
LAKEUDENPUISTON JA AINONPOLUN
KONSEPTISUUNNITELMA
Yleisötilaisuus 24.9.2019



Aloitussanat

• Seinäjoen kaupunki

Konseptisuunnitelmaluonnoksen esittely

• Kaisa Rantee, maisema-arkkitehti, Ramboll Finland Oy

Keskustelua

Tilaisuus päättyy noin kello 18.30

TILAISUUDEN KULKU



SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI

Kaupungintalo

Teatteri

Rautatieasema

Tori

Kauppatori

Lakeudenpuisto

Olavi Pihan 
puisto

Ainonpolku



Nyt ratkaistaan:

- Toiminnallisuus, eli tässä tapauksessa virkistyskäytön ja tapahtumallisuuden yhdistäminen

- Alueen visuaalinen ilme ja identiteetti

- Tasauksen ja kuivatuksen pääperiaatteet

- Vesihuollon, valaistuksen ja sähköistyksen pääperiaatteet

- Pinnoitteet ja esim. nurmen vahvistuksen periaatteet

MIKÄ ON KONSEPTISUUNNITELMA?

Konseptisuunnitelma on yleissuunnittelua pohjustava suunnittelutaso, jonka ratkaisuja 
selvennetään yleispiirteisin asemapiirroksin, kaavioin, esimerkkikuvin ja havainnekuvin.

Jatkosuunnittelussa kaikkia osa-alueita tarkennetaan 

- Kaluste-, varuste- ja pinnoitevalinnat, tekniset ratkaisut, sähkö- ja valaistussuunnittelu 



SUUNNITTELUN OHJAUS

- Ohjausryhmässä on ollut jäseniä Seinäjoen kaupungin eri toimielimistä:

• Hallinnosta

• Tapahtuma –toiminnoista, kaupunkikehityksestä

• Kaupunkisuunnittelusta ja kaavoituksesta

• Yhdyskuntatekniikasta

• Puistotoimesta

• Liikuntatoimesta

• Nuorisotoimesta

• Ympäristönsuojelusta

Eri näkökulmat tuovat esiin erilaisten käyttäjien ja käyttötarkoituksien huomioimisen, 
yhteensovituksen muuhun kaupunkikehittämiseen, kunnossapidon realismin ja  
toteutuskelpoisuuden.



SUUNNITTELUN ETENEMINEN JA PALAUTE

- Suunnittelu on käynnistynyt helmikuussa 2019.

- Ohjausryhmä on kokoontunut viisi kertaa ja lisäksi on tavattu tapahtumajärjestäjiä

- Suunnitelma on edennyt siihen vaiheeseen, että se voidaan laittaa nähtäville ja kaikkien 
tutustuttavaksi ja kommentoitavaksi.

- Nähtävillä olon jälkeen ratkaistaan mitä muutoksia konseptisuunnitelmaan tarvitaan ja 
päätetään mahdollisesta yleissuunnittelun käynnistämisestä.



PALAUTTEEN ANTAMINEN

- Suunnitelmat esitellään ja niistä keskustellaan tänään.

- Suunnitelmat ovat nähtävillä kaupunkisuunnittelun verkkosivuilla 24.9. - 8.10. 2019

https:// www.seinajoki.fi/lakeudenpuisto

- Mielipiteitä voi antaa 8.10.2019 klo 15.00 mennessä:

- vastaamalla kyselyyn https://link.webropolsurveys.com/S/3EB3804C85E443D7

- Kyselylinkki löytyy myös em. kaavoituksen sivulta.

- sähköpostitse kaavoitukseen kaavoitus@seinäjoki.fi

- osoitteeseen Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 
60101 Seinäjoki

https://link.webropolsurveys.com/S/3EB3804C85E443D7
http://www.seinajoki.fi/lakeudenpuisto
https://link.webropolsurveys.com/S/3EB3804C85E443D7
mailto:kaavoitus@seinäjoki.fi


SUUNNITTELUN TAVOITTEET

- Parantaa kaupunkilaisten ja matkailijoiden viihtyvyyttä ja ajanviettomahdollisuuksia Seinäjoen 
keskustassa.

- Lisätä alueen tunnettavuutta.

- Monikäyttöinen ympäristö, joka lisää keskustan puistojen ja kävelyalueiden vetovoimaa.

- Nykyisten kaupunkikuvallisten ja maisemallisten arvojen huomioiminen.

- Edistää erilaisten ulkoilmatapahtumien järjestämisolosuhteita kaupungin keskustassa.

