Höyhtyän suunnittelutapahtuma 16.11.2011
tehtävät 2 ja 3 - uhkakuvat ja mahdollisuudet
ryhmä 1
UHKAKUVAT
tarkastelualue

MAHDOLLISUUDET

Lekatie 1 ei
asuntoja! Säilyy
liike- ja
pienteollisuustonttina ? /
voisi olla
asuntoja ?

Liikuntasali
säilytettävä,
koulun paikalle
3. krs asuintaloja,
koulun kentälle
voi rakentaa

Artturintien jatkeen
varteen voisi
rakentaa asuntoja

Voisi olla myös
vähän kaupungin
vuokra-asuntoja

OTO-kylä: koko
alueen peruskorjaus

Alue viihtyisämmäksi,
rakennukset nykyaikaiseen kuntoon,
työpaikka-aluetta,
yrityksille tilaa,
kaupungin varikkoalue siivotaan

Ostoskeskus: paikka
säilyy ja laajennetaan/
kehitetään, hyvät
vuokralaiset,
ympäristö viihtyisäksi

Sorsatien varteen
uusi kerrostalo
Allitien päiväkoti
ehdottomasti
säilytettävä
Lintulammen koulun
ympäristö säilytettävä
metsäisenä, liikenne ja
valaistus kuntoon

Lintulammenpuisto
ja metsäinen
ympäristö
säilytettävä,
kehitetään aluetta

Urheilualue säilytettävä,
kehitetään aluetta

MAHDOLLISUUDET
Täydennysrakentaminen
Höyhtyän ilmeeseen sopivaa.

UHKAKUVAT
1. Julkiset ja kaupalliset palvelut häviävät, jos väestö
vähenee ja vanhenee, esim. apteekki on jo poistunut
2. Liikaa rakentamista, liian tiheätä
3. Rakennetaan vääränlaista: liian keskustamaista, liian
korkeata, “Lyöttyä”, ilman omaa identiteettiä,
rakentaminen ei sovi alueen identiteettiin
4. Vehreys katoaa ja ulkoilureitit huonontuvat
5. Alueen arvostus heikentyy
6. Joukkoliikenteen palvelutaso laskee

Rivitaloja, matalia kerrostaloja,
tiivistä voi kuitenkin olla. Ei
Lyötty-tyyliä!

Oleviin kerrostaloihin
parvekkeita.

Hyvä jalkapallokenttä tarvitaan.

Tiivistäminen on kansantaloudellisesti ja ekologisesti
hyvä asia.

Hieno alue, mutta vaatii
kehittämistä.

Höyhtyän suunnittelutapahtuma 16.11.2011
tehtävät 2 ja 3 - uhkakuvat ja mahdollisuudet
ryhmä 2
UHKAKUVAT
tarkastelualue

MAHDOLLISUUDET

Rakennetaan uusi
nuorisotalo esim.
Kalevan lähelle

Höyhtyänpuiston ympäristö
ja vehreys säilytettävä

Huoltoasema
säilytettävä

Kiskopuiston ympäristö
ja vehreys säilytettävä
Meluvalli tai meluseinä
pohjantien varteen

Lintulammenpuiston
ympäristö ja vehreys
säilytettävä

UHKAKUVAT
1. Vehreyden katoaminen, jos rakennetaan uutta; ilma,
henki, puhtaus, vihreä
2. Pohjantien melun lisääntyminen, jos melusuojausta
ei paranneta
3. Joukkoliikenteen palvelutaso hiipuu, kielteinen kierre
olemassa, alue ei houkuttele enää autottomia, auton
omistaminen alkaa olla välttämätöntä
4. Nuorisotilojen puuttuminen aiheuttaa levottomuutta
alueella
5. Palvelutarjonnan hiipuminen ostoskeskuksen
yhteydessä, Taka-Lyötty kilpailee sen kanssa

MAHDOLLISUUDET
Rakennetaan lisää asuntoja,
saadaan uusia asukkaita ja
palvelut parantuvat.

