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Oma asema Kehäradalla
Keskelle Vantaata rakentuu uusi, upea asuinalue – Leinelä.
Leinelään on luvassa kerros-, rivi- ja paritaloja, joihin tulee omistus-,
vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Rakentaminen on täydessä
vauhdissa. Ensimmäiset asukkaat muuttivat Leinelään helmikuussa
2011. Lisää asuntoja valmistuu vuoden 2013 aikana.
Viihtyisiä koteja valmistuu yli 2500:lle leineleläiselle.
Leinelä on erinomaisten kulkuyhteyksien varrella. Oman aseman se
saa kesällä 2015 valmistuvalle Kehäradalle, jolla pääsee sujuvasti
esimerkiksi lentoasemalle, Aviapoliksen työpaikoille tai Helsingin
keskustaan. Tuusulan ja Lahden moottoritiet ovat lähellä,
mutta eivät liian lähellä.
Luonnonläheisyys on asetettu Leinelän suunnittelussa tärkeälle
sijalle. Alueen ympärillä oleva lähes luonnontilainen kaupunkimetsä,
puistoalueet ja ulkoilureitit tarjoavat hyvät mahdollisuudet
liikkumiseen ja ulkoiluun.
Puistojen rakentaminen jatkuu vuoden 2013 aikana.
Palvelut ovat Leinelässä kävelyetäisyydellä.
Alueen läheisyydestä löytyy muun muassa ylä- ja alakouluja.
Leinelän oma päiväkoti on avattu tammikuussa 2011.
Päiväkodin lapset toimivat tulevan taiteen suojelijoina,
joten taiteesta tulee osa heidän arkeaan.

Elämän kiertokulku näkyy taiteessa
Leinelän julkinen tila ja asuinkorttelit ovat monimuotoinen alusta
taiteelle. Ensimmäistä kertaa Vantaalla kymmenen kuvataiteilijaa
on mukana uuden kaupunginosan suunnittelussa.
Leinelää ympäröivä luonto tarjoaa kehyksen korkeatasoisen
kaupunginosan rakentamiselle.
Leinelä 1 -asemakaava edellyttää, että alueen toteuttamisessa
noudatetaan muun muassa lähiympäristösuunnitelmaa ja
rakentamisohjetta ja siinä huomioidaan taiteen yleissuunnitelman
teemat ja elementit.
Leinelän alueelle valmistui kaksi taiteen yleissuunnitelmaa.
Kuvataiteilija Vesa-Pekka Rannikon suunnitelma koskee yleisiä
alueita, kuten katuja, puistoja ja Kehäradan asemanseutua ja siitä
vastaa Vantaan kaupunki.
Kuvataiteilija Markku Pääkkösen suunnitelma koskee korttelialueita
ja rakennuksia ja siitä vastaa alueen toteuttajien muodostama
Leinelän Kehitys Oy.
Teossuunnittelu käynnistyi vuonna 2008. Taideteokset muodostavat
julkisesta tilasta yksityisiin tiloihin jatkuvan yhtenäisen kokonaisuuden. Teema elämän kiertokulku näkyy paitsi alueelle tulevissa
tilataideteoksissa, myös rakennusten kaartelevassa muotokielessä
ja alueen kaduissa. Taidetta valmistuu lisää vuoden 2013 aikana,
pienten ja isojen iloksi!
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