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Muistio

Asukasilta Rakokiven uudesta puistosta

1.2.2021 klo 17 - 18.30, verkossa Teams-sovelluksessa

Osallistujat

Noin 75 osallistujaa, pääasiassa asukkaita sekä Lahden kaupungin edustajia
Esittelijät:
Kati Konivuori, hortonomi, Lahden kaupunki
Anni Vainio, konsultti, FCG
Henrik Saari, vuorovaikutussuunnittelija, Lahden kaupunki
Järjestäjät toivottivat osallistujat tervetulleiksi asukasiltaan, jonka aiheena oli Rakokiven uuden puiston
suunnittelu ja puistosta laaditut kolme luonnosta.

Esitysmateriaali verkkosivuilla ja Youtubessa

Esitysosuus tallennettiin videomuotoon ja julkaistiin Youtubessa kahden viikon ajaksi.
Lahden kaupungin Youtube-kanava
Lisätietoja verkossa
www.lahti.fi/rakokivi

Kommentteja ja keskustelua teemoiteltuna
Kuntoilulaitteet ja liikkuminen
[17.11] Tuleeko voimailulaitteita puiston yhteyteen?
Kati Konivuori: Ei ole tulossa voimailulaitteita, koska kaikkea ei saada mahdutettua puistoon.
Voimailulaitteet ja leikkialue eivät ole hyvä yhdistelmä turvallisuuden näkökulmasta.
Turvallisuusnormit tulevat helposti vastaan. Palveluverkkoselvityksessä parhaillaan tarkastellaan,
missä on ensisijainen tarve kuntoilupaikoille, koska kysyntää on nyt kaikkialla.
[17.43] Kuntoilulaitteille olisi Nastolassa ollut kovasti kysyntää. Tämä olisi palvellut useita eri ikäluokkia ja
uskon että tälläiselle olisi paljon käyttäjiä. Lahdessa on useita ulkokuntosaleja, Nastolassa ei yhtään..
[17.51] Estaaan koulun kohdalla on myös puisto, jossa on kuntoiluvälineet.
[17.46] Kuntoilulaitteet olisi kaikenikäisille hyvä
[17.49] Saisinkohan sinne myös joitakin kuntoliikuntavälineitä?
[17.50] En alkaisi sekoittamaan kuntoliikuntavälineitä puistoalueelle. Ne mahtuu hyvin
urheilukeskusalueelle.
[17.58] Pajulahdessa on kuntoiluvälineitä tennishallin ja rannan välissä
[18.02] Vanhankartanon loistopolun vieressä on myös vanhahkot kuntoiluvälineet.
Nastolassa olisi todella tarvetta kuntoiluvälineille.
Henrik Saari: ulkokuntosalit kartalla:
https://kartta.lahti.fi/ims/?layers=Opaskartta&lon=Ulkokuntolaitteet&cp=6763548,26481352&z=4

