Ryhmien tehtävät 29.10.2015
Tehtävän nimi
1. Nykytilanne (20 min)
‐ Mitä Haukiputaalla nyt on?

2. Uhkakuvat (15 min)
‐ Mitä Haukiputaalle voi
pahimmillaan tapahtua esim.
seuraavan 20 vuoden aikana?
3. Tavoitteet ja keinot (30 min)
‐ Mitä pitäisi tehdä?
‐ Mitä tarvitaan?
‐ Mitä tavoitteiden
toteuttaminen edellyttää?
‐ Millaista ympäristöä
tavoitteiden toteuttaminen
synnyttää?

4. Esityksen valmistelu (10 min)

Tehtävän kuvaus
‐ Kukin osallistuja merkitsee vuorollaan kartalle
a) jonkin hyvän paikan sekä b) jonkin huonon tai parannettavan paikan.
‐ Hyvä paikat merkitään vihreällä tarralla ja huonot paikat punaisella tarralla.
Tarraan kirjoitetaan juokseva numero (1,2,3…).
Erilliselle paperille kirjataan sama juokseva numero sekä valinnan perustelu:
vahvuudet, heikkoudet, ongelmat.
‐ Vuoro kiertää. Ajasta riippuen jatketaan 2‐3 kierrosta.
‐ Voidaan kuvata myös parhaat reitit jalan ja pyörällä sekä parhaat oikopolut
‐ Kukin osallistuja esittää tai valitsee vuorollaan jonkin mahdollisen uhkakuvan.
(Mahdollinen tarkoittaa tässä yhteydessä, että osallistuja arvioi uhkan
todelliseksi, vaikka ei uskoisikaan sen täydelliseen toteutumiseen.)
‐ Uhkakuvia ei ole pakko luoda alusta vaan voidaan vapaasti hyödyntää valmiita
malleja. (Ks. seuraava sivu.)
‐ Osallistujien valitsemat uhkakuvat toimivat yhteisen tavoitekeskustelun pohjana.
Määritellään tavoitteet ja keinot, joiden avulla vältetään valittujen uhkakuvien
toteutuminen.
‐ Tuodaan esille asioiden riippuvuudet, esim. palveluiden riippuvuus väestöstä. Ei
suunnitella kaupungin palveluverkkoa tai seudullista yhdyskuntarakennetta vaan
keskitytään Haukiputaan kaupunginosaan. Luodaan edellytyksiä esim. palveluiden
kysynnälle. –Iskulauseet ja mielikuvat ovat sallittuja.
‐ Keinoja voivat olla esim. mahdollisten uusien asuntojen sijoittaminen tai vanhojen
purkaminen, palvelurakentaminen, puistojen ja väylien parantaminen tms.
‐ Keskustellaan vapaamuotoisesti.
‐ Valitut tavoitteet ja keinot esitetään toimenpiteenä kartalla.
‐ Sovitaan mitä esitellään ja kuka esittelee. Esityksen pituus max. 4 min.
‐ Koko työtä ei ehdi esitellä vaan valitaan n. 5‐10 nopeasti kerrottavaa asiaa.
Asiat voivat olla nykytilasta, uhkakuvista, tavoitteista, keinoista tai kartasta.
‐ Kaupunki siirtää tiedot myöhemmin internetiin.

Ohjaajan tehtävä
Toimii keskustelun
ohjaajana ja kirjurina.
Kirjaa kohteet ja niiden
perustelut.

Toimii keskustelun
ohjaajana ja kirjurina.
Kirjaa uhkakuvat ja niiden
perustelut.
Toimii keskustelun
ohjaajana ja kirjurina.
Kirjaa poimintoja
keskustelusta: tavoitteet ja
keinot.

Toimii keskustelun
ohjaajana ja kirjurina.
Ripustaa esittelykartat.

Kuvitteelliset uhkakuvamallit 29.10.2015
Uhkakuva

Kuvaus ja perustelu

Väetönkasvu hidastuu
ja väestö vanhenee

Yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen Haukiputaan tontit menevät huonosti kaupaksi. Uusia asukkaita ei muuta
Haukiputaan keskustaan ja vanhatkin asukkaat muuttavat lähemmäs Oulun keskustan palveluita, missä paremmat
joukkoliikenneyhteydet takaavat edullisemman työssäkäynnin ja harrastusmahdollisuudet.

Alueen arvostus
heikkenee

Haukiputaan väestönkehityksen mukana kaupunginosan asukkaiden keskimääräinen tulotaso laskee. Rakennuksia ei korjata
riittävästi. Alueen seudullinen arvostus laskee.

Julkiset palvelut
siirtyvät muualle

Väestön ikääntyminen ja kasvun hidastuminen vaikuttavat palveluiden kysyntään. Oulun palvelurakennetta kehitetään
siten, että palveluverkko harvenee ja palvelurakennusten koko kasvaa. Simppulanmäen terveyskeskus ja Haukiputaan
kirjasto lakkautetaan. Koulurakennuksia vähennetään ja oppilaita keskitetään suurempiin kouluyksiköihin. Myös päiväkotien
ja urheilukenttien määrää vähennetään. Vesi‐Jatulin ylläpitäminen ei enää kannata ja samalla myös nuorisotoimen palvelut
lakkautetaan.

Kaupalliset palvelut
siirtyvät muualle

Oulussa töissä käyvät Haukiputaalaiset hoitavat ostoksensa työmatkalla kaupungissa, eikä Haukiputaan keskustan
kauppoihin riitä asiakkaita. Kauppojen lukumäärä vähenee. Ihmiset asioivat Haukiputaalla korkeintaan vain keskuksen
sisään tuloväylän (Haukiväylän ja Länsikehän) läheisyydessä. Muuttuneen ostokäyttäytymisen myötä pieni osa keskuksen
palveluista siirtyy sisääntuloväylän läheisyyteen, loput Ideaparkkiin tai Oulun keskustaan. Haukiputaan keskus muuttuu
nukkumalähiöksi.

Rakentaminen
epäonnistuu

Haukiputaan keskukseen rakennetaan uusia asuinkerrostaloja. Kerrostalot eivät kuitenkaan viehätä väljiin asumisoloihin
tottuneita vanhoja asukkaita ja uudet rakennukset jäävät vajaakäytölle. Joen läheisyyttä ei osata hyödyntää. Lopputulosta ei
koeta onnistuneeksi.

