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Viherverkkoselvitys
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Maisema-analyysi 1/3
Maisemakuva-analyysi
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Maisema-analyysi 2/3
Viheralueiden kehittämisen periaatteita
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Maisema-analyysi 3/3
Maakunnallisesti merkittävä 
rakennettu kulttuuriympäristö
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Suunnittelualueen länsipuolella sijaitseva 
lähiöalue on maakunnallisesti merkittävä 
rakennettu kulttuuriympäristö. Poimintoja 
lähiön kuvauksesta:

• Metsälähiö
• Väljä vehreä kaupunkikuva
• ”Viherkeuhkot” keskellä 

Viereisessä kuvassa ote teoksesta: Pirkanmaan liitto 
(2016). Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat 
rakennetut kulttuuriympäristöt 2016.
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Kuvia alueelta 1/2

Alueen metsät ovat kuusivaltaisia lehtomaisia kankaita.

Varsinkin talvisin suunnittelualueella sijaitseva metsä on ilmava.

Metsän pohjassa komeita kivilohkareita.

Pienen kalliomäen 
jyrkät reunat erottuvat 
muusta maisemasta. 

Rakentamisen tieltä 
kaadettavien kuusien 
rungot soveltuvat 
lahopuiksi 
monimuotoistamaan 
alueen ekologia.
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Kuva Peltolamminkadulta 
suunnittelualueen eteläosasta

Kuva Kuusamapuiston polulta.

Kuva kalliomäestä

Kuva taksiasemalta 
Kuusamapuistoon päin.
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Kuvia alueelta 2/2
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Suunnittelualueen 
luoteisreunalla 
sijaitsee maisemaa 
jäsentävä koivurivi. 
Peltolamminkadun 
toisella reunalla 
koivurivi jatkuu 
etelään.

Kivenlohkareita on 
myös 
suunnittelualueen 
ulkopuoleisten 
pyöräreiden varsilla.

Kuva taksiasemalta 
pohjoiseen.

Kuva Peltolamminkadulta.

Kuva suunnittelualueen ulko-
puolella, etelään päin kulkevalta 
pyörätieltä. 

Kuva suunnittelualueen ulko-
puolelta, pohjoiseen päin kulke-
valta pyörätieltä
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Suunnitelmakonsepti
Metsätilat

Alueen konsepti:

• Puistoalue jakautuu kolmeen osa-alueeseen:

• Keskustamainen viheralue: alueen 
kohtaamispaikka ja toimintojen sijainti 
(”Vanha metsä”)

• Kuilu: kapea kaistale rakennetun 
ympäristön ja luonnontilaisen metsän välillä 
(”Metsänreunat”)

• Avoin tila: entinen peltoala on raivattu 
avoimeksi maisemaniityksi (”Metsäaukea”)

• Osa-alueiden välissä solmukohdat, jotka 
ilmaisevat eri tilojen vaihtumisen
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Referenssikohde
Tapiolan puutarhakaupunki, Espoo

• Tapiolassa graafiset muodot 
kohtaa luonnonmukaiset linjat 

• Laajat niittyalueet rajautuvat 
keskustassa geometriseen 
aukioiden ja kulkureittien 
sarjaan

• Tapiolassa on pystytty 
säilyttämään 200-vuotiaat 
männyt aivan keskusta-
alueella

• Leimuniityn kanava vaihtuu 
sulavasti rakennetusta 
luonnontilamaiseksi

Suunnittelukohde on Tapiolan kokonaisuutta 
selkeästi pienempi, mutta alueelle soveltuu 
puutarhakaupungin maisema-aiheet pienemmässä 
mittakaavassa.
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Referenssikohde
Metsäpuisto, Bad Lippspringe
Saksa

• Kapeita puistokaistaleita metsän 
siimeksessä

• Isot, vanhat puut luovat varjoisan ja 
rauhallisen tunnelman

• Metsä ja puistoalue on yhdistetty 
miellyttävästi kasvi- ja 
materiaalivalinnoissa, sekä erilaisten 
tilojen luonnilla

