomenkieliset kaaviot. Mikäli englanninkieliset vastaukset
poikkeavat merkittävästi suomenkielisistä, on tämä merkitty kaavioon vihreällä
pallolla.

Kyselyssä
käyneitä

Vastaamisen
aloittaneita

Loppuun asti
vastanneita

110, joista 19
englanniksi

59

48, joista 4 englanniksi

Vastausprosentti (suomi)
Lopettaneet
Kesken jättäneet
Eivät osallistuneet

60.4
48.4
12.1
39.6

Minkälainen on houkutteleva kaupunginosa?
1. Ottaa huomioon luonto- ja maisema-arvot (52) (EOS: 0)
2. Ympäristöltään ja asuntotyypeiltään monipuolinen (48) (EOS: 0)
3. Tiivis ja kaupunkimainen alue (49) (EOS: 0)
4. Kattavat ja hyvät palvelut (48) (EOS: 0)
5. Pyöräily, kävely ja joukkoliikenne ovat keskeisessä asemassa (49) (EOS: 0)
6. Hyvät yhteydet henkilöautolla (48) (EOS: 0)
7. Erinomaiset liikunta-, virkistys- ja ulkoilualueet (48) (EOS: 0)
8. Sade- ja sulamisvesien puhdistaminen ja luonnonmukainen kerääminen (48) (EOS: 1)
9. Kustannustehokkaasti toteutettu (48) (EOS: 1)
10 Asukkaat,
10.
Asukkaat sidosryhmät ja yritykset ovat aktiivisesti mukana suunnittelussa (47) (EOS: 0)
11. Energiatehokas, ottaa huomioon uusiutuvat energiamuodot (mm. aurinko- ja tuulivoima) (47)(EOS:0)
12. Teknologisesti kehittynyt, ICT-osaaminen, älykkäät verkostot (47) (EOS: 1)
13. Ottaa kaikki vuodenajat huomioon (47) (EOS:1)
14. Ikäriippumaton, soveltuu kaikenikäisille ja tukee elinkaariasumista samalla alueella (47) (EOS: 1)
15. Tukee yritystoiminnan syntymistä ja kasvua sekä paikallisinnovatiivisuutta (47) (EOS: 1)
16. Tukee ruohonjuuritason toimintaa ja omalähtöisiä ideoita (47) (EOS: 0)
17. Kansainvälinen (46) (EOS: 0)
18. Rohkean kokeileva ja uudistava, pohjoisen pallonpuoliskon edelläkävijä (47) (EOS: 0)
19. Ympäristössä on paljon taidetta, joka aktivoi myös ympäristössä liikkujia osallistumaan (46)(EOS: 0)
20. Suunnittelun ohessa kehitetään ja testataan uusia asioita (46) (EOS: 0)
21. Kerro, mitä asioita tulisi kehittää ja testata? (37) (EOS: 0)
22. Mikä muu lisää houkuttelevuutta? Kerro omin sanoin! (37) (EOS: 0)

Valitse: oikea reuna = lisää houkuttelevuutta paljon,
keskellä = ei merkitystä, vasen reuna: vähentää houkuttelevuutta.
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4. Kattavat ja hyvät palvelut

5. Pyöräily, kävely ja joukkoliikenne ovat keskeisessä asemassa

6. Hyvät yhteydet henkilöautolla

7. Erinomaiset liikunta-, virkistys- ja ulkoilualueet

8. Sade- ja sulamisvesien puhdistaminen ja luonnonmukainen kerääminen

9. Kustannustehokkaasti toteutettu

10. Asukkaat, sidosryhmät ja yritykset ovat aktiivisesti mukana suunnittelussa
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14. Ikäriippumaton, soveltuu kaikenikäisille ja tukee elinkaariasumista samalla alueella

15. Tukee yritystoiminnan syntymistä ja kasvua sekä paikallisinnovatiivisuutta

16. Tukee ruohonjuuritason toimintaa ja omalähtöisiä ideoita

17. Kansainvälinen

18. Rohkean kokeileva ja uudistava, pohjoisen pallonpuoliskon edelläkävijä

19. Ympäristössä on paljon taidetta, joka aktivoi myös ympäristössä liikkujia osallistumaan

20. Suunnittelun ohessa kehitetään ja testataan uusia asioita

21. Kerro, mitä asioita tulisi kehittää ja testata?
Uusia energiamuotoja (9)
•
tuuli- ja aurinkoenergia (7)
tuuli
•
energiaomavaraisuus (5)
Yhteisöllisyys / asukaslähtöisyys (9)
•
osallistava suunnittelu, erityisesti nuoret,
ikääntyneet ja asukkaat (4)
•
asukaslähtöinen suunnittelu: Rakennetaan
yhdessä naapurien kanssa!
•
asukkaiden aktivointi oman elinympäristönsä
kehittämiseen samoilla keinoilla kuin Leadertoiminnassa maaseudulla
•
aktiivisen asukastoiminnan tukeminen elävän
kaupunkikuvan aikaan saamiseksi
•
yhteisten asioiden hoitaminen taloyhtiössä:
Mitä vastuita ihmiset ovat valmiita ottamaan
ja mistä voidaan maksaa?
•
yhteisesti luotu taide
•
Increase the culture event in the
neighbourhood, make they know each other
well, especially some different culture.
Erilaiset harrastemahdollisuudet (8)
•
liikunta
•
luonto
•
bänditilat
•
Paikkoja nuorisolle, kestää kiipeilyä ja on
turvallinen, mutta myös hauska ja ideoita
herättävä sekä kiinnostava.
•
kuntosalit älykortilla, kirjastopalvelut
•
ulkoilumahdollisuudet kaikenikäisille.

Asuminen ja kaupunkirakenne (7)
•
uusia asuntotyyppejä
•
sekoittunut kaupunkirakenne
•
omistusasuntovaltainen alue
•
erityyppiset asumismuodot: tiiviitä
yhteisökortteleita, omakotitalomaista
kerrostaloasumista, asumista julkisten
rakennusten yhteydessä
•
harmaavesikierto ja kuivakäymälät
•
puolilämpimiä tiloja asuntojen
yhteydessä
•
edullisuus
•
ympäristöystävällisyys
Julkinen ja kevyt liikenne (7)
•
julkisen liikenteen sujuvuus (4)
•
ajantasainen tilannetieto julkisesta
liikenteestä
•
kimppa-autot
•
pyöräkatokset ja odotuspaikat
•
vuokra- / lainapyörät
•
lumitilat, jotta väylät pysyvät
kulkukelpoisina

Arkkitehtuuri ja rakenteet (5)
•
persoonallisuus ja laatu
•
puu- ja hirsirakentaminen
•
pintamateriaalit
•
puutaloissa mallia vanhoista taloista sekä
rakenteissa että tyylissä
Teknologia (4)
•
teknologian hyödyntäminen asukkaiden
hyvinvoinnin edistämiseen
•
sähköisen säteilyn minimoiminen
•
tietoliikenneratkaisut
•
interaktiiviset näytöt
Kaupunkiviljely (2)
•
viljelypalstat asuntojen yhteydessä
•
kattoviljely
Valaistus (2)
•
muuntuva valaistus
•
kulkuväylien riittävä valaistus
Jätteiden käsittely (2)
Vetovoimaisuutta joka vuodenaikana (1)

