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Näkymä Leppävaaranraitilta Rinkelipuiston kohdalta

1. JOHDANTO

Tehtävänä on ollut Leppävaaranraitin tarveselvityksen 
laatiminen. Työ kattaa myös Veräjäpellonreitin, Rinke-
lipuiston, Muukalaispuiston, Veräjäpellon puiston ja 
Läkkitorin, jotka liittyvät raittiin. Työn avulla voidaan 
perustella uusien hankkeiden tarpeellisuuttaa tai 
olemassa olevien alueiden muutostarpeita. Lisäksi 
kuvataan alustavasti tarvittavia alueita ja niille asetet-
tavia vaatimuksia sekä tutkitaan vaihtoehtoisia käyttö-
mahdollisuuksia sekä arvioidaan alustavasti eri ratkai-
sujen kustannusvaikutuksia.

Pohjois-Leppävaara on rakennettu 80-luvun aikana. 
Sekä kunnallistekniikka, että pintamateriaalit ovat 
tulleet elinkaarensa päähän. Espoon kaupunki on 
määritellyt yhteyden Leppävaaran asemalta Leppä-
vaaran urheilukeskukseen tärkeäksi kehitettäväksi 
kevelyn ja pyöräilyn reitiksi. On luontevaa edistää sitä 
tavoitetta raitin ja sen varren puistojen kunnostuksen 
yhteydessä.

Työssä on selvitetty Leppävaaranraitin kunnostuksen ja 
kehittämisen kaupunkikuvallisia, tilallisia, toiminnallisia 
ja teknisia tavoitteita. Tavoitteiden määrittämiseksi on 
selvitetty asukkaiden toiveita, analysoitu alueen nyky-
tilaa. Lisäksi eri osa-alueille on määritelty aluekohtaisia 
tavoitteita ja esitetty järjestelyehdotuksia ja mahdollisia 
toimenpiteitä. 

Selvityksen tekemiseksi on osallistuttu asukkaiden 
kaupunkikävelylle, tavattu asukkaita asukastilaisuu-
dessa, jota on suunniteltu asukasyhdistysten edustajien 
kanssa. Lisäksi on tavattu Pertti Maisalaa, joka toimi 
Pohjois-Leppävaaran rakentamisen aikaan kaavapääl-
likkönä.
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Tarveselvityksen rajaus. Nykyiset istutetut alueet ja puut. Ei mittakaavassa

2. SUUNNITTELUHISTORIA 

Pohjois-Leppävaara on rakennuskannaltaan yhte-
näinen alue. Sen asemakaava on tehty 70-luvun lopulla 
ja rakennukset on pääosin rakennettu 80-luvun alku-
puolella. Vastaavilla suunnitteluperiaatteilla samanai-
kaisesti toteutettuja alueita ovat esimerkiksi Helsingin 
Malminkartano ja Länsi-Pasila. Aikakaudelle tyypillisesti 
kaavoituksessa on pyritty pienipiirteisyyteen, tiivii-
seen tonttijakoon, ja muodostettu alueen läpi kulkeva 
vehreä kevyen liikenteen reitti.

Leppävaaranraitin on suunnitellut 1980-luvulla sekä 
Espoon tekninen keskus omana työnään että insinöö-
ritoimisto Oy Vesi-Hydro Ab (myöh. Vesihydro Oy). 

Muukalaispuiston on suunnitellut yhteistyössä Maise-
matoimi Oy ja Vesihydro. Rinkelipuiston suunnittelusta 
on vastannut Maisemasuunnittelutoimisto Leena 
Iisakkila Ky ja Vesihydro. 

Vuonna 2005 Suunnittelukeskus Oy (nyk. FCG) on 
suunnitellut pieniä uudistuksia Leppävaaranraitille, 
Läkkitorille ja Veräjäpellonreitille. Tällöin mm. osa 
puista on suunniteltu korvattavan ja näkövammaisille 
on suunniteltu ohjausraita, jota joko ei ole toteutettu 
tai se on myöhemmin purettu. Läkkitori on peruskor-
jattu vuonna 2014 - Suunnittelusta vastasi Ramboll.
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Näkymä leppävaaranraitilta Muukalaispuiston eteläosasta (toukokuu 2019)

3. NYKYTILA

Leppävaaranraitti on rakennettu noin 30 vuotta 
sitten. Raitin ilme on vehreä ja pienimittakaavainen, 
mutta osittain raitti on varjoinen ja ilmeeltään hieman 
nuhjuinen. Asukkaat ovat toivoneet raitin ja siihen liit-
tyvien puistojen sekä aukioiden kasvojenkohotusta.

TILALLISUUS

Rakennusten pieni mittakaava ja yhtenäinen arkkiteh-
tuuri antavat tilallisesti hyvät lähtökohdat viihtyisän 
kävely- ja oleskeluympäristön suunnittelulle.

Analysoitu alue jakaantuu kaupunkikuvallisesti kolmeen 
osaan:

• Pohjoisleppävaaran ”keskustakorttelit” 
Urbaani kivikaupunki, joka tulee laajentumaan uusien 
hankkeiden myötä. Raitti on peruskorjattu tällä alueella 
2014.

• Tiilijulkisivuiset korttelit 
Arkkitehtonisesti yhtenäien 80-luvun asuinalue, jonka 
keskellä kulkee Leppävaaranraitti. Rakennusten korkeus 
raitin varrella on 3-5 krs.

• Veräjäpelto 
Puisto, joka ei rajaudu julkisivuihin lukuun ottamatta 
kahden hallin välissä kulkevaa osuutta (LePa-areena on 
kuplahalli). 

PINTAMATERIAALIT

Reititien varrella Leppävaaran asemalta urheilu-
puistoon on useita pintamateriaaleja. Läkkitorin 
ympäristössä on graniittikiveys ja Leppävaaranraitin 
loppuosalla betonikiveys. Veräjäpellonretti on osittain 
asfalttia ja osittain kivituhkaa. Yleisesti pintamateriaa-
lien laatutaso nousee keskustaan päin mentäessä.

Puistojen pinnoitteet reittejä lukuun ottamatta ovat 
kivituhkaa.

KUNNALLISTEKNIIKKA

Läkkitorin ympäristöä lukuun ottamatta kunnallistek-
niikka on rakennettu pääosin 80-luvulla ja on tullut 
peruskorjausikään.
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Leppävaaranraitin ja veräjäpellonraitin nykyiset pääasialliset pinnoitteet

Leppävaaranraittiin ja Veräjäpellonreittiin rajautuvat kaupunkitilalliset kokonaisuudet (Ilmakuva: Espoon kaupunki)

LEPPÄVAARANRAITTI

LÄKKITORI

MUUKALAISPUISTO
VERÄJÄPELLONREITTI

RINKELIPUISTO

VERÄJÄPELTO

KESKUSTAKORTTELIT

TIILIJULKISIVUISET
KORTTELIT
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4. VUOROVAIKUTUS
Asukkailta on kerätty palautetta Leppävaaranraitin 
nykytilasta ja uudistustoiveista. 

23.10.2018 järjestettiin asukaskävely, johon osallistui 
noin 30 asukasta. Samaan aikaan järjestetty nettiky-
sely ”Onko raitilla kaikki hyvin?” keräsi myös noin 30 
vastausta. Lisäksi Aalto-yliopiston ”Design for Services” 
-kurssilla opiskelijat keräsivät asukkaiden kokemuksia 
raitista. Paikkakohtainen palaute on koottu kartalle 
(seuraava sivu). Yleistä palautetta on koottu erikseen.

Edellä mainittujen palautteiden ja lähtötietojen 
pohjalta tehtiin kaksi järjestelyvaihtoa (ks. liitteet 1 - 4). 
Vaihtoehdoista kerättiin palautetta Mapitionaire- 
nettikyselyllä kesällä 2019 ja asukastilaisuudessa 
4.6.2019. Palautteen perusteella tehtiin toimenpide-eh-
dotuksia raitin eri osille (luku 6).

YLEINEN PALAUTE –  
ASUKASKÄVELY JA NETTIKYSELY

Asukkaat ovat kyselyissä korostaneet, että raitin 
asemaa kävelykatuna on korostettava. Raitin ilmettä 
toivotaan kohennettavan ja tarpeetonta autoilua ja 

pyöräilyä ohjattavaksi muualle. Vehreyttä arvostetaan 
ja suureksi kasvaneita puita toivotaan säilytettävän.

YLEINEN PALAUTE – AALTO DFS

Aalto-yliopiston Design for Services -kurssilla kerättiin 
palautetta mm. asukkaiden suosikkipaikoista, toimin-
nallisista toiveista ja viihtyisyydestä

Asukkaat mainitsivat suosikkipaikoikseen liikunta-
puiston, uudistetun Läkkitorin ja Muukalaispuiston 
ruusuistutukset. Toisaalta näitä myös toivottiin kehitet-
täväksi etenkin turvallisuudentunteen kannalta.

Raitille toivottin ilmaisia palveluita; viheralueita, joilla 
oleskella kauniilla säällä; lisää palveluita reitin varrelle; 
parempia ja selkeämpiä kevyenliikenteen yhteysksiä 
muualle Leppävaaraan; alueen kehittämistä kokonai-
suutena; levähdyspaikkoja; julkisia vessoja; roskiksia; 
parempaa valaistusta; ravintolapalveluita. Suurin 
palautteessa toistunut yksitätinen toive oli pulkkamäki 
Urheilupuistoon.

Raitin toivottiin olevan elävämpi ja kotoisampi, sillä 
moni koki raitin paikoitellen epäviihtyisäksi ja epämu-
kavaksi. Opastus koettiin puutteelliseksi. 

Ilmakuva, Espoon kaupunki
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VERÄJÄPELTO – KÄYTTÄJÄPALAUTE

1. Monotoniset rakennukset hallitsevat maisemaa

2. Tämä osuus reitistä koetaan ”joutomaana ja epäsel-
vänä”.  Asukkaat toivovat tason nostoa, valaistusta ja 
selkeämpiä opasteita. Talvikunnossapitoon ja pintama-
teriaalien laatuun toivotaan parannusta.

3. Alikulku on turvaton ja näkymäalueet riittämät-
tömiä. Asukkaat toivoivat pyörätietä ajoratojen kanssa 
samaan tasoon.

