Tulevaisuuden Kaijonharju –asukaskysely
9.-31.12.2016
YHTEENVETO KYSELYN TULOKSISTA
28.3.2017

KYSELYN LÄHTÖKOHDAT
Kaijonharju-yliopiston alueella asuvilta, opiskelijoilta, alueen toimijoilta ja muilta
alueesta kiinnostuneilta haluttiin tietoa, ideoita ja ajatuksia alueen
kehittämiseksi tulevaisuudessa. Kyselyn tulokset ovat osa alueen suunnittelun
pohja-aineistoa mm. alueelle järjestettävälle kansainväliselle
arkkitehtuurikilpailulle EUROPAN 14:sta. Tavoitteena olisi muodostaa kilpailun ja
tausta-aineistojen pohjalta pitkän tähtäimen visio Kaijonharjun keskuksen
uudistamiseksi ja laajentamiseksi yliopistokampuksen kanssa yhtenäiseksi
kokonaisuudeksi, jonka pohjalta voidaan aloittaa alueen asemakaavan päivitys.

Kysely toteutettiin verkossa Harava -kysely-työkalulla. Kaikilla
kiinnostuneilla oli mahdollisuus vastata kyselyyn 9.-31.12.2016 välisenä
aikana.
Kyselyn lisäksi palautetta pystyi antamaan myös sähköpostitse.
Sähköpostitse ei tullut palautetta.

KYSELYN LÄHTÖKOHDAT
Aluerajaus, jota kyselyssä käsiteltiin oli oheisen karttarajauksen mukainen.
Alue rajautuu lännessä Oulun yliopistoon ja Kaitoväylään, etelässä Linnanmaantiehen
ja Pyykösjärveen, pohjoisessa Kuivasjärveen ja idässä Laholaisojaan.

KYSELYYN VASTANNEET
35

Kyselyyn saatiin 237 vastausta.

Vastaajista lapsiperheessä asui 32
prosenttia. Vastaavasti yksin
asuvia oli 32 prosenttia ja
pariskunnissa vastaajista asui 31
prosenttia.
Vastaajista 49 % oli työssäkäyviä ja
opiskelijoita 29%.

Prosenttia vastaajista

Vastaajista 65 prosenttia oli alle
40 -vuotiaita.
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Vastaajista 42 prosenttia oli naisia,
miehiä 58 prosenttia.
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NYKYTILA, KAIJONHARJUN KESKUKSEN
NYKYTILAN ARVIOINTI
• Kaijonharjun keskus sai
vastaajilta kouluarvosanan
keskiarvoltaan 6 ½, eli
kohtalaisen.

Kouluarvosana
25

Prosenttia vastaajista
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NYKYTILA

Kaijonharjun keskuksen eri toimintojen ja ominaisuuksien
arviointi seitsenportaisella asteikolla: erittäin hyvä - erittäin huono

•
•
•

Aluetta pidettiin hyvänä kävelijän, pyöräilijän ja joukkoliikenteen näkökulmista, joita n. 60 % vastaajista oli arvioinut
melko hyväksi – erittäin hyväksi.
Heikoimman arvion alue sai tapahtumapaikkojen näkökulmasta, jota vastaajista 61% oli arvioinut melko heikoksi erittäin heikoksi.
Alue koetaan melko huonona kaupunkiympäristönä. Vastaajista 51% arvioi alueen kaupunkiympäristön melko
huonoksi – erittäin huonoksi.

NYKYTILA ARVIOINNIN SEURAAVAAN KYSYMYKSEEN

Kaijonharjun alueiden toimivuuden ja viihtyisyyden arviointi
liittyvät ohessa olevan kartan alueet:

NYKYTILA

Kaijonharjun alueiden toimivuuden ja viihtyisyyden
arviointi seitsenportaisella asteikolla: erittäin hyvä - erittäin huono

•
•
•

Yhteyksiä virkistysreiteille ja järville sekä yliopiston ja Kaijonharjun välillä vastaajat pitivät melko hyvinä.
Kaijonharjun liikekeskus on toimivuudeltaan ja viihtyisyydeltään melko heikko. Vastaajista 67% vastasi melko huono
– erittäin huono. Myös Sammontorin ja Kaijontorin toimivuus ja viihtyisyys on heikkoa.
Tapionpuiston 40% vastaajina koki neutraalina, ei huonona, eikä hyvänä.

