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RÄIKÄNPUISTON SUUNNITTELU, SUUNNITTELUKOKOUS, 
kokous nro 4 

 
Aika Maanantai 19.10.2015 klo 10.00  

 
Paikka Ylöjärven kaupunki, Teknisen neuvotteluhuone 

 
Osallistujat Pekka Virtaniemi Ylöjärven kaupunki 
 Sari Lyytinen Ylöjärven kaupunki  
 Marko Ojala Ylöjärven kaupunki 
 Tuija Salmentausta Ylöjärven kaupunki 
 Jyrki Tanhuanpää  Ylöjärven kaupunki 
 Vesa Ylitapio Ylöjärven kaupunki 

Tuula Karhunen Destia 
Laura Soosalu Destia 
 

Jakelu Osallistujat 
 Mirko Harjula Ylöjärven kaupunki 

Jutta Kauttoon Ylöjärven kaupunki 
Terja Molin  Ylöjärven kaupunki 
Sami Yli-Pihlaja Ylöjärven kaupunki 

Käsiteltävät asiat 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 
• Puheenjohtaja Pekka Virtaniemi avasi kokouksen. Konsultti toi-

mii sihteerinä. 
 

2. Edellisen kokouksen muistio 
• Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

 
3. Kokousten väliset tapahtumat 

• Konsultti laati tarjouksen skeittipuiston meluselvityksestä, joka 
hyväksyttiin 28.9.2015. Työ on toimitettu tilaajalle. Selvitykselle 
on rakennustarkastajan hyväksyntä ja se viedään tekniseen lau-
takuntaan. 

• Suunnittelutyötä on tehty eteenpäin edellisen kokouksen kom-
menttien pohjalta. 

 
4. Aikataulu ja suunnittelukustannukset 

• Suunnittelutyön aikataulu on sovittu lokakuun loppuun. 
• Työtä on laskutettu 4 erää toteutumien mukaan. Edellinen lasku 

on lähetetty 30.9. Suunnittelutyö kustannuksissa ei erityistä, 
edetään sopimuksen mukaan. 

 
5. Suunnitelmaluonnosten käsittely 

• Kustannusarvio: 
i. erotellaan pysäköintialueiden, kadun ja puistoalueen kus-

tannukset omikseen.  
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ii. Puistoalueen kustannukset jaetaan noin kolmeen yhtä 
suureen toteutusosaan 

iii. lisättäviä kustannuksia hiihtoladun venttiiliasemat 6 kpl, 
valaistus purku, siirto ja uudet valaisimet. Valonheittimet 
2 kpl siirretään tarvittaessa. 

• Leikkipuisto  
i. Aalto leikkiväline saadaan kunnostettua ja käyttöön 
ii. penkeistä ja muista kalusteista esitetään vielä mahdolli-

suuksien mukaan Kompanin, Lappsetin tai Puuhan 
penkkivaihtoehdot. Nojalliset penkit varustetaan kä-
sinojalla. 

iii. Leikkivälineet pääosin Kompanin, tarkistetaan onko 
Lappsetin kalusteille vielä vaihtoehtoa Kompanista 

iv. 2 hengen keinueläimet korvataan 1+ 2 keinueläimillä tai 
keinulaudalla 

v. Leikkivälineiden alle laitetaan valettava turva-aluista, 
muualle kivituhka, lisätään korot 

vi. nykyinen leikkipuistokyltti hyödynnetään 
vii. leikkivälineiden kuvat lisätään suunnitelmakartan seli-

tysosaan 
• Kalusteet 

i. penkkien materiaali teräs 
ii. penkkejä vähennetään 3 kpl rannasta 
iii. aidassa oleva aukko jätetään ja hyödynnetään nykyisiä 

kivipaaseja rakentamalla niistä porrasaskelma 
iv. koiraroskikset 2 kpl ok, city 100 ok, väri musta tai tum-

man harmaa. Molok jäteastiat poistetaan. 
v. lentopalloverkko muutetaan pysyväksi vaihtoehdoksi 

(Suomen Kenttävaruste) 
• Räikäntien katualue ja pysäköintialueet 

i. levennetään suojatiekiveysaluetta 
ii. pysäköintialueiden kohdat pudotetaan reunakivi +3cm 

molemmin puolin Räikäntietä 
iii. Pollarein suljettu liittymä tapahtumakentälle levennetään 

niin, että siitä mahtuu rekalla 
iv. reunakivet istutusryhmille 

• Skeitti 
i. poistettavat puut himmeämmällä, ettei sotke kuvaa 
ii. muotoillaan maavallia hieman korkeammaksi, madaltaa 

mahdollista aitaa 
• Ideasuunnitelma-alueet 

i. poistetaan keskimmäinen läpikulkuyhteys puistoalueelta 
ii. kaupungintalon aukio ok, kirjataan selostukseen erillisen 

valaistussuunnitelman tarve 
• Valaisimet, puisto 

i. pylväskorkeus 5 metriä 
ii. malli AEC Nemesi Hid (malli nro 3) tai vastaava, valaisi-

men väri musta tai tummanharmaa 
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http://www.aecilluminazione.com/main-catalogue/urban/nemesi  

 
 

6. Mahdollisista lisätöistä sopiminen 
• Ei lisätyöesityksiä. 

 
7. Jatkotoimenpiteet 

• Suunnitelmaluonnokset toimitetaan nettiportaalin kautta viimei-
selle kommenttikierrokselle viikon 44 aikana. Kommentointiaika 
1 viikko. 

 
8. Muut asiat 

• Ei muita asioita. 
 

9. Seuraava kokous 
• Ei tarvetta kokoukselle. 

 
10. Kokouksen päättäminen 

• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.15. 
• Kiitos kaikille erinomaisesti sujuneesta yhteistyöstä! 

 
 

Laura Soosalu 
 


