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ESIPUHE

Tehtävänä on ollut laatia suunnitelma Räikänpuistoon, johon on sisältynyt
puiston pohjois- ja eteläosien ideasuunnitelman laatiminen ja toiminnallisesti
keskeisen osan rakennussuunnitelman päivitys.
Työ alkuvaiheessa järjestettiin internetpohjainen kysely kuntalaisille ja puiston käyttäjille, josta saatiin arvokasta tietoa puiston suunnittelua varten.
Skeittipuiston osalta laadittiin meluselvitys toimenpideluvan hakemuksen
liitteeksi.
Työn tilaaja on ollut Ylöjärven kaupunki. Suunnitelma on laadittu Destia Oy:n
toimesta. Päätöksenteosta on vastannut ohjausryhmä, joka on kokoontunut
työn aikana neljä kertaa.
Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut suunnitteluinsinööri Pekka
Virtaniemi. Ylöjärven kaupungilta työhön ovat lisäksi osallistuneet ts. kaupungin puutarhuri Sari Lyytinen, vs. vapaa-aikajohtaja Marko Ojala, suunnittelija Tuija Salmentausta, liikuntapaikkamestari Jyrki Tanhuanpää, kaavoitusarkkitehti Vesa Ylitapio, vs. työpäällikkö Mirko Harjula, ts. puistotyönjohtaja Jutta Kauttoon, kenttämestari Terja Molin ja vapaa-aikajohtaja Sami YliPihlaja. Destia Oy:ssä työstä on vastannut projektipäällikkö, maisemaarkkitehti Laura Soosalu. Pääsuunnittelijana on toiminut suunnitteluhortonomi Tuula Karhunen. Lisäksi työhön ovat osallistuneet katusuunnittelijat Esa
Suuronen ja Markku Pennanen ja suunnitteluassistentti Mervi Koivula. Erillisen meluselvityksen laatimisesta ovat vastanneet Taina Mattila ja Hannele
Sivonen.

Tampereella lokakuussa 2015
Destia Oy
Liikenne- ja ympäristöyksikkö
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1 LÄHTÖKOHDAT
Räikänpuisto sijaitsee Ylöjärven kuntakeskuksessa maisemallisesti kauniilla
paikalla Kuruntien ja Keijärven välissä. Puistoa reunustavat mm. kaupungintalo, perusturvakeskus ja tekninen keskus. Puistoalueella on erilaisia toimintoja, mm. leikkipaikka ja vilkkaassa käytössä olevat urheilukenttä ja uimaranta. Talvella alueella on vilkkaassa käytössä oleva hiihtolatu ja avantouintipaikka.

Kuva: Suunnittelualueen rajaus; punaisella ideasuunnitelma-alueet ja vihreällä
päivitettävän rakennussuunnitelman alue.

Kuva: Näkymä Keijärven uimarannalle
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Kuva: Nykyiset pysäköintijärjestelyt ja tapahtuma-aukio

Räikäntie ja varsinainen pysäköintialue on asfalttipäällysteinen. Pysäköintipaikkojen maalausmerkinnät erottuvat huonosti. Varaparkkipaikkana toimiva
alue on kivituhkapäällysteinen.

Kuva: Räikäntalon itäpuoleisen järvelle viettävän rinteen puustoa
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2 SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA
2.1 Kaavatilanne
Suunnittelualueella on voimassa oleva, kunnanvaltuuston hyväksymä
osayleiskaavan muutos v. 2002. Luonnos uudesta osayleiskaavasta on
laadittu v. 2013. Alue on myös asemakaavoitettu.

Kuva: Ote Kirkonseudun ydinkeskustan osayleiskaavan muutoksesta, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 14.2.2002. Ylöjärven kaupunki.

Suunnittelualuetta rajaavat pohjoispuolella kerrostalovaltainen asuntoalue ja
erillispientalovaltainen asuntoalue. Keskustatoiminnot, joilla on myös rakennuskannan ja kulttuurihistorian kannalta säilytettäviä arvoja, rajaavat puistoa
sen länsireunalla. Puiston eteläpuolella on erillispientalovaltainen asuntoalue.
Varsinainen puisto koostuu urheilukentästä ja lähivirkistysalueista (VL).
VL/s-merkinnällä on kuvattu aluetta, jolla ympäristö säilytetään. Alue sisältää
puiston merkittävintä puustoa Räikän talon järven puoleisessa rinteessä. VL2-merkinnällä on merkitty lähivirkistysalueet, jotka säilytetään luonteeltaan
avoimina. Puiston molemmilla reunoilla on pistekatkoviivalla merkitty kevyen
liikenteen yhteystarve.
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Kuva: Ote Kirkonseudun osayleiskaavan muutoksen luonnoksesta 26.11.2013.

