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Leppävaaran urheilupuiston valitsin suunnittelualueeksi sen idyllistä
tunnelmaa uhkaavien rakennushankkeiden sekä nykyisen keskeneräisen kokonaisilmeen vuoksi. Olen useasti vieraillut alueella
liikunnan merkeissä ja olen oppinut uimaan puiston uimahallissa.
Urheilu ja liikuntapaikkasuunnittelu on yksi maisemarakentamisen
keskeisiä osa-alueita, jota on käsitelty koulun kurssitarjonnassa
varsin vähän. Urheilupuistot ovat kaupungeille edullinen tapa rakentaa puistoja sillä urheilutoiminta sijoittuu luontevaksi osaksi puistojen
perinteisiä elementtejä, jolloin voi parhaimmillaan saada “kaksi
kärpästä yhdellä iskulla”. Alueen jonne tullaan viihtymään ja myös
tekemään.
Kehitin suunnitteluaiheen ja tavoitteen itse. Espoon kaupunki on
toiminut työssä ohjaavana tahona ja saa työn avulla raikkaan
näkemyksen alueen kehittämiseksi. Diplomityöntekijänä pystyin
vapain käsin ideoimaan alueen käyttöä, mikä on kaupungin
kannalta etu.
Espoossa 08.05.2012 , Jaakko Aho-Mantila

Kuva 2. Visualisoidut positiiviset mielikuvat tarkastelualueesta ennen suunnittelutyöhön ryhtymistä.
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1. Uhat

1.1 Kaavoitustilanne ja alueelle suunniteltu rakentaminen 1
“Suunniteltaessa uutta tai kehitettäessä Espoon eri kaupunginosia,
kaavoitettavalta alueelta tehdään selvityksiä (esim. alueen luonto-,
melu- tai liikenneselvitykset). Tarvittaessa käydään keskusteluja eri
viranomaisten kesken.
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rakentamista. Tarkastelulualueella ja sen lähiympäristössä on useita
esihistorialliselta ja historialliselta ajalta olevia muinaisjäännöksiä:
kivirakenteita, asuinpaikkoja ja kaivoksia.

Kuva 4.

1.1.2 Kehä II välillä Turuntie - Vihdintie 3, 4

Selvitysten pohjalta laaditaan luonnosmainen valmisteluaineisto,
joka voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja. Havainnekuvat konkretisoivat
ratkaisuja.

Tarkastelualueelle kohdistuvista uhkista suurin on maakunta- ja
yleiskaavassa osoitettu linjaus Kehä II moottoritieyhteydelle välille
Turuntie-Vihdintie, joka kulkisi Leppävaaran kartanon pohjoispuolitse
katkaisten ihmisten ja eläinten kulkemisen sekä tuoden alueelle
ympäristöhaittoja kuten melu- ja ilmansaasteita. Hankkeen etenemisestä ei ole tällä hetkellä päätöstä, mutta jo julkisuuteen esitetyt
suunnitelmat luovat “pelon ilmapiirin” aluetta käyttäville. Alue olisi
otettavissa liikuntapuiston laajennusalueeksi, mikäli pitkän aikavälin
päätös alueesta tehtäisiin puiston hyväksi. Toki reitit olisi
rakennettavissa vaikka tiepäätös tehtäisiinkin, mutta liikunta moottoritien vieressä ei liene tavoiteltava tilanne. Tasaiselle alueelle saisi
linjattua mukavia hiihtolatupohjia kilometrikaupalla. Tiehanketta on
kritisoitu sen aiheuttamien ympäristöhaittojen, autoliikenteen suosimisen sekä kalleuden takia.

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua. Kaavoissa varataan alueet
asumiseen, työpaikoille, palveluille, liikenteelle ja viheralueiksi.
Asemakaavaa tarvitaan, kun suunnitellaan esimerkiksi uutta aluetta
tai jo olemassa olevan alueen palveluja tai muutetaan
liikennejärjestelyjä.
Yleiskaava ohjaa tarkempaa asemakaavoitusta, joka puolestaan
määrää, mihin aluetta voi käyttää ja vaikkapa millaisen pientalon saa
rakentaa.” 2
1.1.1 Tarkastelualueen kaavoitustilanne
Kuva 4. Ote yleiskaavasta. Tarkastelualueelle ei ole laadittu kokonaisuudessaan asemakaavaa, joten sitä on mielekkäämpää tarkastella yleiskaavatasolla, jollainen sille on laadittu ja jonka avulla
alueen käyttöä on ajateltu 2030 luvulle asti.

Moottoritieyhteystarpeesta laadittiin suunnittelutyön aluksi YVA
(Pöyry Oy), jonka linjausvaihtoehtotarkastelusta nro. 3 Destia (ent.
Tielaitos) on tehnyt tiesuunnitelman. Tarkastelualueen läpi kulkeva
tie kulkisi maanpäällisenä ja nelikaistaisena väylänä halki viheralueen. Tiesuunnitelman leikkauspiirroksissa moottoritien haittojen
torjumiseksi on esitetty kevyitä meluaitoja ja muutamaa puuriviä
joiden suojausvaikutus melulta ja maisemahaitalta on kyseenalaista. Alue ei ole asuttua, joten ilmeisesti budjettisyistä suojaukseen
panostamista ei ole koettu tarpeelliseksi. Tie estäisi myös eläinten
siirtymisen alueella, mikä heikentäisi merkittävästi vihersormen toimintakykyä ekologisena käytävänä.

Vihersormea ja ihmisten toimintoja on pyritty yhdistämään viheralue
ja lähivirkistysalue kaavamääräyksillä, jotka mahdollistavat kevyen
rakentamisen, kuten ulkoiluteiden rakentamisen. Uimahallit, stadionit
ja jäähallit sijaitsevat julkisten palveluiden alueella. Kaavassa on
osoitettu selkeästi yhteystarpeet pystysuunnassa puistoalueen halki.
Ongelma yhteysreitin osoittamisessa on, että se kulkee suoraan
hiihtolatuverkoston halki mikä tarkoittaisi ainakin kahden uuden
hiihtosillan rakentamista ja negaatioita herättävää metsään
rakentamista. Reitti olisi linjattavissa paremmin ja ekologisemminkin.
Yleiskaavan yhteystarvelinjaus on vain suuntaa antava, mistä mihinlinjaus, joten tarkemmat suunnitteluasteet ratkaisevat miten reitti
lopulta kulkee.
Huomioitavaa on, että suuri osa suunnittelualueesta on kulttuurihistoriallisesti arvotettua aluetta ja siten maisemaa muuttava rakentaminen on kaavamääräyksen mukaan haittaavaa. Viljelyskäytössä
aluetta ei tarvitse pitää, mutta avoimena ja tasaisena. Esim. jalkapallokenttien rakentaminen pellolle on mahdollista.
Leppävaaranpuiston kulttuurimaisema on määritelty Espoon
eteläosien yleiskaavassa 2030 maisemakuvallisesti arvokkaaksi ja
siten vaalittavaksi. Alue on osa Kilon kartanon maisemakokonaisuutta. Kartano hallitsi keskeisesti urheilupuiston viljelyslaaksoa
ennen Turuntien ja radan pengerrystä sekä peltolaakson

1:20000
1000 m

Nykyisellään alue on niitty-, vesakko- ja voimalinja-aluetta. Alueen
rehevyys ja metsiköiden suojaisat alueet ovat luoneet olosuhteet
pienelle hirvieläinpopulaatiolle sekä satunnaisille vihersormea pitkin
vaeltaville city-yksilöille. Vihersormi jatkuu rikkonaisena ja epäyhtenäisenä aina Laajalahden suojeltuun ranta-alueeseen
saakka jossa on oma elinvoimainen metsäkauriskantansa.
Gubbmossenin suon lähistöltä on löydettävissä ampumatorni ja
ruokintapaikka. Havaintoja voi tehdä hämärän aikaan liikkuessa
metsien kinttupoluilla. Alueen ekologisilta arvoiltaan suurin on
suojeltu Gubbmossenin suoalue Vantaan puolella rajaa. Aivan rajan
vieritse Espoon puolella kulkisi tielinjaus (kuva 5, sininen). Suon
vesijärjestelmän toimivuus pystyttäisiin järjestämään ojituksilla,
mutta tien haitat suon eläin- ja hyönteismaa-ilmalle ovat tietysti
arvoitus. Gubmossenin suo toimii vihersormen
ekologisena sydämenä, sillä vihersormessa ei ole
muita vastaavanlaajuisia ja koskemattomia alueita.
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Hiihtoputki 5, 6, 7, 8
Suunnittelualueelle on lähivuosien aikana ollut suunnitteilla erilaisia
rakennushankkeita sekä maisemasuunnitelmia. Piirustuksia on
esitetty julkisuuteen hiihtoputkesta sekä ulkouimalasta. Urheilupuiston ydinalueen toimintojen sijoittelua on tarkasteltu konsulttien
toimesta kahdessa yleissuunnitelmassa vuosina 2002 ja 2010,
muutoin aluetta on kehitetty hiljalleen kaupungin omien suunnittelijoiden toimesta, mutta ilman selkeää visiota.

Kuva 8. Arkkitehtitoimisto Anttila&Rusanen laativat hiihtoputken
suunnitteluvaiheessa havainnekuvia putken ulkonäöstä. Sisähavainnekuva antaa mittasuhteet putkelle.

Suunnittelualueelle on tehty yleissuunnitelma vuonna 2002
kaupungin tilaamana arkkitehtuuritoimisto Kouvo & Partanen sekä
SITO Oy:n toimesta (kuva 10). Tämä suunnitelma oli melko kevyt
sisältäen enemmänkin puistosuunnittelua ja ulkotoimintojen
sijoittelua. Suurin uudisrakennus suunnitelmassa on ulkouimala.
Suunnitelmassa on esitetty myös voimakasta vesirakentamista.
Kuva 5. KehäII YVA:ssa esitetyt linjausvaihtoehdot.

dB
65 <
60 <
55 <
50 <
45 <

Laaksolahti

<=
<=
<=
<=
<=

65
60
55
50
45

Päiväajan klo 7-22 keskiäänitaso
(LAeq) 2 m korkeudella
maanpinnasta vuonna 2030

Luuvanmäki

E4
Rastaalansolmu
Trastmossaknuten

3,0 m

Rastaspuisto

Hämevaara

3,0 m

Lintuvaara

Kuva 6. Vaihtoehto nro. 3:en (sininen) päiväajan melukartta.
= Gubbmossenin suoalue
= Leppävaaran kartano ja ratsastuskeskus

Kuva 7. Poikkileikkaus tiestä Leppävaaran kartanon kohdalta.

2000 luvulla Snowring niminen yhtiö haki alueelle rakennuslupaa
hiihtoputkelle. Vuonna 2010 FCG (Finnish Consulting Group) laati
yleissuunnitelman tarkistuksen, jossa putken linjaus sovitettiin
vuonna 2002 laadittuun ehdotukseen, jota muokattiin myös muilta
osin. Massiivisesta rakenteesta laadittiin YVS (ympäristövaikutusten selvitys) joka on YVA:a kevyempi versio ilman eri vaihtoehtojen
kartoitusta. Ramboll OY:n laatiman YVS:n mukaan putken linjaus
ja maan päälle rakentamisen haitat eivät olisi niin merkittäviä että
hanketta tarvitsisi muuttaa. Täten putki on saanut rakennusluvan ja
asemakaavavarauksen Espoon kaupungilta. Viimeisten tietojen mukaan yritys on laittanut hankkeensa sivuun, joten putken tulo alueelle
on vielä auki, ainakin aikataulun osalta. Sen sijoittelun tutkimiseen
on siis vielä mahdollisuus.
Tämän työn yksi lähtökohta oli että julkaistuissa suunnitelmapiirustuksissa esitetty putken sijoittelu ja rakennustapa eivät ole tekijän
mielestä parhain vaihtoehto, sillä ne luovat alueelle useiden satojen
metrien mittaisen seinän, joka on maisemahaitta sekä liikkumista
rajoittava este.

Kuva 9. Ramboll OY:n tekemässä ympäristövaikutusten
selvityksessä esitetty havainnekuva putken sijoittumisesta
Veräjäkallion edustalle. Kuvasta näkee synkän värisen putken
muodostavan pitkiä seinälinjoja alueella ja jättävän sisäänsä
“pihan” jonne suunnitelmissa ei ole esitetty pääsyä.
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Jalkapallohalli, BMX-rata, jalkapallostadion ja maauimala 9,10,11, 12
Alueelle on FCG:n laatimassa suunnitelman tarkistuksessa esitetty
myös jalkapallohallia. Halli olisi toinen varsin massiivinen uudisrakennus, jonka sijoittelussa olisi syytä käyttää harkintaa.
Keskusteluissa kaupungin edustajien kanssa kävi ilmi, että suunnittelualueella voisi tutkia hiihtoputken ja jalkapallohallin sijoittamisen
lisäksi BMX-pyöräilyradan sijoittamista, jollaista alan harrastajat
olivat toivoneet sekä jalkapallostadionia (ulkokenttä ja katsomo)
mahdollisen Leppävaaralaisen liigajoukkueen kotikentäksi.
Espoossa on nykyisellään yksi liigajoukkue, Tapiolan Honka, jonka
kotikenttä on Tapiolan urheilupuistossa. Espoo on voimakkaasti
kasvava kaupunki jonka asukasmäärä mahdollistaa tulevaisuudessa
ehkä toisenkin liigajoukkueen synnyn. Käytännössä syntyyn vaikuttaa kaksi asiaa; asukasmäärät ja alueiden identiteetit. Espoo on
moni-ytiminen kaupunki, jonka pohjois-osien ja junaradan alueiden
keskus lienee siirtynyt Leppävaaraan. Länsiväylä ja metro-alueen
ydin on voimakkaasti kehitettävässä Tapiolassa. Näin ollen teoriassa
toisenkin ja omanhenkisen liigajoukkueen synty olisi mahdollista.
Stadionin sijoittelua kannattaa nyt hyvissä ajoin pohtia.
Suomen Palloliiton kenttäohjeistuksesta löytyy runsaasti vaatimuksia
kentän, katsomon ja muiden vaikuttavien asioiden suunnitteluun
liittyen. Tämän työn tarkastelutarkkuus rajoittuu ohjeistuksesta
löytyviin tietoihin, että kentän tulee olla nurmipintainen, sillä tulee
olla 2000 ihmisen katsomo sekä alueen tulee olla aidattu. Normit
täyttyvät nykyisen urheilustadionin kentällä jossa alemman sarjan
pelejä pelataan. Liigajoukkueen toiminta olisi sen verran ammattimaista, että oma kenttä, jonka käytöstä seura voisi itse päättää, on
vaatimus. Yleisurheilukenttä on kilpailujen ulkopuolella koululaisryhmien, yleisurheiluseurojen ja harrastelijoiden aktiivisessa käytössä.
Näiden toiminta aktiivisen palloiluseuran kanssa olisi vaikeaa.
Maauimalaa on alueelle kaivattu vuosikymmeniä ja sen rakentaminen aloitetaan vuoden 2012 kuluessa. SITO OY on laatinut maauimalan piirustukset, jotka on löydettävissä Avoin-Espoo internetsivuilta. Tässä työssä esitetty kehityssuunnitelma noudattaa pitkälti
näitä piirustuksia.

Kuva 10. Kouvo&Partasen sekä SITO Oyn laatima
yleissuunnitelma Leppävaaran urheilupuiston
alueelle vuodelta 2002. Suunnitelmassa viljelysalue
on esitetty nurmi ja niittyalueina, mikä tekisi alueesta
hyvin laajan puistokokonaisuuden. Kasvillisuuden
massoittelulla ja metsien aukotuksella on pyritty
luomaan maisematiloja ja puistomaisuutta koko
alueelle. Tällaisen viheralueen hoitamisen
kustannukset vaatisivat kuitenkin melkoisen suuren
käyttäjävolyymin, jollaista suunnitelmassa esitettävä
palvelutarjonta ei riitä vetämään puoleensa.

Kuva 11. FCG:n laatima yleissuunnitelman tarkistus
vuodelta 2010. Hiihtoputken kokoa voi verrata
yleisurheilukenttään ja sen katsomoon, johon
mahtuu 2800 katsojaa. Suunnitelmassa on esitetty
myös jalkapallohallin sijoittamista alueen eteläosaan.
Suunnitelmassa pellot on jätetty pelloiksi.

Kuva 12. Espoon kaupunkisuunnitteluviraston laatima havainnekuva uimahallin kaavamuutoksesta,
joka mahdollistaa maauimalan, jota aletaan rakentaa
vuoden 2012 kesällä. Havainnekuvassa huomio kiinnittyy myös voimassaolevan asemakaavavarauksen
mukaisesti illustroituun hiihtoputkeen Jalkapallohallia ei kuvassa ole, koska sille ei ole vielä myönnetty
kaavapäätöstä.
Jokaisessa kuvassa on esitetty suuri kivetty aukio
stadionin edustalle, mikä osoittaisi puiston keskustan
sijainnin ja palvelisi suurtapahtumien järjestämisessä.
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2.Urheilu- ja liikuntapuisto

2.1 Liikuntapaikkarakentaminen 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Urheilupuistosuunnittelu on osa maisema-arkkitehtuurin työsarkaa.
Moni laji perustuu mitattaviin suureisiin kuten sekunnit, sentit ja
maalit. Täten itse suorituspaikoissa ei ole tilaa luovalla
suunnittelulla, vaan sitä on enemmänkin suorituspaikkojen välialueilla, oheisalueilla ja kokonaisuuden suunnittelussa. Urheilulajien suorituspaikoille on annettu tarkat mitoitukset Rakennustietosäätiön kustantamassa opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisu
-sarjassa (Viite 1). Urheilupuisto nimenä viittaa vehreään ulkoilmaympäristöön. Leppävaaran urheilupuisto on nykyisellään kasvillisuuden ympäröimä kovasti rempallaan oleva liikuntakeidas.
Terminä urheilu viittaa vahvasti tuloshakuiseen liikuntasuoritteeseen.
Liikuntaa voi kuitenkin harjoittaa myös esimerkiksi leikin, pelien ja
jumpan avulla. Tällaiselle toiminnalle ei löydy valmiita ohjeita
suorituspaikkojen rakenteesta ja mitoituksesta joten luova ideointi on
voimissaan tällä saralla.
Ihminen tarvitsee liikuntaa pitääkseen ruumiinvoimansa kunnossa.
Liikuntaa voi harrastaa joko sisällä tai ulkona. Sisäliikuntapaikat ovat
useimmiten yksityisten toimijoiden ylläpitämiä ja siten maksullisia
käyttää. Sisätiloissa on läpi vuoden samanlaiset olosuhteet liikunnan
harjoittamiseen. Ulkoliikuntapaikat ovat taasen usein kuntien hallinnoimia ja maksuttomia käyttää pl. kenttävuokraukset yms. Ulkona
sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi liikunnan harjoittamisen
mahdollisuuksiin ja mukavuuteen. Siten suunnittelussa tulee huomioida kesä ja talviajan käyttömahdollisuudet, sateensuojat sekä
aitaaminen valvonnan ulkopuoliselle ajalle.
Nykyisen Leppävaaran urheilupuiston ydin koostuu uimahallista,
jäähallista, yleisurheilustadionista ja sen viereisistä ulkosuorituspaikoista, joita ovat jalkapallo, skeittaus sekä talvisin luistelu, jääkiekko
ja hiihto. Lisäksi pyörätuolien ja rullasuksien käyttäjille on rakennettu
asfaltoitu silmukkalenkki. Lisäksi alueella on jonkinverran nurmikkoa, jossa voi pelata esimerkiksi ultimatea tai ottaa aurinkoa. Alueen
rakennettujen lajisuorituspaikkojen määrä on melko vähäinen verrattuna siihen, mitä kaikkea alue voisi tarjota, jos alueen tyhjät joutotilat rakennettaisiin suunnitelmallisesti. Ydinalue jatkuu pohjoiselle
metsäalueelle reititetyn 5km pitkän kuntoradan muodossa ja siitä
polkujen myötä vielä syvemmälle metsiin. Alue on osa Hämevaaran
vihersormea, mikä teoriassa tarkoittaa, että alueelta pääsisi hyvin
syvälle Nuuksion takametsiin viheralueita pitkin. Käytännössä reitillä
on lukuisia poikittaisia teitä ja asuinalueita katkaisemassa sormen
eheyden. Alueesta on tehty suunnistuskartta, mikä mahdollistaa
suunnistuksen harjoittamisen puistossa sekä ympäröivissä metsissä.
Ihmisen terveys koostuu ruumiin fysiikasta ja mielen psyykeestä.
Laadukkailla, monipuolisilla ja innovatiivisilla suorituspaikoilla
sekä vehreällä hoidetulla ympäristöllä, maisema-arkkitehtuurilla,
pystytään tarjoamaan hyvät olosuhteet molemmista huolehtimiseen.
Liikuntapuistot ovat ideaalisia maisema-arkkitehtonisia kohteita
suunnitella. Tavallisen puiston suunnittelija voi vain toivoa, että

kävijä istahtaisi penkille tai nurmikolle ja kokisi mielihyvää huolitellusta ympäristöstä. Tämä sama pätee tässäkin puistotyypissä, mutta
sen lisäksi kävijä voi osallistua puiston toimintaan ja toteuttaa
itseään mitä erilaisimmin tavoin, jota tavallisessa puistossa ei koeta
sinne kuuluvaksi toiminnaksi taikka ei haluta siellä tapahtuvan, kuten
vaikkapa kävely nurmikolla tai puihin kiipeileminen.
Leppävaaran urheilupuistoalueen tarkastelualueen tulevaisuutta
synkistävät kaavailtu Kehä II:n jatke sekä itse suunnittelualuetta
hiihtoputki, jalkapallohalli sekä paikoitustilat. Hankkeet uhkaavat
muodostaa alueelle pitkiä ja massiivisia estelinjoja jotka ovat
hankalia ylittää. Maisemahaittoina satojen metrien rakennusmassat
ja kilometrien mittainen moottoritie ovat suuria ongelmia vehreässä
luontoympäristössä, jonka ensisijainen tavoite on parantaa ihmisen
terveyttä sekä toimia ekologisena viherkäytävänä. Kyseisten hankkeiden tarpeellisuuteen en ota työssä kantaa, mutta pyrin antamaan
vinkkejä siihen, miten ne voitaisiin sovittaa paremmin maisemaan
maisemallisista, ekologisista sekä puiston käyttäjän, liikkujan,
näkökulmista.
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Liikunta ei ole pelkästään parhaassa iässä olevan nuorison yksinoikeus, vaan myös vanhojen ja hyvin nuorten ihmisten tarpeet tulee
huomioida suorituspaikkoja mietittäessä.
Urheilu- liikuntapuistossa on maisemarakentamisen tekniikan lisäksi
huomioitava maisemasuunnitelmalliset näkökulmat, kasvillisuuden
hoito, kävijämäärät ja taloudellinen kannattavuus, alueen valaistus,
luontoarvot, vaihtoehtoiset käyttötavat yms. Ihmisten ajankäytöstä
liikunnan määrän tulisi pysyä vakiona tai jopa kasvaa jotta kansanterveystilanne paranisi, mutta epäviihtyisän käyttökokemuksen
tarjoavat urheilupuistot eivät ole kaikkein houkuttelevin vaihtoehto
ihmisten kilpailuttaessa ajankäyttöään. Siksi urheilupuistojen
alueista kannattaa tehdä viihtyisiä ja puoleensavetäviä pelkkien
laadukkaiden suorituspaikkojen lisäksi. Suorituspaikkojen
oheisalueiden, puiston, suunnittelulla on siten keskeinen merkitys
puistosta välittyvän mielikuvan luonnissa.

