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Kyselyn lähtökohdat
Minun
kulttuuriympäristöni
Oulussa
-kysely avoinna!

Millainen on oululainen kulttuuriympäristö?

Miltä Oulu näyttää ja
tuntuu niin arjessa,
vapaa-aikana kuin
vierailijankin kokemana?

Mitkä ovat sinulle
erityisen merkittäviä
tai muistorikkaita
paikkoja Oulussa?

Oulun kaupungin nettisivuilla on
avoinna kysely, jolla kartoitetaan
kaupunkilaisten näkemyksiä
oululaisesta kulttuuriympäristöstä.
Kysely on arvokas osa vireillä
olevan Kulttuuriympäristön
teemayleiskaavan tiedon keruuta.

Kaikille avoimeen
kyselyyn voi vastata
15.5.-31.8.2019 aikana
osoitteesta
www.ouka.fi/
kulttuuriymparistokaava
tai käytämällä
viereistä QR-koodia.

Millaista historiaa Oululla ja oululaisilla on,
entä miten sitä voisi
hyödyntää kaupungin
kehittämisessä?

Kyselyyn vastanneet
Kyselyyn saatiin yhteensä 366 vastausta.
Vastauksia tuli tasaisesti kaikista ikäryhmistä.
Postinumeroalueen mukaan vastaajien ilmoittama
lähialue sijaitsi kanta-Oulussa 67%, 15% Kiimingissä.
Muilta alueilta vastauksia oli vähän.
Myös muut kuin oululaiset olivat vastanneet 4%.
Vastaan kyselyyn ensisijaisesti alueen
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Vastauksissa korostui asukkaan näkökulma 59%.
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Koululaisten ja opiskelijoiden osuus
vastaajista oli yhteensä 25%.
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Työssäkävijän näkökulmasta tehtyjä
vastauksia kertyi 6,5%.

Kulttuuriympäristön tuttuus
Kulttuuriympäristö on tärkeä osa meidän historiaa
ja sitä mitä nyt olemme.

Kuinka tuttu asia kulttuuriympäristö on sinulle?
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Täysin vieras

Kuinka tärkeä asia kulttuuriympäristö sinulle on?
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Ilman kulttuuriympäristön vaalimista meillä ei olisi
kulttuurista historiaa ja jos ei ole historiaa voisi yhtä
hyvin asua vaikka aavikoilla, joissa ei ole muuta
kuin hiekkaa.
Kulttuuri ja hyvin hoidetut kohteet sekä luonnontilat
tekevät kaupungista/alueesta elinvoimaisen ja
kiinnostavan.
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Ilman kulttuuriympäristöä kaupunki on tylsä ja
arvoton.

Hyvinvoinnin kulmakivi.

En osaa sanoa

Kulttuuriympäristö kiinnostaa minua

%

Haluan että arvokkaita maisema-alueita ja
rakennuksia sekä ympäristöjä suojellaan, jotta ne
säilyisivät ja pysyisivät kunnossa myös meidän
jälkipolville.
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Kulttuuriympäristö on merkittävä osa alueen
identiteettiä ja vaikuttaa paljonkin elinympäristön
tunnelmaan, ihmisten ajatusmaailmaan ja
kokemukseen johonkin kuulumisesta.

Kulttuuriympäristön merkittävyys
merkittävyys
Kulttuuriympäristön
Kulttuuriympäristön säilyttäminen on tärkeää.

71,4

Kulttuuriympäristö on tärkeä kaupungin maineelle/imagolle

70,3

Päättäjien ja toimijoiden tulisi paremmin huomioida kulttuuriympäristön
arvo.

53,8

Kulttuuriympäristön merkitystä tulisi avata asukkaille
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Kulttuuriympäristö voi olla yrityksen menestystekijä
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Olen ylpeä Oululaisesta kulttuuriympäristöstä.
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Kulttuuriympäristö on osa identiteettiäni
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Kulttuuriympäristö on oleellinen osa arkeani.
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Kulttuuriympäristökasvatusta tulisi lisätä koululaisille ja opiskelijoille.
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Kulttuuriympäristön merkitystä tulisi pitää esillä julkisessa keskustelussa.

3,84,51,7

18,3

63,1

Kulttuuriympäristö edistää hyvinvointia.

