TEKNISET PALVELUT

MUISTIO
22.1.2018
Kirkonkylän entisen koulualueen kunnostaminen
Aika:

17.1.2018 klo 17.30 – 19.30

Paikka:

Wanha Kaleva

Läsnä:

22 henkeä (lista)
Tekninen johtaja Antti Westersund toivotti keskustelutilaisuuteen saapuneet tervetulleiksi ja
kertasi edellisessä kokouksessa läpikäytyjä asioita.
Ympäristötarkastaja Jukka Korhonen esitteli ennen kokousta kertyneen aineiston ideoista ja
ajatuksista koulualueen kehittämiseksi. ( liite )
Kertyneessä aineistossa tuli seuraavanlaisia esityksiä:
Frisbeegolfrata, kuntopolku, jossa ulkoliikuntavälineitä – talvella samalla paikalla perinteisen
hiihdon koiralatu. Yhteys Kiantajärven rantaan, koirapuisto. Katos, seinä, tai pikkurakennus
johon voi laittaa kunnan infotaulun. Vaihtuva valokuvanäyttely tauluun ja kirkonkylän
pienoismalli ennen sotia samaan tilaan. Penkkejä, istutuksia, auton parkkipaikkoja.
Koululaisille pieni p-paikka pyörille ja mopoille. Lasten leikkipaikka. Grillikatos/nuotiopaikka.
Koulualueen vanhin rakennus säilytetään ja kunnostetaan ainakin ulkopuolelta. Muun alueen
kunnostaminen hoidetuksi kedoksi tai/ja pelloksi. Pellon viljely ja käyttö hevos - tai
lammaslaitumena. Rakennusta tallina tai lampolana. Alueen myöhempi kunnostaminen
tonteiksi ja vaikka pilvenpiirtäjien rakennus.
Koulurakennus säilytetään.
Jätetään nykyiseen tilaan toistaiseksi, julkisivu pidetään kunnossa.
Seikkailutalo lapsille.
Puretaan, puistotilalle.
Puretaan, laaja nurmialue tilalle.
Uusi koulu tai monitoimitalo tilalle.
Puisto, aktiivialue, grillikatos.
Yleisilmeeksi kaunis puistoalue istuksineen, Humula II, grillikatos, puistonpenkkejä, frisbeegolfrata, jääkiekko kaukalon viereen katos penkkeineen.
Alueesta luodaan kirkonkylän puisto - ja lähiliikunta-alue. nykyinen puusto ja pensaat
säilytetään. Alueella oleva metsäpuusto säilytetään. Kulkuväylät ja nurmialueet säilytetään
ja pidetään kunnossa. Lisätään pensaita, puustoa, muutama puiston penkki ja roskapönttö
huomioiden koiran kouluttajien tarpeet. Nykyiset liikuntapaikat säilytetään ja ylläpidetään,:
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kaukalo, pesäpallo/jalkapallokenttä, skatepark, sulkapallo, lentopallo, leikkikenttä. Lapsille
mäenlaskupaikka ja hiihtolatu. Aluevalaistuksen säilyttäminen. 9-väyläinen frisbee-golfrata,
kuntoilulaitteet vanhemmalle väelle, vanhan kivikoulun paikalle puisto kulkuväylineen ja
penkkeineen, istutuksia, joulukuusi säilytetään, vanhan koulun Piazza. Vanhoja rakennuksia
purkavalta urakoitsijalta vaadittava määräysten mukainen pölyn sitominen/suojaus sekä
ympäristön huomioon ottava aikataulu, ei työskentelyä viikonloppuisin, työmaan turva-aita,
purkumateriaalin leviäminen ympäristöön estettävä.
Yleisötilaisuuden keskustelun aikana tuotiin esille seuraavia ehdotuksia ja ajatuksia:
Vanhan kivikoulun purkamista puollettiin seuraavin ajatuksin:
Purkumurske voitaisiin käyttää kirkonkylän kuntoiluradan pohjan parantamiseen kosteilla
paikoilla. Turha rakennus jolla ei ole suojelumerkintää. Tilalle uutta, tervettä, hyvää
rakentamista. Koulun paikalle omakotitalotontteja.
Vanhan kivikoulun puolesta esitettiin seuraavia ajatuksia:
Kivikoulua ei saa hävittää, vaan se tulee kunnostaa. Museo tai muu vetonaula koulun tiloihin.
Muun alueen käytöstä tuotiin esille seuraavaa:
Koko alasta ei saa tehdä puistoa, paikalle tulee luoda edellytyksiä kaupalliselle toiminnalle,
musiikkitalo, Suomussalmen vetonaula.
Kutsu yleisötilaisuuteen tulee kohdistaa kaikille kuntalaisille, kukkaketoja, peltoa, avaruutta,
peltojen laiduntamista, eläinten laidunmaita.
Liikunnallisia paikkoja lapsille ja aikuisille, koiraura talvella.
Näkemäkaistoja, tori, markkina-alue, esiintymiskatos/lava.
Katos koululaisille bussin odotukseen, p-paikka pyörille ja mopoille.
Geokätköilyä, kivi – tai joku muu teemapuisto.
Frisbee-golf, parkour, BMX – rata.
Siirtolapuutarha.
Nuorille oleskelupaikka, lämmintä tilaa.
Yleisenä ajatuksena on luoda vetonaula koko Suomussalmen kunnalle ja kirkonkyläläisille. Jos
vanhaa kivikoulua ei pureta, rakennukselle on löydettävä käyttötarkoitus.
Mikäli purkamisiin ryhdytään, niissä edetään rakennus/vuosi periaatteella.
Aikataulusta esitettiin, että ajatukset koostetaan ja yleissuunnitelma laaditaan kevättalven
2018 aikana yleisötilaisuudessa esiteltäväksi. Toteutukseen tarvittavat rahat esitetään
talousarvioon hyväksyttäväksi vuosittain. Suunnitelman laatijaksi esitettiin myöhemmässä
vaiheessa arkkitehtiä.
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