Raksilan asukaskysely 2004
Vuoden 2004 Raksilan asukaskysely tehtiin vuonna 1996 laaditun ympäristöohjelman
päivittämiseksi. Kysely jaettiin kaikkiin kotitalouksiin ja sitä markkinoitiin myös Raksilan
kesäjuhlilla. Vastauksia saatiin määräaikaan elokuun loppuun mennessä yhteensä 40 kpl.
Kyselylomakkeella ehdotetut vastausvaihtoehdot pohjautuivat mm. aikaisempiin
kyselytuloksiin. Lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus vapaisiin kommentteihin ja
kehittämisehdotuksiin.
Vastausten perusteella raksilalaiset arvostavat sijainnin ja palvelujen lisäksi asuinalueensa
rauhallisuutta. Alueen huonona puolena pidetäänkin liikenteen tuomaa levottomuutta, mikä
tosin on paljolti seurausta keskeisestä sijainnista ja ympäristön palveluista. Alueen
rauhoittamiseksi on esitetty mm. pihakatuja, mutta tätä koskeva kuntalaisaloite ei johtanut
toimenpiteisiin kaupungin taholta. Vapaissa kommenteissa merkittäväksi nousi myös huoli
Raksilan perinteikkään rakennuskannan ja miljöön säilyttämisestä alkuperäisenä.
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Kaunis viihtyisä alue. / Miljöö, "tunnelma" / Idyllisyys, ei mikä alue hyvänsä!
Kauneus = vanhat talot, pihat, puistokäytävät
Paras paikka asua Oulussa.
Raksilassa on yhteisöllinen ilmapiiri.
Villinä ja ehkä hoitamattomana rehottavan puuston ja pensaiston tuoksut kesäiseen
aikaan.
Kuntolatu lähellä ja myös kuntopolku.
Rauhallinen ympäristö lukuunottamatta City-Marketin tuulettimen kohinaa ja rekkaautojen häirintää klo 04 aikaan aamuyöstä ja yleisten suurten tapahtumien häirintää
ym.
Olen 21-vuotias, joten asukasyhdistykset ja ikäihmisten neuvolat eivät ole tärkeitä.
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Talojen remointointi asiattomin tavoin = ympäristön pilaaminen
Lupa rakentaa tyylistä poikkeavia terasseja ym.
City-Marketin jatkuva melusaaste (=jäähdytys/tuuletuslaite). (3 kpl) ja
kuljetusrekkojen ralli aamuyöstä.
Puutarhakatu ja Karjakatu voitaisiin muuttaa pihakaduiksi, joilla saisivat ajaa asukkaat
ja heidän vieraansa ei muut.
Kadut vain asukkaiden käyttöön.
Ympäristö, lähinnä kaupat ja urheilukentät, tulee mitoittaa niin, että puu-Raksilan alue
ei muutu yleiseksi parkkialueeksi.
Kärpät ei haittaa.
Kärppämatseista aiheutuva liikenneruuhka ei häiritse, mutta roskaaminenhan ei ole
koskaan hauskaa, myös Eppujen konsertti vaikutti roskaamiseen.
Ratakadulla liikennettä ja sen pölyä liikaa.
Ratakadun viemäriaukot kaupunki korjasi, mutta Ratakatu 12:n kohdalla yhden kaivon
kansi paukkuu ja herättää koko talon asukkaat kun autot ajavat kannen yli; voisikohan
kaupunki korjata vian.
Linja-autojen lähtöpaikan katos on alamaailman kansalaisten juopottelupaikka ja
käymälä. Kerjäläisukko häiritsee myös matkustajia ja merkitsee reviirin rajansa
"letkullaan".
Iltaisin nuorison autoista kuuluva jumputus, joka saattaa jatkua pitkäänkin estäen
unentulon.
Markettien pihasta kuuluva perjantai- ja lauantai-illan jytinä!
Roskat; tumpit, tyhjät askit, sixpackin kuoret ja pizzalaatikot.
Nurmikoiden oikaisupolut.
Puiden juuret rypyttävät asvalttia Tehtaankadulla ja Syrjäkadun Puu-Raksilan
puoleisella jalkakäytävällä.
Kattojen sulamisvedet aiheuttavat jäätyessään liukkautta, tämä on otettava huomioon
kulkureittiä valittaessa.
Avokomposteja takapihoilla
Eikö se ole hyvä ettei roskiin huku.
Apteekin lähtö pois oli huono homma.
Kissat kuopivat kukkapenkit. / Kissat kuriin!
Olis hyvä jos Raksilassa ois oma asukastupa.
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Rakennusten yliremontointi, jossa menetetään rakennuskulttuuria.
Juppiintuminen, liian kalliit asunnot, talojen purkaminen, vanhan rakennuskannan
aliarvioiminen.
Säilyykö Puu-Raksila, miten tiilitalo sopii ilmeeseen Karjakadulla.
Rakennetaan ylimääräisiä parvekkeita ja terasseja -> yhtenäisyys ja "Raksilan aito
ilme" katoaa. Toive säilyttää julkisivultaan yhtenäinen, alkuperäinen kokonaisuus,
onkohan jo liian myöhäistä?
Vuonna -88 ei lupaa rakentaa autotallia, ei juuri mitään muutoksia, nyt toinen ääripää
luvissa näkyy ja rikkoo alkuperäisen leiman.
Asukaspysäköinti kadulla pihojen sijaan (2 vastausta); tämä pilaa koko katunäkymän ja
haittaa muutenkin tien kunnossapitoa (aurausongelmat, tien huonokuntoisuus koska
talvella muutenkin kapea).