Koen, että pystyn vaikuttamaan kulttuuriympäristööni.
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Kulttuuriympäristön vaaliminen
Olisitko valmis toimimaan kulttuuriympäristön vaalimisen puolesta esimerkiksi:
Kulttuuriympäristön vaaliminen
Osallistumalla luentoihin tai tapahtumiin?

78,4

Osallistumalla talkoisiin?

21,6

72,8

Ottamalla kantaa ajankohtaisiin kulttuuriympäristökysymyksiin?

27,2

29,9

70,1

Osallistumalla tapahtuman järjestämiseen?

62,2

Osallistumalla kotiseutuyhdistyksen toimintaan?

71,0

Huolehtimalla erityisestä kohteesta esimerkiksi adoptoimalla
monumentin?

26,1

73,9

Vetämällä opastetun kävelykierroksen tai tekemällä mobiilireitin?

25,1

74,9

19,6
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Omassa kunnassani toimin
valtuutettuna, joten siinä
mielessä voin vaikuttaa
päätöksentekoon omalta
osaltani.
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Jotenkin muuten, miten?
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Kirjoittamalla, kuvaamalla,
somessa.
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Kertomalla kulttuuriympäristöstä lähikoulun oppitunnilla?

Pitämällä siitä huolta omalta
osaltani.
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Työskentelen rakennetun
ympäristön parissa. Työni
puolesta kulttuuriympäristö on
siten luonnollinen osa arkeani.

Arjen ympäristöni
Oulun kaupungin keskusta
ja lähialueet. Ympäristö on
parhaimmillaan kerroksellista,
pitkän ajan kuluessa rakentunutta
kulttuuriympäristöä, joka kertoo
havainnollisella tavalla kaupungin
vaiheista ja pitkästä historiasta.
Oulussa historia hahmottuu varsinkin
keskustan vanhoilla puistoalueilla ja
jokisuistossa.
Pahimmillaan ympäristö alkaa
muuttua vanhan rakennuskannan
katoamisen ja runsaan
uudisrakentamisen seurauksena
yksiulotteiseksi ja historiattomaksi
paikaksi, johon on vaikeaa
samaistua. Näin on tapahtumassa
keskustaa ympäröivillä uusilla
asuinalueilla.

Näen ympärilläni menneiden
vuosikymmenten ja vuosisatojenkin
saavutukset niin rakennuksissa
kuin puistoissa ja kylänraitillakin.
Tärkeitä ovat oman kylän hyvin hoidettu
museo ja kirkko hautausmaineen,
merenrannan satama-alue historioineen
ja muistomerkkeineen, Oulun koulun
arkkitehtuuri, kunnan taidehankintojen
osana tulleet veistokset ja reliefit. Harmittaa,
että lentokentäntien liikenneympyröissä
olleet tuulipussit katosivat.
Sekin on minulle tärkeää
kulttuuriympäristöä, että jokin lähialue
on jätetty rakentamatta ja annettu
asukkaille mahdollisuus nauttia siitä
sellaisenaan, esimerkiksi Oulunsalon
Kisakankaan ja Myllymetsän metsäpolut
- niitä ovat tehneet askelillaan ihmiset jo
vuosikymmeniä ennen minua - ihana ajatus!

Se oli rakkautta ensisilmäyksellä! Sen piti olla vain
tavallinen sunnuntaikävely heinäkuisena iltapäivänä.
Puutarha lumosi heti ensiaskelillaan. Vehreiden
pensasaitojen lomasta pilkottivat pikkuruiset mökit
herkullisissa väreissä. Vaaleapunaisia piparkakkuunelmia ja seuraavassa lämpöä huokuva punainen
mummon mökki. Pihojen kukkaloisto ja värit ja
tuoksut lumosivat heti. Vastaantulijat tervehtivät
mikä hätkähdytti ensin, seuraavassa hetkessä
tervehdin jo iloisesti takaisin tuntien suurta
yhteenkuuluvuutta näinkin pienestä asiasta.
Tuntemattoman tervehtimisestä. Ajattelin ja tunsin
heti kuuluvani tänne.
Kerhotalon ilmoitustaululla oli "myydään mökki
jonka pihassa kasvaa iso tammi" ilmoitus ja se sai
uteliaisuuden heräämään. Palsta oli aivan alueen
toisella laidalla, korkea rehevöityneen pensasaidan
takana. Portista kun kurkisti näki villiintyneen
kasvillisuuden takana maailmassa sympaattisimman
mökin, joka oli kuin ruususen unta viettämässä
suuren tammen kainalossa ja turvassa.
Äimäraution siirtolapuutarha

