
Suurpellon maisemakävely 21.9.2018 
MUISTIO 

Kävelemässä: Oili Drammeh, Niina Meronen, Niko Riepponen, Pekka Vikkula sekä Suurpelto-
seurasta Anita Järvisalo ja  ”maisematiimi” Erkki Castrén, Leila Heimonen, Marja Korpimäki, Eira 
Mononen ja Kaarina Salonen. 

Puistokatu 
- pitkään auki olevat keskialueet voisi laittaa väliaikaisesti nurmikoksi kesällä 2019 
- lopullisessa suunnitelmassa välialueet edelleen jossakin muodossa toiminnalliset. Seura 

otetaan mukaan suunnitteluun 
- väliaikaista parkkitilaa jonnekin – kehä II:n varteen? 
- HSY:n jäteastiat toivottavasti siirtyvät kauppakeskukselle (tämä on kuitenkin 

kauppiasyhdistyksen ja HSY:n välinen asia) 
- keskuskortteliin tulee huoneistohotelli 

Opinmäki 
- rakennuksen sisäänkäynti on huomaamaton ja opasteet vaativat lisää kontrastia, asiasta 

tulee ottaa yhteyttä Jere Juutilaiseen 
- Asukkaiden mielestä rakennus on aika karu ulkoapäin 

Lillhemtintien silta 
- Rakentaminen alkaa tänä vuonna (tarjoukset pyydetty), valmistunee kesällä 2019 
- korkea, n. 3,5m, jalankulku alta, autot päältä 
- Nikon vetämänä pilareihin tulossa koululaisten tekemänä 60 rosteri-emali-hyönteistä. 

Myös Suurpelto-seura tekee pari ötökkää. Niko kutsuu, kun aika on 
- Suurpelto III rakentamisen yhteydessä pitää selvittää, voiko Lukupuron takaosan 

penkereitä tukea niin, että osmankäämit voisi niittää koneella 

Lillhemtin puisto ja grilli 
- grilli ja puisto toimineet aivan erinomaisesti! 
- kertakäyttögrilleille ja tuhkalle voisi olla oma roskis  
- suuri roskis on ollut kallis investointi, joten niitä ei vaihdettane, mutta voitaneen 

”maisemoida” jotenkin somemmaksi (puistossa ja Lukutorilla) 
- Viherpalvelut tulee liimaamaan puiston ketun irronneen korvan 

Viljelylavat 
- lähiaikojen suurin investointi seuralle 
- tarvitaan paljon apuja ja opastusta kaupungilta (suuret pohjatyöt, rahahanat, sponssit 

jne) 
- kaavassa on osoitettu paikka viljelylavoille. Viljelypalstasuunnitelmassa puhutaan 52:sta 

3x3m viljelypalstasta > otettava selvää tästä, koska haluamme lavaviljelyä. 
Suunnitelmassa mainittu myös 2 korotettua invapalstaa 

- suunnittelu aletaan jo nyt 
- viljelijöiden toiveita kuullaan, Niko auttaa seuraa jalostamaan mielenkiintoiseksi, 

monimuotoiseksi ihanaksi viljelyalueeksi 
- vesiasia harkittava: kesävesi vai jatkuva 
- viljelyasiassa ensisijaiset tahot kaupungilta Niina, Niko ja Karin Nilssen 
- suunnittelu seuran ensi vuoden toimintasuunnitelmaan 

Kompassi-kiertoliittymä 
- kiitos Niko hyvistä ohjeista! 



Heinä-kiertoliittymä 
- seura haluaa jatkaa heinä-aiheella, vaikka rantavehnä ei onnistukaan. Puolikas kasvaa jo 

nyt hyvää jotakin tavallista heinää. Seura voi heitellä kesäksi sekaan esim. ruiskukkaa, 
unikkoa yms.  

