KEMINTIEN KAAVARUNKO JA
VÄLIVAINION KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 ASEMAKAAVAN MUUTOS
TYÖPAJA 3.5.2017
YHTEENVETO

TYÖPAJAN OHJELMA
17:30 Avaus ja alustukset:
Oulun kaupunki, Serum Arkkitehdit, Lapti, Sivakka
18:15 Työpajan ohjeistus ja ryhmittyminen
18:30 Ryhmätyöt
19:30 Ryhmätöiden esittely
20:00 Keskustelu
20:30 Loppusanat

TYÖPAJAN SISÄLTÖ
Osallistujia oli yhteensä 31. Työpaja oli jaettu kolmeen teemaan, joissa
jokaisessa osallistujat kiersivät ryhmittäin. Aikaa käytettiin noin 20
min/teema.
Teemat olivat:
1. LIIKKUMINEN
Minkälainen on toimiva Kemintien poikkileikkaus?
Minkälainen on hyvä bulevardi?
Miten mielestäsi alueen kehittäminen tukisi parhaiten kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttöä?

2. RAKENTAMINEN
Korttelikonseptit: mitä hyvää ja mitä huonoa?
Mihin mikäkin korttelityyppi sopii?
Missä pitäisi olla viheraluetta?

3. TOIMINNOT
Minkälainen on Välivainion ja Alppilan imago/luonne nykyään?
Minkälaiseksi se halutaan tulevaisuudessa?
Minkälaiset toiminnot alueella ilmentävät uudistunutta aluetta ja sen luonnetta?

RAKENTAMINEN, PÄÄTEEMAT
YLEISTÄ:
•
Onko suunnittelua tehty jo liian pitkälle? voiko
tässä enää vaikuttaa?
•
Suunnitteluun voisi ottaa yrittäjät mukaan
•
Vaiheittainen suunnittelu olisi hyvä
•
Voisiko alueella ja kortteleilla olla omia
teemoja?
VIHERALUEET:
•
Olemassa olevien pientalojen viereen
viheraluetta
•
Alueen muita viheralueita tulee parantaa
LIIKENNE:
•
Liiketilojen toimivuus: missä autopaikat?
•
Voisiko bulevardi olla eri levyinen eri kohdissa?

EKOLOGISUUS:
•
Ekologinen suunnittelu tulee ottaa huomioon
jo kaavavaiheessa
•
Kaupunkiviljelyä voisi sijoittaa tänne
•
Yhteiskäyttöautot olisi hyviä
RAKENTAMINEN:
•
Päiväkotiin mahtuisi kokoontumistila, päiväkoti
tarvitsee sitä myös itse. Sali voisi olla riittävän
iso myös iltaliikuntaharrastuksille.
•
Torni on liian iso alueelle
•
Tasakatot huono ratkaisu
•
Moottoritien varteen korkeampaa, kauppa olisi
myös mahdollinen
•
Olemassa olevien pientalojen viereen matalaa

RAKENTAMINEN, KARTAT

RYHMÄ 3

RYHMÄ 2

RYHMÄ 1

-

+
•

Vihreät pihat leikkipaikkoineen, grillausmökkeineen jne. (+)

•

Suuri asukastiheys -> elinvoimaa palveluille ja
joukkoliikenteelle (+)
Mittakaava ”huijaus” Kemintien varrella (++)
Julkisivu Kemintien puolelle hyvä ajatus
Kemintien puoleiset liiketilat avautuu hyvin
Kaupunkimainen ratkaisu (+)
Kivaa, että kortteli ei ole täysin suorakulmainen
Vaihtelevat räystäskorkeudet (+)
Lyhyet lamellit + kapea runko -> valoisat kämpät (+)

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Matalampi rakennuskanta Välivainion puolelle (Kesä- ja
Veräjätien puolelle)!
Toivoisin kadulle päin muuta kuin korkeaa seinää. Ei uutta
Tuiraa, meluisa ja pölyinen, ei houkuttele pysähtymään (x2)
Sisäpiha jää varjoisaksi
Kuinka paljon yhteistä tilaa tulee yksityistää
Pitkä sivu ei toivottavasti muodostu käveliälle liian pitkäksi
Pienet hankekoot

-

+
•

Päiväkodin piha iltaisin kaikkien käytössä – voihan myös
päiväkodin sisätiloja hyödyntää kokoontumispaikkana? (+)