Liikunta on ihmisen hyvinvoinnille tärkeä tekijä kaikissa ikäryhmissä.
Usein urheilupuistot on suunniteltu pelkästään korkean fyysisen
suorituskyvyn omaaville eikä moni ei-niin-vetreässä kunnossa oleva
löydä mieleistään tekemistä. Liikunnan tulee olla virikkeellistä ja
miellyttävää, jotta sitä jaksaa harrastaa säännöllisesti. Suunnitelmassa tarjoan hyviä ja virikkeellisiä suorituspaikkoja kaiken ikäisille
ihmisille ja eri lajeista kiinnostuneille, myös liikuntarajoitteisille.
Puistosuunnitelmat tehdään usein kesää varten. On tärkeää että
myös arktisia talviolosuhteita osataan hyödyntää urheilupuistosuunnittelussa. Koska etelä-Suomessa lumiset pakkastalvet ovat
vähentymään päin saattaa puistoalue olla pimeänä monta kuukautta
vuodessa. Kaamospimeys ei vähennä ihmisen tarvetta harrastaa
liikuntaa vaan jopa päinvastoin. Siksi työssä on tutkittu alueen valaistusta jotta siellä olisi miellyttävää ja turvallisen tuntuista liikkua
myös pimeällä.
Useimmille urheilulajeille on olemassa tarkat suorituspaikkamitoitukset ja materiaaliohjeet. Tällöin suunnittelijan luovuudelle tulee tarve
lähinnä suorituspaikkojen välialueiden ideoinnissa, ts. puistosuunnittelussa. On myös lajeja, joihin ei löydy tarkkoja ohjeita ja mitoituksia,
vaan niiden suunnittelija saa itse päättää millainen suorituspaikasta
tulee. Monesti tietyn lajin aktiiviharrastajat ovat suorituspaikkojensa
parhaita suunnittelijoita ilman minkäänlaista koulutusta. Tällaiset lajit
ovat iältään nuoria eikä niissä keskitytä pelkästään kilpailuun ja suorituskyvyn mittaamiseen vaan lajeissa saatetaan vaatia esimerkiksi
huomattavaa taitoa ja rohkeutta, esim. skeittilautailu.
Suurin tarve lienee kuitenkin kestävälle ja tasaiselle nurmikolle,
jonka päällä pystyy suorittamaan lukuisia liikuntalajeja. Avoin
nurmikko on myös puistorakentamisen keskeisimpiä elementtejä.

Kuva 13. Näkymä Kaivoskalliolta yli jalkapallokentän,
Monikonpuron peltouoman sekä kulttuurimaisemallisesti arvokkaan
peltoaukean. Taustan puurajan ylittää temppelin terävä torni, jonka
kärjessä on kullattu patsas. Kallion edustan lehtipuut peittävät
kallioseinämän näkyvyyden kesäisin. Toistaiseksi vielä kallion päältä
näkee puiden latvusten ylitse kohti aukeavaa maisemaa. Tämä
kohta on merkittävä rentoutumispaikka Leppävaaran urheilupuiston
alueella, josta ikävällä tavalla kertoo myös kallion jyrkänteen alle
kertyneet roskat.
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“Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä
paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä
järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.” (Finlex
Liikuntalaki 18.12.1998/1054) 17

villisuuden käyttö luovat alueen maisema-arkkitehtonisen tunnelman
johon työssä paneudutaan. Perinteisiin puistoihin verrattuna liikuntaja urheilupuisto on moninverroin kompleksisempi kokonaisuus.

Liikuntapaikat yhdessä rakentamattoman liikuntaympäristön kanssa
luovat tärkeät puitteet liikunnalle ja urheilulle. Maksuttomat tai edulliset liikuntapaikat ovat kuntien merkittävin tuki urheiluseuroille.
Tärkeitä lähi- ja arkiliikunnan olosuhteita ovat mm. lasten lähiliikuntapaikat, kevyen liikenteen väylät ja ulkoilureitit. Puistot, urheilupuistot
sekä virkistysalueet tarjoavat päivittäisen mahdollisuuden leikkiin
ja virkistäytymiseen eri harrastusten parissa. Alueiden tulee olla
helposti saavutettavissa selkeitä, johdonmukaisia, esteettömiä ja
turvallisia jalankulku- ja kevyenliikenteen väyliä pitkin. Väylät, jotka
virkistysalueilla muuttuvat tyypiltään eri ulkoilumuotoja palveleviksi
ulkoilureiteiksi, jatkuvat katkeamatta samalla periaatteella alueen
sisällä.

Eri lajien harrastajat kuntoilijoista aktiivisiin urheilijoihin tarvitsevat
harjoituspaikkoja (kenttiä, saleja, halleja). Liikuntaa voi harrastaa
monella eri tavalla omien mieltymysten mukaan joko yksin tai ryhmänä. Osasta liikuntalajeista on muodostunut kilpaurheilua, jossa
mitataan paremmuutta toisia vastaan joko yksilöinä tai joukkueina.
Kilpaurheilu edellyttää valmennus- ja kilpailutoiminnan olosuhteita
(katsomolliset hallit, kentät, ym.). Maailmanlaajuisesti on tärkeää,
että kilpaurheilun suorituspaikat ovat mitoitukseltaan yhteneväiset
täsmällisen harjoittelun ja kilpailemisen saavuttamiseksi. Tuloksia
mitataan kilpailuissa sadasosien tarkkuudella, joten pienetkin mitoitusvirheet ovat haitaksi. Kansainvälisiä ennätystilastoja hallinnoi
IAAF (International Association of Athletics Federations). IAAF:n
ennätyskelpoisten lajien suorituspaikoista ja välineistöistä sekä
mittalaitteistosta on oltava virallinen rekisteröintilomake ja mittauspöytäkirja, joka tehdään yleisesti suorituspaikan rakentamisen valmistuttua. Käytännössä kaikki tällaiset suorituspaikat sijoitetaan kilpaurheilukentille pl. maantiejuoksut ja kävelyt. SUL (Suomen Urheilu
ja Liikunta) on antanut suosituksen, että kansainvälisen tason kilpaurheilukentät, jollainen Leppävaaran yleisurheilustadionkin on,
serti oidaan IAAF:n luokan 2 ja mittausohjeen 6 mukaisesti. Tällöin
kentät saavat nelivuotisen kelpoisuustodistuksen. Kentän
korjaamisen ja uusintamaalauksen yteydessä on tehtävä ainakin
osittain uusintamittausta.

Espoo on sijoittanut pääosan urheilupaikoistansa seitsemään eri
keskittymään, joista Leppävaara on suurin ja monipuolisin. Espoon
kaupungin intresseissä on saada luotua Leppävaaran urheilupuiston
alueesta nykyistä parempi eri lajien suorituspaikkojen suhteen, jotta
alue tarjoaisi suuremmalle kävijämäärälle mieluista tehtävää. Myös
alueen kokonaisuudelle (puisto, liikennejärjestelyt ja oheisalueet) on
tarve tehdä laadukas yleissuunnitelma. Alueella on runsaasti tilaa
rakentaa lisää, mikäli rakennushankkeet sijoitetaan oikein huomioiden niiden vaatimat liikennejärjestelyt. Mikäli eri osa-alueiden suunnittelussa huomioidaan maisema-arkkitehtoniset arvot, niin alueesta
on luotavissa hyvin raikas kokonaisuus, liikuntakeidas.
Urheilupuistolla tarkoitetaan kaavoitustermistössä aluetta, johon on
keskitetty suorituspaikkoja eri urheilu- ja liikuntalajeille, pääsääntöisesti ulkolajeille. Puisto-sanalla luodaan mielikuva ympäröivästä
vehreästä ympäristöstä, joka ei kuitenkaan aina toteudu täysin, sillä
monesti alue saattaa olla täyteen ahdettu eri suorituspaikkoja ilman
puistomaista väljyyttä ja rauhaisuuden tunnetta mikä kasvillisuuden
avulla välittyy. Urheilukeskukseksi taasen voidaan nimittää sisäliikuntalajien rakennuskeskittymää. Tarkastelualueen suunnitelma
toimintoineen ja parannetuilla kevyenliikenteen yhteyksillä tekee
alueesta yhtenäisemmän.
Maisema-arkkitehtuurin näkökulmasta liikunta- ja urheilupuisto
tarjoaa monenlaisia haasteita laaja-alaisesta maisema- ja puistosuunnittelusta aina detaljitason rakenneratkaisuihin. Urheilupuistojen monissa suorituspaikoissa on hyvin vaikuttava plastinen ilme.
Välialueille on yhdistettävissä kasvillisuuden käyttöä. Vaikka monen
suorituspaikan rakenteet ja mitoitus on tarkasti ennalta määritetty,
voi suunnittelija toimia värien kanssa, joita usein keinomateriaaleista
koostuvissa rakenteissa on runsaasti. Suorituspaikkojen välitilat,
katokset, aitaukset, valaistus, katsomot, hulevesien käsittely ja kas-

Rakennetut suorituspaikat

Suomessa liikuntapaikkarakentamiseen liittyviä tutkimuksia ja oppaita julkaistaan Rakennustietosäätiön kustantamassa opetus- ja
kulttuuriministeriön liikuntapaikkajulkaisusarjassa. Näissä teoksissa
on kootusti tietoa useimpien lajien suorituspaikkojen suunnitteluun
ja rakentamiseen liittyen. Huomioitavaa on, että ennätyslajien suorituspaikkoja käsittelevässä kirjallisuudessa viitataan IAAF suunnitteluohjeisiin kun muissa lajeissa (esim. skeittaus) suunnittelijalla on
enemmän vastuuta laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.
InfraRYL 2010:ssä, Osa 4 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet,
on määritelty ulkoliikuntapaikkarakenteiden ja rakentamisen toimivuus- ja tekniset laatuvaatimukset. Näihin ohjeisiin on syytä viitata
urakkasopimusten rakennustapaselostuksissa oikeanlaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Rakenteiden toimivuusvaatimuksia
voidaan käyttää kriteereinä rakenteita suunniteltaessa ja mitoitettaessa sekä suunnittelun ja suunnittelua sisältävien urakoiden
tilaamisessa. Teknisiä vaatimuksia käytetään rakennusosien ja
työvaiheiden laatua määritettäessä ja todettaessa. Ne määrittelevät
rakenteiden valmistumishetken vaatimuksia (mm. materiaali, alusta,
valmiin rakenneosan sallitut mitta- ja laatupoikkeamat).

Perinteisten yleisurheilulajien lisäksi on joukko muita lajeja jotka
vaativat rakennetun suorituspaikan toiminnalleen. Lajeissa saatetaan antaa pisteytys esim. taidollisen vaativuuden ja liikkeen
näyttävyyden perusteella, jolloin suorituspaikkojen ei tarvitse olla
maailmanlaajuisesti eksaktisti samanlaisia ja siten suunnittelijalla on
enemmän vapautta niiden luomisessa. Osaan lajeista ei löydy täyttä
ohjeistusta suunnittelijoiden tueksi kuten perinteisistä
yleisurheilulajeista, jolloin alan harrastajat saattavat olla parhaita
suunnittelijoita. Moniin lajiliittoihin on kertynyt runsaasti asiantuntemusta lajin liikuntapaikkarakentamisesta. Liikuntajärjestöt ovat
toteuttaneet yhteistyössä eri tahojen kanssa liikuntapaikkoihin
liittyviä opasjulkaisuja. Tällaisia ovat esimerkiksi skeittiparkit. Osalle
lajeista kuntasektori ei rakenna suorituspaikkoja, koska ne sisältävät
merkittävän loukkaantumisriskin. Tällaiset paikat vaatisivat käytönaikaista valvontaa vastuukysymysten takia sekä aitaamista
käyttövuorojen ulkopuolella.
Hyvässä urheilupuistossa on suorituspaikkoja kaikenikäisille ja
tasoisille. Liikuntapaikkasuunnittelussa on huomioitava myös lasten,
vanhusten ja liikuntarajoitteisten tarpeet. Näissä paikoissa maisemaarkkitehtuurilla on huomattavan paljon annettavaa, koska ne ovat
melko vapaasti ideoitavissa.Urheilupuistoja tulee kehittää myös
talvilajeja silmälläpitäen, eikä pelkästään kesälajeja varten. Urheilupuistot ovat suorituspaikkarykelmien lisäksi virkistyspaikkoja, joissa
tulee tarjota tilaa ja paikkoja myös rauhoittumiselle ja levolle.
Ulkoliikuntapaikkarakentamisen historia
Suomessa urheilupaikkoja, yleisurheilu-, jalkapallo- ja pesäpallokenttiä on rakennettu 1900-luvun alusta lähtien. Kenttien rakennuspolitiikkaan ovat keskeisesti vaikuttaneet maailmansodat, suurjuoksijoidemme saavutukset sekä Helsingin Olympialaiset vuonna 1952,
jotka sotien takia siirtyneinä pidettiin jo vuonna 1938 käyttöön vihityllä Stadionilla. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen suojeluskuntajärjestöjen aikana liikuntakasvatus oli merkittävää ja se oli
keskeinen toimeenpanoelin kenttien rakentamisessa. Myös työttömyyttä torjuttiin “lapiohommilla” eli kenttiä rakentamalla. Toisen
maailmansodan jälkeinen kaupungistuminen toi mukanaan viheralueitten arvostuksen. Funktionalistinen ja varhaismodernistinen tyylija ennenkaikkea ajatuksellinen suuntaus, jossa terveyttä ja sen
vaalimiseen tarkoitettuja paikkoja, puistoja, alettiin piirtämään
myös kaavoittajien toimesta. Luontevaa on ollut, että urheilukentän
lähistölle on suunniteltu ja rakennettu ulkoilureittejä. Varsinaisia
vuosilukuja ei suomalaisen ulkoilureittisuunnittelun historialle ole
olemassa, mutta kaavoituskäytännöissä ulkoilualueita alettiin
huomioida 60- ja 70-luvuilla. Kinttupolkuja, teitä ja katuja on tietysti
aina ollut. Näin kehittynyt käsite urheilu- ja liikuntapuisto joka on
kompositio suorituspaikkoja, puistoa ja parhaimmassa tapuksessa
vielä metsiä ja lenkkireittejä.
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Suomessa urheilukentät jaetaan kolmeen luokkaan:
1. lähiliikunta-/ harjoituskenttä
2. kilpaurheilukenttä
3. Stadion
Leppävaaran kenttä kuuluu luokkaan 2 ja Helsingin Olympiastadion
on Suomen ainoa stadion luokan urheilukenttä. Lähiliikuntakentät
ovat tyypillisiä kivituhka-aukioita koulujen lähistöllä joita saattaa
kiertää jonkintasoinen juoksukehä. Kestopäällysteisiä (kumimaiset
mondo ja tartan) kenttiä Suomessa on n. 200kpl.
Lisääntyneen vapaa-ajan, teknisen kehityksen, kulttuurien vaihdon
sekä taloudellisen hyvinvoinnin lisääntyessä on urheilupaikkarakentamisessa edetty pitkä loikka vuosisadan takaisista ajoista.
Yleisurheilun harrastajamäärät ovat pudonneet kultavuosistaan, kun
taas erilaiset elämyksellisemmät ja erilaista taituruutta vaativat lajit
ovat lisääntyneet. Maisema-arkkitehtuurille tämä on mahdollisuus,
sillä näiden lajien harrastuspaikat sijoitetaan kilpaurheilukenttien
“hermeettisen suorituslaboratorion” ulkopuolelle, jossa on väljemmät
mahdollisuudet suunnittelutyölle.
Leppävaaran maisemaa hallitseva pääkatsomo on rakennettu
vuonna 1985, muut ulkopuoliset urheilusuorituspaikat sen jälkeen,
urheilukenttä sitä ennen. Alue oli maanviljelyskäytössä ennen
urheilupuiston ja asutuksen tuloa. Leppävaaran uimahalli rakennettiin vuonna 1969. Monitoimi/jäähalli rakennettiin vuonna 2009.
Alueelle on kaupungin suunnitelmissa rakentaa jalkapallohalli,
hiihtoputki sekä muita pienemmän mittakaavan toimintoja. Alueen
yleissuunnitelma on kuitenkin toistaiseksi avoinna ja suunniteltujen
toimintojen sijainti epävarma.

Kapasiteetiltaan suurivetoisten kenttien monikäyttöisyyttä voidaan
parantaa kentän varustelun avulla. Iltakäyttöä varten oikeanlainen
valaistus, laululavaksi soveltuva katsomon osa, siirrettävät näyttämöt, äänentoistolaitteet, valoefektit yms. ovat tulevaisuuden
näkymiä. Kenttien talvikäyttöä tulee myös parantaa, sillä nykyään
ne seisovat tyhjänpanttina koko talven yli. Käyttöä voi parantaa joko
kehittämällä toimintaa tapahtumaan lumessa tai rakentaa katettuja
kenttiä. Luonnollisesti katettu kenttä olisi sen verran suuri investointi, että rakennuksesta suunniteltaisiin alusta pitäen monipuolinen
palvelukeskus.
On huomioitava, että urheilupuistossa ei täydy olla yleisurheiluun
soveltuvaa kenttää vaan sen ydin voi koostua puhtaasti muiden
lajien suorituspaikoista. Leppävaarassa urheilupuisto on rakentunut
kilpaurheilukentän ympärille. Siksi niiden kehityksen miettimiselle
on syytä antaa painoarvoa. Leppävaaran tapauksessa kentän
ympäristöön kohdistuu myös suuria rakennuspaineita, joiden
mahdollisuuksia alueen käsittelyssä tässä työssä pohditaan.
Kilpaurheilukenttien suunnittelussa on maisema-arkkitehtuurin
nuoresta iästä alana johtuen nähty vain vähän vaivaa alueen
viihtyisyyden ja maisemoinnin huomioimisessa. Urheilukenttien
nykyiset viihtyisyysarvot tulevat pääosin siitä, että niitä ympäröivät
viheralueet sen kummemmin mietittyinä. Urheilukenttä sekä
oheiset suorituspaikat muuttavat maisemaa vähintään kahden
hehtaarin alueelta. Tulevaisuudessa kentät voisivat olla esim.
maavallein tuulelta suojattuja ja ympäristöltään puu-, pensas- ja
kukkaistutuksin sellaisiksi rakennettuja, että ne miellyttävät käyttäjiä.
Myös värien käyttö sekä kenttäpäällysteissä ja muissa rakenteissa
tulee lisääntymään. Nämä keinot ovat käytössä myös muiden
lajisuorituspaikkojen rakentamisessa.

Urheilupuistojen tulevaisuus
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kansan liikuntatottumuksia seuraava opetus- ja kulttuuriministeriö
laatii ohjeita kunnille siitä millaisia liikuntapaikkoja olisi hyvä rakentaa.
Yleisurheilukentät ovat perinteisiä perusliikuntapaikkoja joita
käyttävät koululaiset, kuntoilijat, lajiharrastajat ja kilpaurheilijat sekä
palloilijat. Näiden lisäksi on viime vuosikymmeninä tullut joukko
uusia lajeja joille löytyisi runsaasti harrastajia, mutta harrastuspaikka
puuttuu. Paikkojen rakentamisessa eli rahankäytössä on kyse
prioriteeteistä sekä kunnalle asetetuista velvoitteista jotka ovat
melko väljiä tulkita. Kunnan tietysti kannattaa rakentaa sellaisia
paikkoja, joihin olisi eniten tulijoita, jolloin useampi veronmaksaja
hyötyy siitä. Kilpaurheilukentät katsomoineen ja ylläpitokustannuksineen ovat huomattavan suuri taloudellinen investointi suhteessa niiden tarjoamaan käyttösisältöön. Jotta kilpaurheilukenttiä
kehitettäisiin ja rakennettaisiin jatkossakin, on niiden tarjottava
muutakin kuin tiettyjen lajien harjoitus ja kilpailumahollisuutta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vaalii ja tukee lakisääteisesti liikunnan
edistämistä ja liikuntapaikkarakentamista Suomessa veikkausvoittovaroista. Kunnat saavat liikuntatoiminnan käyttökustannuksiin
asukasluvun mukaan valtionosuutta valtion talousarviossa määritellyn yksikköhinnan mukaisesti. Kuntien liikuntatoiminnan valtionosuudet maksetaan veikkausvoittovaroista valtion urheilubudjetista.
Liikuntapaikoista (n. 30 000kpl) 75 prosenttia on kuntien omistamia.Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee kuntien liikuntapaikkojen
rakentamista ja peruskorjausta harkinnanvaraisilla avustuksilla.
Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa myös tutkimus- ja kehittämishankkeita joiden tavoitteena on lisätä liikuntapaikkarakentamisen
laatua sekä mm. liikuntapaikkojen turvallisuutta, esteettömyyttä ja
monikäyttöisyyttä. Tutkimusta tehdään mm. alan tutkimuslaitoksissa
ja korkeakouluissa.

Tuloksia sovelletaan rakentamisessa ja tilojen käytössä. Ministeriöt
tekevät hallintoalueilla yhteistyötä astumatta toistensa varpaille. Liikuntapaikkarakentamisessa tällaisia osa-alueita ovat kaavoitukseen
ja luontoympäristön liikuntaan liittyvät kysymykset, joissa yhteistyötä
tehdään Ympäristöministeriön kanssa. Kevyen liikenteen väylien
kehittämisessä, jotka ovat Suomen suurin liikunnanharjoituspaikka,
tärkein yhteistyöministeriö on Liikenne- ja viestintäministeriö.
SLU Suomen Liikunta ja Urheilu
Suomalainen huippu-urheilu ja sitä kautta urheilupaikkojen
rakentaminen alkoi 1800- luvun lopulla Euroopassa kehittyneen,
ja etenkin Saksassa syntyneen, liikkeen johdosta, jossa järjestäytyneen liikuntatoimen avulla nuoria kasvatettiin ennenkaikkea
sotilaiksi. Urheilussa on kuitenkin kilpailtu ja suorituspaikkoja
rakennettu jo antiikin ajoista lähtien. Nykyisellään ja tuleaisuudessa
huippu-urheilutoiminnan ihanteena lienee raha ja ammattilaisuus,
ei niinkään kansanterveyteen liittyvät seikat, kuten järjestäytyneen
urheilu- ja liikuntatoiminnan alkuaikoina.
SLU ylläpitää lajitietoutta ja tutkimusta yhdessä Opetus- ja
kulttuuriministeriön kanssa. Vuosina 2009-2010 järjestö laati
kan- sallisen liikuntatutkimuksen nuorille ja aikuisväestölle.
Tutkimuksia on tehty aiemminkin ja siten pystytään seuraamaan eri
lajien suosiota, joka taas vaikuttaa kuntien urheilupaikkarakentamisen suuntaan.
Ennen liikuntapaikkarakentamisen kehittymistä harrastuspaikkoja
olivat maantiet ja luonnonympäristöt. Maantiet ovat menettäneet
asemaansa suomalaisten liikunnan harrastamisen paikkana
autoliikenteen ja liikuntapaikkatarjonnan lisääntymisen myötä, mutta
ovat maaseutumaisissa harvaan asutuissa kunnissa korostetusti
pääasiallisia liinkuntapaikkoja.
Ikä on yhteydessä eniten käytettyihin liikuntapaikkoihin. Varttuneet
ikäluokat liikkuvat muita useammin maanteillä, kevyen liikenteen
väylillä ja hoidetuilla ulkoilureiteillä. Nuoret ikäluokat taas liikkuvat
muita useammin kuntosaleilla, voimistelusaleilla, palloiluhalleissa
ja rakennetuilla ulkoliikuntapaikoilla. Eri ikäluokkien erot selittyvät
tietystikin sillä, että lajivalinnat ovat erilaisia. Varttuneet harrastavat
korostetusti kävelylenkkeilyä ja sauvakävelyä, mikä tapahtuu yleisillä
teillä tai ulkoilureiteillä. Urheilu- ja liikuntapuistossa tämä tarkoittaa
sitä, että ydinalueen suorituspaikkojen ensisijainen käyttäjäryhmä
ovat nuoret ja sivummalla olevat rauhallisen liikunnan suorituspaikat
ovat aikuisväestön suosiossa. Aikuisilla työ ja perhe-elämän vaatimusten täyttäminen vie suuren osan ajasta joten vapaa-ajalla halutaan ottaa rennommin ja siksi säännöllisiin suoritusaikoihin sidotut
lajit ovat vähemmistössä kuten, urheiluseuratoiminta.
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Kuva 16. Tenniksen peluuta helikopteritasanteella Dubaissa.