- voisiko liittymässä olla jokin taidejuttu, ehkä Niko voi ehdottaa 
- Viherpalvelut alustaa liittymän heinälle kesäksi 2019 

Hans Floorin polku 
- on hieman ilmeetön ja karu, mutta tämän mahdollisen elävöittämisen voi jättää hamaan 

tulevaisuuteen 

Perhoskumpare 
- alkuperäinen monimuotoinen perhosniitty yksipuolistunut ja kasvaa lähes vain 

ruusuruohoa ja leskenlehteä > alkuperäisen ajatuksen palauttaminen tärkeää! 
- Viherpalvelut tekee tai pyytää muualta pohjatyöt. Seura voi tehdä kylvöjä kyllä. 
- Rakennusliikkeiden jäljiltä siivottavaa/korjattavaa. Pekka ja Oili huolehtivat. 

Lukutori ja Kenno 
- Lukupuron raivaus pitää tehdä 2x vuodessa 
- Lukutori rakennetaan keväällä 2019 
- kioski siirtyy viljelylavoille 
- istuinkukkapenkit siirretään myöhemmin sovittavaan paikkaan (jossa kastelumahdollisuus) 
- mikä Opinmäen tila korvaisi Kennon kokoustiloina tai esim. talkoiden paussi- ja 

kahvitustiloina? 
- mihin Opinmäkeen saisi seuran tavaroita, kun Kenno poistuu. Selvitetään Jeren kanssa. 

Yleistä 
- Voimmeko Pegasos-veistoksen lisäksi saada alueelle muuta julkista taidetta? 

Ammattitaiteilijoiden vetämää yhteisötaidetta? – Seura on yhteydessä Emmaan (ovat 
luvanneet olla kuulolla) ja Nikoon 

Tehtävä Vastuutaho Aikataulu Muuta

Suurpellon ja Henttaan 
puistokatujen keskiosan täyttö 
ja nurmetus

Niina ja Oili Kevät 2019 Tehdään kevyemmin 
väliaikaisesti

Lukutorin ja puistokatujen 
suunnitelmien uudistaminen ja 
ideointi yhdessä 
Suurpeltoseuran kanssa

Niina Talven 
2018-19 
aikana

Seura muistuttelee 
tapaamisesta

HSY:n jäteastioiden 
sijoittaminen kauppakeskuksen 
pihaan

Suurpeltoseura on 
yhteydessä HSY:hyn 
ja kauppakeskukseen

2018

Opinmäen pääsisäänkäynnin 
näkyvyys

Jere Juutilainen, 
seura on yhteydessä

Lillhemtin puiston grillille 
tuhka-astia ja lapio

Oili Kesäksi 2019



Puiston ja Lukutorin isojen 
roska-astioiden somistus

seura ideoi Kesäksi 2019 Niko on tukena 
ideoinnissa

Silta Henttaanlaaksoon, pilarien 
koristelu

Nikolla projekti, 
seura saa omat 
ötökät

Kevät 2019 Niko viestii 
etenemisestä

Lillhemtin puiston ketun korva 
lohjennut

Oili hoitaa 
liimauksen

Viljelylava-alueen siirto Seura aloittaa 
suunnittelun 2019. 
Niina ja Karin Nilssen 
esittelevät 
ajantasaiset 
puistosuunnitelmat 
seuralle.

Suunnitelmat 
valmiina 2019

Niko avustaa 
suunnittelussa. 
Seura tutustuu 
viljelypalsta-
suunnitelmaan.

Suurpellontien kiertoliittymä Oili suunnittelee 
”heinityksen”

Kesäksi 2019 Seura kylvää 
joukkoon kukkia

Perhoskumpu Hans Floorin 
puistossa

Oili selvittää miten 
saadaan tehtyä 
peruskunnostus

Kesäksi 2019 Seura voi kylvää ja 
tehdä ylläpitävää 
kitkemistä

Lukutori 
- Kenno poistuu 
- lippakioski viljelylavoille 
-  mihin portaat ja kukka-

istuinpenkit

Pekka (aikataulu, 
rahoitus) 
Vihertyöt 
rakentaminen

Kevät 2019 Seura järjestää  
läksiäisjuhlan 
Kennolle.  
Seura selvittää 
Jeren kanssa tiloja 
seuran tavaroille 
Opinmäestä.

Tehtävä Vastuutaho Aikataulu Muuta


