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KYSELYN LÄHTÖKOHDAT
Oulunsalon asemakaavoitetun alueen
täydennysrakentamisesta valmistui
selvitys marraskuussa 2016.
Selvityksessä on tunnistettu ja
kartoitettu Oulunsalon
asemakaavoitetun alueen
täydennysrakentamispotentiaali.
Täydennysrakentamisesta ja
valmistuneesta selvityksestä kerättiin
mielipiteitä internet-kyselyn avulla.
Kyselyn lisäksi palautetta
täydennysrakentamisselvityksestä
pystyi antamaan myös sähköpostitse.
Sähköpostitse saadut palautteet on
käsitelty myös osana tätä yhteenvetoa.

Kysely toteutettiin Harava -kyselytyökalulla. Kaikilla kiinnostuneilla oli
mahdollisuus vastata kyselyyn 29.1115.1.2017 välisenä aikana. Palautetta
sähköpostitse pystyi antamaan
samanaikaisesti.

KYSELYYN VASTANNEET
Kyselyyn saatiin 135 vastausta.
Vastaajista 38 prosenttia oli naisia,
miehiä 62 prosenttia.
Vastaajista hieman yli puolet (52 %) oli
40-59 -vuotiaita.
Vastaajista lapsiperheessä asui 51
prosenttia. Vastaavasti yksin asuvia oli
11 prosenttia ja pariskunnissa
vastaajista asui 33 prosenttia.
Vastaajista yli kolmannes (73 %) oli
työssäkäyviä.
Vastaajista 87 prosenttia asui
Oulunsalon suuralueella.

VÄITEMUOTOISIA KYSYMYKSIÄ
TÄYDENNYSRAKENTAMISESTA
Vastaajien suhtautumista täydennysrakentamiseen ja sen vaikutuksiin
kysyttiin väitemuotoisin
kysymyksin.

TÄYDENNYSRAKENTAMISEEN SOVELTUVAT
ALUEET

Kyselyn vastaajat pystyivät rajaamaan alueita tai osoittamaan pisteinä,
mitkä alueet soveltuisivat täydennysrakentamiseen. Karttakuvassa alueet ovat sitä
tummempia, mitä useampi merkintä alueelle kohdistuu.

PALAUTE
TÄYDENNYSRAKENTAMISSELVITYKSESTÄ
Täydennysrakentamisselvityksestä pyydettiin
vapaamuotoista palautetta osana kyselyä. Kaikkiaan
31 vastaajaa antoi palautetta, jonka lisäksi
sähköpostitse saatiin viisi palautetta. Sähköpostitse
saatu palaute on esitelty myös osana tätä
yhteenvetoa.
Saadusta palautteesta noin kolmannes (13) oli
yleistä palautetta täydennysrakentamisesta ja
selvityksestä. Suurin osa palautteesta liittyi
yksittäisiin täydennysrakentamiskohteisiin.
Viereisessä taulukossa on kuvattu palautteen määrä
kohteittain.
Seuraavilla sivuilla on kuvattu tarkemmin saatua
palautetta lyhennettyinä tiivistelminä. Saatu palaute
kokonaisuutena otetaan huomioon alueiden
täydennysrakentamisen jatkosuunnittelussa.
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1/kohde