Kuva 14. Aikuisväestön liikuntapaikat ja ajankäyttö liikuntaan 21.
Kuntoliikuntaliiton tutkimuksesta on huomattavissa aikuisväestön
liikuntatoiminnan tapahtuvan suurimmaksi osaksi lähellä luontoa ja
puistoja. Panostus viherkäytävien, vihersormien, puistojen, ulkoilureittien, pyöräteiden sekä katujen laatuun on myös panostus aikuisväestön hyvinvointiin. Tärkeää on jo yleiskaavoitusvaiheessa minimoida etäisyydet asuinalueilta viherverkostoon jossa tulisi olla
luontoarvojen lisäksi ainakin kesä- ja talviajan liikuntaan sopivaa
ulkoilureitistöä.

Kuva 15 22. Nuorten suosituimmat liikunta- ja urheilulajit.
Nuorille liikunnan tuoma terveys ja mielihyvä ei ole niin korostettu
toiminnan lähtökohta kuin vanhemmalla väellä. Ryhmään kuuluminen, mielekäs toiminta ja kilpaileminen ovat olennaisia elementtejä harrastustoiminnassa. Temppuilua vaativat lajit, kuten skeittaus,
on vielä rajoittunut suorituspaikkojen puutteen takia
kaupunkikeskustoihin mutta lisäisi suosiotaan mikäli
kaupungeilla olisi tarjota asianmukaisia paikkoja.

Kuva 17. Normit ja säädökset takaavat että suorituspaikat pysyvät
turvallisina ja yhtäläisinä kaikkialla. Maisema-arkkitehdilla ei ole
suurta mahdollisuutta suunnitella suorituspaikkoja mieleisekseen
paitsi ympäristötaiteen merkeissä. Kuvien katsomisen herättämät
tunteet osoittavat osaltaan sen miten tärkeää säännösten avulla
saavutettava toimintojen turvallisuus ja toimivuus ovat, ja toisaalta,
miten mielenkiintoisia ympäristöjä ja tunnetiloja ilman säädöksiä
voitaisiin saada aikaan.

2.2 Urheilun historia ja tulevaisuus 27, 28, 29, 30, 31
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Vanha historia, eKr - 1900 jKr.

Nuori historia, 1900-1980 jKr.

Nykyaika ja tulevaisuus, 1980 jKr. ->

Arjen työ oli yksinkertaista ja raskasta. Ymmärrys liikunnasta
vajavaista. Ei varsinaista fyysistä tai henkistä tarvetta lisäliikunnan
harjoittamiselle.

Kaupungistuminen ja tehdasvallankumous loivat perustan
järjestäytyneelle urheilutoiminnalle ja kilpaurheilun kehittymiselle.

Urheilu ja liikunta erkanevat urheilun muuttuessa ammattimaiseksi
ja bisnekseksi. Menestyneiden urheilijoiden henkilöpalvonta
julkisuudessa. Huippu-urheilu muuttuu viihteen suuntaan tv-lajien
suosion lisääntyessä.

Antiikin Kreikassa vapaiden aatelismiesten välinen kilpaileminen
oli ihanne. Lihaksia korostavat patsaat kertovat voimain ihailusta.
Kreikkalaisen nelivuotisen kalenterin mukaan järjestettiin Olympian
laaksossa kilpailuja, jotka alkoivat vuonna 776 eKr. Ensimmäisenä
ja ainoana lajina tuolloin oli 200 jaardin juoksu. Kilpailuun tuli uusia
lajeja vuosien saatossa jatkuvasti lisää. Jaardi on vanha, ennen
mittatekniikan kehittymistä, luotu ihmisruumiin ulottuvuuksiin
perustuva mittayksikkö, askeleen pituus. Nykyään jaardi tarkoittaa
kolmen askeleen pituutta. 200 jaardia voidaan siis pitää 100 metrin
sprinttijuoksuna ja siten lajien “kuninkaana”.
Antiikin ajan lihaksikkuutta korostavat patsaat kertovat vähintäänkin
ihmisen alitajuisesta voimakkaan ruumiin ihanteesta.
Rooman imperiumi tarjosi viihdettä gladiaattoreiden
selviytymistaisteluiden muodossa. Yleisö osoitti peukaloillaan
mielipiteensä näkemästään.
Stadionarkkitehtuuri ja suorituspaikkojen suunnittelun perusteet
syntyivät.
Suomen maaseudulla liikunnallispainotteiset leikit olivat sosiaalisuutta, yksin ei harrastettu. Mieskunnon ihailun realisoituminen,
“karhujen paini”, voimain ja kyvykkyyden rauhanomainen mittaus
saatettiin tehdä pihapiiristä löytyvillä esineillä, “myllynkivillä”.

Säännölliset työajat ja vapaa-ajan käsityksen syntyminen, kehnot
elinolot kaupungeissa sekä terveyskäsityksen kasvaminen
antoivat alkusysäyksen kansan terveyden kohentamiseen.
Terveestä ja hyväkuntoisesta kansasta tuli poliittinen tavoite.
Kansan työkyvyn ja hyvinvoinnin lisäämisen lisäksi poliittisena
tavoitteena oli saada hyväkuntoista aseväkeä.
Arkkitehtuurissa hyvinvointikäsityksen lisääntyminen näkyi
funktionalismin syntynä joka korosti valoa, puhtautta ja harmoniaa
luonnon kanssa.
Työväen urheiluliitot kehittyivät. Kylillä, tehtailla ja osuuskunnilla
oli omat urheilujoukkueet. Suomeen perustetaan urheiluopistoja ja
urheilukenttä “joka kylään”. Liikuntapaikkarakentaminen oli
pääasiassa yleisurheilua ja hiihtämistä palvelevaa.
Uuden ajan olympiakilpailuita alettiin järjestää vuonna 1896
Ateenassa jonka jälkeen kilpailuja pidettiin neljän vuoden välein eri
puolilla maailmaa.
Yleisurheilun ja yksilöurheilun kulta-aikaa. Suomessa koetaan suuri
juoksubuumi suurjuoksijoidemme innoittamina 1960 ja -70 luvuilla.
Harrastaminen on tuloshakuista ja tavoitteellista.

Terveystiedon lisääntyminen. Oman terveyden mittaaminen.
Urheilu muuttuu liikunnaksi. Yksilölajeissa kuten hölkkä, sykemittarein ja menevin tekstiilein varustautuneet liikkujat pyrkivät
suorittamaan ohjeiden mukaisesti kuntoa nostavaa liikuntaa.
Oman suorituskyvyn mittaus ja halu nähdä itsensä terveeseen
väestönosaan kuuluvaksi näkyy kohonneissa maratonjuoksujen
osallistujamäärissä. Liikunta ei ole kuitenkaan tavoitteellista
tuloshakuisuutta ihmisten halutessa olla identi oimatta itseään
urheilijoiksi.
Yksilöurheilun, kuten yleisurheilun ja hiihdon tavoitteellinen
harjoittaminen hiipuu niin lajien vaatiman ihmisluonteen piirteiden
ja talvien lumisuuden vähenemisen sekä kaupungistumisen takia.
Joukkuelajien, kuten jalkapallon ja jääkiekon suosio kasvaa ja
muuttaa urheilupaikkarakentamisen lajitarjontaa. Suorituspaikat
muuttuvat enemmän nuorisolle suunnatun vapaa-ajan toimintojen
keskuksiksi.
Yksilökulttuurin voimistuminen. Ihminen luo identiteettiään
lajivalintojen ja harrastuspaikkojen perusteella. Liikuntaa ja urheilua
voi harrastaa teknisen kehityksen ansiosta ulkomailla,
esim. laskettelua Alpeilla ja surffausta Australiassa.
Urheiluopistot muuttuvat vapaa-ajan lomakeskuksiksi.

Kaupunkien säätyläiset harrastivat vapaa-ajan liikunnakseen ja
terveyttä edistääkseen edustus ja tutustumiskävelyitä promenadeilla
sekä hoitivat terveyttä käymällä kylpylöissä. Sanana promenadi
viittaa kävelyretkeen sitä silmälläpitäen rakennetuilla alueilla;
puistoilla ja puistokaduilla. Käsitteeseen laskettiin kuuluvan myös
hevosrattailla kulkeminen, tanssiminen, istuminen ja veneretket.
Helsingin Esplanadi ja Kaivopuisto olivat 1700- ja 1800- luvuilla
vilkkaita seurapiirien promenointikohteita.

Liikunnasta haetaan kontrolloitua jännitystä elämään. Uhkarohkeutta
ja temppuilua vaativat lajit lisäävät suosiotaan.
Työmatkaliikunnan ja vihreiden arvojen nousu kuten pyöräily
vaikuttaa kaupunkisuunnitteluun lisääntyneinä pyöräteinä ja
työpaikkojen huoltotiloina.
Olympiakilpailut muuttuvat huippu-urheilun, wow-arkkitehtuurin,
televisioviihteen sekä maailmanrauhan sanoman tyyssijaksi.
Ongelmana on kalliiden stadioneiden tyhjäkäyttö kilpailuiden jälkeen
joka saattaa muuttaa ratkaisevasti kilpailuiden järjestämisen
halukkuutta tulevaisuudessa.

Kansallisromantiikka ihaili kestävää ja voimakasta erämaiden
hiihtäjäkansaa.

Avainsanat: viihde, sosiaalisuus, luokkayhteiskunta

Avainsanat: vapaa-aika, kansanterveys, kilpailu, nationalismi

Avainsanat: kaverit, harrastus, bisnes, x-treme, tness

2.3 Referenssikohteita
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Suunnittelualue sisältää yleisurheilustadionin, kenttiä ja muita
liikuntapaikkarakennuksia. Mittakaavaltaan sitä voisi verrata laajaan
urheilupalvelujen keskittymään, jota tarkastellaan asemakaava
tasoisesti. Tavoitteena on, että suunnittelualueella pystyttäisiin
järjestämään suurtapahtumia, jossa yleisöä saattaa olla kymmeniä tuhansia, joten alueen tulee pystyä hallitsemaan tällainen
väkimäärä. Tällaisen vaatimuksen täyttämiseksi on haettavissa
ratkaisuja laajojen olympiapuistojen suunnittelusta sekä vinkkejä
urheiluun liittyvään arkkitehtuuriin. Suomessa on kaupungistumisen
alettua rakennettu hyvin paljon yleisurheilukenttiä, mutta viime
vuosikymmeninä suosiotaan lisänneiden lajien suorituspaikkojen
laajoja kompositioita yhdistettynä puistoon ei ole. Pieniä
liikuntapuistoja on suunniteltu mutta niiden tarkastelu on
detaljitasoista.
Urheilupuiston sisältämä suorituspaikkavalikoima määräytyy eri
lajien suosion perusteella suhteessa olemassa oleviin paikkohin ja
etäisyyksiin. Puisto voi myös pro loitua tarjoamalla paikkoja
marginaalilajeille, joille ei löydy paikkoja juuri mistään. Tällainen
suunnittelupäätös saattaisi olla kuitenkin taloudellinen riski.

Kuva 19. Lontoon olympialaisiin 2012 valmistuva olympiapuisto.
Puistossa on vapaamuotoiset ja laajat, paikoin aukiomaiset käytävät
ihmismassojen liikkumista varten. Käytävätilojen välillä on vapaamuotoisia viheralueita viihtyisyyttä lisäämässä.
Stadionien wow-arkkitehtuuri ja ulkotilojen maisema-arkkitehtuuri
toimivat saumattomasti yhteen luoden yhtenäisen ilmeen alueelle.

Kuva 18. Berliinin Olympiastadion vuodelta 1936.
Urheilustadionien arkkitehtuuri on poikkeuksetta komeaa ja
juhlavaa. Sen syntyjuuret ovat antiikin jumaltaruisessa Kreikassa
sekä mahtavan Rooman imperiumin viihdekeskuksessa,
Colosseumissa. Perusteemoja ovat olleet aksiaalisuus ja symmetria.
Tämäntyylinen arkkitehtuuri on suora viittaus entisaikojen fasismiin,
sotilaalliseen järjestelmällisyyteen ja on siksi epäsuosittua nykyään.
Hillitysti toteutettuna se kuitenkin korottaa juhlallisuutta.

Kymmeniä metrejä leveille käytäville ei liene käyttöä samassa mittakaavassa kilpailuiden jälkeen, joten on oletettavaa alueen
joutuvan osittain rakentamisen alle ja puistokäytön korostuvan.
Istutettava puusto on vielä taimikokoista kilpailuiden aikana ja
täydessä komeudessaan vuosikymmenten päästä. Lontoolaisten
puolesta on toivottavaa, että alue on osattu nähdä pitkäaikaisena
puistoinvestointina.

Kuva 20. Keski-Pasilaan suunnitteilla olevassa urheilupuistossa
näkyy selvästi jalkapallon suosion kasvu. Laji on saanut runsaasti
julkisuutta televisiossa ja Suomessa on käynnissä jalkapalloinnostus. Nykyään kenttiä voidaan rakentaa keinonurmesta ja
kenttiä voidaan lämmittää talven yli, mitkä mahdollistavat
mielyttävän harrastusalustan ja pitkän harjoituskauden. Vielä
parikymmentä vuotta sitten tällaista ei pystytty tekemään, mikä hillitsi
harrastamista ja suosiota pölyävien kivituhkakenttien ollessa
peliareenoita. Ryhmäliikuntana jalkapallo on järjestäytynyttä
toimintaa ja pitkälti nuorison laji. Voimakkaita suunnanmuutoksia,
kontakteja sekä kiihdytyksiä sisältävä laji ei sovi harjaantumattomille
ja vanhoille jaloille toisin kuin esim. uinti tai hiihto, jotka ovat
aikuisväestön suosiossa. Kenttien pelivuorojen aikataulutus on
koordinoitua, eikä alueelle voi välttämättä “noin vain” mennä
pelailemaan. Tällaisen nuorisotoiminnan klusterin sijoittaminen
juna-aseman läheisyyteen on ainoa oikea ratkaisu.
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3. Tarkastelualue

Kuva 21. Kirjatut tunteet tarkastelualueesta.

3.1 Sijainti
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Kuva 23.
Suunnittelualue sijaitsee noin 10 km Helsingin keskustasta luoteeseen. Alue sijoittuu kokonaisuudessaan Hämevaaran “vihersormen” sisään. Vihersormet ovat tärkeitä ekologisia käytäviä työntyessään
syvälle kaupunkirakenteeseen. Ne toimivat myös ihmisten virkistäytymisen alueina.
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Kuva 22. Tarkastelualueen sijainti pääkaupunkiseudulla. Pinta-alaltaan lähes Helsingin keskustan
kokoinen alue on merkittävä osa pääkaupunkiseudun asutuksen sisäisiä viheralueita. Aluetta ei ole
rakennettu kauttaaltaan liikuntaan sopivaksi kuten esim. Helsingin keskuspuisto on, vaan sillä on
enemmän ekologista arvoa kuin virkistysaluearvoa. Kartasta voi nähdä, miten paljon asutusta alueen
ympärillä on ja siten arvioida millaista käyttäjämäärää alue voisi palvella, mikäli sen palvelut olisivat
runsaammat. Myös erittäin hyvät liikenneyhteydet voivat moninkertaistaa alueen käyttäjämäärät.
Kuva 23. Maakuntakaavakartassa on osoitettu tarkastelualueen sijainti osana pääkaupunkiseudun
viherverkostoa. Kaavassa osoitetut “vihersormet” ovat melko laadukkaita, ekologisesti toimivia, mutta
katkoviivalla osoitetut viherkäytävät ovat paikoin olemattomia. Kaavassa osoitetut viheralueet ovat
pitkälti myös ihmisten ulkoilualueita, joihin on määräysten mukaan sallittua rakentaa kevyesti esim.
ulkoiluteitä, ja siten verkosto toimisi optimitilanteessa myös laajana reittiverkostona ulkoilijoille.
Kaavassa osoitettu tielinjaus tarkastelualueen pohjoispään poikki laskisi huomattavasti vihersormen
ekologista toimivuutta eläinten siirtymäreittinä ja ihmisten vihreänä virkistysalueena.

Leppävaaran urheilupuiston sijainti lähellä kolmen kunnan risteymäkohtaa, keskeisten liikenneväylien
tuntumassa ja suuren asukaspaineen ympäröimänä antaa perustelut puistoalueen kehittämiselle, sillä
sille riittää käyttäjiä. Alueelle voi saapua junalla, bussilla, autolla tai lihasvoimin. Kauempana puistosta
asuvat puiston palveluita käyttävät saattavat tulla autolla paikalle. Lyhyt vapaa-aika, pitkä etäisyys,
kehno sää ja varusteiden kuljetus ovat suurimmat syyt miksi auton käyttöön tukeudutaan siirryttäessä. Puiston palveluiden kehittämisen myötä on oletettavaa, että alueelle tulee tarve rakentaa lisää
pysäköintipaikkoja kävijämäärien kasvaessa. Autoilua puoltavia syitä on myös mahdollista vähentää
tarjoamalla turvallinen pitkäaikaisvarustesäilytysmahdollisuus puistoalueella. Urheilupuiston
palveluilla voidaan nähdä tarkoitettavan siellä sijaitsevia suorituspaikkoja sekä oheispalveluita kuten
suihkut, kahvilat, tavaroiden säilytystilat ja varustevuokraus.
Polkupyörällä ja jalan alue on saavutettavissa monelta suunnalta. Suunnittelualueen vihersormea ei
ole aiemmin kehitetty ihmisten liikkumista silmälläpitäen ja siitä puuttuu pystysuuntainen reittiyhteys.
Pyöräilijä joutuu etsimään reittinsä asuinalueiden katuja pitkin halutessaan pohjoiseen tai etelään.
Laajat ulkoilma-alueet, jotka ovat hyvien liikenneyhteyksien saavutettavissa ja ilman välitöntä asukaskontaktia, ovat oivia paikkoja tapahtumien järjestämiseen. Leppävaaran stadion tarjoaa katsomotilat
ja kenttäalueen oikeanlaisessa ympäristössä erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Espoossa ei ole
muita vastaavia paikkoja isojen massatapahtumien järjestämiseen.
Leppävaaran uusi, 2000- luvulla rakentunut kaupunkikeskus, kauppakeskus Sello, sijaitsee Turuntien
ja junaradan eteläpuolella josta on järjestetty muutama yhteys puistoalueeseen alikulkutunneleiden
kautta.

3.2 Peruskartta

3.3 Ilmakuva

3.4 Maaperä

Kuva 24. Tarkastelualue on sivuiltaan asuinrakentamisen
ympäröimä. Alue kuuluu Hämevaaran vihersormeen. Siitä erkanee
kapeat viherkäyävät kohti Viherlaaksoa sekä Malminkartanon
täyttömäkeä. Pohjois-eteläsuunnassa puistoalue jatkuu
liikenneväylien katkomana aina Tapiolaan asti.

Kuva 25. Tarkastelualueen ilmakuvassa on selvästi nähtävissä
“vihersormen” vehreys rakentamisen keskellä. Alueella
vuorottelevat avoimet viljelysalueet sekä havupuuvaltaiset metsät.

Kuva 26. Maaperä tarkastelualueella. Vertaamalla edellisiin
karttoihin voi nähdä savialueiden tarkan hyödyntämisen
maanviljelyksen tarpeisiin.

Savimaa
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Kuva 29.
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Kuva 27. Tarkastelualueen pinnanmuodoissa
suurin huomio kiinnittyy alueen halki pohjois-etelä
suunnassa kulkevaan purolaaksoon, joka selvimmin näkyy käyräkartalla terävänä viiltona mäen
halki. Pinnanmuodot ovat olennaisia maisematilojen jakajia ja määräävät siten osaltaan
toimintojen sijoittelua, etenkin laajaa pinta-alaa
vaativien toimintojen kuten ulkoilureitit ja
ulkoliikunnan suorituspaikat.

tuntumassa on muutamia kivikautisia hautaröykkiöitä jotka kertovat alueella asutun jo kauan aikaa
sitten. Kartassa vaalealla näkyvä laaksoalue on
ollut veden peitossa ja kallioselänteet ovat olleet
saaria. Saviperäinen maaperä tarkoittaa, että
alueella on oletettavasti aikoinaan ollut rehevä
ruovikkoinen lahti, jossa on ollut runsaasti riistaa
ja kalaa tarjolla, mikä tarkoittaa että alue on ollut
hyvä asuinpaikka ja siten siellä on luonnollisesti
myöskin jouduttu hautaamaan omaisia.

