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Vastaajien ikä ja lapsien lukumäärä



Vastaajien suhde Raksilaan

Vastaajien suhde 
Raksilaan

Asun Raksilassa 34

Omistan 
kiinteistön tai 
asunnon 
Raksilassa

57

91

23 omistaa kiinteistön tai asunnon, 
mutta ei asu Raksilassa



Vastaajien asumismuoto

Vastaajien asumismuoto
Arvo

Lkm

Kerrostalo 34

Omakotitalo 9

Paritalo 28

Rivitalo (enemmän kuin kaksi asuntoa, joilla 
oma sisäänkäynti)

22

93



Vastaajien 
asumismuoto

Omakotitalo Paritalo

Rivitalo 
(enemmän kuin 
kaksi asuntoa, 

joilla oma 
sisäänkäynti)

Kerrostalo

oma asunto 6 28 20 26

vuokra-asunto 2 0 2 6

8 28 22 32

Vastaajien asumismuoto



Raksilan viihtyisyys

Miten viihtyisänä 
asuinympäristönä pidät 
Puu-Raksilaa?

oma asunto vuokra-asunto

Ei kovin viihtyisä 4 0

Keskinkertainen 1 0

Viihtyisä 23 2

Erittäin viihtyisä 46 5

74 7



Raksilan viihtyisyys, sanapilvi



Perustelut viihtyisyydelle, 1/2

Perustelut viihtyisyydelle, 1/2

Silmiähivelevä arkkitehtuuri - Kylä, jossa ihmiset tuntevat toisensa ja kantavat vastuuta ympäristöstään ja naapureistaan

Alue hyvin viihtyisä ja kollektiivinen. TEuvo pakkalan kadulla ajetaan usein varsinkin yö/ilta-aikaan liian kovaa.

Alue on hiljainen, mutta keskustan välittömässä läheisyydessä. Puurakennukset, puistomainen ympäristö ja vihreät pihat luovat kulttuurihistoriallisesti merkkittävän
alueen. 

Alue on kappale Suomen historiaa,läsnä on menneisyys josta on tärkeää säilyttää muistutus nykyisille ja tuleville sukupolvillemme..

Arvostan vanhaa rakennuskantaa ja puustoa, joten viihdyn oikein hyvin Raksilassa. Liikenne tosin on välillä erittäin pelottavaa, kun seuraan ikkunasta 1- ja 2-
luokkalaisten lasten koulumatkaa ja autojen suhteettoman kovaa vauhtia Teuvo Pakkalan kadulla (koskee toki myös muita Raksilan alueen katuja mutta läpiajokatuna 
korostuu TP-kadulla.) 

Asuinalue on erittäin kodikas, tunnelmallinen ja rauhallinen. Naapurusto on muihin aikaisempiin kaupunkinaapurustoihini (Kaakkuri, Tuira, Kaijonharju, Kasarmi) 
verrattuna erityinen - täällä ihmiset tuntevat toisensa ja naapurusto muistuttaa tunnelmaltaan läheistä kyläyhteisöä. Pidän siitä erityisen positiivisena asiana, mistä 
myös kyläilevät ystäväni nauttivat.

Asun maalla keskellä kaupunkia.

Asunnot ovat pääsääntöisesti hyväkuntoisia, eikä alueella näy irtoroskia juurikaan.

Hoidettu puutaloalue. Jokainen talo omanlaisensa. Asukkaat tekevät remontteja ja hoitavat omaa taloaan ja tonttiaan. Lyhyt matka palveluihin - pyörämatkan takana 
tarvittavat palvelut.

Idyllinen, lämmin ja viihtyisä asuinalue. Auttavaisia naapureita, keskustan palvelut ja koulu lähellä. 

itse arvostan vaatimatonta, yhteisöllistä asumista. Siihen on hyvät mahdollisuudet rauhallisessa,vanhaa aikaa henkivässä Puu-Raksilassa, jossa naapureista vielä 
välitetään ja huolehditaan.

Kauniit puutalot, puistoa ja puita. Kylä keskellä kaupunkia. 

Kauniit, vanhat talot, viihtyisät, kodikkaat ja perinteiset pihapiirit

Kaunis, rauhallinen ympäristö; monipuolinen asujamisto, kaiken ikäisiä ja kaikenlaisia taustoja; yhteiset talkoot ja juhlat; kaikki lähellä.

Kesäisin on vihreää, talvisin parhaimmillaan valkoista ja yleensä aina rauhallista. Raksilassa on paljon pitkäaikaisia asukkaita, joten on kehittynyt yhteisöllisyyttä. 

Liikenteen melu ja tärinä häiritseviä Teuvo Pakkalan kadulla.

Läpikulkuaja Teuvo Pakkalankadulla on vilkas ja häiritsee. Esim ambulanssit

Marketeilla jyskyttävää bassoa lukuunottamatta todella rauhallinen asuinalue, vaikka varsin vilkkaan Teuvo Pakkalan tien varressa.

Markettialueen läheisyydessä on jonkin verran meteliä, joka johtuu isojen päivättäistavarakauppojen logistiikasta sekä yöllisestä nuorison autorallista. Sale-kaupan 
ympärivuorokautinen aukiolo on tuonut jonkin verran levottomuutta markettirakennusten taakse ja ympäristöön. Se näkyy myös selvästi lisääntyneenä epäsiisteytenä.

Oulussa harvinaisena/ainoana(?) historiallisena puutarhakaupunginosana Raksila on pienuudestaan huolimatta merkittävä.



Perustelut viihtyisyydelle, 2/2

Perusteltu viihtyisyydelle, 2/2

Pidän Raksilassa historian tunnusta; talot ja piha-alueet kantavat arvokkaasti omaa historiaansa.

Puistomainen ja rauhallinen ympäristö, keidas keskellä kaupunkia, jossa vanhojen aikojen havinaa. Lapsi tai ikäihminen tai eläin: kaikille yhtä ystävällinen ympäristö. Kaikkien 
palveluiden lähellä, kulkuyhteydetkin kävelymatkan päässä. 

Puistomainen, perinteinen, isoja puita, suojaa melulta, 

Puistomainen, rauhallinen ja lähellä kaikkia toimintoja!

Puistomaisuus, rauhallinen, yhteisöllinen. 

Puu-Raksilaan muutettuaan ei sieltä halua muuttaa pois. 

Puutalot, puistomaisuus ja vehreys tekevät alueesta viihtyisän.

Puutarhamainen ympäristö keskellä kaupunkia

Raksila on vihreä ja idyllinen kaupunginosa keskustan kupeessa. Raksilassa on hyvin yhteisöllinen tunnelma, ihmiset tuntevat naapurinsa, kuin asuisivat pienessä maalaiskylässä. 