•

Päiväkoti osana korttelirakennetta toimintojen
monipuolisuus (+) (<- samaa mieltä)
Viihtyisä
Päiväkotiin lisäksi yhteistiloja (<- asukastupa?)
Parhain malli viidestä
Täytyy olla kunnollinen puistovyöhyke Veräjätien ja
uuden alueen välissä! (++)
Kemintien länsipuolelle jotta Bulevardista ei tulisi pimeä
varjoisa ”tunneli”
Riittääkö pelkkä päiväkoti vai tarvitaanko asukastupa

•
•
•
•
•
•

•

Liian matala Kemintien puolella (x2)

-

+
•

Matalat rakennukset / kerroskorkeudet päästää valoa
sisäpihalle

•
•
•
•

torni liittyy Tuiran & Alppilan mittakaavaan... (+)
Selkeä piha alue
hallitila mahdollistaa monipuolisia palveluja kortteliin
Monitoiminen korttelimalli Kemintie Kaarnatie alueelle,
ehkä (+)
Mittakaava kaupunkimainen, ei monotoninen
Torni tehostaa maankäyttöä
Viihtyisä piha-alue

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Torni varjostaa?
Tehokas rakentaminen johtaa kannenalaiseen pysäköintiin
-> rajoittaa sisäpihan puuston istuttamista
Onko matalat osat liian matalia
Yhteisöllisyyttä lisää
Ei tornia
-’’-

-

+
•

Viherkatto  (+)

•
•

Tornitalon ylimmistä kerroksista hienot näkymät
Maamerkki Kemintien maisemassa -> urbaania
maisemaa!
Monipuolinen asuinympäristö
Viherkatot! Futiskenttä katolle!
Rajoitettu korttelirakenne antaa enempi luonnonvaloa
k:n sisäosiin
Vaihtelevuus hyvä (korkeaa ja matalaa, asuntoja ja
kauppoja)
Monipuolinen
Monipuolisuus (+)
Umpikorttelin räystäskorkeuden vaihtelu (+)
Torni
Kivaa, että kortteli muodostuu erikorkuisista palikoista

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Kivijalkakaupan houkuttelevuus?
Tulee Tapiola mieleen
Kaupan mitoitus? Asiakaspysäköinti!
Torni voisi olla korkeampi

-

+
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Näyttää Välivainiomaiselta
Yksityispihat tuo lisää arvoa ja kodikkuutta ympäristöön
Monipuoliset asuntotyypit mahdollisia (+%)
Matalampi tehokkuus = yhteisöllisempi
Alppilan reuna alueella sopivaa
Voisi hyödyntää tarvittaessa olemassa olevien vuokratontin
haltijoiden kanssa eteenpäin
Brittipientaloja Kesätien varteen 
Inhimillinen mittakaava
Matala rakentaminen ehdottomasti omakotitalojen
läheisyyteen (+)
Omakotitalojen viereen matalaa

•
•
•
•
•
•

Liian matala Kemintielle päin
Pitää olla korkeat talot, rakenteellinen pysäköinti ja isot
vihreät pihat
Kaksi tonttia yhdistävä kortteli suuri – kävelijän
näkökulmasta pitkä sivu ahdistaa
Autojen pysäköinti katutasoon? Tila?
Tehoton
Ei riittävää tehokkuutta - korkeampaa

LIIKKUMINEN, PÄÄTEEMAT
YLEISTÄ:
•
Voisiko pysäköintinormia lieventää tällä paikalla:
vähemmän autoja
•
Kaupunkikulttuurin kehittyminen vaatii asukastiheyttä
•
Kaikilla oululaisilla on auto, 30-40 vuoden päästä
tilanne saattaa olla erilainen
•
Liikenteen sujuvuus riippuu liittymien määrästä
•
Pysäköinti liiketiloille järjestettävä: esim. yksi
”pysäköintikaista” reunaan
KEVYT LIIKENNE JA JOUKKOLIIKENNE:
•
Poikkileikkauksella mahdollistettava joukkoliikenteen
kehittäminen myös tulevaisuudessa
•
Joukkoliikenteen toimiminen ja kehittäminen tärkeää
•
Bussikaista on akuutti joukkoliikenteen sujuvuuden
kannalta
•
Jalankulun ja autoliikenteen risteäminen on
turvallisuusriski, mieluummin alikulkuja kuin suojateitä
•
Linnanmaalle päästävä pyörällä kätevästi
•
Liikennevalot rakennettava, ohjaus jalankulun
ehdoilla!
•
Ylikulkusilta kevyen liikenteen käyttäjälle
epämiellyttävä kokemus

