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Merkittävyysluokka

Yhteensä

suojavaikutuksen kannalta merkittävä

alkuperäisen kaavan kannalta merkittävä

merkittävä viherverkon osa

kaupunki- ja maisemakuvallisesti merkittävä

puutarhataiteellisesti merkittävä

ajallisesti kerroksellinen

paikallisidentiteetin kannalta merkittävä

kulttuurihistorian kannalta merkittävä

luontokokemuksen kannalta merkittävä

KULTTUURI KAUP.RAK.

merkittävä kulkuyhteys

viheralueiden palvelujen kannalta merkittävä

monimuotoisuuden kannalta merkittävä

VIHERALUEEN NUMERO JA NIMI
1. Yrjö Kallisen puisto
2. Kollaanpuisto
3. Lintulammentien ja Joutsentien katuviheralueet
4. Nokkospuisto ja osa Kollaanpuistoa
5. Hiirosenpuiston kenttä
6. Aropuisto
7. Joikupuisto
8. Höyhtyänpuisto
9. Kiskopuisto
10. Allipuisto
11. Kaakkuripuisto
12. Valtatie 4:n suojaviheralue
13. Sotkapuisto, länsi
14. Sorsapuisto
15. Sotkapuisto, itä
16. Veturipuisto
17. Etu-Nokelan ja Lintulammentien välinen viheralue
18. Varikonpuisto
19. Lintulammenpuisto
20. Taka-Nokelan ja Lintulammentien välinen viheralue
21. Keinupuisto
22. Taka-Nokelan poikki kulkeva viheralue
23. Pallopuisto
24. Nokelaa ympäröivä suojaviheralue
25. Kaislapuisto
26. Kihokkipuisto / Poikkimaantien suojaviheralue

KÄYTTÖ

suojelun kannalta merkittävä

X = merkittävä, sisältää arvotekijän
- = ei erityistä arvoa

maisemarakenteen kannalta merkittävä

Oheiseen taulukkoon on merkitty ruksilla kohdeanalyyseissä tunnistetut arvot. Arvot on suhteutettu ympäristöönsä
(esim. luontoarvot kaupunkimaiseen ympäristöön). Kannattaa huomata, että arvo ei välttämättä koske koko viheraluetta vaan voi sijaita hyvin paikallisestikin. Etenkin suuriin viheralueisiin saattaa sisältyä monentyyppisiä
osa-alueita. Tarkemmat tiedot löytyvät kohdekorteista.
Viheralueiden merkittävyysluokitus on suurpiirteinen ja
suuntaa antava.

ekologisen verkoston kannalta merkittävä

LUONTO

yhteisöllisyyden kannalta merkittävä

3.4 Viheralueiden merkittävyysluokitus
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Kuva 30. Arvojen yhteismäärä viheralueittain.
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4 Johtopäätöksiä
4.1 Höyhtyän viheralueet ja täydennysrakentaminen
Tavoitteena toimivampi kaupunki
Täydennysrakentamisen tavoitteena on parantaa asukkaiden elämänlaatua ja yhdyskuntarakenteen tehokkuutta.
Maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa ympäristön eri tekijät pyritään ottamaan huomioon sovitettaessa
yhteen yhdyskunnan monia kehittämistarpeita. Kaupungin eri kehittämistavoitteet voivat joskus olla ristiriidassa
keskenään. Hyötyjä ja haittoja on punnittava monesta näkökulmasta esimerkiksi silloin, kun harkitaan viheralueen
ottamista muuhun käyttöön.
Viheralueverkoston joidenkin osien täydennysrakentamiselle luovat painetta mm. asumisen, työpaikkojen,
joukkoliikenteen, palveluverkon ja kaupunkikuvan kehittämistarpeet. Joissakin tapauksissa täydennysrakentamisella voidaan saavuttaa merkittävämpiä hyötyjä kuin mitä
viheralueelle rakentamisessa menetettäisiin. On tärkeää,
että täydennysrakentaminen on riittävän tehokasta, jotta sillä olisi positiivisia vaikutuksia yhdyskuntarakenteen
toimivuuteen, palvelujen säilymiseen ja joukkoliikenteen
aseman kohenemiseen. Pienimuotoisella täydennysrakentamisella voidaan ratkaista lähinnä kaupunkikuvallisia ongelmia.
Maisemarakenne lähtökohtana
Koska tarkastelualueen luontainen maisema ei tarjoa
voimakkaita lähtökohtia viheralueverkoston rungoksi,
korostuu viherrakentamisen merkitys ja viherverkoston
suunnitelmallinen säilyttäminen. Alueen jäsentymistä ja
tilanmuodostusta voidaan parantaa viherrakentamisen
keinoin. Täydennysrakentamista suunniteltaessa tulee turvata viheralueverkoston riittävä jatkuvuus sekä huomioida
erityisesti maisemarakenteen äärialueet ja maisemarakennetta ilmentävät tekijät.
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Elinvoimaista kaupunkiluontoa
Asukkaat arvostavat viheralueita. Asukaskyselyn mukaan
viherympäristö vaikuttaa suuresti asumisviihtyvyyteen. Viheralueiden monipuolinen tarjonta on tärkeätä jo siksi, että
viheralueiden käytöllä on myönteisiä vaikutuksia asukkaiden hyvinvointiin.
Viheralueet voivat olla merkittäviä palasia ekologisessa
verkostossa tai kevyen liikenteen reitistössä. Tarkastelualueelle tyypilliset, kasvillisuudeltaan rehevät pientaloalueet
toimivat osana viherrakennetta tontinrajoista huolimatta.
Vehreät yksityispihat voivat osittain korvata julkisten viheralueiden puutetta. Viherympäristöllä on myös olennainen
rooli luonnon prosesseissa, kuten veden kierrossa. Luonnon monimuotoisuuden kannalta vettä läpäisevät ”joutomaatkin” ovat arvokkaita. Ne lisäävät biodiversiteettiä suhteessa esimerkiksi nurmipintaisiin puistoihin, jotka eivät
yleensä tarjoa monipuolista elinympäristöä hyönteisille ja
linnuille. Lisäksi toimivat ekosysteemit tarjoavat ihmisille
monenlaisia aineellisia ja aineettomia hyötyjä. Näiden ns.
ekosysteemipalveluiden ansiosta ilma on puhtaampaa ja
mieli virkeämpi. Täydennysrakentamisen haasteena onkin
tiivistää kaupunkirakennetta siten, että kaupunkiluonto
säilyy elinvoimaisena.
Tiiviimpää ja laadukkaampaa
Viheralueverkoston näkökulmasta on tärkeää, että täydennysrakentamisen yhteydessä tunnistetaan ja säilytetään
olennaiset, laajat viheryhteydet. Kokonaisuuden kannalta
pienikin viheralue saattaa olla merkittävä. Erityisesti tulee
kiinnittää huomiota reittien säilymiseen ja kehittämiseen
muuttuvassakin tilanteessa. Onnistuneeseen täydennysrakentamiseen tulisi myös liittyä aina julkisen ulkotilan
parantamista. Kun tiivistyvässä kaupunkirakenteessa vi-

