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Kohteen nimi: Urheilutien leikkipaikka 
 
Piirustus nro: 33 – 55.1   Pvm.  
 
Selostuksen laati: Liisa Mäkitalo  Pvm. 9.2.2021 
 
Selostuksen hyväksyi: Tapani Vuorentausta  Pvm.  
   

Tekninen lautakunta  Pvm.  
 
 
Lähtökohdat ja nykytilanne 
 
Suunnittelualue sijaitsee Inkeroisten (33.) kaupunginosassa. Alue on esitetty piirustuk-
sessa   33 – 55.1. Alueella on voimassa oleva asemakaava merkinnällä VU, urheilu- ja vir-
kistyspalvelualue. 
 
Suunniteltu leikkipaikka sijaitsee Inkeroisten urheilukentän länsipuolella. Pohjoisessa alue 
rajautuu metsäkaistaleeseen sekä pysäköintialueeseen ja sen takana Urheilutiehen, ja 
länsi- ja eteläpuolella metsäiseen kallioon ja pientaloalueeseen. Leikkipaikkaa kiertää ka-
pea soratie, joka tulee olemaan vain kunnossapidon käytössä.  
 
Urheilutien leikkipaikan on tarkoitus korvata saneerauksen tarpeessa oleva Metsätien leik-
kipaikka, joka on sijainniltaan syrjässä ja alueella tapahtuu ilkivaltaa. Urheilutiellä sijainti on 
keskeisempi, ja palvelee tasapuolisemmin alueen asukkaita. Urheilukentän pysäköintialue 
sekä leikkipaikalle asennettava valaistus tekevät alueesta myös turvallisemman.  
Leikkipaikan lähelle näköetäisyydelle asennetaan myös ulkokuntoiluvälineitä, joten koko-
naisuudessaan alue palvelee aiempaa paremmin eri-ikäisiä kävijöitä. 
 
 
Suunnitelman sisältö 
 
Laajuus ja kustannusarvio 
 
Rakennettavan alueen laajuus on noin yhteensä 1350 m2. 
  
Kustannusarvio on 74 000 € (alv. 0 %), joka sisältää myös suunnittelun ja rakennuttamisen 
kustannukset. 
 
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 
Leikkipaikan pintamateriaaleina ovat kivituhka ja turvasora. Leikkipaikan kaakkoisessa kul-
massa on matala avokallio, jota puhdistetaan ylimääräisestä kasvillisuudesta. Kallion vie-
ressä penkereessä olevia liikkuvia irtolohkareita asennetaan paikoilleen tukevammin, ja 
muutamia tuodaan leikkipaikalle, jossa ne toimivat istuimina tai matalina kiipeilyelement-
teinä. Urheilukentän ja leikkipaikan väliin jää luonnonmukainen niittynurmi, sekä kaksi säi-
lytettävää mäntyä.  
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Leikkipaikalle asennetaan yhdistelmäkeinu pesä-, lauta- ja turvaistumilla, supernova-karu-
selli, jousikeinu, monitoimiväline liukumäellä sekä 5 metriä korkea köysikiipeilyteline. Li-
säksi asennetaan selkänojallinen penkki, pöytä-penkkiryhmä, roskis sekä infokyltti. 
Leikkipaikka rajataan penkereen ja nurmialueen puolelta 120cm korkealla metalliaidalla.  
 
Leikkipaikalta rakennetaan kivituhkapintainen polku ulkokuntoilualueelle, jonne asenne-
taan kuntopyörä, cross trainer –laite sekä voimaharjoitteluteline. Kuntoilualueelta on suora 
näköyhteys leikkipaikalle.  
 
 
Tasaus ja kuivatus 
 
Leikkipaikan tasaus noudattaa pääosin alueen nykyistä maanpintaa, joka on noin 2 metriä 
urheilukenttää ylempänä, ja tasausta nostetaan tarvittaessa.  Kivituhka- sekä leikkialue 
kuivatetaan salaojin. 
 
Valaistus 
 
Leikkipaikan valaistusta uusitaan erillisen suunnitelman mukaan (KSS). 
 
 
Kunnossapito 
 
Leikkipaikan sekä kuntoilualueen hoitoluokitus on A2, käyttöviheralue, ja niitä ympäröivä 
alue B2, käyttöniitty.  
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