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Mikä on tärkeintä asuntosi sijainnissa? (N=21)
Työpaikka
Tukkisaari
Virkistysmahdollisuudet
Ulkoilureitit, mahdollisuudet
Kevyenliikenteenyhteydet
Kulkuyhteydet
Ei autoliikennettä
Joukkoliikenne
Palvelut
Asunnonarvon säilyminen
Keskustan läheisyys
Avaruus
Rauhallisuus
Turvallisuus
Viihtyisyys
Luonnonläheisyys
Puistoalueet, vihreys
Puusto
Vesistönäkymä, maisema
Ranta, suisto
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Mikä on tärkeintä asuntosi sijainnissa? (N=21)
Ranta, vesistönäkymät, ympäröivä puusto ja puistoalueet lähellä. Keskustan läheisyys. Rauha vilkkaalta liikenteeltä.
Palvelut, rauhallisuus, ei paljoa autoliikennettä, vihreys, ulkoilureitit
Ranta, vesistönäkymät, ympäröivä puusto ja puistoalueet lähellä.
Polkupyöräyhteydet, luonnonläheisyys, vesistö, virkistysmahdollisuudet, Oulujoen hieno suisto, Tukkisaaret
kulkuyhteydet, ulkoilumahdollisuudet ja se, että ikkunasta näkyy puita ja joki.
Hyvät ulkoilumahdollisuudet, palvelut ja joukkoliikenne. Itse pidän erityisesti myös vesistömaisemasta ja keskustan lähellä asumisesta.
Luonnonläheisyys, hyvät kulkuyhteydet, avaruus
Hyvät ulkoilumaastot. Hyvä näkymä asunnosta ja etenkin parvekkeelta. Palvelut ja työpaikka pyöräilymatkan päässä.
Jokisuiston läheisyys.
Ikkunoista näkyvä vesistö ja vihreät puut. Kakkosena kävelyetäisyys keskustaan.
Sujuvat kulkuyhteydet keskustaan kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä. Ulkoliikuntamahdollisuudet lähes kotiovelta alkaen. Läheltä löytyvät välttämättömät
palvelut eli kauppa, posti, apteekki, parturi.
Rauhallinen alue, lähellä keskustaa, bussireitti menee vierestä. Joki ranta vieressä, rannassa käydään rauhoittumassa ja lenkillä päivittäin. Rannalla tilaa istuskella
Hyvän asunnon sijainti on siinnä missä tuntee olonsa itselleen hyväksi, turvalliseksi, viihtyisäksi ja myös rahan arvonsa säilyttäväksi. Koska Suomessa oma asunto aina
maksaa merkittävän määrän rahaa. Ja raha monelle koostuu vasta ikääntymisen kertyessä, monesti. Luonnon läheisyys on hyväksi mutta ei aina välttämätöntä.
Sijainnilleen asunnon olisi hyvä olla myös kestävä ja mielellään helppo huoltoinenkin ja edullinen huollettava.
Näkymä asunnosta Tervaporvain puistoon ja Tukkisaaren läheisyys. Rentoudun kun katson ikkunasta ja näen vanhoja mäntyjä ja suiston vettä. Keskeisestä sijainnista
huolimatta paikka on rauhallinen. Lenkkeilen Hartaanselän ympäri ja palaudun Tervaporvarin puistossa ja Tukkisaaressa. Koen tämän tärkeimmäksi tällä hetkellä,
koska elämäntilanteeni töissä ja kotona on ollut raskas ja tämä on auttanut jaksamiseen paljon.
Yhdistelmä luonnonläheisyyttä ja rauhallisuutta (vettä, rantoja, metsää ja nuotiopaikkoja saavutettavissa kävellen tai pyörällä, ikkunastani näkyvät maisemat, ei liian
tiivis rakennuskanta) ja palveluiden sekä liikenneyhteyksien saavutettavuutta. En tarvitse autoa, pääsen pyörällä tai bussilla kätevästi mihin minun kaupungin sisällä
tarvitseekaan päästä. Bussit kulkevat vierestä kaupunkiin päin hyvin ja Merikoskenkadulta melkein minne vain. Kaksi kirjastoa on saavutettavissa helposti, kuten
useampi ruokakauppa ja apteekkikin.
näköälä Hartaanselkään!
Kulkuyhteydet (etenkin kävellen ja pyötällä, mutta myös julkisilla ja autolla), sopivan vehreä ympäristö ja ulkoilumahdollisuudet, lähipalveluiden läsnäolo ja
monipuolisuus, lyhyt etäisyys ja helppo pääsy keskustaan.
Vesistönäkymä Tervaporvarinpuiston yli.
Alueen väljyys, ei liian tiheään rakentamista, kävelymatkan päässä keskustasta (esim.3km), peruspalvelut lähellä, kulku ilman autoa.
ok
Yhdistelmä luonnonläheisyyttä ja palveluiden (useampi ruokakauppa, kaksi kirjastoa, elokuvateatterit, apteekki) saavutettavuutta kävellen/pyörällä sekä hyvät
joukkoliikenneyhteydet.
Rauhallinen sijainti ja luontoa ympärillä, puistot, hyvät kulkuyhteydet niin julkisilla kuin omalla autollakin nopea mennä motarille. Hyvä näkymä joelle ja hartaanselälle
parvekkeelta nykyisessä asunnossa.

