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Kaitaa-Iivisniemen viheralueiden 
konseptisuunnittelu 

 

  

Asukaskävelyllä (9.11) esiin nousseita keskusteluteemoja 

Kaitaa-Iivisniemen viheralueiden konseptisuunnittelun tueksi järjestettiin maastokävely asukkaille  

ja alueen käyttäjille. Kävelylle osallistui 25 henkilöä, joista kuusi henkilöä oli järjestäjän edustajia.  

Tilaisuuden aluksi Espoon kaupungin maisema-arkkitehti ja suunnitteluhankkeesta vastaava Niina  

Meronen kertoi alkavasta suunnittelutyöstä ja sen taustoista kokoontumispaikalla,  

Iivisniemenpellon hiekkakentällä. Alustuksen jälkeen suunnittelualuetta kierrettiin kolmessa  

pienryhmässä.   

 

Luonnonmukaiset puisto- ja viheralueet ovat asukkaille ja aluetta käyttäville tärkeitä  

Osallistujat kokivat yleisesti ottaen puiston olevan asukkaille tärkeä viheralue, jonka  

luonnonmukaisuus halutaan säilyttää. Muutamia toiveita esitettiin alueen luonnonhoitoon liittyen,  

kuten lahopuiden ja risujen vähentämistä puistoraittien läheisyydessä. Toisaalta luonnon  

monimuotoisuutta ja rikasta eliöstöä, kuten monipuolista lajistoa ja luonnonmukaista ilmettä  

ojaympäristössä ja viheralueilla yleensäkin kuvailtiin alueen vahvuutena.   

 

Ympäristön puhtaus ja siisteys, puistokalusteiden ja varusteiden luonnonmukainen ilme sekä  

rakenteiden hyvä kunto koettiin tärkeinä asioina. Muutama osallistuja toivoi viljelypalsta-alueen  

aitaamista kauriiden ym. alueella liikkuvien eläinten vuoksi. Viheralueiden määrä koettiin  

nykyisellään sopivana. Alueen mahdollisesta lisärakentamisesta viheralueille esitettiin  

kommentteja, joita viedään tiedoksi Espoon kaavoitukseen.  

 

Kierroksen aikana tehtiin joitakin huomioita sade- ja merivesitulvista ja vesien johtamisesta. Useat  

osallistujista toivoivat Rajaojan säilyvän avouomana mahdollisimman suurilta osin  

tulevaisuudessakin. Veden äärelle pääsy luonnehdittiin virkistäväksi.  

 

Kävely- ja pyöräreitistössä on paljon hyvää ja myös kehitettävää  

Länsibaanan linjaus ja mitoitus (erityisesti kokonaisleveys) puistoalueella herättivät paljon 

kysymyksiä ja keskustelua. Osa näki jalankulku- ja pyöräilytien erottamisen nykyistä 

turvallisempana vaihtoehtona. Asukaskävelyllä toivottiin, että baanan linjaus ei sijoittuisi 

leikkipaikkojen välittömään läheisyyteen turvallisuuden vuoksi.   

 

Asukkailta saatiin muutamia huomioita myös luontoarvojen ja baanan yhteensovittamisen  

tärkeydestä. Baanan linjauksessa toivottiin noudateltavan ja hyödynnettävän mahdollisimman  

paljon nykyistä jo rakennettua reitistöä ja rakennettuja alueita.   

 

Alueella oleva nykyinen reitistö koettiin pääsääntöisesti toimivaksi. Muutamia parannustoiveita  

saatiin reittien valaistukseen ja talvikunnossapitoon liittyen. 
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Eri ikä- ja käyttäjäryhmiä palvelevia toimintoja kaivataan lisää  

Leikkipaikat ja liikunta-alueet ovat tärkeitä lähialueen asukkaille. Kävelyllä moni osallistuja pohti,  

riittäisikö pienempi leikkipaikkojen määrä. Osallistujien mukaan kaikilla leikkipaikoilla on kuitenkin  

suhteellisen paljon käyttäjiä. Kuuttipuisto, Iivisniemen koulun koillispuolella sijaitseva leikkipaikka  

koettiin tärkeänä säilyttää. Osallistujat toivoivat, että myös eri ikäiset huomioitaisiin puistoja  

suunniteltaessa. Leikkipaikoilla voisi olla enemmän tekemistä nuorille ja kuntoiluvälineitä  

iäkkäämmille.   

 

Kävelyn aikana nousi esiin yksittäisiä kommentteja muun muassa tiemelusta ja mopoajelusta  

mopoilulle kielletyillä alueilla. Uusina asioina alueelle toivottiin pop-up -kahvilaa, katoksellista  

nuorisopysäkkiä - mieluisaa oleilupaikkaa nuorille - sekä piknik-paikkoja, penkkejä ja  

auringonottopaikkoja. Kävelyn aikana esitettiin myös toive (monilajisen) istutusalueen  

perustamisesta, jonka hoitoon jotkut asukkaat kertoivat olevansa valmiita osallistumaan. 


