Hälleforsin keskusta
- Paikka, jossa viihdytään ympäri vuoden

GODTEMPLARGÅRDENIN ALUEEN KEHITTÄMINEN
– VUOROPUHELUSSA KOULULAISTEN KANSSA
Hälleforsissa käytiin syksyllä 2021 keskustelua lasten ja
nuorten kanssa kahdessa eri tilaisuudessa. Aluksi lapsille
ja nuorille annettiin tehtäväksi piirtää, mitä he haluaisivat
paikalle, jossa aikaisemmin sijaitsi Godtemplargården.
Piirustukset koottiin yhteen, ja niiden pohjalta laadittiin
ehdotus ja keskusteluasiakirja. Toisella keskustelukerralla
ehdotus esiteltiin lapsille, ja he saivat kertoa siitä
mielipiteensä. Näin saimme paremmin selville, mitä
lapset todella toivoivat. Näissä kahdessa keskustelussa
esille tulleet tarpeet ja toiveet koottiin asiakirjoiksi,
joita käytetään jatkossa Godtemplargårdenin alueen ja
keskustan kehittämisen perustana.
ESTEETTÖMYYS

Lasten piirustusten pohjalta on mm. valittu alueen
kehittämistä koskevat avainsanat ja päätetty alueelle
tärkeistä elementeistä. Suunnitteluprosessissa on
kuitenkin otettava huomioon muita tekijöitä, kuten
esteettömyys, budjetti, materiaalien saatavuus, topografia jne.
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Keskustan yleinen kehittäminen

SUUNNITTELUPERIAATTEET

Visio Hälleforsin keskustasta, johon kehitystyö perustuu:

Tiiviimpi keskusta

”Hälleforsin keskusta sijaitsee metsien ja järvien ympäröimällä seudulla
keskellä Bergslagenia. Täällä me haluamme tavata toisiamme ja
viettää aikaa. Luonto ja vihreys näkyvät myös keskusta-alueella.

•
•
•
•

Täällä ovat sekä tulevaisuus että historia aina läsnä. Alue houkuttelee
niin asukkaita kuin vierailijoita kohtaamisiin ja elämyksiin turvallisessa
ympäristössä. Paikka selvästi kannustaa monenlaiseen toimintaan,
sekä vauhdikkaampiin että rauhallisempiin aktiviteetteihin. Luovuuteen
inspiroivalla monikäyttöisellä alueella on tilaa suurille tapahtumille
sekä pienille spontaaneille tapaamisille vuorokauden kaikkina
aikoina.

Yritysten ja kauppaliikkeiden paikantaminen
Viihtyisien kohtaamispaikkojen ja kohdepisteiden luominen
Pysäköintialue
Tiiviimpi yhteys matkakeskuksen kanssa
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Omaleimaisuuden vahvistaminen

• Nykyisten rakennusten säilyttäminen, kehittäminen ja ylläpito
• Uudet rakennukset suunnitellaan kunnan nykyiseen
miljööseen sopiviksi
• Identiteettiä vahvistavan kokonaisuuden rakentaminen
• Kaupunkimaisen miljöön luominen – katu, tori ja puisto

Julkiset tilat luovat hyvät edellytykset paikalliseen kaupankäyntiin,
joka on merkittävä osa elinvoimaista keskustaa. Keskustan ydinalue
suunnitellaan enemmän ihmisille kuin autoille. Täältä on helppo löytää
keskustan muihin osiin.
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KOHTAAMISPAIKKA

Viheralueiden kehittäminen

Keskustassamme otetaan huomioon Agenda 2030 -sopimuksessa
ja YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksessa määritellyt ihmisiä ja
ympäristöä koskevat vaatimukset.”

•
•
•
•

Hälleforsin keskusta on nykyisin laajentunut Sikforsvägenille,
jossa kohdepisteet ovat erillään toisistaan eivätkä liity selkeästi
toisiinsa. Pysäköintipaikat, tiet ja rautatie rajaavat luonnollisesti
liikkumista ja aktiviteetteja keskustassa, ja samalla ne vahvistavat
kohdepisteiden välisiä etäisyyksiä.