Suunnittelukohde on 
referenssikohdetta selkeästi 
pienempi, mutta metsänreunan ja 
puiston yhteen sovittamisessa alue 
toimii hyvänä referenssikohteena. 
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Viheralueen yleissuunnitelmaluonnos 1/5
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Viheralueen yleissuunnitelmaluonnos 1/5
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Viheralueen yleissuunnitelmaluonnos 2/5
Keskustamainen viheralue
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Viheralueen yleissuunnitelmaluonnos 3/5
Kuilu
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Viheralueen yleissuunnitelmaluonnos 4/5
Avoin tila
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Viheralueen yleissuunnitelmaluonnos 5/5
Periaatepoikkileikkaus kuilu-osuudelta
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Kivenlohkareita 
aseteltu reitin 
viereen.
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Luonnosmaiset havainnekuvat alueelta
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Kuva tulevalta aukiolta 

etelän suuntaan. 
Kuva toisesta 
solmukohdasta, 
kalliomäen päältä 

lännen suuntaan. 

Kuva pyörätierampilta 
pohjoisen suuntaan. 
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Ideakuvia 1/5
Keskustamainen viheralue – toiminnat
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• ”Tutkittava taide”
• Liikuntatoimintaa tukevat ja 

kannustavat veistosmaiset 
rakennelmat tekevät alueen ilmeestä 
kiehtovamman

• Oleskelupenkit alueen touhujen 
seuraamiseen
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Ideakuvia 2/5
Tulvareitti-/hulevesipainanteet
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• Puiston keskimmäisellä ja eteläisimmällä 
osuudella sijaitsee painanteiden sarja

• Painanteiden sarja alkaa keskustamaisen 
viheralueen eteläreunalta 

• Ensimmäiset painanteet toimivat 
tulvareittipainanteina. Nämä painanteet 
pysyvät pääosin kuivina. Painanteiden 
kasvillisuus pitää sisällään vaihteleviin 
kosteusolosuhteisiin soveltuvia 
niittykasveja

• Painanteiden sarja jatkuu ”Avoin tila”-
osuudella kiviverhoiltuna 
hulevesipainanteena
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Ideakuvia 3/5
Avoin tila

Maisemaniitty: korkea tuoreniitty, 
joka rajaa avointa tilaa

Tasaista niittyä jäsentää pienet 
kivi-/puuryhmät

Peltomainen yleisilme 
saavutetaan ”peltoraidoilla”, jotka 
toteutetaan esim. nurmikaistoilla, 
lahopuuriveillä, poluilla ym. 
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Ideakuvia 4/5
Kasvillisuus
• Alueen kuusivaltaisuus näkyy myös 

puistossa (alueella paljon myös 
koivuja, haapoja)

• Maisemapuu ”Valintoja” –
solmukohdassa, esim. mänty

• ”Kuilu” osuudella myös koristepuita
• Korkeiden pistekerrostalojen pariksi 

sopii korkeat kapeat kuuset 
(erityisesti surukuusi)

• Konseptin mukaisia ”metsätiloja”:
• Isoja puita nurmella
• Monilajisia, kerroksellisia 

istutuksia
• Avoin niitty, jolla 

”metsäsaarekkeita”
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Ideakuvia 5/5
Aita koulun ja puiston välissä

• Alueen luonteeseen sopivia aitamateriaaleja 
ovat puu ja kivi

• Kivikori:
• Kevytrakenteinen kivikorimuuri
• Yläosan muotoilu selänne-laakso -vaihtelu
• Kivikoriin lisätään puuyksityiskohtia 

tuomaan pehmeyttä
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Jalankulku- ja pyöräilyväylä

• 3,5 m leveä pyörätie, erotellaan 
jalkakäytävästä (2,5 m) välikaistalla 
(3 m) puiston etelä ja keskiosassa

• Kaarresäteet ≥ 30 m

• Pituuskaltevuuden enimmäisarvo on 
5 %. 
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Valaistusperiaatteet

• Pyöräilyn seudullisella pääreitillä laadukas 
valaistus

• Aukion ympäristöön, toimintojen yhteyteen ja 
tuloreiteille rauhallisempi ja tunnelmallisempi 
valaistus

