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Yhteenveto kyselyn tuloksista
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Karttapalautekysely
•

•
•

•

Kaavarunkotyön tueksi alueen asukkailta, opiskelijoilta, toimijoilta ja
muilta alueesta kiinnostuneilta kerättiin tietoa, ideoita ja ajatuksia
alueen nykytilasta ja tulevista kehittämismahdollisuuksista.
Kysely toteutettiin verkossa Harava-kyselytyökalulla ja se oli avoinna
7.5.-27.5.2018.
Kyselyyn saatiin 584 vastausta
• Joulukuussa 2016 tehtyyn kyselyyn verrattuna vastauksia
saatiin 353 kpl enemmän.
Karttamerkintöjä jätettiin yhteensä 3263 kpl

Kyselyn rakenne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vastaajien taustatiedot
Linnanmaan ja Kaijonharjun nykytila
Nykyiset kulkureitit ja -yhteydet
Nykyiset pysäköintijärjestelyt
Tulevaisuuden Linnanmaa-Kaijonharju
Tulevaisuuden pysäköintiratkaisut
Vapaa sana

35%

•

Vastaajista 65 % oli alle 40-vuotiaita
Vastaajista 54 % oli miehiä, 45 % naisia ja 1 % muita
Vastaajista lapsiperheissä asui 36 %, yksinasuvia oli 31
% ja pariskunnissa asui 29 %.
Vastaajista 50 % oli työssäkäyviä ja 31 % opiskelijoita

Prosenttia vastaajista

•
•
•
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1. Vastaajien taustatiedot
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2. Alueen nykytila

Miellyttävät ja hyvin toimivat
paikat

•

Vastaajia pyydettiin merkitsemään kartalle paikkoja, jotka ovat
miellyttäviä ja hyvin toimivia sekä paikkoja, jotka ovat epämiellyttäviä
tai huonosti toimivia. Merkinnän jättämisen jälkeen vastaajalla oli
mahdollisuus tarkentaa vastaustaan.

1. Viihtyisä rakennus, katu, tori
tai aukio
2. Viihtyisä puisto tai ranta-alue
3. Hyvin toimiva paikka
4. Erityisen hieno paikka,
todellinen helmi
5. Muu miellyttävä paikka

•

Miellyttäviä paikkoja merkittiin kartalle yhteensä 865 kpl.
• Merkinnät keskittyivät erityisesti kasvitieteellisen puutarhan
alueelle

Epämiellyttävät ja huonosti
toimivat paikat

•

Epämiellyttäviä paikkoja merkittiin kartalle yhteensä 698 kpl.
• Merkinnät keskittyivät erityisesti Kaijonharjun keskuksen
alueelle.

6. Epäviihtyisä paikka
7. Turvaton rakennus tai aukio
8. Turvaton paikka: liikenne
9. Huonosti toimiva paikka
10. Muu epämiellyttävä paikka

Alueen nykytila: miellyttävät
paikat (1/4)
Miellyttävinä paikkoina nousivat esiin mm.
• Kasvitieteellinen puutarha
”Kaunis paikka vuodenajasta riippumatta”, ”Upea
puisto ja ulkoilualue”, ”Ainutlaatuinen”

•

Kuivasjärven rannan lounaisosa
”Upeat rantamaisemat”, ”Kaunis luonto lähellä kotia”,
”mukava metsäpolku”, ”rauhallisuus, luonnollisuus”

•

Kaijonlahdenpuisto ja Kylmäniemen silta
•

”Kaunis järvenrantamaisema”, ”kaunis pieni puisto,
jossa leikkialueen lisäksi tilaa esimerkiksi piknikille
ja pihapeleille”, ”pienellä panostuksella todellinen
helmi”

Kuivasjärven rannan
lounaisosa

Kasvitieteellinen
puutarha

Kaijonlahdenpuisto
ja Kylmäniemen silta

Alueen nykytila: miellyttävät
paikat (2/4)
•

Yliopistorakennus
”Yliopiston sisämaailma on omalla karulla tavallaan
hieno”, ”Yliopisto on viihtyisä paikka opiskella ja viettää
aikaa”, ”Suurin osa yliopiston sisäpihoista on kivoja”