Asun arvokkaassa
kulttuuriympäristössä
Lasaretinsaaren vieressä ja
Hupisaarten lähituntumassa.
Intiön upea torni näkyy
asuntomme ikkunasta, samoin
vanha, arvokas vankilarakennus.
Tietomaan torni on aivan
lähellä. Nuo historialliset, kauniit
rakennukset ilahduttavat silmää
ja saavat tunteen kuulumisesta
historian jatkumoon. Mielestäni
vanha kulttuuriympäristö
vaikuttavaa positiivisesti
ihmisen mielenterveyteen - tulee
pysyvyyden ja turvallisuuden
tunne.
”Vanha” Koskenniska
Muistan kun mummuni on kuskannut onnikalla
kaupunkiin ja on käyty torilla, kauppahallissa ja Antelin
ihanilla leivoksilla. Kaikki noiden kulkureittien ympärillä
olleet rakennukset ja elementit on osa minua.

Merkitykselliset paikat

Mitkä paikat ovat sinulle merkityksellisiä? Miksi?
näkymät ja näköalat

Kalasatamassa ja uimarannalla
on vielä paljon aitoa ja
alkuperäistä tunnelmaa.
Näkymä merelle on aina hieno.

tunnelmalliset ja kauniit paikat
muistot ja mieleenpainuvat hetket
rannat

Kaupungin
sivistyksen sielu
ja moottori.
(Yliopisto)

Koitelinkosket.
Ihana virkistysalue.

Tyypillistä
pohjoispohjalaista
jokivarsiasutusta
komealla paikalla harjun
päällä.

reitit kaupungissa, puistossa tai
luonnossa
historia
koti, tutut paikat

Varjakan saari.
Hiomaton
timantti. Upea
tunnelma.

Pikisaari on ehkä kaunein
kulttuuriympäristöalue Oulussa.
Vanhat puutalot ja elävä
kulttuuriympäristö on mukava
kokonaisuus!

Suisto; Ainolan puisto ja Hupisaaret,
Pikisaari
Koiteli, Varjakka, Pateniemi,
Äimärautio, Tuira, Raksila,

Joutsensilta valaisimineen,
loivine kaarteineen
ja ratamaisemineen
sykähdyttää

Karjasilta

Linnanmaan
kasvitieteellinen
puutarha on ihana ja
vien ystäväni sinne
kesällä.

Ylpeyden aiheet

Mihin paikkoihin tutustutat vieraat? Miksi?
Upea, uusi lofthenkinen asuinalue
Oulussa. Kaunis niin
vesiltä käsin kuin
maaltakin.

vesiympäristöt;
hiekkaranta, suisto, meri, joet
puistot, viheralueet ja
puutarhat

Nallikari on upea
uimaranta, jollaisia on
harvassa paikassa.

kirkot
Mahtava kaupunkipuisto,
historia ja maisema. Lisänä
purot, joissa toivon mukaan
kalaa kohta. Paikka levähtää,
keskellä kaupunkia.
Hieno jugendkirkko,
täällä käytän ulkomaiset
vieraat.

Oulun arkkitehtoninen
aarre. Vänmanninsaari
ja sen rakennukset ovat
oman aikansa arvokkaita
helmiä.
Rotuaari on Oulun
eurooppalaisin
kadunpätkä. Vanhoja
arvorakennuksia ja
ihmisiä liikkeellä.

Ehjä
puutalomiljöö.

vanhat rakennukset keskustassa
kokonaisuuksina säilyneet vanhat
puutaloalueet

Jokisuisto: Pikisaari, Ainola ja Hupisaaret, Vänmanninsaari,
Toivoniemi, Oulujoki
Nallikari
Rotuaari ja keskusta
Kaupungintalo ja Kaupunginoja
Kasvitieteellinen puutarha
Nallikari, Varjakka, Koiteli

Komeat vanhat
varikkorakennukset vaarassa
asuntomessujen vuoksi.
Toivottavasti säilytetään.

Vaarassa

Onko jokin kohde mielestäsi vaarassa kadota kaupunki- tai kyläkuvasta? Miksi?
Häpeälisen kauan
tyhjillään olleet
rakennukset.
Liian massiivinen
täydennysrakentaminen
herkkään miljööseen.