Hartaanselänrannan vetovoima syntyy (valitse
maks. 7 tärkeintä) (N=24)

Puistomaisema+vesimaisema.
Luonnosta joka on kävelymatkan päässä
kaupungin keskustasta
Kokoontumismahdollisuuksista pienille ja
suuremmillekin ryhmille
Esteettömistä asunnoista ja esteettömistä reiteistä,
jotka mahdollistavat asumisen kotona pitkään.
Siinä on palveluasumista tarpeeksi.
Jos Hartaanselänalueelle saisi houkuteltua
yrityksiä, joilla olisi tuoda jotain uusia lajeja tai
harrastusmahdollisuuksia kaupunkilaisille. Hyvänä
esim. Meri-Toppilan Kiipeilykeskus.
Jakamistalouden kokeiluista esimerkiksi yhteinen
työkaluvaja, josta taloyhtiöiden asukkaat voisivat
lainata tarpeen mukaan työkaluja, tai taloyhtiön
yhteiskäyttöauto jne.
Ainoa paikka missä ranta on rakentamatta ja
puistot rantaan asti. Ilmiset käy kesäisin piknikillä
ja oleilemassa rannassa ja puistoissa. Muualla
sellaista ei enää ole.
ei havaintoja
Lähiluonnosta ihmisille
Harvinaisuus Oulussa, vihreää laajasti,
kaikkien ilo , ei vain rakentajagryndereitten.
ok

jostakin muusta, mistä?
viestinnästä
vapaa-ajanviettomahdollisuuksista
energiatehokkuudesta
jakamistaloudesta
luonnosta
rakennetusta ympäristöstä
virkistysmahdollisuuksista
esteettömyydestä
rakentamisen kokeiluista
teknologisista ratkaisuista
vihreydestä
ilmastoystävällisyydestä
yhteisöllisyydestä
arkkitehtuurista
ihmisistä
kulttuuriympäristöistä
palveluista
toriaukioista
kulkuyhteyksistä
vesimaisemasta
markkinoinnista
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Mistä asioista muodostuu Hartaanselänrannan imago? (N=22)
Tukkisaari
Modernius
Rauhallisuus
Linnut
Kalastus
Melonta
Veneily
Torimiljöö, sisä- ja ulko
Joukkoliikenne
Lähipalvelut
Ulkoilu-/virkistysmahdollisuudet
Kevyenliikenteenväylät
Yhteisöllisyys
Eri-ikäiset asukkaat
Monipuoliset asunnot
Hillitty rakentaminen
Luonto ja urbaanius yhdessä
Puistot
Luonto, sen kunnioitus
Suisto, ranta
Vesistö
Hyvä sijainti, keskustan läheisyys
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Mistä asioista muodostuu Hartaanselänrannan imago? (N=22)
Vesistön äärellä olosta, luontoelementin ja urbaaniuden yhdistelmästä, sujuvista kevyen liikenteen yhteyksistä.
Vesi, luonto, lähipalvelut, hyvä sijainti
Vesistön läheisyys, luonto, puisto, veneilymahdollisuus ja rikas linnusto.
Kauniista luonnosta, ulkoilumahdollisuuksista, veneilevistä kalastajista, melojista ja muista vedessä liikkujista, linnustosta.
Joen läheisyys, luonto ja kalastus.
Kaunis luonto, keskellä kaupunkia.
Suistonranta
Vesistön läheisyys, luontoa ja ranta-aluetta kunnioittava rakentaminen, yhteisöllisyys
Jokinäkymä ja hyvät ulkoilumahdollisuudet. Erillään keskustasta, mutta kuitenkin lähellä.
Jokisuisto, keskustan.läheisyys, rauhallinen asuinympäristö
Luonnonläheisyys, jokisuisto, modernius
Vedestä, auringon kilosta ja rannan kävely-/oleskelureitistä.
Hillitystä rakennusmäärästä, rakentaessa kunnioituksesta arvokasta luontoa kohtaan (esimerkiksi tärkeät Hartaanselänrannan rannat, ulkoilutiet ja olemassa olevat puistot), moniin eri
tarpeisiin kohdennetuista asunnoista ja rakennuksista (esim. opiskelijat, perheelliset, eläkeläiset jne.) ja toimivasta modernista joukkoliikenteestä.
Joki, harvaan rakennetut kerrostalot, pihat ja puistot, kalastus, rantaelämä varsinkin kesäisin, rauhallinen alue
Hietasaareen tai kyseien läntinen TUIRAN ALUEELLE olsi hyvä selvittää asukasmäärät ja heidän tuleva ikäjakauma ja perustaa nykyaikainen tori miljoo. Tämän päivän tietämyksellä
ennustettavaan uuteen tulevaan. Torin läheisyyteen eri lasia -asteisia palveluja alueena asukkaiden käyttöön. Itse torista rakennettavaksi lämmintilaien rakennus osa, puolilämmin
katoksellinen osasto jotta sateiden vaikutusta vähenettäisiin ja perinteinen ulkotori telttoineen.
Hartaanselän ympäri kulkee kevyen liikenteen väylä. Tämä näyttäisi olevan hyvin suosittu lenkki ja palvelee kolmen merkittävän asuinalueen lähiulkoilualueena: Oulun kaupungin
keskusta, Tuira ja Toppilansaari / Toppilansalmi. Lisäksi alueen imagoon merkittävänä lisänä on Kiimingin Melojien kanoottivaja, joka mahdollistaa suiston vesistöalueen
virkistyskäytön. Itselleni Tukkisaari on muodostunut hiljentymiseen ja voimaantumiseen aivan ensiarvoiseksi paikaksi: saatan joogata siellä jopa talvella.
Toivottavasti yllämainitsemistani asioista, eli luonnonläheisyys, ei liian raskaan oloinen/korkea/tiivis rakentaminen (väljyyttä ja avaruutta, maisemaa säilytettävä) sekä palveluiden
saavutettavuus.
Toivottavasti jatkossakin edellä mainitsemistani asioista, luonnonläheisyys (avaruus/ei liian tiheä/raskaan oloinen/korkea rakentaminen huomoitava suunnittelussa), maisema ja
virkistysarvot sekä palvelujen saavutettavuus.
Luonnonläheisyys ja palveluiden saavutettavuus. Avaruus ja ei liian raska/korka/tiheä rakentaminen huomioitava tätä pohtiessa.
Ulkoiluun käytettävistä ranta-alueista, polveilevista näkymistä, eri harrastuslajien mahdollistamisesta.
Vedestä
Tervaporvarinpuiston tarjoamista hienoista vesistönäkymistä ja virkistäytymismahdollisuuksista.
Upea Tervaporvaripuisto, kuin New Yorkin keskuspuisto tai Lontoon isot puistot, rakentamaton ranta, kesäisin runsaasti vapaa-ajan viettäjiä, lähellä asuvien satojen vanhusten,
päiväkotilasten ja mielenterveyskuntoutujien virkistys- ja parantumispaikka, veneilijöiden lähtöasema. EI SAA RAKENTAA TÄYTEEN!!!!!!!!!!!
ok
vapaa näköala suistoluontoon, luonnon läheisyyttä, avaruutta, pyörilyä, veneilyä, veneily, lintujen bongaus, ihanat vanhat männyt
Vesistöstä ja rannasta ja tilasta. Veneilystä ja kalastuskulttuurista.