Raksila on vihreä. Vanhat puutalot ovat kauniita. Periaatteessa hyvin rauhallinen ja turvallinen alue asua. Palvelujen läheisyys lisää viihtyvyyttä. Vähemmän viihtyisäksi Raksilan 
tekee kuitenkin jokaviikonloppuinen autoilevan nuorison bassonjumputus marketien parkkipaikalta, joka resonoi makuuhuoneen ikkunoihin ja on vaikea nukkua. 

Raksilan puistomaisuus ja alueen talojen kadunpuoleinen yhtenäinen julkisivu tekee alueesta erittäin viihtyisän. Taloista ja pihapiireistä on pääsääntöisesti pidetty hyvää huolta. 
Pihanpuoleiset eroavaisuudet taloissa tuovat mukavaa lisää alueeseen. Viime vuosina lisääntyneet liikennemäärät ja alueella lisääntynyt pysäköinti heikentää huomattavasti 
alueen viihtyisyyttä ja niiden aiheuttamat haitat tulisi ratkaista pikimmiten. 

Rauhallinen alue keskustan läheisyydessä. Yhteisöllinen ilmapiiri. 

Rauhallinen ja idyllinen alue keskellä kaupunkia. 

Rauhallinen, lähellä keskustaa. 

Rauhallinen, yhtenäinen puukaupunginosa, jossa alueen ilme ja tunnelma on ihmisläheinen. Rakennukset terveellisiä ja väljiä. Pihat luovat omaa rauhaansa. Toivottavasti täältä 
ei tarvitsisi muuttaa koskaan muualle.

Rauhalliset, samanhenkiset asukkaat alueella, ei turhaa liikennettä (paitsi Kärppäpelien aikaan), mikä luo turvallisuutta alueelle.

Syntymäkoti, ei kokemusta muualta

Taloyhtiömme on raskaasti liikennöidyn Teuvo Pakkalan kadun varressa. Liikenteen tärinä ja melu vaurioittavat kadun varressa olevaa rakwnnusta. Lisäksi alueella on ilkivaltaa 
ja pihallamme on tapahtunut varkauksia.

Taloyhtiömme on raskaasti liikennöidyn Teuvo Pakkalan kadun varressa. Liikenteen tärinä ja melu vaurioittavat kadun varressa olevaa rakwnnusta. Lisäksi alueella on ilkivaltaa 
ja pihallamme on tapahtunut varkauksia.

Vanhaa perinnettä, hieno alue omakotitalo-tyyppinen asumismuotona mahdollistuu keskustan kupeessa.

Vehreä, rauhallinen, hyvä mittakaava, palvelut lähellä

Vehreät pihapiirit ja siisti puistoalue

Viihtyisä, lukuunottamatta koiranjätöksiä ja jääkiekkofaneja.

Viihtyisä, lähellä palveluita, rauhallinen

Yhtenäinen, historiallinen, viihtyisä, ihmisen mittainen alue.



Kaupunkikuvalliset tekijät viihtyisyyden takana

Jokin muu, mikä?

Rakennustyylin aikakausi, 30 - 40 -luku, Rakennusten 
mittakaava, Katunäkymät

Kaikki rakennuksiin liittyvät kohdat yhdessä: talojen tulisi 
säilyä mahdollisimman pitkälle alkuperäisen näköisinä, 
Katunäkymät, Vehreät piha-alueet

Historia, Rakennusten yhtenäisyys, Vehreät piha-alueet

vanha arkkitehtuuri, Katunäkymät, Vehreät piha-alueet

Vanhat talot, Katunäkymät, Vehreät piha-alueet

Vehreät pihat ja katunäkymät., Rakennusten yhtenäisyys, 
Katunäkymät

Katupuusto, puupintaisine rakennuksineen on 
ehdottoman arvokasta. Rakennusten ulkonäkö pitäisi 
säilyttää alkuperäisen kaltaisena, ei hienosahattua 
seinälautaa, ei poikkeavia ikkunarakenteita, ja paljon 
muuta, Rakennusten värit, Rakennusten yksityiskohdat



Alueen arvojen säilyttäminen



Puistojen kehittäminen, 1/2
Puistojen kehittäminen, 1/2

-puistoissa olisi hyvä olla roskakoreja -poistettujen puiden tilalle tulisi istuttaa uusia -monet kaupunkilaiset ulkoiluttavat koiriaan Raksilassa. Ulkoiluttajat antavat koiriensa tehdä tarpeensa talojen kivijalkoihin -
mitenkähän olisi viisasta toimia, että koirien ulosteet niin kiinteät kuin nestemäisetkin päätyisivät puistojen lannoitukseen eikä saunan ikkunaan?  

Ainakin pitäisi siivota ja pitää kunnossa nykyistä paljon useammin! Kaupungin alueiden puut ovat osa tosi huonossa kunnossa ja risuoksia tippuu paljon, toisinaan suurempiakin oksia. Muutama tosi huono puu on jo 
kaatunut. Koivut ovat kauniita, mutta suuri osa jo aikansa eläneitä. Kadunvarren nurmialueita kaupunki ei taida pitää kunnossa lainkaan - ainakin meilä on jäänyt omalle kontulle. Osa ei pidä kaupungin aluetta 
kunnossa itse ja se vaikuttaa yleisilmeeseen :(

Alueen vanhat puut tulisi korvata uusilla, puuulajistoa tulisi monipuolistaa. Myös jalkakäytäville lisää viherrakenteita ja kasveja kasvilaatikoissa. Mahdollisuus kaupunkipuutarhoihin ja hyötykasveihin.

Alueen vanhat puut tulisi korvata uusilla, puuulajistoa tulisi monipuolistaa. Myös jalkakäytäville lisää viherrakenteita ja kasveja kasvilaatikoissa. Mahdollisuus kaupunkipuutarhoihin ja hyötykasveihin.

Antaa olla sellaisenaan kasvamassa.

Autotiet reunoille ja yhtenäinen puistoalue Teuvo Pakkalankadun ja Syrjäkadun välille

Enemmän houkuttelemaan oleskelemaan puistoissa, suojaisia istuskeluryhmiä, edistämällä esim lasten pallopelimahdollisuuksia. Mikäli puistoissa oleskeltaisiin enemmän niin samalla se poistaisi epäsuotavien ( esim 
huumeiden käyttäjien) henkilöiden oleskelun alueella.

Enemmän penkkejä.

Hoitamalla niitä asianmukaisesti sekä lisäämällä istutusten määrää nykyisestä.

istutuksia täydentäen, liikuntavälineitä lisäten

Istutuksia voisi olla monipuolisemmin / enemmän. 

Kaupungin tilisi pitää puistot siistissä kunnossa ja hoitaa hellällä kädellä vanhaa puustoa ja kasvustoa.

kioskeja, talvikäyttöä, piknikkipaikkoja

Koirille oma rajattu "kakkapuisto". Nykyään koiran ulkoiluttajat inhottavasti käyttävät asukkaiden nurmikkoaluetta siihen.