MUUKALAISPUISTO – KÄYTTÄJÄPALAUTE

4. Kasvillisuus ja lähiympäristö ovat päässeet ränsisty-
mään ja puisto varusteineen kaipaa uusimista. Puisto 
koetaan sulkeutuneena ja varjoisana. Kiipeilytelinettä 
pidetään tärkeänä, koska se on alueen ainoa isompien 
lasten teline. Asukkaat toivovat piknik-nurmia, taidetta, 
petankkikenttää ja puistoshakkia.

5. Tätä puiston osaa pidetään varjoisena ja hieman 
pelottavana johtuen korkeista istutuksista, jotka peit-
tävät näkyvyyttä. Koristeomenapuiden riviä ja ruusuis-
tutuksia pidetään kauniina. Asukkaat toivovat ruusujen 
säilyttämistä, tilan avoimuutta ja turvallisuudentun-
netta, huoltoajan rajoittamista, kaatuneiden puiden 
uusimista ja lisää roska-astioita.

6. Aukio on valoisa ja vehreä. Aukion ravintolapalvelut 
keräsivät kiitosta. Asukkaat toivovat lisää istutuksia, 
taideteosta, jäätelökioskia ja autoilun rajoittamista.

RINKELIPUISTO – KÄYTTÄJÄPALAUTE

7. Leikkipaikka on vilkkaassa käytössä. Osa asuk-
kaista on tyytyväisiä varustetasoon — osa toivoisi 
varusteiden uusimista. Alueella koetaan olevan liikaa 
varjoisia nurkkia, joihin on heikko näkyvyys. Asukkaat 
toivovat yleisilmeen ja kunnossapidon parannusta sekä 
avoimempia näkymiä

8. Rinkelipuiston viereistä aukiota pidetään pimeänä, 
pelottavana ja epäsiistinä. Sille toivotaan selkeää yleisil-
mettä ja hyvää valaistusta.

LÄKKITORI – KÄYTTÄJÄPALAUTE

9. Läkkitorin peruskorjaus on parantanut alueen yleisil-
mettä. Toisaalta läpiajoa on paljon ja asukkaat kokevat 
sen häiritseväksi. Asukkaiden mukaan ruokakojut ovat 
aukiolle uusi ilmiö, joka huolettaa, mutta toisaalta lisää 
palveluntarjontaa, mitä pidetään myönteisenä. Osan 
asukkaista mielestä kojut lisäävät turvallisuuden tun-
netta sosiaalisen kontrollin kautta. Asukkaat toivovat 
kojujen sijoittelun selkeyttä. 

7 8

9

1

1

2

3
4

5
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5. TAVOITTEET SUUNNITTELULLE

KAUPUNKIKUVALLISET TAVOITTEET

Raitti on selkeä, laadukas, vehreä ja turvallinen kokonai-
suus, joka yhdistää Pohjois-Leppävaaran osat toisiinsa 
ja vahvistaa alueen identieteettiä.

70-80 -lukujen suunnitteluideologioita kunnioitetaan 
ja alueen alkuperäinen intiimi, pienimittakaavainen 
ja vehreä luonne säilytetään. Toisaalta kasvillisuuden 
uudelleenjärjestelyllä ja uusilla lajivalinnoilla tehdään 
raitista alkuperäistä avarampi ja valoisampi.

Raitille muodostetaan yhtäinen ilme ja materiaalimaa-
ilma, jota voidaan tarvittaessa jatkaa sellaisenaan tai 
varioiden muille reiteille.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Leppävaaranraitti on kaikenikäisten kohtaamispaikka. 
Raitilla ja sen varren puistoissa on paljon oleskelu- ja 
levähdyspaikkoja, innostavia leikkipaikkoja ja mahdolli-
suus pelailla ulkopelejä. 

Huoltoajo ja pääpyöräilyreitit ohjataan muita reittejä 
- raitilla pääroolissa on hitaampi liikkuminen: kävely, 
ihmettely ja oleskelu.

EKOLOGISET TAVOITTEET

Raitti on vehreä keidas. Olemassaolevaa kasvillisuut-
ta säästetään. Uusissa istutuksissa suositaan koti-
maisia lajeja ja monilajisia istutuksia.

Raitin varrelta löytyy yllättävääkin kaupunkiluontoa, ja 
sen varrella voi kokea pieniä arkisia luontoelämyksiä

TEKNISET TAVOITTEET

Kunnallistekniikka päivitetään ja valaistus yhtenäiste-
tään.

Näkymä Leppävaaranraitin peruskorjatulta osalta Läkkitorin pohjoispuolelta
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1. Veräjäpellon läpi tehdään laadukas reitti, jonka 
varrella on mukavia levähdys- ja oleskelupaikkoja. 
Koulun portille muodostetaan sisääntuloaukio.

2. Reitin linjausta ja kasvillisuutta muutetaan niin, että 
alikulun turvallisuus paranee.

3. Muukalaispuistosta tehdään avara ja rento oleskelu-
puisto, jonka kasvillisuudessa ruusuilla on merkittävä 
rooli. Puistoon tehdään keskusaukio, jossa on taide-
teos tai muu identiteettiä vahvistava tekijä.

4. Aukiot uudistetaan niin, että 70-80-lukulaisen suun-
nitteluideologian jäljet eivät katoa.

5. Leikkipuisto perusparannetaan ja yhdistetään visuaa-
lisesti osaksi Leppävaaranraittia.  Avoimuutta lisätään, 
valaistusta parannetaan ja välineistä tehdään ajanmu-
kaiset ja innostavat. Puistosta luodaan perheiden ja 
lapsien iloinen kohtaamispaikka ja ulko-olohuone.

6. Läkkitorin nykytila on hyvä ja tarvitsee vain pientä 
viilausta. Liikenneturvallisuutta parannetaan läpiajoa 
vähentämällä. Kojujen paikat tulee suunnitella huolella, 
samoin torikokonaisuus. 

1
2 3

4

4

45

6



Leppävaaranraitin tarveselvitys — LOCI maisema-arkkitehdit Oy12

6. UUDISTAMISTARPEET JA JÄRJESTELYEHDOTUKSET

LEPPÄVAARANRAITTI

LÄKKITORI

MUUKALAISPUISTO

VERÄJÄPELTO

RINKELIPUISTO

Puistojen kuntoa ja saatua käyttäjäpalautetta on arvi-
oitu, ja sen perusteella eri osa-alueille on ehdotettu 
toimenpiteitä ja muutoksia toimintojen järjestelyihin. 

Työssä on käsitelty erikseen Veräjäpeltoa, Muukalais-
puistoa ja Rinkelipuistoa. Leppävaaranraitti ja Verä-
jäpellonreitti kulkevat puistoalueiden läpi, joten niitä 
on käsitelty pääosin puistojen yhteydessä. Eteläistä 
Leppävaaranraittia ja Läkkitoria ei ole käsitelty erik-

seen, koska ne on peruskorjattu vastikään, eikä niillä 
siten ole uudistus- ja peruskorjaustarpeita.

Järjestelyehdotuksista on kerätty palautetta käyttä-
jiltä nettikyselyllä ja asukastilaisuudessa. Palautteen 
perusteella vaihtoehdoista on koottu tähän lukuun yksi 
vaihtoehto. Käytäjille esitellyt vaihtoehdot ja tiivis-
telmät vaihtoehdoista saadusta palautteesta löytyvät 
liitteistä 1-4.

Osa-alueet (Ilmakuva: Espoon kaupunki)
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LEPPÄVAARANRAITTI

LÄKKITORI

MUUKALAISPUISTO

VERÄJÄPELTO

VERÄJÄPELLONREITTI

RINKELIPUISTO

YHTEENVETO UUDISTUSTARPEISTA

Leppävaaranraitti Konstaapelinkadulta pohjoiseen ja 
Veräjäpellonreitti kaipaavat uudistamista. Kunnallis-
tekniikka tulee uudistaa pian, joten on järkevää uusia 
myös pintarakenteet ja kalusteet. Samalla voidaan 
vahvistaa tärkeää yhteyttä Urheilupuiston ja Leppä-
vaaran aseman välillä.

Reitin varrella sijaitsevat puistot ovat myös kunnos-
tuksen tarpeessa. Näin ollen raittien uudistamisen 
yhteydessä on mahdollista rakentaa laadukas ja ilmeel-

tään yhtenäinen ulkotilojen kokonaisuus, joka yhdistää 
Pohjois-Leppävaaran osat toisiinsa.

Keskeisimmät suunnittelua ohjaavat tavoitteet ovat 
vehreyden säilyttäminen, turvallisuudentunteen paran-
taminen ja alueen visuaalisen ilmeen kohottaminen.

Lisäksi on tarve rajoittaa autoliikennettä sekä ohjata 
pyöräliikennettä vaihtoehtoisille reiteille. Näin ollen 
liikennejärjestelyjä on tarve tarkastella jatkosuunnitte-
lussa Leppävaaranraittia laajemmalla alueella.

Kustannusarvio yht. 5 milj. €

Yhdistelmä eri alueiden järjestelyehdotuksista
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1. Reitin maisemaa hal-
litsevat suuret hallit. 
Pienen mittakaavan 
elementtejä ei ole.

2. Paikoin avautuu 
vehreitä ja viehättäviä 
näkymiä. Reitti urhei-
lupuistoon on visuaali-
sesti toissijainen.

3. Puisto rajautuu ete-
läosassa kerrostaloihin 
ilman selkeää reuna-
vyöhykettä.

4. Puiston keskellä on 
avara puistotila, joka 
tulee muuttumaan 
uuden hulevesialtaan 
myötä.

asfaltti

5. Sisääntulo puistoon 
on melko sulkeutunut

6. Alikulku on var-
joinen ja asukkailta 
on tullut kielteistä 
palautetta turvatto-
muudesta.

VERÄJÄPELTO

1

2

3 4

5 6

Ilmakuva Veräjäpellosta (Espoon kaupunki)

Veräjäpelto on pitkulainen puisto Leppävaaran urhei-
lupuiston ja Muukalaispuiston välillä. Yleisesti puiston 
kunto on hyvä ja etenkin itäpäässä ilme vehreä. Alueen 
läpi kulkeva reitti on puolestaan materiaaleiltaan 
epäyhtenäinen ja Warrior Areenan ja Lepa Areenan 
välillä visuaalisesti monotoninen. 
 
Puistoon kohdistuu voimakkaasti uudistustarpeita, 
koska kunnallistekniikka todennäköisesti täytyy perus-
korjata; koulukeskuksen rakentamisen yhteydessä puis-
toon rakennetaan hulevesiallas; ja Veräjäpellonraitin 
merkitys tulee kasvamaan ja sitä on tarkoitus kehittää 
laadukkana rettinä urheilupuistosta Leppävaaran 
asemalle yhdessä Leppävaaranraitin kanssa.