Mitkä ovat välttämättömät lähipalvelut Hartaanselänrannalla?
(N=21)
Melontaharrastusmahdollisuus

Joku muu, mikä?
Talonmiespalvelu
Rantasauna
Venesatama
Palveluasumista
Nuorisotila
Yläkoulu
Alakoulu
Päiväkoti
Asukastupa
Kohtaamispaikka/olohuone
Taksiasema
Joukkoliikennepysäkki
Kuntoilupuisto
Leikkipuisto
Kioski
Ravintola
Yökerho
Baari/pubi
Kahvila
Digipalvelu
Elokuvateatteri
Kirjasto
Terveysasema
Kuntosali
Kampaamo/parturi
Apteekki
Posti/postiautomaatti
Kodinkoneliike
Kukkakauppa
Sekatavarakauppa
Vaatekauppa
Ruokakauppa
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Toimistotiloja / työpaikkoja
Melontaharrastusmahdollisuus, kalastusmahdollisuus, virkistysalue (puisto).
edullisia tiloja tehdä taidetta (mm. bänditilat nuorille)
Ulkokuntosali (vastaava kuin Toivoniemessä) olisi mukava.
Katettu tai sisätiloissa oleva pop-up -kierrätystori, jossa voi itse myydä jotain
vähälle käytölle jäänyttä. Toimii myös kohtaamispaikkana. Hyvin varusteltu ja
viihtyisä koirapuisto olisi tärkeä. Kaupunkilaisilla on nykyään paljon koiria,
monilla jopa kaksi. Terveysasema ja kirjasto=kohtaamispaikka ovat varmaan
Tuiran keskeisillä alueilla, joten ne riittävät. Digipalvelut voisi yhdistää kahvilaan,
siellä voisi selata nettiä ja saada ohjausta digipalveluihin, vaikka "nuorisolta".
Esimerkiksi pieni leipomo-kahvila olisi hauska lisä. Toisaalta esimerkiksi
sisäliikuntahalli, josta seurat, koulut ym. voisivat varata aikoja eri
sisäliikuntalajien harratamiseen.
Puiston ja tukkisaaren säilyttäminen. Arkkitehtikilpailussa esitetyt rakennetut
katukiviaukiot täynnä aikaa viettäviä ihmisiä auringon paisteessa eivät ole
todellisia. Rakentamaton luonto vetää puoleensa ympäri vuoden. Luonnon,
kasvillisuuden ja vihreän ympäristön vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin on
paljon näyttöä. Tämä tulisi huomioida alueen suunnittelussa. Mielestäni
asunnot tulisi keskittää korkearakentamisena Kaupungin huoltovarikon paikalle
ja jättää Tervaporvarin puisto ja Tukkisaari nykyisten ja alueelle tulevien uusien
asukkaiden virkistyskäyttöön mahdollisimman koskemattomana.
Käytännössä kaikki mainitut palvelut ovat helposti jo saavutettavissa joko
Tuirassa tai keskustassa, joten jos kulkuyhteydet ovat kunnossa, niin mitään
näistä ei ole pakkopakko olla Hartaanselänrannalla. Kuitenkin ruokakauppa,
postiautomaatti, kuntosali, (kesä)kahvila,
kohtaamispaikka/nuorisotila/asukastupa, palveluasuminen ja rantasauna olisivat
hyvin alueelle sopivia palveluja.
Ehdotetut palvelut ovat tarpeellisia messualuuen asukkaillle.
ok
alueen veto/elinvoimaisuutta voisivat parantaa ruokakauppa/kioski, postiautomaatti, edullinen kuntosali, (kesä, lounas)kahvila (en tiedä riittäisikö ympärivuoden asiakkaita), kohtaamispaikka/nuorisotila/asukastupa (jopa yhdistelmänä, ei
välttämättä erillisinä tiloina), uimapaikka ja julkinen (vaikka maksullinenkin)
rantasauna. Jos aluetta halutaan rakentaa vanhus-ja palveluasumisen näkökulmasta, niin palvelusasuminen, kirjasto ja apteekki voisivat olla hyödyllisiä.
Näistä oikeastaan uinti, sauna ja kuntosalimahdollisuus ovat sellaisia, joiden
lähemmästä sijainnista nykytilanteesen nähden eniten itse ilahtuisin.
Mielestäni jo kaikki tarvittava löytyy kohtuu läheltä. On useampia kauppoja 1
km säteellä, asiamiesposti ja pakettiautomaatit, koulut, päiväkodit
terveyskeskus
löytyy myös.
16