Koivukujat voisi vaihtaa tulevaisuudessa mäntykujiksi, koivujen juuret tukkivat sala-ojaputket ja aiheuttavat merkittävää roskaamista. Jakeluautot ja taksit oikaisevat usein Puu-Raksilan läpi käyttäen liian kovaa 
tilannenopeutta. Erityisesti Karjakadulle tarvittaisiin tämän vuoksi hidasteet.

Lapsille uusia leikkipaikkoja, hoitaa nurmialueita säännöllisesti, sekä huolehtia vanhoista koivuista että ne kestävät myrskyt jatkossa. 

liikuntavälineitä aikuisille

Lisää kasvillisuutta, aktiviteetteja lapsille.

Lisäämällä muutakin oleskelualuetta kuin leikkipuisto. 

Penkkejä ja muutamia pensaita ja kukkaistutuksia

Picnic alue. Suihkulähde. Valot pimeään alkuiltaan. 

Pitämällä kasvusto kunnossa ja siistinä

Pitämällä kasvusto kunnossa ja siistinä

Pitämällä ne edelleen hyvin hoidettuina, istutuksia kunnioittaen. Lasten leikkipaikan ja koiravessojen ylläpitäminen. 

Pitää ne vehreinä ja kaiken ikäisille sopivina.

Pitää puistot vehreinä ja lapsiystävällisinä.



Puistojen kehittäminen, 2/2
Puistojen kehittäminen, 2/2

Puistikkokadun puisto on aika hyvä, kiinteitä penkkejä saisi olla enemmän. Pienille lapsille tarkoitetetun leikkipuiston säilyminen ja kunnossapito on erittäin tärkeää.

Puistikkokadun puisto on Raksilan sydän. Valaistus on huono Syrjäkadun päässä vilkkaiden kevyen liikenteen reittien risteyksessä. Oulussa ainutlaatuisen hienon nelirivisen lehmuskujan säilymisestä tulee huolehtia 
(edellisessä puistoremontissa osa puista poistettiin eikä tilalle istutettu yhtä monta uutta). Kuumenevina kesinä varjoisten paikkojen merkitys ja tarve lisääntyy.

Puistikkokadun seutu on rauhallista. Lasten leikkipuisto on siisti ja hyvinhoidettu. Vanha puusto on kaunista. Asukasyhdistyksen höytykasvilaatikot ja yhteisölliset puistojuhlat ovat kivoja ideoita. Impolan kauppaan 
olisi kiva saada kahvila ja kesäterassi. Viikonloppubrunsseille olisi varmasti kävijöitä.

Puistikkokadusta yhtenäinen kävelykatu. Pysäköintikielto ulkopuolisille. 

puistikkokatu on hyvä, kehitetään ja pidetään muutkin kadut puustoisina ja pieninä.

Puistikkokatu tulisi muuttaa koko mitalta puistoksi. Ajo tonteille Karjakadun ja Puutarhakadun kautta.

Puistikkokatu voisi olla kokonaan puistoa ilman katuosuutta. Poistaisin puistosta pensaat ja jättäisin vain lehmusrivistöt ja Syrjäkadulle syreenit ja perenna-alueen.Katujen varsien viheralueet voisivat vastaavasti 
täyttyä pensaista ja perennoista.

Puistoalueet ovat jo viihtyisiä. Leikkipuistoa toki voi aina kehittää. Mutta toivoisin, että esimerkiksi puistikkokadun lehmukset saisivat olla ja kasvaa rauhassa.

Puistoalueiden hoitoa voisi kehittää: esimerkiksi nyt Puistikkokadun varren viheralueet kärsivät pysyvästi talven aurausjäljistä eikä nurmikkoa hoideta riittävästi. Puistikkokadun puistoon voisi kehittää yhteisöllisyyttä 
tukevaa toimintaa, esim. pysyvä esiintymispaviljonki joka toimisi myös istumis/kokoontumispaikkana, lisää istumispaikkoja muutenkin, kasvilaatikot kesällä, mahdollisuus asukasyhdistykselle tai muille vastaaville 
tahoille ottaa helposti sähkö käyttöön tapahtumiin jne.

Puistoihin tulisi saada enemmän toiminnallisuutta, jotta niitä voisi käyttää paremmin. Nyt on jo leikkipuistoa kehitetty, mutta vielä enemmän puistoihin voisi tulla oleskelutilaa, jossa voisi nauttia ulkoilmasta isollakin 
porukalla. Lisäksi puistoissa olisi hyvä voida järjestää erilaisia tilaisuuksia.

Puistoissa tulisi mahdollistaa pienimuotoinen omaehtoinen tapahtumajärjestäminen. Puistot sopivat tällä hetkellä hyvin ympäristöön. Leikkipuistoa voi kehittää. 

Puistoja? Eihän täällä ole kuin yksi puisto. enemmän kukkia kesällä ja talvellakin olisi ihana jos olisi enemmän tunnelmaa esim valot suuressa kuusessa. Puistossa voisi olla myös enemmän tilaa piknikin viettoon

Puistojen ja kadunvarsien puuston kunto tulisi kartoittaa ja tarvittaessa vanhat riskialttiit puut uusia. Samalla olisi hyvä jos pihoilla sijaitseville puille tehtäisiin asiantuntija-arvio ja toimenpidesuositus. Puiston 
viihtyvyyden lisäämiseksi kohtuullisen kokoinen katos olisi hyvä lisä, esim. asukasyhdistyksen järjestämien tilaisuuksien helpottamiseksi.

Puistot kaikkien raksilalaisten ja muiden kaupunkilaisten yhteisiksi olohuoneiksi. Penkkejä/oleskeluryhmiä. SIisteys on kaiken A ja O. Asfalttia ei minnekään puistoissa. 

Puistot ovat nykytilassaan hyvällä mallilla, mutta leikkipuiston lisäksi ulkokuntoilupaikka aikuisille olisi hyvä lisä

Puuston kuntotutkimukset myös kadunvarsipuuston osalta ja lisäistutukset, jotta alueen ilme säilyy puistomaisena ja vehreänä. Tapahtumia varten puistoon olisi hyvä saada sähkötolppa, josta esim. esiintyjät saa 
sähköä. Avaimen lainaus esim. ympäristötalolta. Uusittu leikkipuisto on kiva ja siellä on tekemissä usean ikäisille. Puistikkokadun nurmialueet ovat huonossa kunnossa, johtuu paljolti koneilla tehtävästä harjauksesta, 
joka vie ne mullalle. Nurmialueet pitäisi uusia ja hoitaa paremmin. 