• Pollarivalaisimet

• Integroidut valaisimet pohjoisosan aukion 
kalusteissa/rakenteissa

• Maisemapuun valaistus 
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Säilyvä metsä

Metsämaasta kehitettävä kasvualusta
· siemenpankista kehittyvä kasvillisuus

Tuoreniitty
· noin 50 cm korkea kukkiva niitty

Kerroksellisia, monilajisia pensasistutuksia
· Lehtipensas- / havupensasistutus

Käyttöniitty
· tasainen, matala, heinävaltainen niitty

Koristeheinä-/perennaistutus

Istutettava havupuu

Istutettava lehtipuu/-pensas

Istuttettava pensas
· metsänreunaan sopivia lajeja / lehtomaisen kankaan pensaskerroksen lajeja

Pyöräteline / penkki

Rakentamisen aikana talteen kerätyt kivenlohkareet

Tulvareittipainanne
· vaihteleviin kosteusolosuhteisiin soveltuva niitty

MERKINTÖJEN SELITYS

Poistettava kasvillisuus

Säilytettävä puu

Betonikiveys

Asfaltti

Kenttäkiveys

pt
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pe

Hulevesipainanne
· kiviverhoilu, hyppelykivet

Suunnittelualueen raja
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Tulvareittipainanteet
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Palautteet luonnoksesta xx.xx.2022 mennessä
osoitteella:

TAMPEREEN KAUPUNKI
KIRJAAMO
PL 487, 33101 TAMPERE
KÄYNTIOSOITE: Aleksis Kiven katu 14-16 C

TAI SÄHKÖPOSTILLA: kirjaamo@tampere.fi
Palautteeseen suunnitelman diaarinumero:
TRE:XXXXX

SUUNNITELMASELOSTUS
NYKYTILANNE
Peltolammin asemakaava 8628 rajautuu pohjoisessa
Automiehenkatuun, lännessä Peltolamminkatuun ja idässä
Autovarikonkatuun. Etelässä alue rajautuu tulevaisuudessa
Lempääläntiehen, kun tien linjaus muuttuu kohti
asemakaava-alueen kaakkoiskulmalla sijaitsevaan olemassa
olevaa kiertoliittymää. Tällä hetkellä Lempääläntie kulkee
asemakaava-alueen läpi. Viheralue sijoittuu
asemakaava-alueen länsireunalle, muu rakentaminen
asemakaava-alueen keskiosaan ja itäpuolelle.

Viheraluerajauksen sisällä sijaitsee tällä hetkellä lähinnä
metsää. Alueen metsät ovat lehtomaisia kankaita, joiden
pääpuulaji on metsäkuusi. Rajauksen sisälle jää myös eteläisin
osa poistuvasta Lempääläntien osasta ja kaava-alueen
luoteiskulmassa sijaitseva taksiasema. Taksiaseman
yhteydessä sijaitsee tällä hetkellä myös kierrätyspiste ja
kebab-pizzeria.

Viheraluerajauksen sisään jäävä Lempääläntien-osuus kulkee
pienen laaksoalueen reunalla. Laaksoa reunustavat
länsipuolella metsäinen rinne ja itäpuolella pieni metsäinen
kalliomäki. Länsireunan metsäinen rinne on osa
maisemallisesti merkittävää metsäistä selännettä. Viheryhteys
Lakalaivan alueella on tämän metsäkaistaleen varassa, joten
nykyistä puustoa pyritään säilyttämään mahdollisimman
paljon. Kaakkoiskulman pienen kalliomäen mielenkiintoiset
jyrkänteet rikastuttavat alueen maisemakuvaa. Selänteiden
väliin jäävä laaksoalueen osa on ollut aikaisemmin
viljelykäytössä. Entisen viljelyalan voi hahmottaa edelleen
maisemassa.

YLEISKUVAUS SUUNNITELMASTA:

Viheralue tukee Peltolammin väljää, vehreää kaupunkikuvaa.