Minusta tärkeintä on Hartaanselänrannan
alueen näkökulmasta liikkumisen sujuvuus
(N=22)
jollakin muulla tavoin, miten?
joukkoliikenteellä
autoillen
moottoripyöräillen
mopoillen
pyöräillen
kävellen
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Vesiteitse (vesibussi?)
Kävellen ja soutaen. Tämä on ainutlaatuinen
sisäjärvi. ihmiset käyttävät rantoja vilkkaasti
ulkoiluun yksin, lasten, pappojen ja koirien
kanssa. Kävely ominaispiirteineen on tärkeää
ottaa huomioon. Ihmiset haluavat ihailla
maisemia, istua auringossa, seurata
soutelijoiden ja kalastajien touhuja. Kävelyyn
liittyy oleskelu, joten nopea työmatkapyöräily
olisi hyvä järjestää autotien varteen.
Rantareitin yli ei saisi olla autolla ajoa.
Vesirajassa olevat asuinrakennukset voi jättää
pois, tai sitten niiden eteen pitäisi tehdä
erillinen riittävän leveä ja monimuotoinen
oleskelureitti.
Autot ja mopot tulee päästä pysäköintihalliin
piiloon, mutta muuten tulisi suosia muita
liikennöintimuotoja. Erityisesti arvokas
maisemareitti Hartaanselänrannassa on
monelle ulkoilijalle rakas, joten kävely- ja
pyöräilyreitit tulee säilyä yhtä sujuvana.
Autoliikenne tulisi ohjata Bertel- Jungin tielle.
Tärkeintä on kuitenkin Tervaporvarinpuiston
säilyttäminen ja kehittäminen Länsi-Tuiran
asukkaiden ja palvelutaloissa asuvien
vanhusten ja liikuntarajoitteisten käyttöä
varten. (Pyörätuolit, Rollaattorit)
ok
Kaikki pelaa nyt hyvin. Kaupunkiin lyhyt
kävelymatka ja pyörällä pääsee jokasuuntaan.
Myös kaupungin Sykkelit löytyy Toppilan
puolelta. Joukkoliikenne toimii ja kaupunkiin
tai toiseenkinsuuntaan pääsee 10min välein.