PALAUTE
TÄYDENNYSRAKENTAMISSELVITYKSESTÄ
Yleiset kommentit ja palautteet täydennysrakentamisesta ja selvityksestä:
• Useassa kommentissa tuotiin esille, että vaikka täydennysrakentaminen on
myönteinen asia, on sen suunnittelussa kiinnitettävä huomiota mm.
kerrostaloasumisen lisäämiseen, oulunsalolaisen imagon säilyttämiseen,
Lentokentäntien toimivuuteen ja alueiden rakentamiseen olemassa olevien
palveluiden lähialueille.
• Virkistysalueita tulisi kehittää yhä viihtyisämmiksi puistoiksi.
Täydennysrakentaminen tulisi sijoittaa puistojen sijaan muille tyhjille isoille
alueille.
• Oulunsalossa on paljon pieniä tyhjiä ja vajaakäyttöisiä alueita, joille voisi rakentaa.
• Täydennysrakentamista tulisi lisätä asemakaavoitettujen alueiden lisäksi
esimerkiksi Karhuojalle, Salonpäähän ja Varjakan alueille, mikäli tontit sijaitsevat
edullisesti yhdyskuntarakenteessa.
• Oulunsaloa tulisi laajentaa lähemmäksi Kempelettä ja Tuposta.
• Kommenteissa annettiin myönteistä palautetta selvityksestä ja Oulunsalon
kehittämisestä. Palautteessa kiiteltiin myös mahdollisuuksista vaikuttaa ja vastata
kyselyyn.

PALAUTE TÄYDENNYSRAKENTAMISSELVITYKSESTÄ KOHTEITTAIN
4. Karhuojantien varsi (2 palautetta)
•
Kaupunkimaista ympäristöä piristävät Karhuojantien metsiköt tulisi ehdottomasti säilyttää puistomaisina
lähivirkistysalueina. Pienet lähimetsiköt ovat tärkeitä lapsien turvalliselle leikkimiselle metsässä. Kaikki osat
tulisi jättää rakentaminen ulkopuolelle ja säilyttää puistoina.
•
Alueet tulisi kunnostaa puistoiksi kävelyteineen ja penkkeineen.
5. Pappila (2 palautetta)
•
Pappilan aluetta ei tulisi rakentaa.
•
Alue tulisi kunnostaa puistoksi kävelyteineen ja penkkeineen.
6. Ryytipuisto (10 palautetta)
•
Ryytipuistoa ei tule rakentaa, vaan se tulee säilyttää puistoalueena. Puiston toimintoja voidaan monipuolistaa
kehittämällä sitä esimerkiksi liikuntapaikaksi (mm. penkit, laitteet, pienimuotoinen frisbeegolfrata,
luisteluaukio).
•
Puistossa on korkeita ja komeita puita, joiden poistaminen muuttaisi maisemakuvaa ja vaikuttaisi todella
negatiivisesti alueen viihtyisyyteen.
•
Alue on lasten kesä- ja talviparatiisi, joka tuhoutuisi.
•
Alue menee liian ahtaaksi. Täydennysrakentaminen kammottava ajatus. Täydennysrakentamisessa tulisi
käyttää malttia, ettei alueita tungeta liian täyteen.
•
Rakentaminen lisäisi liikennettä Maustetiellä, joka on kokoojakatu ja jossa on paljon kevyttä liikennettä. Puisto
tulisi suurilta osin säilyttää ja rakentaa katujen päähän vain 1-4 tonttia (1 palaute).
•
Ryytipuiston rakentaminen hyvä idea, nykyinen hoitamaton heinikko ei palvele ketään (1 palaute).

