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4, kuntalaisstyöpajan tu
ulokset
Hiukkavaarran Piknik tapahtuma pidettiin 2
28.6.2014 Hiukkavaara
H
n kasarmiaalueella. Asemakaavoittuksen
työpaja pidettiin Oulun Laatukiirpputorin kahviossa klo 12-16. Paikalla o
oli kaksi asemakaavoittuksen
aine). Kuntaalaistyöpaja
an tavoittee
ena oli keerätä mielip
piteitä ja id
deoita
edustajaa (Eini Vasu ja Ari Sa
Hiukkavaarran suunnittelun tue
eksi. Työp ajan mene
etelmänä oli
o saada kuntalaise
et merkitse
emään
Hiukkavaarran liittyviä
ä ajatuksiaa
an tulostettuille kartoille ja sate
elliittikuvillee alueesta. Ideat merrkittiin
kartoille m
muistilapuilla
a. Antaessaa
an idean heenkilö sai pa
alkkioksi kah
hvilipun, jokka oikeutti kahviin
k
ja pullaan
Laatukirpputorin kahvviossa. Vasta
auksia saati in yli 100 ka
appaletta.
Kansalaiste
en antamisssa vastauksissa yleisin tteema oli virkistys ja va
apaa-aika, jo
ossa korostu
ui erityisesti toive
erilaisten kkuntoiluun soveltuvien
n ulkoilureiittien raken
ntamisesta. Ulkoilureitttien tyypeissä tuotiin esille
juoksu, hiihto, pyöräily, retkeilyy
yn soveltuvvat reitit sekä teemalliset eri koh
hderyhmille suunnatut reitit,
kuten geo
okätköily, elämykset ja taide. Toinen merkittävä
m
rakenne,
r
jo
ota alueellle toivottiin, oli
urheilukenttä, jossa erityisesti jalkapallo ma inittiin halu
uttuna lajina
a. Myös yleiisurheiluun soveltuva kenttä
k
oli toivottu
u. Kolmanne
eksi eniten toiveita koh
hdistui urhe
eiluhallin rak
kentamisee n alueelle, joka
j
voisi siisältää
Muita
eri sisälaje
eille soveltuvia tiloja. Kuntosalityy
K
yppisiä rake
enteita haluttiin sekä u
ulko- että sisätiloihin.
s
nittuja toivo
ottavia rakenteita oliva t skeittialue
eet, krossi- ja maastop
pyöräilyyn soveltuvat re
eitit ja
usein main
monikäyttö
alueet sekkä uimapaikka tai -halli. Myös lapsille ja nuorille soveltuvia
s
m
öisiä harrastte- ja
liikuntatilojja toivottiin. Esimerk
kkeinä näis tä olivat lasten
l
liiku
unnalliset ssisäleikkipuistot ja bä
ändien
harjoitteluttilat riittävin
ne huoltotiloineen. Lissäksi mainitttiin kalastu
ukseen ja kkoiriin liittyv
vät kohteett sekä
yksittäisiä m
mainintoja, kuten talon
n seinässä o
oleva kiipeilyyseinä ja julkinen saunaa.
Toiseksi merkittävin vastauksissa esiintynyt tteema oli ra
akennettuun ympäristö
öön, lähinnä
ä asuinaluee
eseen,
liittyvät maininnat. Tä
ärkeänä ja usein main
nittuna asumiseen liitttyvänä yksi ttäisenä rakenteena nähtiin
n
lasten kun
nnollinen le
eikkikenttä, jota toivotttiin suurem
mpana tai pienempän
nä versiona. Myös vih
her- ja
vesiaiheita haluttiin assuinalueille, kuten myö
ös julkista ta
aidetta. Lisäk
ksi maininto
oja sai aluee
en tonttien hintaja koko.
Kolmannekksi ja neljän
nneksi useim
mmin main
nittuja asioitta olivat pa
alvelut ja allueen toimiinnot. Palve
eluissa
esille tuotiiin erityisessti joukkoliikenteen ja koulupalve
elujen tärke
eys asukkaillle. Alueelle
e toivottiin myös
hyviä kaup
pallisia palvveluita. Toiminnoista esille noussi erityisesti vanhan kkasarmialue
een säilyttäminen
luovien toimintojen, kuten muu
usikkojen ja käsityöläissten, käytösssä. Iäkkääm
mmät vasta
aajat toivat esille
nostalgiaa ja toivoivatt puolustusv
voimien toim
mintojen pa
alauttamista
a alueelle.
Myös liike
enne ja luo
onnon säily
yttäminen nousivat esille
e
vastau
uksissa. Liikkenteessä erityisesti
e
a
alueen
kevyenliike
enteen järje
estäminen hyvin
h
nähtiin
n tärkeänä. Rakennetta
avasta poik kimaantien sillasta toivvottiin
toisaalta vvähän liiken
nnemelua tuottavaa
t
jaa toisaalta virkistys- ja
j maisemaakohteena hyödynnetttävää,
esimerkiksi rakentam
malla näköa
alatasanne sillalle. Mahdollista
M
raideliikennnettä sekä
ä toivottiin
n että
vastustettiiin. Luontote
eemassa to
oivottiin retkkeilyreittejä
ä ja metsälu
uonnon sekkä Valkeisjärven säästä
ämistä.
Tarkemmin
n vastauksiin voi tutustua oheisesssa liitteessä 1.
Luokittelun
n teki ja tiiviistelmän kirj
rjoitti Ari Sa ine. Vastaukset litteroi Eevamaria Juuti.
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Liite 1.
Virkistys ja vapaa-aika
a
 Juo
oksulenkit ja
a hiihtoladut