Puuston säilyttäminen ja tarvittaessa uusiminen. Nykyinen leikkipuisto mahdollistaa myös asukkaita kokoavien juhlien järjestämisen. - Sähköpistorasia mahdollistaisi musiikin, jouluvalojen ym. Sähköä tarvitsevien ja 
asukkaiden viihtyvyyttä lisäävien palvelujen käytön puistossa. Pistorasia/t tulisi olla vuokrattavia ja esim ympäristötalolta voisi avainta varata ja vuokrata. Penkkejä lisää. Ja lisäksi muutama pöytäryhmä asukkaiden 
piknikkejä varten. - roskakoreja 

Sähköt puistoon mahdollisia yleisötapahtumia varten. Parempi puistojen kunnosta huolehtiminen. Puistojen suunnittelu siten, ettei pultsareille jää notkumispaikkoja.

Säilyttämällä ne puistoina,

Säilyttämällä puusto, pitämään puistot hyvässä kunnossa ja siisteinä. Valaistusta hyödyntämällä. 

Toimintaa/aktiviteeettejä lisää. Puut ja viheralueet olisi hoidettava paljon nykyistä paremmin. Alueelle pitäisi saada kukkaistutuksia viihtyvyyden lisäämiseksi.

Uusi moderni viher- ja valaistussuunnitelma perinteitä kunnioittaen kasvillisuudessa.

Vain asukaspysäköinnin sallimalla eli autot pois puiston läheltä, istutusten vaaliminen

Vanhan puukannan säilyttäminen (tarpeen mukaan uudistaminen), kadunvarsien siisteys ja nurmialueiden kunnostus, leikkipuisto ja asukkaiden olohuone

Vanhat liian korkeat koivut tulisi korvata pienemmillä puilla. Puistoista puuttuu yhtenäisyys ja mahdollisuus rentoon oleskeluun.

Vanhojen koivujen harkittua uusimista

Ylläpitää vähintään nykyisellään



Asuntokunnan autojen määrä ja pysäköinti

Vieraiden pysäköinti

Omien autojen pysäköinti

Autojen määrä asuntokunnissa

Vuokrattu autotalli

Jäähallin parkkipaikalla



Pysäköintijärjestelyt

Pysäköintijärjestelyjen toimivuus Raksilassa

Parantamisehdotuksia on esitetty seuraavalla sivulla



Mitä tulisi parantaa pysäköintiratkaisuissa?



Pysäköinti

Aiheutuuko pysäköinnistä haittaa asumiselle?

Pysäköinnin haittoja on esitetty seuraavalla sivulla



Millaista haittaa pysäköinti aiheuttaa 

asumiselle?

Kyllä. Millaista haittaa pysäköinti aiheuttaa asumiselle?

Pitkäaikaisessa pysäköinnissä esim juuri portin eteen ( vastapäätä) pysäköinti hankaloittaa esim tontilta ajoa. Tämä korostuu varsinkin talvella jolloin kadut ovat kapeammat . Hälytysajoneuvojen ja esim jätehuollon 
autojen on joskus mahdotonta päästä perille.

Kärppäpelien aikaan kadun varret aivan täynnä autoja, jopa osittain porttien edessä. Lumisena aikana pihalle tai sieltä poispääsy erittäin hankalaa, koska autot kadulla niin lähellä parkissa.
Lumityöt ja kadun siivous estyvät kun katu on kaupungin ilmainen parkkipaikka. Jokin auto saattaa olla talon edessä viikkotolkulla.
Kärppäpelien aikaan kadut ovat tukossa

Ylimääräistä liikennettä

Autoja jätetään pitkäaikaispysäköintiin kadun varteen. Pitäisi olla aikarajoitus
Teitten kunnossapito ei toteudu toivotulla tavalla runsaan kadunvarsipysäköinnin vuoksi.

Autoja pysäköidään väärin kadulle, ja tästä aiheutuu vaaratilanteita
Katuja ei pystytä siistimään, jalankulku autojen seassa( erit. lapset), koska jalkakäytäviä ei ole.

Ei-Raksilalaiset tukkivat kadut aika-ajoin ja paikoin.

Ajoittaista ruuhkaa esim. Kärppä-otteluun aikana, jolloin katu käytännössä yksikaistainen
Erityisesti talvella katujen varsilla olevat autot ovat niin lähellä sisäänkäyntiramppeja, jolloin auton pihaan ajo on miltei mahdotonta
autot vievät tilaa pihalta
Autot vievät tilaa ihmisiltä, sama kaikkialla.
Jonkin verran mm. jääkiekko-otteluiden aikaan. Ihmiset parkkeeraavat pihaan ajot tukkoon / kukkapenkkeihin / kivetyksille
Pitkäaikaispysäköinti hankaloittaa katujen aurausta ja kadut ovat talvella paikoin huonossa kunnossa. 
Talvikunnossapito hankaloituu, talvisin osa kaduista saattaa olla hyvin huonossa kunnossa.

Liittymässä usein pysäköitynä autoja niin ettei pihaan pääse esim pelastusajoneuvot, roskiksen tyhjentäjät ym muu huoltoliikenne, oman talon vieraat tai edes lastenvaunut tai rollaattori.
Tontille pääsy estyy ajoittain kun liittymän kohdallekin pysäköidään. Tavaran tuonti ja vieraiden pysäköinti on hankalaa kun koko katu on joskus täynnä autoja. Katualueen siivous on hankalaa kun aina on joku auto 
tontin kohdalla. Vesi seisoo kadulla, kun kaupunki ei pysty auraamaan sitä kadun puolta, jolla pysäköinti on sallittu.

kts. edellinen vastaus (massatapahtumien aikaan sekä joskus, kun kaupungissa töissä käyvät parkeeraavat autonsa epähuomiossa niin, etteivät talon asukkaat pääse ajamaan omalle pihalleen.)
Pitkäaikainen pysäköinti/ autojen säilytys

Juuri em. mainitsemani vaaratilanteet. Kun tietää että on peli, tulee kyllä varoiteltua lapsia kaahaajista ja siitä, etteivät autoilijat näe lapsia pysäköityjen autojen takaa.
Kun autot valtaavat pihan Raksilan omaleimaisuus ja puistomaisuus  häviää
ruuhkaa, ahdasta, 
yleensä talvisin portin edusta käy ahtaaksi kun vastapäätä tien kohdalla on auto parkissa on auto 

Talvella pitkäaikaisparkissa olevat autot teiden varsilla hankaloittavat katujen aurausta sekä hankaloittavat pihoille ajoa kun kadut kapenevat lumikuormassa

pitkäaikaista pysäköintiä

Joskus vaikea saada omalle autolle parkkipaikkaa kiinteistön läheltä
pihaan kääntyminen kadulta kuin myös pihasta ajaminen pois vaikeutuu silloin kun kaikki kadunvarret ovat täynnä autoja. Taksit odottavat Karjakadulla asiakkaitaan ja pitävät autonsa käynnissä odotuksen ajan. 
Odotus saattaa kestää tunninkin ja taksia tyhjäkäytetään koko tuon ajan. 

risteysalueilla usein väärinpysäköityjä autoja. Talvella päiväksi pysäköidyt autot haittaavat lumenpoistoa.
Tontille ajo usein todella hankalaa, Talvella katujen kunnossapito onnettoman heikkoa parkissa olevien autojen vuoksi.
Kapeat tiet tukkeutuvat, eikä niitä voi puhdistaa. Erityisesti talvella on hankalaa, kun auraamaan pystyy vain toisen puolen kadusta. Kadulla eivät autot mahdu kohtaamaan. Toivomme vain, että emme tarvitse 
pikaisesti paloautoa tai ambulanssia - niillä ei olisi mitään mahdollisuuksia päästä perille vahingoittamatta rakennuksia tai pysäköityjä autoja! 