22. Mikä muu lisää houkuttelevuutta? Kerro omin sanoin!
Viihtyisä rakennettu ja luonnon ympäristö (13)
•
korkeatasoinen kaupunkikuva
•
mielenkiintoinen paikkaan sopiva arkkitehtuuri
•
kaupunkimainen ympäristö, jossa on
mahdollisimman paljon nähtävää ja koettavaa
kävelijälle
•
omaleimaisuus, yhtenäisyys, kotoisuus
•
paljon puistoalueita
•
väljyys
•
laadukas valaistus
•
siisteys
•
ei autoteitä alueiden läpi, jos mahdollista
•
Näköaloja: joko rakennusten katoilta tai
keinotekoisilta kummuilta.
Luonto (11)
•
tilaa hengittää, eli oikeita metsiä ja
puistoalueita.
•
helppo
pp p
pääsy
y luontoon
•
Jätetään luonnontilaisia alueita. Ei parturoida
kaikkea luonnonpuustoa pois, kanervikko ja
sammalkuntta voivat olla kauniimpia kuin
nurmikenttä.
Palvelut (9)
•
palveluiden tasapainoinen sijoittelu alueelle
•
koulut ja päiväkodit lähellä ja järkevästi
sijoitettuna eli reitin varrella
•
päiväkoti, koulu, posti, neuvola, lähikirjasto,
•
keskikokoisia kauppoja, ravintoloita
•
shops opened 24 hours for everybody

Asuntorakentaminen (11)
•
kohtuullinen hintataso
•
asuntoja muillekin kuin lapsiperheille
•
edullisia yksiöitä
•
ei kaupungin vuokra-asuntokeskittymää
•
ei kerrostaloja
•
ei enää kaupungin teatterin ja kirjaston
kaltaisia rakennuksia
rakennuksia, jollaisiksi omakotitalot
nykyään harmillisen usein rakennetaan
•
ei betonilähiömäisiä kerrostaloja
•
perinne taloja
•
hirsirakentamiseen kannustaminen
•
bright and original design of buildings
Liikenneyhteydet (6)
•
Saavutettavuus niin kevyen liikenteen,
joukkoliikenteen ja henkilöautoliikenteen
kannalta!
•
hyvät
y
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Liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet (5)
•
mahdollisuus ulkoiluun kaikenikäisille leikkipuistoja, grillikatos, polkuja lenkkeilyyn
ja pyöräilyyn
•
mahdollisuus ulkoilla luonnonpoluilla
pyöräteiden tai lenkkipolkujen sijaan
•
näkyvillä paikoilla matalan kynnyksen
liikuntapaikkoja, jotka houkuttelevat
kaikentasoisia liikkujia kokeilemaan eri lajeja
•
pieni laskettelurinne, skeittipuisto, latuja ja
kävelyreittejä mahdollisuus liikkua potkurilla
kävelyreittejä,

Turvallisuus (3)
•
nollatoleranssi sotkemiseen ja
rikollisuuteen
•
valaistus
Harrastemahdollisuudet (4)
•
ilmaisia tai kohtuuhintaisia harrastetiloja
eri-ikäisille
eri
ikäisille ihmisille erilaisiin
harrastuksiin ja kokoontumisiin
•
aktiviteetit, yhteisölle järjestetty toiminta
•
kerhot ja kurssit
•
taide ja kulttuuri
Omatila (4)
•
pihat, puistot
•
Asemakaavan suunnittelu niin, että voit
tulla omalle takapihalle ilman, että olet
melkein tiellä tai naapuri olohuoneen
ikkunan alla.
Yhteisöllisyys ja vaikutusmahdollisuudet
omaan ympäristöönsä (5)
•
aidot vaikutusmahdollisuudet
ympäristöön, tilapäiset tapahtumat ym.
helposti toteutettavissa
•
asukkaiden kuuluminen ympäristönsä
asioissa - aktiivinen ja nopeasti vastaava
kaupunginosahallinto
•
elävä kaupunkikulttuuri: omaleimaisia ja
asukaslähtöisiä tapahtumia ja palveluita,
jotka houkuttelevat ihmisiä
•
more interaction with neighbourhood

Mitä palveluita ja kauppoja unelmiesi kaupunginosassa on?
1. Terveyskeskus, hyvinvointipalvelut (45) (EOS: 0)
2. Koulu (45) (EOS: 0)
3. Kirjasto (45) (EOS: 0)
4. Päiväkodit ja esiopetus (45) (EOS: 0)
5. Nuorisotiloja (45) (EOS: 0)
6. Asukastupia (45) (EOS: 0)
7. Monitoimitilaa esim. kokouksille ja tapahtumille (45) (EOS: 0)
8 Kirkko
8.
Kirkko, seurakuntakeskus (45) (EOS: 0)
9. Lähikauppoja (45) (EOS: 0)
10. Kioskeja (45) (EOS: 0)
11. Suuri market, jonka yhteydessä on pieniä muita palveluita (44) (EOS: 0)
12. Kauppakeskus, jossa on päivittäis- ja erikoiskauppoja, ravintoloita sekä
muita palveluita (44) (EOS: 0)
13. Kerrostalojen alakerrassa sijaitsevia pieniä kauppoja (45) (EOS: 0)
14 Sähköisiä palveluita,
14.
palveluita joilla voi tilata esim.
esim Internetin kautta tuotteet kotiovelle
(45) (EOS: 0)
15. Muuta, mitä? (31) (EOS: 0)

Valitse: oikea reuna = erittäin tärkeä, keskellä = ei merkitystä,
vasen reuna: palvelua ei tarvita.

Mitä palveluita ja kauppoja unelmiesi kaupunginosassa on?
1. Terveyskeskus, hyvinvointipalvelut

2 Koulu
2.

3. Kirjasto

4. Päiväkodit ja esiopetus

5. Nuorisotiloja

6. Asukastupia

7. Monitoimitilaa esim. kokouksille ja tapahtumille

Mitä palveluita ja kauppoja unelmiesi kaupunginosassa on?
8. Kirkko, seurakuntakeskus