PALAUTE TÄYDENNYSRAKENTAMISSELVITYKSESTÄ KOHTEITTAIN
11 Päivärinnantie (1 palaute)
•
Täydennysrakentaminen tulisi keskittää isoille alueille. Alue 11 Päivärinnantien arvioinnissa huomattu täysin
oikein alueen virkistysarvo. Mielestäni ei kannata hävittää hyvää virkistysaluetta kolmen omakotitalotontin
tähden.
12 Santaniemi I-II (1 palaute)
•
Santaniemen alueen täydennysrakentamissuunnitelmat ovat naurettavia. Maapohja ei ole rakennuskelpoista,
vaan savea ja kosteikkoa, vaatisi mittavat pohjatyöt ja tulisi kalliiksi. Mahdollinen täydennysrakentaminen
tulisi suunnata paremmille rakennusalustoille, esim. Pitkäkankaalle.
13. Santaniemi III (2 palautetta)
•
Santaniemi III-aluetta ei pidä täydennysrakentaa. Alueen metsä on erittäin tärkeä virkistysalue, joka tulee
säilyttää puistoalueena. Muutoinkin täydennysrakentaminen täytyy tehdä erittäin harkiten. Monet ovat
valinneet asuinpaikkansa nykyisen väljän rakentamisen takia, hyvän sijainnin ja viereen kaavoitetun puiston
vuoksi. Alueen täydennysrakentaminen heikentäisi olennaisesti edellä mainittujen seikkojen toteutumista.
14. Lääkönpelto (2 palautetta
•
Lääkönpellon alueen rakentaminen kirkon läheisyyteen maisemallisesti ei ole hyvä ratkaisu.
•
Vastustamme olemassa olevan, mutta toteutumattoman asemakaavan tehostamista. Tehostamista ei tarvita.
Peltokäytössä alue antaa ilmavuutta kirkon ympäristölle varsinkin kun vanha seurakuntataloon purettu pois.
Hautausmaan kannaltakin nykykäyttö lienee parempi. Jos alueen asemakaavaa ei voi muuttaa
maatalousmaaksi, olkoon alue asemakaavassa entisellään.

PALAUTE TÄYDENNYSRAKENTAMISSELVITYKSESTÄ KOHTEITTAIN
15. Jääsköntie (3 palautetta)
•
Nykyisin museon viereisellä alueella sijaitsee purkukuntoinen navetta ja puuvajarakennus. Niiden paikalle olisi
hyvä rakentaa kerrostalo. Mikäli tehokas kerrostalorakentaminen ei sovellu, toivoisin ainakin navetan tilalle
omakotitaloa. Haluamme, että alueella käytäisiin paikan päällä ja pidettäisiin katselmus. Kaavoituksesta tulee
neuvotella maanomistajien ja kaupungin kesken, sekä muodostaa maanomistajien kesken tasapuolinen ja vertainen ratkaisu.
•
Ehdotan alueelle rakennettavaksi korkeaa tornitaloa. Se toimii samalla näkömajakkana lennonjohtotornille ja
Kaakkurin Siriukselle. Maapohja on hiekkakangasta sallien maanalaisenkin rakentamisen. Samalla alueen
rakentaminen kehittää Oulunsalon keskustaa hakemalla vastapainoa Kapteenin alueelle Lentokentäntien ja
Jääsköntien välissä.
•
Ei rivitaloja Lentokentäntien ja Kirkkotien väliin.
18. Kirkkosalmi (2 palaute)
•
Haluamme, että täydennysrakentamisaluetta laajennetaan Juurikastiehen asti tai vähintään Kylänpuolentieltä
lähtevään Salmiojaan laskevaan kanavaan asti.
•
Alueelle tulisi rakentaa niin rivitaloja kuin omakotitaloja.
19. Kapteeninpuisto (1 palaute)
•
Voisiko Kapteenipuistoon Karhuojantieltä alueelle johtava tie ulottua pelkästään Oulunsalo -talon
suunnitellulle uudelle parkkipaikalle. Se rauhoittaisi liikennettä niin Karhuojantiellä kuin tulevalla asuinalueella,
tie Karhuojantieltä voi lähteä lähempää Oulunsalo -taloa. Muutoin liikenne tulisi ohjata Automaatiotien kautta
Kapteeninpuistoon.
20. Pellonpää (1 palaute)
•
Pellonpään alueelle ei ole tarpeen kaavoittaa lisärakentamista. Alue on erittäin tärkeä lähivirkistysalue
pitkäkankaalaisille ja pellonpääläisille. Aluetta on syytä kehittää tästä näkökulmasta. Vähintäänkin alueen
metsiköt tulee säästää nykyisellään ja viheralueena. Kulkuyhteys Tiluskujan kautta on käytännössä mahdoton,
sillä kuja on pienipiirteinen ja sitä ei ole suunniteltu läpiajoon.