Erityisesti lähialueella järjestettävien tapahtumien aikana kaikki alueen kadut ovat täynnä. Aluetta käytetään myös pitkäaikaispysäköintiin. Molemmat vaikeuttavat huolto- ja kunnossapitotöitä (jätteiden keräys, 
puhdistus ja auraus) ja myös asukkaiden omaa liikkumista koteihinsa/kodeistansa

Parkkipaikat aina varattuna ulkopuolisille ja metelöinti alkaa jo ennen kuutta kts.edellinen kohta. (Kaduille pysäköimistä pitää rajoittaa, koska nyt keskustassa työssäkäyvät  pysäköivät koko päiiväksi kadut täyteen. 
Lisäksi junille matkustavat jättävät autonsa viikosta jopa kuukaudeksi parkkiin alueelle. Myös markettien kauppaedustajat tuovat autonsa jo ennen aamu kuutta parkkiin kadulle vaikka heidän työnsä tapahtuu 
marketeilla.)

Autoja, jopa vieraita matkailu- ja  kuorma-autoja pysäköidään viikoiksi, jopa kuukausiksi. Talvisin tämä aiheuttaa todella pahoja ongelmia, sillä katuja ei voi aurata kunnolla, vaan ne kapenevat niin, että niitä voi hädin 
tuskin ajaa. Aura- ja jäteautot joutuvat koukkaileman nurmikon puolelle, jolloin reunakiveys usein vaurioituu.

Jääkiekkovieraat
Lisää liikennettä alueen sisällä. 
Kts yst edellä. (Kadunvarsiin vuoropysäköinti aurauksen mahdollistamiseksi talvisin. Pihasta ajoin vaikeuksia päästä pois autolla kadunvarsiparkeerauksen vuoksi.)
Nyt autot, jopa asunto- ja kuorma-autot makaavat parkissa katujen varsilla jopa kuukausia. Katuja on talvisin mahdotonta aurata kunnolla.
pihoilla liikaa autoja, massatapahtumat tukkii katujenvarret, ei pääse pihasta ulos
Kaduilla vaikea ajaa varsinkin talviaikaan, kun niitä ei pystytä auraamaan kadunvarsipysäköinti takia. Vähentää alueen viihtyisyyttä. 
Autolle vaikea löytää pysäköintipaikkaa, jos joskus tarvetta. Heikentää viihtyisyyttä huomattavasti. 
hankala kääntyä omaan kapeaa porttikäytävään 3 m, kun autot reunustavat koko kadun



Liikenne

Aiheutuuko liikenteestä haittaa asumiselle?

Liikenteen haittoja on esitetty seuraavalla sivulla



Millaista haittaa liikenne aiheuttaa 

asumiselle?

Kyllä. Millaista haittaa liikenne aiheuttaa asumiselle?

Muualla asuvat ja Raksilassa pysäköijät eivät noudata alueen nopeusrajoituksia. Korostuu esim aamuisin jolloin lapset lähtevät kouluun ja päiväksi pysäköintiin tulevat tulevat kiireellä kadulle.
Kovaa ajavat läpikulkijat

Ei meidän kadulla mutta Teuvo Pakkalan kadulla kyllä
Isojen tapahtumien aikaan liikenne ruuhkaantuu ja ilma pilaantuu.
Vauhti vaarallisia tilanteita
Syrjäkatu on läpikulkutie, jossa esimerkiksi huoltoautot ajavat marketeille. Nopeudet ovat välillä suuria ja liikenteestä on etenkin yöllä meluhaittaa. 
Jakeluautot ja taksit oikaisevat usein Puu-Raksilan läpi käyttäen liian kovaa tilannenopeutta. Erityisesti Karjakadulle tarvittaisiin tämän vuoksi hidasteet.
Ajonopeudet ovat joskus todella suuret joista kuuluu melua ja aiheuttaa vaara tilanteita
Teuvo Pakkalan kadulla öinen liikenne, ja raskas liikenne on meluhaitta, ja haitaksi myös rakennuksien perustuksille
Välillä pihatiellä ajetaan suurilla nopeuksilla. Hidasteet auttaisivat asiaan. 
Jalankulkijat ahtaalla, koska ei jalkakäytäviä
Satunnaisia vaaratilanteita kun ei osata ajaa alueen vaatimalla hitaudella.