Luo
ontopolku ja
a hiihtoreittti



Läh
hihiihtoladut + yhteys



Latu vanhasta Hiukkavaarrasta Sankivvaaraan



alue
Polku- juoksua



ahdollisuudet (pururataa yms.)
Ulkkoliikuntama



Geo
okätkö-lenkkkipolku



Kum
mmituskäve
ely



Jalkkapallokentttä



Jalkkapallokentttä



Jalkkapallokentttä



jalkkapallokentttä



Jalkkapallokentät



Yleisurheiluken
nttä! Viheralueet valaisstava



Yleisurheiluken
nttä, kiekon
nheittorinki



Pessiskenttä



Urh
heiluhalli



säh
hlyhalli



Säh
hlyhalli



Keilarata



Karrateseurapaikka



Tan
nssilava



Jäähalli



Ulo
os telinevoim
misteluvälineitä/ ulkoku
untosalivälineitä



Teh
hkääpä open gym = pe
ermanto josssa voi tehdä akroa ymss.



Kun
ntosali



Kun
ntosali



Kun
ntosali



uim
mahalli



Uim
mahalli



Uim
mapaikka (m
maauimala)



Skaatepuisto



Ske
eittipuisto siisälle



Ske
eittipuisto



bm
mx puisto
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Kro
ossipyörien paikka/ raita metsään



Kro
ossipaikka - ..lliset krosssipyörät



End
duroreitti



Liikkunnallinen leikkipuisto
o



Hop Lop-sisäle
eikkipuisto



Hop Lop vaa
an Superpark!
Ei H



Lassten oma alu
ue jossa kiik
kut, liukumääki tornissa



Avo
oin työtila/p
paja



Bän
ndien soitto
opajat täytyy
y säilyttää. H
Heillä täytyyy olla paikka
a jossa soiteella.



wc--tilat treenikkämppien yhteyteen
y



Vessipuisto (koirille)