•

Yliopiston luoteispuolen metsä ja nurmikenttä
”Mukava nurmikenttä pelailuun ja oleiluun”,
”mahdollisuus opiskella ulkona”, ”kyykkästadion”

•

”Pallon aukio” ja kuusikuja
”Yliopiston viihtyisin ulkotila”, ”Houkuttelee
oleskelemaan”, ”Legendaarinen pallon aukio.
Maamerkki, jonka perusteella kampukselle opastetaan
myös vierailijoita”

•

Pyhän Luukkaan kappeli
”Arkkitehtonisesti kaunis”

”Pallon aukio”
ja kuusikuja
Metsä ja nurmikenttä

Yliopisto

Pyhän Luukkaan
kappeli

Alueen nykytila: miellyttävät
paikat (3/4)
•

Prisma
”Paljon toimintoja ja palveluita”, ”Hyvä ja
monipuolinen kauppa”

•

Syynimaanpuisto
”rauhallinen leikkipuisto jota ympäröi metsät”,
”Sopivassa suhteessa luonnontilaista ja hoidettua
aluetta”, ”viihtyisä pikku metsä polkuineen”

•

Puu-Linnanmaa

”Puurakentaminen, tunnelmallinen, kotoisa ilmapiiri”,
”kaunista aluetta”, kaduilla mukava mittakaava”

•

Uudet kerrostalot
Linnanmaan
liikuntahalli
Metsäalue
Prisma
Puu-Linnanmaa

Linnanmaan liikuntahalli ja metsäalue
”Siisti ja monipuolinen paikka”, ”hyvä halli, jonne on
helppo mennä”

Syynimaanpuisto

Alueen nykytila: miellyttävät
paikat (4/4)
•

Kaijonharjun keskus
”Hyvä palvelut”, ”Terveysasema, kirjasto ja kaupat
lähellä toisiaan”, ”Hyvin toimiva ja viihtyisä
lähikirjasto”, ”Nuorisotalo, jossa on kiva olla”

•

Pyykösjärven ranta
”Kaunis maisema järvelle”, ”rantapuisto ja kiva
ulkoilupaikka”

Lisäksi miellyttäviksi paikoiksi merkittiin mm.
puistomaisia kulkuväyliä kuten Yliopistokadun
koivukuja sekä luonnontilaisia metsiä eri puolilla
aluetta.

Kaijonharjun
keskus
Pyykösjärven ranta

Alueen nykytila:
epämiellyttävät paikat
•

Epämiellyttävänä paikkana nousi esiin erityisesti
Kaijonharjun keskus
”Ostari kokonaisuutena kulahtanut ja
vanhentunut”
”Epäsiisti alue, paljon roskia”
”Iso parkkipaikka, yleinen epämääräisyys ja
takapihamaisuus”
”Kaijonharjun keskus on jotenkin synkeä ja
epäkäytännöllinen, niin jalan/pyörällä kuin
autollakin kulkiessa.”

Alueen nykytila:
epämiellyttävät paikat
•

Muilla alueilla merkinnät liittyivät erityisesti
• Laajoihin parkkikenttiin (mm. yliopiston
länsipuoli, Prisma)
”Yliopiston piha-alueet ovat pääasiassa
ankeita parkkipaikkoja, joista usein on
vieläpä pulaa. Parkkihallilla tilaa rennolle
ulko-oleskelulle?”
• Rakennusten kuntoon ja ulkoasuun
• Ympäristön jäsentymättömyyteen

Alueen nykytila:
turvattomat paikat
• Turvattomia rakennuksia tai aukioita kuvaavat
merkinnät keskittyivät erityisesti Kaijonharjun
keskuksen ympärille
• Valtaosassa merkinnöistä perustelut liittyivät
alueen käyttäjiin
• Lisäksi perustelut liittyivät mm. alueen
epäsiistiyteen

