Joki huonossa kunnossa, tulisi
ruopata, kunnostaa rantoja
2
ja tehdä rantareittejä.

“HAUKIPUDAS TÄNÄÄN JA HUOMENNA”
Työpajan 29.10.2015 tulokset

Hiihtoreitti Miehikkääseen
ja makkaranpaistomahdollisuus.

1

Kirkkorannan
ympäristö. 3

Nykytilanne:
Osallistujan mielestä hyvä paikka.

Osallistujan mielestä huono/parannettava paikka.

1-4

Uusi koulu. 1

4

Osallistujan ryhmän numero.

Kehitettävät alueet:
Täydennysrakennusalue/tiivistettävä alue.

Korkeaa rakentamista, tornitalotyyppistä.

1

Länsikehä vähentänyt
keskustan ruuhkia

Uusi yhteys.

3

Leikkipuisto.

Koirapuisto.

1

Puisto.

1

Uusi urheilukenttä.

Latuverkosto.
1
ja Virpiniemen ladut.

Kehitettävä alue.

Liian
usein
valaistu,
2
voisi säästää.

- Lisää uudisrakentamista, työpaikkoja (Annalankangas ja vanhat Nokian
tilat) ja asukkaita, jotta saadaan vetovoimaa ja palvelut säilyvät.
-”Haukiputaan pormestari”, joka hoitaisi kehittämisideoita eteenpäin.
- Haukibussi (vrt. City-bussi), joka tuo asukkaat sivummalta keskukseen.
- Kaupungin suuria työpaikkayksikköjä esim. opetustoimi, jotta keskukseen saadaan työssakäyviä ihmisiä.
- Torialueesta kysely asukkaille, mitä halutaan, Sukari/Keskinen tervetuloa.
- Iso kauppakeskus.
- Ylläpidetään lukiotoimintaa, eroon huonokuntoisista rakennuksista.
- Kehittämistä ja kaavoittamista, a lueen kehumista.

Ristiriitaisia toiveita:

- Osa toivoo kunnantalon paikalle kulttuuritaloa, osa elokuvateatteria tai
kokoontumistiloja, isoa leikkipuistoa ja torin laajentamista.
- Osa toivoo Jokirannan urheilukentän siirtämistä, osa säilyttämistä.
Kentän paikalle haluttaisiin luhtitaloja, osa puolestaan toivoo
kerrostaloja.
- Toisten mielestä 4 kerrosta on keskukseen sopiva rakentamiskorkeus,
toiset haluaisivat korkeampaa.

Tulevalle läjitysalueelle
pyörä-/temppuratoja.

4 Hiihtosilta.

2
4

Poistettu leikkipuisto
ja avantouintipaikka.
Uimaranta.
3

Sillan valaiseminen.

4

2

Ajoyhteys Haukiputaantieltä Välitielle
puuttuu.

Kehittämis- 4
mahdollisuus.

4
Terveyskeskus/ 1 3
hyvinvointikeskus.

Uusi urheilutoimintojen alue.

Lisäksi Haukiputaan keskukseen tarvitaan:

Joen täyttö ja
vierasvenesatama.

Siltapenkereiden poistaminen,
jotta vesi virtaisi taas kunnolla.

4

Silta ja tanssilava Alakarille.

Kiiminkijoki,ruohittuu.
Ruoppaus ja kunnostus.
Siikaputaan luonnollisen
virtaaman ennallistaminen.