Valaistus kattaa vain asfaltoidun osuuden Veräjäpellon-
reitistä. Yhtenäisen ja laadukkaan reitin aikaansaami-
seksi valaistusta on syytä jatkaa koko reitin matkalle.

Kunnallistekniikka on pääsääntöisesti rakennettu 
80-luvulla tai aiemmin kuten lähialueilla, mutta 
tarkempi ikä ei ole kaikkien linjojen osalta tiedossa. 
Puiston läpi kulkee sähkö- ja telekaapeleita, vuonna 
1968 rakennettu vesijohto ja useita viemäriputkia.
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TOIMENPITEITÄ

1. Veräjäpellonraitille istutetaan puukujanne, joka 
jatkuu urheilupuiston puolella. 

2. Kevyt liikenne koulukeskukseen tulee olemaan 
vilkasta. Koulun portille rakennetaan pieni aukio, jolloin 
koulun pihalta ei tulla suoraan vilkkaalle veräjäpellon-
raitille.

3. Puiston kalustus ja valaistus uusitaan yhtenäiseksi 
Leppävaaranraitin kanssa ja samalla levähdyspaikkoja 
lisätään reitin varrelle esteettömyyden parantamiseksi.

4. Hulevesialtaan rakentamisen jälkeen on todennä-
köisesti tarve siirtää altaan kohdalla Veräjäpellonreittiä 
kauemmas altaasta ja uudistaa liittymä Lintuvaarantien 
varren kevyen liikenteen väylään.

5. Lintuvaaran suuntaisen pyörätien ja Veräjäpellon-
reitin risteys järjestellään uudestaan.

Kustannusarvio 1,5 milj. € (sis. alv 24%)

2. aukio koulun portilla

1. puukujanne

5. lintuvaarantien 
suuntainen pyörätie tekee 
mutkan. veräjäpellonreitti 
jatkuu suorana.

4. hulevesiallas koulun tontin 
hulevesille. reitti siirtyy.

3. yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko reitille

Puisto peruskorjataan.  
Puisto yhdistää Leppävaaranraitin  

urheilupuistoon.  
Kalustus uusitaan ja  

oleskelupaikkoja lisätään.

Ote asemakaavasta
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MUUKALAISPUISTO

1. Alikulku koetaan  
turvattomana paikkana

2. Sisääntulo puistoon 
on sulkeutunut.

3. Puiston ja reitin vä-
lillä huono näköyhteys

4. Puistosta suuri osa 
on kivituhkakenttää. 
Oleskelunurmi  
puuttuu.

5. Leppävaaranrait-
ti koetaan pimeänä 
ja varjoisana. Osa 
asukkaista pitää sitä 
pelottavana.

6. Sisääntulo puistoon 
on sulkeutunut myös 
puiston  eteläpäässä.

7. Raitin varrella on 
varjoisia aukioita talo-
jen katveessa.

1 2 3

4

5

6 7

Ilmakuva Muukalaispuistosta (Espoon kaupunki)

Muukalaispuisto sijaitsee Leppävaaranraitin pohjois-
päässä. Se jakautuu kahteen osaan. Pohjoisosassa 
on kivituhkakenttä, leikkikenttä ja pieni puukatsomo. 
Eteläosassa on betonisilla tukimuureilla terassoitu 
ruusupuisto.

Asukaspalautteen perusteella puisto koetaan etenkin 
pimeään aikaan synkkänä ja pelottavana, mikä johtuu 
puistotilan sulkeutuneisuudesta. Toisaalta asuk-
kaat arvostavat puiston vehreyttä ja ruusut koetaan 
tärkeiksi paikallisidentiteetin kannalta, joskin korotet-
tuihin istutusaltaisiin nostettuna ruusutkin sulkevat 
puistotilaa.

Valaistus jatkuu puiston läpi raitteja pitkin. Osa asuk-
kaista kokee valaistuksen liian hämäränä.

Kunnallistekniikka on rakennettu 80-luvun puolivälissä. 
Puistossa kulkee, sähkö- ja telekaapeleita, vesijohto 
(1985), useita viemäreitä (1984-1985) ja kaukolämpö-
putki. Kunnallistekniikka tulee todennäköisesti uusia.

Puiston peruskorjaus kunnallistekniikan uusimisen 
yhteydessä on suositeltavaa.
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1. oleskelu- ja  
toimintanurmi

2. reitti keskellä 
avaraa puistotilaa

6. puiston keskellä 
olevan aukion muotoa 
vahvistetaan

5. polku oleskelunurmen 
läpi. avara nurmialue 
korvaa muurit, ruusut 
siirtyvät aukion laidalle

3. puiden välissä 
pelejä, keinuja ym.

4. ruusuja

TOIMENPITEITÄ

1. Puiston pohjoisosaan tehdään oleskelu- ja toiminta-
nurmia. Leikkitelineet keskitetään jatkossa läheiseen 
Rinkelipuistoon.

2. Puison yleisilmeestä tehdään avarampi ja näkymiä 
puiston eri osien välillä parannetaan. Puiston vehreys 
säilytetään, mutta istutuksiin valitaan  kasvullisesti 
matalampia lajikkeita, jotka eivät sulje näkymiä.

3. Uusia puistotoimintoja: pelejä, keinuja jne. sijoitetaan 
puiden väleihin.

4. Ruusut säilyvät puiston identiteettitekijänä. Niiden 
sijaintia voidaan kuitenkin muuttaa.

5. Puiston eteläosta tehdään tilallisesti avarampi. 
Nykyisiä ruusuistutuksia rajaavat betonimuurit ovat 
huonokuntoisia ja ne korvataan oleskelunurmella, 
jonka läpi on mahdollista tehdä polku.

6. Puiston keskellä olevan aukion muotoa vahvistetaan.

Kustanusarvio 0,9 milj € Ote asemakaavasta

Puisto peruskorjataan ja siitä  
tehdään turvallisempi ja avarampi. 
Puiston sydän on laaja nurmialue. 

ruusuistutuksia tulee etenkin  puis-
ton keskellä olevan aukion lähelle.
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RINKELIPUISTO

1 2

3

4

5

6

Ilmakuva Rinkelipuistosta (Espoon kaupunki)

1. Leikkipaikan väli-
neet ovat tavallisia 
ja hieman nuhjuisia. 
Asukkaat ovat toivo-
neet uudistamista.

2. Puisto on vehreä 
ja maanläheinen. 
Pintamateriaali on 
kivituhkaa.

3. Paikoin puisto 
on sulkeutunut ja 
siellä on asukkaiden 
pelottavaksi kokemia 
nurkkia.

4. Leppävaaranraitin 
pinta on epätasainen 
ja kaipaa uudistusta. 
Aukio erottuu muusta 
reitistä betonikiviku-
vion avulla.

5. Näkymä etelään on 
selkeä. Reitin pinta on 
epätasainen ja kaipaa 
uudistusta.

6. Aukioilla on pimeitä 
ja varjoisia nurkkia 
eikä lainkaan oleskelu-
paikkoja.

Rinkelinpuisto sijaitsee Leppävaaranraitin varrella sen 
puolivälissä. Puistossa on leikkivälineitä ja oleskelua 
sekä pieniä nurmialueita. Puiston leikkipaikka on 
Pohjois-Leppävaaran tärkein ja keskeisin. Espoon leik-
kipaikkaohjelmassa puisto on määritelty säilytettäväksi, 
mutta ei perusparannettavaksi. Kuitenkin Leppävaaran-
raitin kehittämisen yhteydessä Rinkelipuiston kehittä-
minen voisi olla järkevää.

Palautteen perusteella käyttäjät arvostavat puiston 
sijaintia ja leikkimahdollisuutta, mutta puiston ilmettä 
pidetään hieman nuhjuisena ja vanhentuneena. Lisäksi 
puistossa on joitain pimeitä ja varjoisia paikkoja, joita 
pidetään pelottavana.

Puiston leikkivälineet sijaitsevat varsin kaukana toisis-
taan, minkä vuoksi leikkipaikka jakaantuu lähes koko 
puiston alueelle eikä muille toiminnoille ole nykyisel-
lään paljoa tilaa. 

Tilallisesti puisto on Leppävaaranraitista ja sen varrella 
olevasta aukiosta erillään. 

Valaistus kattaa sekä puiston, että vieressä kulkevan 
raitin ja aukion.

Kunnallistekniikka. Puiston läpi ei kulje kunnallistek-
niikan linjoja.

Puiston perusparannus on suositeltavaa. Uudistaminen 
on todennäköisesti mahdollista tehdä olemassa olevaa 
kasvillisuutta säästäen ja vähäisillä maanrakennustöillä, 
koska puiston läpi ei kulje kunnallistekniikkaa.
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1. tekonurmi

1. oleskelunurmi

2. leikkipaikka
3. visuaalista yhteyttä 
puiston ja raitin 
välillä vahvistetaan

TOIMENPITEITÄ

1. Puiston länsiosaan tehdään toimintanurmi, ja oleske-
lunurmia. Toiminta mahdollistaa esim. pienten lasten 
pallopelit, jumppaamisen puistossa jne.

2. Leikkivälineet keskitetään toimintanurmen ja Leppä-
vaaranraitin väliin selkeäksi kokonaisuudeksi. Muuka-
laispuiston leikkiteline siirretään Rinkelipuistoon ja 
muu välineistö uudistetaan.

3. Puisto yhdistetään visuaalisesti Leppävaaranraittiin 
ja sen varrella olevaan aukioon.

On myös mahdollista pohtia ulkokuntoiluvälineiden ja 
kaupunkiviljelylaatikoiden sijoittamista puistoon.

Kustannusarvio 0,4 milj. €

Ote asemakaavasta

Puisto peruskorjataan. Leikkialueen lisäksi 
puistoon sijoitetaan oleskelunurmia ja pieni 
tekonurmi pelaamiseen ja leikkimiseen.
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VERÄJÄPELTO - ASUKKAIDEN  
PALAUTE JÄRJESTELYVAIHTOEHDOISTA

VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2

LÄKKITORI
Läkkitori ympäristöineen on juuri 
peruskorjattu eikä sen ympärstöä ole 
tarvetta uusia. Kojujen ja muiden 
toritoimintojen sijaintia selkeytetään.