heralueiden määrä vähenee, tulisi laatutasoa vastaavasti
nostaa.
Täydennysrakentamisen yhteydessä vanhoja alueita
voidaan monipuolistaa myös viheralueiden osalta. Tarkastelualueella on mm. hienoja luontokohteita ja viihtyisiä leikkipuistoja. Sen sijaan esimerkiksi puutarhataiteen
ja hulevesien käsittelyn osalta alueella olisi huomattavia
kehittämismahdollisuuksia. Aikuisten kuntoilumahdollisuuksia ollaan parantamassa puistojen käynnissä olevien
kunnostusten yhteydessä.
Tarkastelualueella on paljon arvokkaita viheralueita
mutta myös vähemmän merkittäviä. Viheralueen heikko
menestys arvoluokituksessa ei välttämättä tarkoita, että se
olisi otollinen täydennysrakentamiskohde. Esimerkiksi pienet korttelipuistot ovat tärkeitä lähialueen asukkaille, eikä
niiden täydennysrakentamisella yleensä saavuteta samoja
etuja, joita vaikkapa väljille tai rakentamattomille tonteille,
pysäköintialueille ja joukkoliikenneyhteyksien varsille rakentaminen tarjoaa.
Väljään rakennettuja kerrostalovaltaisia alueita voidaan
täydentää esimerkiksi korottamalla tai jatkamalla rakennusmassoja. Meluisilla alueilla täydennysrakentaminen
parantaisi suojavaikutusta nykyisen asutuksen suuntaan.
Joissain paikoissa, kuten Höyhtyän ostoskeskuksen ympäristössä, täydennysrakentamisen avulla voidaan rajata
reunoiltaan epämääräisiä viheralueita uudelleen. Näin
parannettaisiin kaupunkikuvaa ja ympäristön hahmotettavuutta. Kaupunkikuvallisesti merkittävillä alueilla – etenkin
arvorakennusten ympäristössä – täydennysrakentaminen
tulisi sovittaa maisemaan huolellisesti niin, että avoimen
tilan ja sitä rajaavien rakennusten välinen jännite säilyy.
Rakennusmassat tulisi edelleen sijoittaa niin, että tärkeimmät näkymät säilyvät.

Suunnittelua asukkaiden kanssa
Asukkaat vastasivat viheraluetarkastelun yhteydessä luotuun internetkyselyyn aktiivisesti. Kyselyllä tavoitettiin kuitenkin lähinnä työikäisiä. Täysin luotettavia johtopäätöksiä
kyselystä ei siis voida tehdä. Tulokset antavat silti suuntaa
asukkaiden viheralueisiin liittämistä arvoista.
Kyselyn perusteella lähiviheralueet ovat niin tärkeitä,
ettei niitä voida korvata kauempana olevilla – laajoillakaan
– viheralueilla. Vastaajat arvostivat varsinkin rakennettuja
ja hoidettuja puistoja. Tarkastelualueen viheralueiden hoitotasoa kiiteltiin monissa kommenteissa. Vastaajat kaipasivat alueelle lisää erityisesti kokoontumispaikkoja (mm.
grillikatoksia) ja aikuisten kuntoilupaikkoja.
Kyselystä saatiin myös hieman ristiriitaisia tuloksia.
Höyhtyänpuistoa esimerkiksi pidettiin yhtenä arvokkaimmista viheralueista, mutta silti se oli suosituin täydennysrakentamiskohde. Yrjö Kallisen puistolle kyselyyn vastanneet
asukkaat eivät antaneet läheskään yhtä suurta arvoa kuin
viheraluetarkastelun tekijät. Osasyynä tähän saattaa olla
karjasiltalaisten aliedustus vastaajien joukossa. Toisaalta
kouluikäisiä, jotka ovat Yrjö Kallisen puiston ahkerimpia
käyttäjiä, ei kyselyyn vastanneissa ollut lainkaan.
Tilaa säästäviä ratkaisuja
Kaikkien viheralueiden ei tarvitse sijaita maantasossa.
Viherkattojen ja kattopuutarhojen avulla viher- ja virkistysalueisiin saadaan kerroksellisuutta. Suurin osa tarkastelualueesta on tosin kaupunkirakenteeltaan niin väljää
ja vihreää, ettei viheralueita tarvitse nostaa katoille. Sen
sijaan tiiviimmin rakennetuilla uusilla alueilla tai OTO-kylässä tällaisia ratkaisuja voitaisiin kokeilla ennakkoluulottomasti. Suuret kattopinnat tulevat näkyviksi ja kattomaisemat tärkeiksi etenkin siinä tapauksessa, että laajojen
myymälä- tai teollisuusrakennusten tai pysäköintiraken-