Ks. yllä (Ajoittaista ruuhkaa esim. Kärppä-otteluun aikana, jolloin katu käytännössä yksikaistainen)
Teuvo Pakkalan katu on vilkas, ja hälytysajoneuvot ajavat monta kertaa päivässä hälyt päällä ikkunan takaa
markettien tavaraliikenne joskus häiritsee
Läpiajo liikenne, teuvopakkalan katu
Taksien, hälytysajoneuvojen kova tilannenopeus. Markettien yöllinen ralli nykyään myös markettien takapuolella. 
Basson jytke
Ãänekäs yöautoilu marketeilla sekä Tehtaankadulla voisi mennä kieltoon. Poliisiaseman siirtyminen muualle on vähentänyt hälytysajoneuvojen liikennettä. 
Pääsääntöisesti liikenteestä ei ole häiriötä, mutta korotetut suojatiet rajoittaisivat satunnaisia kaahaajia.
Suurimmaksi osaksi liikenne on alueella rauhallista. Alueella liikkuu kuitenkin paljon lapsia, ja esimerkiksi Puutarhakadulla ja Karjakadulla ei ole erillisiä jalkakäytäviä, mistä johtuen autojen nopeuksia tulisi hidastaa 
korotetuilla suojateillä tai muilla korokkeilla.
Ei niinkään Raksilan keskellä, mutta esim. Teuvo Pakkalankadun varressa asuville raskaasta liikenteestä on melu- ja tärinähaittaa.
Joskus autot kiertävät liikennevaloja ja ajavat suurella nopeudella
Teuvo Pakkalan kadulla asuvana liikenteen ääni on jatkuvaa. Toki siihen on tottunutkin, mutta pitemmässä juoksussa kaavaa kannattaa ehdottomasti muuttaa niin, että läpiajoliikenne Raksilan läpi ohjataan esim. 
jatkettua Urheilukatua pitkin, ei enää Teuvo Pakkalan katua. Ãänien lisäksi liikenneturvallisuus mietityttää kovasti, koska 40 km/h on tosi kova tilannenopeus, etenkin lasten ollessa liikenteessä. Silmämääräisesti 
arvioituna tuo nopeus vielä silloin tällöin joillain autoilijoilla ylittyy, mikä lisää riskejä siitä, että jotain vakavaa tapahtuu
Teuvo Pakkalan kadun hälytysneuvot ja liian suuret liikennevirrat vaurioittavat taloja ja melu ylittää sallitut ohjearvot.
Teuvo Pakkalan kadun vilkas liikenne kantautuu selkeästi sisälle
Ruuhkia, ahdasta
Taksit ajavat usein aika kovaa. Keskitetty jätehuolto vähentäisi jäteautojen määrää kaduilla.  Nyt samana päivänä käy kadulla 4-5 eri firman jäteautoa.
Marketeilta kuuluva meteli
Jonkin verran meluhaittaa, mutta se on valintakysymys jos haluaa asua keskellä kaupunkia
Karjakatua käytetään kiertotienä liikennevaloille
Markettien parkkipaikan nuorisoautoilu  viikonloppuöinä on meluisaa
TeuvoPakkalan kadulta kääntyminen Puistikkokadulle on vaarallista ja vaikeaselkoinen, kun Puistikkokatu15 eteen on pysäköity autoja  aivan risteysalueelle. 

Ei varsinaisesti liikenteestä, mutta markettien parkkipaikka on autoilevan nuorison kohtaamispaikka viikonloppuisin. Basso soi niin kovaa, että ikkunat ja patterit resonoivat ainakin Puu-Raksilan markettien puoleisessa 
päässä ja on vaikea nukkua. 
Satunnaiset törkeät ylinopeudet, piittaamattomuus muista, tehokkaiden autostereoiden ja niihin liitettyjen sub-woofereiden melu (myös nyk. markettien parkkipaikalta)
Tehtaankadulla ajetaan ylinopeutta jatkuvasti vaikka nopeusrajoitus on 30km/h. Jakeluautojen ajelu öisin 22-06 välisenä aikana. Nuorten bassojumputus  häiritsee koko aluetta eikä poliisi puutu asiaan mitenkään. 
Alueen käyttö läpiajossa sotkee alueen talojen maalipintoja ja kattoja.
Teuvo Pakkalan katu on vilkas ja raskaat ajoneuvot rasittavat asuntojen perustuksia. Kadulla ajetaan usein ylinopeutta eteenkin yö/ilta-aikaan.
Puutarha- ja Karjakadun Puistikkokadun risteyksissä ei ole suojateitä, joten autot saavat parkkeerata jalkakäytävään asti. Jalkakäytävää kulkee pieniä lapsia kouluun ja urheilualueelle. Raksilalaiset ovat varovaisia, 
mutta ulkopuoliset eivät ongelmaa tunne, vaan kaahaavat menemään. Paha onnettomuus on vain ajan kysymys. - Monet raksilalaiset pitävät Kärppä-pelejä ongelmina, minua ne eivät haittaa. 
Jääkiekko

Teuvo Pakkalan kadulla ajetaan kovaa vauhtia. Koulun suojatien ja asuntojen melusuojauksen takia nopeuksia tulisi pudottaa. Risteyksessä voisi olla myös hidastetöyssyt ja/tai liikennevalo-ohjaus.

Jalankulkijoiden on vaarallista kulkea talvella huonokuntoisilla, kapeilla kaduilla. Autoja väistäessä joutuu joskus hyppäämään hankeen. Alueella liikkuu paljon pieniä lapsia. Siihen nähden alueen liikennejärjestelyt 
ovat turvattomat.
melu ja tärinä haittaavat asuinmukavuutta ja talojen rakenteet vaurioituvat

Melu, tärinä, pöly. Etenkin Teuvo Pakkalan kadulla. Liikenne aiheuttaa myös vaaraa lapsille liikennemäärien ja ylinopeuksien sekä raskaiden ajoneuvojen läpiajoliikenteen vuoksi. 

Melu, tärinä, vaaratilanteet lapsille. 

kaikki jäähallissa ja lähipaikoissa kääntävät auton ja rännien jatkona olevat sadevesikourut painuvat nurmen alle ja vesi seisoo



Omien autojen pysäköinti ja pysäköinnin haittakokemukset

Vieraiden autojen pysäköinti ja pysäköinnin haittakokemukset

Pysäköinnin haittakokemukset



Tontin rakennusoikeuden määrä

Liian pieni. Paljonko on sopiva?
1 2/3
n 20 m2 lisää piharakennuksen 
uudistamiseksi
400

Liian iso. Paljonko on sopiva?
noin 400 m2 tai alle.
alle 400m2. Eli kerrostalon koon verran 
olisi sopiva. Tontillamme ei ole 
ulkorakennusta, korkeintaan pieni vaja 
olisi tarpeellinen rakentaa.
290

meidän osuus 120 m2 + 20 m2
mahdoton toteuttaa, koska talo on 
tontin meidän puolella ja kadulle päin ja 
sivulle ei voi laajentaa

Rakennusoikeuden määrä



Haluan kehittää 

asumistani 

Raksilassa

Kehittämistoimet asumiselleni Raksilassa

Muulla tavalla, miten?

Muuttamalla piha-aluetta viihtyisämmäksi ja käyttökelpoisemmaksi, 
Korjaamalla asuinrakennusta

Uloskäynti myös suoraan pihalle nykyisen lisäksi

Teuvo Pakkalankadun toisen pään sulkemalla autoilta

Rakentamalla ulkorakennuksen, jota tontillamme ei nyt vielä ole, 
Korjaamalla asuinrakennusta

Lisätä takan, Rakentamalla tontille jonkin muun uuden rakennuksen. 
Minkä?  Varasto/pyöräkatos, Laajentamalla asuinrakennusta. Mitä 
tiloja? Ullakkotilaa voisi ottaa asuinkäyttöön, Korjaamalla 
asuinrakennusta
ostamalla tontin taloyhtiölle, Rakentamalla uuden ulkorakennuksen

Ostamalla tontin taloyhtiölle. , Rakentamalla uuden ulkorakennuksen

Ei tarvetta

Kadun viereinen viheralue olisi hyvä olla asukkaiden hoitovastuulla. 
Erilaiset viheriöt vahvistaisivat Raksilan puutarhakaupunkiluonnetta.