Alueen nykytila:
turvattomat paikat
Vastausten perusteella liikenteellisen turvattomuuden
taustalla ovat mm.
• Suuret liikennemäärät ja ajonopeudet erityisesti
Kaitoväylällä
• Kovat ajonopeudet sekä autoilla että pyörillä
• Huonosti toimivat kevyen liikenteen ja
ajoneuvoliikenteen risteämiskohdat, mm.
• Ritaharjuntien risteys
• Yliopistokatu YTHS:n luona
• Palloiluhallin ja yliopiston bussipysäkit
• Prisman risteys

3. Kulkureitit ja -yhteydet
Vastaajia pyydettiin merkitsemään kartalle kulkureitit, jotka ovat heidän
mielestään hyvin tai huonosti toimivia. Merkinnän jättämisen jälkeen
vastaajalta kysyttiin tarkentavia kysymyksiä:
•
•
•

Millä kulkuneuvolla reitti on hyvin tai huonosti toimiva?
Mihin tarkoitukseen käytät kulkureittiä?
Miksi reitti on hyvin tai huonosti toimiva?

Nykyisten kulkureittien lisäksi vastaajia pyydettiin merkitsemään kartalle
paikkoja, joihin tarvitaan uusia kulkureittejä. Merkinnän jättämisen jälkeen
vastaajalta kysyttiin mille kulkuneuvolle reitti tarvitaan.
Kulkureitteihin liittyviä merkintöjä jätettiin yhteensä 404 kpl.

Kulkureitit

11. Hyvin toimiva kulkureitti
12. Huonosti toimiva kulkureitti

22. Paikka, jonne tarvitaan uusi
kulkureitti

Kävelyreitit
Epävirallinen polku,
ei kunnossapitoa

Viihtyisä ulkoilureitti
Suora reitti
yliopistolle
Kaijonharjun läpi

Virkistysreitin jatkaminen

Vaarallisia ylityksiä,
epäselviä reittejä

Nopea ja sujuva,
viihtyisän metsäinen
reitti

Sujuva reitti
keskustaan

Pyöräilyreitit
Viihtyisä ulkoilureitti
Suora reitti
yliopistolle
Kaijonharjun läpi

Virkistysreitin jatkaminen

Jalankulun ja
pyöräilyn erottelu,
tilaa bussipysäkeille

Huono näkyvyys

Nopea ja sujuva,
viihtyisän metsäinen
reitti

Sujuva reitti
keskustaan

Vaarallisia
ylityksiä, epäselviä
ja monimutkaisia
reittejä

Nykyiset autoreitit

Risteysalue
aiheuttaa ruuhkia,
huono näkyvyys

Ruuhkainen
risteys
Vaikeasti
saavutettavissa
lännestä ja
pohjoisesta

Ruuhkainen
risteys

Ruuhka-aikaan tukossa,
bussipysäkit kaistalla,
jalankulkijoiden ”oikotie”

Joukkoliikennereitit

4. Pysäköinnin nykytila
• Vastaajia pyydettiin merkitsemään kartalle paikkoja, joissa
on liikaa, sopivasti tai liian vähän pysäköinti- tai
pyöräpysäköintipaikkoja
• Merkinnän jättämisen jälkeen vastaajalta kysyttiin
millaisella matkalla hän käyttää pysäköintipaikkaa

Pysäköintipaikat
13. Paikka, jossa on liian vähän
pysäköintipaikkoja
14. Paikka, jossa on sopivasti
pysäköintipaikkoja

15. Paikka, jossa on liikaa
pysäköintipaikkoja
Pyöräpysäköintipaikat
16. Paikka, jossa on liian vähän
pyöräpysäköintipaikkoja
17. Paikka, jossa on sopivasti
pyöräpysäköintipaikkoja
18. Paikka, jossa on liikaa
pyöräpysäköintipaikkoja

Pysäköinnin nykytila
•
•
•

Pysäköintipaikkoihin liittyviä merkintöjä jätettiin
yhteensä 387 kpl.
60 % merkinnöistä koski paikkoja, joissa
pysäköintipaikkoja on liian vähän.
”Liian vähän pysäköintipaikkoja” –merkinnät
painottuvat yliopistorakennuksen ympärille
• 182 merkintää 83 vastaajalta