LIIKENNEMELU:
•
Asuinkerrostalot blokkaa melua, ajonopeudella
merkittävä vaikutus
•
Äänimaailma tärkeä jalankulkijan näkökulmasta
OLEMASSA OLEVIEN ALUEIDEN TILANNE:
•
Ei läpiajoliikennettä ”vanhoille” asuinalueille
•
Rakentamisen aikanen kulku muualta kuin
Luokotieltä: Työmaa-aikainen kulku väliaikaisella
liittymällä Kemintieltä.
VIIHTYISYYS, LUONNE:
•
Toimistot ja lounaspaikat kadun varteen, voisiko
kahvilat olla ylhäällä
•
Orgaanisen mallinen, yllätyksellinen
•
Pyöräkaista kahviloiden yms. lähellä
•
Puistomaisia ”pysähdyspaikkoja” kevyenliikenteen
reitin varteen, aukiot viihtyisiä
•
Bulevardin pitäisi olla vehreä ja helppo ja mukava
käyttää kävellen ja pyöräillen
•
Rakennetaan korkeasti bulevardin varsi! Rakennetaan
matalasti bulevardin varsi!

TOIMINNOT, PÄÄTEEMAT
NYKYTILANNE:
•
alueen liikuntapaikkojen toivottiin säilyvän tai
korvaavia tulevan tilalle
•
kaupallisia palveluita katsotaan olevan alueella tai sen
läheisyydessä riittävästi
•
Välivainion vanhalla varikolla sijaitseva luovien alojen
työhuoneita vuokraava ”Tukikohta” nousi esille
esimerkkinä kulttuuriin liittyvästä alueen yhteisestä
tilasta
TOIVOTUT TOIMINNOT:
•
” moderni asukastupa” -> matalan kynnyksen
kokoontumistila alueen asukkaille
•
kahviloita, ravintoloita
•
liikunta- ja harrastepaikkoja (puistokentät)
•
monipuolisia tiloja vuokrattavaksi (Tukikohta)
•
ei tavanomaista kauppakeskusta ketjukaupoilla,
olisiko erityiskaupoille menestysedellytyksiä alueella?
LIIKENNE:
•
Kemintie ei saa olla aluetta halkova rajaava elementti,
tulee katsoa että yhteydet tien ylitse ovat hyvät
•
keskusteltiin olisiko autoton alue toteutettavissa

•

joukkoliikennettä voisi edelleen kehittää, tulee olla
toimiva ja helppo käyttää

LUONNE
•
alueen tulisi olla elämyksellinen ja vaihteleva, mm.
katutilan vaihtelun ja arkkitehtuurin keinoin,
esimerkiksi bulevardin ei tarvitsisi olla kaikilta osiltaan
yhtä leveä
•
lapsien palveluihin tulisi panostaa niin koulujen,
päiväkotien kuin harrastemahdollisuuksien suhteen
•
alueelle toivotaan rakentamisen väljyyttä ja sitä kautta
rauhallisuuden säilymistä
•
alueelle toivotaan monipuolisesti eri ikäryhmistä
asukkaita, erityisesti opiskelijoita
LAATU
•
pelättiin, että Sivakan vuokrakohteet toisivat
rauhattomuutta alueelle: keskusteltiin, että tulee
tarjota riittävän laadukasta asumista, jotta vuokraasunnot koetaan omiksi ja niistä pidetään huolta
•
kaupungilta toivottiin tiukkaa ja konkreettista
ohjeistusta alueen rakentumisessa, jotta laadukas
ympäristö toteutuu

TOIMINNOT
RYHMÄ 1

RYHMÄ 2

RYHMÄ 3

LOPPUKESKUSTELU
•
•

•

•
•

Suunnittelussa tulisi ottaa huomioon vallitsevat ja tulevat megatrendit
Kysyttiin kuinka hanke tulee jatkossa etenemään?
– Alueelle tehdään kolme kaavarunkovaihtoehtoa, jotka on tarkoitus laittaa
nähtäville syyskuussa. Kaavarungon on tarkoitus valmistua vuoden loppuun
mennessä
Kysyttiin milloin rakentaminen alkaa alueella?
– Vuonna 2018 tehdään Kristillisen koulun alueelle asemakaava. Rakentamisen
aikataulu katsotaan myöhemmin
Työpajaa pidettiin hyvänä keinona saada osallisten ääntä ja mielipiteitä kuuluviin
Muistutettiin, että osallisten palautteet tulisi ottaa huomioon suunnittelussa eikä
asumisen viihtyvyyteen vaikuttavia piirteitä saisi karsia rakentamisen alkaessa.
Huomautettiin, että on tärkeää, että kaupunki pitää kiinni tavoitteistaan ja osaa myös
vaatia niiden toteuttamista