Höyhtyän suunnittelutapahtuma 16.11.2011
tehtävät 2 ja 3 - uhkakuvat ja mahdollisuudet
ryhmä 3
UHKAKUVAT
tarkastelualue

MAHDOLLISUUDET

Ostarista höyhtyäläisten
olohuoneeksi, rakennusten
väli tilaksi, nousisi ylös ja
hahmottuisi, voisi olla osin
katettuakin, tapahtumatori

Lekatien ja Sorvitien
alue asumiselle,
palvelut lähellä, vrt.
Lyötyn alue. Nykyiset
alueen toiminnot
voisivat ainakin osittain
siajita kauempanakin
keskustasta.

OTO-kylän
kehittäminen
Rakentamistapaohjeet Selvaakitaloille, lisäisi Höyhtyän arvostusta,
houkuttelevat esim.lapsiperheitä,
katualueiden jäsennys ja
ympäristön suunnittelu

UHKAKUVAT
1. Väestö vanhenee ja vähenee, asunnot vuokralle,
vuokra-asuntojen lisääntyminen vähentää alueen
arvostusta, tulotason lasku aiheuttaa ympäristön
heikkenemistä
2. Kahden kehäväylän välissä, Oulujoen ylittävä uusi
Poikkimaantien silta, lisääntyykö Lintulammentien
liikenne?
3. Joukkoliikenteen taso heikkenee entisestään, nykyään
bussimatka Linnanmaalle kestää yli 45 minuuttia
4. Teknisten verkkojen kapasiteetti ei riitä täydennysrakennushankkeisiin (kaukolämpö, sähkö, vesi ja
viemäri)
5. Täydennysrakentaminen voi hävittää luontoarvoja,
Lintulammenpuisto
6. Pohjantien liikenteen ja liikennemelun lisääntyminen

MAHDOLLISUUDET
Koulu tärkeä houkuttelemassa
lapsiperheitä alueelle.

Ympäristömelun todentaminen,
toimenpiteet sen mukaiset.

Höyhtyän suunnittelutapahtuma 16.11.2011
tehtävät 2 ja 3 - uhkakuvat ja mahdollisuudet
ryhmä 4
UHKAKUVAT
tarkastelualue

MAHDOLLISUUDET

Lintulammentien
ympäristö
kaupunkimaisempi

Kalevan toimisto-osa:
työpaikat, muiden
osien tilalle
asumista

Yleisradiotalon
kohta: asuntoja

Ostoskeskuksen
laajentaminen,
koulun tilalle
asumista

OTO-kylä
pientaloalueeksi

MAHDOLLISUUDET
UHKAKUVAT
1. Uudet asunnot ahtaita koppeja, eivät sovi eri elämäntilanteisiin
2. Alueen kehittämisen aikataulu viivästyy ja alueen arvo
putoaa, ei vastata kysyntään, on jo tapahtumassa?
3. Väestö vanhenee, uusia lapsiperheitä muuttaa tilalle,
kun vanhat pariskunnat muuttavat pois, ansiotaso
laskee eläkkeellä
3. Bussilinjat vähentyvät, erikuntoisia asukkaita (lapset,
nuoret, vanhukset), kävely ja pyöräily nopeampaa kuin
bussi?
4. Kaukolämpö puuttuu suurella osalla aluetta, ei ole
markkinoitu, aikataulut verkoston rakentamisessa ja
tonttien ratkaisuissa
5. Pankit ja palvelut poistuvat, lähipalvelut katoavat
(esim. nettiin), hallit, kentätä ja harrastukset muualla
6. Uhkana lähiöityminen; nukkumalähiö, liikkuminen
vaikeaa, millä ohjataan lähiharrastuksia jne.
7. Pärjääkö Höyhtyällä ilman autoa?

Keinot:
- monipuolista
- kerroksellista
- sekoittunutta
- työpaikat, toimistot, pienteollisuus, pienet palvelut
- keskustaan päin rakentuminen

+ pienimittakaavainen
onnistunutta, viheralueet hyviä
- suurimittakaavaiset, kaupunkimaiset alueet jääneet puolitiehen

Isoa rakentamista keskustaan
päin, selvä raja pienen ja
suuren välille, keskukseen
8-kerroksisia taloja.

Kaupunki hyppää radan yli =>
sekoittunut, kaupunkilaisuus
lisääntyy, markkinoidaan
kaupungin jatkeena.
Lähiöityminen vältetään:
mahdollistetaan pienimuotoinen
yrittäminen, kampaamot,
hierojat, lisää asuinviihtyisyyttä.