Lahden kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue
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kirjaamo@lahti.fi
www.lahti.fi
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[maanantaina 17.59] sama kartta henrik, tosiaan kaksi löytyy vaan Nastolasta, uusikylä ja Villähde.
Silti kokonaisuuteen nähden ja sijaintiin nähden vähän. Ja Pajulahden kuntoilulaitteet on Pajulahden,
oli esimerkiksi koronan aikaan poissa käytöstä.
Lasten liikkuminen ja leikkialue
[17.25] Jos boulderointiseinät ja patsas ovat vierekkäin, niin mikä estää lapsia kiipeämästä patsaankin
päälle? Nimim. liikkuvan pojan äiti (wink)
[17.30] Ehdottomasti ääni maatrampoliineille leikkialueella. 3 vaihtoehdon boulderointiseinät kiva idea jos
suunnitellaan lasten tarpeet ja liikunnallinen näkemys edellä.
[17.36] Emilia Immonen
Komppaan tässä ettei leikkialueen (heikkoa panostusta?) voi perustella sillä että päiväkodin ja koulun piha
on vieressä. Niitä ei lähialueen lapset voi päivisin käyttää ja päiväkotikin on todennäköisesti auki aamusta
iltaan, joten se ei ole tällöin muiden käytössä. Toivon että myös lasten leikkialueeseen panostetaan.
[17.40] Juuri näin tori isommille tapahtumille ja tämä puisto pienemmille ja myös leikki on mahdollista tässä
uudessa leikkipuistossa!
Miksi tähän ei tulisi perinteistä leikkialuetta, vaan yksi isompi leikkiväline? Päiväkodin ja koulun aukioloajat
vaikuttavat siihen, miten monitoimitalon leikkialueita voi käyttää.
Kati Konivuori: Uusi päiväkodin ja koulun piha on ihan lähellä. Rakokiven uuden puiston leikkiväline
olisi vähän isommille lapsille, mutta jotain mietitään pienemmillekin.
Katsomo
[17.16] Minkä kokoinen porukka tuohon katsomoon mahtuu? ja paljonko tilaa on tuossa "näyttämä" -osassa?
Mihin tarkotukseen tuo amfiteatteri tehdään?
Anni Vainio: Katsomoon mahtuisi 50-100 henkeä.
[17.36] Amfiteatterin sijoittaminen niin, että esiintyjä tai esiintyjät soittaisivat torille päin voisi olla ehkä
näppärämpää. Näinköhän tuolle amfiteatterille sitten juurikaan käyttöä. Lisää leikki- ja liikuntatilaa lapsille!
Kannattaisi miettiä kokonaisuus niin, että amfiteatterin mahtuu tuomaan esimerkiksi erillisen lavan.
Kati Konivuori: Ei poissuljeta mitään, mutta varsinainen tori on ajateltu isommille tapahtumille.
Vaihtoehtojen kannatusta
[17.22] ykkönen tai kakkonen (luonnosvaihtoehdoista)!
[17.25] Ykkönen maatrampoliinilla.
[17.28] VE1:n pohjalta lähtisin jatkojalostamaan.
[17.31] Pidän myös vaihtoehto 1, jossa on pehmeämmät ja pyöreämmät muodot. Onko tulossa
penkeille/rappusille kaiteita, huomioiden ikäihmiset?
[17.26] Ikäihmisten näkökulmasta kannatan ensimmäisessä vaihtoehdossa näkyneitä puistonpenkkejä, en
kiviä istuimina.
[18.10] Kiitos esittelystä, VE1 mukaan kannattaa edetä!
Muita kysymyksiä ja kommentteja
Nostan esille iltakäytön. Ottakaa huomioon, että niihin liittyvä roudaus tapahtuu monitoimitalon takaosasta.
Sähköpääkeskus ja voimavirta on tärkeää ottaa huomioon, että puistossa voidaan myös järjestää
tapahtumia.
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Tehdäänkö puistoon valaistussuunnitelma?
Kati Konivuori: Kyllä, valaistus uusitaan. Suunnitelmaa tulee laatimaan Lahti Energian edustaja.
Hienoa, että Rakokiveä kehitetään. Nyt tämä tilanne pitäisi käyttää hyödyksi. Ei pitäisi katsoa vain
suunnittelualuetta. Mikä on tämän alatorin käyttötarkoitus? Vihreys on hyvää, mutta peittää näkymän
monitoimitalolta torille. Ne pitäisi sitoa enemmän toisiinsa. Tämän puistoon/alatorille pitäisi luoda
