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Kohteen nimi: Puistotien leikkipaikka 
 
Piirustus nro: 21.-114.1   Pvm.  
 
Selostuksen laati: Liisa Mäkitalo  Pvm. 25.1.2021 
 
Selostuksen hyväksyi: Tapani Vuorentausta  Pvm.  
   

Tekninen lautakunta  Pvm.  
 
 
Lähtökohdat ja nykytilanne 
 
Suunnittelualue sijaitsee Kuusankosken (21.) kaupunginosassa. Alue on esitetty piirustuk-
sessa   21.-114.1. Alueella on voimassa oleva asemakaava, jossa alueelle on esitetty 
puisto- ja urheilualueet viivatyypeillä. 
 
Puistotien leikkipaikka rajautuu eteläsuunnassa Väkkäräntiehen ja pohjoisessa matonpe-
supaikkaan sekä metsikköön. Itä-länsisuunnissa on molemmin puolin omakotitaloja. 
 
Leikkivälineet ja kalusteet ovat hyvin eri-ikäisiä, joista vanhimmat on asennettu 90-luvulla 
ja ovat siten välttävässä tai huonossa kunnossa. Leikkipaikan vieressä on kivituhkapintai-
nen kenttä, jota ei enää jäädytetä talvisin. Valaistusta on leikkipaikan viereisellä ajotiellä, 
joka johtaa rantaan päin matonpesupaikalle, sekä pelikentällä, mutta leikkipaikalla ei varsi-
naista valaistusta ole. 
 
Alueella oleva kasvillisuus on enimmäkseen matalaa pensaistutusta, unkarinsyreenistä 
koostuvaa pensasaidannetta sekä nurmikkoa.  
 
Saneerauksen tavoitteena on kohentaa leikkipaikan yleisilmettä ja turvallisuutta uusimalla 
välineitä, pintamateriaaleja, kasvillisuutta sekä valaistusta. Uusilla välineillä tuodaan myös 
nykyistä enemmän toimintaa eri-ikäisille käyttäjille.  
 
Suunnitelman sisältö 
 
Laajuus ja kustannusarvio 
 
Rakennettavan alueen laajuus on noin yhteensä 1400 m2. 
  
Kustannusarvio on 62 000 € (alv. 0 %), joka sisältää myös suunnittelun ja rakennuttamisen 
kustannukset. 
 
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 
Leikkipaikka säilytetään nykyisellä paikallaan. Koska luistelu/pelikenttää ei enää jäädytetä, 
sitä hyödynnetään leikkipaikaksi kaakkoisreunan osalta. Kentän kivituhkapinta on hyvä-
kuntoinen, joten se säilytetään pelikentäksi jäävältä alueelta. Leikkipaikan pintamateriaa-
lina on turvahiekka. 
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Puistoalueen luoteiskulmaan matonpesupaikan viereen tehdään kivituhkapintainen oleske-
lualue, jonne asennetaan kiinteä katos, jossa on pöytä ja penkit, sekä roska-astia. Alue 
palvelee siten myös matonpesijöitä.  
 
Leikkipaikalla olevat pensasryhmät uusitaan. Pelikenttää reunustava pensasaidanne sääs-
tetään, ja tehdään tarvittaessa hoitoleikkauksia. Aidanteen välistä poistetaan kaksi sem-
bramäntyä. Puistoalueen ja rantaan päin johtavan ajotien väliin istutetaan lehtipuita, jotka 
tuovat varjoa leikki- ja oleskelualueille. Matonpesupaikalta leikkialueelle säilytetään suora 
näköyhteys. 
  
Poistettavasta pintamaasta muotoillaan nurmetettavia kumpuja leikkipaikan reunaan Väk-
käräntien puolelle. Alue rajataan Väkkäräntiestä kolmilanka-aidalla. Myös leikkipaikan ja 
pelikentän väliin asennetaan aita. 
 
Nykyisistä välineistä säästetään hyväkuntoiset jousikeinut sekä monitoimiväline. Uusia vä-
lineitä ovat keinut (istuimia yht. 4kpl), kiipeilykeskus sekä kiipeilykeinu. Pelikentälle asen-
netaan pelimaali koripallotelineellä. Lisäksi leikkipaikalle asennetaan kaksi selkänojallista 
penkkiä sekä infokyltti.  
 
 
Tasaus ja kuivatus 
 
Leikkipaikan tasaus noudattaa alueen nykyistä maanpintaa. Leikkialueet kuivatetaan sala-
ojin. 
 
Valaistus 
 
Leikkipaikan valaistusta uusitaan erillisen suunnitelman mukaan (KSS). 
 
 
Kunnossapito 
 
Leikkipaikan hoitoluokitus on A2, käyttöviheralue. 
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