Osayleiskaavaluonnoksessa v. 2013 ovat kaavamerkinnät Räikänpuiston
kohdalla muuttuneet. Puisto on merkinnällä V-1, kaupunkimainen puisto.
Kirkon, ja kulttuurihistorialliset kohteet yhdistävällä ruudutuksella ky(1) on
merkitty kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue.
Räikän ympäristössä on voimassa seuraavat asemakaavat:
Ylöjärven kirkonseudun asemakaava 23.5.2000, kunnanvaltuuston hyväksymä 16.11.2000 ja Keihäsniementien alueen asemakaavan muutos
4.11.2003, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2003.

Kuva: Ote Kirkonseudun asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista, v. 2000–
2003. Ylöjärven kaupunki.
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2.2 Maisema ja kulttuuriperintö
Ylöjärven kirkonseudun maisemaa on hallinnut maatalous aina 1950-luvulle
saakka, jolloin taajama on alkanut kehittyä palvelujen ja teollistumisen kasvun myötä. Kunnan hallinnollinen keskus päätettiin tuolloin sijoittaa nykyiselle paikalle vastapäätä kirkkoa. Suunnittelualue, Räikän puisto, sijoittuu
Kuruntieltä Keijärvelle viettävään loivaan rinnemaastoon, joka on entistä
Räikän ja Pietilän tilojen niittyä ja peltoa.
Puiston pohjois- ja eteläosat ovat säilyneet tärkeinä avoimina maisematiloina
asutuksen ja toiminnallisen puiston osan välissä. Nämä mahdollistavat myös
näkymien avautumisen järvelle. Puoliavoimet ja avoimet maisematilat säilyttävät arvokkaiden rakennusten ja vanhojen pihapiirien ohella alueen kulttuuriperintöä ja alkuperäistä viljelymaisemaa.

Kuva:Ylöjärven peruskartta vuodelta 1953. Räikän ja Pietilän talojen välissä, nykyisen puiston keskeisen osan kohdalla lienee ollut laidunniittyä, jossa kasvaa lehtipuustoa. Maisema on vahvasti maanviljelyn leimaamaa. Peltoaukean keskellä
erottuu mm. v. 1850-luvulla rakennettu Ylöjärven kirkko ja sitä ympäröivä hautausmaa. Kuruntien linjaus on nykyistä paljon mutkittelevampi, vaikka sitä oli jo hieman
oikaistu. Lähde MML 10/2015.

Avoimet tilat parantavat myös puiston hahmotettavuutta. Keskeinen puiston
osa on luonteeltaan puoliavointa. Puistossa on hoidettua nurmikkoa, yksittäispuita ja puuryhmiä sekä muutamia toiminnallisia kohteita. Urheilukenttä
nousee rinteessä ympäröivää maastoa korkeammalle ja siihen liittyvät myös
avoimet pysäköintikentät ja tapahtuma-aukiot.
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Kuva: Ylöjärven peruskartta vuodelta 1975, jolloin urheilukenttä on jo rakennettu.
Taajamakuva on alkanut selvästi muuttua, maalaispitäjä on kehittymässä vähitellen
kaupungiksi. Kuruntien linjausta on edelleen suoristettu, ja hallinnollisten rakennusten määrä Räikän ympäristössä on lisääntynyt. Lähde MML 10/2015.

Räikänpuisto tuli kunnan hallintaan Räikän talon oston yhteydessä. Puistoa
kunnostettiin vasta kentän rakentamisen yhteydessä v. 1960-luvun loppupuolella.

Kuva: Vuonna 1825 rakennettu Räikän talo on tärkeä historiallinen osa kaupungin
hallintoaukiota. Rakennus on suojeltu asemakaavalla. Perusturvakeskus rakennettiin v. 1972 ja nykyinen kaupungintalo v. 2005 vanhan kirjaston paikalle.
Hallintoaukio on kivetty kahdella erilaisella betonikivityypillä ja valaistu pylväsvalaisimilla.
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Kuva: Analyysi puiston nykytilanteesta.

Puistokokonaisuus rajautuu kolmelta sivultaan rakennettuun ympäristöön, ja
avautuu itään Keijärvelle. Puistossa avautuu monin paikoin pitkiä ja laajoja
näkymiä sen avoimuuden vuoksi, joka on yksi puiston merkittäviä piirteitä.