teiden yhteyteen rakennetaan korkeaa asuinrakentamista.
Kun tarkastelukulma nousee ylemmäksi, kattopuutarhoilla
on mahdollista tehdä alueesta ilmeikkäämpi.
Tilaa voidaan säästää myös pysäköintialueilla ja liikuntapaikoilla. Alueilla, joilla on runsaasti erilaisia palveluja,
voidaan tutkia vaihtoehtoisia pysäköintiratkaisuja, kuten
pysäköinnin vuorokäyttöä tai rakenteellista pysäköintiä yhdistettynä mahdolliseen täydennysrakentamiseen. Aidatut
pelikentät ja monitoimiareenat mahdollistavat pelailun pienemmässäkin tilassa.
Viihtyisämpää liikenneympäristöä
Viheralueet ovat maisemallisesti tärkeitä esimerkiksi rajatessaan näkymiä ja rakennusten arkkitehtuuriin liittyessään. Tarkastelualueella tyypillistä viheralueiden kehystämää maisemaa ovat leveät katualueet pitkine näkymineen.
Tarkoin valituissa paikoissa liiankin väljää katutilaa voitaisiin kaventaa ja rajata uudelleen. Katuja voidaan sovittaa
jalankulkijan mittakaavaan myös jaksottamalla niitä lisäämällä kiintopisteitä ja levähdyspaikkoja. Pyöräily- ja kävelyreittien varsille voidaan sijoittaa kohteita, jotka näkyvät
vain lihasvoimalla liikkuvalle. Kevyen liikenteen väylien
varret ovat lisäksi mainio keino sitoa viheralueita toisiinsa.
Kapeakin toiminnallinen yhteys voi olla arvokas. Etenkin
Karjasillan teollisuusalueella toiminnallinen viherverkko
jatkuu juuri kevyen liikenteen väylien ansiosta.
Liikennesuunnittelulla on huomattava vaikutus siihen,
millaiseksi Höyhtyän suuralue kehittyy. Oulun täydennysrakentamisselvityksessä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti liikennesuunnittelussa tulee edistää erityisesti
kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen edellytyksiä. Höyhtyän viheraluetarkastelun yhteydessä moni pääväylien
lähistön asukas kertoi liikenteen melun olevan suurimpia
asumisviihtyvyyttä heikentäviä tekijöitä tarkastelualueella.
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Esimerkiksi nopeusrajoitusten laskemista voidaan tutkia
keinona vähentää liikenteen meluhaittoja. Toinen tapa on
sijoittaa uutta rakentamista ”melumuuriksi” rakennuskantaa täydennettäessä.
Myös liikkumisen turvallisuus mietityttää asukkaita.
Kevyen liikenteen reittiverkoston turvallisuus, hahmotettavuus ja esteettömyys ovat erityisen tärkeitä lapsille ja
monille erityisryhmille. Panostaminen kevyen liikenteen
reitteihin parantaa samalla viheralueiden saavutettavuutta.
Tarkastelualueen reittiverkosto laajenee monella viheralueella (mm. Joikupuisto, Pallopuisto), kun jo laaditut kunnostussuunnitelmat toteutetaan.
Pysäköintialueista puistoa?
Kaupunkirakenteen lomaan jääneitä joutomaita ja vajaakäyttöisiä alueita tarkastelualueella on kohtalaisen paljon.
Niitä voidaan kunnostaa toimiviksi viheralueiksi tai ottaa
täydennysrakentamiskäyttöön. Erityisesti asfaltoidut liikennealueet ovat ekologisesti ja esteettisesti yksipuolista
ympäristöä – niillä on lähinnä käyttöarvoa. Kaupunkirakenteen kannalta epäedullisesti sijaitsevilla liikenne- ja pysäköintialueilla onkin merkittävää täydennysrakentamispotentiaalia Höyhtyän tarkastelualueella.
Laajat pysäköintialueet ovat lähiöille tunnusomaisia.
Niitä löytyy etenkin Höyhtyän ja Lintulan kaupunginosista.
Myös Yrjö Kallisen puiston yhteydessä on suuri pysäköintialue. Jos pysäköinti pystytään ratkaisemaan muulla tavalla, pysäköintikentistä voidaan paikoin luopua. Joissain
tapauksissa voidaan jopa tutkia pysäköintialueen rakentamista uudeksi puistoksi – erityisesti jos paikka on täydennysrakentamisen kannalta epäedullinen mutta viheralueverkoston kannalta tärkeä.
Uusia viheralueita tarvitaan varsinkin Karjasillan teollisuusalueella, jos alue kehittyy käyttötarkoitukseltaan
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monipuolisemmaksi. Vanhoja teollisuusrakennuksia ei
aina kannata purkaa kokonaan, jos niiden uusiokäyttö on
mahdollista. Osittainkin säilytetyt rakenteet luovat alueille
historiallista kerroksellisuutta ja vahvaa imagoa. Vanhoja
rakenteita voidaan hyödyntää myös viheralueilla esimerkiksi maamerkkeinä tai taideteoksien osina.
Varaudutaan muutoksiin
Kaupunkirakenne muodostuu hitaasti kehittyvänä jatkumona, jossa tänään tehtävät päätökset vaikuttavat parhaimmillaan satojen vuosien ajan. Oulun täydennysrakentamisselvityksessä pyrittiinkin katsomaan jopa sadan
vuoden päähän tulevaisuuteen. Tällä aikavälillä kaupunki- ja viheraluesuunnittelussa tulee jo varautua ilmastonmuutokseen. Höyhtyän tarkastelualueen kannalta erityisen
merkittävää ilmastonmuutoksen vaikutuksia kuvaavissa
ennusteissa on, että 1) lämpötilat tulevat nousemaan, 2)
vesisateet ja sateen rajuus lisääntyvät huomattavasti, 3)
maksimituulennopeudet kasvavat hieman ja 4) lumimäärät
vähenevät, mutta lumimyrskyt ovat ankarampia.
Viheralueiden merkitys tuulensuojan ja hulevesien
käsittelyn kannalta tulee ilmastonmuutoksen myötä kasvamaan. Lisääntyvien sateiden takia täydennysrakentamista ei kannata ohjata laaksomaisille alueille, jonne
vesi kerääntyy, elleivät hulevedet ole hallittavissa. Pinnat,
viivytys-, suodatus- ja ohjausrakenteet sekä lumitilat tulisi huomioida jo kaavoituksessa. Taitavalla suunnittelulla
rakenteet saadaan osaksi viihtyisää lähiympäristöä, ja ne
voivat tuoda sisältöä joillekin nykytilassa yksitoikkoisille viheralueille. Viherkatot ja -kannet, köynnökset, katuistutukset sekä vettä imeyttävät pysäköintialueet toimivat osana
hulevesijärjestelmää ja parantavat samalla pienilmastoa.
Tuuhea, kerroksellinen kasvillisuus vähentää tuulisuutta ja
tasaa korkeus- ja lämpöolosuhteita. Sekään ei kuitenkaan