LÄKKITORI
Läkkitori ympäristöineen on juuri 
peruskorjattu eikä sen ympärstöä ole 
tarvetta uusia. Kojujen ja muiden 
toritoimintojen sijaintia selkeytetään.

RINKELIPUISTO
Puisto peruskorjataan. leikkialueen 
lisäksi puistoon sijoitetaan oleske-
lunurmia ja pieni tekonurmi pelaamiseen 
ja leikkimiseen.

RINKELIPUISTO
Puisto peruskorjataan. leikkialueen 
lisäksi puistoon sijoitetaan oleske-
lunurmia ja pieni tekonurmi pelaamiseen 
ja leikkimiseen.

Muukalaisenpuisto
Puisto peruskorjataan. puistosta 
tehdään turvallisempi ja avarampi. 
Puiston sydän on suuri piknik-nurmi. 
ruusuistutukset siirtyvät puiston 
keskellä olevalle aukiolle.

Muukalaisenpuisto
Puisto peruskorjataan. puistosta 
tehdään turvallisempi ja avarampi. 
Puiston sydän on suuri piknik-nurmi. 
ruusuistutukset siirtyvät puiston 
keskellä olevalle aukiolle.

raitti ja aukiot
Raitti peruskorjataan. raitin alla kulkevat 
vesijohdot ja viemärit ovat tulleet uusimis-
ikään.
Reitille tulee yhtenäinen kiveyskuvio ja 
yhtenäinen kalustus. kullekin pienelle aukiolle 
omat yksilölliset kiveyskuvionsa. 
raitin puut pyritään säilyttämään, mutta joissa 
paikoissa kunnallistekniikan uusiminen saattaa 
vahingoittaa puiden juuria, minkä vuoksi myös 
puita saatetaan joutua uusimaan.

raitti ja aukiot
Raitti peruskorjataan. raitin alla kulkevat 
vesijohdot ja viemärit ovat tulleet uusimis-
ikään.
Reitille tulee yhtenäinen kiveyskuvio ja 
yhtenäinen kalustus. kullekin pienelle aukiolle 
omat yksilölliset kiveyskuvionsa. 
raitin puut pyritään säilyttämään, mutta joissa 
paikoissa kunnallistekniikan uusiminen saattaa 
vahingoittaa puiden juuria, minkä vuoksi myös 
puita saatetaan joutua uusimaan.

tekonurmitekonurmi

oleskelunurmioleskelunurmi

leikkipaikkaleikkipaikka

Polku oleskelunurmen läpi
Avara nurmialue korvaa
muurit, ruusut siirtyvät 
aukion laidalle.

Polku oleskelunurmen läpi
Avara nurmialue korvaa
muurit, ruusut siirtyvät 
aukion laidalle.

reitti keskellä avaraa 
puistotilaa
reitti keskellä avaraa 
puistotilaa

puukujannepuukujanne

Pieni oleskeluaukioPieni oleskeluaukio

Pieni aukio 
koulun portilla
Pieni aukio 
koulun portilla

hulevesiallas 
koulun hulevesille
hulevesiallas 
koulun hulevesille

RuusujaRuusuja

Aukiolla 
istutuksia
Aukiolla 
istutuksia

piknik-nurmipiknik-nurmi

muukalaisenpuiston 
kiipeilyteline siirtyy 
rinkelipuistoon

muukalaisenpuiston 
kiipeilyteline siirtyy 
rinkelipuistoon

Veräjäpelto
Puisto peruskorjataan. Puisto yhdistää 
leppävaaranraitin urheilupuistoon. 
Reitin kalustus uusitaan ja oleskel-
upaikkoja lisätään.

Veräjäpelto
Puisto peruskorjataan. Puisto yhdistää 
leppävaaranraitin urheilupuistoon. 
Reitin kalustus uusitaan ja oleskel-
upaikkoja lisätään.

puiden välissä, 
pelejä, keinuja ym.
puiden välissä, 
pelejä, keinuja ym.

Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille
Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille

Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille
Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille

Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille
Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille

lintuvaarantien suuntainen reitti 
jatkuu suoraan alikulun vieressä. 
Leppävaaranraitti tekee mutkan.

lintuvaarantien suuntainen reitti 
jatkuu suoraan alikulun vieressä. 
Leppävaaranraitti tekee mutkan.

LÄKKITORI
Läkkitori ympäristöineen on juuri 
peruskorjattu eikä sen ympärstöä ole 
tarvetta uusia. Kojujen ja muiden 
toritoimintojen sijaintia selkeytetään.

LÄKKITORI
Läkkitori ympäristöineen on juuri 
peruskorjattu eikä sen ympärstöä ole 
tarvetta uusia. Kojujen ja muiden 
toritoimintojen sijaintia selkeytetään.

RINKELIPUISTO
Puisto peruskorjataan. puistosta tehdään 
toiminnallisesti monipuolinen leppävaaran 
olohuone, jossa kohtaavat leikki, kuntoi-
lu, oleskelu ja kaupunkiviljely.

RINKELIPUISTO
Puisto peruskorjataan. puistosta tehdään 
toiminnallisesti monipuolinen leppävaaran 
olohuone, jossa kohtaavat leikki, kuntoi-
lu, oleskelu ja kaupunkiviljely.

Muukalaisenpuisto
Puisto peruskorjataan. puistosta 
tehdään turvallisempi ja avarampi. 
Puiston sydän on suuri piknik-nurmi. 
ruusuistutukset siirtyvät puiston 
keskellä olevalle aukiolle.

Muukalaisenpuisto
Puisto peruskorjataan. puistosta 
tehdään turvallisempi ja avarampi. 
Puiston sydän on suuri piknik-nurmi. 
ruusuistutukset siirtyvät puiston 
keskellä olevalle aukiolle.

raitti ja aukiot
Raitti peruskorjataan. raitin alla kulkevat 
vesijohdot ja viemärit ovat tulleet uusimis-
ikään.
Reitille tulee yhtenäinen kiveyskuvio ja 
yhtenäinen kalustus. kullekin pienelle aukiolle 
omat yksilölliset kiveyskuvionsa. 
raitin puut pyritään säilyttämään, mutta joissa 
paikoissa kunnallistekniikan uusiminen saattaa 
vahingoittaa puiden juuria, minkä vuoksi myös 
puita saatetaan joutua uusimaan.

raitti ja aukiot
Raitti peruskorjataan. raitin alla kulkevat 
vesijohdot ja viemärit ovat tulleet uusimis-
ikään.
Reitille tulee yhtenäinen kiveyskuvio ja 
yhtenäinen kalustus. kullekin pienelle aukiolle 
omat yksilölliset kiveyskuvionsa. 
raitin puut pyritään säilyttämään, mutta joissa 
paikoissa kunnallistekniikan uusiminen saattaa 
vahingoittaa puiden juuria, minkä vuoksi myös 
puita saatetaan joutua uusimaan.

kaupunkiviljelykaupunkiviljely

oleskelunurmioleskelunurmi

kuntoilupaikkakuntoilupaikka

LeikkipaikkaLeikkipaikka

Yhtenäinen avara nurmipinta
korvaa muurit. Ruusut 
siirtyvät aukiolle

Yhtenäinen avara nurmipinta
korvaa muurit. Ruusut 
siirtyvät aukiolle

reitti keskellä avaraa 
puistotilaa
reitti keskellä avaraa 
puistotilaa

Pelejä ja muita 
toimintoja aukiolla
Pelejä ja muita 
toimintoja aukiolla

aukio koulun 
portilla
aukio koulun 
portilla

hulevesiallas 
koulun hulevesille
hulevesiallas 
koulun hulevesille

RuusujaRuusuja

Aukiolla 
istutuksia
Aukiolla 
istutuksia

piknik-nurmipiknik-nurmi

muukalaisenpuiston 
kiipeilyteline siirtyy 
rinkelipuistoon

muukalaisenpuiston 
kiipeilyteline siirtyy 
rinkelipuistoon

Veräjäpelto
Puisto peruskorjataan. Puisto yhdistää 
leppävaaranraitin urheilupuistoon. 
Reitin kalustus uusitaan ja oleskel-
upaikkoja lisätään.

Veräjäpelto
Puisto peruskorjataan. Puisto yhdistää 
leppävaaranraitin urheilupuistoon. 
Reitin kalustus uusitaan ja oleskel-
upaikkoja lisätään.

nurmialueen laidalla 
pelejä, keinuja ym.
nurmialueen laidalla 
pelejä, keinuja ym.

Lintuvaarantien suuntainen 
pyörätie tekee mutkan.
Leppävaaranraitti jatkuu suorana

Lintuvaarantien suuntainen 
pyörätie tekee mutkan.
Leppävaaranraitti jatkuu suorana

Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille
Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille

Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille
Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille

Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille
Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille

LÄKKITORI
Läkkitori ympäristöineen on juuri 
peruskorjattu eikä sen ympärstöä ole 
tarvetta uusia. Kojujen ja muiden 
toritoimintojen sijaintia selkeytetään.

LÄKKITORI
Läkkitori ympäristöineen on juuri 
peruskorjattu eikä sen ympärstöä ole 
tarvetta uusia. Kojujen ja muiden 
toritoimintojen sijaintia selkeytetään.

RINKELIPUISTO
Puisto peruskorjataan. leikkialueen 
lisäksi puistoon sijoitetaan oleske-
lunurmia ja pieni tekonurmi pelaamiseen 
ja leikkimiseen.

RINKELIPUISTO
Puisto peruskorjataan. leikkialueen 
lisäksi puistoon sijoitetaan oleske-
lunurmia ja pieni tekonurmi pelaamiseen 
ja leikkimiseen.

Muukalaisenpuisto
Puisto peruskorjataan. puistosta 
tehdään turvallisempi ja avarampi. 
Puiston sydän on suuri piknik-nurmi. 
ruusuistutukset siirtyvät puiston 
keskellä olevalle aukiolle.