9. Lähikauppoja

10. Kioskeja

11. Suuri market, jonka yhteydessä on pieniä muita
palveluita

12. Kauppakeskus, jossa on päivittäis- ja erikoiskauppoja,
ravintoloita sekä muita palveluita

13. Kerrostalojen alakerrassa sijaitsevia pieniä kauppoja

14. Sähköisiä palveluita, joilla voi tilata esim. Internetin
kautta tuotteet kotiovelle

15. Muuta, mitä? (Palvelut)
Liikuntapalvelut (7)
•
kuntopuisto
•
kuntosali
•
spontaania liikuntaa tukevia ulkorakenteita
•
urheilu- / liikuntakeskus
Harrastetilat (4)
•
Tiloja, joita kuka tahansa pystyy vuokraamaan
harrastuskäyttöön.
•
esim. puutyöt
Kaupat (9)
•
pikkukauppoja katutasossa / kivijalkakaupat
•
erikoisliikkeitä (pyöräily, taide, vaatteet, luontaistuote,
rautakauppa, levyt…)
•
sekatavarakauppa
•
more activities and shops open after 6 pm
Yksityiset palvelut (5)
•
apteekki, kampaamo, hieroja, yleinen sauna, pankki, ottomaatti, posti, taidegalleria, musiikkikeskus, teatteri
Ravintolat (6)
•
kahvilat
•
kiva baari, mutta ei juottoloita
•
Kahvila, josta saa oikeasti hyvää kahvia, olutta ja jotain
pientä syötävää. Sellainen kaupunkilaisten olohuone,
mihin voi työpäivän jälkeen istahtaa vaikka lukemaan
kirjaa. Ei mikään lähiökuppila kuitenkaan.
•
fast food restaurant,
restaurant fresh backery
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Yhteisöllisyys (2)
•
Paikkoja, joista voi lainata tavaroita, esim. kaupunkipyöriä tai
vaikka ruohonleikkuria.
•
Asukastoiminta / talkoot
Uuden tyyppiset palvelutalot (2)
•
Uuden tyyppisiä palvelutaloja, joissa voi halutessaan asua läpi
koko elämän.
•
Henkilökohtainen palvelu
Koirapuisto
Korttelipoliisi tai näkyvä valvonta
Yleinen sauna
Lainauspisteet
Palvelualueiden toteuttaminen
•
Keskeiset palvelualueet toteutettu siten, että autoliikenne on niissä
hidasta, osin jopa poissa, ja koko katualue sijoittuu siten, että se
saa ilmastollisesti miellyttävät olosuhteet aurinkoisella säällä, ja
että samaan rakenteeseen mahtuvat kaupallisten ja julkisten
palveluiden lisäksi asukkaiden omat tapahtumat
p
p
sekä viihtyisä
y
ulko-oleskelu pienimittakaavaisessa katuympäristössä.
•
Huom! ostoskeskuksen tai marketin ei tarvitse näyttää
automarketilta! Samaan rakennukseen voi rakentaa asumista,
elokuvateatterin, näköalapaikan jne. Jolloin kokonaisuudelle tulee
riittävästi näkyvyyttä mutta myös käyttöä ympäri vuorokauden

Missä unelmiesi kaupunginosan julkiset palvelut sijaitsevat?
Valitse: oikea reuna = ihanneratkaisu, keskellä = en osaa sanoa,
vasen reuna: ei toivomani ratkaisu.

1. Omissa rakennuksissaan hajautettuna eri puolille kaupunginosaa (45) (EOS: 0)
2. Koottuna yhdeksi monitoimipalvelukeskukseksi (45) (EOS: 0)
3. Osana kauppakeskusta (45) (EOS: 0)
4. Mahdollisimman paljon sähköisiä palveluita verkossa (45) (EOS: 1)
5. Muuten, miten? (16) (EOS: 0)

1. Omissa rakennuksissaan hajautettuna eri puolille kaupunginosaa

p
2. Koottuna yyhdeksi monitoimipalvelukeskukseksi

3. Osana kauppakeskusta

4. Mahdollisimman paljon sähköisiä palveluita verkossa

Missä unelmiesi kaupunginosan julkiset palvelut sijaitsevat?
Keskitetysti (10)
•
erillisissä rakennuksissa kävelyetäisyydellä toisistaan
•
kauppakeskuksen, koulun tai päiväkodin yhteydessä
•
lähietäisyydellä toisistaan keskuksessa, johon on hyvät yhteydet eri
kulkuvälineillä
•
kylämäisesti hajautettuna, mutta korkeintaan 200 metrin päässä toisistaan
•
kävelyetäisyydellä toisistaan
•
ei megarakennuksessa
•
Palvelut voisivat olla keskeisellä paikalla ja kaupat muiden palveluiden
ohessa (ei toisin päin).
•
h ä reitin
hyvän
iti varrella
ll
Ympäri kaupunginosaa (5)
•
ympäri kaupunginosaa, koska ne elävöittävät kaupunkitilaa verrattuna
pelkkiin asuinrakennuksiin
•
päiväkodit lähiympäristössä
p
y p
•
hajautettuna, mutta ei tarvitse olla omaa rakennusta vaan esim.
kerrostalon kivijalassa ja toisessa kerroksessa
•
Maybe some street good, open market in the neighbourhood, or
neighbourhood could sell the second hand stuff.
Sähköisinä (1)
•
automaattinen tilausjärjestelmä

Miten haluat liikkua unelmiesi kaupunginosassa kotoa töihin,
palveluihin ja harrastuksiin?
1. Kävellen (45) (EOS: 0)
2. Pyöräillen
y
((44)) ((EOS: 0))
3. Omalla henkilöautolla (45) (EOS: 0)
4. Sähkö- tai biokaasuautolla (45) (EOS: 0)
5. Yhteiskäyttöauto, jonka voin varata käyttööni tarvittaessa (45) (EOS: 0)
6. Bussilla (45) (EOS: 0)
7. Alueen omalla citybussilla (45) (EOS: 0)
8. Raitiovaunulla (45) (EOS: 0)
9 Metrolla (45) (EOS: 0)
9.
10. Talvisin hiihtäen tai luistellen (45) (EOS: 0)
11. Kesäisin rullasuksilla, rullaluistellen tai skeitaten (45) (EOS: 0)
12. Muuten, miten? (13) (EOS: 0)

Valitse: oikea reuna = erittäin tärkeä liikkumismuoto, keskellä = ei
merkitystä, vasen reuna: liikkumismuoto ei ole toivottava.

Miten haluat liikkua unelmiesi kaupunginosassa kotoa töihin,
palveluihin ja harrastuksiin?
1. Kävellen
2. Pyöräillen
3. Omalla henkilöautolla
4. Sähkö- tai biokaasuautolla
5. Yhteiskäyttöauto, jonka voin varata käyttööni tarvittaessa
6. Bussilla
7 Alueen omalla citybussilla
7.
8. Raitiovaunulla
9. Metrolla
10. Talvisin hiihtäen tai luistellen

11. Kesäisin rullasuksilla, rullaluistellen tai skeitaten

Miten haluat liikkua unelmiesi kaupunginosassa kotoa töihin,
palveluihin ja harrastuksiin?
Potkukelkka (4)
Kimppakyyti (3)
Potkupyörä / Potkulauta (3)
Hyvällä säällä pyöräily, huonolla säällä joukkoliikenne (1)
BRT-linja (1)
•

Julkisen ja kevyen liikenteen hybridiratkaisulla: omalla pyörällä lähimpään
julkisen liikenteen hubiin, josta oman pyörän voi ottaa raitiovaunuun /
bussiin / metroon mukaan ja jatkaa määränpäässä jälleen omalla pyörällä.
Tämä on urbaanissa ympäristössä kaikkein nopein tapa liikkua ovelta
ovelle!

•

Julkisen liikenteen verkoston olisi oltava hierarkinen: tärkeimmät linjat
kulkevat vähillä pysähdyksillä(pikaraitiotie), kattava verkosto saadaan
aikaan kokoavilla linjoilla(citybussit).