sovi joka paikkaan; tulee huolehtia, että tarkastelualueelle
ominaiset avoimet näkymät säilyvät ja asukkaat kokevat lähiympäristönsä turvallisena jatkossakin.
Kuten täydennysrakentamisselvityksessä todetaan,
kaavoituksessa kannattaa varautua suuriinkin maankäytön
muutoksiin. Esimerkiksi Nuottasaaren teollisuusalueen
käyttötarkoituksen muutos vaikuttaisi koko lähialueen,
myös Höyhtyän, viheralueverkostoon. Tässä tilanteessa
ainakin Kiskopuiston merkitys viherverkostossa korostuisi.
Täydennysrakentamisselvityksessä pidettiin mahdollisena,
että lähitulevaisuudessa Ouluun rakennetaan kaupunki- tai
pikaraitiotie. Jos raideliikenne toteutuu, Höyhtyän alueella
reittivaihtoehtoina tarkastellaan varmasti ainakin pääkatuja. Täydennysrakennettaessa on oleellista muistaa, että
kerran muuhun käyttöön otettua viheraluetta on vaikea palauttaa. Siksi viheralueita koskevat muutokset tulee tehdä
harkiten ja viherympäristön arvot huomioon ottaen.
Tarkempaa tarkastelua tarvitaan
Tässä yleispiirteisessä tarkastelussa on pyritty hahmottamaan ja vertailemaan Höyhtyän suuralueen viheralueita
suuralueen laajuisena kokonaisuutena, sekä jonkin verran
suhteessa ympäröiviin alueisiin. Yksittäisiä viheralueita
koskevia tarkasteluja on tarpeen tarkentaa asemakaavoituksen yhteydessä.
Höyhtyän aluetta olisi hyvä tarkastella myös rakennushistorian ja kaupunkirakenteen arvottamisen näkökulmasta. Tässä selvityksessä on otettu kantaa näihin asioihin
lähinnä viheralueiden näkökulmasta ja olevien suurpiirteisten selvitysten kautta (Valtakunnallisesti merkittävät
rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) ja Arvokkaat alueet
Oulussa). Uuden Oulun yleiskaavan tulevat selvitykset antavat myös lähtökohtia laajan viheralueverkoston huomioimiseen.

4.2 SWOT-analyysi: Höyhtyän viheralueet ja täydennysrakentaminen
VAHVUUDET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

HEIKKOUDET

viheralueiden ja luontotyyppien monipuolisuus
vanhojen asuinalueiden vehreät, pienipiirteiset kadut ja pihat toimivat osana viheralueverkostoa
viihtyisät leikkipuistot
maisema- ja luontoarvoiltaan monimuotoinen Lintulammen alue
varttuneet metsät
laaja ja kattava kevyen liikenteen reittiverkosto
kaupunkikuvallisesti komeat pääkadut
aktiiviset, asuinympäristöstään kiinnostuneet asukkaat
viheralueverkosto muodostaa melko yhtenäisen ja helposti saavutettavan kokonaisuuden alueen sisäisesti
viheralueet yleisesti hyväkuntoisia, ja kunnostukset käynnissä monessa puistossa

•
•
•

viheralueiden laatutasoa nostetaan täydennysrakentamisen yhteydessä
melunsuojaus paranee Valtatie 4:n kehittämisen myötä
alueiden käyttötarkoituksen muuttuessa perustetaan uusia viheralueita ja parannetaan olevia viheryhteyksiä (erit. Lintulammentien teollisuusalueella)
viheralueiden (koettu) turvallisuus ja viihtyisyys kohenee, kun tiivistämisellä lisätään
sosiaalista valvontaa
rakenteellisen pysäköinnin avulla pysäköintikenttiä vapautuu monipuolisempaan
käyttöön: viheralueeksi, rakentamiseen, pihoiksi
asukkaiden ja suunnittelijoiden yhteistyöstä luodaan oppiva, kaksisuuntainen prosessi
julkisen tilan elinvoimaisuus lisääntyy täydennysrakennettaessa: katuelämä, yhteisöllisyys, palvelut
epäviihtyisiä, väljiä tai vähällä käytöllä olevia alueita kehitetään
arvokkaiden viheralueiden saavutettavuutta ja käyttöastetta parannetaan täydennysrakentamisella (lisää asukkaita niiden ympäristöön)