Asemakaava-alueen keskiosaan ja itäpuolelle sijoittuu
asuinkerrostaloja, koulu sekä hyvinvointikeskus. Koulu ja
hyvinvointikeskus sijoittuvat rakennettavan alueen
pohjoisosaan, asuinkorttelit keskiosaan ja eteläreunaan.
Viheralueen läpi kulkee jatkossa pyöräilyn seudullinen
pääreitti. Viheralue on siis tulevaisuudessa monipuolisesti eri
käyttäjäryhmien käytössä.

Länsireunan rinnemetsää säilytetään mahdollisimman paljon.
Jotta metsäpohja ei kulu, pyritään kulku osoittamaan puiston
reitistölle. Kalliomäen kasvillisuus säilytetään, mutta sen
edustalta, viljelykäytössä olleelta laaksoalueelta, poistetaan
nykyinen puusto lähes kokonaan. Maisemaa avataan ja tilalle
tulee maisemaniitty, jolla korostetaan entistä peltoalaa.
Nykyiset metsäalueet sisältävät paljon isoja näyttäviä
kivenlohkareita. Rakentamisen aikana kaadettavien metsien
alueelta otetaan talteen kivenlohkareet ja ne otetaan
käyttöön viheralueella. Suunnitelmassa on esitetty alueita,
joille kiviä asetellaan.

Säilyvien metsäalueiden ja kortteleiden väliin jäävä kapea
puistoalue jakautuu kolmeen luonteeltaan erilaiseen
puisto-osuuteen. Näiden osuuksien väleihin muodostuu kaksi
solmukohtaa. Pohjoisin puisto-osuus on keskustamainen
viheralue, jossa korostuu rakennettu ympäristö. Keskiosuus
puistoa on hyvin kapea, suorastaan kuilu korkeiden
asuinkerrostalojen ja metsäisen rinteen välissä. Tällä alueella
rakennettu ympäristö kohtaa metsän. Pohjoisosuuden
keskustamaisen viheralueen ja keskiosuuden kuilun välille
muodostuu ensimmäinen solmukohta. Solmukohtaan sijoittuu
merkittävä risteys ja solmukohta onkin nimetty
suunnitelmassa ”Valinnoiksi”. Kolmas, eteläisin puistoalueen
osuus, on puiston avoiminta aluetta. Osuudella laaksomainen
alue jää kahden rinteen väliin. Keskiosuuden kuilun ja
eteläosuuden avoimen tilan väliin jää toinen solmukohta. Se
sijaitsee kahden selänteen välisessä solassa. Puiston kolmen
eri osuuden luonnetta on teemoitettu erilaisten metsätilojen
mukaan. Teemat kuvaavat puisto-osuuden tunnelmaa ja
kasvillisuusrakennetta.

KESKUSTAMAINEN VIHERALUE - ”VANHA METSÄ”

Tämä puisto-osuus sijoittuu tulevan koulun pihan ja
Peltolamminkadun väliin. Muusta puistosta poiketen

osuudelle tulee osoitettuja toimintoja ja aukio. Aukio sijoittuu
risteysalueelle ja toiminnot siitä hieman pohjoiseen.
Toiminnot pitävät sisällään liikuntaan innostavia veistosmaisia
rakenteita.

Puisto-osuuden itäreunalla on nurmialue, jolle istutetaan isoja
puita ja puumaisia pensaita. Alueelle muodostuu
puistomainen ilme, jossa kasvillisuus muistuttaa vanhaa
metsää: alue on puuvaltainen, pensaskasvillisuus muodostuu
puumaisista pensaista ja aluskasvillisuus puuttuu kokonaan.
Länsireunalla voimakkaan graafisesti rajautuvat istutusalueet
sisältävät heinä-, perenna- ja pensasistutuksia. Graafiset
muodot ja koristeelliset istutukset korostavat alueen
keskustamaista tunnelmaa.

