1

PALAUTE WORKSHOPISTA ”PARAS PÄIVÄNÄ KAUPUNGILLA” CAMPUS ALLEGROSSA 16.11.2019
KLO. 10‐14
Kyse on yleisölle avoimesta tapahtumasta, joka järjestettiin yhteistyössä Kulttuuritoimiston ja
Wawa‐instituutin kuvataidelinjan Balatako järjestämän tapahtumapäivän yhteydessä. Kaupunki
järjesti drop‐in‐työpajan, aiheena Pietarsaaren keskustan kehittäminen. Tilaisuuteen osallistui
noin 500 lasta ja aikuista.
Työpajassa oli erilaisia rasteja, joissa osallistuvat voivat tehdä seuraavaa: pistää
paremmuusjärjestykseen erilaisia kuvia leikkivarusteista, antaa ehdotuksia leikkipaikkojen
sijoittumisesta keskustaan, keskustella kaupungin pienoismallin äärellä, rakentaa oma lego‐
kaupunki ja vastata digitaaliseen ”paras päiväni kaupungilla”‐ kyselyyn, jonka pystyi tekemään
paikalla tai etänä kaupungin Facebook‐projektisivun digitaalisen linkin kautta.
Palautteen yhteenveto:
Liikenne
Ristiriitaista palautetta koskien katujen yksi‐ tai kaksisuuntaisuutta (Raatihuoneenkatu, keskusta).
Pietarinpuistikolle halutaan pyörätie (”rapakanaalin” päälle). Urheilutalon eteen halutaan
parempia pysäköintimahdollisuuksia sekä jalankulku‐ ja pyöräjärjestelyjä.
Kaupunkiympäristö
Torille halutaan taideteoksia/leikkitelineitä. Koulupuistosta turvallisempi ja viihtyisämpi.
Kaupungin ”parhaiden paikkojen” kärki: Koulupuiston lampi, Campus, tori/Skata.
Toiminta
Halutaan kunnollista leikkipuistoa/sekkailupuistoa/oleskelupaikkaa, jossa olisi jotakin kaikille
ikäluokille. Skeittipuisto, jossa olisi pumptrack mainitaan myös, valaistusta ja kuivana pitoa
korostetaan. Suosituimmat paikkavaihtoehdot: Koulupuisto, Aspegrenin puutarha ja torin
länsipuoli.
Leikkivälineiden suosituimmuusjärjestys: ylivoimaisesti eniten haluttiin isoa kiipelytelinettä, jossa
olisi liukumäkiä ja mökki, planetaario‐kiipeilyteline, Spider‐trampoliini, köysirata, keinu
pyörätuolille ja kiipeilypyramidi. Ks alla kuvat kaikista leikkivälineistä suosituimmuusjärjestyksessä.
Kaikki kommentaarit (tausta‐aineistoa):
LIIKENNE
AJONEUVOLIIKENNE
 trafiken fungerar bra med en del enkelriktade gator, dagens trafiklösningar känns tryggare
för barn, framförallt längs Storgatan/Kanalesplananden
 dubbelrikta Rådhusgatan
PYÖRÄILY JA JALANKULKU
 en cykelled som byggs längs Pedersesplanaden ovan ”rapakanalen” så att ”rapakanalen”
ändå förblir synlig
 bättre cykel‐och gångarrangemang framför Idrottsgården
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PYSÄKÖINTI
 bättre parkeringsarrangemang framför Idrottsgården
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
TORI


konstverk/lekställning på torget

KOULUPUISTO
 mer övervakning, belysning och öppnare ytor i Skolparken. Och en ny lekpark dit!
PARAS PAIKKA KAUPUNGILLA (kirjattujen äänien mukaan)
 Skolparksdammen x 5
 Campus x 3
 torget x 2
 Skata x 2
 Norra sidan av gågatan
 Korvgörans
 Vattentornet
 infarten till nya begravningsplan från Pedersesplananden
 området längs Alholmsgatan mellan Strengbergsgatan och Kyrkogatan
TOIMINNOT
LEIKKI‐ / SKEITTIPUISTO
 modell av Spaniens lekparker (barn + vuxna) Gulliver Park Valencia
 stora rutschbanor
 gungor av alla slag, klätterställning
 lekpark med redskap också för vuxna
 helhet med öppet daghem, rådgivning, café och lekpark = oleskelupaikka
 en ordentlig äventyrspark för flera åldrar
 ”Plankgunga” där fler kan stå bredvid varandra
 en skatepark med pumptrack
 viktigt med bra belysning i lekparkerna och att vatten rinner bort på våren
EHDOTUKSIA UUDEN LEIKKIPUISTON SIJOITUKSEKSI (kirjattujen äänien mukaan)
 Skolparken x 12
 Aspegrens trädgård x 8
 västra sidan av torget x 6
 maria Malm‐tomten x 3
 östra sidan av torget x 2
 Runebergsparken x 2
 Mässplan x 2
 bakom rådhuset x 2
 Centralplan
 Östra änden av gågatan
 Bodstranden (parken intill Hötorgscentret)
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mellan simhallen och Tellus
mellan Mässplan och fotbollsplan
området vid Autogrillen
västra ändan av gågatan
centralt på gågatan
Tellushallen