edellytykset tapahtumien järjestämiselle matalalla kynnyksellä. Kaikki puistoon esitetyt elementit ovat hyviä,
mutta ne tukkivat puiston muulta käytöltä.
Anni Vainio: Kiitos hyvistä kommenteista. Meidän pitää tarkasti harkita esimerkiksi tämä näkymä
asia.
Kati Konivuori: Muistetaan kuitenkin, että tästä on tavoitteena kehittää puisto, mutta se ei saa olla
muusta kokonaisuudesta irrallinen.
Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti: K-Supermarketin lastauslaituri teki yhteyden toteuttamisesta
vaikeaa. Monitoimitalon suuntaan se on helpompaa.
[17.19] En oikein osaa hahmottaa, minkä kokoinen tämä alue kaikkiaan on?
Konivuori Kati: Puiston koko on n. 3400 m2
[17.23] Minä puolestani yritän hahmottaa tätä uudistusta suhteessa muuhun tämän alueen muutoksiin,
esim. muutokset teissä, mitä uusia rakennuksia tulee (tai vanhoja lähtee?) (smile)
[17.26] ei siellä mitään rakennuksia ole tällä hetkellä ole
[17.32] Saisiko tähän keskusteluun jaettua vaikka vielä nuo kuvat kaikista kolmesta ehdotuksesta, ainakin
lintuperspektiivissä. Varsinkin kun tänne vielä pikkuhiljaa valuu väkeä.
Henrik Saari: Hyvä idea! Voitte tutkia luonnoksia tämän karttakyselyn kautta 7.2.2021 saakka. Ei ole
pakko vastata, vaan voi myös selailla luonnoksia. https://new.maptionnaire.com/q/3s2o4hsv8c23
[17.27] Hei! Kiitokset esittelystä. Kaikissa versioissa on hyviä aiheita, mutta mikään ehdotuksista ei ole kovin
hyvä. Alueen keskelle jäävä tila menee kaikissa vaihtoehdoissa kovin tukkoon eikä tilaa esimerkikiksi
isommille tapahtumille jää. Yhteys ja näkymä uudelle monitoimitalolle on todella tärkeä alueen turvallisuuden
ja vetovoimaisuuden kannalta, tämä jää nyt niukaksi ja yhteyttä pitäisi kehittää. Samoin yhteys nykyiselle
torille ei oikein ole hyvä.
[17.28] Erkon kanssa samaa mieltä!
[17.29] Myös Erkon kanssa samaa mieltä
[17.33] Samaa mieltä. Torin keskusta menee liian ahtaaksi. Vaatii jatkojalostusta.
[18.09] Kulkureiteillä sorapinta, laatoitus tai muu?
Anni Vainio: Alustavasti mietitty kivituhkaa, jossain laatoitusta ja turvamateriaali leikkialueella.
[18.09] Koirankakkapussiteline vaaditaan.
[17.40] Onko niin, että virallinen torialue on Rakokiventieltä katsottuna se ensimmäinen alue ja sen jälkeen
K-Supermarketin edessä oleva alue sen paikoitustilaa ei torialuetta.
[17.40] ^mietin kanssa samaa, että minkälaisia pieniä tapahtumia sitten olisi mitä tässä voisi olla.
Kohtaamistilaa voi olla muunkinlaista kuin amfiteatteri?
[17.41] Voisiko tosiaan alue olla hiukan avarampi, ja sijoitella alueelle elementtejä, jotka voivat toimia
leikkiin, istumiseen ja tilanjakamiseen/rytmittämiseen eri tilanteissa.
[17.42] Mikä tässä on alatori ja mikä on ylätori?
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[17.43] Erkko puki sanoiksi myös minun ajatukseni.
[17.44] Mitäs jos toi keskellä oleva kiven-rako taideteos ei oli keskellä vaan olisi enempi tuolla nurkassa
nykyiselle torille päin ja näin ollen olisi vähän kuin "portti" tähän alatorille?
Anni Vainio: Varmasti harkinnan arvoinen ajatus.
[17.45] Tehdään tästä puisto leikille, kuntoilulle ja kohtauspaikaksi.
[17.48] Vanha ylätorihan sopii isommille tapahtumille ja markkinoille, tämä pieni ala-tori on tosiaan puisto ja
pienille tapahtumille, esityksille jne sopiva oleskelutila.
[17.49] Kuka vastaa siisteydestä ja kunnossapidosta? Onko kunnossapito jatkuvaa vai vain tiettyinä päivinä?
Kati Konivuori: Destia vastaa kunnossapidosta.