•
•
•
•

MAHDOLLISUUDET

•
•
•
•

•
•
•
•
•

katuympäristöt paikoin turhankin väljiä, epäurbaaneja, tuulisia
suuret väylät ja junarata katkaisevat viheryhteyksiä alueen ulkopuolelle
rakennetun ympäristön ja viheralueiden reunavyöhyke monin paikoin epämääräinen
maasto kulunut vilkkaimmassa käytössä olevilla alueilla
kevyen liikenteen reitit paikoin yksitoikkoisia: välietapit ja kiintopisteet
puuttuvat pitkiltä, suorilta osuuksilta
epäviihtyisiä, vailla käyttötarkoitusta olevia alueita keskeisilläkin paikoilla
pysäköintikentät vievät paljon tilaa ja heikentävät kaupunkikuvaa, kävelyympäristön viihtyisyyttä ja reittien sujuvuutta

arvokkaita viheralueita menetetään täydennysrakentamisen vuoksi
ekologiset yhteydet katkeavat
asukkaita ei kuulla riittävästi suunnittelun aikana
hulevesien hallinta vaikeutuu tiivistämisen ja ilmastonmuutoksen (lisää sateita) vuoksi
tärkeät näkymät rakennetaan umpeen (esim. saapumisväylillä)
ristiriidat uusien ja vanhojen asukkaiden välillä
melu lisääntyy asukasmäärän ja liikenteen kasvun myötä
asukasmäärän lasku jatkuu ja vaikuttaa negatiivisesti alueen palveluihin ja
viheralueiden käyttöön
määrärahoja kohdistetaan muille, kasvaville alueille
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Liitteet
Liite 1: Asukaskyselyn lomake
Asukaskysely toteutettiin internetpohjaisella ZEF-sovelluksella. Kyselyn vastausaika oli 26.6.–23.7.2012. Kyselystä
tiedotettiin Oulun kaupungin internetsivuilla, asukasyhdistysten ilmoitustauluilla ja Facebookissa.
Kyselyn laatimisessa mallina käytettiin mm. Kaupunkiviheralueiden arvot ja merkitys asukkaille pääkaupunkiseudulla -tutkimusta vuodelta 2005 sekä Oulun viheralueiden
hoidon asukastyytyväisyystutkimusta vuodelta 2011.
Kysely oli jaettu osioihin. Vastaajilta kysyttiin ensin taustatietoja ja heidän viheralueisiin yleisesti liittämiään arvoja.
Sen jälkeen kysyttiin tarkastelualueen viheralueisiin kohdistettuja kysymyksiä, joissa vastaajat saivat käyttää apunaan liitekarttaa. Lopuksi pyydettiin palautetta kyselystä.

Tervetuloa kehittämään Höyhtyän viheralueita!
Kysely on osa Höyhtyän suuralueelle kesän 2012 aikana tehtävää viheraluetarkastelua. Kyselyn tavoitteena on kartoittaa
Höyhtyän viheralueiden arvoja käyttäjien näkökulmasta. Lisäksi etsitään tapoja kehittää viheralueita täydennysrakentamisen yhteydessä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Höyhtyän suuralueen asemakaavoituksessa ja viheralueiden
suunnittelussa.
Tarkastelualueeseen kuuluvat Höyhtyän, Nokelan ja Lintulan kaupunginosat sekä osa Karjasiltaa. Tarkastelualueen
merkittävimmät yleiset viheralueet ja katuviheralueet on
jaettu 26 osaan ja numeroitu.
Tarkastelualueen rajaus ja viheraluejako on esitetty liitekartalla. Kartta aukeaa uuteen ikkunaan selaimessa. Halutessanne voitte tulostaa kartan vastaamisen avuksi.
Kyselyn vastaukset ovat luottamuksellisia. Halutessanne
voitte jättää yhteystietonne ja osallistua palkintojen arvontaan. Yhteystietoja käytetään vain arvonnan suorittamiseen.
Arvonta suoritetaan vastausajan päätyttyä, ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Kysely on avoinna 26.6.–23.7. Vastaamiseen menee noin 15
minuuttia.
Taustakysymykset
1. Ikä
a.
b.
c.
d.
e.

alle 18
18–35
36–50
51–65
yli 65

2. Sukupuoli
a.
Nainen
b.
Mies
3. Asuinalue
a.
Lintula
b.
Nokela
c.
Karjasilta
d.
Höyhtyä
e.
Muu, mikä?
4. Asumismuoto
a.
Kerrostalo
b.
Rivitalo tai luhtitalo
c.
Omakotitalo tai paritalo
d.
Muu
5. Oletteko osallistunut Tulevaisuuden Höyhtyä -hankkeen
suunnittelutapahtumiin?
a.
Kyllä
b.
En
Yleiset viheraluekysymykset
Kysymysten 6–9 tarkoitus on kartoittaa, millaisista viheralueista pidätte yleisesti. Kysymykset eivät siis liity pelkästään Höyhtyän suuralueeseen.
6. Luonnontilainen viheralue on mielestäni parempi kuin
rakennettu ja hoidettu puisto
7. Viheralueilla on suuri merkitys asumisviihtyvyyteeni
8. Lähempänä olevat pienet virkistysalueet ovat minulle tärkeämpiä kuin kauempana olevat laajat virkistysalueet