Puistojen ja istutusten lisääminen
Viheralueiden yhdistäminen toisiinsa
Vehreää kasvustoa joka puolelle keskustaa
Kaupunkipuiden/puukujien säilyttäminen ja uusien
istuttaminen

Keskusteluissa ehdotettuja elementtejä

Elävän keskustan luominen

• Lisää toreja, vähemmän pysäköintipaikkoja
• Keskustaelämän virkistäminen – kävelyn ja pyöräilyn
edistäminen
• Sosiaalinen kestävyys – turvallinen ja viihtyisä keskusta
• Keskusta, jossa kaikki voivat viihtyä

Kohdepisteiden kokoamisella ja yhteyksien vahvistamisella kunnan
muihin osiin Hälleforsin keskustasta voi kehittyä elinvoimainen
alue, joka on omaleimainen ja hyvin vehreä.
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Näin suunnittelemme paikan yhdessä
- Demokraattinen prosessi

POLIITTISET PÄÄTÖKSET

KANSALAISKUULEMINEN

Poliitikot ovat päättäneet, että
Godtemplargårdenin tilalle
rakennetaan jotain uutta.
Rakennussuunnitelmat
määräytyvät kansalais
kuulemisen ja kunnan
budjetin perusteella (mihin
kunnalla on varaa). Myös
fyysiset rajoitukset, kuten
korkeudet, kaltevuudet,
materiaalit ja muut seikat
vaikuttavat paikan suunnitteluun.

Kansalaiskuuleminen on tärkeä
osa prosessia, koska sen avulla
kunta saa tietää, mitä Hälleforsin
asukkaat haluavat/tarvitsevat.
Samalla voidaan saada uusia
ehdotuksia ja ideoita paikan
suunnitteluun. On erittäin tärkeää
tietää kansalaisten toiveet, koska
juuri he käyttävät paikkaa sen
valmistumisen jälkeen. Tässä
hankkeessa on kuultu erityisesti
koululaisia, koska myös he käyttävät
näitä paikkoja.
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SUUNNITTELUPROSESSI

RAKENNUSTYÖT

Kansalaiskuulemisen jälkeen
maisemasuunnittelijan tehtävänä
on suunnitella ja muotoilla
paikka kansalaisten ehdotusten
ja toiveiden mukaisesti. Tämä
on tärkeä mutta vaikea tehtävä,
sillä kaikkia ehdotuksia ei voida
toteuttaa juuri tässä kohteessa.
Lisäksi arkkitehdin on otettava
huomioon muita näkökohtia,
kuten esimerkiksi fyysinen
esteettömyys, valaistus,
kaltevuudet ja vedenpoisto,
sekä se, millaisena asukkaat
kokevat paikan.

Kun suunnitteluehdotus on laadittu
ja hyväksytty, suunnitteluprosessi
voi alkaa. Kunnan kaavoitusosasto
voi kaavoituksen avulla valvoa
tontille sijoitettavia kohteita,
esimerkiksi saako siellä olla
kioski, kuinka suuri se saa olla
ja missä tontin osassa. Näin
voidaan luoda yhtenäinen
kaupunkikuva häiritsemättä
arvokkaita miljöitä, kuten luonnonja kulttuuriympäristöjä tai tärkeitä
rakenteita, kuten teitä ja rautateitä.

Rakentamisprosessi voi alkaa sen jälkeen,
kun asianomaiset osapuolet ovat
hyväksyneet suunnittelueh
dotuksen ja kaavoituksen.
Tässä vaiheessa voi ilmetä
ongelmia, joita ei ole ennakoitu
aikaisemmissa vaiheissa, kuten
esimerkiksi materiaalien puute, mikä
saattaa vaikuttaa lopputulokseen.
Kun rakennusprosessi on valmis,
paikka on valmis käyttöön.
Paikkaa on kuitenkin hoidettava ja
huollettava säännöllisesti, jotta se
pysyy turvallisena ja houkuttelevana
paikkana myös jatkossa.
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