Muukalaisenpuisto
Puisto peruskorjataan. puistosta 
tehdään turvallisempi ja avarampi. 
Puiston sydän on suuri piknik-nurmi. 
ruusuistutukset siirtyvät puiston 
keskellä olevalle aukiolle.

raitti ja aukiot
Raitti peruskorjataan. raitin alla kulkevat 
vesijohdot ja viemärit ovat tulleet uusimis-
ikään.
Reitille tulee yhtenäinen kiveyskuvio ja 
yhtenäinen kalustus. kullekin pienelle aukiolle 
omat yksilölliset kiveyskuvionsa. 
raitin puut pyritään säilyttämään, mutta joissa 
paikoissa kunnallistekniikan uusiminen saattaa 
vahingoittaa puiden juuria, minkä vuoksi myös 
puita saatetaan joutua uusimaan.

raitti ja aukiot
Raitti peruskorjataan. raitin alla kulkevat 
vesijohdot ja viemärit ovat tulleet uusimis-
ikään.
Reitille tulee yhtenäinen kiveyskuvio ja 
yhtenäinen kalustus. kullekin pienelle aukiolle 
omat yksilölliset kiveyskuvionsa. 
raitin puut pyritään säilyttämään, mutta joissa 
paikoissa kunnallistekniikan uusiminen saattaa 
vahingoittaa puiden juuria, minkä vuoksi myös 
puita saatetaan joutua uusimaan.

tekonurmitekonurmi

oleskelunurmioleskelunurmi

leikkipaikkaleikkipaikka

Polku oleskelunurmen läpi
Avara nurmialue korvaa
muurit, ruusut siirtyvät 
aukion laidalle.

Polku oleskelunurmen läpi
Avara nurmialue korvaa
muurit, ruusut siirtyvät 
aukion laidalle.

reitti keskellä avaraa 
puistotilaa
reitti keskellä avaraa 
puistotilaa

puukujannepuukujanne

Pieni oleskeluaukioPieni oleskeluaukio

Pieni aukio 
koulun portilla
Pieni aukio 
koulun portilla

hulevesiallas 
koulun hulevesille
hulevesiallas 
koulun hulevesille

RuusujaRuusuja

Aukiolla 
istutuksia
Aukiolla 
istutuksia

piknik-nurmipiknik-nurmi

muukalaisenpuiston 
kiipeilyteline siirtyy 
rinkelipuistoon

muukalaisenpuiston 
kiipeilyteline siirtyy 
rinkelipuistoon

Veräjäpelto
Puisto peruskorjataan. Puisto yhdistää 
leppävaaranraitin urheilupuistoon. 
Reitin kalustus uusitaan ja oleskel-
upaikkoja lisätään.

Veräjäpelto
Puisto peruskorjataan. Puisto yhdistää 
leppävaaranraitin urheilupuistoon. 
Reitin kalustus uusitaan ja oleskel-
upaikkoja lisätään.

puiden välissä, 
pelejä, keinuja ym.
puiden välissä, 
pelejä, keinuja ym.

Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille
Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille

Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille
Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille

Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille
Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille

lintuvaarantien suuntainen reitti 
jatkuu suoraan alikulun vieressä. 
Leppävaaranraitti tekee mutkan.

lintuvaarantien suuntainen reitti 
jatkuu suoraan alikulun vieressä. 
Leppävaaranraitti tekee mutkan.

LÄKKITORI
Läkkitori ympäristöineen on juuri 
peruskorjattu eikä sen ympärstöä ole 
tarvetta uusia. Kojujen ja muiden 
toritoimintojen sijaintia selkeytetään.

LÄKKITORI
Läkkitori ympäristöineen on juuri 
peruskorjattu eikä sen ympärstöä ole 
tarvetta uusia. Kojujen ja muiden 
toritoimintojen sijaintia selkeytetään.

RINKELIPUISTO
Puisto peruskorjataan. puistosta tehdään 
toiminnallisesti monipuolinen leppävaaran 
olohuone, jossa kohtaavat leikki, kuntoi-
lu, oleskelu ja kaupunkiviljely.

RINKELIPUISTO
Puisto peruskorjataan. puistosta tehdään 
toiminnallisesti monipuolinen leppävaaran 
olohuone, jossa kohtaavat leikki, kuntoi-
lu, oleskelu ja kaupunkiviljely.

Muukalaisenpuisto
Puisto peruskorjataan. puistosta 
tehdään turvallisempi ja avarampi. 
Puiston sydän on suuri piknik-nurmi. 
ruusuistutukset siirtyvät puiston 
keskellä olevalle aukiolle.

Muukalaisenpuisto
Puisto peruskorjataan. puistosta 
tehdään turvallisempi ja avarampi. 
Puiston sydän on suuri piknik-nurmi. 
ruusuistutukset siirtyvät puiston 
keskellä olevalle aukiolle.

raitti ja aukiot
Raitti peruskorjataan. raitin alla kulkevat 
vesijohdot ja viemärit ovat tulleet uusimis-
ikään.
Reitille tulee yhtenäinen kiveyskuvio ja 
yhtenäinen kalustus. kullekin pienelle aukiolle 
omat yksilölliset kiveyskuvionsa. 
raitin puut pyritään säilyttämään, mutta joissa 
paikoissa kunnallistekniikan uusiminen saattaa 
vahingoittaa puiden juuria, minkä vuoksi myös 
puita saatetaan joutua uusimaan.

raitti ja aukiot
Raitti peruskorjataan. raitin alla kulkevat 
vesijohdot ja viemärit ovat tulleet uusimis-
ikään.
Reitille tulee yhtenäinen kiveyskuvio ja 
yhtenäinen kalustus. kullekin pienelle aukiolle 
omat yksilölliset kiveyskuvionsa. 
raitin puut pyritään säilyttämään, mutta joissa 
paikoissa kunnallistekniikan uusiminen saattaa 
vahingoittaa puiden juuria, minkä vuoksi myös 
puita saatetaan joutua uusimaan.

kaupunkiviljelykaupunkiviljely
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kuntoilupaikkakuntoilupaikka

LeikkipaikkaLeikkipaikka

Yhtenäinen avara nurmipinta
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muukalaisenpuiston 
kiipeilyteline siirtyy 
rinkelipuistoon

muukalaisenpuiston 
kiipeilyteline siirtyy 
rinkelipuistoon

Veräjäpelto
Puisto peruskorjataan. Puisto yhdistää 
leppävaaranraitin urheilupuistoon. 
Reitin kalustus uusitaan ja oleskel-
upaikkoja lisätään.

Veräjäpelto
Puisto peruskorjataan. Puisto yhdistää 
leppävaaranraitin urheilupuistoon. 
Reitin kalustus uusitaan ja oleskel-
upaikkoja lisätään.

nurmialueen laidalla 
pelejä, keinuja ym.
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Lintuvaarantien suuntainen 
pyörätie tekee mutkan.
Leppävaaranraitti jatkuu suorana
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YLEISESTI

Alueen kehittämistä ja selkeyttämistä on pidetty 
tarpeellisena. Nykyisen puuston säilyttämiseen sekä 
koulun pihalle esitettyyn aukioon on suhtauduttu 
positiivisesti.

VAIHTOEHTO 1

• Puukujannetta pidetty yleisesti hyvänä ratkaisuna. Puita 
kaivattiin alueelle yleisestikin ja puukujanteen nähtiin 
olevan lisäksi tyylikäs ja selkeä ratkaisu. Alueella on 
myös mahdollisesti ollut aiemmin esimerkiksi hopeapa-
juja.

• Hulevesien huomioimista jo tässä suunnitteluvaiheessa 
pidetty positiivisena. Ratkaisulla on nähty potentiaalia 
niin linnuille kuin lasten leikkiin. Toiveena on kuitenkin, 
ettei alue tulvisi.

• Molempia pieniä aukiomaisia tiloja on pidetty hyvänä 
asiana. Aukion on nähty toimivan esimerkiksi viihtyisänä 
oleskelupaikkana odotellessa kaveria koulusta.

• Leppävaaranraitin Veräjäpellon alussa tekemää mutkaa 
on pidetty haastavana niin liikenteellisesti kuin puiston 

muiden toimintojen kannalta. Mutkittelevan reitin on 
uskottu lisäävän turvattomuutta, minkä lisäksi ihmisten 
on oletettu joka tapauksessa oikaisevan nurmen kautta.

• Kulkureitit raitilta areenoille/kentille on toivottu varmis-
tettavan

• Väylää ehdotettu asfaltoitavaksi, jolloin pinnoite ei pöl-
lyä kovassa käytössä.

VAIHTOEHTO 2

• Hulevesien huomioimista jo tässä suunnitteluvaiheessa 
pidetty positiivisena. Ratkaisulla on nähty potentiaalia 
niin linnuille kuin lasten leikkiin. Toiveena on kuitenkin, 
ettei alue tulvisi.

• Koulun edustan aukiota on pidetty hyvänä asiana. Auki-
on on nähty toimivan esimerkiksi viihtyisänä oleskelu-
paikkana odotellessa kaveria koulusta.

• Raitin suorempaa linjausta 1. vaihtoehtoon verrattuna 
pidetty hyvänä ratkaisuna.

• Nurmikkoon suhtauduttu varauksellisesti. Mikäli nurmi 
tulee, sen on toivottu olevan laadukkaasti hoidettu.

LIITE 1
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VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2

MUUKALAISPUISTO - ASUKKAIDEN  
PALAUTE JÄRJESTELYVAIHTOEHDOISTA
YLEISESTI

• Piknik-alue jakaa vastanneiden mielipiteitä. Nykyisen 
kasvillisuuden siistiminen ja avarampi, vihreä oleske-
lualue on nähty positiivisena asiana. Toisaalta aluetta 
ehdotettu siirrettäväksi muun muassa Urheilupuistoon. 
Myös piknik-kauden kestoa ja alueen käyttötarkoitusta 
muina vuodenaikoina kyseenalaistettu.

• Ruusujen siirtämiseen ja muurien poistamiseen on suh-
tauduttu varauksella. Moni vastaaja on pitänyt nykyrat-
kaisua hyvänä ja raitille ominaisena, ja toivonut ainakin 
jonkin verran ruusuja jätettävän nykysijainnilleen. Myös 
tilalle esitettyyn nurmeen on suhtauduttu epäilevästi. 
Toisaalta alueen avaaminenkin on saanut myönteisiä 
vastauksia.

• Jatkossa toivottu aluetta tarkasteltavan myös vanhem-
man väestön kannalta.

• Valaistukseen on toivottu kiinnitettävän huomiota koko 
puistossa.

• Penkkien ja roskisten määrään on toivottu kiinnitettä-
vän huomiota jatkosuunnittelussa.

VAIHTOEHTO 1

• Puiston pohjoispäädyn reittilinjausta pidetty luonte-
vampana kuin vaihtoehdossa 2. 