Liikaa: 3
Sopivasti: 4
Liian vähän: 14

Liikaa: 3
Sopivasti: 1
Liian vähän: 24

Liian vähän: 9
Liian vähän: 8

Liikaa: 3
Liian vähän: 24

Liikaa: 16
Sopivasti: 6
Liian vähän: 70
Liikaa: 3
Sopivasti: 3
Liian vähän: 28
Liikaa: 10
Sopivasti: 35
Liian vähän: 2

Liikaa: 12
Sopivasti: 15
Liian vähän: 3

Pyöräpysäköinnin nykytila
•
•
•

Pyöräpysäköintipaikkoihin liittyviä merkintöjä
jätettiin yhteensä 213 kpl.
63 % merkinnöistä koski paikkoja, joissa
pyöräpysäköintipaikkoja on liian vähän.
”Liian vähän pyöräpysäköintipaikkoja” –merkinnät
painottuvat yliopistorakennuksen ympärille
• 85 merkintää 83 vastaajalta

Pysäköinti: yliopiston alue
Pysäköinti

Pyöräpysäköinti

5. Tulevaisuuden Linnanmaa ja
Kaijonharju
• Vastaajia pyydettiin merkitsemään kartalle paikkoja, joita
voisi heidän mielestään kehittää
• Merkinnän jättämisen jälkeen vastaajalta kysyttiin
tarkentavia kysymyksiä

18. Paikka, jonne voisi suunnitella
asuinrakennuksia
- Millaista asutusta tänne voisi
suunnitella?

19. Paikka, jonne tarvitaan uusia
liiketiloja tai palveluita

- Millaisia palveluita tänne tarvitaan?

20. Paikka, jonne tarvitaan uusia
työpaikkoja tai yrityksille
tarkoitettuja tiloja
- Millaisia tiloja tänne tarvitaan?

21. Paikka, jonka virkistyskäyttömahdollisuuksia tulisi kehittää
- Miten tämän paikan
virkistyskäyttömahdollisuuksia tulisi
kehittää?

23. Uusi idea

- Mitä täällä voisi olla?

Asuinrakentaminen
•
•

•

Paikkoja, joihin voisi suunnitella uutta
asuinrakentamista merkittiin yhteensä 263 kpl.
Merkinnät keskittyivät erityisesti yliopiston
lounaispuolelle, itäpuolen parkkipaikalle,
Syynimaan pohjoispuolelle, Kaijonharjun
keskuksen alueelle ja teknologiakylän
pohjoispuolelle
Alueelle toivottiin erityisesti kerrostaloasumista ja
opiskelija-asuntoja
• Monissa vastauksissa toivottiin rakennusten
ensimmäisiin kerroksiin liiketiloja ja ylempiin
kerroksiin asumista

Liiketilat ja palvelut
Uusia liiketiloja tai palveluita toivottiin erityisesti
• Kaijonharjun keskukseen
•

•
•

•
•

Parkkialuelle uudisrakentamista,
liiketilat rakennusten kivijalkaan

”Keskusta olisi hyvä kehittää ja elävöittää. Kaikki
palvelut eivät saa valua Prismalle.”

Kaijonharjun keskuksen ja yliopiston väliin
Yliopistorakennukseen
•

Lounasravintola,
pieni ruokakauppa,
kioski, paperikauppa

”Kampukselle ja sen välittömään läheisyyteen
tarvitaan lisää kahviloita/ravintoloita, kuntosali,
kirjakauppa...”

Linnanmaan liikuntahallin eteläpuolelle
Prisman lähelle

”Opiskelijalähtöisiä liiketiloja, mahdollisuuksia esim. pop-up
tyyppiseen toimintaan”

Apteekki, kauppoja,
kahviloita, ravintoloita,
posti, parturi, Lidl,
kirpputori…

Keskustamaista
rakentamista,
ravintola, hotelli

Uusia kauppoja

Uimahalli, tiloja urheilulle,
ravintola

Uimahalli, monitoimihalli

Työpaikat ja yrityksille
tarkoitetut tilat
Työpaikkoja ja yrityksille tarkoitettuja tiloja toivottiin
erityisesti
• Kaijonharjun keskukseen
•

•

Yliopiston lounaispuolelle
•

•

”Mahdollisimman monipuolisesti toimintoja, myös
työpaikkoja”
”Yliopistosta synergiahyötyjä saavia yrityksiä,
teknologiakylän jatke?”