Ulkorakennukseen mahtuisi yhden varaston tilalle sauna, Korjaamalla 
asuinrakennusta

Remontoimme lähitulevaisuudessa nykyäänkin asuttuna olevan vintin, 
mutta otamme lisäksi kylmän vinttikomeron asuinkäyttöön ja 
muutamme huonejärjestystä ko. kerroksessa., Korjaamalla 
asuinrakennusta
piha pitää kauniina, Korjaamalla asuinrakennusta

Olisi hienoa jos kadunvarren puolelle voisi rakentaa roska-
astiakatoksen, Rakentamalla uuden ulkorakennuksen

Nykyistä ulkorakennusta on korjattu aikoinaan väärin, joten se 
jouduttaisiin rakentamaan uudestaan., Muuttamalla ulkorakennuksen 
käyttötarkoitusta. Millaiseksi? Toimisto- ja/tai asumiskäyttöön., 
Rakentamalla uuden ulkorakennuksen, Korjaamalla asuinrakennusta

liian suuret koivut pois, koska ne varjostavat eikä tule valoa sisälle. 
Postilaatikot tien varressa, hengenvaarallista hakea postia, kun vain 
toinen puoli kadusta on vapaana autojen pysäköinnin takia ja siinäkin 
on kaksipuolinen liikenne. Jonkinlaiset jalkakäytävät tulisi olla., 
Rakentamalla tontille jonkin muun uuden rakennuksen. Minkä?  
autokatos tai talli, Muuttamalla ulkorakennuksen käyttötarkoitusta. 
Millaiseksi? autotalli, Rakentamalla uuden ulkorakennuksen, 
Korjaamalla asuinrakennusta



Miten haluaisin osallistua Raksilan kehittämiseen?

Jotenkin muuten, miten?

Kyselyt ovat helppo tapa osallistua kaavatyöhön. Myös nähtävilläolojen aikana palautetta olisi helppo antaa kyselyn 
muodossa. 

Olen Raksilan asukasyhdistyksen liikenne- ja kaavatyöryhmän pj ja laatinut kaikki liikennettä koskevat kannanotot. Olen 
osallistunut myös kaavoitusvalmisteluun, Haluaisin osallistua suunnittelutyöpajoihin, Toivon, että kaavaan liittyen 
pidetään tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia



Muuta palautetta, 

sanapilvi



Muuta palautetta 1/2

Muuta palautetta 1/2

Asukasyhdistys ei edusta kaikkia raksilalaisia

asukasyhdistys nykymuodossaan ei edusta kaikkia alueen asukkaita

Asuminen Puu-Raksilassa on polarisoitunutta. Teuvo Pakkalan kadun varrella on kaikki rasitteet, paloautot, valvomaton raskas liikenne, melu ja tärinä, 
pysäköinti massatapahtumien aikan, varkaudet. Toisilla kaduilla ei ole läpiajoliikennettä eivätkä Teuvo Pakkalan kadun talotkaan sitä kestä. Katu tulisi 
sulkea läpikulkuliikenteeltä jos talot halutaan säilyttää suojelun mukaisesti. Suojelumääräykset menevät asemakaavan ohi ja se olisi hyvä myös arkkitehtien 
huomioida.

Asumme pienkerrostalossa, jossa tonttivuokran nousu vaikuttaa hyvin paljon asumiskustannuksiin. Tällaisissa taloyhtiöissä se vaikuttaa paljon talouteen, 
mistä syystä tulevia remontteja täytyy harkita entistä tarkemmin. Mielestäni tonttivuokria pitäisi voida kohtuullistaa, tai tonttien osto pitäisi mahdollistaa. 
Lisäksi toivoisin julkisivusuojelua alueen taloille, jotta yhtenäinen historiallinen ilme saadaan säilytettyä siltä osin, kuin se on vielä mahdollista. 

Hienoa että asiaa viedään eteenpäin.

Hienoa kun ajatte tärkeää asiaa eteenpäin! On ehdottoman tärkeää että Raksilan historiallisestikin tärkeä puutaloalue tulee suojeluksen piiriin ja myös 
jatkossa tulevat sukupolvet saavat nauttia puutaloasumisesta ihan keskustan tuntumassa. Tälläisiä asuinalueita kuten Raksila, ei enää ole montaa 
Suomessa. Toivotaan, että asian tärkeys priorisoidaan!

Ihanaa kun tämä vihdoin etenee!!

Kaupungin on varattava jatkossa Puu-Raksilan jokaiselle tontille ja rakennkselle esim. 1000 euroa vuodessa peruskunnossapitoon, jotta alueen ilme ja 
kunto säilyvät. Rahat maksetaan kuitteja vastaan! Ruohikoiden leikkaus on yhtäkkiä siirretty asukkaille, EI MITÄÄN tietoa siitä, että kolme 
metriä(rakennuksen seinästä kadulle päin) kaupungin ruohoa on asukkaiden itse leikattava. Kaupunki jättä oman osansa lähes hoitamatta samasta 
nurmikosta, siis yritetään vyöryttä koko leikkaus asukkaille. 

Kiitos kyselystä! MInulle läpiajoliikenteen rauhoittuminen ja ohjaaminen toisaalle sekä viheralueiden kehittäminen paremmin yhteisöllisyyttä tukevaan 
suuntaan ovat tärkeimpien asioiden joukossa. Puu-Raksilaan vaikuttaa myös esim. marketalueen ja asema-alueen uudistukset: emme ole irrallinen saareke. 
Pelkona on että Oulun korkean rakentamisen hype leviää ja korottaa Kivi-Raksilaa entisestään. Huokaisen kauhusta kun katson Rautatienkadun 
uudisrakennuksia: arkkitehtuuria joka vanhenee silmissä.

Koiranulkoiluttajille pitäisi järjestää kakkapusseja, kuten esimerkiksi Karjasilla näyttä olevan tehty. Puutarhakadulla kulkee päivittäin 100+ koiraa, joista 
kaikki eivät huolehdi koiriensa jätöksistä.

Liikenteellisten asioiden selkeyttäminen ja parantaminen ovat asioita, jotka eivät saa unohtua. Pysäköinnin rajoittaminen ja maksullisuus voisivat 
rauhoittaa tilannetta, pihakatumahdollisuus pitäisi selvittää ja selkeämmät merkinnät tuloväylille esim. raskaanliikenteen rajoituksista

Nousevat tonttivuokrat tulevat vaikeuttamaan pienkerrostalojen taloyhtiöiden taloustilannetta. Vanhat rakennukset vaativat säännöllistä korjausta ja 
vuokrien noustessa taloyhtiöt joutuvat säästämään mm. kiinteistöhuollosta ja ylläpidosta. Siitä seuraa ongelmia kulttuurihistoriallisesti merkittävällä 
alueella. Osalla taloyhtiöistä on edessä myös suuria remontteja piha-alueilla kuten salaojitus, jotka olisi mielekkäämpää toteuttaa jos tontin voisi lunastaa 
omaksi. 
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Nousevat tonttivuokrat tulevat vaikeuttamaan pienkerrostalojen taloyhtiöiden taloustilannetta. Vanhat rakennukset vaativat säännöllistä korjausta ja 
vuokrien noustessa taloyhtiöt joutuvat säästämään mm. kiinteistöhuollosta ja ylläpidosta. Siitä seuraa ongelmia kulttuurihistoriallisesti merkittävällä 
alueella. Osalla taloyhtiöistä on edessä myös suuria remontteja piha-alueilla kuten salaojitus, jotka olisi mielekkäämpää toteuttaa jos tontin voisi lunastaa 
omaksi. 