Korkeuserot tarkastelualueella ovat maltilliset,
mutta osittain jyrkkäpro iliset. Tämä asettaa
uusien urheilusuorituspaikkojen sijoittelulle oman
haasteensa koska jyrkät rinteet ovat paitsi
maisemallisesti herkkiä suunnittelualueita niin
myöskin rakennusteknisesti haastavia.
Tarkastelualueen pohjoisosasta löytyy laajempi
maltillisten korkeuserojen alue.
Kartan koilliskulmassa näkyy selkeänä huippuna
ylitse muiden Malminkartanon täyttömäki joka on
suosittu paikka mäkiurheiluun pääkaupunkiseudulla.
Maisema-analyysialueella tarkastelualueen

*
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Kuva 28. Tarkastelualueen pintavedet ohjautuvat
Monikonpuroon, joka on paikallisesti tärkeä
pienvesistö. Tarkastelualue on lähes kokonaisuudessaan Monikonpuron valuma-alueen sisällä.
Monikonpuro laskee Iso-Huopalahteen.
Monikonpurossa elää purotaimenkanta, jonka
tulevaisuus tulisi huomioida suunnittelutyössä.
Parhaiten siinä onnistuu välttämällä rantarakentamista, josta irtoaisi runsaasti savea samentamaan ja sakkauttamaan vesistöä. Mahdollinen
rakentaminen tulisi suunnitella yhdessä
purokunnostusten tietäjien kanssa.
Etelä-Suomessa sataa n. 600 – 750 mm vuodessa. Valuma-alueen pinta-ala on n. 21 km2.
Virtaama Monikonpurossa on alimmillaan n. 10 l/s
ja ylimmillään n. 6m3/s. Puro jäätyy talvisin paikoin
pohjiaan myöten. Taimenkanta on herkkä aistimaan virtaaman muutoksia ja vaeltaa kuivuuden
uhatessa suvantokohtiin ja jopa mereen. Ojitetulla
ja maastonmuodoiltaan voimakkaalla, kallioisella
valuma-alueella hulevesi tulee sateen jälkeen
voimakkaina sysäyksinä puroon. Kuivina kesäkuukausina se saattaa kuivua lähes täysin ja talvisin

jäätyä pohjia myöten. Puro ei aiheuta mainittavia
tulvaongelmia tarkastelualueella.
Kuva 29. Syksyinen Monikonpuro. Purokanjonissa
on viidakkomainen rehevyys ja luonnontilaisuus
jyrkkien rinteiden puristuksessa jossa Monikonpuro
meanderoi kanjonin ravinteikkaassa ja hiekkapitoisessa maaperässä rehevän lehtokasvillisuuden keskellä murtaen reunavalleja ja siten
kaataen vierellä kasvavia puita liekopuiksi puron
vesipinnan ylle. Liekopuut ovat tunnusomainen
piirre lunnontilaiselle purolle ja muodostavat hyvän
ekologisen ympäristön hyönteis- ja kasvilajeille.
Vedessä elävät ja pinnalle putoavat hyönteiset
ovat tärkeä osa purotaimenen ravintoa ja siten
niiden elinolosuhteiden turvaaminen on tärkeää.
Ihmisen silmin nähtynä liekopuut näyttävät hoitamattomalta ja epämääräiseltä, mutta puronvarren
raivaaminen edustavaksi heikentäisi merkittävästi
puron ekologiaa. Urheilupuiston alueella
Monikonpuro kulkee huomaamattomasti
avo-ojassa pensaiden varjostamana.

3.7 Monikonpuro 33, 34
“Monikonpuro (ruots. Monikkobäcken), entinen
Kilonpuro, virtaa noin seitsemän kilometrin
pituisena muinaisen Vantaanjoki-suiston
jokihaarana. Sen reitti sujuttelee suuntaansa
vaihdellen Vantaan rajan tuntumasta Leppävaaran
keskustan kautta mereen Isoon Huopalahteen.
Karhujen tiedetään ennen muinoin taistelleen
kalaisan puron antimista nykyisen Turuntien
koskipaikassa. Vuosisatoja sitten puron ja sen
ympärillä olevan laakson ottivat haltuunsa ihmiset.
Riita kaloista jatkui kaksijalkaisten kesken.
Tilanomistajien välisiä apajakiistoja käsiteltiin
Maaoikeudessa ainakin 1700-luvun lopulla.
Nykyisen Leppäviidan asuntoalueen lounaisnurkka
oli keskiajalla Konungsböle-niminen kalastajakylä.
Veden vilja on liittynyt olennaisesti Monikonpuroon. Laaksosta kehittyi asutuksen vakiintuessa
myös hedelmällinen maanviljelysalue maannousun
aiheuttamasta uoman kutistumisesta huolimatta.
Maanviljelystä harjoitettiin aina vuoteen 1995
saakka. Uomaa on kaivettu ja sen paikkaa
vaihdettu usein jo maanviljelyskaudella. Satakunta
vuotta sitten varsin suuren siirto-operaation syy oli
Turun rautatien rakentaminen eteläiseen
Leppävaaraan.
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Helsingin ja Espoon kaupunkien
solmittua yhteistyösopimuksen Leppävaaran
alueen maankäytöstä Maxi-market joutui lopulta
väistymään mittavan Sello-liikekeskuksen ja
liikenneterminaalin tieltä. Uusi linjaussuunnitelma
kirvoitti ympäristölautakunnan ja kansalaisjärjestö
Monikonpuroliikkeen vastustamaan siirtoa.
Monikonpuron luonnonympäristöarvon
haastajaksi nousi aie vangita puro tunnelin
sisään Leppävaarankadun tuntumassa. Useiden
oikeudenkäyntien jälkeen lupa heltisi, kun siirto
sovittiin suoritettavaksi tiukoin ehdoin. Se merkitsi
mm. siirtoa kuivatyönä sekä veden ja vesialueen
tarkkailua. Kalakantoja velvoitettiin tutkimaan
viiden vuoden ajan (2001-2005)” (Pulkkinen.). 33

Kauppapaikkatuulet alkoivat puhaltaa laakson yli
1970-luvun alussa. Silloin osan Monikonpurosta
todettiin olevan Maxille, Suomen ensimmäiselle
automarketille, suunnitellulla alueella. Sitä
perattiin, siivottiin ja siirrettiin tunteidenpalon
siivittäessä mielipidekirjoittelua toimenpiteistä.
Sekä väliaikaiseksi tarkoitettu Maxi-market että
siirretty puro saivat olla sijoillaan lähes
kolmenkymmenen vuoden ajan.
Vesihydro Oy teki purosta ensimmäisen yleissuunnitelman ja perkausselvityksen vuonna 1982.
Tiedot päivitettiin 1990-luvun alussa ennen
siirtosuunnitteluun ryhtymistä. Selvitys auttoi
asemakaavan laatimisessa. Asemakaava
puolestaan antoi lähtökohdat uoman ja putken
mitoitukseen ja korkeusasemiin sekä eri vedenjohtamistavoille. Siirrettävälle osuudelle oli
tarkoitus rakentaa purkupää
kokonaan avouomana kallioleikkaukseen ja
maakanaaliin sekä viisi allasta.

Kuva 30. Monikonpuron uomaa siirrettiin
Leppävaaran keskustan rakentamistöiden
yhteydessä. Korkeatasoinen vesirakentaminen
antoi palkinnoksi kalakannan säilymisen lisäksi
“kuntatekniikan saavutuksen” vuonna 2006.
Edustavasti rakennettu uoma on nähtävillä kauppakeskus Sellon edustalla sekä Rummunlyöjänkadun kerrostalojen pihoilla.

Puron herkän kalakannan vaikutukset suunnittelutyöhön.

Kuva 31. Eräs maan muokkausta ja eroosiota
välttävä sekä melko edullinen rakennuskeino on
pitkospuut, jotka riittävän leveinä ja laadukkaasti
toteutettuina voivat toimia käytävien korvikkeina.
Tällä rakennustavalla ihminen voi luontoa
suuremmin rasittamatta päästä melko herkillekin
alueille. Pitkospuiden hankaluus, on ettei niitä
pysty kunnolla talvikunnossapitämään ja vaativat
muutoinkin tarkempaa huolenpitoa kuin
maavaraiset asvaltti- ja kivituhkakäytävät. Kuvassa
on Haagan alppiruusupuiston leveää pitkospuuta.

Maisema-arkkitehtuurin yksi perustehtävistä on
tukea ekologisia arvoja ja kestävyyttä. Suunnittelualueen läpi virtaava Monikonpuro on ekologisilta
arvoiltaan tärkein yksittäinen asia alueella.
Urheilupuiston suunnitelmassa tulisi joko parantaa
tai ylläpitää puron ekologisia arvoja. Suurimmat
riskit herkälle puroekosysteemille aiheutuisi
voimakkaasta ja harkitsemattomasta puronuoman
muokkauksesta, joka aiheuttaisi äkillisiä muutoksia
virtauksiin ja vapauttaisi runsaasti kiintoainesta
veteen. Puronvarsikasvillisuus luo uomalle oman
pienilmaston ja hyöteistön, jotka ovat osaltaan
myös herkkiä reagoimaan äkillisiin muutoksiin.
Puron olosuhteiden muuttaminen,
parantaminen niin eliöille kuin ihmiselle, tulisi
tapahtua yhteistyössä riista- ja kalatalouden
asiantuntijoiden kanssa joilla on paras osaaminen
purokunnostuksissa. Vaatimus
kehityssuunnitelmassa esitettävälle puronvarren
suunnittelulle, ilman alan asiantuntijoita tehtynä,
olisi että maaperän muokkauksia, kasvillisuuden
ja hulevesien rajuja muutoksia olisi vältettävä,
eli siinä ei esitettäisi voimakasta puronvarren
rantarakentamista. Virtaavan veden läsnäolon
korostaminen ja lähelle pääsy olisi ihmisille yksi
parhaimmista viihtyisyyttä lisäävä elementti, mutta
Monikonpuro on vesimäärältään niin pieni, ettei
haluttavaa vaikutusta pääsisi syntymään, vaikka
rantapengerrys rakennettaisiin; uimaan siinä ei
pääse.

Kuva 32. Purotaimenen eli tammukan ulkoasu
on värikäs ja kaunis. Kooltaan pienellä kalalla on
ravintoarvoa lähinnä Lapin joissa, jossa sitä esiintyy runsaammin.

3.9 Maisemarakenne

3.8 Yhdyskuntarakenne 43
Pientaloasumisen alue
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Kuva 33. Tarkastelualueella joka on osa
Hämevaaran vihersormea, sijaitsee muutama
asuinrakennus, hevostalli, uimahalli,
urheilustadion, jäähalli sekä poikittaisia
liikenneväyliä. Kävely- ja pyöräilyetäisyydellä puistosta voi kartan ja väestötilastojen perusteella
arvioida asuvan kymmeniä tuhansia ihmisiä.
Alueella on siis merkittävää arvoa
lähivirkistysalueena urheilusuorituspaikkojen
lisäksi. Kaupungilla on paineita ottaa
rakentamattomia metsäalueita rakennusmaaksi.
Huolella suunniteltu ja rakennettu urheilupuisto
on vahva elementti arvotettaessa metsämaan
virkistysarvoja sen läheisyydessä.
Suunnittelemalla ja rakentamalla laadukas liikuntaja urheilualue voi tavallinen ei ekologisia arvoja
sisältävä metsämaastokin muuuttua arvokkaaksi ja
siten todennäköisemmin säilyä kärsien ainoastaan
kevyen liikuntapaikkarakentamisen jäljistä, jotka
ovat pieniä verrattuna asuttamiseen ja muuhun
rakentamiseen.
Leppävaaran multavat laaksoalueet ovat olleet
1960 luvulle asti kartanoiden viljelysmaita. Näistä

esimerkkinä Albergan, Leppävaaran, Perkkaan ja
Kilon kartanot. 1700-luvun loppupuolella
kartanoelämää vauhditti Viaporin upseeristo, joka
asui alueen kartanoissa joiden, ympäristöstä
tuotettiin rakennusmateriaalia linnoitustöihin.
Pääkaupunkiseudun liikenneväylien risteyskohtana
alueesta on muodostunut samalla kaupankäynnin
keskus. Keskustan alueella ovat sijainneet
automarket-Maxi, kauppakeskus Galleria sekä
kauppa- ja vapaa-ajan keskus Sello.

Kuva 34. Tarkastelualueen maisemarakenne on
mielenkiintoinen sitä keskeisesti hallitsevan
purolaakson ja etenkin syväuurteisen purokanjonin
ansiosta. Tarkastelualueen voi jakaa maisemarakenteen osalta kahteen osaan; purokanjonin
pohjoispuoleiseen sekä eteläpuoleiseen
alueeseen. Pohjoisempi osa on reunoiltaan häilyvämpi ja sekavampi, kun taas eteläinen osa on
kallioselänteiden selkeihin reunoihin rajautuva ja
vahvailmeinen. Ylempi alue kestää maisemallisesti
suurtakin muokkausta, kun taas alempi alue on
osittain jo pitkälti harmonisessa tasapainossa ja
siten maisemallisesti herkästi haavoittuva, mutta
osin jo pitkälle rakennettua ja niillä alueilla
lisärakentaminen ei aiheuttaisi haittaa.
Tarkastelualueen maiseman solmukohta sijoittuu
hyvin keskeiselle paikalle urheilupuiston
tuntumaan. Solmukohdassa purolaakso avautuu
kallioselänteiden puristuksesta laajaksi avoimeksi

viljelylaaksoksi. Kohdassa on laaksomaisemaa
keskeiseti hallitseva kalliokukkula, jonka päältä
avautuu hienot näkymät laaksoon. Laaksoalue on
määritelty Uudenmaan liiton selvityksissä säilytettäväksi kulttuurimaisemaksi (kuva 4.) ja on
siten haasteellinen alue lisärakentamisen suhteen.

Kuva 35. Maiseman solmukohta puolen kilometrin
päästä kuvattuna. Turuntieltä aukeaa näkymä
avoimen niityn ylitse sen taustana toimivalle
maisemallisesti merkittävälle reunalle. Havupuuvaltaisten selänteiden kasvillisuus peittää
maisematilan reuna-alueet. Kesällä Monikonpuron
varren lehtipuut jakavat avoimen maisematilan.
Maisemallisena huippuna keskialueella sijaitsee
Kaivoskallion kallioseinämä, jonka takana nousee
Veräjäkallion selänne.

3.10 Maastoyypit

3.11 Metsäkasvillisuus tarkastelualueella 35
Kuva 36. Tarkastelualueen rakentamattomien
maastoalueiden käytettävyydellä on merkittävä arvo toimia osana alueen liikuntapalveluita
virkistysarvojen ja ekologisten näkökulmien lisäksi.
Jokamiehenoikeuksilla tapahtuva luonnossa liikkuminen on monille liikunnan harrastajille korvaamaton etu.
Tarkastelualueen maaston voi jakaa kolmeen
luokkaan; helppokulkuiset metsät, vaikeakulkuiset metsät/maastot sekä avoimet alueet eli pellot,
niityt ja nurmikot. Pelloissa on huomioitava, että ne
ovat kasvukauden ajan kiellettyjä alueita liikkua ja
toimia.
A) Helppokulkuista mäntymetsää jossa
kalliopinta paistaa paikoitellen. Näkyväisyys
metsässä on hyvä, koska peittävä lehtipuusto
puuttuu heikon kasvualustan takia. Kenttäkerroksena on lähinnä kanervaa. Kartassa esitetty
jako on hyvin karkea ja alueella esiintyy paikoitellen myös vaikeakulkuisempia alueita kuten jyrkänteitä ja tiheiköitä. Etenkin rinnealueilla, joissa on
paksumpi kasvualusta ja siten enemmän
kosteuden varastoimiskykyä, on myös
rehevämpää kasvillisuutta kuten kuusia ja
peruslehtipuustoa sekä aluskasvillisuutta.
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B) Vaikeakulkuinen maasto jossa on hyvin
hankala liikkua polkuverkoston ulkopuolella
kasvillisuuden rehevyyden ja paikoitellen kostean
maaperän takia. Etenkin sadepäivinä epämielyttävä alue liikkua märän kasvillisuuden kastellessa
vaatteet.

1000 m

Kuva 37. (A)

Kuva 38. (D)

C) Avoimet alueet kuten pellot, niityt ja
nurmikot. Huomioitavaa on että pellot ovat
kesäaikoina käytännössä liikuntakiellossa ja siten
vain maisemallisia arvoja sisältäviä. Runsaslumisina talvina niille voidaan ajaa hiihtouria. Peltoja
on myös helppo käyttää suurta pinta-alaa
vaativien tapahtumien areenoina ja ottaa viljelyskäyttöön taas seuraavana kesänä.
D) Pihamiljöö. Enemmän tai vähemmän
hoidettua kasvillisuutta. Hoidettu piha
kertoo osaltaan tontin laajuuden ja siten alueen
jossa sivullisten ei tulisi liikkua ilman lupaa. Usein
myös erityis kasvillisuutta kuten omenapuita ja
jaloja lehtipuita.
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Kuva 39. Tarkastelu ja suunnittelualueen kasvillisuus koostuu pitkälti Suomen puulajiston
peruskasveista, joskin merkkejä kartanokulttuurista
on jäänyt, kuten tammikuja Kilon kartanon
edustalla. Pohjois-Leppävaaran ja Lintuvaaran
alueelle on laadittu luonnonhoitosuunnitelma.
Työn suunnittelualue sijoittuu tämän luonnonhoitosuunnitelman rajojen sisälle. Maisema-arkkitehdin
tekemä yleisuunnitelma vaikuttaisi luonnonhoitosuunnitelman sisältöön, mikäli suunnitelmassa esitetään tietynlaista käyttöä ja tavoitteita
metsille. Tällaisia voivat olla vaikka esitetty tavoite
saada näkymälinjoja, lehtipuustoa jollekin alueelle,
reunametsien valaistus, liekopuiden mahdollisuus
puronvarressa sekä turvallisuuden tunteen korostaminen lenkki-reiteillä, jolloin esimerkiksi pensaikkojen ei annettaisi kasvaa.
Kartassa on esitetty alueen kasvillisuuden päälajit
kullakin hoitoalueella. Selkeästi on erotettavissa
kallioiset selänteet, joissa kasvaa kuivuutta hyvin kestävä mänty sekä varjoisa ja kosteampi
purolaakso, jossa viihtyvät koivu ja harmaaleppä.
Kaivoskallion ympärillä viihtyy lehtomainen kasvillisuus. Syynä lienee maaperän kalkkipitoisuus ja/
tai istutustoiminta keskeiselle ja näkyvälle paikalle. Hoitosuunnitelmassa on esitetty Kaivoskalliota ympäröivän lohkon 411 hoitosuunnitelmaksi
seuraavaa (Luonnonhoitosuunnitelma):
Kuvio
Pinta-ala (ha)
Kasvupaikka
Kehitysluokka
Pääpuulaji
Keskiläpimitta (cm)
Keskipituus (m)
Pohjapinta-ala (m²/ha)
Runkoluku (kpl/ha)
Lisätietoja

411
1,312
1
03
5
22
19
22
x
Haapavaltainen sekametsä.
Kaivoskallion lehto.

Tavoite

Jätetään luonnontilaisen
kaltaiseksi. Suojeltu.
Hoidosta tehty erillinen
hoitosuunnitelma, jota
noudatetaan.
(Arvokkaiden luonto
kohteiden hoito- ja
käyttösuunnitelmat, Espoon
ympäristönsuojelulautakun
nan julkaisu 3/91)

Kuva 40. Kaivoskallion lehtomainen rinne koillisesta nähtynä talviasussaan. Lehtipuut paljastavat
maastonpohjan talvisin ja värjäävät maiseman
värikkääksi syksyn ruska-aikana. Lehtipuissa on
liikkeen ja tapahtuman tuntua niiden voimakkaan
vuosikierron ansiosta.

3.12 Suorituspaikat

3.13 Liikunta-alueet ja reitit

Kuva 41. Tarkastelualueella sijaitsee tällä hetkellä
monenlaista liikuntapuistoon sopivia toimintoja ja
suorituspaikkoja, mutta ne ovat vaikeasti saavutettavia. Parannusehdotuksena alueen toimintojen
yhdistämiseksi ovat selkeät ja yhtenäiset pohjois-eteläsuuntaiset yhteydet, jollaisille jo yleiskaavassa oli osoitettu tarve. Alueen pelloilla on
maisemallisten arvojen lisäksi toiminnallista arvoa
runsaslumisina talvina, jolloin nille voidaan ajaa
latukoneella lisäreittejä hiihtoon.

Tarkastelualueen liikunta ja urheilupaikat voidaan
jakaa karkeasti eri luokkiin joita ovat:

A= Jalkapallokenttä; nurmikko
B= Jalkapallokenttä; tekonurmi
C= Jalkapallokenttä; kivituhka
c= Koulujen palloittelukenttiä
2kpl; kivituhka

- Hyväkuntoinen, aidattu,
varusteltu ja valaistu.
- Hyväkuntoinen, aidattu,
varusteltu ja valaistu.
- Valaistu.
- Valaistu.

Kuva 41

E= Urheilureitti; kivituhka
F= Urheilureitti; asfaltti
G= 1kpl Yleisurheilukenttä
H= 1kpl Uimahalli
I= 2kpl Sisäliikuntapaikkoja

1: Urheilulajien suorituspaikat
- Rakennetut urheilulajien suorituspaikat sijaitsevat
pääosin stadionin tuntumassa ja läheisissä
rakennuksissa sisäliikuntapaikkoina. Paikat ovat
pääosin hyväkuntoisia.

L

U

U

2: Rakennetut lenkkireitit ja kevyenliikenteen reitit
- Lenkkireitit muodostavat yhdessä reittiverkoston,
jota lenkkeilijät käyttävät. Rakennettujen yhteysreittien puute pystysuunnassa sekä viherkäytäviä
pitkin tekee liikuntaverkostosta epäselvän ja vajavaisen ja etenkin pimeän aikaan rajaa lenkkeilyn
harrastusta vain valaistuille reiteille ja jopa vain
avoimilla alueilla oleville valaistuille reiteille.

E
S
E

U

O

A

G

Pyörätie

5

I

H
B P
R
C K

c c
I

U

D

J
U

1
5

2

5

5
5

2
5

N

U

U

3: Nurmikot
- Tasaiset ja hoidetut nurmikot vetävät puoleensa
jumppaajia, palloittelijoita, koiran ulkoiluttajia,
auringonottajia yms.

2

2

2
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2

1

1000 m

5: Metsäalueet
- Metsäalueilla voi liikkua hankalassa maastossa
sekä poluilla. Virkistysarvoltaan ylivertainen ja
sopii siten esim. henkiseen kuntoutukseen.

3
1

5

1

U

1:30000

1

2

4: Niityt ja pellot
- Niityt ja pellot ovat kesäaikaan vaikeasti hyödynnettäviä liikuntapalveluihin mutta runsaslumisina
talvina niillä voi hiihtää ja lumikenkäillä. Viljellyillä
pelloilla ei kasvukauden aikana saa kulkea.

J= 1kpl Golf-lyöntiharjoittelupaikka - Hyväkuntoinen ja varusteltu.
K= 1kpl Skeittiparkki
- Ankea ja yksinkertaisesti
varusteltu.
L= Agilityrata
- Yksityinen, vajavainen
varustelu.
N= Pulkkamäki
- Hyvin loiva ja vaatimaton
mutta toimiva.
O= Dirt- pyöräily
- Poikien itse rakentama
maastopyöräilyrata.
Huonokuntoinen ja vaarallinen.
P= Tennis 2kpl, koripallo, salibandy - Asfalttialusta on sopimaton.
R= Moukarin- ja kiekonheiton harjoituskenttä.
S= Jokamies voimistelulaitteet.
T= 100m Mondo suora pikajuoksijoiden harjoitteluun.
U= Koulu. Koulujen liikuntasaleja käytetään iltaisin liikuntapalveluihin ja koulujen oppilaiden liikuntakasvatus voi osittain tapahtua
urheilupuiston palveluita käyttäen.

5

5
D

U

- Yksityisiä, Pittoreskejä
tallimiljöitä.
- Silmukka 5km. Valaistu. Ei
taukopenkkejä. Silmukkalenkki
on talvisin hiihtokäytössä.
- Silmukka 1km. Hyväkuntoinen
ja valaistu. Taukopenkki. Talvi
sin hiihtokäytössä.
- Hyväkuntoinen, varusteltu,
aidattu, valaistu ja
katsomot.
- Remontoinnin ja maauimalalaajennuksen tarpeessa.
- Hyväkuntoisia ja varusteltuja.
Halleissa voi pelata jääkiek
koa, salibandyä, tennistä, kori-,
lento-, käsi- ja sulkapalloa sekä
voimistella.