Teknologiakylän alueelle
• ”Vanhan teknologiakylän kehittäminen ja yritysten
tuominen kampusalueelle.”

•

Ritaharjuntien varteen

Virkistyskäytön kehittäminen
•
•

Vastauksissa toivottiin yleisesti viheralueiden
siistimistä ja hoitamista
Noin puolet merkinnöistä koski Kuivasjärven ja
Pyykösjärven rantojen kehittämistä
•

•

•
•

Hoidettuja polkuja
ja puistoa
Rannan siistiminen,
julkiset kulkureitit,
oleskelupaikkoja

Virkistyskäytön
kehittäminen

Järvien luo toivottiin mm. uimarantoja,
lenkkipolkuja, veneilyä, nuotiopaikkoja,
hiihtolatuja, laitureita ja oleskelutiloja
Järvien näkyvyyden parantaminen

Linnanmaantien eteläpuolelle toivottiin uusia ulkoja sisäliikuntapaikkoja, mm. uimahallia
Lisäksi toivottiin virkistyskäytön kehittämistä
kasvitieteellisen puutarhan ja eläintarhan alueilla

Rannan siistiminen,
julkiset kulkureitit,
oleskelupaikkoja

Uimahalli, ulko- ja
sisäliikuntapaikkoja

Uudet ideat
• Uusia ideoita koskevia karttamerkintöjä jätettiin yhteensä
53 kpl. Uusina ideoina esitettiin mm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hotelli yliopiston lähelle
Kampuksen ulkotilojen hyödyntäminen
Tapahtuma-areena
Tapahtuma-aukio
Pysäköintipaikkoja (maanalainen parkkihalli, pysäköintihalli,
parkkitorni)
Kauniiden metsien säilyttäminen
Eläinmuseo
Frisbeegolfrata
Raitiovaunupysäkki

Vapaa sana
Kyselyn lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus jättää vapaasti palautetta
Kaijonharjun ja Linnanmaan kehittämiseen liittyen. Vastauksissa
nousivat esiin seuraavat teemat:
• Alueen vahvuuksia ovat sen vehreys ja luonnonläheisyys
• Alue kaipaa uudistamista ja kasvojenkohotusta. Erityisesti
Kaijonharjun keskusta tulee siistiä ja nykyaikaistaa
• Alueelle tarvitaan lisää asuntoja, erityisesti opiskelijoille
• Kaijonharjun keskukseen ja yliopistorakennukseen tarvitaan lisää
palveluita.
• Alueen pyöräily-, kävely- ja joukkoliikenneyhteyksiä tulee kehittää
• Pysäköintipaikkoja tarvitaan lisää
• Rantoja voisi hyödyntää virkistysalueina nykyistä paremmin

Poimintoja vastauksista:
”Alue sijaitsee kahden järven ja kasvitieteellisen puutarhan välittömässä
läheisyydessä, tämä on ainutlaatuinen
luontoarvo. Koulutuksen vetovoiman kannalta
tiivis asuntorakentaminen ja Oulun edullinen
vuokrataso ovat hyviä asioita, talot voivat olla
myös korkeita. Joukkoliikenteen tulee olla
sujuvaa ja pyöräilyn vaivatonta, pyörällä tulee
pystyä ajamaan lujaa. Uimahalli olisi upea
asia. Pysäköintitilaa mahdollisuuksien mukaan,
pääpaino joukkoliikenteelle ja pyöräilylle.
Palveluita ihmisille.”
”Tuleva superkampus tarvitsee
ennakkoluulottomia ratkaisuja pysäköintialueiden, joukkoliikenteen, palvelujen,
opiskelija-asumisen ja yritysyhteistyön
kehittämiseksi. … Lisäksi järvien
virkistyskäyttöä voisi oikeasti kehittää ja
kasvitieteellinen puutarha ympäristöineen voisi
pelkästään kunnostamalla luoda viihtyisän
viherkeitaan alueelle.”