9. Mitkä ovat mielestänne asuinalueen tärkeimmät viheraluetyypit? Valitkaa enintään kolme.
a.
Oma piha
b.
Lähipuisto
c.
Kaupunginosan keskuspuisto
d.
Lähimetsä
e.
Katuviheralue
f.
Suojaviheralue
g.
Muu, mikä?
Höyhtyän viheralueisiin liittyvät kysymykset
Kysymykset 10–12 koskevat liitekartalle punaisella viivalla
rajattua tarkastelualuetta.
10. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät viheralueiden käyttötavat tarkastelualueella? Valitkaa enintään kolme.
a.
Lasten leikkialue
b.
Koiran ulkoilutus
c.
Ajanvietto ja oleskelu
d.
Urheilu
e.
Liikkuminen paikasta toiseen
f.
Näkö-, melu- ym. suoja
g.
Luonnon tarkkailu
h.
Maisemasta nauttiminen
i.
Kohtaamispaikka
j.
Ulkoilu
k.
Muu, mikä?

11. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät viheralueiden arvot
tarkastelualueella? Valitkaa enintään kolme.
a.
Kaunis maisema
b.
Metsäntuntu
c.
Kaupunkiympäristön hahmotettavuus
d.
Luonnon monimuotoisuus
e.
Puutarhataiteelliset arvot
f.
Toimintamahdollisuudet
g.
Rauha ja hiljaisuus
h.
Tilan avaruus
i.
Muu, mikä?

19. Minkä viheralueen parantamiseen tulisi panostaa eniten?
20. Mitkä nykyiset viheralueet voisi mielestänne ottaa osittain muuhun käyttöön, esimerkiksi asuntojen tai palvelurakennusten rakentamiseen?
Palaute kyselystä
21. Oliko kyselyyn vastaaminen miellyttävää?
22. Terveiseni kyselyn tekijöille

12. Mitä tarkastelualueelta nykyään puuttuvia virkistystoimintoja toivoisitte?
Karttaan liittyvät viheraluekysymykset
Kysymykset 13–20 koskevat yksittäisiä viheralueita, jotka
on numeroitu 1–26. Valitse kuhunkin kysymykseen sopivat
vaihtoehdot käyttäen apunasi liitekarttaa.
13. Mikä on lähin viheralueenne?
14. Mitä viheralueita käytätte?
15. Mitä viheraluetta käytätte eniten?
16. Mitä viheralueita pidätte tärkeimpinä? Valitkaa enintään viisi.
17. Mitä viheraluetta pidätte kaikkein tärkeimpänä?
18. Mitä viheralueita tulisi parantaa? Miten?

Liite 2: Asukaskyselyn yhteenveto
Taustakysymykset
Kyselyyn vastasi yhteensä 74 henkilöä, joista 62 vastasi
kaikkiin kysymyksiin.
Kyselyllä tavoitettiin lähinnä työikäisiä. Yli 65-vuotiaita vastaajia oli vain yksi, ja alle 18-vuotiaita ei lainkaan.
Työikäisten kesken ikäjakauma oli melko tasainen. Eniten vastaajia oli ikäryhmässä 18–35 v (37 %), mutta myös
36–50-vuotiaat (30 %) ja 51–65-vuotiaat (31 %) osallistuivat
lähes yhtä ahkerasti.
Yli kaksi kolmasosaa (69 %) vastaajista oli naisia.
Vastaajista 36 % ilmoitti asuinalueekseen Höyhtyän.
Nokelassa asuu 19 % vastaajista, Lintulassa ja Karjasillalla
12 % kummassakin. 21 % vastaajista kertoi asuvansa Höyhtyän suuralueen ulkopuolella, heistä moni Mäntylässä.
Kaikki asumismuodot olivat hyvin edustettuina. Reilu
kolmannes vastaajista asuu omakoti- tai paritalossa, kolmannes rivi- tai luhtitalossa ja hieman vajaa kolmannes
kerrostalossa.
Vastaajista 11 henkilöä (15 %) oli osallistunut Tulevaisuuden Höyhtyä -hankkeen suunnittelutapahtumiin. Kahdessa tähän mennessä järjestetyssä tapahtumassa oli
yhteensä 58 osallistujaa. Voidaan päätellä, että suunnittelutapahtuma ja kysely tukevat toisiaan; pieni aktiivien joukko osallistuu molempiin, mutta tapahtumilla ja kyselyillä
tavoitetaan pääasiassa eri asukkaita.
Yleiset viheraluekysymykset
Viheraluekysymysten aluksi pyrittiin kartoittamaan asukkaiden viheralueisiin yleisesti liittämiä arvoja. Kysymykset
eivät siis kohdistuneet vain heidän nykyiseen asuinalueeseensa.
Enemmistö vastaajista (56 %) pitää rakennettua ja hoidettua puistoa parempana kuin luonnontilaista viheraluetta. Luonnontilaisen viheralueen valitsisi mieluummin 37 %