KUILU - ”METSÄNREUNAT”

Puiston keskiosuudelle, missä korkeat asuinkerrostalot ja
metsä reunustavat puistoa, muodostuu reunavyöhykkeiden
alue. Metsänreunalle muodostuu metsämäisempi
reunavyöhyke ja kerrostalojen reunalle puistomaisempi
reunavyöhyke. Näiden reunavyöhykkeiden väliin sijoittuvat
jalankulku- ja pyöräilyväylät. Tämän puisto-osuuden
kasvillisuus on monilajista ja kerroksellista.

Puisto-osuuden itäreunalle sijoittuu pääosin kuivina pysyvät
tulvareittipainanteet. Tulvareittipainanteiden sarja jatkuu
kolmannella osa-alueella (Avoin tila) kiviverhoiltuna
hulevesipainanteena.

AVOIN TILA - ”METSÄAUKEA”

Puiston eteläisin osuus on puiston avoimin tila. Tälle osuudelle
sijoittuu maisemaniitty. Tasaisen korkeaa, kukkivaa niittyä
jäsentää pienet puu-, pensas- ja kiviryhmät. Näiden
saarekemaisten ryhmien esikuvana ovat peltojen kiviset
metsäsaarekkeet, sekä hakamaiden keskelle jääneet puut ja
kivenlohkareet. Saarekkeisiin pyritään säästämään kalliomäen
edustan nykyistä kasvillisuutta. Peltomaisuutta korostetaan
raidoittamalla niitylle esim. niitolla tai lahopuilla muistumat
sarkaojista.

1. SOLMUKOHTA - ”VALINTOJA”

Puiston pohjoisosuuden ja keskiosuuden välissä sijaitsee
merkittävä risteyskohta. Risteyksen hallitseva elementti on
asuinkorttelin reunimmainen kerrostalo, joka sijoittuu
risteyksen kaakkoisreunaan. Korkean kerrostalon pariksi
kulmaan istutetaan kapeita kuusia, kuten surukuusia.

Risteyskohtaan sijoittuu maisemapuu, joka korostaa
risteysalueen lisäksi selkeää tilan muutosta. Risteysalueen
koilliskulmaan sijoittuu aukio, jonne sijoitetuilla penkeillä voi
seurata risteyksen ohikulkijoita.

2. SOLMUKOHTA - ”SOLA”

Kun puiston keskiosuuden kuilusta tullaan avoimelle
maisemaniitylle, maisematila muuttuu selkeästi. Kohtaa
korostaa vielä kaakkoisreunan kalliomäen jyrkänteet. Myös
tässä solmukohdassa asuinkorttelin korkeat kerrostalot
hallitsevat maisemaa ja niiden pariksi istutetaan kapeita
kuusia. Solmukohdassa sijaitsee pohjoista risteysaluetta
pienimuotoisempi risteys. Risteysalueen laidalla on
oleskelupenkki ja kivenlohkareista sommiteltu asetelma.
Kivenlohkareet toimiva parina vastapäiselle kallioiselle
jyrkänteelle. Reitistölinjauksen ja niittyalueen ansiosta
kalliomäen jyrkänne pääsee entistä paremmin esille
maisemassa.

PYÖRÄILYN SEUDULLINEN PÄÄREITTI

Puiston läpi kulkee seudullinen pääreitti. Reitti kulkee puiston
halki pohjoiseteläsuunnassa. Väylän linjaus mukailee
puisto-osuudella maastonmuotoja tehden alueen läpikulusta
viihtyisän ja maisema-arvoja korostavan. Väylä on jaettu
välikaistalla jalankulun- ja pyöräilyväyliin puiston etelä- ja
keskiosissa. Välikaistojen kasvillisuus on kunkin
puisto-osuuden mukainen. Pohjoisosassa väylät kulkevat
vierekkäin ja jalankulkuväylä sulautuu aukioon, jolloin kulku
jalan on vapaampaa.

Sijaintikartta

M4 - Suojametsä 18 080 m²

R4 - Suoja- ja vaihettumisviheralue 320 m²

A3 - Maisemaniitty 4 300 m²

R2 - Toimintaviheralue, 4 400 m²

PERIAATEPOIKKILEIKKAUS A-A
1:200

VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOLUOKAT
1:2000

Piirustusnumerot:

XXXXX

M2 - Lähimetsä 2 670 m²

R3 - Käyttöviheralue 3 050 m²

Puiston pohjoisosaan istutetaan korkeiksi kasvavia puita. Puiden alle tulee
nurmi ja aluslatvukseksi puumaisia pensaita ja pikkupuita.