• Pelejen ja keinujen sijoittamista puiden väliin on pidetty 
hyvänä. Vaihtoehtona esitetty myös näiden toimintojen 
sijoittamista nurmen puolelle.

• Osaa nyt merkitystä piknik-alueesta toivottu toteutet-
tavan hiekkapohjaisena, jolloin sillä voisi pelata piknikin 
yhteydessä esimerkiksi petankkia tai mölkkyä.

• Ruusujen selviämistä aukion keskellä on epäilty, ja tähän 
on toivottu kiinnitettävän huomiota jatkossa, jos ruusut 
tähän päätyvät.

VAIHTOEHTO 2

• Puiston pohjoispäädyn reittilinjausta pidetty heikompa-
na kuin vaihtoehdossa 1. 

• Pelejen ja keinujen sijoittamista puiden väliin on pidetty 
hyvänä. Vaihtoehtona esitetty myös näiden toimintojen 
sijoittamista nurmen puolelle.

• Aukion toimintoihin on suhtauduttu vaihtelevasti. Osa 
haluaisi näiden tilalle istuskelumahdollisuuksia ruusu-
jen ihailua varten, osa näkee toimintojen mahdollisesti 
elävöittävän ympäristöä.

LÄKKITORI
Läkkitori ympäristöineen on juuri 
peruskorjattu eikä sen ympärstöä ole 
tarvetta uusia. Kojujen ja muiden 
toritoimintojen sijaintia selkeytetään.

LÄKKITORI
Läkkitori ympäristöineen on juuri 
peruskorjattu eikä sen ympärstöä ole 
tarvetta uusia. Kojujen ja muiden 
toritoimintojen sijaintia selkeytetään.

RINKELIPUISTO
Puisto peruskorjataan. leikkialueen 
lisäksi puistoon sijoitetaan oleske-
lunurmia ja pieni tekonurmi pelaamiseen 
ja leikkimiseen.

RINKELIPUISTO
Puisto peruskorjataan. leikkialueen 
lisäksi puistoon sijoitetaan oleske-
lunurmia ja pieni tekonurmi pelaamiseen 
ja leikkimiseen.

Muukalaisenpuisto
Puisto peruskorjataan. puistosta 
tehdään turvallisempi ja avarampi. 
Puiston sydän on suuri piknik-nurmi. 
ruusuistutukset siirtyvät puiston 
keskellä olevalle aukiolle.

Muukalaisenpuisto
Puisto peruskorjataan. puistosta 
tehdään turvallisempi ja avarampi. 
Puiston sydän on suuri piknik-nurmi. 
ruusuistutukset siirtyvät puiston 
keskellä olevalle aukiolle.

raitti ja aukiot
Raitti peruskorjataan. raitin alla kulkevat 
vesijohdot ja viemärit ovat tulleet uusimis-
ikään.
Reitille tulee yhtenäinen kiveyskuvio ja 
yhtenäinen kalustus. kullekin pienelle aukiolle 
omat yksilölliset kiveyskuvionsa. 
raitin puut pyritään säilyttämään, mutta joissa 
paikoissa kunnallistekniikan uusiminen saattaa 
vahingoittaa puiden juuria, minkä vuoksi myös 
puita saatetaan joutua uusimaan.
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omat yksilölliset kiveyskuvionsa. 
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vahingoittaa puiden juuria, minkä vuoksi myös 
puita saatetaan joutua uusimaan.
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Polku oleskelunurmen läpi
Avara nurmialue korvaa
muurit, ruusut siirtyvät 
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Veräjäpelto
Puisto peruskorjataan. Puisto yhdistää 
leppävaaranraitin urheilupuistoon. 
Reitin kalustus uusitaan ja oleskel-
upaikkoja lisätään.

Veräjäpelto
Puisto peruskorjataan. Puisto yhdistää 
leppävaaranraitin urheilupuistoon. 
Reitin kalustus uusitaan ja oleskel-
upaikkoja lisätään.
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lintuvaarantien suuntainen reitti 
jatkuu suoraan alikulun vieressä. 
Leppävaaranraitti tekee mutkan.
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Leppävaaranraitti tekee mutkan.

LÄKKITORI
Läkkitori ympäristöineen on juuri 
peruskorjattu eikä sen ympärstöä ole 
tarvetta uusia. Kojujen ja muiden 
toritoimintojen sijaintia selkeytetään.
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peruskorjattu eikä sen ympärstöä ole 
tarvetta uusia. Kojujen ja muiden 
toritoimintojen sijaintia selkeytetään.

RINKELIPUISTO
Puisto peruskorjataan. puistosta tehdään 
toiminnallisesti monipuolinen leppävaaran 
olohuone, jossa kohtaavat leikki, kuntoi-
lu, oleskelu ja kaupunkiviljely.

RINKELIPUISTO
Puisto peruskorjataan. puistosta tehdään 
toiminnallisesti monipuolinen leppävaaran 
olohuone, jossa kohtaavat leikki, kuntoi-
lu, oleskelu ja kaupunkiviljely.

Muukalaisenpuisto
Puisto peruskorjataan. puistosta 
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keskellä olevalle aukiolle.
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vesijohdot ja viemärit ovat tulleet uusimis-
ikään.
Reitille tulee yhtenäinen kiveyskuvio ja 
yhtenäinen kalustus. kullekin pienelle aukiolle 
omat yksilölliset kiveyskuvionsa. 
raitin puut pyritään säilyttämään, mutta joissa 
paikoissa kunnallistekniikan uusiminen saattaa 
vahingoittaa puiden juuria, minkä vuoksi myös 
puita saatetaan joutua uusimaan.

raitti ja aukiot
Raitti peruskorjataan. raitin alla kulkevat 
vesijohdot ja viemärit ovat tulleet uusimis-
ikään.
Reitille tulee yhtenäinen kiveyskuvio ja 
yhtenäinen kalustus. kullekin pienelle aukiolle 
omat yksilölliset kiveyskuvionsa. 
raitin puut pyritään säilyttämään, mutta joissa 
paikoissa kunnallistekniikan uusiminen saattaa 
vahingoittaa puiden juuria, minkä vuoksi myös 
puita saatetaan joutua uusimaan.

kaupunkiviljelykaupunkiviljely

oleskelunurmioleskelunurmi

kuntoilupaikkakuntoilupaikka

LeikkipaikkaLeikkipaikka

Yhtenäinen avara nurmipinta
korvaa muurit. Ruusut 
siirtyvät aukiolle

Yhtenäinen avara nurmipinta
korvaa muurit. Ruusut 
siirtyvät aukiolle

reitti keskellä avaraa 
puistotilaa
reitti keskellä avaraa 
puistotilaa

Pelejä ja muita 
toimintoja aukiolla
Pelejä ja muita 
toimintoja aukiolla

aukio koulun 
portilla
aukio koulun 
portilla

hulevesiallas 
koulun hulevesille
hulevesiallas 
koulun hulevesille

RuusujaRuusuja

Aukiolla 
istutuksia
Aukiolla 
istutuksia

piknik-nurmipiknik-nurmi

muukalaisenpuiston 
kiipeilyteline siirtyy 
rinkelipuistoon

muukalaisenpuiston 
kiipeilyteline siirtyy 
rinkelipuistoon

Veräjäpelto
Puisto peruskorjataan. Puisto yhdistää 
leppävaaranraitin urheilupuistoon. 
Reitin kalustus uusitaan ja oleskel-
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LÄKKITORI
Läkkitori ympäristöineen on juuri 
peruskorjattu eikä sen ympärstöä ole 
tarvetta uusia. Kojujen ja muiden 
toritoimintojen sijaintia selkeytetään.
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vahingoittaa puiden juuria, minkä vuoksi myös 
puita saatetaan joutua uusimaan.
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paikoissa kunnallistekniikan uusiminen saattaa 
vahingoittaa puiden juuria, minkä vuoksi myös 
puita saatetaan joutua uusimaan.

raitti ja aukiot
Raitti peruskorjataan. raitin alla kulkevat 
vesijohdot ja viemärit ovat tulleet uusimis-
ikään.
Reitille tulee yhtenäinen kiveyskuvio ja 
yhtenäinen kalustus. kullekin pienelle aukiolle 
omat yksilölliset kiveyskuvionsa. 
raitin puut pyritään säilyttämään, mutta joissa 
paikoissa kunnallistekniikan uusiminen saattaa 
vahingoittaa puiden juuria, minkä vuoksi myös 
puita saatetaan joutua uusimaan.

kaupunkiviljelykaupunkiviljely

oleskelunurmioleskelunurmi

kuntoilupaikkakuntoilupaikka

LeikkipaikkaLeikkipaikka

Yhtenäinen avara nurmipinta
korvaa muurit. Ruusut 
siirtyvät aukiolle

Yhtenäinen avara nurmipinta
korvaa muurit. Ruusut 
siirtyvät aukiolle

reitti keskellä avaraa 
puistotilaa
reitti keskellä avaraa 
puistotilaa

Pelejä ja muita 
toimintoja aukiolla
Pelejä ja muita 
toimintoja aukiolla

aukio koulun 
portilla
aukio koulun 
portilla

hulevesiallas 
koulun hulevesille
hulevesiallas 
koulun hulevesille

RuusujaRuusuja

Aukiolla 
istutuksia
Aukiolla 
istutuksia

piknik-nurmipiknik-nurmi

muukalaisenpuiston 
kiipeilyteline siirtyy 
rinkelipuistoon

muukalaisenpuiston 
kiipeilyteline siirtyy 
rinkelipuistoon

Veräjäpelto
Puisto peruskorjataan. Puisto yhdistää 
leppävaaranraitin urheilupuistoon. 
Reitin kalustus uusitaan ja oleskel-
upaikkoja lisätään.

Veräjäpelto
Puisto peruskorjataan. Puisto yhdistää 
leppävaaranraitin urheilupuistoon. 
Reitin kalustus uusitaan ja oleskel-
upaikkoja lisätään.

nurmialueen laidalla 
pelejä, keinuja ym.
nurmialueen laidalla 
pelejä, keinuja ym.

Lintuvaarantien suuntainen 
pyörätie tekee mutkan.
Leppävaaranraitti jatkuu suorana

Lintuvaarantien suuntainen 
pyörätie tekee mutkan.
Leppävaaranraitti jatkuu suorana

Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille
Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille

Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille
Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille

Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille
Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille

LIITE 2
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RINKELIPUISTO - ASUKKAIDEN  
PALAUTE JÄRJESTELYVAIHTOEHDOISTA

LIITE 3

VAIHTOEHTO 1

• Leikkipaikkaa on suhtauduttu hyvin myönteisesti. 
Alueella ei koeta olevan tällä hetkellä riittävästi leikki-
alueita ja paikan uskotaan myös elävöittävän ympäris-
töään. Lasten leikkivälineiden yhteyteen on ehdotettu 
aikuisten kuntoiluvälineitä.