Merijalin konttorin
tilanne on häpeällinen.

ennakoimattomien muutosten pelko
ja epätietoisuus, esim. rakentaminen
puistoihin ja rannoille
pelko arvojen ja historiallisten
kerrosten katoamisesta
huonokuntoisten, tyhjillään tai
vajaakäytössä olevien rakennusten
kohtalo

Villatehtaan alueen
miljöökokonaisuus on hyvä juuri
tällaisena, rentona taiteilijoiden
työskentelypaikkana, jossa
järjestetään myös tapahtumia.

reittien, näkymien ja viheralueiden
säilyminen

Torin alueen tulevaisuus
vaarassa liian tehokkaalla ja
sopimattomalla rakentamisella.

Keskustan identiteetti muuttuu
paljon tehtyjen valintojen
vuoksi. Toivoisin lisää
historiallista kerroksellisuutta.
Nyt valinta tuntuu aina olevan
vanhan purkaminen. ei uuden
ja vanhan yhteensovittaminen.
Karjasillan miljöö vaarassa liian
voimakkaan tonttikohtaisen
uudistamisen vuoksi.

Asuntomessut ja kaupunginvarikko
Luupin rakennukset
torialue ja sen muutokset
Merijalin konttori
rakentaminen puistoihin, Hupisaaret
ja Lasaretti
Tuiranpuisto
Hietasaari
Varjakka

Kehitysideoita
Miten kulttuuriympäristö voisi olla voimavara?
Kerro näkemyksiä, ideoita, esimerkkejä ja ajatuksia siitä, miten kulttuuriympäristöä
voisi hyödyntää arjessa, työssä tai esimerkiksi tapahtumissa!
Mitä muuta kulttuuriympäristöön liittyvää haluat kertoa?

Miltä Oulu näyttää?
Miten kaupunkia voisi hyödyntää tapahtumien taustana?

Ympäristökysymykset ja -arvot ja niihin liittyvät ratkaisut
ovat nyt ajankohtaisempia kuin koskaan. Luonnonarvoja
ja olevia rakennetun ympäristön rakenteita säilyttävät
ratkaisut ovat sekä kestävän kehityksen että fyysisen
ja henkisen kehityksen voimavara. Kulttuuriympäristö
ei valikoi, se on yhtä hyvin lapsen kuin vanhuksenkin,
varakkaan tai varattoman, maassa syntyneen tai sinne
muuttaneen asukkaan voimavara.

Opastusta ja alueiden historian
esille tuomista; kyltit, kävelyt,
Oulun ei tarvitse olla muuta kuin se on; Oulu.
kartat, esitteet, mobiilisovellukKulttuuriympäristö ja oleva rakennuskanta tulisi olla
set

kaiken suunnittelun lähtökohta. Tavoitteet kasvattaa
rakentamisen tehokkuutta ovat liialliset ja tuhoavat
Kulttuuriympäristön vaaliminen
kulttuuriympäristöä ja sen arvoja. Voidaan hyvinkin
Kulttuuriympäristö on oululaiuudistaa ja rakentaa sovussa vanhan rakennuskannan
kanssa ja säilyttää kerroksellisuus, kun luovutaan
suutta, paikallisidentiteetti kunmaksimaalisesta hyödyn tavoittelusta ja tehokkuuden
niaan!
vaatimuksista. Suunnittelussa tulis lähteä tarpeeksi
laajoista kokonaisuuksista ja huomoida laajasti
Rakentamisen suhteellisuudenmm. suojelukohteiden arvon turvaaminen uudis- ja
taju
täydennysrakentamisessa - ei rakenneta arvokkaiden
historiallisten rakennusten ympäristöjä ja näkymiä tukkoon
vaan jätetään niille tilaa ja näin turvataan niiden hoidon ja
käytön edellytykset.

Kulttuuriympäristössä näkyvät
eri-ikäiset kerrokset ovat tärkeä
osa arkiympäristöämme.
Erityisesti vanhimpia, säilyneitä
kerroksia on tärkeää säilyttää.
Vanhoja rakennuksia ja miljöökokonaisuuksia ei saada takaisin,
jos ne päästetään katoamaan.
Älkää kadottako Oulun historiaa.