Koirapuisto



Onkipaikka



hilampi (suu
uri lampi)
Loh



Lassten kerhotiloja



Nuorille vapaa
a-ajanviettottiloja



Liikkuntaa vanh
huksille



Virkkistyspaikka
a; elämyksiä
ä, vesiputou s, patsaita, kävelyreitti



Talo
o jossa on kiipeilyseinä
k
ä



Julkkinen sauna
a



Am
mpumarata säilytettävä
s



Huvvipuistoja

Rakennettu
u ympäristö
ö
 Leikkkipuisto


Leikkkipuisto



Leikkkikenttä



Leikkkikenttä



Paljjon leikkipa
aikkoja



Ykssi kunnolline
en leikkipuisto – moniaa kolmionarrukiipeilyteliineitä yhteeen



Hie
ekkalaatikko
o



Vih
herkaistat to
onttien väliin
n



Puisto- ja vesia
alueita asun
ntoalueille



Suihkulähde



Taid
deteoksia ta
aloihin ja julkisiin tiloih
hin



Ympäristötaide
etta – vaihtu
uvaa



Ulkkoveistoksia
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turvvallisia tontteja lapsipe
erheille



Ton
ntit liian kalliita, 1000 m2 hyvä



Ton
ntit liian pie
eniä



Alu
ue täyteen asuntoja
a



Alu
ue täyteen asuntoja
a



1 ½ kerros -taloja n. 150 m2 yht. kerrrosala



Kerrrostaloja



Hyvvä meluntorrjunta



Säh
hkölinjat =>
> siirto tai ka
aivaminen m
maan alle

Palvelut
 Linjja-autokulje
etus jatkuva
ana


Hyvvät bussiyhtteydet



Jou
ukkoliikenne
e?



Kou
uluja



Kou
ulusuunnitte
eluun järkeä
ä ja riittävän
n isot tilat ettei
e
jää pian
n liian pieneeksi



Kou
uluun mielu
uummin neliöitä kuin ”kkerskakuutio
oita”



Kau
uppoja



Ken
nkäkauppa



Outtlet- myymä
älä



Elokuvateatterri



Kirjasto



Baaari



van
nhustalo

Toiminnot
 Taitteilijat ykkö
öseksi (Edulliset vuokratt)


Kulttuuria, taid
detta!



Taitteilija esiin!



Taitteilija/Luontto



Kassarmit kulttu
uurille



Van
nha kasarmialue säilyte
ettävä ja enttisöitävä keskustan kassarmin kaltaaiseksi +
täydennysrake
entaminen



Kassarmit hyvä säilyttää



Mo
onipuolisen kulttuuritoiminnan maahdollistamiinen kasarm
mialueella



Arm
meija takaisin



Arm
meija takaisin
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Arm
meija takaisin



Hyvvä asuinalue
e



Työ
öpaikka

Liikenne
 Turrvalliset kevyyenliikentee
enväylät


Hyvvät pyöräilyytelineet



Kävvelyreitit



Sillaalle hyvä ”ääni” seinät ettei autojeen melu kulje vettä pitk
kin



Näkköalatasann
ne + pikkuk
kioskisillalle



Raitiovaunu



Ei rraitiovaunua
a



Kaijjoinharju-Rusko-Hiukk
kavaara -Keh
hätie kehittä
äminen



Ei u
umpikatuja



Parrkkipaikka



Opastusta

Luonto
 Luo
ontopolkuja
a, yleensä ulkoilua


Rettkeilyalueita
a mm. laavujja, perunap
peltoja :)



Luo
ontoulkoilua
alueet



Me
etsää/ joutomaata laste
en leikkeihin
n ja aikuistenkin



Säilytettävä me
etsät, puustto



Valkeisjärven alue
a
suojelta
ava



v
Liika rakentaaminen likaa
a järven.
Valkeisjärveä varjeltava.

Muut
 Myyllyojan palvveluista huolehdittava


Len
ntokenttä



Hie
enoa että sä
äästetään en
nergiaa



Parremmat karttat



Ran
ntakaava mö
ökille n. 40--50 km päässsä



”hu
ullujen huon
ne”



telkkkari ja tieto
okone
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