"Valintoja" solmukohdasta alkaa puiston
keskiosan kerroksellinen ja monilajinen
kasvillisuusosuus.

Maisemaniityn hoidolla voidaan luoda vaihtelevaa maisemakuvaa.

VALAISTUSPERIAATTEET
1:2000

Maisemapuu Liikuntaan motivoivaa toimintaa
· veistoksellinen liikuntaelementti/-elementit
· miellyttäviä oleskelupenkkejä/-paikkoja,

joista voi seurata puiston käyttäjiä, luontoa,
vuodenaikoijen vaihtelua ym.

Istuskeluun sopiva
kivenlohkare

Niittyä jäsentävät pienet puu+kivi -saarekkeet
· saarekkeissa pyritään hyödyntämään olemassa

olevaa kasvillisuutta

Niityllä sarkaojatyyppinen "peltoraidoitus"
- raidat esiin lahopuilla, nurmiraidoilla tms.

Viheralue

Asemakaavan 8628 raja

(Puisto Calcaryssä, https://www.calgary.ca/categories/subcategory-parks-grid.html) ( (

Hulevesipainanne

Aita puiston pohjoisosan ja
koulun tontin väliin

Kiveysraita jalankulku- ja pyöräilyväylän väliin

Bad Lippspringen,
https://landezine.com/forest-park-in-bad-lippspringe/)

Parc du Mont-Évrin, https://www.urbicus.fr/parc-du-mont-evrin)
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Kuvalähteet (kuvat dioissa ylhäältä alas – oikealta vasemmalle):
Dia 7 
1. -4. Salla Ekström (2022). Kuvia maastokäynniltä maaliskuulta. 
Dia 8 
1. -4. Salla Ekström (2022). Kuvia maastokäynniltä maaliskuulta. 
Dia 10
1. Leimuniityn kanava (n.d.). Betoni-lehden nettisivut. Noudettu 25.04.2022 osoitteesta 

https://betoni.com/referenssi/leimuniitty/
2. Tapionraitti (n.d.). Helsingin sanomat. Noudettu 25.04.2022 osoitteesta 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005906280.html. 
3. Tapiolan hotelli (n.d.). Trivago. Noudettu 25.04.2022 osoitteesta https://www.trivago.fi/
4. Tapiolan kirkko (n.d.). Kirkko espoossa –nettisivut. Noudettu 25.04.2022 osoitteesta 

https://www.espoonseurakunnat.fi/kirkot-ja-tilat/kirkot/tapiolan-kirkko
Dia 11 (kaikki kuvat)
1. Philip Winkelmeier (n.d.). Bad Lippspringen metsäpuisto. Landezine-sivusto. Noudettu 

25.04.2022 osoitteesta https://landezine.com/forest-park-in-bad-lippspringe/
Dia 16
1. Walter Schießwohl (n.d.). Meeting place in the ”Kleine Wildnis”. Landezine-nettisivut. Noudettu 

28.04.2022 osoitteesta https://landezine.com/kleine-wildnis-park-in-osdorf-by-gruppe-f/
Dia 18
1. Daryl Mulvihill (n.d.). Keinu – Superkilen. The Guardian –nettisivut. Noudettu 28.04.2022 

osoitteesta https://www.theguardian.com/travel/2015/mar/04/jakob-fenger-copenhagen-
superflex-superkilen-norrebro

2. Yoav Peled (n.d.). Keinut – Circling the Avenue. Landezine-nettisivut. Noudettu 28.04.2022 
osoitteesta https://landezine.com/circling-the-avenue-by-bo/

3. Iwan Baan (n.d.). Liikuntaväline – superkilen. Archilovers-nettisivut. Noudettu 28.04.2022 
osoitteesta 

4. Arne Vollstedt (n.d.). Treeniteline – Stadtpark norderstedt fitness-parcours. Annabau-
nettisivut. Noudettu 27.04.2022 osoitteesta https://www.annabau.com/detailseiten/fit.