NYKYTILA – Kartalle on merkitty
Miellyttävä paikka tai rakennus

NYKYTILA – Kartalle on merkitty

Epämiellyttävä paikka tai rakennus

NYKYTILA – Kartalle on merkitty
Vaarallinen paikka

TULEVAISUUS – Kartalle on merkitty
Kehitettävä paikka tai rakennus

TULEVAISUUS

Kartalle merkittiin miellyttäviä, epämiellyttäviä, vaarallisia ja kehitettäviä
paikkoja, rakennuksia tai alueita

•

•
•
•

•

•

Miellyttäviä paikkoja tai rakennuksia vastauksia löytyi erityisesti yliopiston kirjaston
Pegasuksen kohdalta, Kaijonharjun kirjasto-nuorisotalo-terveyskeskuksen kohdalta
sekä järvien rannoilta ja kasvitieteellisen puutarhan alueelta.
Kaijonharjun liikekeskuksen alue koettiin epämiellyttävimpänä paikkana ja
rakennuksina.
Vaarallisen paikkana koettiin Kaijonharjun liikekeskus, useat kadut ja risteysalueet.
Kehitettäviksi alueiksi karttatehtävissä oli merkitty koko Kaijonharju-Linnanmaan alue.
Erityisesti liikekeskuksen alue, yliopisto ja sen sisäänkäynnin edessä oleva
parkkipaikka. Toivottiin laajasti lisää palveluita, toimistoja, työpaikkoja ja tapahtumia
koko alueelle.
Lisää asuntoja haluttiin koko Kaijonharju-Linnanmaan alueelle. Pistemerkintöjä oli
yliopiston alueelle, opiskelija-asuntojen sekaan, Kaijonharjun keskukseen ja
Kaitoväylän varteen.
Viherrakentamisen parantamista toivottiin koko alueelle, kuten myös kaikkien
liikennemuotojen kehittämistä.

UNELMIEN KAIJONHARJU

Millainen olisi unelmiesi Kaijonharju vuonna 2040?

•

Vastauksista nousi seuraavat asiat :
Elävä, ihmisläheinen, monipuolisia
palveluita ja asuntoja, luonnonläheinen,
hyvät liikenneyhteydet, siisti asuin- ja
opiskeluympäristö.

Lainauksia vastauksista:
•

”Elävä, metsäurbaani, suvaitsevainen,
identiteetiltään omaperäinen, palveluiltaan
monimuotoinen ja hyvät yhteydet keskustaan
omaava ’tiedealuekeskus”

•

”Kävely ja pyöräily reittejä tullut lisää,
viheralueita kehitetty. Kaijonharjun ostoskeskus
uusittu lähes kokonaan ja siitä tehty
tapahtumatoreineen ja viheraluepuistoineen
erittäin viihtyisä.”

•

”Moderni, kutsuva, siisti, turvallinen ja kaunis
kaupunginosa.”

•

”Opiskelijaystävällinen ja viihtyisä alue, jolle
keskittyisivät opiskelija-asunnot, -palvelut sekä
tutkimusyhteistyöhön pyrkivät yritykset.”

•

”Tiivis, enemmän alueen keskustan kaltainen ja
ehjä, järvet näkyvillä tai olemassa”

TULEVAISUUS, OSALLISTUMINEN

Miten haluaisit osallistua Kaijonharjun
kehittämiseen?

VAPAA SANA
KAIJONHARJUN KEHITTÄMISESTÄ
ideoita Kaijonharjun kehittämisestä esimerkiksi eri alueisiin, teemoihin
tai toimintoihin liittyen.
Vastauksista nousi esiin:
•
Alueelle tarvitaan lisää monipuolisia
palveluita
•
Halutaan positiivista, näkyvää ja kutsuvaa
uutta asuinrakentamista
•
Liikekeskuksen alue tulee uudistaa ja
selkeyttää
•
Turvallisuutta, siisteyttä ja viihtyisyyttä
tulee parantaa
•
Luonnonläheisyyden ja metsäisyyden
halutaan säilyvän
•
Joukkoliikenteen kehittämistä

Lainauksia vastauksista:
• ”Kaijonharjussa on paljon potentiaalia olla elävä ja
mielenkiintoinen alue keskus. Siellä on opiskelijoita, vanhuksia,
maahanmuuttajia, syrjäytyneitä ja monia muita ihmisryhmiä
sulassa sovussa. Alueen vahvuus on sen asukaskunnan
monipuolisuus ja kävellen saavutettava ostoskeskus. Monilla ei
ole autoa, joten ainakin julkiset palvelut tulisi taata alueella.
Nythän posti ja pankit on sijoitettu kauas motarin varteen ja
terveyskeskus on lähdössä, mikä on alueen asukaskunta
huomioiden harmillista. Parkkipaikkoja ja epämääräisiä
lieveviheralueita voisi kaavoittaa rohkeasti uusille asunnoille, että
palveluvalikoima parantuisi. Etenkin Kaitoväylän, Yliopistokadun,
Tapiontien ja Kalevalantien varsilla olisi tilaa. Myös Linnanmaan
ja Kaijonharjun yhdistäminen esimerkiksi kanavalla tai
toiminnallisemmalla Tapionpuistolla voisi tuoda keskukselle lisää
käyttäjiä. Keskukseen sopisi korkeampikin rakentaminen ja
laidemmalla voisi olla pienimittakaavaisempaa. Pk-seudun
lähiöuudistuksista mallia! ”
• ”Kuntosali, turvallisuus, valaistuksen parantaminen.”
• ”Viheralueillee esimerkiksi Kaijonrannan ja järvien ympäristöjen
virkistystoimintaa, kuten ulkoilureitistöjä tulisi parantaa.”
• ”Yhteisöllisyyttä, viihtyisiä tiloja ja tapahtumia, jossa ihmiset
voisivat tavata.”