vastaajista. Lähes puolet vastaajista ilmoitti olevansa ”jokseenkin eri mieltä” väittämän ”luonnontilainen viheralue
on mielestäni parempi kuin rakennettu ja hoidettu puisto”
kanssa. Tästä voinee päätellä, että sekä rakennettuja että
luonnontilaisia alueita kaivataan, mutta rakennetut ja hoidetut puistot ovat asumisviihtyvyyden kannalta välttämättömämpiä.
Lähes kaikkien vastaajien mielestä viheralueet ovat tärkeitä asumisviihtyvyyden kannalta. Peräti 85 % oli täysin
samaa mieltä väittämän ”viheralueilla on suuri merkitys
asumisviihtyvyyteeni” kanssa.
Kyselyn selkeimpiä tuloksia oli, että viheralueiden on
sijaittava lähellä asukkaita. Peräti 89 % vastaajista piti lähempänä olevia pieniä viheralueita tärkeämpinä kuin kauempana olevia laajoja viheralueita.
Lähiviheralueiden merkitys tuli ilmi myös seuraavassa kysymyksessä, jossa asukkaita pyydettiin valitsemaan
mielestään kolme tärkeintä viheraluetyyppiä. Tärkeimmät
viheraluetyypit olivat lähipuisto, lähimetsä ja oma piha
– tässä järjestyksessä. Kaupunginosan keskuspuisto jäi
kauaksi kärkikolmikosta. Osittain tätä voi selittää se, että
’kaupunginosan keskuspuisto’ on hieman epämääräinen
käsite, jota asukkaat eivät välttämättä liitä yhteenkään
asuinalueensa puistoon. Vastaajille suojaviheralueet ja katuviheralueet eivät ole läheskään yhtä merkittäviä kuin yllä
mainitut viheraluetyypit.
Tarkastelualueen viheralueisiin liittyvät kysymykset
Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan Höyhtyän
suuralueella sijaitsevaa tarkastelualuetta.
Vastaajien mielestä tarkastelualueen viheralueiden
tärkein käyttötapa on maisemasta nauttiminen, jonka 63
% vastaajista asetti kolmen tärkeimmän käyttötavan joukkoon. Toiseksi tärkeimmäksi nostettiin lasten leikkialue (54

%) ja kolmanneksi ulkoilu (46 %). Ajanvietto ja oleskelu jäi
hieman yllättäen 31 %:iin. Koiran ulkoilutus, näkö- melu
ym. suoja, luonnon tarkkailu, urheilu sekä liikkuminen
paikasta toiseen saivat kukin noin 20 % kannatuksen. Huomionarvoista oli, että kohtaamispaikka sai maininnan vain
yhdeltä vastaajalta.
Tarkastelualueen viheralueiden tärkeimpänä arvona
pidettiin kaunista maisemaa, jonka 61 % vastaajista asetti
kolmen tärkeimmän arvon joukkoon. Tulos on hyvin linjassa edellisen, käyttötapoja koskeneen kysymyksen vastausten kanssa. Hyvin merkittäviksi arvoiksi nostettiin myös
luonnon monimuotoisuus (51 %), rauha ja hiljaisuus (46 %),
metsäntuntu (38 %) sekä toimintamahdollisuudet (36 %).
Tarkastelualueella vähemmän tärkeiksi arvoiksi katsottiin
tilan avaruus (21 %), kaupunkiympäristön hahmotettavuus
(11 %) ja puutarhataiteelliset arvot (10 %).
Yksittäisiin viheralueisiin liittyvät kysymykset
Lähimmäksi viheralueekseen vastaajat ilmoittivat useimmin joko Höyhtyänpuiston (15 %) tai Lintulammenpuiston
(13 %). Muut viheralueet jäivät alle 6 % osuuksiin.
Vastaajilta kysyttiin, mitä viheralueita he käyttävät tarkastelualueella. Lintulammenpuistoa kertoi käyttävänsä 67
% vastaajista. Myös Sorsapuisto (51%) ja Höyhtyänpuisto
(42 %) erottuivat joukosta erittäin suosittuina. Seuraavassa ryhmässä tulivat Allipuisto (27 %), Veturipuisto (25 %)
ja Keinupuisto (25 %). Suuri joukko viheralueita pääsi 20
% tietämille. Mielenkiintoista oli, että suurikokoinen Joikupuisto jäi 10 %:iin. Tässä kysymyksessä viimeisiksi jäivät
Kaakkuripuisto (6 %), Aropuisto (5 %), Pallopuisto (5 %) ja
Nokkospuisto ja osa Kollaanpuistoa (3 %). Vastauksista
voinee päätellä, että viheralueen suuri koko, hyvä saavutettavuus ja monipuoliset käyttötavat lisäävät sen käyttöä.
Lintulammenpuisto osoittautui ylivoimaisesti suosi-

tuimmaksi viheralueeksi kysyttäessä mitä viheraluetta vastaajat käyttävät eniten. Peräti 39 % vastaajista ilmoitti käyttävänsä eniten Lintulammenpuistoa. Kakkossijalle ylsivät
Höyhtyänpuisto ja Sorsapuisto 11 %:n osuudella. Muut viheralueet saivat hajaääniä ja jäivät alle 5 % osuuksiin.
Kysymyksessä ”mitä viheralueita pidätte tärkeimpinä?”
vastaajat saivat valita enintään viisi viheraluetta. Lintulammenpuisto oli jälleen ehdoton ykkönen 78 %:n osuudella.
Noin kolmannes vastaajista valitsi listalleen Sorsapuiston
(33 %) tai Höyhtyänpuiston (30 %). Huomattavaa kannatusta saivat myös Nokelaa ympäröivä suojaviheralue (23 %) ja
Allipuisto (22 %). Peränpitäjiksi tässä kysymyksessä jäivät
Aropuisto (2 %) ja Nokkospuisto ja osa Kollaanpuistoa (0
%).
Lintulammenpuisto oli vielä ylivertaisempi, kun kysyttiin, mitä viheraluetta vastaajat pitävät kaikkein tärkeimpänä. 56 % vastaajista valitsi Lintulammenpuiston. Kaikki
muut viheralueet jäivät hajaäänille, alle 5 % ääniosuuden.
Lintulammenpuiston alueen suuri koko ja tunnettuus ovat
oletettavasti nostaneet sen suosiota kyselyssä. Ja edelleen: kyselyssä Lintulammen urheilukeskus oli rajattu pois
tarkasteltavasta viheralueesta, mutta moni vastaaja saattoi
silti liittää urheilukeskuksen puistoon. Pienempiin, erikseen nimettyihin osiin rajattuna Lintulammenpuiston huomattavan korkeat luvut olisivat todennäköisesti pudonneet.
Seuraavaksi kysyttiin, mitä viheralueita tulisi parantaa.
Lintulammenpuiston parantamista kaipaisi lähes joka toinen (45 %) vastaaja. Muita kehitettäviä viheralueita olisivat
Höyhtyänpuisto (18 %), Nokelaa ympäröivä suojaviheralue
(16 %) ja Joikupuisto (12 %). Vastaajista 6 % ei haluaisi
mitään listatuista viheralueista parannettavan. Iman yhtäkään ääntä jäi kolme viheraluetta: Nokkospuisto ja osa Kollaanpuistoa, Aropuisto ja Etu-Nokelan ja Lintulammentien
välinen viheralue. Voiko tästä päätellä, että näissä viher-