[17.50] Torilla jos järjestää tapahtumia niin aina on tehtävä aika isot järjestelyt jotta se on mahdollista sillä se
normaalisti toimii parkkipaikkana. tämän vuoksi olisi hyvä, että olisi paikka, jossa voisi järjestää tapahtumia
kätevästi, mutta tuo nyt esitetty näyttää hieman pieneltä.
[17.51] Katettua tilaa olisi toivottavaa saada. Mielestäni alatori kestäisi hyvin suunnitellun ja toteutetun
katoksen, joka mahdollistaisi tapahtuminen järjestämisen matalalla kynnyksellä. Monitoimitalon käyttäjät
voisivat luontevasti hyödyntää katsomoa ja katosta opetukseen ja muuhun toimintaan.
[17.56] Puusto ja vihreys on toivottavaa, mutta tilasta ei saisi muodostua liian rajattu ja vaikeasti valvottava.
Maisemaportaat voisivat hyvin jatkua olevan männikön alta monitoimisalin pääsisäänkäynnin suuntaan. Puut
voisivat olla luonteeltaan ennemminkin istutusaltaiden ja penkkien rajaamia katupuita.
[Riitta Niskanen, Lahden kaupunki, 17.57] Katokset ovat hiukan haastavia, varsinkin jos ovat
seinällisiä. Minkä kokoisia pineimuotoisia tapahtumia on Rakokivessä järjestetty?
Miten estetään, etteivät ns. laitapuolenkulkijat ala viettää aikaa puistossa?
Kati Konivuori: Tavoitteena, että runsas muu käyttö varmistaa sen.
[17.57] Laitapuolenkulkijat ehkä huolestuttaa itseäkin. Alko saisi olla siellä Niinitien kupeessa vieläkin. Siellä
on metsään roudattu paljon puistonpenkkejä, jossa tuntuivat aikoinaan viihtyvän. Nyt ne siirtyneet torin
kupeeseen, kun Mikontoriakaan ei enää ole.
[17.58] Katos olisi nimenomaan joka puolelta avoin ja kevyt
[18.00] Kiitoksia suunnittelusta. Muistetaan laittaa mahdollisimman paljon roskiksia.
[18.09] Puusto ja vihreys on toivottavaa, mutta tilasta ei saisi muodostua liian rajattu ja vaikeasti valvottava.
Maisemaportaat voisivat hyvin jatkua olevan männikön alta monitoimisalin pääsisäänkäynnin suuntaan. Puut
voisivat olla luonteeltaan ennemminkin istutusaltaiden ja penkkien rajaamia katupuita.
Katettua tilaa olisi toivottavaa saada. Mielestäni alatori kestäisi hyvin suunnitellun ja toteutetun katoksen,
joka mahdollistaisi tapahtuminen järjestämisen matalalla kynnyksellä. Monitoimitalon käyttäjät voisivat
luontevasti hyödyntää katsomoa ja katosta opetukseen ja muuhun toimintaan.
[18.12] Kiitos esittelystä! Täytyy vielä tutustua ajan kanssa vaihtoehtoihin ja kommentoida karttakyselyllä.
[18.12] Olin mukana 43 vuotta sitten Rakokiven suunnittelutoimikunnassa.Onneksi ajat ovat muuttuneet.
Esitin silloin lasten leikkipaikka, mutta en saanut kannatusta
[18.13] Kiitos paljon! Kaikki toivottu ei alueelle sovi!
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[18.14] Muille tiedoksi, että rakokiven koululla oli paljon kiipeilytelineitä ja leikkipaikkoja jo vuosta 1979

Palautetta tilaisuudesta
[18.14] Nämä tilaisuudet ovat aina olleet 5/5�
[18.14] Nämä ovat erittäin hyviä tilaisuuksia. Kiitokset!
[18.14] Kiitos tilaisuus oli hyvä
[18.14] Hyvin toimi ja hienosti ohjattu keskustelua! 10+
[18.14] Kiitokset ja hienosti vedetty taas Henrik!
[18.14] Hyvä tilaisuus!
[18.14] Kiitos etätoteutuksesta, tähän oli itsellä matalampi kynnys osallistua, kun ehti juuri kotiin töistä
Tilaisuuden jälkeen toimitettuja kommentteja
• Pienetkin tilaisuudet vaativat sähköä esimerkiksi äänentoistoa varten. Toivottiin vähintään tavallista
sähkötolppaa, jos ei järeämpää sähköliittymää saada.
• Varustakaa puisto sähköliittymällä, jotta sinne voisi joskus laittaa valotaidetta tapahtumiin. 1.
vaihtoehto vaikutti parhaalta.
Muistion kokosi Henrik Saari