Kuva: Näkymä Pietilän tilan suunnasta Keijärvelle

Rantavyöhyke jyrkkenee voimakkaasti uimarannan eteläpuolella ja lehtipuusto on hyvin tiheää ja maasto osittain vaikeasti läpikuljettavaa ryteikköä.
Puiston pohjoisin rannan osa on luonnonmetsikköä, jonne on myös levinnyt
pensaskasvillisuutta ympäristöstä. Aluetta on mahdollista kehittää luonnontilaisen kaltaisena puiston osana.
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3 KYSELY
Suunnittelutyön alkuvaiheessa järjestettiin internetpohjainen käyttäjäkysely
Ylöjärven kaupungin verkkosivulla Räikänpuiston kehittämisestä. Kysely
koostui monivalintakysymyksistä ja avoimesti vastattavista kysymyksistä.
Lisäksi oli mahdollista sijoittaa kommenttinsa myös karttapohjalle.
Kyselyyn saatiin runsaasti vastauksia, n. 120 kappaletta, pääosa netin
kautta ja muutama erikseen palautettuna. Vastaukset antoivat erinomaiset
lähtökohdat suunnittelutyölle. Avoimissa vastauksissa oli esitetty erilaisia
näkökulmia ja perusteluja alueen kehittämiselle.

Kuva: Kooste vastaajien tiedoista

Avoimista vastauksista on poimittu ja tiivistetty seuraavaan eniten kannatusta saaneet ideat. Yksittäisiä ideoita oli näiden lisäksi runsaasti.
Mihin muuhun käytät puistoaluetta:
•

käymällä erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa

Miten kehittäisit Räikänpuiston toiminnallisuutta ja viherympäristöä?
•

lisää voimistelu- ja kuntoiluvälineitä

•

lisää monipuolisempia leikkivälineitä lasten leikkikentälle

•

lisää pienten lasten leikkivälineitä
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lisää penkkejä, oleskeluryhmiä ja -alueita

•

kioski tai kahvila, kesällä ja talvella

•

wc-tilat

•

erilaisia pelipaikkoja; frisbeegolf, tennis, koris, minigolf. lentopallo
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Miten kehittäisit viherympäristöä?
•

lisää istutuksia, erityisesti puita

•

säilyttäisin luonnonalueita ja niittyjä, maisemapeltoja

Miten kehittäisit puiston lähiympäristöä?
•

parantaisin kaupungintalon ympäristön viihtyisyyttä tapahtumilla,
oleskelulla, toiminnoilla ja istutuksilla

•

Vanhaan Räikkään tai muualle kahvila, rakennuksen kunnostus

•

Konsertti- tai ohjelmalava
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4 SUUNNITELMAN KUVAUS
4.1 Ideasuunnitelma, puiston pohjoisosa, alue 1

Kuva: Ote suunnitelmakartasta

Puiston pohjoisosa säilytetään luonteeltaan avoimena maisematilana, jota
rytmittävät muutamat puu- ja pensasryhmät. Istutettavat puut ovat sekä
havu- että lehtipuita. Näkymät asunnoista Keijärvelle ja avoimeen puistoon
säilyvät.
Maastoa muotoillaan muutamalla loivapiirteisellä kumpareella. Puiston
länsiosaan, loivasti viettävään rinteeseen istutetaan kirsikkapuupuisto, jota
voidaan täydentää esimerkiksi koristeomenapuin. Tavoitteena on, että hedelmäpuutarha ja niittymäinen puisto muistuttavat alueen kulttuuriperinnöstä
ja maanviljelyksestä. Kukkivat pikkupuut sopivat mittakaavaltaan alueelle, ja
kukinnallaan ja komealla syysvärillään ilahduttavat puiston käyttäjiä. Puiden
alle voidaan lisäksi sijoittaa istuimeksi muurikiviä ja suuria maakiviä. Alue
soveltuu vapaamuotoiseksi piknik- ja oleskelupaikaksi. Pääosa puistosta
toteutetaan niittymäisenä alueena, keskeisin osa hoidettuna ja leikattuna
nurmikkona. Leikattavan alueen muotoa voidaan myös vaihdella vuosittain.
Puiston itäpäähän sijoitetaan rakennettu oleskelualue, joka kivetään hoidon
helpottamiseksi. Alue reunustetaan istutettavalla, kaarevalla pensasryhmällä. Varusteina alueella ovat katettu pihakeinu ja penkki- ja pöytäryhmät.
Oleskelualue palvelee erityisesti lähialueen asukkaita.
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Kuva: Valkoisena kukkiva pilvikirsikka (Prunus pensylvanica), jolla on myös kaunis
syysväri
Kuva: Vaaleanpunainen rusokirsikka (Prunus sargentii). Kuvan lähde:
http://suomalainentaimi.fi/rusokirsikka