Lenkkireitti
Yhdyspolku

F

D= Ratsastustalleja 2kpl
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5

2
4

1:20000

5

1000 m

Kuva 44. Kuvassa on korostettu tarkastelualueen
lenkkireitit, yhdyspolut sekä kevyenliikenteen reitit.
Nopein polkupyöräreitti tarkastelualueen pohjois ja
eteläpään välillä on asutusalueiden ja
Leppävaaran keskustan läpi autotien vieressä
liikenteen metelissä ja huonon hengitysilman
keskellä.

Kuva 42.

Kuva 43. Hoidetut nurmikot (3) tarjoavat
mielyttävän alustan erilaisille harrasteille.
Nurmikot vaativat suurta huolenpitoa.

Ajatus linjata uusi vihersormen sisäinen
pystyreitti läpi purokanjonin on houkutteleva,
mutta se katkaisisi hiihtolenkin kolmesta kohtaa
sekä tekisi rehevästä kanjonista puistomaisen.

3.14 Alueleikkaukset
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Kuva 45. Tarkastelualueella tehdyistä alueleikkauksista näkee selvästi että alueen maisemaa hallitsevat
metsäiset mäet sekä niiden väliset viljellyt savilaaksot. Alueella on myös huomattavia rakennelmia, jotka
ottavat tilaa haltuunsa. Tällaisia ovat mm. urheilustadion, voimalinja ja kirkko. Laajat aukeat, mäet ja selvät
yksittäiset rakennelmat vaativat harkintaa näkymälinjojen suhteen suunnitelmassa. Alueelle tehtävässä
suunnitelmassa tulisi kunnioittaa ja vahvistaa alueen maiseman ominaispiirteitä.

D

Liikuntapuiston toimintoja ajatellen maisemapro ili on ideaalinen sillä alueelle pystytään rakentamaan
sekä tasaisia että mäkisiä ulkoilureittejä vaihtelevassa maisemympäristössä pelkän metsän sijaan sekä
voidaan tarjota hyviä näköalapaikkoja.

B
100 m

C
Friisinmäki

Ruusutorpan koulu

A

Kuva 46.
Mormonikirkko

Leppäsillan pellto

Monikonpuro

Kaivoskallio

Veräjäkallio

B
Ruutusmäki

Kilon kartano

Voimalinja

Leppävaaran kartano

Turuntie

Urheilustadion

Veräjäkallio

C

D

Monikon mäki

Monikonpuron laakso

Veräjäkallio

A

27

4.Suunnittelualue

Kuva 47. Yleisurheilustadionin kontstruktivistinen katsomo on alueen rakennetun ympäristön hierarkian ylimmällä tasolla siihen
liittyvän symboliikan takia. Sen edessä, silmien alla, tapahtuvat korostetusti urheilijoiden onnistumiset, pettymykset, maaliintulot
ja palkitsemiset. Kaikki kilpaurheilun syvimmät tunteet. Pääkatsomo on rakennettu vuonna 1982 ja siinä on 2800 istumapaikkaa.
Luonnonympäristön hierarkiapiste on Kaivoskallio, jonka mahtava kallioseinä jää valitettavasti sen juurelta
kasvavan puuston taakse piiloon.

4.1 Kokovertailu

4.2 Maisemarakenne
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Monikko

1

Veräjäkallio

Kaivoskallio

3

2

4

Leppäviita

1

2

5

6
Gransinmäki

4

7

100m
Kuva 49

Leppävaara

Laaksoalue

3

Vaihettumisvyöhyke
Ylänköalue
Ekologiseti herkästi vahingoittuva purovyöhyke
Vahvapiirteinen metsänreuna
Maiseman hierarkiapiste

1:20000
500 m

1. Suunnittelualue, Leppävaara
2. Esplanadin puisto, Helsinki
3. Central Park, New York
4. Seurasaari, Helsinki

Nupukivenkallio

Symbolisesti tärkein urheilupaikkarakennus
Säilytettävä näkymäyhteys, herkkästi pilalle menevä maisema
Uudisrakentamisen suunta

Kuva 48. Suunnittelualue on verrattain iso, useita kymmeniä kertoja suurempi kuin Esplanadin puisto
Helsingissä ja noin kolmannes New Yorkin Central Parkin koosta. Suunnittelualueesta iso osa on
kallioista metsää ja kulttuurihistoriallisesti arvotettua peltomaisemaa, jotka on otettu mukaan suunnittelualueeksi piirustuksissa niiden maisemallisen läsnäolon tunteen välittämisen vuoksi.

Tärkein sisääntulokohta

Suuri pinta-ala tarkoittaa, että suunnittelussa keskeisiä aiheita ovat tilasarjojen luominen, näkymälinjat,
taustamaisemat sekä elementtien voimakkuus. Puiston käyttäjän näkökulmasta myös paikkojen helppo
saavutettavuus eli kiemurtelemattomat käytävät, jottei nurmikoiden kautta oikaisu tule liian
houkuttelevaksi.

Tieosuus jolta järjestettävissä liityntä suunnittelualueen sisälle
(pysäköintialueet ja huoltoliikenne)

Kukkula
Huomattava kalliojyrkänne

1. YU Stadion
2. Uimahalli
3. Lukio
4. Monitoimitalo
5. Ala-aste
6. Jäähalli
7. Ammattioppilaitos

4.3 Suunnittelualueen liikuntapalvelut 36

4.4 Suunnittelualueen talvikäyttö
Pysäköinnin sisäänkäynti

Aurattu reitti

Jalankulun sisäänkäynti

Hiihtoreitti

Rakennukset

Luistelukenttä

Metsäkasvillisuus

L
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Hoidetut nurmialuee

M
M

Kivituhkakentät
Asfaltoidut alueet

L

Niittyalueet
Viljelyalueet

L

B

A

D

FH
E

N

O

P

M

Palstaviljelyalue
Kuntorata (hake/kivituhka)

R

Hiekkatie

G
I

T
C

U
S

P

Q

Asfalttitie

J

Puistomaista puustoa

K

Huomattava pensasaita
1:10000
100 m

1:10 000

1:10 000

100 m

100 m

Kuva 50
“Leppävaaran urheilupuisto on sekä kesä- että talviurheilupuisto. Kesäisin puistossa
harrastetaan yleisurheilua, jalkapalloa, pesäpalloa, salibandya, katukorista, aerobicia, ultimatea ja
tennistä. Puiston vieressä sijaitsee 4 km pitkä pururata lenkkeilijöille. Urheilupuiston stadion tarjoaa
hyvät puitteet kansallisille ja kansainvälisille kilpailuille. Toimiva tulospalvelu, hyvä sijainti sekä 2 800
katettua istumapaikkaa takaavat yleisön viihtyvyyden. Stadionin katsomorakennuksessa on kuntosali ja
juoksusuora urheilijoiden ja kuntoilijoiden käyttöön. Lisäksi urheilupuiston alueella toimii monipuolinen
urheiluhalli ja uimahalli. Talvella urheilupuiston luonnonjäillä voi harrastaa luistelua, jääkiekkoa,
kaukalopalloa tai vaikka luutapalloa. Lisäksi on mahdollisuus hiihtoon.
Stadion on avoinna ma-pe 7.30-21.30 ja la-su 9-21” (http://www.espoo. , 01.05.2012)
Urheilupuiston ulkoharrastuspaikat:
A* 2 tekonurmea
B* 1 nurmikenttä
C* hiekkakenttä
D* yleisurheilukenttä (8 juoksurataa, nurmikenttä, 2 800 katettua istumapaikkaa + 1500 henk.avokatsomo)
E* erilinen juoksusuora 100 m ja pituushyppypaikka (tekonurmen sivussa)
F* 1 sählykenttä
G* koripallokenttä
H* ministadion
I* 2 tenniskenttää
J* 2 jääkiekkokaukaloa
K* luistelualue
L* kuntorata
M* hiihtoladut
N* pulkkamäkiä
O * uimahalli
P * kahvila
Q * jäähalli
R * monitoimihalli
Kuva 51. Nykyinen skeittiparkki on
S * skeittialue
vajavaisesti varusteltu ja melko anT * moukari/kiekko/kuulantyöntöharjoituskenttä
kea. Talvisin puistossa ei ole mahdolU * alakoulun lasten leikkipaikka

lisuutta harrastaa skeittausta.

Kuva 52.

Talviurheilu on lähellä suomalaisten sydämiä. Kaupungistumisen
johdosta sen harrastamismahdollisuudet ovat vähentyneet autottoman (nuoriso)
väestönosan keskuudessa, sillä latuja on vain muutamassa paikassa pääkaupunkiseudulla. Hiihto on erittäin hyvää liikuntaa ja kansallisurheilua, joten sen harrastamisen turvaaminen tulisi näkyä myös kaavoituksessa, etenkin yleiskaavojen viheralueiden ja reittiyhteyksien suunnittelussa. Huomioitavaa on, että tarkastelualueen
reunoilla on useita ala-asteen kouluja, joiden liikuntatunteja voitaisiin järjestää
alueella, mikäli turvallinen yhteysreitti kulkisi niiden välittömästä läheisyydestä.
Nykyään ei ole enää itsestäänselvyys, että lapsilla olisi omat sukset, joten
kaupungin liikuntatoimen varusteiden lainaus/vuokrausmahdollisuutta tulisi kehittää.
Lainattavia varusteita voisivat olla sukset, luistimet, kypärät, pulkat ja lumikengät.
Leppävaaran urheilupuisto on tunnettu hyvin hoidetuista laduista ja jyrkkäpro ilisesta lenkistään. Yhteysladut urheilupuistoon ovat hatarat, mikä tarkoittaa että
alueelle pääsy tapahtuu mieluiten autolla. Säännöllisesti alueella liikkuvien
varusteiden säilytystä ja oheispalveluita tulisi myös kehittää, jotta alueelle ei
tarvitsisi tulla autolla vaan vaikka junalla töiden jälkeen, jolloin varusteet
voisivat olla lukitussa kaapissa ja pesuun pääsisi lenkin jälkeen.

4.5 Ilmakuva ja asemakaavakartta

4.6 Maaperäkartta ja korkokuva
Kuva 53. Suunnittelualueen ilmakuvava.
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Kuva 55. Suunnittelualueen maaperä on
enimmäkseen savea. Savi asettaa omat
rakennustekniset haasteensa
rakentamiselle routivuutensa takia.
Maanvaihdot, stabilointi ja paalutus ovat
keinot, joiden avulla voidaan rakentaa.a.

Savimaa
Kalliomaa
Moreeni
Pintamaa

200 m

Kuva 54. Ajantasa-asemakaavakartta suunnittelualueesta. Sinisellä
merkityissä alueissa on kaavamuutos käynnissä (maauimala).
Huomattavaa on että hiihtoputken
asemakaavavaraus on edelleen
voimassa.

Kuva 56. Suunnittelualueen korkokuva.
Suunnittelualueen korkokuvasta näkee
selkeästi alueen olevan laaksomainen,
jota korkeammat kallioselänteet ja kukkulat
ympäröivät.

200 m

Monikko

Veräjäkallio

+30.6
+36.7

+16.1

29.6
Leppäsilta

Kaivoskallio

+18.1

+10.6

+11.1
Veräjäpelto

+11.5

+19.5
Gransinmäki

Hulevesien valumasuunta. Suunnittelualue on ojitettu ja rakennusten
piha-alueet sadevesiviemäröity. Kenttäalueet on salaojitettu.

+20.1

+34.2
Nupukivenkallio

4.8 Puiston varustelu

4.7 Historia
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Penkit, aidat, valaisimet, roskikset, opastaulut yms.
puistovarusteet ovat suunnittelualueella päässeet
osittain pahasti repsahtamaan. Ideaalitilanteessa
kaikki varusteet olisivat ehjiä ja siistejä sekä
yhtenäisen malliston mukaisia, jotta alueella olisi
ehjä ja harmoninen tunnelma, sekä varaosien
saannin vuoksi ne olisivat helppohoitoisia.
Varusteet ovat tehdasvalmistajilta tilattavia, joten
kyseessä on harvoin omalaatuisia ja paikkaan
sidoksissa olevia malleja.
Osa varusteista ja rakenteiden yksityiskohdista voi
olla syvemmin suunniteltuja yksilöitä, jotka saattavat muodostua keskeisiksi puiston identiteetissä.

1: 20 000
500m

Kuva 57. Pitäjänkartta vuosilta1930-1945. Sotien
aikaisessa kartassa näkyy asutuksen keskittyneen
asemien tuntumaan kallioisille alueille
savialueiden ollessa viljelykäytössä. Kilon kartano
on ollut viljelysmaisemakokonaisuuden hallitseva
hierarkiapiste. Pihaa ovat ympäröineet
karttamerkkien mukaan komeat jalopuuistutukset,
arvokkuuden tunnetta luomassa. Alueella oli
tuolloin runsaasti huviloita mm. Veräjäpellonkadun
yhdyskunta. Alueen vanhat rakennukset ja
historialliset muinaismuistot on pyritty
säilyttämään kaupunkiympäristön rikastuttajina.

Kuva 58. Kilon kartanon hevostallialue
muodostaa oman rakennusklusterin peltojen ja
liikenneväylien sisään. Alue edustaa vanhaa
kartanokulttuuria, jonka tilukset ovat jääneet
liikenneväylien pirstomiksi. Alueen pihakasvillisuus
on jalopuuvaltaista. Keskustan suunnalta
lähestyttäessä kartanoon johtaa ekologisesti
ja maisemallisesti arvokas tammikujanne.

Kaupunkisuunnittelun kunnioitus historiaa kohtaan
tällä alueella näkyy yleiskaavassa, jossa
peltokokonaisuus on merkitty arvokkaaksi
kulttuurimaisemaksi, joka estää tai ainakin
asettaa suuremman tarkastelun alaiseksi,
maisemaa selvästi muuttavan, eli vertikaalisen
rakentamisen.
Kartanolla nykyisin toimiva hevostallitoiminta sekä
tarkastelualueen eteläosat olisi liitettävissä
urheilupuiston toiminnalliseen kokonaisuuteen
rakentamalla uusi reittiyhteys junaradan alitse.
Yleisurheilustadionin sijainti
Kilon kartanon sijainti
Kuva 58

Kuva 62. Kaikkia varusteita ei tarvitse tilata
tehtaalta. Maisemasuunnittelun keinoin esim.
penkit olisi korvattavissa oikeisiin paikkoihin
kiinnitettävilllä matalilla muureilla, joiden päällä
voisi istua.

Kuva 60. Opastaulut ovat urheilupuistossa tärkeitä
sillä niiden avulla voidaan kertoa vakiopaikalla
puistoon liittyvää informaatiota; tapahtumia,
aukioloaikoja, kuntoilureittien pituuksia ja
korkeusvaihteluita yms.

Kuva 59. Arkkitehti Osmo Lapon suunnittelema ja
vuonna 1969 rakennettu Leppävaaran uimahalli
on ollut tuhansien espoolaisten lasten uimataidon
oppimispaikka muiden uimareiden positiivisten
kokemusten lisäksi. Sen vaakajulkisivut,
aikakauden arkkitehtuuri, sekä laajat
ikkunanäkymät ovat keränneet kiitosta arkkitehtipiireissä sekä käyttäjien keskuudessa. Pöyry Oy:n
suunnittelema maauimala muuttaa hallin ulkoasua
jonkin verran mutta tärkein asia, halliosaston
ikkuna ja näkymämahdollisuus puistoon on
säilytetty suunnittelmassa. Laaja puistonäkymä
yhdessä uintikokemuksen kanssa ovat mitä
parhainta terveyttä edistävää mielihyvää.

Kuva 61. Aidoissa tulisi suosia jämäköitä malleja
löysän ja rispaantuvan kanaverkkoaidan sijaan.
Särmikäs aita rajaa tilaa tehokkaasti ja silmää
mielyttävästi.

Kuva 63. Tapahtumia varten on siirrettävin
elementein - aidoin, katsomoin, katoksin yms.
avulla luotavissa oma maailmansa. jolle puiston
yleissuunnitelma antaa toimivan pohjan.
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5. SWOT

5.1 SWOT-analyysi tarkastelu- ja suunnittelualueesta 37
Vahvuudet

Heikkoudet

+ Vahva maisemarakenne
+ Suuri käyttäjämäärä
+ Paljon rakentamistilaa
+ Ekologiset arvot
+ Luontaisesti viihtyisä ja idyllinen
+ Vehreä
+ Voimakasta rakennusarkkitehtuuria
+ Kulttuurihistoriallista arvoa

- Identiteetin ja yhtenäisyyden puute
- Toiminnallisesti hajanainen ja epäselvä
- Savimaa kehno rakentamiseen
- Palveluiden puute
- Suorituspaikkojen puutteet
- Pystysuuntaisten ulkoilureittien puute
- Erkanevien viherkäytävien ulkoilureittien puute
- Pimeän ajan valaistuksen puutteet

+ Jyrkkäpiirteinen hiihtolatu

- Tasaisten hiihtolatujen puute

Mahdollisuudet
+ Maiseman ja ekologisten arvojen esiintuovan
sekä liikuntapalveluja parantavan kokonaissuunnitelman laatiminen koko tarkastelualueelle
/ vihersormeen
+ Toimiva ja viihtyisä urheilu- ja ulkoilmatapahtumien järjestyspaikka Espooseen

Uhat
- Keskeisen sijainnin luoma rakennuspaine
aiheuttaa hätiköityjä päätöksiä
- Kokonaissuunnitelman puuttuminen tekee
alueesta jäsentymättömän ja identiteetittömän
- Vahvuuksien huomiotta jättäminen alueen
rakentamisessa

+ Hieno puistoalue jossa voi viihtyä
- Kehä II moottoritielinjauksen haitat

Johtopäätös ja tavoitteet kehityssuunnitelmalle
Urheilupuiston aluetta tulee kehittää vetovoimaiseksi urheilutoimintojen alueeksi, joka erottuu selkeästi
omaksi alueekseen muusta yhdyskuntarakenteesta. Laajemmin ajateltuna koko vihersormi voidaan
nähdä kuuluvan urheilupuiston toiminnalliseen alueeseen sillä vihersormien olemassaolon
perustarkoitus on lisätä ihmisten hyvinvointia ylläpitämällä kaupunkiekologiaa ja vihermaisemaa;
hyvinvointi on myös liikunnan lopullinen päämäärä, joka saa fyysisen kehyksen urheilupuiston
maisema-arkkitehtuurissa.
Maisemallisten ja ekologisten arvojen kunnioittaminen suunnitelmassa on tärkeää, sillä ne luovat
alueen identiteetin ja perusteet realistiselle suunnitelmalle.
Alue soveltuu sijainniltaan suurtapahtumien järjestämiseen, joten alueen kulkujärjestelmä ja tilanhallinta
tulee olla mitoitettu vastaamaan suuria yhtäaikaisia kävijämääriä. Urheilun luonne tulee näkyä alueen
maisema-arkkitehtonisessa otteessa, jotta alueelle muodostuu selkeä identiteetti. Alueen toimintoja ja
suorituspaikkoja tulee lisätä ja niiden välisiä kytköksiä parantaa, jotta alue muodostaisi oman toimivan
kokonaisuuden. Aluetta tulee kehittää myös laadukkaaksi puistoksi, jossa voi viihtyä, vaikka ei urheilua
harrastaisikaan. Tarkastelualueen pystysuuntaisia sekä alueesta erkanevien viherkäytävien
ulkoilureittejä tulisi parantaa, jotta ulkoilureitistöjen verkko kasvaisi pääkaupunkiseudulla ja
mahdollistaisi asukkaiden paremman elämänlaadun.
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5.1.1 Uudisrakentamisen valinnan ja rakentamisen periaatteet
Suunnittelutyö käsittelee pitkälle rakennetun
alueen kehittämistä, joten siinä tulee huomioida
seuraavat realistisen kehittämisen ehdot:
1. Toiveiden ja puutteiden mukaan päätetyn
uudisrakentamisen harkittu sijoittaminen alueelle.
Suunnittelutyön resurssit eivät riitä selvittämään
esim. mitä lajeja n. 20 km säteellä asuvat ihmiset
haluaisivat harrastaa, jos saisivat valita.
Voidaan olettaa että poikkeuksellisten lajien
suorituspaikat, kuten mäkihyppy, eivät ole
harrastajamääriltään sellaisia, että investointi
niiden lajien suorituspaikkoihin on kannattavaa.
Valinnat perustuvat siis jo mitattuihin suosikkeihin (kuvat 14, 15) sekä harrastajien pyyntöihin
jotka ovat realisoituneet toiveiksi, joita kaupungin
edustajat esittivät työn alkaessa, kuten BMX rata,
ja jalkapallostadion.
2. Mikäli uudisrakentaminen poistaa jo olemassaolevia suorituspaikkoja alueelta tulee suunnitelmassa osoittaa niille korvaava paikka alueelta,
jottei alueen palvelutaso laske tai perustella niiden
poistaminen alueen paikkatarjonnasta.
3. Olemassaolevat huonolaatuiset paikat tulee
esittää suunnitelmassa parannettavan joko
nykyisellä paikallaan tai uudessa paikassa, jotta
alueen palvelutaso nousisi.

5.1.2 Luettelo suosituista, toivotuista, analysoiduista sekä kaavoituksen mukaisesta
uudisrakentamisesta
Hiihtoputki
n. 16m x 1300m, h>5m
Jalkapallohalli
n. 100m x 70m, h>20m
Ulkojalkapallostadion+luonnonnurmikenttä
n. 100m x 70m, 2000 istumapaikkaa
BMX-rata
n. 100m x 70m
Agilityrata
n. 20m x 40m
Pesäpallokenttä
n. 120m x 60m
Jousiammunta
n. 30m x 60m
Liikuntarajoitteisten huomioiminen kulkuväylien
suunnittelussa sekä suorituspaikkatarjonnassa
Tasaista hiihtolatupohjaa
n. 2000m x 3-5m
Seinäkiipeily
n. 100m, h. 3-20m
Pystysuuntainen ulkoilureitti / pyörätie

Suunnittelualue on laaja, joten toimintoja ei
kannata viedä kauas toisistaan, jotta alue pysyy
yhtenäisenä, käyttäjäystävällisenä ja elävänä
vihersormen ”liikuntasydämenä”.