alueissa ei nähdä kehittämispotentiaalia? Moni äskeittäin
kunnostettu viheralue jäi ymmärrettävästi vähille maininnoille tässä kysymyksessä.
Seuraava kysymys kuului: ”Minkä viheralueiden parantamiseen tulisi panostaa eniten?”. Vastaajat saivat valita
enintään kolme viheraluetta. Lintulammenpuisto (58 %)
oli jälleen suosituin. Höyhtyänpuisto (22 %) erottui selvänä
kakkosena. Vähintään joka kymmenes kannatti myös Sorsapuistoa (12 %), Nokelaa ympäröivää suojaviheraluetta (12
%), Lintulammentien ja Joutsentien katuviheralueita (10 %)
sekä Taka-Nokelan ja Lintulammentien välistä viheraluetta (10 %). Kaikki muutkin viheralueet, paitsi Kiskopuisto ja
Sotkapuisto länsi, saivat vähintään yhden maininnan.
Asukkailta kysyttiin lopuksi, mitkä nykyiset viheralueet
voisi heidän mielestään ottaa osittain muuhun käyttöön,
esimerkiksi asuntojen tai palvelurakennusten rakentamiseen. Lähes puolet (49 %) vastaajista katsoi, ettei mitään
listatuista viheralueista tulisi osoittaa muuhun käyttöön.
Suosituimmat täydennysrakennusalueet olivat Höyhtyänpuisto (24 %), Joikupuisto (14 %), Kollaanpuisto (12 %) ja
Nokelaa ympäröivä suojaviheralue (12 %).
Palaute kyselystä
Vastaajilta kysyttiin lopuksi mielipidettä kyselystä. Noin
viisi vastaajaa kuudesta piti vastaamista mukavana. Esitetystä väittämästä ”kyselyyn vastaaminen oli miellyttävää”
28 % oli täysin samaa mieltä ja 57 % jokseenkin samaa
mieltä. 11 % vastaajista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä
väittämästä. Muutama vastaaja ei ollut löytänyt karttalinkkiä tai kartta ei ollut auennut. Palautteen perusteella tällaista kyselytyyppiä on mahdollista käyttää jatkossakin.
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Liite 4: Asukkaiden mielipaikat
Oheinen karttaesitys on peräisin Tulevaisuuden Höyhtyä
-hankkeen ensimmäisestä suunnittelutapahtumasta, joka
järjestettiin 16.11.2011. Tapahtumassa asukkaita pyydettiin arvioimaan Höyhtyän nykytilaa merkitsemällä kartalle
paikkoja, jotka ovat joko erityisen hyviä tai huonoja.
Kartalta erottuvat Höyhtyän alueen “helminä” Selvaakitalot ja Lintulammenpuisto urheilukeskuksineen. Asukkaiden mielestä epämiellyttäviä paikkoja löytyy erityisesti
pääväylien varsilta, Karjasillan teollisuusalueelta sekä ostoskeskuksen ja Karjasillan koulun ympäristöstä.
Tässä viheraluetarkastelussa kohdealue on ollut laajempi kuin Tulevaisuuden Höyhtyä -hankkeessa.
Tulevaisuuden Höyhtyä -hankkeen internetsivut:
www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/hoyhtya

”Tiivistä ja vihreää” -raportissa tarkastellaan Höyhtyän suuralueen viheralueita täydennysrakentamisen
näkökulmasta. Suuralueen laajuisen tarkastelun ja arvotuksen avulla voidaan jatkossa arvioida yksittäisten
täydennys- ja lisärakentamiskohteiden vaikutusta viheralueverkostoon. Viheraluetarkastelu on osa Oulun
kaupungin asemakaavoituksen Tulevaisuuden Höyhtyä
-hanketta, jossa linjataan Höyhtyän alueen pitkän aikavälin kehittämisperiaatteita.
Raportti koostuu neljästä luvusta. Aluksi käydään
läpi työn taustalla olevia strategioita ja suunnitelmia.
Sen jälkeen perehdytään Höyhtyän suuralueen maiseman, maankäytön ja viheralueiden historiaan ja nykytilaan. Kolmannessa luvussa viheralueet arvotetaan
työtä varten kehitettyjen arvotuskriteerien avulla. Viimeisessä luvussa pohditaan täydennysrakentamisen
ja viheralueiden kehittämisen edellytyksiä Höyhtyän
suuralueella. Lisäksi raportissa esitellään viheraluetarkastelun yhteydessä kesällä 2012 tehdyn asukaskyselyn tuloksia.
w w w. o u k a . f i / o u l u / k a u p u n k i s u u n n i t t e l u / h o y h t y a
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