•

Töihin menen kävellen tai pyörällä ja kauemmaksi kuten keskustaan
täytyy päästä näppärästi julkisilla tai pyörällä, sillä omaa autoa en halua.
--> painavin peruste nykyisen ja tulevan asuinalueeni sijainnin valintaan.

Pysäköinti unelmiesi kaupunginosassa - Autot ja moottoripyörät
1. Pysäköinti maantasossa olevalla parkkialueella (45) (EOS: 0)

Valitse: oikea reuna = ihanneratkaisu,
ihanneratkaisu keskellä = ei merkitystä,
merkitystä
vasen reuna: ei toivottava ratkaisu.

2. Maan alla tai kannen alla oleva pysäköintialue, josta on sisäkäynti palveluihin
(45) (EOS: 0)
3. Pysäköintialueet maantasossa hajautettuna erillisiin alueisiin ympäristöön
sopivalla tavalla (45) (EOS: 0)
4. Vuoroittaispysäköintiä palveluiden yhteydessä (45) (EOS: 3)
5. En tarvitse auton pysäköintipaikkoja (45) (EOS: 2)

1. Pysäköinti maantasossa olevalla parkkialueella

2 Maan alla tai kannen alla oleva pysäköintialue
2.
pysäköintialue, josta on sisäkäynti palveluihin

3. Pysäköintialueet maantasossa hajautettuna erillisiin alueisiin ympäristöön sopivalla tavalla

4. Vuoroittaispysäköintiä palveluiden yhteydessä

5. En tarvitse auton pysäköintipaikkoja

Pysäköinti unelmiesi kaupunginosassa - Autot ja moottoripyörät
6. MUUTA, MITÄ? (13) (EOS: 0)
Ei suuria parkkialueita (4)
•
pysäköintipaikkoja tarvitaan kaupungissa, mutta laajat
parkkikentät ovat masentavia
•
pienet parkkialueet hyviä ja käytännöllisiä
•
reuna-alueilla kadunvarsipysäköinti
py
Parkkipaikat maan tai rakennusten alla (4)
•
vapautuu tilaa puistoilla tai tiiviimmälle rakentamiselle
•
maanalaispaikoitus tai parkkitalot hyvä ratkaisu tiiviillä
alueella
•
riittävän
iittä ä leveät
l
ät kulkuväylät
k lk ä lät jja parkkiruudut,
kki d t että
ttä mahtuu
ht
ajamaan
•
maan alla autot ovat ”poissa silmistä – poissa mielestä” –>
julkinen liikenne
Julkinen liikenne toimivaksi (4)
•
Joukkoliikenteeseen olisi panostettava enemmän autojen
piilottelemisen sijaan.
•
Ainoastaan satunnaisia vieraspaikkoja edellyttäen, että
julkinen liikenne on kunnossa.
•
Ihanteellista olisi, ettei kaupunginosassa tarvitsisi juurikaan
käyttää
y
omia autoja,
j , vaan että jjulkiset kulkuvälineet olisivat
todella toimivasti suunniteltu ja välimatkat mahdollista kulkea
myös pyöräillen tms.

Autottomia asuinrakennuksia / kortteleita (2)
•
julkisen liikenteen solmukohtiin
•
asunnon hintaan ei sisältyisi autopaikan
rakennuskustannuksia
Vuorottaispysäköinti (1)
•
asuminen ja palvelut käyttävät samaa paikoitusaluetta
Kustannukset (2)
•
Pysäköinnin kustannukset tulisi pääasiassa maksattaa
pysäköinnin
äköi i käyttäjillä.
kä ttäjillä P
Pysäköinti
äköi ti eii kkoskaan
k
ole
l ililmaista,
i t
koska se aiheuttaa aina kustannuksia mm. viemällä tilaa
muulta toiminnalta.

Kuinka paljon olet valmis maksamaan turvallisesta,
viihtyisästä
y
ja
j säältä suojassa
j
olevasta auton
pysäköintipaikasta asioidessasi (€/tunti)?

Kyselyyn vastanneet ovat valmiita maksamaan auton pysäköinnistä 0 – 5 € / tunti.
Keskimäärin he ovat valmiit maksamaan 1,0 € / tunti.

maksun suuruus
0€
0,5 €
1€
2€
4-5€

vastaajia
8
7
15
6
2

Pysäköinti unelmiesi kaupunginosassa - Pyörät, mopoautot ja
muut kevyet ajoneuvot
Valitse: oikea reuna = ihanneratkaisu, keskellä = ei merkitystä,
vasen reuna: ei toivottava ratkaisu.

1. Pysäköinti suojaisessa pysäköintirakennuksessa (44) (EOS: 0)
2 Maksu turvallisesta ja viihtyisästä pysäköinnistä (44) (EOS: 0)
2.
3. Pysäköinti palveluiden välittömässä läheisyydessä (44) (EOS: 0)
4. Ei tarvita pysäköintiä pyörille ja muille kevyille ajoneuvoille (44) (EOS: 0)

1. Pysäköinti suojaisessa pysäköintirakennuksessa

2. Maksu turvallisesta ja viihtyisästä pysäköinnistä

3. Pysäköinti palveluiden välittömässä läheisyydessä

4. Ei tarvita pysäköintiä pyörille ja muille kevyille ajoneuvoille

Pysäköinti unelmiesi kaupunginosassa - Pyörät, mopoautot ja
muut kevyet ajoneuvot
5. MUUTA, MITÄ? (17) (EOS: 0)
Pyörällä perille asti (5)
•
Kevyen liikenteen pysäköinti mahdollisimman lähelle palveluita
•
k
kannustaa
kä
käyttämään
ä ää sekä
kä pyörää
ö ää että
ä palveluita
l l i
•
bussipysäkkien yhteydessä olisi hyvä olla pyöräpysäköinti
•
jos pyörät kielletään palveluiden läheltä, ne jäävät kokonaan
tulematta
•
myös skootit tarvitsevat pysäköintitilaa
Ilmainen pysäköinti (5)
•
ilmaiset ja laadukkaat pysäköintiratkaisut edistävät pyöräilyä
•
Pyörien pysäköimisestä ei tule periä maksua, päinvastoin
kaikkeen liikkumiseen tulee kannustaa ja luoda yhä enemmän
mahdollisuuksia liikuntaan toimeentulosta riippumatta.
•
Jos pyöräily tehdään hankalaksi ja kalliiksi,
kalliiksi moni turvautuu yhtä
kalliiseen autoon tai ottaa bussin, mikäli ne kulkevat.
Turvallinen pysäköinti (4)
•
pyörävarkaudet kuriin
•
runkolukitusmahdollisuus
Mopoautot (3)
•
pysäköinti autojen kanssa samalle alueelle