Huoltotiloja (konehallit, vessat, suihkut)
Varustesäilytystiloja
Pysäköintipaikkoja (300% nykyinen määrä)
Busseille kääntöpaikka keskeiseltä paikalta
Jalkapalloharjoituskenttien laajenemissuunta
jatkoa ajatellen
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5.1.3 Uudisrakentamisen suurkohteiden sijoittelun periaatteet
suunnittelualueella
Hiihtoputki
Jalkapallohalli
Ottamatta kantaa hiihtoputken tarpeellisuuteen tai taloudellisiin
seikkoihin voidaan sille nähdä seuraavanlaiset vaihtoehdot.
1. Hiihtoputki toteutetaan jo julkaistujen suunnitelmien mukaan
Leppävaaran urheilupuistoon.
2. Hiihtoputkea ei toteuteta Leppävaaran urheilupuistoon.
3. Hiihtoputki toteutetaan Leppävaaran urheilupuistoon toisella
tapaa kuin jo julkaistuissa suunnitelmissa on esitetty.
Suunnitelman yksi lähtökohta oli hiihtoputken tulo alueelle ja sen
maisemahaittojen vähentäminen, joten kolmannen vaihtoehdon
täyttäessä ehdot sen tarkastelu antaa seuraavanlaiset
lisävaihtoehdot:
1. Putki rakennetaan kallion sisään, jolloin maisemahaittoina olisi
vain sisäänkäynti ja ilmastointilaitteet ja varauloskäynnit.
2. Putki rakennetaan kokonaan tai osittain maanpäällisenä
ratkaisuna joko samaan paikkaan tai eri paikkaan kuin jo
julkaistuissa suunnitelmissa on esitetty. Satojen metrien pituisten
seinien muodostuminen oli putken aiheuttama maisemahaitta, jota
voi pienentää upottamalla tai peittämällä putki maan sisään.
Kallion sisään rakentaminen olisi teoriassa mahdollista ja
maisemahaitoilta minimaalinen, mutta työn kannalta sellaisen
ratkaisun esittäminen olisi liian helppo ratkaisu.Tunnelirakentaminen
olisi myös kallein ratkaisu. Eli kohta kaksi on työn lähtökohta.
Putken rakenne on massiivinen. Leveyttä noin 16 metriä ja korkeutta
viisi metriä ja pituutta yli kilometri jolloin yhden lenkin pituudeksi tulisi
yli kaksi kilometriä. Hiihtolenkille voi tulla pituutta monia kilometrejä
joten aivan lyhyttä putkea ei kannata tehdä käyttäjäviihtyisyydestä
tinkien. Muuta virikettä hiihtäjälle ovat pro ilin vaihtelut, ikkunat sekä
seinäjulisteet. Riittävät sisätilat mahdollistavat useiden rinnakkaisten
latujen ajamisen sekä vapaan hiihtotyylin latupohjan. Putki voisi olla
kapeampikin mutta huonolaatuista putkea ei missään nimessä
kannattaisi rakentaa maisemallisten ongelmien välttämiseksi. Joko
hyvää tai ei ollenkaan.

Suunnitelman toinen lähtökohta oli tutkia jalkapallohallin sijoittamista
alueelle. Jalkapallohallin ulkomitat ovat massiiviset ja sijoittamisessa
on otettava huomioon hallin varjostavuus, maiseman peittävyys,
katolta putoavat lumet sekä sisäänkäyntien paikat. Pelikentän lisäksi
halliin kuuluu pukuhuone-, pesu-, varasto-, hallinto-, katsomo- sekä
mahdollinen kahvilatila, eli ahtaaseen paikkaan ja maisemaanalyysin mukaan maisemallisesti herkille alueille sitä ei kannata
sijoittaa.
BMX rata
BMX rata tarjoaa nuorison suosimalle maastopyöräilylle
lajisuorituspaikan. Rataa on toivottu harrastajien toimesta
Suur-Leppävaaran aluearkkitehti Lotta Kari-Pasonen esitti idean
työn alkaessa. Rata koostuu maa-aineksista rakennetusta
hyppyriradasta sekä korotetusta lähtötasosta. Suunnittelualueelta
on nykyisin löydettävissä nuorison itse tekemiä maastopyöräily
temppuilupaikkoja, joten tällaisen turvalliseksi suunnitellun radan
tulo olisi suotavaa.
Jalkapallostadion
Jalkapallokulttuuri on Suomessa kovassa kasvussa ja
tulevaisuudessa on mahdollista että Espoossa olisi kaksi
liigajoukkuetta. Joukkueella tulee olla oma stadion ja Leppävaara
olisi oiva sijoituspaikka pohjoisen Espoon alueella toimivalle
liigajoukkueelle. Nykyisin Espoon ainoan liigajoukkueen, Tapiolan
Hongan, kotistadion on Tapiolan urheilupuistossa. Pelien
seuraaminen on maksullista joten alue tulisi olla näkösuojatttu.
Katsomoon tulisi mahtua 2000 penkkiä sekä pelikentän tulisi olla
nurmipintainen. 9
Pysäköinti
Uudet palvelut lisäävät toivottavasti alueen kävijämääriä runsaasti,
joten alueen pysäköintipalvelut vaativat myös kasvunsa. Alueen
viereisiltä teiltä pysäköinti on järjestettävissä vain muutamasta
kohdin.
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6. Kehityssuunnitelma

6.1 Tarkastelualueen kehityssuunnitelma 38, 39, 40, 41
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Tarkastelualue
Uusi hiihtoreittilinjaus
Ladun katkeaminen
Olemassa oleva hiihtoreitti

Askisto

A

A

Uusi pyörätie

Kehityssuunnitelmassa on kaaviomaisesti huomioitu seuraavat asiat:

Olemassa oleva pyörätie

+ Vihersormen ekologisen idean turvaaminen osoittamalla
eläinsiltayhteys sekä Gubbmossenin suon ja Monikonpuron
vesitalouden ja eliöstön turvaamisvaateen esitys. Moottoritien
melu- ja maisemahaittojen tehokkaampi torjuminen on osoitettu
meluvallien rakentamisella tien maanpäällisen osuuden varrelle.

Peruskoulu
Kehitettävä Urheilupuiston ydin
x Juna-asema

Hämevaara

Suurin pysäköintipaikka
Olemassa oleva alikulkutunneli
Uusi alikulkutunneli
Olemassa oleva silta

x

Uusi silta
Eläin- ja hiihtosilta
Pystysuuntaisen reitin kehittämisestä

x

eniten hyötyvät asuinalueet
Kulttuurimaisema-alueet
x
x

Hirvieläinten päiväoleskelualueet
Metsäiset alueet
Meluvalli/penger

x

Lintuvaara

Moottoritielinjaus maan päällä
Moottoritielinjaus tunnelissa
Liittymäalue

Leppävaara

x

x

Uusimäen rakennettava asuinalue
20min pyöräilyetäisyys urheilupuiston

B

Kuva 64

Laajalahti

+ Pystysuuntaisten pyöräily, hiihto sekä kävelyhteyksien
parantaminen ja linjaus. Reitti on korkeuseroiltaan maltillinen, sen
linjaus ei aiheuta maisema ja ekologisia vaurioita. Linjaus kulkee
avoimien ja metsäisten alueiden läpi, joten se on maisemallisesti
luontaisesti miellyttävä ja ympäristöltään terveellinen reitti
käyttäjälleen. Reitti voi olla kivituhka ja asfalttipintainen, talvisin
aurattava reitti. Latupohja voi olla kantavapohjainen niittykaista
pyörätien vieressä, joka niitetään säännöllisesti kasvukaudella.
Reitistön parantaminen kytkee runsaasti peruskouluja hiihto ja
pyörätieverkostoon, mikä mahdollistaa koulujen liikuntatuntien
monipuolistamisen ja terveyskasvatuksen oppien syventämisen.
Reitistä hyötyvät eniten luonnollisesti reitin pystypäiden päissä
asuvat, jotka saisivat suoralinjaista reittiä “kotiovelta”
kilometrikaupalla mielyttävässä ympäristössä.
+ Uusimäen rakennettavan asuinalueen reittiyhteyksien linjaus
maastonmuotojen mukaan peruskoulut yhdistäen ja yhteyden
varmistus Malminkartanon täyttömäelle, josta viherkäytävä jatkuu
Helsingin keskuspuistoon.
+ Hevostallien välisen ratsastusreitin kehittäminen ja linjaus.
Hevosten näkyminen tallikarsinoiden ulkopuolella tuo alueelle
omanlaista tunnelmaa mikä myös kunnioittaa alueen historiaa, jolloin
kartanoiden mailla tehtiin töitä ja kuljettiin hevosvoimin.

+ Kustannuslaskelma ja tarve-arvio rajaamalla hyvin karkeasti 10min
kävelyetäisyydellä latuverkostosta asuvat sekä 20min pyöräily
etäisyydellä urheilupuistosta asuvat. Näitä aikoja voidaan pitää
10 min kävelyetäisyys hiihtolatulinaikuisen ihmisen uhrautuvuutena (1km kävelyä) ja nuoren ihmisen
jauksista
innokkuuden kestävyytenä (4km pyöräilyä), jonka he voivat
Gubbmossenin ja Monikonpuron vesi käyttää päivittäisen liikuntaharrastuksen pariin siirtymiseen
lihasvoimin. Aikuinen suuntaa ulkoilureiteille ja nuori ydinalueen
ja eliöekologian turvaaminen
urheilupaikoille. Näin voidaan arvioida kuinka paljon ja milllä
konsteilla käyttäjiä saapuu reittien ja liikuntapalveluiden ääreen.
Ratsastusreitti
Näin voidaan arvioida taloudellisen investoinnin tuottama arvo
Yhteyksien kehittäminen toisiin viherasukkaille ja puistoalueen kehittämisen työjärjestys.
alueisiin
ytimestä

B

Kuva 64. Yleiskaavassa osoitettu yhteys vihersormen sisällä ei ole
nykyisellään toimiva. Toimiessaan yhteys palvelisi kuljettaessa väliä
A-B joka on koko vihersormen pituus, josta tarkastelualue kattaa
eteläosan.
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Tarkastelualueen kaaviomainen kehityssuunnitelma ulottuu paljon tarkastelualuetta laajemmalle alueelle jotta suunnitelmasta tulisi tarpeeksi
toimiva ja vahva. Pystysuuntaisen reitin luominen
avaamalla uusia yhteyksia olemassaolevien
osuuksien välille mahdollistaa polkupyörä- ja
hiihtoliikkumisen koko vihersormen pituudelta.
Välin A-B (kuva 44) pyöräily ei tällä hetkellä
onnistu puistoalueen kautta, vaan pitkiä osuuksia
täytyisi ajaa kaupunkialueilla. Kehityssuunnitelman
mukainen kevyenliikenteen verkoston kehittäminen
mahdollistaisi vihersormessa olevan kulttuurimaisemien sarjasta nauttimisen ja vihreän ympäristön
kuljettaessa väli A-B. Toimiva esimerkki on
Helsingin keskuspuisto, jossa pääsee vaivatta
kulkemaan lähes ydinkeskustasta asti kauas pohjoiseen.
Vihersormen ekologiset arvot tulee huomioida
Gubmossenin, Monikonpuron sekä mahdollisen
luontokartoituksen osoittamilla arvokkailla
kohteilla. Vihersormen teoreettinen ekologinen
toimivuus on selvästi uhattuna Destian laatimissa
tiesuunnitelmissa, joten kehityssuunnitelma
ehdottaa eläinsillan rakentamista tien yli ja
edellämainitusti korostaa Gubmossenin ja
Monikonpuron ekologian turvaamista.
Metsä

Lumen
aurauspuoli

Ulkoilureitti
(aurattu)

Hoidettu niitty
(lanattu hiihtolatu)

Metsä

Kuva 65. Teoriakuva tarkastelualueen
kehityssuunnitelmassa rakennettavaksi
esitetystä pyörätien ja hiihtoladun yhdistelmästä.
Kaikki ihmiset eivät pelkästään hiihdä, joten heille
on tarjottava aurattuja kävely- ja pyöräilyreittejä.
Suunnitelman pohjoisosassa esitetty hiihtoladun
silmukka on toteutettavissa raivaamalla tasainen
väylä metsään.

Kuva 66. Virkavallan suojelema pyöräilymielenosoitus Länsiväylällä pyöräliikenteen paremman
huomioimisen puolesta. Vihreä aate ja ihmisten
hyötyliikunnan arvostus sekä polkupyörien
tekninen kehitys ovat lisänneet polkupyöräilyn
suosiota, mutta pyöräilyreitit eivät vastaa täysin
pyöräilijöiden mielihaluja. Yhtenäiset ja
helppokulkuiset pyöräilyreitistöt, ja mieluiten
terveellisessä ympäristössä, ovat se mitä
pyöräilijät haluavat.

Huolto
Siirtymä ?

Kuva 67. Liikuntaa harrastavan ihmisen illan
vapaa-ajan määrästä kuviteltava 2,5 tunnin
mittaisen ulkoilu/urheilutoimen vaiheiden
laskennalliset määrät. Voidaan ajatella, että
ihminen käyttäisi 20 minuuttia siirtyäkseen
liikuntapuistoon, jossa hän ehtii liikkua 1,5 tuntia,
siirtyy takaisin ja peseytyy. Maakunta- ja
yleiskaavavaiheessa voidaan vaikuttaa siihen
kuinka kaukana ihmiset joutuvat asumaan
puistoalueista. 20 minuutin siirtymiset ovat melko
suuria, mikäli ne joutuu tekemään epämielyttävässä ympäristössä. 3 kertaa viikossa liikkuvan
vuosiannokseksi tulisi 104 tuntia siirtymää, mitä
yksilö voi pitää hyödyttömänä aikana. Moni
turvautuu henkilöautoon, mikä on huono
kehityssuunta. Viheralueilla kulkevat reitit ovat
itsessään jo aikuisliikunnan suosituimmat paikat,
joten niitä on perusteltua kehittää.
Harva ehtii näin pitkiä harrastusaikoja pitämään,
joten siirtymien prosentuaalinen osuus on selvästi
suurempi, mikä tarkoittaa, että enimmäkseen
ulkoilua tapahtuu epämielyttävässä ympäristössä,
mikä on valitettavaa. Esimerkiksi Espoossa on
vasta viime vuosina alettu rakentamaan yhtenäistä
rantareittiä.

Liikunta

Kuva 68. Vihersormessa sijaitsevat kulttuurimaisemat tekevät kehitetystä pyörälenkistä nautinnollisen
tilasarjan metsien ja viljelysten vuorotellessa.

6.2 Suunnittelualueen ideakonsepti
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NÄYTTÄMÖ
Urheilutoiminnan historiasta (sivu 16) kehittyi ajatus että liikunta,
ja etenkin sen tavoitteellisempi muoto urheilu, on ennen kaikkea
näytöstä. Rooman Colosseumin gladiaattorit, Suomen säätyläisten
promenointi, maaseudun työväen sosiaaliset leikit sekä nykyajan
televisioidut kilpailut tapahtuvat kaikki välittömässä
katselukontaktissa ja tekijän pyrkimys on saada katsoja puolelleen.
Liikkujan pyrkimys parantaa omaa kuntoaan kertoo vähintäänkin
alitajuisesta halusta näyttää laadukkaalta yksilöltä muiden joukossa;
kukapa sitä autiolla saarella murehtisi kunnonkohottamisesta ja
eliniän pituudesta seuranpuutteen sijaan.
Suunnittelualueen maisema-analyysikartasta (kuva 49) kehittyi idea
alueen suunnittelusta laajaksi näyttämöksi, jossa urheilu ja
massatapahtumat tapahtuvat ja arkiset murheet jäävät taakse.
Rakentamisen tasolle ajatus jalostui siten, että reitistöä nostettiin
maantason yläpuolelle ja vahvennettiin siten urheilupaikkojen
tapahtumien seuraamista. Perustasoa korkeammalta katsottuna
tuntuu kuin olisi teatterin parvella katsomassa esitystä. Alueen
luontaiset ominaispiirteet, koholla olevat reunat sekä hiihtoputken
rakentaminen antaa oivallisen mahdollisuuden tällaisen
suunnitelman toteuttamiseen: sillä saa laajankin alueen otettua
haltuun. Turuntie kulkee myös perustasoa ylemmäksi nostetulla
penkalla, jossa tuntuu sama katsojan tunne laajan peltoaukean ja
urheilupuiston päärakennusten vilahtaessa tielle.
Konseptikuvassa moninkertainen Espoon vuoden urheilijaksi valittu
taitoluistelija Laura Lepistö edustaa laadukkaiden suorituspaikkojen
mahdollisuutta ihmisyksilön elämänlaadun parantamiseksi.
Suunnittelualueen reitit, vallit, rakentaminen ja ekologiset arvot
kiteytyvät tähän liikunnan kohtaamispaikkaan, näyttämöön.

Avainteemat: Taivasta vasten, ylempänä, näkymälinjan
päässä, liike, huipulla.

Kuva 69.

6.3 Suunnittelualueen kehityssuunnitelma 42
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Rakennukset
Jalankulun sisäänkäynti
Autoliikenteen sisäänkäynti maantaso
Autoliikenteen sisäänkäynti parkkihallin alataso
Asfalttipinnat ja tiet
Hiekkatiet
Urheilureitti (puupuru, kumirouhe, hiekka)
Tiilimurskakäytävä
Betonipinnat
Laatoitus

4

Kivituhkakentät
Mondo / tartan / joustokumipinnat
Vesialtaat
Puro
Nurmikko
Heinä
Viljelys
Palstaviljely
Puusto
Pensasaita
Hiihtoputken kattoikkuna
Silta / porras
Täyttöpengerrys, heinäpintainen
Hulevesi /laskeutusallas
Ihmisiä

3

2

1

1:5000
100 m

Kuva 70.
1:5000
100 m

6.4 Suunnitelman läpikävely
1. Oli aurinkoinen päivä ja päätin lähteä kävelylenkille. Kännykästäni
katsoin sopivia puistoalueita pääkaupunkiseudulla. Nokialaiseni
ehdotti Leppävaaran urheilupuistoa. En tiennyt siitä mitään
entuudestaan mutta muiden kävijöiden peukutukset osoittivat sen
olevan suositumpi kuin muut puistot. Ei aikaakaan kun junani
Helsingistä saapui kauppakeskus Sellon asemalle. Kännykän
ohjeiden mukaan luovin muutaman korttelin läpi ja tulin
alikulkutunnelista puistomaisen alueen reunalle. Tunnelma
tunnelin jälkeen muuttui täysin. Likainen ja halkeillut asfaltti vaihtui
siistiin laatoitukseen kuin Tapiolan keskusraitilla aikoinaan.
Isokokoista ja tukevaa laattaa. Kaupungin hulina vaihtui vehreään
ympäristöön ja lasten iloiseen metelöintiin viereisen koulun pihan
leikkipaikoilla. Nenääni tuoksui uudenkarhea kumi. Katsoin ympärilleni
ja totesin sen tulevan koulun sisäpihoilta jotka olivat iloisen värisiä ja
kuviorikkaita. Toista oli minun nuoruudessani kun juostiin pölyävällä
kivituhkapihalla, jossa ei ollut kuin kaksi kuivuudesta kärsivää
kuusipuuta. Tulin tyytyväiseksi maailman kehittymiseen. Näin sen täytyy mennä.
Jatkoin eteenpäin kivettyä väylääni suuren hallin ohitse. Vieressä
olevalla alueella oli kova hulina käynnissä. Pensasaitojen rajaamilla
alueilla pelattiin minigol a, skeittausta ja temppuilua esteradalla.
Jääkiekkojengiltä näyttävä poikajoukko meni jonossa erilaisten
esteiden, kaiteiden, seinien, verkkojen ja putkien yli, ali, hyppien,
kiiveten ja loikkien. Aikamoista rääkkiä, totesin. Muistui aivan omat
armeija-ajat ja esteradat mieleeni. Skeittiparkin, jonka kurveissa ja
hyppyreissä hurjapäiset pojat tekivät uskomattoman hurjannäköisiä
temppujaan. Olipa hienoa kerrassaan! Käytävän varrella olevassa
pienessä rakennuksessa näytti olevan polkupyöräkorjaamo
toiminnassa.
Laattakäytävän toisella puolen kahden valtaisan rakennuksen välissä
oli aukion oloinen kohta josta näytti olevan sisäänpääsy molempaan
halliin. Kännykän paikkapalvelu kertoi, että kyseessä oli jäähalli, sekä
jalkapallohallin, kiipeilyseinän ja hiihtoputken yhdistelmärakennus.
Paikassa sijaitsi myös Espoon kaupungin varustevuokraamo, josta sai
vuokrata erilaisia urheiluvälineitä.
Käytävä muuttui puiden ympäröimäksi pieneksi aukioksi, jota penkit ja
puut reunustivat. Jatkoin sen enempää ihmettelemättä käytävää eteenpäin, sen keskiosa muuttui joustavaksi punaiseksi juoksurata-pinnoitteeksi merkkeineen tuoden vauhdin ja urheilun tunnetta. Käytävä nousi
loivasti pylväsmäisten lehtipuiden reunustamana kohti suuren hallin
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kulmausta. Ryhdikkäät puut toivat mieleeni antiikin
Kreikan olympialaiset. Kulmauksessa seisovat ihmiset piirtyivät
siluetteina taivasta vasten. Varsin vaikuttava tunnelma
kertakaikkiaan. Maisema oli hieman piilossa hiihtoputken
maavallin takana. Tullessani loivan nousun ylätasanteelle koko
maisema avautui edessäni näyttävästi. Takanani oli hulinan
täyteinen pelikenttäalue ja edessäni suuri ja rauhallinen nurmialue.
Putki muodosti alueelle reunat tuoden tyynen laaksomaisen
tunnelman alueelle. Laaksossa pieni ryhmä pelaili jalkapalloa ja
vallin muotojen suojissa ihmiset ottivat aurinkoa.
Vallin takana rakennukset nousivat ja niiden takana metsä ja muu
kaupunkirakenne. Yhden kallioisen mäen päällä näytti olevan
tiilirakenteinen kirkko. Näin myös selvästi minne laatoitettu väylä oli
minua viemässä. Yleisurheilustadion nousi jylhästi ja konemaisen
näköisenä nurmilaakson takana pilarihaapakujanteen päässä. Tuonne
on pakko päästä ja olen onnekas kun saan kulkea sinne
ajattelin! Taso, millä olin, kulki hallin seinän viertä toisen puolen
ollessa jykevien teräspilareiden ja vinotukien verkostoa joita pitkin
käynnöskasvit tavoittelivat korkeuksia. Tuntui että rakennus olisi
pysäköitynyt tähän kohtaan maapalloa ja kasvillisuus oli
valtaamassa sitä. Nurmilaakson toisella puolen näen uimahallin jonka
pihalla näen uimaasuisten ihmisten pulahtelevan ulkoaltaisiin ja
ottavan aurinkoa. Onnellisilta näyttävät.
Hallin vierustakäytävän käveltyäni tulen kohtaan, jossa puukuja alkaa
laskeutumaan loivasti, kuin nöyrtyen, kohti stadionia.
Vasemmalla puolen on laaja parkkikenttä, jota sotilaallisen
järjestelmälliset pensasistutukset lohkoavat. Näyttää siltä että
männyt puskisivat parkkialueen aukoista kohti valoa. Nokkelaa,
ajattelen, kun muistelin lukion biologian kirjaa, jossa todettiin männyn
kestävän hyvin kuivuutta.
2. Laskeuduin juhlakäytävää pitkin suoraan stadionin juurelle, jossa
laaja kolmion muotoinen laatoitettu aukio sekä komea suihkulähde
ottivat minut vastaan. Luin betoniin kiinnitetystä pronssilaatasta
teoksen nimen; “käsi & jalka”. Stadionilla tunnuttiin
valmistauduttavan lauantain konserttiin, jolloin Madonna vetää shown
täällä. Näin työntekijät kertoivat minulle. Stadionin kenttäalueelle
kannettiin jatkuvasti erilaista lava- ja äänentoistolaitteistoa aukiolle
pysäköidyistä tavararekoista. Stadion itsessään oli hieman koneen
näköinen sen rakenteen koostuen ristikkomaisista teräsrakenteista.
Terävärajainen reuna laatoituksen ja nurmikon välillä oli mielestäni