Puistossa on kaksi poikkisuuntaista kevyen liikenteen yhteyttä, länsireunassa Pietilän talon läheisyyteen toteutettava (varaus), pysäköintialueelta Keihäsniementielle johtava yhteys, ja nykyinen, puiston pääreitiltä asuinalueen
läpi Keihäsniementielle johtava yhteys.

Kuva: Nykyinen niittymäisenä hoidettu puistoalue tulevan kirsikkatarhan kohdalla.
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4.2 Ideasuunnitelma, puiston eteläosa, alue 2

Kuva: Urheilukentän eteläpuolelle sijoittuva ideasuunnitelma-alue.

Nykyisin viljelykäytössä olevalle alueelle ehdotetaan sijoitettavaksi varaus
viljelypalstoille, joka voidaan muulloin kylvää maisemapelloksi. Palstat sijoittuvat urheilukentän viereen, jolloin toiminta ei häiritse alueen asukkaita.
Kasteluvesi alueelle voidaan tuottaa kentän vesipisteestä. Varauksena
alueelle on myös esitetty heinälabyrinttiä, joka toteutetaan leikkaamalla
niittyalueelle reittejä ja kuvioita, joita voidaan vaihdella vuosittain.

Kuva: Näkymä urheilukentän suunnalta eteläiselle puistoalueelle.
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Viljelypalstojen eteläpuoleinen alue muotoillaan loivapiirteisin maakumparein. Alueelle istutetaan pienimuotoinen havupuuarboretum, joka täydentää
Ylöjärven vanhan pappilan pihapuustoa. Havupuupuisto on myös kaunis
talviasussa.
Puistoalueen läpi on esitetty varaus kevyen liikenteen yhteydelle, joka johtaa
kaavan mukaisen puistokäytävän kautta Lukkarintielle.
Rantavyöhyke pellon ja Keijärven välissä on tiheäkasvuinen ja maasto on
osin vaikeakulkuista ryteikköä. Rantapuustoa ja pensaikkoa raivataan niin,
että maisemapellolta avautuu näkymäaukkoja järvelle.

Kuva: Rantavyöhyke jyrkkenee nopeasti urheilukentän kohdalla.

Kuva: Kasvillisuus on varsin tiheää ja läpinäkymätöntä.
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4.3 Ideasuunnitelma, kaupungintalon aukio, alue 3

Kuva: Kaupungintalon aukion ideasuunnitelma.

Kaupungintalon aukiota rajaavat aikakaudeltaan ja rakennustyyliltään hyvin
erilaiset rakennukset. Aukio on päällystetty kahdella erilaisella betonikivityypillä. Istutusryhmät reunustavat aukiota viraston ja kaupungintalon puolilla.
Aukio on valaistu sen keskelle sijoitetuin pylväsvalaisimin.
Räikän talon ympäristön on ehdotettu kehitettäväksi Räikäntien alueen
kulttuuriympäristöselvityksessä (Seija Hirvikallio 2013) siten, että Räikkä
erotettaisiin kaupungintalon ja perusturvakeskuksen aukiosta selvästi erotetulle puistovyöhykkeelle omaksi kokonaisuudeksi, jolla ei ole kiinteää yhteyttä aukioon.
Tätä ajatusta on kehitetty eteenpäin siten, että Räikän talon edustalle istutetaan suurikokoisia vanhoja perennaryhmiä, jotka pehmentävät rakennuksen
liittymistä aukioon. Räikän talon edustalle istutetaan suurikokoiseksi kasvava
jalopuu, esimerkiksi tammi, joka myös vähitellen muodostaa lehvästöllään
puistomaisen tilan ja vihreän katon rakennuksen edustalle ja erottaa sitä
aukiosta. Puun ympärille on luontevaa rakentaa oleskelupaikka, joka voi
täydentää rakennuksen tulevia muita toimintoja.
Aukion pintamateriaaliksi esitetään luonnonkiveä, joka voi esimerkiksi koostua graniittilaatoista ja nupukivistä. Aukion kautta kulkevaa historiallista
reittiä tuodaan viitteellisesti esiin kiveyskuvion ladontamallia vaihtelemalla.
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Aukiolle on esitetty varaus patsaalle, jonka tulisi olla aukion koon huomioon
ottaen riittävän suuri. Myös taideteos valaistaan.
Aukiolle esitetään laadittavaksi erillinen valaistussuunnitelma. Jos nykyiset
pylväsvalaisimet voidaan korvata epäsuoralla ja kohdevalaistuksella sekä
kiveykseen upotetuilla valokuvioilla, mahdollistaa se aukion toiminnallisen
käytön nykyistä paremmin.