Säältä suojaus (4)
•
katokset
•
pakkanen / sade
•
koti / työpaikka: säältä suojattu pysäköinti
•
kaupat ja muut palvelut: pelkkä teline riittää, kunhan
runkolukitusmahdollisuus
•
Talvella pyöräpysäköinnin ylläpitoa helpottaa jos
pysäköintialueella on maanalainen lämmitysjärjestelmä mikä
pitää pysäköintialueen sulana, tai jos se sijaitsee lämmitetyllä
kulkuväylällä.
Asunnon ja työpaikan pysäköintitilat (3)
•
Ainoastaan kotini yhteydessä olevasta (tilavasta, lämpimästä ja
py p
olen valmis maksamaan.
turvallisesta)) "vakipyöräpaikasta"
•
Asuntoni yhteydessä haluan riittävän suuret pysäköintitilat,
jossa voin säilyttää useampaa polkupyörää ja sen lisäksi
pyörän peräkärryä. Asunnon yhteydessä olevat pitkäaikaiseen
säilyttämiseen sopivat tilat pitää olla katettuja ja mielellään
lämpimiä. Samaan yhteyteen myös hyvä seinäteline johon
pyörän voi nostaa pieniä huoltotöitä varten.
Tavarapyörät (2)
•
Suurikokoiset tavarapyörät tulevat lisääntymään runsaasti
etenkin, jos pyöräilyverkosto on toimiva vaihtoehto
henkilöautolle.
•
myös pyörän peräkärryt ja lapsikärryt ovat yleisiä

Kuinka paljon olet valmis maksamaan turvallisesta,
viihtyisästä
y
ja
j säältä suojassa
j
olevasta p
polkupyörän
py
pysäköintipaikasta asioidessasi (€/tunti)?

Kyselyyn vastanneet ovat valmiita maksamaan auton pysäköinnistä 0 – 1 € / tunti.
Keskimäärin he ovat valmiit maksamaan 0,25 € / tunti.

maksun suuruus
0€
0,1 €
0,2 €
0 35 €
0,35
0,5 €
1€

vastaajia
23
1
4
1
3
7

Pysäköinti unelmiesi kaupunginosassa - Sukset, potkukelkat ja
muut liikkumisvälineet
Valitse: oikea reuna = ihanneratkaisu, keskellä = ei merkitystä,
vasen reuna: ei toivottava ratkaisu.

1 Pysäköinti palveluiden lähelle turvallisesti ja toimivasti (esim.
1.
(esim lukittava
säilytystila) (45) (EOS: 2)
2. Ei tarvita pysäköintiä muille liikkumisvälineille (44) (EOS: 0)

1. Pysäköinti palveluiden lähelle turvallisesti ja toimivasti (esim. lukittava säilytystila)

2. Ei tarvita pysäköintiä muille liikkumisvälineille

Pysäköinti unelmiesi kaupunginosassa - Sukset, potkukelkat ja
muut liikkumisvälineet

3. MILLAISTA MUUTA PYSÄKÖINTIÄ TARVITAAN? (21) (EOS: 0)
Pysäköintitilaa tarvitsevat mm.
•
rollaattorit, sukset, pulkat, potkurit, rullaluistimet, pyörätuolit, lastenvaunut, pyörän
perävaunut tavarapyörät
perävaunut,
tavarapyörät, scootit…
scootit
•
koirat, lapset
Pysäköintipaikan tulee olla turvallinen
•
Paikka, mistä varkaat havaitaan helposti.
•
Lukollisia kaappeja esim. rullaluistimille
Pysäköintitelineiden ja tilojen on oltava sen verran monipuoliset, että kaikki
liikkumisvälineet voi lukita samaan paikkaan eivätkä kaikki välineet tarvitse
omia pysäköintipaikkoja.

Jos sinulla on yritys tai olet suunnitellut yrityksen perustamista,
minkälaista toimitilaa unelmiesi kaupunginosassa tulee olla?
Voit valita niin monta vaihtoehtoa kuin haluat.
Valitse: oikea reuna = ihanneratkaisu, keskellä = ei merkitystä,
vasen reuna: ratkaisu ei sovellu yritykselleni.

1. Toimistotilaa ((39)) ((EOS: 5))
2. Kokoontumistilaa (39) (EOS: 5)
3. Muuntojoustavaa monikäyttötilaa (37) (EOS: 4)
4. Varastotilaa (38) (EOS: 5)
5. Pysyvästi yrityksen käytössä olevaa tilaa (38) (EOS: 5)
6. Ajoittaiseen käyttöön joustavasti vuokrattavissa olevaa tilaa (39) (EOS: 6)
7. Työskentelytila kodin yhteydessä (38) (EOS: 4)
8 Yritys on oma kokonaisuutensa (38) (EOS: 6)
8.
9. Samassa tilassa tai samalla alueella toimii useita yrityksiä (38) (EOS: 4)
10. Minulla ei ole yritystä enkä ole kiinnostunut perustamaan yritystä (41)(EOS:3)
11. Kuinka paljon tilaa yrityksesi tarvitsisi? - m² (14) (EOS: 0)

Jos sinulla on yritys tai olet suunnitellut yrityksen perustamista,
minkälaista toimitilaa unelmiesi kaupunginosassa tulee olla?
Voit valita niin monta vaihtoehtoa kuin haluat
haluat.
1. Toimistotilaa
2 Kokoontumistilaa
2.
3. Muuntojoustavaa monikäyttötilaa
4 Varastotilaa
4.
5. Pysyvästi yrityksen käytössä olevaa tilaa
6. Ajoittaiseen käyttöön joustavasti vuokrattavissa olevaa tilaa
7. Työskentelytila kodin yhteydessä
8. Yritys
y on oma kokonaisuutensa
9. Samassa tilassa tai samalla alueella toimii useita yrityksiä
10. Minulla ei ole yritystä enkä ole kiinnostunut perustamaan yritystä

Kuinka paljon tilaa yrityksesi tarvitsisi? - m²

11. Kuinka paljon tilaa yrityksesi tarvitsisi? - m² (14) (EOS: 0)
Kyselyyn vastanneet arvioivat tarvitsevansa tilaa yritykselleen 10 – 500 m2
Keskimäärin he tarvitsivat 102 m2.
Vastaajista vain kolme kertoi tarvitsevansa yli 100m2.
tilan tarve (m2)
10 29
10-29
30-50
55-100
200
350
500

vastaajia
3
5
3
1
1
1

Jos joskus perustan yrityksen, en luultavasti tarvitse kovin paljon tilaa. Yksi toimiva
ratkaisu voisi olla jonkinlainen avokonttori, josta voisi vuokrata paikan tietokoneelle ja
vaikka vähän kaappitilaa. Samassa yhteydessä voisi olla vaikka kahvilapalveluita.
10 20 m2
10-20
m2, olisi hyvä
hyvä, jos olisi kaikkien kanssa jaettavat WC
WC-, keittiökeittiö ja sosiaalitilat
(pukuhuone ja suihku).