kiehtova kontrastilinja. Aukion keskellä pojat pelasivat sählyä
kumipintaisella kentällä, jota liikuteltavat aidat rajasivat. Aukion
toisessa päässä parveili runsaasti jalkapalloilijoiden näköistä
porukkaa. Ajattelin, että tiheän parimetrisen kuusiaidan takana on
varmaankin jalkapalloareena. Jatkoin matkaa eteenpäin kuusiaidan ja
stadionin välissä. Vieressäni oli melko pitkä ja viivasuora aidattu
juoksusuora, jossa lihaksikkaat sprintterit tekivät tosi nopeita
spurttejaan. Rankan näköistä, totesin.
Tulin kohtaan jossa laatoitus loppui. Kohdassa oli taas ympyrän
muotoinen hieman punertava betonoitu alue. Vieressä oli tukevasti
aidattuja tenniskenttiä, joiden takana oli korkea mäki. Näin että mäki
muuttui matkan päässä kallioseinäiseksi jyrkänteeksi, jonka laella oli
näköalasilta jossa oli muutama ihminen katselemassa maisemaa.
Kallion laelta tuli savua. Päätin tehdä käännöksen ja jatkaa matkaa
peltoalueita kohti. Vieressäni oli pelikenttiä jossa pelattiin ahkerasti
jalkapalloa.
3. Vesi virtasi allani. Olin hienosti rakennetulla kävelysillalla ja pellot
aukesivat edessäni. Vieressäni heinikossa oli punertava ja valkoinen
kivikasa. Ihmettelin mitä ne olivat. Jatkoin pellon reunan
suuntaisesti kävelyä asfaltoitua tietä pitkin. Näin kaukana peltojen
takana kirkontornin ja kuulin lampaiden määkimistä. Ajattelin että siellä
on varmaankin lammasaitaus. Kävellessäni jouduin
väistelemään hurjavauhtisia pyörätuolikelaajia jotka näyttivät
onnellisilta ja hyväkuntoisilta, vaikka eivät kävelemään
pystyneetkään. Hienoa että heillekin oli rakennettu tällainen paikka liikkua. Eteenpäin käveltyäni vastaan tuli viereistä mutapolkua pitkin jono
hevosratsastajia. Olipas vaikuttava ilmestys! Aivan kuin
maaseudulla tai jossain kuninkaan kartanon mailla olisi liikkunut.
Ratsastajat tervehtivät minua ja minä heitä. Puron toisella puolen,
suunnalla missä jylhä kalliomäki oli, näkyi muodokkaiden
maavallien suojissa ihmisiä ottamassa aurinkoa. Edessäpäin näkyi
rinkiin istutettuja tammia, joiden lehvästön suojissa näkyi jumppaavia
naisia. Seuraavassa ringissä oli taas voimistelulaitteita, joita
lihaksikkaat karjut väänsivät suonet pullottaen. Lisäsin vauhtia.
Halusin metsän rauhaan.
4. Hetken käveltyäni tulin kohtaan jossa kuntorata sukelsi metsän
siimekseen. Siinä rajalla huokaisin ja vilkaisin olkani ylitse. Näin kauas
yli peltovainion. Taustametsän edessä Turuntien liikenne rullasi. Näin
myös komean kallioseinämän tammirinkien takana. Urheilupuisto ja
sen mahtavat elämykset olivat piilossa. Huokaisin kaikesta
kokemastani ja astuin metsän sisään jatkaakseni matkaani.

6.5 Kohdeluettelo ja indeksikartta

41

“Lappiin”
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Kuva 71

3
Kilon hevoskartano

Kuva 72. Rakennettu polku (11) voi olla hyvin kaunis
ja kiehtova hyvin suunniteltuna ja rakennettuna.
Kaivoskallion rinteeseen sellaisen voisi rakentaa
maaperän kulutusta vähentämään. Kuvan polun on
suunnitellut maisema-arkkitehti Jon Piasecki.

“Rannalle”

Kuva 73. Tasaiset alueet kuten pellot on helposti otettavissa liikuntapaikkarakentamiseen, jossa suorituspaikat tarvitsevat usein paljon pinta-alaa.
Suunnitelmassa on osoitettu jalkapallon harjoituskenttien lisärakentamisen alue
(37), mikäli niitä tarvittaisiin lisää.

Leppävaara

1. Pyörätuolikelausradan parkki
2. Talvisin lämmitetty tartanrinki
3. Pystysuuntainen polkupyöräreitti
4. Lammasaitaus
5. Matkaluistelulenkki
6. Ulkokuntosali
7. Ulkojumppasali
8. Jousiammuntarata
9. BMX rata ja alamäkimaastopyöräily
10. Pesäpallokenttä (keinonurmi)
11. Näköalasilta, grillikatos, jääkiipeily, polku
12. Jalkapallokenttä (keinonurmi)
13. Auringonottopaikka
14. Harjoituskenttä
15. Tenniskenttiä
16. Huoltorakennus
17. Jalkapallokenttä ja katsomo 2000 paikkaa
18. Yleisurheilustadion ja katsomo 6000 paikkaa
19. Keskusaukio, ulkosalibandykenttä
20. Agilityrata ja koira-aitaukset
21. Suihkulähde
22. Ulkouimala
23. Parkkihalli 2krs.
24. Jalkapallo ja kiipeilyhalli (hiihtoputken sisäänkäynti ja
huoltotiloja alakerrassa)
25. Maantasopysäköintialue
26. Halliaukio ja 2 koripallokenttää
27. Kohtaamispaikka
28. Parkour kenttä
29. Skeittiparkki
30. Minigolf
31. Hulevesiallas
32. Koulun uusittu sisäpiha, kivituhkakenttä
33. Am teatteri
34. Kukkaistutuksia ja auringonotto
35. Hiihtoputken penger. Kohdissa jossa pengertä ei
ole, on joko ikkuna tai boulderseinämä. Boulderseinä
tarkoittaa matalaa kiipeilyseinää, jossa putoamisvaaraa
ei ole. Hiihtoputki painuu maan alle kokonaisuudessaan
kulkureittien risteyskohdissa liikuntarajoitteisten liikkumisen mahdollistamiseksi.
36. Omnian ja Laurean laajentumisosat
37. Pallokenttien laajenemisalue
38. Ympäristötaidetta, promenadiaukion viittaus
historiaan
39. Hiihdon tekniikkarata, vapaa hiekka-alue,
paahderinnekukkapenkki

Jalkapallohalli:
Jalkapallo
Seinäkiipeily
Hiihto
Curling
Kahvila
Pesutiloja, wc, varustehuolto
Stadion:
Pukuhuoneita
Pesutiloja, wc
Toimitsijatiloja
Jäähalli:
Jääkenttä
Pesutiloja, wc
Kahvila
Monitoimihalli:
Kuntosali
Jumppahalli
Pesutiloja, wc

= Pääsisäänkäynti
urheilurakennukseen.
Autopaikat 982 kpl
+varapaikat 100kpl

Alueleikkaukset
A, B, C, D
Leikkaukset
A, B, C, D, E
Näkymäkuvat
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

Tarkennossuunnitelma
A, B, C, D

Kuva 74. Leikkaus E . Huoltorakennus (16) on otettu osaksi maisemaa rakentamalla
hienovarainen siltayhteys Kaivoskallion rinteeseen sekä viherkatto. Katolle on jätetty tilaa
televisiokameran toiminnalle kilpailuiden yms. kuvaukseen, sillä katon päältä on oivat
näkymät kentälle.

6.6 Suunnitelman sisältö
Suunnittelualueen pinta-alasta n. 40% :lle on esitetty muutoksia
nykytilanteeseen nähden. Suunnittelualueen rajaus perustui riittävän
suuren alueen huomioon ottamiseen vailla suunnitelman sisältämien
kehitysmuutoksien ulottamista joka paikkaan. Suunnitelmassa on
realistinen lähestymistapa, jossa kaikkia villeimpiä ideoita ei ole
esitetty, vaan suunnitelma edustaa sellaista ajattelua joka olisi
Espoon kaupungin realistisesti toteutettavissa.
Kehityssuunnitelmassa on otettu huomioon erilaisten urheilulajien
tilantarpeet, liikkuminen alueella, paikoitus ja maisemanäkökulmat.
Suunnitelman avulla alueesta on luotu tunnelmaltaan
aktiivinen ja juhlallinen sekä toisaalta hyvin rauhallinen. Selkeä ja
toiminnallinen kokonaisuus. Puiston rauhalliseen luonteeseen
kuulumattomat häiriötekijät kuten autopaikoitus on sijoitettu
maisemallisesti piiloon pengerrysten, kasvillisuuden sekä
rakennusten taakse. Maiseman positiiviset asiat, kuten
maisemarakenne, vehreys ja rakennusten hierarkia on tuotu
voimistaen esille.
Suunnittelualue jakaantuu kolmeen osaan. Rauhalliseen länsipuolen viljelysmaisemaan, jossa lenkkeilyreitit enimmäkseen
kulkevat metsien lisäksi, toiseksi keskiosan toiminnalliseen
puistoalueeseen laajoine nurmialueineen ja urheilukenttineen,
kilpaurheilun näyttämöön, jossa on englantilaisen maisemapuutarhan suunnitteluvivahteita, historiallista monumentaalisuutta
sekä kolmanneksi itäpuolen rakennettuun toiminta-alueeseen jossa
on enimmäkseen rakennuksia ja niiden välialueita sekä runsasta
lajitarjontaa.
Urheilupuiston pääsisäänkäynti on Veräjäpellon koulun viereinen
alikulkutunneli jota kautta on lyhin matka Leppävaaran
juna-asemalle josta, suunnasta oletettavasti enimmät
ihmismassat tulevat. Tämä sisäänkäynnin sijainti sekä
yleisurheilustadionin sijainti, joka on siis alueen urheilutoimintojen
keskus ja hierarkian “ylimmällä” tasolla, muodostivat lähes suoran
linjan josta muodostui alueen pääkatu, jonka kautta alue hahmottuu parhaiten ja sen varrelle suurin osa toiminnoista on sijoitettu.
Laatoitettu pääkatu on viittaus entisaikojen promenadiin sekä
vallan symboliin aksiaalisuuteen. Pääkadun molemmilla puolilla
pylväshaavat korostavat kadun luonnetta ja sijaintia puistossa.
Pylväshaapojen ulkoasu tuo mieleen myös antiikin Kreikan
urheilunäyttämöiden sypressipuut. Kadulta aukeavat näkymät on
tahdistettu jäsentämään puistotila näyttämönä sekä linjattu kohti
yleisurheilustadionia. Korotus kadun puolivälissä avaa
Monikonpuron itäpuoleisen maiseman koko komeudessaan,
keskiaukean taustametsineen ja vallin takaa katsovin
rakennusjulkisivuin, ja laskeutuu sitten stadionin juureen. Ylhäällä
kävijä kokee hallitsevan koko maiseman mutta alamäen aikana
nöyrtyy pieneksi ihmiseksi stadionin juurelle, vieressään soliseva
suihkulähde. Maiseman luonne muuttuu väljemmäksi ja metsäiseksi
kuljettaessa pääreitti alusta loppuun ja lopulta liittyen “Lappiin asti”
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ulottuvaan viherverkostoon.
Työn alussa osoitetut ongelmat, hiihtoputki ja jalkapallohalli on
sijoitettu luontevasti osaksi puiston toimintoja, maisematiloja ja
rakennusmassoittelua. Hiihtoputki kulkee enimmäkseen
pengerryksen sisällä, joten se ei muodosta pitkiä rakennettuja seiniä
puisto-alueelle. Pengertämättömät seinäosat ovat monikerroksista
ikkunapintaa, jonka läpi voi nähdä hiihtäjiä ja ne näkevät
ulkomaailmaan. Osa seinistä toimii myös matalina kiipeilyseininä.
Putken pengerrys peittää osittain näkymälinjoja, mutta korostaa
rajakohdissa alueen erilaisten tilojen luonnetta. Alueet putken
molemmin puolin ovat hyvin erilaisia. Pengerrykset muodostavat
mielyttävän visuaalisen seinämän jossa kasvaa erilaiset heinä-,
pensas- ja kukkalajit.
Hiihtoputken katto on otettu osaksi urheilupuiston palveluita
suunnittelemalla sen katolle pururadan jatke, joka tuo kaivattua
tasaista hiihtolatupohjaa käytettäväksi talvisin ja on kesäaikaan
kävelijöiden ja juoksijoiden käytettävissä. Myös hiihtokilpailuiden
järjestäminen helpottuu, kun hiihtäjät saadaan suunnitteluratkaisun
avulla pidettyä katsojien silmien edessä pidempään. Putken
muodostama koroke luo jatkumon selännemetsien reunoilla
kulkeville ulkoilureiteille sekä Turuntielle, jotka kaikki kulkevat
perustasoa ylempänä muodostaen näyttämön katsomotunnelman.
Pengerryksen avulla puisto saadaan myös helposti rajattua
mahdollisia suurtapahtumia varten. Nurmialueita voidaan
tarvittaessa hyödyntää vaikka telttamajoituksen järjestämisessä.
Jalkapallohalli on massiivinen rakennus nykyisten rakennusten
rinnalla. Vaadittu vapaa sisäkorkeus on 20m pelialueella kentän
keskellä. Korkeus on hyödynnetty suunnittelemalla hallin sisälle iso
kiipeilyseinä laajemman liikuntavalikoiman tarjoamiseksi.
Jalkapallohallin visuaalista ilmettä on pyritty keventämään
suunnittelemalla sen tukirakenteet julkisivujen ulkopuolelle ja
käyttäen niitä köynnöskasvien tukina, jolloin ne vihertävät ja
keventävät hallin raskasta luonnetta. Näkyvät, ilmavat tukirakenteet
liittävät pallohallin osaksi yleisurheilustadionin arkkitehtuuria, jossa
katon tukirakenteet ovat näkyvästi esillä. Suunnittelemalla
rakennuksista hieman koneen oloisia saadaan niihinkin liikkeen
tuntua sekä hälvennettyä teollisuushalli-ulkonäköä miltä,
jalkapallohalleilla on usein taipumus näyttää. Konstruktivistinen,
Archigram tyylisuunnan rakentaminen edusti liikkuvaa
konekaupunkia.
Alueen kasvillisuus on suunniteltu maisemallisten, tunnelmallisten
sekä tuulensuojaisuus näkökulmien perusteella. Juhlavampaa
kasvillisuutta ja ryhdikkyyttä on pääraitin varrella, johon myös
pengerryksen kukkaistutukset näkyvät. Muualla on vapaamuotoisempaa kasvillisuuden sijoittelua. Monikonpuron varrelle on
kasvillisuudella ja maanmuodoilla suunniteltu “Tammukka”
taideteos puron kalakannan innoittamana. Teos näkyy

tunnistettavasti vain Kaivoskallion näköalasillalta, joka on
näyttämökonseptin huipentuma. Tuulelta suojautumisen kannalta on
tärkeää, että yleisurheilustadion on suojattu ympäriltään
korkeammalla massoittelulla, jottei tuuli pääse pahasti
vaikeuttamaan kilpailusuorituksia joissa useissa on käytössä
tuulirajat, jotka ovat melko pienet. Myös jalkapallostadion on
kauttaaltaan ympäröity kuusiaidalla, joka toimii lämmitetyn kentän
mahdollistamalle talviharjoittelulle viiman suojana sekä
maksamattomien katsojien näköesteenä.
Suunnitelmassa alueen urheilutoiminnot lisääntyvät merkittävästi
ja alue saa ryhtiä ja juhlallisuutta, mikä on olennainen osa urheilun
historiaa ja kilpailemisen luonnetta. Alueen palvelutaso paranee ja
alueesta muodostuu todellinen liikunnallinen viihtymispaikka.
Alueen puistoilme on kaunis, joten se vetää varmasti muitakin
kävijöitä kokemaan tunnelmaa kuin pelkästään urheilevia ihmisiä.
Alue ei ole täyteen rakennettu vielä tässä suunnitelmassa, vaan
lisätilaa eri toimijoille ja laajennuksille löytyy mikäli tarpeet
tulevaisuudessa kasvavat. Suunnitelmassa on osoitettu kenttälajien
ja rakentamisen lähtökohtaiset laajenemissuunnat.
Suunnittelualueella on suorittamiseen soveltuvien paikkojen lisäksi
rauhoittumiseen ja lepoon soveltuvia paikkoja.
Kehityssuunnitelmassa ei ole osoitettu yksittäisten penkkien ja
roskasäiliöiden paikkoja, mutta ne ovat sijoitettavissa reitistöjen ja
kokoontumispaikkojen varrelle, osa aurinkoisiin paikkoihin ja osa
varjoisiin paikkoihin. Luonnonolosuhteissa rauhoittumispaikkoja
on usein kalliopintaisilla, korkeusvaihteluja ja näköaloja sisältävillä
alueilla, joissa on helppo löytää oma rauhaisa istumapaikka, josta
seurata maiseman tapahtumia tai pilvien liikkeitä. Penkkien
sijoittelussa tulee miettiä myös kohtia mistä avautuu hyvät
maisemat, sillä ihmiset pyrkivät hakeutumaan sellaisiin kohtiin,
vaikkei siellä penkkejä olisikaan.

6.7 Maisematilat
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Avoin maisema
Puoliavoin maisem
Suljettu maisema
Näkymälinjat mäntyjen väleistä ylängöltä alas laaksoon
Näkymälinjat
Katsomo
Hierarkiapiste
Näköalapaikka
Maiseman avautumiskohta
Näkymä taivasta vasten
Näkymä hiihtoputkesta ulos
Suunnitelma-alueella on avoimia, puoliavoimia sekä suljettuja maisemia.
Siirryttäessä suljetulta tai puoliavoimelta alueelta avoimelle alueelle
kokee puistossa kävijä miellyttävän
maiseman avautumiselämyksen.

1:5000
100 m

Kuva 72. Maisematilojen suunnittelussa on säilytetty alueen avoimuus, joka on perua alueen maanviljelyskäytöstä. Avoimuus mahdollistaa alueen selkeän
havainnoinnin, mikä on osaltaan tärkeää laajassa puistossa, jossa toimintoja on etäällä toisistaan ja siten hankalasti löydettävissä. Maiseman avoimuus on
myös eduksi monessa liikuntalajissa, joita harrastetaan alueen vapailla nurmikentillä. Puistoa ympäröivät ulkoilureitit kulkevat monin paikoin puiston perustasoa
ylempänä, joten niistä aukeaa luontaisesti varsin mukava maisemanäkymä. Aluetta ympäröi korkeammat metsäiset kukkulat jotka muodostavat luonnolliset rajat
puistoalueelle. Kukkuloiden metsäisyyden takia niistä ei ole kovin hyviä näkymiä puistoon paitsi Kaivoskallion päältä, jossa sijaitsee näköalapaikka koko läntiseen
suunnittelualueelle.

Kuva 73. Case-Otaniemi, näkymälinjat.
Alvar Aallon suunnitteleman Otaniemen
kampusalueen opiskelua ja tiedettä
symboloiva, yliopiston tunnuspiirre,
päärakennuksen suuri luentosali on pääteiden
näkymälinjojen risteymäkohdassa. Tämä on
vaatinut, että arkkitehti on osannut sijoittaa
Maisematilojen hierarkipisteet ovat Kaivoskallion kallio, urheilustadionin katsomo sekä uimahalli, mikäli se ei muutu liikaa alkuperäisestä laajennuksen yhteydessä. juuri oikean rakennuksen juuri oikeaan
kohtaan ja ikkunatkin juuri oikeaan
ilmansuuntaan.

6.9 Suunnitelman maisemalohkot

6.8 Hierarkiapisteiden näkymäalueet
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Uimahalli
yleisurheilustadion
Kaivoskallio

Kuva 74. Olemassaolevat
alueen hierarkiapisteet
ottavat alueen
haltuunsa kauas ulottuvilla
näkymäalueillaan.

Kuva 76. Maisematilallisia
lohkoja muodostuu
pinnanmuotojen,
infrastruktuurin sekä
kasvillisuuden rajaamana.
Kuvassa on kuvattu eri
väreillä eri tilalliset lohkot
joita alueelle muodostuu.

1:10000

1:10000

100 m

100 m

Keskus / juhla-alue

Jalkapallohalli

Huolto ja liikennealue

Jalkapallostadion

Puistoalue
Urheilutoimintojen
Puistomainen viljelyalue
Viljelyalue
Metsäpuisto

Kuva 75. Suuret
uudisrakennukset jäävät
melko piiloon puiston
sisään eivätkä näy
kunnolla kauemmas mikä
antaa arvoa vanhoille
hierarkiapisteille.
1:15000

1:10000

100 m

100 m

Kuva 77. Maisema-alueet
jakaantuvat eri tyyppisiksi
niissä vallitsevan
tunteen perusteella
johtuen siitä mitä alueella
ollessa näkyy.

6.10 Hulevesisuunnitelma

45
Oja / Monikonpuro
Uusi valuma-alueen raja
Viemäröity / salaojitettu alue
Hulevesien valumasuunta
pinnan kaltevuuksien mukaan
Ojan / puron virtaussuunta
Hulevesiallas
Kuva 78. Suunnittelualueen
hulevesisuunnitelma noudattaa
periaatteita, jotka linjattiin tarkastelualueen kehityssuunnitelmassa.
Monikonpuron ekologiasta
huolehtiminen on osoitettu sijoittamalla
viemäröimättömien alueiden laskuojien
purkautumiskohtiin laskeutusaltaita.
Ne pysäyttävät suurimmat
kiintoainesmäärät, jotka muutoin
uhkaisivat päästä Monikonpuroon.
Etenkin muokattavalta peltoalueelta
kerääntyvät hulevedet sisältävät
runsaasti savipartikkeleita ja
mahdollisia lannoiteravinteita joiden
talteenoton parantaminen hulevesialtaan avulla on suotavaa.

1:5000
100 m

Hiihtoputki muodostaa alueelle uuden
valuma-alueen rajan. Näin muodostunut uusi alue on kauttaaltaan
viemäröity sekä salaojitettu, jottei alue
ala vettymään seisovasta vedestä.
Myös avo-ojia on muutama ja hulevesialtaan paikka osoitettu, jos tarkemmat
suunnittteluvaiheet osoittavat niille
tarvetta. Kaikki pysäköintipaikat
sijaitsevat tällä alueella, joka on kokonaan viemäröity ja salaojitettu. Alueella
saattaa vierailla vuosittain kymmeniä
tuhansia autoilevia, jotka tuovat etenkin
talviaikaan autojen pohjissa likarapaa,
jota jää parkkialueillekin paljon, joka
suunnitelman mukaan ei enää päätyisi
Monikonpuroon vaan viemäröinnin
kautta käsittelylaitoksen prosessoitavaksi.

6.12 Uudisrakentamisen maaperä

6.11 Putken, hallin ja pysäköinnin toimintakaavio
O
O
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Hiihtoputki, 0 krs.

