Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma
tehtävä 1
+
-

hyvä paikka
huono tai parannettava paikka

Asuntoalueet, kaupunkirakenne
+ Höyhtyän pientalovaltainen miljöö, arvokas rakennusperintö
+ Selvaakitalot ovat alueen helmi
+ pienet mökkimäiset talot Haapanatien varressa
+ tiiviimpi alue OTO-kylän länsireunassa parempi kuin muu alue
- Selvaakitalot, alue hyödyntämättä
- Sorsatien varressa tyhjä alue Sotkapuiston kohdalla, voisi rakentaa
- Otokylä on ankea, kaipaa kehittämistä
- Lintulammentie Taka-Lyötyn aukion kohdalla: tielinjan ryhdistäminen, samoin kuin Ympäristötalon edessä
Kunnallisten palveluiden alueet
+ Lintulammen koulu ja ympäristö
+ Karjasillan kirkko, alueen maamerkki
+ palvelujen alue, terveysasema jne. tärkeä
+ terveysasemalla hyvä palvelu
+ Allitien päiväkoti on tärkeä ja säilytettävä
- koulu lähtee pois, alue mietittävä palveluiden osalta
- kirkon takapiha pitäisi siistiä, pusikko pois
- Yleisradion talo pois
- terveysasemalla pulaa pysäköintipaikoista
- Karjasillan koulun kenttää ei käytetä, turha takapiha, pelkkä kenttä, ei huoltorakennusta
- Karjasillan koulun ympäristö ankea, vaatii kehittämistä kentälle päin
- nuoriso pyörii Karjasillan koululla ilman paikkaa, ei tarpeeksi nuorisotilaa?
Ostoskeskus
+ grillillä hyvä palvelu, auki pitkään, siisti ympäristö
+ ostoskeskuksessa on hyvä eläinlääkäriasema
- tulisi korjata tai uusia, tila ei riitä, tulisi palvella laajempaa aluetta
- ostoskeskus vajaakäytössä
- epäviihtyisä alue, ei houkuttele yrittäjiä
- liikennejärjestelyt riittämättömät
- ei vastaa nykyajan tarpeita
Lintulammentien länsipuoli, kaupan ja pienteollisuuden alueet
+ Antellin kahvila
- Paljetien kirppis tarvitsee parkkipaikan
- huonokuntoista pienteollisuutta, voisi korjata
- radanvarsi on ikävä raja: toisarvoisia rakennuksia ja parkkialuetta
- avoin ja tuulinen parkkialue Paljekujan varrella
Liikenne, kunnallistekniikka
+ Sorsapuiston kevyen liikenteen väylä
+ Artturintien jatkeen kevyen liikenteen väylä
+ Lintulammen koululle hyvät kevyen liikenteen yhteydet
+ keskeiset kevyen liikenteen väylät hyvät koko kaupungin kannalta
+ Kiskopolun ylikulku pyörällä ja kävellen radan yli
- Joutsentien ja Lintulammentien risteys: kiertoliittymä liian pieni
- Joutsentien ja Nokelantien risteys ruuhkainen, huono välityskyky ja näkyvyys
- Joutsentien ja Paljetien risteys ruuhkainen ja vaarallinen
- Lintulammentien ja Sorsatien risteys vaarallinen lapsille
- Sorsatiellä ei kevyen liikenteen yhteyksiä, vaarallinen
- Lintulammen koulun edusta, liikenne ja valaistus kuntoon
- Radanvarsi vaarallinen, ei aitaa
- Pohjantien ja Joutsentien liikennemelu
- Pohjantien melu tulee alikulkukäytävistä, meluvallit levittävät melun laajemmalle alueelle
- kunnallistekniikka, verkostot, katurakenteet uudistamatta
Ympäristö, virkistys, luonto
+ Lintulammenpuisto hieno ulkoilualue, hienot maisemat
+ Lintulammenpuiston väylien kunnostus tulossa
+ Lintulan urheilukeskus
+ Oulun ainoat ilmaiset tenniskentät
+ Höyhtyänpuisto säilyttämisen arvoinen
+ Allinpuiston rakennettu leikkialue hyvä
+ Sorsapuisto leikkipaikkoineen hieno
+ Pohjantien varren meluvallin hyödyntäminen virkistykseen
+ Nokelan puistot
- Lintulammenpuiston valaistu ulkoilupolku sekava, polkuja ristiin rastiin
- Joikupuistosta pusikot pois, voisi olla rakentamista
- Kihokkipuistossa Poikkimaantien varrella hyvin vähän käyttöä
- tiealueiden varsien puistoa tulisi harventaa, 800 puuta riittää / hehtaari