Kuvat: Kiveysmalleja ja ideoita aukiolle, kuvat Laura Soosalu.
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4.4 Rakennussuunnitelma

Kuva: Rakennussuunnitelma-alue

Puiston keskeisen alueen toiminnallisuutta monipuolistetaan ja yleisilmettä
parannetaan.
Jalankulku- ja autoliikenteen järjestelyt
Alueelle johtavan Räikäntien turvallisuutta parannetaan erottamalla eri
liikkumismuodot toisistaan. Räikäntie rajataan reunakivellä koko matkalla,
jolla on tavoitteena myös hillitä ajonopeuksia. Jalankulkijat ohjataan erotetulle tai reunakivellä rajatulle jalkakäytävälle, joka sijoittuu kentän puolelle.
Pysäköintialueet ja tapahtuma-aukiot, joista toinen toimii varapysäköintialueena, rajataan Räikäntiestä lisäksi istutussaarekkeella. Kaupungintalolta
pysäköintialueelle rakennetaan puistoreitti, joka lyhentää matkaa.
Liikenteelliset järjestelyt parantavat nykyisen avoimen kentän ilmettä ja
turvallisuutta. Alueelle tuodaan bussikuljetuksin mm. urheilijoita, ja kuljetusten sujuvuutta on parannettu varaamalla riittävä tila bussin kääntöpaikaksi.
Kääntöpaikka toimii muina aikoina esimerkiksi tapahtuma-alueena. Rannan
puoleiselle tapahtuma-alueelle on mahdollista tuoda rakenteita esimerkiksi
rekalla. Kulkureitti suljetaan muina aikoina taipuisilla pollareilla. Nämä eivät
estä mm. hälytysajoneuvojen saapumista alueelle.
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Puiston toiminnot
Puiston leikkialuetta kehitetään, nykyisiä leikkivälineitä täydennetään uusilla.
Välineet on esitetty tarkemmin suunnitelmakartassa ja työselityksen liitteessä. Leikkialueen viereen sijoitetaan seniorikuntoilualue, jonne asennetaan jo
hankitut kuntoiluvälineet.

Kuva: Leikki- ja kuntoilualue.

Skeittialue sijoittuu leikki- ja kuntoilualueen viereen. Skeittialue toteutetaan
erillisen suunnitelman mukaisesti. Maastoa muotoillaan alueen pohjoispuolella siten, että maavalli toimii myös meluntorjuntarakenteena. Erillisen
meluesteen toteuttamisen tarve arvioidaan skeittipuiston rakentamisen ja
käyttöönoton jälkeen melumittauksilla.

Kuva: Skeittialue
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Kuva: Poikkileikkausesimerkki skeittialueesta.

Tapahtuma-aukion pohjoispäähän varataan paikka petanquen pelaamiselle
merkitsemällä pelialue kiveyksellä. Aluetta voidaan käyttää myös muihin
toimintoihin. Uimaranta-alueelle sijoitetaan beachvolleykenttä, jota reunustavat nykyiset pensasistutukset. Rannalle rakennetaan myös piknik-alue, jossa
on kolme pöytä-penkkiryhmää. Leikkivälineinä rannalla ovat Delfiinihiekkavesiasema ja kaksi kilpikonnapatsasta.
Puistoon sijoitetaan selkä- ja käsinojallisia penkkejä sekä selkänojattomia
penkkejä ja näihin liittyen roska-astioita. Penkkien ja piknikpöytien aluset
kivetään hoidon helpottamiseksi. Erityisesti lasten iloksi kolmen puun ympärille asennetaan värikkäät rungonsuojat ja 4 kpl värillisiä ”Loop Polygon”penkkejä.