Millaisia virkistysmahdollisuuksia Hartaanselänrannan alueella tulisi olla? (N=20)
Matonpesupaikka kuivanmaan
Kuntosali
Rantasauna
Kahvila, terasseja
Nuotiopaikka
Istuinpaikkoja, penkkejä, pöytiä
Pienulkopelipaikkoja
Kuntoilupaikka
Leikkipuisto
Viljelylaatikot
Pihapuustoa
Nurmialue oleskeluun
Puistoja, luontoa
Uintipaikka
Välinevuokraus
Laiturit
Veneenlaskupaikka
Kalastus
Suppaus
Melonta
Veneily
Koiran ulkoilutuspaikkoja
Polkuja, maastopyöräilyä
Avoin vesimaisema, rantareitti
Lenkkeilyreitit
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Millaisia virkistysmahdollisuuksia Hartaanselänrannan
alueella tulisi olla? (N=20)
Lenkkeilyreitit, melonta, suppaus, kalastus, lasten leikkipuistoja, nurmialueita auringonottoon yms vapaaseen oleiluun, viljelylaatikoita, uintipaikka.
Kalastus, veneily, vesiliikunta, luontopolku/maastopyörä/polkujuoksu
Kuntoilupaikka, riittävästi puistoa, veneilymahdollisuus, avoin vesimaisema.
kaunis rantareitti lenkkeilyä varten. Puistoja skeä puita ja vihreyttä myös rakennuksien väliin.
Hyviä lenkkipolkuja, ulkokuntoilupuistoja, pöytätennistä, tennis/sulkapallokenttä, koripallokenttä
Liikuntapuisto ja leikkivälineitä lapsille, penkkejä, istuinryhmiä, pienulkopelipaikkoja. Vähintäänkin Vaakunan kylän puolelle kenttä "höntsäjalkapallolle" tms.
Veneily. Subbailu. Soytuveneudeb vuokrayara.
Mahdollisuus saada vene vesille.
melonta
Melonta/soutu, uiminen
Luonto, soutelu, kalastus, kävely, koirareitit, rantakahvilat molemmin puolin ja kunto-/leikkipisteet riittävät aika pitkälle.
Tervaporvarinpuisto tulisi säilyttää sellaisenaan, koska sieltä löytyy jo kuntoiluvälineitä. Rakennettavat virkistysmahdollisuudet tulisi olla kaikille avoimia ns. matalan kynnyksen
juttuja. Esimerkiksi kesällä voisi olla SUP-lautailua ja kajakkeja vuokrattavana ranta-alueella. Muutenkin ulkoilumahdollisuudet ja puistot tulisi säilyttää, koska jokainen nähty puu
parantaa oloa.
Laitureita, rantoihin ja puistoihin pöytiä ja penkkejä lisää. Kesäkahvila. Alue on loistava, ei se tarvi enää enempää..
1)Tervaporvarinpuiston ja Tukkisaaren lähiluonto. 2)Kevyen liikenteen reitti / lenkkeilymahdollisuus Hartaanselän ympäri 3)Kiimingin melojien kanootti/sup-laudat 4)rantasauna
Uintia, nuotiopaikka tai useampikin, ehkäpä jopa julkinen sauna ja avantouintimahdollisuus. Edelleen mahdollisuus päästä luontoon kotivovelta kävellen.
Melontamahdollisuudet säilytettävä. Varmaan myös kalastajien veneille olisi hyvä jatkossakin löytyä paikka. Edullinen kuntosali voisi olla kiva myös, nyt pitää lähteä keskustaan
tai Alppilaan sitä varten. Myös vanhukset voisivat siitä innostua. Yhtenäistä vihreää vyöhykettä rentouttamaan mieltä ja kehoa. Viljelylaatikot voisi olla kivoja, kokonainen palsta
on aika isotöinen. Ja palstat saattavat näyttää hyvinkin rumilta, jos niitä ei jakseta hoitaa. Matonpesu ei ole varsinaista virkistystä, mutta tarpeellista toimintaa ja kun Tuiran
mattolaituri poistettiin, on matonpesusta tullut kovin hankalaa. Siis (kuivanmaan) matonpesupaikkaa kaipaan myös. Ehkä sellaisen saisi siihen varikon säilytettäviin
rakennuksiin/hallitiloihin sisälle?
Lenkkeily, pääsy veden ääreen (uimapaikka, myös koirille sallittu), veneily, ulkoliikuntapuisto, oleskelupaikkoja.
Lue edellinen, puistoa koskeva teksti.
Tervaporvarinpuistoon ei mitään rakennuksia. Mutta voisi sinne rakentaa vähän lisää kuntoilulaitteita, ruokailuterasseja yms.
ok
Madollisimman luonnonläheistä, mutta venepaikkoja tarvitaan, myös jatkuva pyöräily/rullaluistelu/kävelyväylä lähellä rantaa.
Riittävän läheltä löytyy kuntosaleja ja Nallikari ympäristöineen. Ulkoilualueena hienoa seutua kunhan pahimmat pusikot Hietasaarenpuolelta saataisiin pois. Nuotiopaikkoja voisi
lisätä

Mitä Hartaanselänrannan alue voisi tarjota muualla
asuville tai turisteille? (N=15)
Luontomatkailu
Grillipaikka
Pöytiä ja penkkejä
Rantasauna
Rantakahvila
Ulkopelikenttiä
Harrastusmahdollisuuksia, spesifejä
Koirien ulkoilutus
Kuntoilupaikka
Leikkipuisto
Puistomainen ympäristö, luonto
Uimapaikka
Kalastus
Vesiurheilu
Vesimaisema
Korkeatasoista arkkitehtuuria
Luonnontilainen ranta
Metsäpolut
Rantareitit (kävely, pyöräily)
Lenkkeilyreitit
Välinevuokrausta
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Mitä Hartaanselänrannan alue voisi tarjota muualla asuville tai turisteille? (N=15)
Kalastusvälineiden vuokrausta, soutuveneiden vuokrausta, kauniita lenkkeilyreittejä (keskusta-Nallikari välin liikkuminen)
Arkkitehtuurisesti korkeatasoisen kaupunkirakentamiskohteen nähtävyytenä
Suiston kävely ja pyöräilyreitit, vesiurheilu, kalastus, metsäpolkujen verkosto.
kävely- ja pyöräilyreitit, kalastus, kaunis puistomainen ympäristö, vesimaisema, lähes luonnontilaista rantaa.
Paikallisetkin pysähtyvät ihmettelemään Hartaanselän kalastajia, miksipä ei muualta tulleet turistit? Luontomatkailua
kaupunkimaisemassa tulisi kehittää.
Varattavat tennis- ja sulkapallokentät, koripallokenttä, ranta-kahvila, pöytätennis, hyvät lenkkeilymahdollisuudet. Oulun
suistoalue on parasta lenkkeilyaluetta Oulussa.
Viihtyisät ja siistit maisema-alueet. Mahdollisuus vesillä liikkumiseen vaikka vuokrattavalla soutyveneellä. Liikuntaan.
Luonto, soutelu, kalastus, kävely, koirareitit, rantakahvilat molemmin puolin ja kunto-/leikkipisteet riittävät aika pitkälle.
Jonkin harratusmahdollisuuden mikä olisi harvinaista herkkua tai jonka toinen harratusmahdollisuus olisi jossain kaukana.
Toisaalta esimerkiksi arkkitehtonisesti rohkeita ratkaisuja, jotka jäisivät ihmisille mieleen.
Tällä hetkellä tarjoaa jo puistot ja rannan ja hyvät pyörätiet. Edelleen pöytiä ja penkkejä lisää. Ei muuta tarvita.
Suiston ulkoilumahdollisuus ,melonta, rantasauna
Viihtyisää ympäristöä ja ehkä mahdollisuus spesifimpiin harrastus- tai virkistystoimintoihin
Rauhallisuutta, virkistäytymistä, auringonottoa, lenkkeilyä. Näitä kaikkea, ellei puistossa törötä 17 erikorkuista kerrostaloa,
kuten on suunnitelmissa.
Vehreän pitkän vihervyöhykelenkin keskustan tuntumassa yhdessä Pikisaaren ym. kanssa. Tukkisaaresta tosiaan tulisi oiva
”mökkisaari” saunoineen, grillipaikkoineen ja uimamahdollisuuksineen. Veneilyä/kalastusta ja melontaa, niin kuin tähänkin
asti ☺, Ehkäpä myös muita vesiaktiviteetteja.
ok
pyöräily/rullaluistelu/kävelyväylä lähellä rantaa, kahvila
Luonnossa olemista, piknikkiä jokirannassa ja makkaranpaistoa.