Olemme asuneet Raksilassa 15 vuotta ja sinä aikana liikennemäärät alueella on kasvaneet huomattavasti. Toivomme, että Puu-Raksilan reuna-alueiden 
laajojen uudistustöiden ja kaavoitusten yhteydessä mietitään myös liikennevirrat kokonaisuudessa. Teuvo Pakkalan kadun koulun kohdalla olevat suojatiet 
on vaarallisia lapsille, koska kadulla ajetaan ylinopeutta, autoilijoiden huomio kiinnittyy Puistikkokadun risteykseen ja liikennemäärät ovat etenkin aamun ja 
iltapäivän työmatka-ahon aikana suuret.

Olisi hyvä, jos Raksilaa kehitettäisiin sen alkuperäisistä, viehättävistä lähtökohdista: puutalot korjattaisiin puutaloina, värit säilytettäisiin ennallaan, pihoilla 
kasvatettaisiin Raksilan alueelle tyypillisä puita ja pensaita ja ulkorakennukset tehtäisiin päärakennusten tyyliin sopiviksi.

Puu-Raksilalle on laadittava museoviraston vaatima hoitosuunnitelma. RKY -määräykset menevät asemakaavan edelle. Lähialuetta ja Rky-suojeltua aluetta 
on kehitettävä siten että molempien intressit otetaan huomioon. Nykyisellä palastelu- suunnittelulla ei synny hyvää lopputulosta.

Raksila on hieno asuinalue, toivon että Raksila jatkossakin erottuu omana asuinalueenaan. Raksilan kulttuuriperintä on syytä vaalia, koska se tuo 
monimuotoisuutta Oulun keskusta-alueelle.

Talojen historiallisuudesta pitäisi olla informaatiota esim seinälaatoilla joista kävisi ilmi rakennusvuosi 

Talomme kohdalla olevaan viemäriritilään kertyy sateella puolen Karjakadun roskat ja ritilä tukkeutuu ja vesi nousee kivijalkaan asti. Jos olemme matkoilla, 
niin sadevahti pitää olla. - toivomme kaupungilta kärsivällisyyttä, kun taloa korjataan, niin kadun puolella voi olla tavaraa jonkin aikaa. Tavallisesti itse 
pidämme kadunpuoleisen viheralueen haravoituna ja siistinä sekä katuosuuden kohdaltamme roskista puhtaana. - kiitos tästä kyselystä. Raksila tulee 
säilyttää puukaupunginosana. 

Teuvo Pakkalan kadulle tulisi asettaa läpiajokielto, ja sitä tulisi valvoa kameroin. Raskas liikenne marketeille tulisi ohjata muuta kautta

Teuvo Pakkalan kadun rauhoittaminen läpiajoliikenteeltä tä tärkeää koululaisten liikenneturvallisuuden ja alueen viihtyisyyden sekä kiinteistöjen 
rakenteiden vuoksi. 

Todella tarpeellinen kaavan tarkistus, tehdään siitä yhdessä hyvä!

Toivoisin ohjeistusta ilmalämpöpumppujen ulkoyksiköiden sijoittamisesta. Mielestäni ne eivät kuulu kadun varren seinälle. Puiden kaatoja on tehty 
mielestäni jopa liikaa -koivut kuitenkin huolehtivat alueen vesitasosta ja viilentävät/puhdistavat ilmaa. Voisko asukkailla olla joku lupalappu 
kadunvarsipysäköintiin ja muutoin esim. 2 tunnin paikat? Kadun talvikunnossapito ontuu, kun tienvarren on täynnä autoja ja siten tietä ei voida aurata 
koko leveydeltään.

Toivon, ettei liikenne kasva alueella eikä sitä eikä ympäristöä rakenneta täyteen. Ihmiset tarvitsevat tilaa ja väljyyttä ja vehreyttä.

Ymmärtääkseni Puu-Raksilan asemakaava liittyy osana koko alueen uutta asemakaavaa (marketit + urheilualue). Lopullisen asemakaavan tulee tukea Puu-
Raksilan valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilymistä ja kehittymistä. Kaavan välillisten tai välittömien vaikutusten arviointi etukäteen on 
todella tärkeää. Vain siten voidaan ehkäistä haitallisia vaikutuksia, tai ainakin mahdollisimman paljon vähentää niitä.



Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, yhdyskuntalautakunta päätti 13.8.2019 

asettaa nähtäville.

Nähtävilläoloaikana järjestettiin asukaskysely.

Nähtävilläoloaikana 27.8.-15.10.2019 jätettiin osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmasta neljä lausuntoa (Elisa Oyj, Fingrid Oyj, Museovirasto 

sekä Pohjois-Pohjanmaan museo) sekä kaksi mielipidettä (Raksilan 

Asukasyhdistys Ry sekä vastaus asukaskyselyyn).

Vuorovaikutus:

• Pidetty työpalaveri asukasyhdistyksen kanssa 15.10.2020

• Järjestetään työpaja keväällä 2021

• Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet järjestetään asemakaavan 

muutosluonnoksen sekä muutosehdotuksen nähtävilläoloaikoina

Asemakaavan muutos, vuorovaikutus



Suunnitelmat ja perusselvitykset:

• Liikennesuunnittelu: selvitys pysäköinnin nykytilasta, pysäköinnin 

kehittämisen vaihtoehdot, katujen roolitus, liittyminen ympäröivään 

liikenneverkkoon, joukkoliikenne

• Rakennushistoriaselvitys: tarjouskilpailu > aloitus 2021 alussa, valmistuu 

kesällä 2021

• Hulevesiselvitys: laaditaan keväällä 2021

• Puustokartoitus: laaditaan 2021

• Ympäristömelu- ja tärinäselvitys: laaditaan keväällä 2021

Jatkotoimenpiteet:

• Asemakaavan muutosluonnos: tavoitteena loppusyksy 2021

• Rakentamistapaohjeet: valmistelu aloitetaan keväällä 2021, etenee 

kaavaluonnoksen yhteydessä

• Asemakaavan muutosehdotus: 2022

Asemakaavan muutos, suunnitelmat 


