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RÄIKÄNPUISTON SUUNNITTELU, SUUNNITTELUKOKOUS, 
kokous nro 3 

 
Aika Keskiviikko 23.9.2015 klo 10.00-12.50 

 
Paikka Ylöjärven kaupunki, Teknisen neuvotteluhuone 

 
 Pekka Virtaniemi Ylöjärven kaupunki 
 NN Ylöjärven kaupunki 
 Marko Ojala Ylöjärven kaupunki 
 Tuija Salmentausta Ylöjärven kaupunki 
 Vesa Ylitapio Ylöjärven kaupunki 

Tuula Karhunen Destia 
Laura Soosalu Destia 
 

Jakelu Osallistujat  

 Mirko Harjula Ylöjärven kaupunki  
 Jutta Kauttoon Ylöjärven kaupunki 
 Sari Lyytinen Ylöjärven kaupunki  
 Terja Molin Ylöjärven kaupunki  
 Jyrki Tanhuanpää  Ylöjärven kaupunki 
 Sami Yli-Pihlaja Ylöjärven kaupunki 

 
Käsiteltävät asiat 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 
Puheenjohtaja Virtaniemi avasi kokouksen, konsultti toimi sihteerinä. 
 

2. Edellisen kokouksen muistio 
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. Täydennyksenä maininta te-
kolumiladun vaatimasta tilasta, leveys 5 metriä/ Jyrki Tanhuanpää. 
Tämän jälkeen muistio hyväksyttiin. 
 

3. Kokousten väliset tapahtumat 
• Konsultin tiedossa olevat tapahtumat on kirjattu projektipäiväkir-

jaan, joka luovutettiin tilaajalle palaverissa. 
• Sovitun lisätyön kirjaaminen/ rakennussuunnittelu: Pekka Virta-

niemi hyväksyi lisätyöesityksen koskien rakennussuunnitelmaa 
sähköpostilla 4.9.2015. 

• Tilaaja on pitänyt palaverin skeittparkin suunnittelijoiden kanssa. 
Skeittiparkille on haettava toimenpidelupa. 

 
4. Aikataulu ja suunnittelukustannukset 

• Työn kokonaisaikatauluksi sovittiin lokakuun loppu, suunnitel-
maa ei aleta heti toteuttamaan. 

• Skeittiparkin suunnitelma on kiireellisin, tehdään viikon 40 aika-
na valmiiksi toimenpideluvan hakemista varten. Lupaa varten 
tarvitaan myös meluselvitys. 
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• Suunnittelukustannusten osalta ei erityistä. 
 

5. Suunnitelmaluonnosten käsittely 
 
Pohjoinen ideasuunnitelman osa 

• Puita vähennetty, määrä on nyt sopiva. Oleskelualuetta on 
muokattu kommenttien pohjalta. Piknik-alueelta jätetään pöytä-
penkkiryhmät pois. Länsireunan kevyen liikenteen yhteys esite-
tään leveämmällä, ja vain pohjois-eteläsuuntaisena. 

 
Eteläinen ideasuunnitelman osa 

• Esitetään diagonaalinen yhteys puiston läpi kaavan mukaisella 
kevyen liikenteen reitin aluevaraukselle ja esitystapa leveäm-
pänä. Rantametsää harvennetaan hallitusti, avataan näke-
mäsektoreita järvelle.  

• Metsikkö alueen reunassa säilytetään, esitetään hoitotoimenpi-
teitä. 

Aukio 
• Kiveys esitettiin muutettavaksi yhtenäiseksi niin, että Räikän ta-

lo kytkeytyy paremmin aukioon. Kivisuositus alueelle luonnonki-
vi. Yksittäispuu siirretään rakennuksen pohjoisen päädyn tun-
tumaan, mahdollinen toinen puu rakennuksen lounaiskulmauk-
seen. Aukiolle voidaan sijoittaa esim. taideteos. Valotolpat voi-
daan korvata rakennusten seinään sijoitettavilla kohdeva-
laisimilla. Alueella voidaan järjestää monenlaista tapahtumatoi-
mintaa. Historiallista raittia voidaan tuoda viitteellisesti esille au-
kion pintamateriaalissa. 

Katu- ja pysäköintialueet 
• Perusratkaisu ok. Mutkakohtaan esitetään suojatieylitys kevyen 

liikenteen yhteyden jatkuvuuden parantamiseksi. Toteutus 
luonnonkivestä. Liittymäkohtia ei voida määritellä tässä vai-
heessa tarkasti, koska uudisrakennettavaa aluetta ei ole suun-
niteltu vielä. 

• varapaikoitusalue tarkistetaan vielä, onko mahdollista saada 
yksi rivi pysäköintipaikkoja (5/7/5+5/7). Autopaikkoja ei kuiten-
kaan merkitä 

• kääntöpaikka esitetään vielä viitteellisemmin jättämällä reunaki-
vet ja graniittipäällysteet pois 

• Reunakivenä käytetään 6 cm, materiaali graniitti, liittymien koh-
dilla kivi viistetään (P-alue) 

• pysäköintialueen ja tapahtuma-aukion väliin esitetään puomi 
 

Puistoalue 
• skeittiparkki, kuntoilu- ja leikkialueet muodostavat toimivan ja 

yhtenäisen kokonaisuuden, skeittipaikalle lisätään penkki 
• piknikalue keskitetään rantaan 
• rannan reunamuurin aitaus toteutetaan niin, että talvella on 

mahdollista poistaa pätkä ladun kohdalta 
• ladun linjaus tulee säilyttää suunnilleen nykyisellään, kalusteita 

siirretään tarvittaessa, tilavaraus 5 metriä 
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• petanquekentän suunta muutetaan väylän linjauksen mukai-
seksi, shakki voidaan jättää pois 

• vesiliukumäkeä ei esitetä suunnitelmassa  
• Pekka V. laittaa tietoa kaupungin kalusteiden sopimustoimitta-

jista, jonka pohjalta laaditaan tarkennettu esitys kalusteiksi 
• valaisimista esitettiin periaatevaihtoehdot, jotka jäivät mietin-

tään 
• vanhan raitin valaistuksen voi toteuttaa himmennettynä tai har-

vennetulla valaisinvälillä, ja kadun ylitystä korostaa voimak-
kaammalla valaistuksella  

 
Suunnitelmasta on laadittu alustava kustannusarvio, jota päivite-
tään kokouksessa tarkennettujen ratkaisujen pohjalta. 
 
 

6. Mahdollisista lisätöistä sopiminen 
• Skeittiparkin toimenpidelupaa varten tarvitaan meluselvitys, 

konsultti laatii tästä tarjouksen tilaajalle. 
 

7. Jatkotoimenpiteet 
• Suunnittelutyötä jatketaan kokouksessa sovitun mukaisesti 

 
8. Muut asiat 

• Ei muita asioita. 
 

9. Seuraava kokous 
• Seuraava kokous, joka on loppukokous, pidetään Ylöjärvellä 

maanantaina 19.10. klo 10. 
 

10. Kokouksen päättäminen 
 

Laura Soosalu 
 