1. Hiukkavaaran suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota
talvikaupungin suunnitteluun. Miten kaikki neljä vuodenaikaa otetaan
huomioon unelmakaupunginosassasi? (39) (EOS: 0)
Hyvät harrastusmahdollisuudet kaikkina vuodenaikoina (27)
•
ulkoilumahdollisuuksia ja liikuntapaikkoja kaiken ikäisille
vuoden ajasta ja säästä riippumatta
•
mäenlaskupaikkoja,
ä l k
ikk j hiih
hiihtolatuja,
l j lluistinkenttiä,
i i k
iä lluistinrata
i i
keskustorille, skeittipuisto, ikääntyneiden liikuntapuisto,
luontoa ja luonnontilaisia polkuja, (avanto)uintipaikka,
lenkkipolkuja, puistoja, pyöräteitä, potkuttelumahdollisuus,
rullaluisteluun soveltuvia reittejä, veneily
•
pururatojen ja muiden ulkoilualueiden siisteydestä
huolehditaan
•
puoliksi hiekoitetut pyörätiet (pyörä/kävely/potkuttelu)
•
runsaasti kevyen liikenteen väyliä kauniilla reiteillä
•
Kesää varten tarvitaan puistoja ja nurmikoita, joilla voi nauttia
auringosta ja pelata vaikka jalkapalloa.
•
Talvella olisi mukavaa, jos hiihtoladut alkaisivat jo kaupungin
kaduilta ja jatkuisivat ympäröiviin metsiin.

Hiihtoladut (9)
•
Jos tien vieressä kulkisi latu tarpeeksi lähellä koulua, niin
lapset pääsisivät hiihtämällä myös kouluun.
kouluun
•
Hiihtolatu saa kulkea aivan kaupungin ytimessä, vaikkapa
omana reittinään, joka ylittää/alittaa muut kulkuväylät. Sama
reitti voi kesäaikana toimia rullaluistelu- ja pyöräilyratana.

Riittävä ja viihtyisä valaistus (9)
•
valaistus pimeällä toimivaa ja piristävää: paljon kohdevalaisuja
esim. taloihin, puihin patsaisiin...
•
valaistus
l i
on tärkeää
ä k ää erilaisten
il i
tunnelmien
l i lluonnissa
i
•
riittävä valaistus (energiatehokkaasti toteutettuna)
•
valaistussuunnittelu on tärkeää
•
miellyttävä kaamosvalaistus, joka mukautuu ympäristön
valoisuuden suhteen (lunta vai märkää asfalttia)

Tapahtumat (6)
•
yhteisölliset tapahtumat
•
talvitapahtumat
•
revontulien katselupaikka
•
jokavuotiset lumilinna/veistoskilpailut: vapaa osanotto
asukkaille

Lyhyet välimatkat (4)
•
suojaisa katutila ja lyhyet etäisyydet kodin
kodin, palveluiden ja
työpaikan välille, että ei tarvitse autoa pakkasella
•
hyvät julkiset kulkuvälineet, jotta liikkuminen henkilöautottomille
olisi helppoa myös talvella.
•
kunnollinen pikkubussi verkosto keskustaan päin

1. Hiukkavaaran suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota
talvikaupungin suunnitteluun. Miten kaikki neljä vuodenaikaa otetaan
huomioon unelmakaupunginosassasi? (39) (EOS: 0)
Liikenneväylien auraus ja talvikunnossapito (24)
•
mahdollisuus kulkea pyörällä/jalan ympäri vuoden
•
tiet ja kevyen liikenteen väylät aurataan talvella
•
tiheä aurausväli mahdollistaa sujuvan talvipyöräilyn
•
kulkuväylien riittävä leveys: ohittaminen ja kohtaaminen
•
tiet on aurattu, hiekoitettu eikä siellä ole ylimääräisiä uria.
•
ei liukkaiksi muuttuvia portaikkoja tai luiskia (kattojen
suunnittelu ettei vesi tipu niille)
•
Olisi mahtavaa, jos talvella pyörätiet hiekoitettaisiin vain
osin. Pyöräteiden olisi oltava niin leveitä, että siinä pystyisi
liikkumaan niin pyöräillen kuin kävellenkin hiekoitetulla
alueella. Toisella puolella pyörätietä pitäisi pystyä
liikkumaan potkurilla.
•
Kunnossapitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota
huomiota.
Sulatetut kadut eivät ole talvella oikotie onneen, koska ne
luovat harmaan tunnelman talveen. Voiko sulatuksen ottaa
käyttöön tarvittaessa?

Lumen läjitys (13)
•
auratulle lumelle riittävästi tilaa
•
lumenvarastointiin tarvittavat alueet
•
ei lumikasoja haittaamaan viihtyvyyttä
•
ei lumitiloja pyörien pysäköintipaikoille
•
enimmät lumet kuljetetaan pois ennen sulamista
•
Lumenkasauksen sijoituspaikoille tehdään talvisin lasten
leikkimahdollisuuksia esim.
esim liukumäkiä tms
tms.
•
Lumelle paikkoja, mihin ne voidaan kerätä tilapäisesti, nykyisin
tuppaa olemaan kaikissa risteyksissä, joka haittaa näkyvyyttä
yms.. Eli ei erityisiä paikkoja, vaan levennyksiä yms.

Sade- ja sulamisvedet (6)
•
lumien sulamisvedet ja sadevedet tulisi ohjata fiksusti pois
kaduilta

Katupölyn minimointi (2)
•
viheralueita, jotka sitovat katupölyä

1. Hiukkavaaran suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota
talvikaupungin suunnitteluun. Miten kaikki neljä vuodenaikaa otetaan
huomioon unelmakaupunginosassasi? (39) (EOS: 0)
Istutukset, joista näkyy vuodenaikojen kierto (8)
•
Kasvillisuus suunnitellaan niin että se on mukana
kaupunkikuvassa kaikkina vuodenaikoina (esim. havupuut,
paikalliset kasvit)
•
Kasvien valinnoilla voidaan korostaa erilaisia vuodenaikoja,
esimerkiksi pensailla, jotka kukkivat keväisin ja vaihtavat
kauniit ruskavärit syksyllä.
•
Jätetään runsaasti luonnonmetsää ja soita ym. jäljelle, koska
ne ovat kauniita kaikkina vuodenaikoina.
Rakennetun ja luonnonympäristön viihtyisyys jokaisena
vuodenaikana (6)
•
paljon viihtyisyyttä lisääviä viheralueita
•
Rakennustenväreillä voidaan luoda viihtyisä asumisympäristö
jokaiseen vuodenaikaan sopivaksi, esim. Kartanonkosken
asuinalue Vantaalla on kauniin värinen jokaisena
vuodenaikana.
•
Kestävät materiaalit ja toimiva detaljiikka, siten että pelkät
talvikunnossapidon tekniset vaatimukset eivät aseta
ympäristön
y
p
mittakaavaa jja laatua,, vaan yympäristössä
p
olisi
pienimittakaavaisuutta ja laatua, jotka ainakin sulana
vuodenaikana ovat näkyvissä.

Huonolta säältä suojautuminen ja hyvästä säästä nauttiminen (7)
•
huomioidaan tuulet, sateet ja tuiskut mahdollisimman hyvin
•
kevät/kesä: edullinen suuntautuminen aurinkoiset säät huomioiden
•
Auringonvalo pääsee vapaasti liikkumaan eikä rakenneta liian
korkeita taloja, jotka peittävät sen.
•
Talvea varten tarvitaan suojaisaa katutilaa ja lyhyitä etäisyyksiä
kodin, palveluiden ja työpaikan välille.
•
Heti kun tulee tarpeeksi pakkasta
pakkasta, lumetetaan lumitykillä ja
keväällä, kun lämpenee, lumi kerätään pois.