Keskustaan
houkuttelevuutta,
torista “olohuone”ja tapahtumapaikka
Hautausmaa huolavoineen,
kunnantalon
alueen
kehittäRannantien liikenteen nossa kunnossa. 2
AvantouintiPitkä
minen.
Kirkkotien
eteläosaa
länteen,
3
Kiiminkijoki.
rauhoittaminen rakenpaikkoja.
Museo:perinnettä jotta saadaan turvallinen reitti sekä
jokiranta.
teellisesti ja pyöräteiden
ja historiaa. 3 2 näkymä kirkolle.
3
Kentän alueelle uudisrakenkunnostaminen.
Puiston kehittäminen
Tyhjiä liiketiloja, epäselvä keskusta.
tamista, ranta puistoksi ja
ja lossi joen yli.
Tiestö ja taksiaseman tiejärjestelyt
- rantabulevardi.
Tärkeä
mutta
Pysäkkien
sijainti,
siirto
paremmille
huonot /huonossa kun3
3 paikoille, katokset. Bussiterminaali.
tuulinen
ja
1 nossa.Kunnantalo.
1
4
Rumat rivitalot,
4
kylmä
urheilu1
Tori:
ruma,
ei
toimi,
ei
rakennettu,
4 Markkinatalon
4
2
1
2
4
voidaan uudistaa.
kenttä.
3
ei
valoja/istutuksia.
Kokonaissuunnitelma.
päällä riehuu 2
3
2
2
Kenttää pitäisi
nuorisoa. Palvelut
Kirjasto.
4
3
kehittää.
kävelyetäisyydellä.
Liittymä ja koulutie
4
3
Turvaton
tieympäristö,
Kokonaisuuden
turvallisiksi.
4
tarvitaan
alikulku.
suunnittelu.KorkeVanha koulu esim.
2
Jatuli ja
aakin raken- 3 K-marketin
asukastupa tai kult1
Hieno leikkipuisto. 3 tamista (XII).
3
Tornitalo. Asuin ja koulu tukkii tuuritoimintaa, kokoonja
Revontien
Valot puuttuu.
liiketiloja, 4 krs.
1
liikenteen. tumis- tai toimistotiloja,
Uimahalli.
Jatulissa
2
risteys.
yhteisö- ja järjestökäytajanmukaiset tilat
töön. Kentälle sirkus.
ja pallokenttä,
4
Kivijalkakauppoja liikekeskukseen,
hyvät yhteydet.
Revontie: kaunis ja
Parannusten
1
Revontienvarteen ja keskuksen itäpuolelle.
1
keskustamainen
jälkeen liian vähän
Itäpuolen julkisten palveluiden kehittäminen.
Uusi koulu.
liikekeskittymä
parkkipaikkoja. Vinoparkki,
kerrosluvut (4)
kiertoajo ja yhteys JatuUutta asumista,
sopivia.
liin takaisin.
myös palveluasumista.

Koulualue. 3

Osallistujan mielestä huono/parannettava yhteys.

2

Kirkko.
2
Turvaton alue, ei
jalkakäytävää. 4

Inkonnokan uimarannan
kehittäminen.

Osallistujan mielestä hyvä yhteys.

Veden huono kunto.
Uimaranta puhdistettava,
ruopattava. Rannan huonokuntoiset rakennukset
1 2 pitäisi purkaa.

Haukiputaan väljyys,
luonnonläheisyys, ja
hyvät liikuntamahdollisuudet,
toisaalta kaikki kävelymatkan
päässä.

Järvi on kaunis
-siistitty ja parannettu.

Hieno
1
leikkipuisto.

Haapajärvi pitäisi
1
kunnostaa kirkasvetiseksi
ja hiekkapohjaiseksi.

3 Torpanmäki.

Monipuolinen urheilualue:
uusi urheilukenttä,
agilityrata, skeittaus jne.

Uudistetaan.

Tulevaisuudessa
hyvää
4
rakentamisen aluetta.
Tontteja.

Ulkoilureitti järven
ympäri.

3 Huono ja
ahdas risteys.

Virpiniemeen
sorastettu
maastopyöräilyreitti.

Jalkapallo-/
jäähalli.
3

1

Haukiväylän pyörätie,
pääsee Halpa-Halliin.

Kaavoituksessa liiketiloja
isoille toimijoille.
4

Hyvä yhteys mootoritielle,
saavutettavuus.

3 Yhteydet Virpiniemeen.
Virpiväylän
pyörätie,
2
rullaluistellaan ja -hiihdetään .

Oja esiin.

Toimintapuisto, parkour,
kiipeilyseinä, jousivammuntaa.

Oja esiin.

2

Ulkoilureittiä
pitäisi avartaa.

1

Halpahalli:
uutta liiketoimintaa.