Kuvat: Loop Polygon penkit ja rungonsuoja ”Värikäs viisikko”, Bongo house
Rannan tukimuurin reunaan asennetaan uusi suojakaide nykyisen tilalle. Kaiteeseen
jätetään aukko hiihtolatua ja rantaan kulkua varten. muurin viereen asennetaan
porraskivi tapahtuma-aukiolta poistettavista kivipaasista.
Räikänpuistossa kulkeva hiihtolatu on esitetty suunnitelmakartassa. Ladun vaatima
leveys on n. 5 metriä.
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Valaistus
Puistoalue valaistaan 5 metriä korkeilla pylväsvalaisimilla. Suunnitelmakartassa on
esitetty alustava valaisinten sijoittelu puiston oleskelualueille ja puiston pääkäytävän
varteen, jotka korvaavat nykyiset puistovalaisimet.
Valaisinmalliksi esitetään osin historialliseen miljööseen sopivaa, ilmeeltään kuitenkin modernia AEC:n valaisinta Nemesi HID numero 3, ja väriksi esitetään grafiitinharmaata tai mustaa:

http://www.aecilluminazione.com/main-catalogue/urban/nemesi
Valaisin voi myös olla muun valmistajan ilmeeltään vastaavantyyppinen malli.
Tapahtumakentällä säilytetään nykyiset mastovalaisimet, joista toinen siirretään.
Korkeaan pylvääseen kiinnitetty Cupola-valaisin poistetaan.
Räikäntien ja pysäköintialueen valaistus sovitetaan yhteen muun, myöhemmin
suunniteltavan Räikäntien osuuden valaistuksen kanssa. Valaistukseen voidaan
käyttää Nemesiä siten, että pylväs on esimerkiksi 8 metriä korkea. Pysäköintialueen
ja Räikäntien valaistus esitetään suunniteltavaksi ja toteutettavaksi kokonaisuutena
kun Räikäntien ympäristön maankäyttöratkaisu tarkentuu. Vaihtoehtona Nemesille
voi olla selkeälinjainen ledillä toimiva katuvalaisin, joita on tarjolla useammalla
valmistajalla.
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Kuvat: Katuvalaisimeksi sopiva vaihtoehto AEC:n led katuvalaisin ja Valopää Oy:n
led valaisinmalli, jota voidaan kaksipuolisena käyttää myös kenttäalueen valaistukseen. Valaisimena voidaan myös käyttää Vanhan Kuruntien varren valaisintyyppiä.
Yhteensopivuus puistovalaisimeen varmistetaan esimerkiksi värityksen avulla.
Moderni ja yksinkertainen valaisintyyppi ei myöskään korostu, vaan tuo esille muita
ympäristön elementtejä.
Puiston komeita yksittäispuita voidaan myös valaista kohdevalaisimilla. Puiston
puuston kunto on kartoitettu kesällä 2015, jonka pohjalta on suunnitelmassa esitetty
huomionarvoiset puut, poistettavat puut, ja puut joiden kuntoa tulee tarkkailla ja
poistaa tarvittaessa.

Kuva: Räikänpuiston puuston komeaa syysväritystä.
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Rantametsikkö
Puiston itäreunan metsikköä hoidetaan siten, että korostetaan alueen luonnonpiirteitä ja karsitaan sinne levittäytynyttä puutarhakasvillisuutta ja mahdollisia vieraslajeja.
Puita karsitaan mikäli on riski, että ne voivat kaatua ohikulkijoiden päälle. Alueelle
sijoitetaan luontokohteesta kertova infotaulu.

Kuva: Näkymä rantametsikköön, jonka läpi kulkee latureitti.

Kuva: Uimarannan rajautuminen metsikköön.

RÄIKÄNPUISTON SUUNNITELMA
Ylöjärvi

27

LÄHTÖAINEISTO
•

Rakennus- ja asemakaavat, osayleiskaavat ja kaavaluonnokset eri
vuosilta, Ylöjärven kaupunki

•

Räikäntien alueen kulttuuriympäristöselvitys, Arkkitehtitoimisto Seija
Hirvikallio, 10/2013

•

Räikänpuiston latukartat, Ylöjärven kaupunki

•

Räikänpuiston puiden kartoitus ja silmämääräinen kuntoarviointi. Ylöjärven kaupunki, Tapani Mikkonen, Santeri Ruuska ja Sari Lyytinen,
23.6.2015

•

Räikänpuiston suunnitelmat, AIR-IX suunnittelu, 2006

•

Ylöjärven hallintokeskuksen pysäköintiselvitys, A-insinöörit, 3.10.2014

•

Vanhat kartat, Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen tiedostopalvelu https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta
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