5. Sonic Playground (n.d.). Yuri Suzuki –nettisivut. Noudettu 27.04.2022 osoitteesta 
https://www.archilovers.com/projects/68547/superkilen-masterplan.html 
https://yurisuzuki.com/artist/sonicplayground.

6. Julien Lanoo (n.d.). Treenirata. Divisare-nettisivut. Noudettu 27.04.2022 osoitteesta 
https://divisare.com/projects/238611-jds-julien-de-smedt-architects-urban-agency-julien-
lanoo-kalvebod-waves

Dia 19
1. Rehevä painanne – Landesgartenschau Gießen (n.d.). Geskes Hack Landschaftsarchitekten –

nettisivut. Noudettu 27.04.2022 osoitteesta https://www.geskes-
hack.de/projekte/gartenschauen/landesgartenschau-giessen-2014.html?backid=4&anc=7

2. Philip Winkelmeier (n.d.). Bad Lippspringen metsäpuisto. Landezine-sivusto. Noudettu 
25.04.2022 osoitteesta https://landezine.com/forest-park-in-bad-lippspringe/

3. Leimuniityn kanava (n.d.). Betoni-lehden nettisivut. Noudettu 25.04.2022 osoitteesta 
https://betoni.com/referenssi/leimuniitty/

Dia 20
1.-2. Parc du Mont-Évrin (n.d.). Urbicus nettisivut. Noudettu 25.04.2022 osoitteesta 

https://www.urbicus.fr/parc-du-mont-evrin.
3. A grove of ash trees (n.d.). Landezine-nettisivut. Noudettu 27.05.2022 osoitteesta

https://landezine.com/wuhlepark-by-gruppe-f-lots-of-landscape-minimal-maintenance/
4. Katja Raatikainen (n.d.). Tuore niitty Mustanaholla, Lieksan Kolilla. Noudettu 27.04.2022 

osoitteesta https://www.ymparisto.fi/fi-
fi/luonto/luontotyypit/luontotyyppien_uhanalaisuus/Perinnebiotoopit

Dia 21
1. Salla Ekström (2018). Mänty. 
2. Philip Winkelmeier (n.d.). Bad Lippspringen metsäpuisto. Landezine-sivusto. Noudettu 

25.04.2022 osoitteesta https://landezine.com/forest-park-in-bad-lippspringe/
3. A grove of ash trees (n.d.). Landezine-nettisivut. Noudettu 27.05.2022 osoitteesta

https://landezine.com/wuhlepark-by-gruppe-f-lots-of-landscape-minimal-maintenance/
4. Puisto (n.d.). Calgaryn kaupungin nettisivut. Noudettu 27.05.2022 osoitteesta

https://www.calgary.ca/categories/subcategory-parks-grid.html
5. Surukuusi (n.d.). Pekanhavupuut-nettisivut. Noudettu 27.04.2022 osoitteesta

https://www.pekanhavupuut.fi/. 
Dia 22 
1. Kivikorimelumuuri (n.d.). Granlunds-nettisivut. Noudettu 28.04.2022 osoitteesta 

https://www.granlunds.com/fi/kivikorit/referenssit/.
2.-4. Kivikoriaitoja (n.d.). Ikitaito-nettisivut. Noudettu 25.04.2022 osoitteesta 

https://www.ikitaito.fi/kuvagalleria.
Dia 24
1. Holi, Xi Tang, Feimin Song (n.d.). Kalusteisiin integroitu valaistus – Tetris square. Landezine-

nettisivut. Noudettu 27.05.2022 osoitteesta https://landezine.com/tetris-square-by-lab-dh/
2. Tom Gundelwein (n.d.). Valaistu puu. Architonic-nettisivut. Noudettu 27.04.2022 osoitteesta 

https://www.architonic.com/en/story/peter-smisek-the-paths-to-enlightenment-lighting-
design-for-landscape-architecture/
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