• Muukalaispuiston kiipeilytelineen siirtoa Rinkelipuistoon 
ja oleskelunurmea on pidetty hyvinä ideoina.

• Tekonurmi jakaa vastaajien mielipiteitä. Ratkaisun 
on ajateltu monipuolistavan toimintavaihtoehtoja ja 
tarjoavan jokaiselle jotakin. Muotoa on toisaalta pidetty 
erikoisena ja Urheilupuiston on ajateltu olevan riittävän 
lähellä liikunnallisempia toimintoja varten.

VAIHTOEHTO 2

• Kuntoilupaikka jakaa vastaajien mielipiteitä. Helppo-
käyttöisiä ja helppopääsyisiä kuntoilualueita pidetään 
myönteisenä asiana ja hyvänä lisänä puistoon. Toisaalta 
kuntoilualueita katsotaan olevan jo riittävästi lähialueilla 
ja puiston on toivottu olevan ensi sijaisesti lapsille.

• Kaupunkiviljely jakaa vastaajien mielipiteitä. Ideaa pide-
tään ekologisena ja toivottavana, kunhan opastus on 
riittävän selkeää ja ilkivalta saadaan kuriin. Ideaa on toi-
saalta pidetty ilkivalta-alttiina ja vaivalloisena toteuttaa. 
Huolta ovat aiheuttaneet esimerkiksi viljelylaatikoiden 
jako ja niiden pitkäaikaisen suosion varmistaminen.

• Mikäli kaupunkiviljely toteutetaan, on sen hallintomuo-
toon toivottu jatkossa kiinnitettävän erityistä huomiota.

LÄKKITORI
Läkkitori ympäristöineen on juuri 
peruskorjattu eikä sen ympärstöä ole 
tarvetta uusia. Kojujen ja muiden 
toritoimintojen sijaintia selkeytetään.

LÄKKITORI
Läkkitori ympäristöineen on juuri 
peruskorjattu eikä sen ympärstöä ole 
tarvetta uusia. Kojujen ja muiden 
toritoimintojen sijaintia selkeytetään.

RINKELIPUISTO
Puisto peruskorjataan. leikkialueen 
lisäksi puistoon sijoitetaan oleske-
lunurmia ja pieni tekonurmi pelaamiseen 
ja leikkimiseen.

RINKELIPUISTO
Puisto peruskorjataan. leikkialueen 
lisäksi puistoon sijoitetaan oleske-
lunurmia ja pieni tekonurmi pelaamiseen 
ja leikkimiseen.

Muukalaisenpuisto
Puisto peruskorjataan. puistosta 
tehdään turvallisempi ja avarampi. 
Puiston sydän on suuri piknik-nurmi. 
ruusuistutukset siirtyvät puiston 
keskellä olevalle aukiolle.

Muukalaisenpuisto
Puisto peruskorjataan. puistosta 
tehdään turvallisempi ja avarampi. 
Puiston sydän on suuri piknik-nurmi. 
ruusuistutukset siirtyvät puiston 
keskellä olevalle aukiolle.

raitti ja aukiot
Raitti peruskorjataan. raitin alla kulkevat 
vesijohdot ja viemärit ovat tulleet uusimis-
ikään.
Reitille tulee yhtenäinen kiveyskuvio ja 
yhtenäinen kalustus. kullekin pienelle aukiolle 
omat yksilölliset kiveyskuvionsa. 
raitin puut pyritään säilyttämään, mutta joissa 
paikoissa kunnallistekniikan uusiminen saattaa 
vahingoittaa puiden juuria, minkä vuoksi myös 
puita saatetaan joutua uusimaan.

raitti ja aukiot
Raitti peruskorjataan. raitin alla kulkevat 
vesijohdot ja viemärit ovat tulleet uusimis-
ikään.
Reitille tulee yhtenäinen kiveyskuvio ja 
yhtenäinen kalustus. kullekin pienelle aukiolle 
omat yksilölliset kiveyskuvionsa. 
raitin puut pyritään säilyttämään, mutta joissa 
paikoissa kunnallistekniikan uusiminen saattaa 
vahingoittaa puiden juuria, minkä vuoksi myös 
puita saatetaan joutua uusimaan.

tekonurmitekonurmi

oleskelunurmioleskelunurmi

leikkipaikkaleikkipaikka

Polku oleskelunurmen läpi
Avara nurmialue korvaa
muurit, ruusut siirtyvät 
aukion laidalle.

Polku oleskelunurmen läpi
Avara nurmialue korvaa
muurit, ruusut siirtyvät 
aukion laidalle.

reitti keskellä avaraa 
puistotilaa
reitti keskellä avaraa 
puistotilaa

puukujannepuukujanne

Pieni oleskeluaukioPieni oleskeluaukio

Pieni aukio 
koulun portilla
Pieni aukio 
koulun portilla

hulevesiallas 
koulun hulevesille
hulevesiallas 
koulun hulevesille

RuusujaRuusuja

Aukiolla 
istutuksia
Aukiolla 
istutuksia

piknik-nurmipiknik-nurmi

muukalaisenpuiston 
kiipeilyteline siirtyy 
rinkelipuistoon

muukalaisenpuiston 
kiipeilyteline siirtyy 
rinkelipuistoon

Veräjäpelto
Puisto peruskorjataan. Puisto yhdistää 
leppävaaranraitin urheilupuistoon. 
Reitin kalustus uusitaan ja oleskel-
upaikkoja lisätään.

Veräjäpelto
Puisto peruskorjataan. Puisto yhdistää 
leppävaaranraitin urheilupuistoon. 
Reitin kalustus uusitaan ja oleskel-
upaikkoja lisätään.

puiden välissä, 
pelejä, keinuja ym.
puiden välissä, 
pelejä, keinuja ym.

Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille
Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille

Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille
Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille

Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille
Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille

lintuvaarantien suuntainen reitti 
jatkuu suoraan alikulun vieressä. 
Leppävaaranraitti tekee mutkan.

lintuvaarantien suuntainen reitti 
jatkuu suoraan alikulun vieressä. 
Leppävaaranraitti tekee mutkan.

LÄKKITORI
Läkkitori ympäristöineen on juuri 
peruskorjattu eikä sen ympärstöä ole 
tarvetta uusia. Kojujen ja muiden 
toritoimintojen sijaintia selkeytetään.

LÄKKITORI
Läkkitori ympäristöineen on juuri 
peruskorjattu eikä sen ympärstöä ole 
tarvetta uusia. Kojujen ja muiden 
toritoimintojen sijaintia selkeytetään.

RINKELIPUISTO
Puisto peruskorjataan. puistosta tehdään 
toiminnallisesti monipuolinen leppävaaran 
olohuone, jossa kohtaavat leikki, kuntoi-
lu, oleskelu ja kaupunkiviljely.

RINKELIPUISTO
Puisto peruskorjataan. puistosta tehdään 
toiminnallisesti monipuolinen leppävaaran 
olohuone, jossa kohtaavat leikki, kuntoi-
lu, oleskelu ja kaupunkiviljely.

Muukalaisenpuisto
Puisto peruskorjataan. puistosta 
tehdään turvallisempi ja avarampi. 
Puiston sydän on suuri piknik-nurmi. 
ruusuistutukset siirtyvät puiston 
keskellä olevalle aukiolle.

Muukalaisenpuisto
Puisto peruskorjataan. puistosta 
tehdään turvallisempi ja avarampi. 
Puiston sydän on suuri piknik-nurmi. 
ruusuistutukset siirtyvät puiston 
keskellä olevalle aukiolle.

raitti ja aukiot
Raitti peruskorjataan. raitin alla kulkevat 
vesijohdot ja viemärit ovat tulleet uusimis-
ikään.
Reitille tulee yhtenäinen kiveyskuvio ja 
yhtenäinen kalustus. kullekin pienelle aukiolle 
omat yksilölliset kiveyskuvionsa. 
raitin puut pyritään säilyttämään, mutta joissa 
paikoissa kunnallistekniikan uusiminen saattaa 
vahingoittaa puiden juuria, minkä vuoksi myös 
puita saatetaan joutua uusimaan.

raitti ja aukiot
Raitti peruskorjataan. raitin alla kulkevat 
vesijohdot ja viemärit ovat tulleet uusimis-
ikään.
Reitille tulee yhtenäinen kiveyskuvio ja 
yhtenäinen kalustus. kullekin pienelle aukiolle 
omat yksilölliset kiveyskuvionsa. 
raitin puut pyritään säilyttämään, mutta joissa 
paikoissa kunnallistekniikan uusiminen saattaa 
vahingoittaa puiden juuria, minkä vuoksi myös 
puita saatetaan joutua uusimaan.

kaupunkiviljelykaupunkiviljely

oleskelunurmioleskelunurmi

kuntoilupaikkakuntoilupaikka

LeikkipaikkaLeikkipaikka

Yhtenäinen avara nurmipinta
korvaa muurit. Ruusut 
siirtyvät aukiolle

Yhtenäinen avara nurmipinta
korvaa muurit. Ruusut 
siirtyvät aukiolle

reitti keskellä avaraa 
puistotilaa
reitti keskellä avaraa 
puistotilaa

Pelejä ja muita 
toimintoja aukiolla
Pelejä ja muita 
toimintoja aukiolla

aukio koulun 
portilla
aukio koulun 
portilla

hulevesiallas 
koulun hulevesille
hulevesiallas 
koulun hulevesille

RuusujaRuusuja

Aukiolla 
istutuksia
Aukiolla 
istutuksia

piknik-nurmipiknik-nurmi

muukalaisenpuiston 
kiipeilyteline siirtyy 
rinkelipuistoon

muukalaisenpuiston 
kiipeilyteline siirtyy 
rinkelipuistoon

Veräjäpelto
Puisto peruskorjataan. Puisto yhdistää 
leppävaaranraitin urheilupuistoon. 
Reitin kalustus uusitaan ja oleskel-
upaikkoja lisätään.

