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Suunnitelman perustana on kuntopolku, joka kiertää puiston ja yhdistää
alueen toimintoja: hyvinvointi- ja terveyspalveluja ja asumista, joka tukee
erityisesti vanhemman väestön elämistä. Puiston kulttuurisen monimuotoisuuden takaamiseksi alueella on myös muuta asumista ja toimintoja
virkistys- ja vapaa-ajan viettoon ja tiloja työtä ja yrittämistä varten.
Kaupunkirakennetta tiivistetään alueen länsilaidalle Kangaspolun varteen, joka on merkittävä kevyen liikenteen reitti Oulun keskustan ja
Alppilan ja siten Oulun yliopiston välillä. Tämä kohottaa reitin ilmettä ja
kevyen liikenteen asemaa tarjoten esimerkiksi ohiajaville pyöräilijöille
kivijalkaliikkeiden palveluita. Luoteiskulman aukio parantaa näkyvyyttä
ylitettäessä Koskitietä. Myös asuintaloista saadaan mielyttävät ja rauhalliset näkymät eloisalle kevyeen liikenteen reitille.
Uudet korttelit jatkavat ja täydentävät Tuirankartanon, tarttuvatautisten
osaston ja erityisosaston ympäristöä. Kangaspolun puolella on lähikauppa ja kivijalkaliikkeitä sekä perheasuntoja. Puiston puolella rakennusmassat mukautuvat luontoon ja metsään. Taloissa on erityisesti vanhuksille
suunnattua asumista eri muodoissa: palveluasumista, ryhmäasumista
ja asumista lähellä palveluita. Vanhusten ja pienten lasten kohtaamista
tukee korttelissa oleva päiväkoti. Korttelissa on myös opiskelija-asuntola,
jolla on yhteistä oleskelutilaa senioritalon kanssa. Opiskelijat ja vanhukset voisivat tukea toisiaan puolin ja toisin. Tarttuvatautisten osasto
säilyisi omana palveluyksikkönään, mutta erityisosastosta tulisi hotelli
esimerkiksi vanhuksia katsomaan tulleille sukulaisille tai työmatkalaisille.
Koska tarvittavat palvelut ja aktiviteetit löytyvät läheltä kävely- tai pyöräilymatkan päästä, voitaisiin eteläinen kortteli toteuttaa autottomana.
Paikoitus olisi mahdollista toteuttaa aukion alle kuten suunnitelmassa on
esitetty. Paikoitukset on sijoitettu alueen kulmiin ja muukin rakentaminen
on sijoitettu ja keskitetty niin, että luonnon ja rakennetun ympäristön
kannalta tärkeät paikat ja arvot säiyvät.

Puistomaisen yleisilmeen säilyttämiseksi kuntopolku kulkee korttelipihojen läpi, mikä tekee pihoista julkisemmat ja pitää puiston avoimena
kaikille. Yksityisyyttä antavat terassivyöhyke ja istutukset. Terasseilla
asukkaat voivat kohdata toisiaan ja nauttia ulkoilmasta, ja niille voidaan
avata talojen yhteistilat vaikkapa yhtesiruokailua varten. Kuntopolku
elävöittää pihoja ja kannustaa asukkaita liikkumaan, ulkoilemaan ja
osallistumaan. Uusi kuntopolku tulee lähelle teitä, mikä tekee puiston
käytön näkyvämmäksi ulkopuolelle. Näitä kohtia on myös elävöitetty eri
toiminnoin, jotka houkuttelevat ihmisiä tutustumaan puistoon. Puistoa
voitaisiin hoitaa luonnonmukaisesti pitämällä siellä kesälampaita.
Alueen kulmista saavutaan puiston sydämeen, jossa on kohtaamisen ja
tekemisen paikkoja. Tuiran sairaala toimii kaupunginosatalona, johon
voi tulla opiskelemaan, lukemaan lehdet, tekemään etätöitä tai harrastamaan kansalaisopistossa. Talossa voitaisiin järjestää myös tapahtumia
ja aulassa voisi olla vaihtuva näyttely. Ylihoitajattaren asunnon tiloja
voitaisiin vuokrata työhuonetiloiksi esimerkiksi opiskelijoille tai aloitteleville yrittäjille. Tätä tukee hyvät kulkuyhteydet yliopistolta ja lentokentältä. Aukion laidalla olisi myös kahvila-ravintola ja kuntosali. Hyödyntämällä maaston muotoja ja tasoittamalla aukiota, aukiota rajaisivat
katsomoportaat ja näyttämö. Aukiolle saisi näin myös penkkejä konserttia tai näytelmää varten tai pieniä kojuja markkinoita ta messuja varten.
Aukiolla voisi järjestää ohjattua jumppaa tai sitä voisi käyttää vapaaseen
yhdessäoloon. Aukio tarjoaisi elävää kaupunkikulttuuria ainutlaatuisessa
ympäristössä.
Tavoitteena on luoda alueelle sellainen toimintakultturi, jossa asioita
tehdään yhdessä ja kannustetaan ihmisiä osallistumaan ja olemaan aktiivisia.

Laskelma pinta-alasta:
uusi rakentaminen 9745 kem2
vanhat rakennukset 6135 kem2
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