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TILAISUUS ”TACK TORGTERRASSEN”/”KIITOS TORITERASSI” 23.10.2019 KL. 12‐21 YHTEISTYÖSSÄ
PIETARSAAREN CITYRYHMÄ R.Y:N KANSSA.

Päivän aikana kävi noin 100 henkilöä toriterassilla esittämässä ajatuksiaan ja ehdotuksiaan siitä,
mitä Pietarsaaren torilla pitäisi tapahtua sitten, kun tilapäiset lasipaviljongit siirretään pois.
Toria koskevan palautteen yhteenveto:
Ympäristö
Monet halusivat, että lasipaviljongit pysyisivät paikallaan, tai että ne korvattaisiin suuremmalla
lasipaviljongilla tai kauppahallilla.
Haluttiin miellyttäviä istumaryhmiä, picnicpaikkaa,
kukkalaatikoita, koristeita ja veistoksia sekä kokoontumispaikkaa raatihuoneen edessä.
Raatihuoneen valaistusta ja merenkulkuteemaa torille. Tehkää torilla olevat pysäköintiluolan
sisäänkäynnit kauniimmiksi.
Toiminta
Leikkipaikka lapsille, pumptrack ja talvisin luistelurata ja isoja lumikasoja. Lisää torikauppaa,
musiikkia, aktiviteettitori nuorille ja vanhoille sekä lisää tapahtumia.
Pysäköinti ja liikenne
Pyörä‐, inva‐ ja autopysäköintiä torille. Avatkaa Raatihuoneenkatu.
Kaikki kommentit (taustamateriaalia):
YMPÄRISTÖ



















inspireras av runebergsparken “var går folk” och laga trevliga gångar
utöka rådhusets ingång med en stor terrass där folk kan samlas och sitta
blomlådor på sommaren, vinterblommor och skulpturer på vintern
glashusen bra, men för små. Satsa på ett större glashus för fler personer
Saluhall
trevliga sittgrupper
Glashusen har varit jätte fina
Det bästa var stolen, borden, skugga + sol och lekplats för barn vid torgterrassen
Mer växtlighet
Gillade glashusen, något liknande passar
Passar inte med ett pampigt stort hus hit
Belysning på rådhuset
Fixa upp ingångarna till parkeringsgrottan som står på torget. FULA!
Islyktor
Tema sjöfart på torget
Många vill att de ska stå kvar
satsa på gågatan istället, den är minst lika tom och ödsligt
Tomteboparken till användning

TOIMINTA


lekmöjligheter för barn
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mer torghandel
Skridskobana på vintern och stora snöhögar
aktivitetstorg, spel både för unga och gamla
musik
Mer möjligheter för reko och torgförsäljning
Event minst en gång i månaden
Tema lekpark
Gågatans röda karusell!
aktivare föreningar
pumptrack
Förr fanns ärenden att uträtta kring torget. Polis, apotek, butiker m.m.

PYSÄKÖINTI JA LIIKENNE





bestående parkeringar
Cykelparkering
Öppna rådhusgatan x1511
Inva parkeringar

FACEBOOKIN PROJEKTISIVULLA SAATU NPALAUTE
STADSMILJÖ/TORGET


Nu är jag inte hemma så kan inte komma in och säga min åsikt. Skriver lite här då. Bra med dessa
små glashus! Läser att de ska bort, synd det! Tycker att man kunde laga en konstisbana på torget på
vintern och kanske ha musik då ibland. Ett litet gräsområde på sommaren vore inte helt fel. Tänk så
skönt att ta sin filt och ha picnic/ siesta på torget t.ex under lunchpausen för dem som jobbar. I
utkanten av gräsplätten kunde det finnas en lekvrå för barnen med rutschbana och klätterställning
och ev ngn gunga. Bänkar med planteringar runt förstås. 😊 Därtill en liten saluhall.