Veräjäpelto
Puisto peruskorjataan. Puisto yhdistää 
leppävaaranraitin urheilupuistoon. 
Reitin kalustus uusitaan ja oleskel-
upaikkoja lisätään.

nurmialueen laidalla 
pelejä, keinuja ym.
nurmialueen laidalla 
pelejä, keinuja ym.

Lintuvaarantien suuntainen 
pyörätie tekee mutkan.
Leppävaaranraitti jatkuu suorana

Lintuvaarantien suuntainen 
pyörätie tekee mutkan.
Leppävaaranraitti jatkuu suorana

Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille
Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille

Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille
Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille

Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille
Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille

LÄKKITORI
Läkkitori ympäristöineen on juuri 
peruskorjattu eikä sen ympärstöä ole 
tarvetta uusia. Kojujen ja muiden 
toritoimintojen sijaintia selkeytetään.

LÄKKITORI
Läkkitori ympäristöineen on juuri 
peruskorjattu eikä sen ympärstöä ole 
tarvetta uusia. Kojujen ja muiden 
toritoimintojen sijaintia selkeytetään.

RINKELIPUISTO
Puisto peruskorjataan. leikkialueen 
lisäksi puistoon sijoitetaan oleske-
lunurmia ja pieni tekonurmi pelaamiseen 
ja leikkimiseen.

RINKELIPUISTO
Puisto peruskorjataan. leikkialueen 
lisäksi puistoon sijoitetaan oleske-
lunurmia ja pieni tekonurmi pelaamiseen 
ja leikkimiseen.

Muukalaisenpuisto
Puisto peruskorjataan. puistosta 
tehdään turvallisempi ja avarampi. 
Puiston sydän on suuri piknik-nurmi. 
ruusuistutukset siirtyvät puiston 
keskellä olevalle aukiolle.

Muukalaisenpuisto
Puisto peruskorjataan. puistosta 
tehdään turvallisempi ja avarampi. 
Puiston sydän on suuri piknik-nurmi. 
ruusuistutukset siirtyvät puiston 
keskellä olevalle aukiolle.

raitti ja aukiot
Raitti peruskorjataan. raitin alla kulkevat 
vesijohdot ja viemärit ovat tulleet uusimis-
ikään.
Reitille tulee yhtenäinen kiveyskuvio ja 
yhtenäinen kalustus. kullekin pienelle aukiolle 
omat yksilölliset kiveyskuvionsa. 
raitin puut pyritään säilyttämään, mutta joissa 
paikoissa kunnallistekniikan uusiminen saattaa 
vahingoittaa puiden juuria, minkä vuoksi myös 
puita saatetaan joutua uusimaan.

raitti ja aukiot
Raitti peruskorjataan. raitin alla kulkevat 
vesijohdot ja viemärit ovat tulleet uusimis-
ikään.
Reitille tulee yhtenäinen kiveyskuvio ja 
yhtenäinen kalustus. kullekin pienelle aukiolle 
omat yksilölliset kiveyskuvionsa. 
raitin puut pyritään säilyttämään, mutta joissa 
paikoissa kunnallistekniikan uusiminen saattaa 
vahingoittaa puiden juuria, minkä vuoksi myös 
puita saatetaan joutua uusimaan.

tekonurmitekonurmi

oleskelunurmioleskelunurmi

leikkipaikkaleikkipaikka

Polku oleskelunurmen läpi
Avara nurmialue korvaa
muurit, ruusut siirtyvät 
aukion laidalle.

Polku oleskelunurmen läpi
Avara nurmialue korvaa
muurit, ruusut siirtyvät 
aukion laidalle.

reitti keskellä avaraa 
puistotilaa
reitti keskellä avaraa 
puistotilaa

puukujannepuukujanne

Pieni oleskeluaukioPieni oleskeluaukio

Pieni aukio 
koulun portilla
Pieni aukio 
koulun portilla

hulevesiallas 
koulun hulevesille
hulevesiallas 
koulun hulevesille

RuusujaRuusuja

Aukiolla 
istutuksia
Aukiolla 
istutuksia

piknik-nurmipiknik-nurmi

muukalaisenpuiston 
kiipeilyteline siirtyy 
rinkelipuistoon

muukalaisenpuiston 
kiipeilyteline siirtyy 
rinkelipuistoon

Veräjäpelto
Puisto peruskorjataan. Puisto yhdistää 
leppävaaranraitin urheilupuistoon. 
Reitin kalustus uusitaan ja oleskel-
upaikkoja lisätään.

Veräjäpelto
Puisto peruskorjataan. Puisto yhdistää 
leppävaaranraitin urheilupuistoon. 
Reitin kalustus uusitaan ja oleskel-
upaikkoja lisätään.

puiden välissä, 
pelejä, keinuja ym.
puiden välissä, 
pelejä, keinuja ym.

Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille
Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille

Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille
Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille

Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille
Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille

lintuvaarantien suuntainen reitti 
jatkuu suoraan alikulun vieressä. 
Leppävaaranraitti tekee mutkan.

lintuvaarantien suuntainen reitti 
jatkuu suoraan alikulun vieressä. 
Leppävaaranraitti tekee mutkan.

LÄKKITORI
Läkkitori ympäristöineen on juuri 
peruskorjattu eikä sen ympärstöä ole 
tarvetta uusia. Kojujen ja muiden 
toritoimintojen sijaintia selkeytetään.

LÄKKITORI
Läkkitori ympäristöineen on juuri 
peruskorjattu eikä sen ympärstöä ole 
tarvetta uusia. Kojujen ja muiden 
toritoimintojen sijaintia selkeytetään.

RINKELIPUISTO
Puisto peruskorjataan. puistosta tehdään 
toiminnallisesti monipuolinen leppävaaran 
olohuone, jossa kohtaavat leikki, kuntoi-
lu, oleskelu ja kaupunkiviljely.

RINKELIPUISTO
Puisto peruskorjataan. puistosta tehdään 
toiminnallisesti monipuolinen leppävaaran 
olohuone, jossa kohtaavat leikki, kuntoi-
lu, oleskelu ja kaupunkiviljely.

Muukalaisenpuisto
Puisto peruskorjataan. puistosta 
tehdään turvallisempi ja avarampi. 
Puiston sydän on suuri piknik-nurmi. 
ruusuistutukset siirtyvät puiston 
keskellä olevalle aukiolle.

Muukalaisenpuisto
Puisto peruskorjataan. puistosta 
tehdään turvallisempi ja avarampi. 
Puiston sydän on suuri piknik-nurmi. 
ruusuistutukset siirtyvät puiston 
keskellä olevalle aukiolle.

raitti ja aukiot
Raitti peruskorjataan. raitin alla kulkevat 
vesijohdot ja viemärit ovat tulleet uusimis-
ikään.
Reitille tulee yhtenäinen kiveyskuvio ja 
yhtenäinen kalustus. kullekin pienelle aukiolle 
omat yksilölliset kiveyskuvionsa. 
raitin puut pyritään säilyttämään, mutta joissa 
paikoissa kunnallistekniikan uusiminen saattaa 
vahingoittaa puiden juuria, minkä vuoksi myös 
puita saatetaan joutua uusimaan.

raitti ja aukiot
Raitti peruskorjataan. raitin alla kulkevat 
vesijohdot ja viemärit ovat tulleet uusimis-
ikään.
Reitille tulee yhtenäinen kiveyskuvio ja 
yhtenäinen kalustus. kullekin pienelle aukiolle 
omat yksilölliset kiveyskuvionsa. 
raitin puut pyritään säilyttämään, mutta joissa 
paikoissa kunnallistekniikan uusiminen saattaa 
vahingoittaa puiden juuria, minkä vuoksi myös 
puita saatetaan joutua uusimaan.

kaupunkiviljelykaupunkiviljely

oleskelunurmioleskelunurmi

kuntoilupaikkakuntoilupaikka

LeikkipaikkaLeikkipaikka

Yhtenäinen avara nurmipinta
korvaa muurit. Ruusut 
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Yhtenäinen avara nurmipinta
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aukio koulun 
portilla
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Aukiolla 
istutuksia
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istutuksia

piknik-nurmipiknik-nurmi

muukalaisenpuiston 
kiipeilyteline siirtyy 
rinkelipuistoon

muukalaisenpuiston 
kiipeilyteline siirtyy 
rinkelipuistoon

Veräjäpelto
Puisto peruskorjataan. Puisto yhdistää 
leppävaaranraitin urheilupuistoon. 
Reitin kalustus uusitaan ja oleskel-
upaikkoja lisätään.

Veräjäpelto
Puisto peruskorjataan. Puisto yhdistää 
leppävaaranraitin urheilupuistoon. 
Reitin kalustus uusitaan ja oleskel-
upaikkoja lisätään.

nurmialueen laidalla 
pelejä, keinuja ym.
nurmialueen laidalla 
pelejä, keinuja ym.

Lintuvaarantien suuntainen 
pyörätie tekee mutkan.
Leppävaaranraitti jatkuu suorana

Lintuvaarantien suuntainen 
pyörätie tekee mutkan.
Leppävaaranraitti jatkuu suorana

Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille
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kalusteet koko raitille
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kalusteet koko raitille
Yhtenäiset valaisimet ja 
kalusteet koko raitille
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LIITE 4
RAITTI -ASUKKAIDEN  
PALAUTE JÄRJESTELYVAIHTOEHDOISTA

• Alueen selkeyttämistä valaistuksen ja kalusteiden uusi-
misen kautta on pidetty hyvänä ideana. Yhtenäinen ilme 
luo identiteettiä ja riittävä määrä penkkejä ja roskiksia 
tekee alueesta käytettävän ja siistin.

• Valaisimien kasvaneen määrän on nähty olevan loistava 
idea ja lisäävän turvallisuutta raitilla.

• Puiden lisäämistä on pidetty hyvänä asiana. Myös pui-
den säilyttämistä pidetään tärkeänä.

• Pyöräilijöiden reittien merkitsemiseen ja suunnitteluun 
on toivottu kiinnitettävän huomiota.

raitti peruskorjataan. raitin alla kulkevat 
vesijohdot ja viemärit ovat tulleet 
uusimisikään.

reitille tulee yhtenäinen kiveyskuvio ja 
yhtenäinen kalustus. kullekin pienelle aukiolle 
tehdään omat yksilölliset kuvionsa.

raitin puut pyritään säilyttämään, mutta 
joissain paikoissa kunnallistekniikan uusiminen 
saattaa vahingoittaa puiden juuria, minkä 
vuoksi myös puita saatetaan joutua uusimaan.