2. Mikä talvisessa kaupungissa on mielestäsi suurin ongelma tai
ärsyttää sinua asukkaana? (37) (EOS: 0)
Huonosti tai liian harvoin auratut tiet (20)
•
pyörätiet (13)
•
autotiet (8)
•
auraamattomat pyöräpysäköinnit
•
reiteillä lumisia/sohjoisia epäjatkuvuuskohtia, jotka
vaikeuttavat liikkumista
•
Jäätyvät palteet oman pihan sisäänkäynnillä auton ympärillä
aurauksen jälkeen.
Hiekoitus tai sen puute (13)
•
liukkaus (8)
•
hiekoitus (4)
•
Keväällä ärsyttää hiekoituksen puute, mutta aika nopeaa
Oulussa toimitaan, eikä se ole niin yleistä.
•
Teitä hiekoitetaan niin innolla, että esim. lapsen vetäminen
pulkalla tai stigalla päiväkotiin on vaikeaa.
•
Liukkaat ja vaaralliset portaikot tai luiskat
•
Sohjo, joka jäätyy möykkyiseksi luistinradaksi.

Kasvavat lumikasat ja –penkat (9)
•
estävät näkyvyyden
•
kaventavat väyliä ja haittaavat kulkua
•
Lumen läjitysalueiden puuttuminen, josta johtuu
pysäköintialueiden pienentyminen ja kasvien ja nurmialueiden
tuhot.
Kura ja loska (5)
•
seisovat sulamisvedet
•
Myös keväsin, kun lumi alkaa sulaa, tulee kamalat rapakelit,
joten katukaivojen suunnittelussa, voisi huomioida tämän,
esim. lämmitys pahimpaan aikaan.
Pysäköinti (2)
•
sisäpysäköintitilojen puute sekä pyörille että autoille

2. Mikä talvisessa kaupungissa on mielestäsi suurin ongelma tai
ärsyttää sinua asukkaana? (37) (EOS: 0)

Tuuli ja kylmyys (8)
•
tuuliset kadut
•
suuret, tyhjät ja kylmät aukiot
•
Elämä katoaa julkisista ulkotiloista kylmänä talvikaudella.
•
Töihin pyöräileminen -30 asteen pakkasessa. Tuolloin
toivoisi etätyömahdollisuutta.
Harmaus ja ankeus (5)
•
värittömyys
•
keväällä mustat lumipenkat
•
pimeys
•
ihmisten apea mieli ja väsymys
•
Valaistuksella jja väreillä voi säiden harmautta
kompensoida.
•
Winter is such long, that staying inside for so long time is
boring.

Julkisen liikenteen toimimattomuus (4)
•
Huonot kuluyhteydet pahoilla keleillä: (linja-autot) 15 minuutin
matka autolla muuttuu 1,5
1 5 tunnin matkaksi linja
linja-autoilla.
autoilla
•
Hankala kulkuisuus: (en käytä autoa, kesäisin kuljen
pyörällä), sillä julkisia kulkuneuvoja kulkee niukasti
suhteessa väkilukuun.
•
Bussien odottelu: Yleinen tila, jossa voisi odottaa bussia
jäätymättä. Lisäksi olisi hyvä olla samantyyppiset taulut kuten
esim Helsingissä on ratikoilla
esim.
ratikoilla, joista näkee kuinka kaukana
kulkuväline todella on.
•
Auton käynnistyminen pakkasella mietityttää. Mieluummin
menisin julkisilla kulkuneuvoilla, ettei tarvitse huolehtia
lämmityksestä eikä parkkeeraamisesta, mutta Oulun julkinen
liikenne ei ole sillä tasolla, millä se voisi tämän kokoisessa
kaupungissa olla.

Talvella voi myös kävellä, joten kaikkia luontopolkuja ei saa laittaa
laduiksi, ja lisäksi pitää huomioida myös lemmikkien omistajat.

3. Millaisia aukioita, toreja, viheralueita, puistoja ja
liikuntapalveluita unelmiesi kaupunginosassa on? (38) (EOS: 0)

Alueiden monipuolisuus
p
ja
j monikäyttöisyys
y
yy ((15))
•
alueella käyttöä ympärivuoden
•
sopivat eri-ikäisille
•
sisältävät erilaisia toimintoja
•
sama aukio / puisto –> monta käyttötarkoitusta ja käyttäjäryhmää
•
ilmaisia käyttää
•
aukiot viihtyisiä ja intiimejä
•
viheralueet laajoja ja luonnonmukaisia
•
taide ja toiminta osana julkista tilaa

3. Millaisia aukioita, toreja, viheralueita, puistoja ja
liikuntapalveluita unelmiesi kaupunginosassa on? (38) (EOS: 0)
Puistoja ja viheralueita (26)
•
sekä rauhallisia että aktiviteetit sallivia viher- ja
puistoalueita
•
tekemistä, näkemistä ja kokemista kaikille
•
vehreitä puistoja,
puistoja joissa paljon istuskelupaikkoja
•
luonnontilaisia puistoja, joihin voi tehdä lähiretkiä
•
Kauniita ja hyvin hoidettuja puistoalueita, joissa on
monimuotoisia kasveja sekä taidetta ja erilaisia
epäsuoraa valoa antavia valaisimia.
•
Pieniä viheralueita olisi kiva olla vähän joka kulmassa,
mutta kuitenkin niin
niin, että ympäristö on kaupunkimaista ja
tiivistä.
•
Kaupunkirakenteen sisään pitäisi jättää tilaa myös
yhdelle tai tarvittaessa useammalle suuremmalle
puistolle, jossa voisi olla nurmikkoaukioita, puroja ja
vaikka vähän metsääkin.
•
Puistoja joissa saa hengailla ja on siistit vessat
Puistoja,
vessat.
•
Puistoalueita, joiden marjoja/hedelmiä yms. saa itsekin
hyödyntää.
•
Enemmän kunnon puustoista puistoa kuin
sementtiaukioita.
•
Kauniita puistoja joissa on kukkia ja joissa voi istua
mukavasti
k
ti piknikillä.
ik ikillä
Leikkipuistoja (9)
•
erilaisia leikkipuistoja alle 5vuotiaille, 5-10 v ja 10-15v ja
14-20 v
.

Viher- ja pelikentät (9)
•
spontaanisti pelailuun käytettävät nurmikentät
•
jalkapallo, tennis, jääkiekkokaukalo, luistelukenttä,
kyykkäkenttä
•
frisbeegolf-rata
frisbeegolf
rata
Koirapuistoja (7)
•
koiraihmisille oma puisto, puisto myös, jonne ei koiria
•
kunnon metsää, jossa voi käydä lenkkeilemässä koiran
kanssa
Kuntopuistoja (4)
•
liikuntaan houkuttavia puistoja kaiken ikäisille esim.
liikuntalaitteita ulkotiloihin
Metsää (6)
•
Metsä voi jatkua kaistaleena suoraan torille asti.
•
Tiiviin kaupunkirakenteen ulkopuolella olisi kiva olla
kunnon metsää, jossa voisi käydä hiihtämässä,
pyöräilemässä ja lenkkeilemässä koiran kanssa.
KuntoK
t ja
j luontopolut,
l
t
l t hiihtoladut
hiiht l d t (11)
•
lenkkeily, pyöräily, hiihtäminen (myös koiran kanssa)
•
pururata / hiihtolatu
•
ympärivuotiset lenkkipolut
•
metsäinen luontopolku
•
Kelkalla ajettu ura on hyvä kävelyreitti talvellakin.

