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SUUNNITTELUALUE
Leppäveden liikuntapuistolle varattu alue sijaitsee Laukaan kunnan Leppäveden
taajamassa. Alueelle on tarkoitus laatia vuorovaikutteisesti osallisten kanssa
liikuntapuiston kehittämissuunnitelma, jonka perusteella kunta asemakaavoittaa alueen.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 24 ha.

Kuva. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus punaisella

2

LÄHTÖKOHDAT, SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT

2.1

Asemakaavoitustilanne
Suunnittelualue on pääosin asemakaavoittamatonta ja sijoittuu Leppäveden ajantasaasemakaavan luoteiskulmaan. Sorarinteen ja Majajärventien välissä on pieni
asemakaavalla virkistykseen varattu alue (VL ja VK). Alue rajautuu etelässä ja idässä
asemakaavoitettuihin katualueisiin (Majajärventie ja Tiituspohjantie) ja pientalokortteliin
(Soratien kortteli 401).

repo001.docx 2015-10-05

1(4)
LAUKAAN KUNTA, LEPPÄVEDEN LIIKUNTAPUISTO N KEHITTÄMISSUUNNITELMA
2018-01-31, TARK. XX-XX
TÄTÄ OSALLISTUMISSUUNNITELMAA PÄIVITETÄÄN AINA TARVITTAESSA TYÖN EDETESSÄ.

2.2

Maanomistus, luonnonympäristö ja pohjakartta
Laukaan kunta omistaa nämä kiinteistöt, jotka ovat toimineet aiemmin maa-ainesten
ottoalueena. Ottotoiminta on päättynyt ja keskeisellä sijainnilla olevien alueiden
maankäyttöä halutaan lähteä kehittämään. Suunnittelualueeseen sisältyy soramonttujen
lisäksi myös metsäisiä alueita, joilla on kaksi elinympäristöltään arvokasta
suppamuodostumaa. Alueen läpi kulkee valaistu maakuntaura nimeltään Metsoreitti, joka
on suosittu patikointi-, hiihto- ja ulkoilureitti Jyväskylän ja Laukaan kirkonkylän välillä.
Suunnittelutyö tehdään mittakaavassa 1: 2000 ja asemakaavan pohjakartalle.

2.3

Muut suunnitelmat ja selvitykset
Lintumäenkadun yleissuunnitelman on laatinut Ramboll Finland Oy vuonna 2017. Kadun
tasaussuunnitelma valmistuu alkukeväällä 2018. Alueen luonto- ja maisemaselvitys
tehdään keväällä 2018.
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ALUSTAVAT TAVOITTEET
Laukaan kunnalla on tavoitteena suunnitella ja toteuttaa alueelle vetovoimainen, erilaisia
aktiviteetteja ja tapahtumia tarjoava virkistysalue ja liikuntapuisto. Kaikille tarkoitettu ja
helposti lähestyttävä monipuolinen liikuntakeskus eli matalan kynnyksen lähiliikuntapaikka,
jossa korostuu yhdessä viihtyminen, ryhmäliikunta ja kunnon ylläpito luonnon äärellä.
Alueella toimijoina kunnan lisäksi voivat olla yksityiset palveluntuottajat, jonka vuoksi
alueen suunnittelussa tulee huomioida sen houkuttelevuus myös toimijoille ja investoijille.
Liikennejärjestelyt
Liikuntapuistoon tulee olla hyvä saavutettavuus paitsi jalan myös pyörillä, mopoilla ja
autolla sekä riittävät pysäköintialueet kaikille liikkumisvälineille. Suunnittelussa tulee
huomioida uusi tielinjaus Tiituspohjantieltä Lintumäkeen Kuukaanpääntielle (mt 638).

4

OSALLISTUMINEN, TIEDOTTAMINEN ja AIKATAULU
Liikuntapuiston tarkoitus on olla Leppäveden lähiliikuntapaikka ja siksi suunnittelutyöhön
toivotaan kaiken ikäisiltä kuntalaisilta, seuratoimijoilta ja yhdistyksiltä sekä yrittäjiltä tiivistä
osallistumista.
Kaavoituksen suunnitteluprosessiin liittyvät ilmoitukset julkaistaan kunnan kotisivuilla ja
Laukaa-Konnevesi -lehdessä.
Suunnittelutyölle on nimetty ohjausryhmä:
• Mari Holmstedt, Laukaan kaavoitusjohtaja
• Seppo Virta, Laukaan vapaa-aikatoimenjohtaja
• Tarja Laurila, Laukaan puutarhuri
• Jarmo Toikka, Laukaan maankäyttöinsinööri
• Hannes Heinilä, Leppäveden koulun rehtori
• Pasi Kotilainen, SB Happee

