IDEOITA, AJATUKSIA JA EHDOTUKSIA KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI
PUISTOT
Ja ulkoasu voisi olla vehreämpi, enemmän istutuksia ym..

Kunnollinen, monipuolinen ja aidattu lasten leikkipaikka sekä
viihtyisä mukava puistoalue penkkeineen, istutuksineen, roskiksineen. Miksei muutama liikuntavälinekin aikuisille esim. leikkipuiston yhteyteen.

Yritetäänhän kaunistaa ainakin keskustaa ja lisätä viihtyvyyttä?
En usko että kukaan pitää S-marketin rakennusta kauniina. Miksi
sellaisia saa rakentaa ihmisten silmiä satuttamaan? Miksi yrityksistä ei vaadita esteettistä rakentamista? Metallihallit kuuluvat
teollisuusalueelle, eivät keskustaan, missä ihmiset liikkuvat ja
pitäisi viihtyä.Voisiko Orimattila uudistua kauniisti tästä lähtien?
Hennaa rakennetaan rohkeasti, miksei samalla rohkeudella tehdä
keskustasta mukavaa?

Orimattilaan pitäisi saada isompi liikuntapaikkakeskittymä.
Urheilutalon ja tekonurmen viereen tulisi löytää tila jäähallille ja
myöhemmin muille paikoille.
Liikuntapuistoon joku paikka pienille lapsille, että äidit ja isät
pääsevät käyttämään laitteita. Samoin sinne voisi istuttaa pensaita Viljamaantien ja Puistotien puoleisille reunoille. Nyt paikka on
tuulinen ja jumppaajat ovat näytillä avoimessa maastossa. Tämä
näytillä olo estää jopa joidenkin tulon liikkumaan.
Miksei koirapuistoa suunnitella lähelle keskustaa vaan jonnekkin
korpeen minne autottomat eivät pääse? Koirapuiston paikka
ehdottomasti uudelleen harkintaan. Mainio paikka olisi veteraanipuiston kirjaston päädyssä. Näin puisto olisi lähellä kerrostalo
asutusta. Näin yksityinen autoilu vähenisi ja ilmasto kiittäisi kun
yhä useammat pääsisi puistoon jalan.
Iso keskusleikkipuisto lapsiperheille.
Veteraanipuiston perushuolto ja penkit. Paikka on keskeinen ja
lammen takia ainutlaatuinen noin keskellä kaupunkia ja kevytväylän varrella tasamaalla! Paikka on tosi kaunis kunnianosoitus
keskellä eläväistä orimattilaa.
Pidän puistoista ja johonkin voisikin tehdä sellaisen puiston
missä olisi paljon eri pensas ja puulajeja istutettuna ja myös
merkittynä kyltein. Koulut voisivat käyttää ehkä tällaista paikkaa
myös opetukseen ja olisi ihana virkistyspaikka. Rakennettaessa
uutta tulee huomioida keskustassa että puistomaiset lenkkireitit
säilyvät talojen väleissä joita pitkin ulkoillessa voi helposti siirtyä
metsästä tai puistosta toiseen.

Jos halutaan että kaupunki on houkutteleva turistien ja mahdollisten sisään muuttajien saamiseksi on ensiarvoisen tärkeää
siisteys,siisteys ja siisteys.
Esimerkiksi roskien siivoustalkoita, kirsikkapuiden istutustalkoot,
katukirppiksiä kesällä, luontopolkujen kunnostustalkoot...
Puistoalueita ja niissä toimintaa esim. Konsertteja,jumppaa,jne.
Lähdepuiston lammen kunnostus.
Ulkoliikuntapaikka on todella hyvä, mutta toivoisin ympärille aitaa ja
liikuntapaikan yhteyteen jotain lasten leikkipuistoa, jotta vanhempien
olisi mukavampi käydä siellä myös pienten lasten kanssa. Myös pari
parkkipaikkaa liikuntapuiston lähelle tarvittaisiin. Keskustaan olisi
myös kiva saada puistoalue, jossa voisi liikkua koiran ja lasten kanssa.
Kaupungissa pitäisi olla edes yksi koirapuisto jossa koira voisi juosta
vapaana ja leikkiä ja tavata muita koiria. Lahdessa on useita! Eläinlääkärikin sanoi että koiran lihakset kaipaisivat juoksentelua vapaana, ja
koiraahan ei saa - eikä uskalla - pitää vapaana kaupunkialueella. Luulisi vapaata lääniä löytyvän näin tarpeelliseen käyttöön. Eihän esim.
lehmiä ja hevosiakaan ulkoiluteta pelkästään narun päässä!!
Ehdotan ilman muuta koirapuistoa, tämä on kaupunki ja se puuttuu
kokonaan.

Tarvitaan kaupunkiin lisää roskiksia kulkuväylien varrelle, muuallekin kuin keskustaan?
Varsapuistoon laajempi kokonaisuus, petanque kenttiä, joissa voi
eri ikäryhmät pelata keskenään (kaupunkicup), koirapuisto, parkour mahdollisuuksia, skeittipuistoa yms. Koriskorit asvaltille ja
pikku maalit jalkapallolle nurmelle. Kun yhdistätte eri ikäryhmien
liikkumismahdollisuudet samaan paikkaan, alue rauhoittuu, kun
alueella on aina kaupunkilaisia katsomassa nuorempien perään.
Samalla poliisin vierailu kaupungissa helpottuu, jos keskustassa
on selkeä paikka missä ihmiset kokoontuvat (esim Hyvinkää).
Mahdollistakaa viranomaisille selkeät kulku-urat alueen läpi;
ihmiset kokevat että alue on myös turvallinen. Pieni ”esiintymislava” kaupungin tilaisuuksia varten samaan yhteyteen. Jätskikiska
pois S-Marketin kulmalta Varsapuiston laitaan parkkipaikalle,
ihmiset muistavat sitten jätskiä syödessään, että täällähän on
mukava paikka liikkua ja leikkiä.

Tästä kommentoimaan!
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