VANHAN HIUKKAVAARAN SUUNNITTELU
PALAUTTEET 23.6. - 31.8.2016
Asuinalueen jätehuolto. Tällä hetkellä
asuntoalueella on kolme jätteiden palautus pistettä. Onko kaavoituksessa tarkoitus laajentaa uusia jätteiden kuljetus
myös Vanhaan Hiukkavaaraan? Jos ei ole
niin yhden molokin sijoittaminen kaavoituksessa asuntoalueella voisi olla tarkoituksen mukaista.

Asuntoalueen parkkipaikat.
Asuntoalueella on pula parkkipaikoista.
Ehdotan, että kaavoituksessa otetaan tämä
huomioon siten, että jokaista asuntoa kohden löytyy yksi autopaikka. Myös jos kasarmialueelle on tulossa katoksellisia autopaikkoja tai autotalleja tai parkkitalo niin se
olisi hyvä ratkaisu.

Lähiympäristöön tulee (ja on jo) paljon lapsiperheitä. Jalkapallo on kaikkien kukkarolle sopiva harrastus. Toivon että
alueelle tulisi jalkapallokenttiä ympäri vuotiseen käyttöön
sekä aikuisille että pienkenttiä alakouluikäisille lapsille.

Varaisin "ikäihmisten puuhatalon " sellaisen että:
pääsaliin (yhteen tilaan) sopisi 200 ihmistä yhdellä kertaa
kuuntelemaan parin-kolmen tuntinsa aikana ohjelmaa, esityksiä, luentoja jne..
Viereen keittiön kahvinkeittoa yms.varten.
Ja heille pieniä "verstaita-työpajoja" kuten askarteluhuoneita,
työtasoja, nurkkauksia, säilytyskaappeineen.

Bänditilat ja taiteilijoiden työtilat pitää ehdottomasti turvata!

Ylä-Haapalehdon Korpitiestä on tullut "oikopolku" sen jälkeen kun avautui kulku Haapalehdon kautta Parkkisenkankaantielle (uusi pätkä Raitotietä). Olemme seuranneet kulkijoita ja suurimmaksi osaksi tätä kautta oikaistaan vanhaan
Hiukkavaaraan, jonne kulkee paljon raskaita ajoneuvoja ja
aivan turhaa liikennettä, joka voisi mennä Vaalantien kautta.
Korpitie on kapea ja siinä on kavennettu suojatien
kohta. Tietä ei varmasti ole mitoitettu nykyisten painavien
ajoneuvojen kulkemiselle, koska vanhemmat talot hytkyvät
ja tärisevät jatkuvasti. Asiasta on käsittääksemme aiemminkin valitettu, jonka jälkeen nopeusrajoitusta laskettiin 30
kilometriin tunnissa ja etuajo-oikeusmerkit poistettiin.
Nopeudet alueella ovat kuitenkin paljon suuremmat
ja jos itse koettaa ajaa sallittua nopeutta, niin perässä on heti
joku kärttyisä. Luultavasti nopeusrajoitusta ei huomata, tai
siitä ei välitetä.
Toivomme turhan läpiajon kieltoa, tai jotain muuta ratkaisua
turhan ajon lopettamiseksi.
Asuntoalueella oleva leikkipuisto olisi hyvä
saada korjattua. Tällä hetkellä se on 2 talon
määräalalla ja kentän korjaaminen taloyhtiön
rahoilla määräysten mukaisesti turvalliseksi on
koettu liian kalliksi projektiksi. Kaupunki voisi
ottaa kentän ylläpidon hoitaakseen tai sitten
avustaa taloyhtiötä asian hoitamisessa.

Historiallinen alue. Teiden ja siltojen
entisöinti. Puutarhamaisuuden lisääminen (kuuluuko kiinteistöhuollolle?).
Todellahankala risteys kun Nykäsenkankaantien päiväkodilta tulee Puntarikankaantieltä Vaalantielle ja yrittää kääntyä
vasemmalle