Väärä valo-ohjaus esim. Ratakadun risteyksessä (etelä).
Autoistuminen ylipäätään.
Ongelma missä vain: kyvyttömyys ottaa muut huomioon, esim. melun aloittaminen
aamuseitsemältä, autojen tyhjäkäynti, holtiton ajotyyli, roskaaminen.
Asun heti markettien päässä Syrjäkatua, joten meteli kuuluu pihalta. Melu ei sinänsä
haittaa minua, mutta vanhempaa väkeä voi häiritä. Sijainnin vuoksi asialle tuskin voi
kuitenkaan tehdä mitään.
Vaikka on kielletty raskaiden ajoneuvojen liikkuminen Teuvo Pakkalankadulla, niitä
menee koko ajan.
Jätesäiliöiden säilyttäminen kaupungille kuuluvilla nurmikoilla.
Avokompostit (2 vastausta), muut purkujätteet, laitapuolen kulkijat.
Puliukkoja enempi kuin "vanhaan aikaan".
Satunnaisesti pihoilla vierailevat juopot ym. laitapuolen kulkijat; yrittävät rappuihin
sisälle jne.
Juopottelua ja kuseskelua linja-autokatokseen voisi hillitä, jos poliisi ajaisi sen kautta
kerran päivässä; voisko esittää poliisille toivomuksen.
Graffitit ovat ikäviä ja kalliita poistaa. Meillä graffitin poisto autotallin seinästä maksoi
617,48 euroa!
Töhriminen ja lapsellinen vahingonteko (esim. istutuksille).
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Jollain lailla ihmisille pitäis saada tietoa talojen ja pihojen historiallisesta arvosta,
vaikkeivät ne kovin vanhoja olekaan. Ostetaan - pilataan remontilla - myydään pois =
törkeää!
Annettaisiin huomautus taloille, joiden pihapiirissä olisi fiksaamisen varaa, esim. omalle
taloyhtiölleni ...; piha-aita olisi pitänyt uusia jo 5 v. sitten.
Uusia puutaloja "pommien" tilalle.
City-Marketin jäähdytyslaitteista aiheutuva meluhaitta kesällä. Poppelit City-Marketin
puistoalueella.
Julkisten urheilu- ja messualueiden paikoitus on mitoitettava muualle kuin kotiemme
pihakaduille.
Asukkaiden autojen pitäminen katujen varsilla pitäisi lopettaa jotta kadut voitaisiin
talvella aurata kunnolla ja siten ottaa huomioon kävelevien asukkaiden turvallisuus.
Auraajat kasaavat toistuvasti lumet viemäreitten päälle. Sulamisvedet eivät heti pääse
valumaan viemäriin vaan muodostavat lammikoita kadulle (esim. Syrjäkadulla
Puistikkokadun sekä Topinkadun risteys), auraajille huomautus.
Kaupungin tulisi huolehtia vihertyöt ja koko talvikunnossapito Raksilassa koko alueella
ilman maksuja. Nyt Puutarhakadun ja Karjakadun lumet kerätään hiekkoineen
nurmikoille eikä kaupunki siivoa hiekkkoja pois, vaan se jää asukkaiden tehtäväksi
vaikka tonttivuokraa ja kiinteistöveroja maksetaan.
Valaistuksen parantaminen ja laajentaminen koskien koko kaupunginosaa.
Tapakasvatusta ja vanhempien esimerkkiä (roskat pois, itse kukin noudattakoon
liikennesääntöjä ja hyviä tapoja), väylien varteen roskiksia jotka myös tyhjennetään.
Roskapuun poltto kiellettävä, tulee hirvittävä haju ja saaste. Avokompostit poistettava.
Autot pihoille tehdyille pysäköintipaikoille, ei nurmialueille.
Katujen reunakivet loivemmaksi porttien kohdalta (2 vastausta).
Syrjäkatu 1:n roskikset voisi tyhjentää useammin. Kierrätyskartonkiroskis on aina
”räjähtämispisteessä" eikä roskat mahdu roskikseen tippumatta sieltä. Usein linnut
käyvät syömässä roskia ja särkemässä roskapusseja.
Olisi hienoa jos Raksilassa olisi oma päiväkoti.
Onko olemassa "sisäistä" ilmoitustaulua esim. Raksilassa vapautuvista asunnoista?
Raksilalainen ei haluaisi muuttaa pois Raksilasta vaikka tarvisi isomman asunnon ja
vapailla markkinoilla niitä ei juuri näy! Mistä kysellä?
Tietokonepalvelut ja siihen neuvonta jotka ei osaa käyttää sitä ja että ois asukastupa
jossa vois käydä.
Jos asukasyhdistykselle jää ylimääräistä rahaa liikuntaa varten, olisi mielenkiintoista
koota ryhmä kokeilemaan vesijuoksua Raksilan hallissa. Ei haittaisi vaikka osan joutuisi
itsekin kustantamaan. Päivätoivomukset torstai ja perjantai, muina päivinä (arki- )
iltaisin.
Eläkeläisille yhteisiä kokoontumispaikkoja ja yhteisiä illanviettoja.
Voitaisiinko sopia / selvittää yhteyshenkilö/-t kaupunkiin päin eri asioiden suhteen,
esim. teiden kunnossapidon, puiston siivouksen ym. osalta ja kutsua edustajat
yhteiseen meetinkiin keskustelemaan alueen ylläpidosta ja kehittämisestä - ja sopia
yhteistyön muodoista jatkossa?
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Kyselyssä vastaustilaa liian vähän.
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Kiitos Lea ja muut työstä kaikkien eteen!