Miten Hartaanselänrannan alueesta tulisi
houkutteleva yrittäjille? (N=15)
Miksi pitäisi houkutella yrittäjiä?
Asuntomessut
Ei teollista toimintaa asuma-alueelle
Alueen ominaispiirteet huomioiden, ranta ja…
Pysäköinti, myös autot
Tilojen saavutettavuus
Liiketilojen keskittäminen
Kaavoitetaan toimisto- ja liiketiloja
Sopivankokoiset tilat
Kohtuuhintaiset yritystilat
Laadukkuus alueella ja tiloissa
Korkealaatuinen arkkitehtuuri
Riittävästi asumista
Ohikulkijoiden houkutteleminen
Monipuoliset virkistysmahdollisuudet
Sujuvat kevyenliikenteenyhteydet
Hyvät kulkuyhteydet
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Miten Hartaanselänrannan alueesta tulisi houkutteleva yrittäjille? (N=15)
Sujuvat kevyen liikenteen yhteydet ja monipuoliset virkistysmahdollisuudet vetävät alueelle muitakin palveluiden käyttäjiä asukkaiden
lisäksi.
Riittävästi asumista muttei liikaakaan. Toimivat yhteydet ja korkealaatuinen arkkitehtuuri. Kohtuuhintaiset yritystilat.
Ei saa olla slummi. Monipuoliset virkistysmahdollisuudet.
Miksi Hartaanselänrannan alueesta tulisi tehdä houkutteleva yrittäjille?
kaavoitetaan muutakin kuin pelkkää asumista, esimerkiksi toimistotiloja työpaikoille.
Laadukkaita ja edullisia tiloja
Sopivan kokoiset liiketilat. Edullinen vuokrataso. Helposti saavutettavat liiketilat myös autopaikoituksen lähellä. Liiketilojen
keskittäminen.
Rakennusliikkeet ovat varmasti jo nyt kieli pitkällä eikä lisähoukutuksia tarvita. Rantakahvilayrittäjä houkuttuu itsestään.
Vaihtoehdoissa oli liikaa rakentamista. Houkuttelevuus ei synny korkeista taloista vaan alueen ominaispiirteistä, kuten vesi ja rannan
puistomaisuus. Kaiken tänne tulevan rakentamisen pitää olla harkittua ja korkeatasoisesti muotoiltua, mutta rakentaminen ei ole syy
miksi näille rannoille hakeudutaan, vaan ominaisuudet, joita ei voi kaupunkikortteleiden välissä kokea.
Hyvät kulkuyhteydet, tarvittava asiakasmäärä lähiasukkaista ja toimeen sopivat yritystilat. Olisi hyvä, jos alueelle saisi
yritystoimitilojakin, koska alue on suhteellisen lähellä keskustaa ja sikäli varmasti mielenkiintoinen työntekijöillekin.
Asuma-alue, ei teollista toimintaa voi oikein olla. Toimistoja ehkä, kesäkahvila ja jäätelöbaari. Ei sinne ehkä tarvita palveluja enempää,
eikä yrityksiä. Selkeästi asuma alue
Asiakaspohja, joka alueelle muodostuu esimerkiksi ohikulkijoiden, asukkaiden tai harrastajien myötä.
Asuntomessuissa lienee tarpeeksi houkutinta.
Vain ehjänä säilyvälle puistolle, ei yrittäjiä muuta kuin kioski, ulkona kuntosali, voisihan sinne rakentaa pöytiä tms. piknik-kävijöille
Varmaankin sopiva väestöpohja ja toimintatilat. Voisin kuvitella, että lähi- ja hyvinvointipalveluihin keskittyvät yritykset voisivat viihtyä,
jos toiminnalle on riittävästi kysyntää.
ok
Ei ainakaan rakentamalla taloja täyteen. Kivijalkamyymälöille ei kauheasti kannatusta. Enemmän yritystä luontoon ja liikkumiseen
alueella kun se jo valmiina.