Aloitusvaiheen mielikuvia ja 
muistisanoja



PAIKALLISUUS

Rakennetun kulttuuriympäristön arvot

Maiseman ja kulttuurimaiseman arvot



KONSEPTISUUNNITELMAN SISÄLTÖ

- Tiivis selostus

- Yleispiirteinen asemapiirros 
puisto- ja katualueista

- Kaaviot tapahtumakäytöstä, 
valaistuksesta ja 
kunnallistekniikan liitoksista

- Havainnekuvat

- Yleisötilaisuuden 
esittelyaineistot



AINONPOLUN JA LAKEUDENPUISTON
MUODOSTAMA KOKONAISUUS

- Erityispiirteenä toiminnallinen, tilallinen ja 
kaupunkikuvallinen  kokonaisuus 
Kauppakadulta Kirkkokadulle saakka

- Mahdollistaa hyvät yhteydet ja edustavat 
näkymät

- Avainsanoina: 

- selkeys (mittakaava ja monikäyttöisyys)

- avoimuus (paikalliset arvot, 
monikäyttöisyys)

- toiminnallinen monipuolisuus (katutilan 
elävyys, virkistysalueen viherpalvelut, 
matkailun ja tapahtumien tukeminen) 



VIRKISTYSKÄYTTÖ

Kivituhkapintaiset 
puistokäytävät

Nurmialueet

Kumpareet

Istutusalueet

Leikkialue eri  
ikäisille lapsille

Parkour- ja 
kiipeilyvälineitä

Oleskelu

Leikki 

Liikunta
Asfaltoitu pelikenttä, 
esim. siirrettävät 
koripallokorit, 
ulkokuntoiluvälineet ja 
peliareenat, talvella 
jäädytys 
luistelualueeksi

Oleskelualueet 
istutusalueiden lomassa





ESIMERKKEJÄ VÄLINEISTÄ JA TOIMINNOISTA

Esimerkkejä pelikentälle soveltuvista  
siirrettävistä kalusteista

Esimerkki kiipeilyvälineestä



ESIMERKKEJÄ KASVILLISUUDESTA JA PINNOITTEISTA

Esimerkkikuvia kasvillisuudella haettavasta tunnelmasta

Esimerkkikuvia käytävälinjojen väleissä sijaitsevista pinnoitteista.



AINONPOLKU

Pop up pergolat

Polveileva 
kivetty 
aukiotila

Jatkosuunnittelussa 
huomioitava mm. 
kansirakenne ja 
pelastusreitit

Jaettu katutila

ns. shared space

Rakennettu 
kaupunkitila

Yhteydet

Eloisa kaupunki

Viihtyminen

Valaistus

Liiketilojen    
pohjakerrokset, terassit





MONIKÄYTTÖISYYS JA TAPAHTUMAT



TAPAHTUMIA TUKEVAT OMINAISUUDET

- Jaettu katutila noin 60 m leveä

- Peli-/lava-alue noin 1500 m2

- Vahvistetut nurmialueet noin 4500 m2

Käytävälinjat ja pinnoitetut kentät 

Kantavat nurmialueet

Kiinteä infra

Kuivatuksen tehostaminen

Lakeudenpuisto, ala noin 16 650 m2,

josta noin 8900 m2 yleisöalueeksi 
soveltuvaa



KUNNALLISTEKNIIKAN LIITYNNÄT
Liitos nykyiseen

verkostoon

Suunniteltu

jätevesiviemäri ja

vesijohto

Tapahtumien vesi-, 

viemäri- ja

sähköliitännät V+S

Kantavuudeltaan

vahvistetut alueet

Suunniteltu

hulevesiviemäri



• Torikatu voidaan katkaista Shared 
Space –alueen osalta tapahtumien
ajaksi

• Normaali liikenne ohjataan Torikadun
sijaan käyttämään Koulukatua ja
Kirkkokatua/Kauppakatua

• Huolto- ja pelastusliikenne
tapahtumasta riippuen esim. sinisten
nuolien suunnista alueelle

• Tapahtuman paikoitus keskustan
pysäköintialueilla. Suurimpien
tapahtumien paikoitukselle löydettävä
erillinen alue muualla, josta
bussikuljetus tapahtuma-alueelle

Kadun katkaisu

Huolto- / pelastusajo

Normaali liikenne

LIIKENNEJÄRJESTELYIDEN PERIAATTEITA



VALAISTUSPERIAATTEET

Puiston pääväylien valaistusperiaatteena on pylväisiin asennettu ohjelmoitava 

RGBW LED –valaistus. Valaistus mahdollistaa väylille kulkua ohjaavan 

yleisvalaistuksen sekä tapahtumien aikana käyttöön otettavan dynaamisen 

värivalaistuksen, joka sisältää kaikki valon eri värisävyt. Pääväyliä ympäröivien 

käytäväjaksoja voidaan valaista väylän valaisinpylväistä erilaisin värisävyin. 

Puiston tapahtumien aikaiset valaistustilanteet voidaan ohjelmoida ennalta 

järjestelmään ja ottaa helposti käyttöön hallintapaneelista. Valaistustilanteet 

voidaan ohjelmoida ja liittää kalenteriohjaukseen vuodenaikojen ja tapahtumien 

mukaan. Pääväylien varrella olevien valaisinpylväiden tyviosaan voidaan liittää 

myös tapahtumasähkön ulosottopisteet.

Ainonpolun valaistuksessa hyödynnetään 

paviljonkeihin integroituja valaisimia ja ripustettavia 

valaisimia. Pääreitti valaistaan väylävalaisimin.



KIITOS.