4.1

Aloitus
01/2018 TYÖN KÄYNNISTÄMINEN
 vko 4 aloituskokous ja ohjausryhmän ensimmäinen kokous
 vko 5 osallistumissuunnitelma
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o Konsultti laatii osallistumissuunnitelman, josta halukkaat näkevät
suunnitteluaikataulun, miten ja missä pääsevät osallistumaan
o kunnan kotisivuille oma projektisivu, jolle osallistumissuunnitelma nähtäville
https://www.laukaa.fi/tietoa-laukaasta/kaavoitus/vireilla-olevat-muutsuunnitelmat-ja-hankkeet
o kunta lähettää Laukaa – Konnevesi -lehdelle tiedotteen liikuntapuiston
kehittämissuunnitelman vuorovaikutteisen suunnittelutyön alkamisesta
o Leppäveden koulu tiedottaa koululaisten huoltajia
o Kunta viestittää ja tiedottaa sisäisesti ja lautakunnilleen sekä paikallisia
liikuntaseuroja ja muita yhdistyksiä

4.2

Visiointi
02/2018 KEHITTÄMISVISION MUODOSTAMINEN
 vko 6 Visiokysely
o Konsultti laatii Harava-kyselyn, jonka tarkoituksena on selvittää osallisten
tulevaisuuden tarpeet liikuntapaikalle.
o Visiokyselyn avautumisesta Harava-palveluun informoidaan laajasti (kuten
edellä osallistumissuunnitelmasta) ja se pidetään vastaajille avoinna noin
kaksi viikkoa.
 vko 9 Visiokyselyn yhteenvetoraportti toimitetaan ohjausryhmälle. Visio toimii
kaiken suunnittelutyön lähtökohtana. Sen tarkoituksena on kuvata tavoitetilaa,
jollainen Leppäveden liikuntapuiston halutaan olevan tietyn ajanjakson kuluttua.

4.3

Tavoitteet
03/2018 KEHITTÄMISTAVOITTEIDEN MUODOSTAMINEN
 Vision määrittelemisen jälkeen sille mietitään keinot eli toisin sanoen luodaan
strategia, jolla tavoitetilaan tullaan pääsemään. Liikuntapuiston strategiatyöhön
eli tavoitteiden muodostamisen työpajoihin toivotaan laajaa osallistumista.
 vko 11 Kunnan kokoon kutsumat työpajat Leppäveden koululla
o 13.3. klo 16 liikunta- ja urheiluseurojen edustajille suunnattu työpaja
o 13.3. klo 18 kaikille kiinnostuneille avoin työpaja
o Vanhempainillassa 14.3. klo 18 koulun rastipiste
 vko 12 mahdolliset toimijahaastattelut yksityisten palvelun tuottajien tarpeiden
selvittämiseksi
 vko 13 tavoitteiden yhteenvetoraportti ohjausryhmälle, joka arvioi työpajoissa
tuotetun strategian suuntaviivat.

4.4

Kehittämissuunnitelma
04/2018 TOIMINNOT, MITOITUS JA YHTEENSOVITTAMINEN
 vko 14 laaditaan tavoitteiden perusteella kehittämissuunnitelman
maankäyttöluonnos, mihin ja mitä alueelle sijoitetaan
 vko 15 yleisölle kehittämissuunnitelman maankäyttöluonnoksen
esittelytilaisuus
o 10.4. klo 18-20, Leppäveden koulu
o julkinen kommentointimahdollisuus nettisivujen kautta 3 viikon ajan eli
huhtikuun loppuun
 vko 18 kommenttien yhteenveto ohjausryhmälle
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4.5

Asemakaavarungon luonnos
05/2018 YLEISSUUNNITELMA JA ASEMAKAAVALUONNOS
 konsultti laatii loppuun yleissuunnitelman ja sitä havainnollistavaa
markkinointiaineistoa mittakaavassa 1:2000
 konsultti valmistelee asemakaavaluonnoksen merkintöineen ja määräyksineen
 vko 23 konsultti toimittaa loppuraportin ja aineiston ohjausryhmälle
 Suunnitelma esitellään kunnanhallituksessa 18.6.2018

5

LISÄTIEDOT
Osallistumissuunnitelmaa täsmennetään ja täydennetään suunnittelun kuluessa tarpeen
mukaan. Palautetta suunnitelmasta voi antaa kunnalle joko suullisesti, kirjallisesti tai
sähköpostilla.
Kaavoitusjohtaja
Mari Holmstedt
osoite: Laukaantie 14 PL6, 41341 Laukaa
puhelin: 0400 317 759
sähköposti: mari.holmstedt@laukaa.fi
Kaavasuunnittelija
Outi Toikkanen
osoite: Laukaantie 14 PL6, 41341 Laukaa
puhelin: 050 5687 206
sähköposti: outi.toikkanen@laukaa.fi

Liikuntapuistosuunnitelmaa laativa konsultti:
SWECO Ympäristö Oy
Maankäyttö
Kaavoitusarkkitehti
Sanukka Lehtiö
osoite: PL 669, 20701 Turku
puhelin: 050 316 1277
sähköposti: etunimi.sukunimi@sweco.fi

Turussa 31.1.2018
SWECO Ympäristö Oy
Sanukka Lehtiö
arkkitehti SAFA, YKS-446
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