Mitä haluaisit tehdä Hartaanselänrannan alueella
tulevaisuudessa kesällä? Kirjoita tärkein asia(N=17)
Katsella lintuja
Picknikillä
Joogata Tukkisaaressa
Laiturilla oleskelu
Kesäkahvilassa
Saunoa
Syödä jäätelöä
Maiseman ihailu (puisto, vesi, suisto)
Kalastuksen seuraaminen
Kalastaa
Kuntoilla kuntoilupaikalla
Koiran ulkoilutus rantareitillä
Koiran ulkoilutus koirapuistossa
Liikkua rantareitillä
Lenkkeillä
Pyöräillä
Suppailla
Soudella
Meloa
Uida
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Mitä haluaisit tehdä Hartaanselänrannan alueella
tulevaisuudessa kesällä? Kirjoita tärkein asia(N=17)
Uida ja meloa
Lenkkeillä
Melonta, suppailu, kuntoilu liikuntapaikalla, puistomaiseman ihailu ja kalastaminen ja kalastuksen
seuraaminen.
Pyöräillä, uida, meloa.
lenkkeillä, pyöräillä, nauttia maisemista ja syödä jäätelöä. Jos on sauna, niin saunoisin siellä.
Lenkkeillä
Katsella vettä ja syödä jäätelöä:)
Harrastaa melontaa.
nauttia vedestä japuistomaisuudesta
Ulkoiluttaa koiria koirapuistossa ja rantareitillä.
Lenkkeillä viihtyisän rantareitin läpi.
Kävellä rantareittejä, pysähtyä johonkin tauolle, kesäkahvilaan. Jos laitureita olisi niin ne olisivat mukava
Joogata luonnonmukaisessa Tukkisaaressa
Vesiaktiviteettaja eli uida ja meloa.
Käydä kävelyllä/lenkillä
Nauttia puistossa aurigosta,picnikistä viineineen,rauhassa ilman kerrostaloista tulevia "katseita".
Ajaa pyörällä, käy soutuveneellä, istuu nurmikolla ja nauti suistonäköala ja jätskiä, katso lintuja
Kävellä,pyöräillä, syödä eväitä puistossa ja lukea kirjoja samalla. Veneillä ja kalastaa

Mitä haluaisit tehdä Hartaanselänrannan alueella
tulevaisuudessa talvella? Kirjoita tärkein asia (N=15)
Saunoa
Avantouida
Asioida liikkeissä
Käydä kahvilla
Tulistella (nuotiopaikka)

Valokuvata
Nauttia maisemasta
Pilkkiä
Pulkkamäessä
Ulkoiluttaa koiraa rantareitillä
Ulkoiluttaa koiraa koirapuistossa
Luistella
Hiihtää
Pyöräillä
Lenkkeillä
0

2

4

6

8

10

12

Mitä haluaisit tehdä Hartaanselänrannan alueella
tulevaisuudessa talvella? Kirjoita tärkein asia (N=15)
Lenkkeillä, hiihtää ja luistella
Lenkkeillä
Pilkkiä ja lenkkellä
kävellä, pyöräillä ja nauttia maisemista.
Käydä kahvilassa ja ihastella talvista maisemaa keskustan suuntaan
Kävelylenkin ohessa käydä asioimassa liikkeissä.
Lenkkeillä.
Ulkoiluttaa koiria koirapuistossa ja rantareitillä.
Luistinrata tai pulkkamäki
Kävellä edelleen rantoja pitkin, nuotio paikat talvisin olisi plussaa
Lenkkeillä Hartaanselän ympäri ja palautua Tervaporvarin puistossa
Käydä ihailemassa maisemaa, joka avautuu suistoon -30 asteen pakkasessa
auringon paistaessa
Tulistella (nuotiopaikka), myös avantouinti voisi houkuttaa, jos on
saunamahdollisuuskin.
Rauhallinen puisto on mainio ulkoilupaikka talvellakin.
Ota talviluontokuvia ja bongaa revontulet
Liikkua ulkona ja avantouintipaikka pukutilojen kera olisi hienoa.