Savimaa

Hiihdon kääntöpaikka

Kalliomaa

Pääsisäänkäynti halliin
0 krs.

Moreeni

Hiihtoputken sisäänkäynnin ja
huoltokoneiden tilavaraus, 0 krs.

Pintamaa

Kahvilatilat, kassa ja info,
0 krs.

Uudisrakennus

Huolto, varustesäilytys ja varustevuokraustilat, 0 krs.
Curling halli, 0 krs.
Jalkapallokentän tilavaraus, 1 krs.
Seinäkiipeilyn tilavaraus (500
paikkainen katsomotila jalkapallootteluissa), 1 krs.

O

x
x
x

1:10000
100 m

O x

x

Portaat ylös jalkapallokentälle ja
seinäkiipeilyyn.
Varauloskäynti, 1 krs.
Varausloskäynti, 0 krs.
Autojen sisään/uloskäynti, 0 krs.
Autojen sisään/uloskäynti, 1 krs.
Luiska, 0 krs. - 1 krs.

1:2500
50 m

Kuva 79.

O Bussien kääntöpaikka, 1 krs.
Invapaikat, 1 krs.

x Portaat, 0 krs. - 1 krs.
Lumenpudotusalue

6.13 Liikennejärjestelyt

Kuva 81. Suurikokoiset uudisrakennukset (hiihtoputki, jalkapallohalli, parkkihalli sekä jalkapallokentän katsomo) sijaitsevat
savialueella jonka paksuus vaihtelee 5-15 metrin välillä. Rakentamisessa joudutaan siis käyttämään maaperän stabilointia,
paaluttamista sekä maanvaihtoja saven routivuuden haittojen välttämiseksi. Saviselle maaperälle rakentaminen lisää
rakentamiskustannuksia mutta ei ole ylitsepääsemätön tekninen este.

6.14 Talvikäyttö
Parkkihalli, 2. krs

1:5000
100 m

Auratut käytävät

Maantasopysäköinti

Hiihtoladut

Varapysäköintialue

Peltoladut

Pelastus / huoltotie

Lämmitetty rullatuolilenkki

Kuva 80. Pysäköintipaikkoja alueella on
982kpl, joista osa on
otettavissa bussien
käyttöön. Lisäksi on
varoilla nurmialue
n. 100 auton
paikoitukseen.
Busseille on mitoitettu
kääntymistilaa parkkihallin kattotasolle.
Busseille voidaan
varata purku ja
lastausalue myös
uimahallin
koillispuolen
pysäköinti paikoilta.

Luistelukenttä
Lämmitetty jalkapallokenttä
Skeittialue parkkihallissa talvisin
Jääkiipeilyseinä

1:5000
100 m

Kuva 82. Hiihtolenkki on
ulotettu aivan
rakennusten tuntumaan
puistoalueen reunoille.
Se mahdollistaa mm.
hiihto- ja
maastojuoksukilpailuiden
paremman seuraamisen

6.15 Syksymaisema ja tuulisuus
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Kuva 83. Syksyisin alueen lehtipuusto
muuttuu ruskan väriloistoon. Puusto on
karkeasti jakautunut siten, että
lehtipuustoa on alavalla savialueella,
rakennetuilla alueilla sekä rinteiden
reunoilla. Ylempänä rinteissä ja
selänteiden päällä on kuusi- ja
mäntyvaltaista puustoa joka pysyy
vihreänä läpi vuoden.
Alue on laaksomainen, selvästi korkeampien mäkien ja selänteiden ympäröimä.
Maastonmuotojen karkeasta analysoinnista
ja tuuliruusu huomioiden voidaan arvioida
tuuliset alueet ja tuulensolat. Näillä
alueilla tuulelta suojautuminen on ensisijaista. Pyrkimys täydelliseen tuulelta suojautumiseen, esim. tuuheiden kuusiaitojen
avulla, luo vahvoja maisema elementtejä,
tilanmuodostajia sekä näkymälinjojen
esteitä, joten kaikkien alueiden ympärille
niitä ei voi sijoittaa sillä kokonaissuunnitelma kärsisi niistä.
Alueen kenttätoimintojen sijoittelussa on
otettu huomioon päätuulensuunnat.
Tuuli saattaa tehdä pitkäaikaisen oleskelun
alueella epämiellyttäväksi, joten sen
välttämiseksi toimintoja on sijoitettu
suojaisiin kohtiin maastonmuotojen,
rakennusten sekä kasvillisuuden suojiin.
Suunnitelman tuulianalyysi osoittaa, että
tuulelle altteimmat paikat ovat Kaivoskallion edustan pelikentät ja peltoa kiertävät
ulkoilureitit. Kaivoskallion näkyväisyys on
ollut keskeinen asia ja siksi sen edustalla
olevat kentät ovat jääneet vaille tehokasta
tuulisuojausta. Tärkeimmät kohdat,
yleisurheilukenttä ja ulkouimala ovat
enimmille tuulille hyvin suojaisia.

1:5000
100 m

Espoon alueen
tuuliruusu osoittaa prosentuaaliset tuulensuunat.

Yleisimmän
suunan tuulen
kertymämatka.

Tuulensola, jonka muodostumiseen on myös vaikuttanut koko purolaakson
kanjoni (kuva 27).

Pyörrealue

Huippu-urheilussa, mm. heittolajeissa,
pikajuoksussa ja pituushypyssä, on
käytössä tuulimittarit sekä tuulen nopeuden
raja-arvoja, joiden sisällä suoritus on
hyväksyttävissä, jotta suoritus olisi
vertailukelpoinen. Myös oheistoiminnot
kuten penkit tulee sijoittaa tuulelta
suojaisiin kohtiin.

6.16 Valaistuksen periaatteet
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Valaistuksen periaatteina on ollut taata alueen
käyttökelpoisuus pimeän aikaan. Kulkureittien
perinteinen valaiseminen “helminauha” tekniikalla
ei ole mielekästä puistoalueella kun suunnitelmassa on panostettu tilojen ja tilasarjojen
muodostumiseen. Suunnitelma on hyvä olla
nähtävillä myös pimeällä. Maiseman solmukohdat ovat myös helposti korostettavia valaistuksen
avulla. Alue on avoin, joten kulkureiteille ja muille
alueille tullee runsaasti hajavaloa joten alueen
jokaista reittiä ja paikkaa ei ole tarve valaista.

1.

2.

3.

4.

5.

1. Maahan upotettu valaisin.
2. Pollari, kohdevalaisin.
3. Valopylväs, nostettu kohdevalaisin
4. Kenttä/aluevalaisin
5. Seinään kiinnitetty/upotettu valaisin.

Eri valaisintyypeillä voidaan saada aikaan
erilaisia valaistuksia alueelle. Valaistussuunnitelmassa on runsaasti kohdevalaistusta
(metsiköt ja pensaikot) jossa valaistaan syvälle
kasvillisuuden sisään. Tällaisiin kohtiin sopii
kaavion valaisimet 2 ja 3. Kenttäalueet tarvitsee
valaista tehokkaasti ja siihen sopii parhaiten 4
tyypin aluevalaisin. Rakennusten seinämät voi
valaista 1,2 ja 5 tyypin valaisimilla. Perinteinen
“helminauha” valaistus onnistuu parhaiten 3
tyypin valaisimilla.
Kuva 85. Suunnittelualue juhlavalaistuksessa yleisurheilukilpailuiden aikaan. Muista suorituspaikoista on valaistu vain hiihtoputki, ulkoallas, metsien lenkkireitit sekä pyörätuolilenkit. Alueelle siroaa
runsaasti valoa ympäröivästä kaupungista ja autoteiltä, joka valaisee avoimet alueet itsessään
huomattavan hyvin, etenkin lumiseen aikaan. Urheilupuistossa on ajateltava erilaisia
valaistuskonsteja, sillä tapahtumat ja arki vaativat erilaiset valoympäristöt. Kaikkia kohteita ei tarvitse
joka ilta valaista. Keskeisintä valaistuksessa on kuitenkin taata sellainen valaistustaso, jotta kävijät
tuntevat liikkuvansa pelottomassa ympäristössä.

Kuva 84. Perinteinen helminauha verrattuna
maisematiloja ja synkkiä kohtia avaavaan
valaistukseen.

Yönäkymäkuvassa (G) on pääraitti, juhlakäytävä-promenadi, valaistu 1-tyypin maantasovalaisimin.
Nurmialueet on jätetty valaisematta joskin hiihtoputken valo siroaa siihen jalkapallohallin edustalla.
Putkivallin takaa nousevat rakennusten valaistut julkisivut. Parkkihallin valaistut männyt luovat
kiehtovat varjot hallin seinään.

6.17 Alueleikkaukset
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Kehityssuunnitelmassa on pyritty vahvistamaan maiseman perusluonnetta, joka oli, että reuna-alueet ovat perustasoa ylempänä,
jolloin perustasosta muodostuu näyttämän kaltainen tila. Tämä on saatu aikaan hiihtoputken sijoittamisella lenkiksi keskusalueen ympärille.
Metsäisten kallioselänteiden ansiosta alueen maisema kestää hyvin massiivistakin rakentamista, sillä rakennukset näyttävät melko pieniltä
ympäröivässä maisemassa. Keskeistä on, ettei rakennuksia ole sijoitettu Kaivoskallion länsipuolen avoimelle alueille, jossa maiseman
haavoittuvuus on suurempaa ja kallioselänteen yksinoikeus maiseman solmukohdaksi ei tule kyseenalaistetuksi harkitsemattomalla
rakennusten sijoittelulla. Ympäröivät kallioselänteet ja rakennusten massoittelu toiminnallisen alueen reunoille tekee puistoalueesta
katsomomaisen tilan jossa kävijä tuntee olevansa jatkuvasti sivustakatsojien tarkkailun alaisena, sillä reuna-alueet ovat perustasoa
ylempänä. Rinnealueilta katsottuna puistoalue näyttäytyy idyllisenä puistoalueena, jossa hoidetut ja aurinkoiset nurmialueet hohtavat ja
ihmiset viihtyvät.

Monikonpuro

Jalkapallokatsomo ja kenttä

Hii htoputki

Yleisurheilukatsomo ja kenttä

Veräjäkallio

A

Keskusnurmikko

Am teatteri Hiihtoputki

Monitoimihalli

Kirkonkallio

B
Turuntie

Pelto

Monikonpuro

“Tammukan suomut”

Jalkapallokenttä

Kaivoskallio

Kevyenliikenteen silta

C

Turuntie

Omnia

Parkkitaso

Jalkapallohalli

Hiihtoputki

Ulkouimala

Uimahalli

Veräjäkallio

100 m
D
Kuva 86

Veräjäkallio

6.19 Tarkennossuunnitelmat, leikkaukset ja havainnekuvat
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Mondo

Lasten
allas

25m aikuisten allas

Maalisuora
Tällä alueella urheilun draama, ilot,
pettymykset ja kunnia ovat vahvasti
läsnä.

Katsomo, h 4m.

Pururata

Lipputangot

Pääkadun, “promenadin”, molemmat puolet
ovat säntillisten pylväshaaparivistöjen
linjaamat. Kadulla kävellessä näkee puiden
väleistä molemmille puolille mutta puolelta
toiselle on vaikeaa nähdä kahden puurivin
välistä. Puukujanne muodostaa tiiviin vihreän
seinän ja jakaa nurmialueet.

Tiilimurskakäytävä

Suihkulähde

Kuva 87. Tarkennossuunnitelma A.
Liikuntarajoitteisille on vähimmäivaatimuksena 20% kaltevuinen luiska joten n. 5
metrin korkeuseron takia 100 metrin mittainen
luiska on täytynyt sovittaa suunnitelmaan.
Liikuntarajoitteisille on varattu lähimmät autopaikat parkkihallin ylätasanteelta. Näin
muodostuu esteetön pääsy stadionille ja
asfalttireiteille.

Yleiset nurmikot
voidaan tehdä
urheilullisen oloisiksi
erisuuntaisella
leikkaamisella.

Pengerrykset on istutettu täyteen näyttävää
heinäkasvillisuutta joiden rauhallinen
värimaailma ei ärsytä. Niiden juurisuus auttaa
myös sitomaan vallin maa-ainekset eroosiolta.
Talvisin pengerrykset ovat varmasti suosittuja
pulkkamäkiä.

Kohtaamispaikka

Parkkihallin katolla olevat pensasistutukset
kasvavat niitä varten rakennetuista betonisista
istutuskaukaloista.

“Promenadi”
Laatoitus, tartan

Tunneli
Kohtaamispaikka
Heinäinen pengerrys
Asfalttikäytävä
Pururata

Seinäkiipeily
Invapaikat
Portaat alatasolle

Hiihtoputki
10m
1: 750
Käyräväli 10cm

Mäntyjä
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Kuva 88. Näkymäkuva A. Keskustan suunnasta saavuttaessa
pääsisäänkäynnin kautta tullaan ensimmäiseksi puiston alueelle,
johon on kaikkein tiiveimmin sijoitettu eri toimintoja. Viereisiltä
kouluilta on nuorukaisten mukava tulla koulupäivän jälkeen
pelailemaan ja leikkimään alueen palveluiden ääreen.
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Kuva 89. Näkymäkuva B hiihtoputken viereiseltä jalankulkureitiltä
kohti jalkapallohallia. Kuntoilupisteellä voi kuntoilla erilaisilla
voimistelulaitteilla ja parkour-radalla voi temppuilla turvallisesti
putoamishiekkakentällä. Kasvillisuuden käytöllä saadaan aikaan
viihtyisyyttä ja halutunlaisia tilarajauksia ja kulunohjausta.
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Kuva 90. Näkymäkuva C, käytävien risteyskohdasta, kohtaamispaikasta. Tällä kertaa ystävättäret tapaavat pop-konsertin
tunnelmissa. Valtaisan suositun tähden esiintyessä stadionin
ulkopuoleinen puistolaakso on myös täyttynyt kuulijoista ja
valoshown ihailijoista. Hiihtosilta on sirorakenteinen.
Jalkapallohallin puistojulkisivun kantavat teräsrakenteet ja istutukset
jäävät juuri kulman taakse jotta nousun yläpäässä olevat piirtyvät
hahmoina taivasta vasten mikä on hieno tehokeino
maisema-arkkitehtuurin keinovalikoimassa.
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Kuva 92. Zurichissa sijaitseva MFO-puisto koostuu suuresta
teräsrakenteesta jonka köynnökset valtaavat.
Jalkapallohallin suurta rakennusmassaa voidaan keventää
suunnittelemalla sen kantavat rakenteet seinien ulkopuolelle.
Köynnöskasveja istuttamalla rakenteiden juureen ja ohjaamalla
kasvua rakenteita pitkin ylöspäin saadaan teräksen kylmää ja kovaa
luonnetta hälvennettyä sekä luodaan viihtyisämpää puistotilaa.

Leikkaus A
Kuva 93
Kuva 91. Näkymäkuva E. Tunnelmaotos
pääkäytävällä matkalla Suomi-Ruotsi
maaotteluun. Näkymälinjan päässä
odottaa stadion sekä keihäskaarille
hurraata huutava yleisö. Nurmikentällä
harrastejalkapalloilijat ovat kuin
näyttämöllä kenttää reunustavia reittejä
kulkeville. Uimahallin tuttu ja lempeä ilme
kutsuu luokseen aukion toisella puolen.
Kilpailujen aikana koko puistoa ei tarvitse
sulkea vaan harrastajat voivat jatkaa
toimiaan alueella.

10m
1: 500
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Kuva 94. Tarkennossuunnitelma D. Rakennetutkielma parkkihallin, jalkapallohallin ja
hiihtoputken sovittamisesta toisiinsa. Putken leveys on suunnitelmassa 15m joten tarvittaessa
sitä pystytään kaventamaan muutamalla metrillä hiihdon harjoittamisen siitä kärsimättä.
Kiipeilyseinän lattiaa voidaan tarvittaessa käyttää sisäjalkapallopelin katsomo-alueena.
Parkkihallin sisäistä ahdistavuutta voidaan keventää puhkaisemalla valoaukkoja ylätasoon.
Hiihtoputken ikkunayhteys tuo valvonnan tunteen hallin sisään. Jalkapallohallin alakerran
kerroskorkeus on n 4m ja yläkerran 20m. Putki on painettu risteyskohdissa maan alle jotta
vältyttäisiin massiiviselta luiskarakentamiselta liikuntarajoitteisten liikkumisen
mahdollistamiseksi.

Ikkuna uimahallille

Kantava teräsrakenne

Ikkuna parkkihallin sisälle

Kuva 95. Kasvihuone ES-AN Oy:n Monexi LiteSki hiihtoputkikonseptissa on esitetty kauttaaltaan läpinäkyvä putkirakenne josta
voi päätellä, että kehityssuunnitelmassa voi esittää laajoja ikkunoita
hiihtoputken rakenteisiin näkymien avaamiseksi. Putken
päällystäminen maavallilla antaa lisäeristystä mikä tuo energiansäästöä valtavan suuren pakkasilmamassan ylläpitämiseen.

Kantava pilari

Silta
Ikkunana monitoimitalolle
ja kirkolle

Painuma
Puiston, putken ja hallin
pysäköintialue, 2 krs.
Alakertaa voidaan käyttää
talvisin erilaisiin tapahtumiin ja
esim. skeittauksen
harjoituspaikkana.

Hiihdon
kääntöpaikka

KIIPEILY 2krs.

Nurmilaakso

Promenadin
kliimaksikohta
maiseman
avautuessa

JALKAPALLO 2krs.
Curlinghalli

Käytävä uimahallille

Hiihdon tiloja

Am teatteri

Pesu / wc
Silta

Portaat

Pesu / wc

Portaat
Kahvila
info

Painuma

Ylös parkkialueelle
Ajoluiska

Varastotiloja
Ikkuna toimintakentille
Pääsisäänkäynti

Halli - maantaso pysäköinti

Sisään parkkihalliin

1:1000 20m

Jäähallin parkkialue

Promenadi
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Kuva 96. Näkymäkuva D, ja leikkaus B keskeisestä nurmikkoalueesta, jossa on mahdollista toteuttaa monenlaista aktiviteettia
suuresta pinta-alasta ja esteettömyydestä johtuen. Aukeaa aluetta
kiertää kuntorata 4-5m maantason yläpuolella luoden seinät alueelle
ollen kuitenkin niin matalat, että taustan rakennukset ja
maastonmuodot hahmottuvat. On todennäköistä, että Tapiolan
silkkiniityllä syksyisin vierailevat hanhet ottavat myös tämän
nurmialueen laidunalueekseen, joten syksyisin alueella saattaa olla
runsas eläimistö rikastuttamassa kävijäkokemusta. Taustan
pylväshaaparivistöt jakavat laajat nurmialueet voimakkaan
juhlallisesti, mutta ovat sen verran harvat että niistä näkee läpi
puistotilan jatkuvuuden.

10m
1: 500
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Kuva 97. Näkymäkuva D. Hoidetuilla nurmialueilla voivat hanhet laiduntaa
ja ihmiset leikkiä. Taustalla jalkapallohalli ,jonka massiivista olemusta on
kevennetty teräsrakenteita pitkin kiipeävillä köynnöskasveilla. Lipputangot
on sijoitettu urheilustadionille, jotta alueen juhlavuus realisoituisi tarkkaan
harkitusti maalisuoran tuntumaan, jalkapallohallin korotetun pääkäytävän
suuntaaman näkymän päähän. Liput ovat erittäin vahvoja
urheilutunnelman luojia.
Kuva 98. Näkymäkuva F. Näkymä parkkihallin ylätasolta kohti uimahallia. Halliin jätetyistä aukoista nousevat mäntyjen latvukset muodostavat
ikivihreän ja ilmavan vihermassan laajan parkkialueen ja suuren
jalkapallohallin pehmentämiseksi. Siroilla kaiteilla reunustettu aukotus
keventää raskaan betonirakenteen tunnetta.
Kuva 99. Näkymäkuva G. Suunniteltu juhlallinen tunnetila
stadionin juurelle on saatu aikaan tiukan säännöllisen pylväshaapakujanteen avulla, joka laskeutuu jalkapallohallin tyveltä sekä sen takana
olevalla puistolaaksolla, jota muut rakennukset reunustavat. Suihkulähde
kruunaa tunnelman.
Kuva 100. Näkymäkuva H Urheilustadionia ympäröivät vahvat
metsänreunat on valaistavissa tapahtumien aikaan taidevaloin
jolloin reuna luo kiehtovan kehyksen stadionin tapahtumille.
Kuva 101. Havainnekuva I. Kesäinen havainnekuva Monikonpuron
varresta auringonottokumpujen kohdalta. Lenkkeilyreitit on suunniteltu
kulkevan puron vartta pellon puolella, jossa kontrasti pellon ja puiston
välillä on suuri. Taustalla pellolla näkyyy taideteos “hirviperhe”, joka näkyy
Turuntien autoilijoille asti. Teos kuvaa koko perheen luonnollista liikuntaa
ja yhdessä tekemistä.
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Kuva 98
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Kuva 99
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Kuva 100
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Kuva 101
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Kuva 102. Leikkaus C. Tammiringin suojaavassa varjossa on
ulkokuntosali pergolakatoksen alla. Pohjana on joustavaa siniväristä
tartan pinnoitetta.
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Kuva 103. Tarkennossuunnitelma C, Leikkaus D, Näkymäkuva J. Palsta-alueella kulkeva lämmitetty tartansilmukka tarjoaa
liikuntarajoitteisille mielyttävän ulkonaliikkumispaikan talvisin. Paikka sopii loistavasti myös kestävyysjuoksijoiden talviharjoitteluun.
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Kuva 104. Talvinen havainnekuva J, Kaivoskallion päältä, jossa vesisyötöllä on tehty keinotekoinen jääkiipeilyseinämä. Kallion päälle on suunniteltu tyylikäs grillikatos sekä
näköalasilta. Jääkiipeilyseinä tulisi aidata yläpuolelta liukastumisvaaran vuoksi.
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6.19 Tarkennossuunnitelmat, leikkaukset ja havainnekuvat
6.19.1 Loppusanat
Kuva 105. Opiskelu arkkitehtuuriosastolla alkoi arkkitehtuurin
perusteiden jaksolla ja majojen rakentamisella Kiljavan leirialueella.
Tehtävänä oli rakentaa maastosta löydettävistä oksista näyttävä
maja sopivaan paikkaan. Opiskelu loppuu tähän diplomityöhön
jatkuakseen työelämän tehtävien parissa. Tässä diplomityössä
esitetty Näyttämö-suunnitelma huipentuu näköalasillalle
Kaivoskallion päälle, viimeiseen etappiin. Teräsrakenteisen kallioon
pultatun sillan aukotetut teräslevyseinät ovat valkoiseksi maalattuja.
Rakenne toimii apuna myös jääkiipeilyseinän veden levittämiseen.
Rakenne pyrkii olemaan melko huomaamaton, enemmänkin koriste,
jottei komea kallioseinä menetä voimaansa ja juhlavuuttaan.
Muotokieli edustaa hyönteiskonetta joka on valmis lähtemään
lentoon kiivettyään Kaivoskallion huipulle.
Kuva 106. Näköalasillalta tarkkasilmäinen katsoja voi tunnistaa ylävirtaan uivan tammukan kasvavan puronvarressa.

Kiitokset kaikille diplomityön valmistumista edistäneille tahoille!
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