3. Millaisia aukioita, toreja, viheralueita, puistoja ja
liikuntapalveluita unelmiesi kaupunginosassa on? (38) (EOS: 0)
Aukioita ja toreja (17)
•
kooltaan pieniä ja intiimejä
•
toiminnoiltaan monipuolisia
•
joka vuodenaikana aktiivisessa käytössä olevia
•
suojaisia
•
istumapaikkoja ja istutuksia
•
Sellaisia, jotka säilyttävät toiminnallisuutensa ja
kaupunkikuvallisen merkityksensä myös talvisin. Ei niin
että suurin osa pinta-alasta on talvella auraamattomien
kinosten alla, vaan mieluummin pienempiä ja esim.
sulatettuja kaupunkitiloja.
kaupunkitiloja
•
Useita pieniä, lämpimiin ilmansuuntiin avautuvia,
autoliikenteeltä suhteellisen suojaisia aukioita. Suuria
aukioita ja pitkiä kevyenliikenteen suoriakin mielellään
vähemmän, niiden viihtyvyys on yleensä huonompi.
Tarkasti ja huolellisesti jäsennöityjä aukioita ja
jalankulkualueita, niin että jalankulkijat, pyöräilijät sekä
erilaiset tapahtumat mahtuvat niille lomittain.
•
Siisteilläkin aukioilla on usein vaarana jäädä vähäiselle
käytölle, ohikulkupaikoiksi.
•
Oulun kauppatori on aivan liian suuri ja autio kaupunkiin,
jossa on vain vähän ihmisiä ja pitkä, kylmä talvi.
•
Monipuolisia vaihtelevia
Monipuolisia,
vaihtelevia, toisiinsa sulautuvia
sulautuvia. Metsä voi
jatkua kaistaleena suoraan torille asti. Kivisen torin
keskellä voi olla vihreä kumpu tuomassa herkkyyttä ja
mukavan kaltevan istuskelupaikan.
•
Aukiot talvella luisteluradoiksi.

•

•
•
•

Tarpeeksi pieni mittakaava toreilla, jotta muutaman
joulumyyntikojun rakentaminen ei näytä siltä että ne
nököttäisivät yksinäisinä ja orpoina, kuten Oulun joulutorilla
kävi.
Monipuolinen
o puo e to
torialue
a ue o
olisi
s kiva.
a Alueella
uee a voisi
os o
olla
a leikkipuisto,
e pu sto,
liikuntapuisto, kahvilaterassi ja jonkinmoinen pelikenttä.
Ihana kotoisa tori josta voi ostaa kausituotteita: mitä vain
laadukasta lahjatavaraa joulukoristeita, ruokaa läheltä.
Torimaista aukiota voisi olla, mutta silloin pitää olla myös
toritoimintaa.

Torit (15)
•
tapahtuma-, kesä-, kirppu-, joulu-, luomu-, lähiruoka-, musiikkija taidetoreja
•
kahviloita, ravintoloita
•
katutaiteilijoita
•
Market selling fresh vegetable or other foods is very important.
Sisäliikunta (8)
•
jumppasali / kuntokeskus
•
palloiluhalli
•
uimahalli
Nuorten huomioiminen (2)
•
nuorille sallittua oleskelutilaa
•
Liikuntapalveluissa ja aktiviteeteissa myös nuoret riittävästi
huomioon: mielekkäät aktiviteetit vähentänevät
häiriökäyttäytymistä.

4. Oletko käynyt Hiukkavaarassa? (44) (EOS: 0)

Englanninkieliset
g
vastaajat
j eivät olleet käyneet
y
Hiukkavaarassa.

5. Hiukkavaaran historian ja nykyisen ympäristön ottaminen
huomioon: mitä asioita Hiukkavaarassa jättäisit ennalleen? Mitä
asioita
i it h
haluaisit
l i it säilyttää
äil ttää jja voimistaa?
i i t ? (37) (EOS
(EOS: 0)
Kasarmin henki (18)
•kasarmirakennukset
kasarmirakennukset
•alueen historia hyvin esille
•Vanhaa rakennuskantaa pitää käyttää voimavarana! Vanhaa
voi säilyttää tai sulauttaa uuteen, kunhan kaikkea ei missään
nimessä ajeta matalaksi.
•Säilyttäisin ja kunnostaisin kaikki vanhat kasarmialueen
rakennukset, koska ne luovat paikkaan identiteettiä.
•Erityisesti vanha hevostalli on hieno.
Luonto (16)
•metsää, suota, kivikkoja
•nykyisiä viheralueita (Kasarmin alueella)
•mäntymetsän terveellinen ilmasto

Kulttuuritoiminta (6)
•nykyinen
nykyinen kulttuuritoiminta: bänditilat, taiteilijoiden työhuoneet,
skeittaus, pienyrittäjien liiketilat
•Jättäisin vanhalle kasarmialueelle syntyneen omaehtoisen
toiminnan ja vahvistaisin sitä.
•Kulttuuriharrastuksia!! Ehdottomasti olisi suotava vastaavat
treenikämpät ja ateljeet taiteilijoille kuten siellä on ollut vanhan
kasarmin tiloissa. Oulussa ei ole mitään vastaavaa, yhtä laajaa
keskusta eri taiteiden lajien edustajille.
•Tilojen vuokrien huomattava kohoaminen tulisi eliminoida.
Sotku ja munkit (3)
•kahvila vaalimaan munkkikahveja
Ladut / ulkoilureitit (3)
•Hiihtomahdollisuudet hyvät, ne on säilytettävä.
Ampumarata / ampumahalli (1)
Myllyojan keskuksen vetovoimaisuus (1)
Valkeisjärvi kesäuimapaikkana (1)

Perustiedot
1. Sukupuoli (44) (EOS: 2)

2. Ikä (44) (EOS: 0)

3. Asuinpaikka (44) (EOS: 0)

Perus- ja yhteistiedot

1. Sukupuoli (44) (EOS: 2)

Perus- ja yhteistiedot

2. Ikä (44) (EOS: 0)

Perus- ja yhteistiedot

3 A
3.
Asuinpaikka
i
ikk (44) (EOS
(EOS: 0)

Millainen on kaupunki,
jossa asumisen unelma toteutuu....

KIITOS
”ERA17 / Annika Varjonen ja Leena Ahveninen”

Maankäyttö ja INURDECO/EWC-hanke : Hiukkavaaran projektipäällikkö, kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi, 044-7032425,
leena.k.kallioniemi @
@ouka.fi,, kaavoitusarkkitehti Eini Vasu,, 044 7032402,, eini.vasu@ouka.fi
@
ja kaavoitusarkkitehti Jere Klami, 044-7032412, jere.klami@ouka.fi
Hankesalkku ja INURDEC /EWC-hanke : koordinaattori Ari Saine, 044-497 3117, ari.saine@ouka.fi