Mitä muuta haluat sanoa Hartaanselänrannan suunnittelun
edistämiseksi? (N=16)
Kierrätysasiat kuntoon
Hiilijalanjälki huomioon
Onko torille tarvetta?
Tori tarpeen
Kokoustila asukkaille ja yhteisöille (kaupungin…
Koskitietä ei saa avata läpiajolle
Autoliikenteen sujuvuus (Hietasaareen)
Olemassa olevan hyvän säilyttäminen
Väljyys
Säilytettävä näköyhteydet veteen
Vesibussi kiva lisä
Veneiden säilytyspaikat kuntoon
Tukkisaari lähiluontona, vesiaktiviteettja
Rantojen siistiminen tarpeen
Ranta-alueet (reitti) säilytettävä kaikkien käytössä
Tervaporvarinpuisto säilytettävä
Puistot tärkeitä
Vihreyttä rakennusten väliin
Huomio asuinalueen viihtyisyyteen
Rakentaminen ja luonto sopusoinnussa
Ei rakentamista rantaan
Ei liikaa eikä korkeaa rakentamista (slummia)
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Mitä muuta haluat sanoa Hartaanselänrannan suunnittelun edistämiseksi?
(N=16)
Puistoalueita ei kannata rakentaa umpeen, ne palvelevat kaikkia kaupunkilaisia.
Vesibussi voisi olla Potnapekan päivitetty versio Torilta messualueelle ja edelleen Nallikariin. Turistit tykkäisi ja miksei asukkaatkin.
Ns Tervaporvarinpuisto ehdottomasti säilytettävä ja myös ranta-alue. Ei slummimaista rakentamista. Väljyyttä pitää olla. Rantareitti (kevyen liikenteen väylä) säilytettävä
nykyisellä paikalla, koska se myötäilee rantaviivaa.
Säilytetään kaunis rantareitti ja pidetään se kaikille oululaisille saavutettavana ulkoilu- ja pyöräilyreittinä.
Kiinnittäkää huomiota erityisesti asuinalueen viihtyvyyteen. Väljyyttä ja vihreyttä myös rakennuksien väliin.
Tervaporvarin puiston säilyttäminen.
Olisi mahtavaa jos rakentaminen ja luonto olisivat sopusoinnussa, niin että tulevatkin sukupolvet voisivat tuntea olevansa kaupungissa keskellä luontoa.
Säilyttäkää tervaporvarinpuisto
Toivon kaupungin ylläpitämää sisätilaa kokousten järjestämiseen kaikille lähialueiden asukkaille ja yhteisöille.
Rannat perattava siisteiksi. Rakennuksia ei liian.lähelle rantaa. Ei korkeita taloja. Mietittävä autoliikenteen sujuvuus Hietasaareen. Koskitietä ei saa,avata läpiajoliikenteelle.
Kaikilta mahdollisilta reiteiltä pitäisi olla näköyhteys veteen myös vähän kauempana rannasta (esim. taloihin meneviltä kevyen liikenteen väyliltä, alueen uusista ja olevista
asunnoista, Koskitien varresta, Kisakentän päiväkodille ja vanhustentalolle johtavilta jalkakäytäviltä. Liikenne pitää rauhoittaa Koskitiellä, jotta alue olisi viihtyisä ja turvallinen.
Rantareitit ovat täällä ehdottoman tärkeitä.
Pitäkää luontoarvot mielessä. Älkää hävittäkö olemassaolevia puistoja ja muita toimivia ratkaisuja.
Älkää rakentako taloja rantaan asti, jättäkää isot puistot, ne tekee alueesta sen mitä se nyt on. Lähellä Toivonniemeä, talot on rakennettu pyörätiehen asti. Ei se enää ole
rentoa rantaa, näkyy taloihin sisälle,, en ikinä haluaisi asua sellaisessa paikassa. Piknikki paikat on myös siltä kohdalta poistuneet
Tervaporvarin puistoa ei saa pilata uusilla rakennuksilla. Tukkisaari tulisi säilyttää alueen lähiluontona.
Aina kun uutta, hyvää suunnitellaan ja rakennetaan muistakaa ettei pidä tuhota mitään jo olemassa olevaa hyvää ja arvokasta pitkään alueella asuneilta asukkailta.
Alue on otollinen lisärakentamiselle sijaintinsa vuoksi, mutta toivoisin, että se tehdään virkistysarvoja kunnoittaen. Nyt on mukava kulkea ympyrälenkki Hietasaren rantaa,
sillan yli Pikisaareen, Raatin ja Kuusisaaren kautta ja Tukkisaaren ohi rantaa pitkin takaisin. Tämä on helposti saavutettavissa oleva luontokokemus, josta juuri nyt suunnitteilla
oleva osa on sitä virkistävintä, vähiten rakennettua ja luontomaisinta. Rannassa on mukava kulkea ja katsella maisemia. Ehkä rantavyöhykkeen voisi säilyttää enimmäkseen
puistomaisena, vaikka rakennetaankin lisää? Niin, että yhtenäinen viheralue säilyisi mahdollisimman pitkänä? Vähän niinkuin Pikisaaressakin pääsee reunoja pitkin aika
pitkästi luonnon keskellä polkua pitkin menemään. Ranta kuitenkin on kovin matala, joten siihen ei muutenkaan kannattane kovin rantaan hurjasti rakentaa, jo ihan tulviakin
ajatellen. Enkä tiedä, onko sellaisille torimaisille alueille juuri tarvetta, ainakaan ihan rannassa, kun varsinainen torikin on ihan kivenheiton päässä.
tori
Ole hyvä ja ota huomioon Koskitien naapuritaloissa asuvien asukkaiden näkökulmat. Älä suunnittele asumismessualueella asuvien mukavuutta lähistöllä asuvien
kustannuksella.
Rakentamisratkaisuissa hiilijalanjälki ja kierrätysasiat kuntoon. Rakentamisessa elinkaari huomioituna. Ei betonikerrostaloja enää. Eikä myöskään rantaan rakentamista vaan
ranta jätettävä ja suunniteltava ulkoilu-ja virkistysalueeksi, tuollaisia ei juuri kaupungilla ole muualla niin jätetään rakentamatta. Veneiden säilytyspaikat kuntoon ja kontrollia
siihen miten veneitä säilytetään. Tukkisaaren liepeille voisi tehdä laiturin ongintaa varten ja muutenkin sinne vesiaktiviteettejä.

